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Keturi vokiečiai užmušti
DUSSELDORF, liepos 4. —
Keturi vokiečiai liko užmušti
ir trys sužeisti Buhr distrikte
laike pereitų dviejų naktų. Vi
si jie liko užmušti už pasiro
dymą gatvėse uždraustu laiku.
Pasirodymas gatvėje nakties
laiku yra uždraustas visame
okupuotame krašte delei už
mušimo Duisburgc 10 belgų
kareivių.
Visas’ judėjimas Ruhrort,
Oberhausen, Duisburgc ir Mulheime yra sustabdytas ir ten
galima tik pėstiems vaigščioti.
Delei sustabdymo perėjimo
per rubežių per 14 dienų, daug
vokiečių liko sulaikyta parubežyje. Didžiuma jų tik lankė
si okupuotame krašte ir dabar
bandė grįšti namo Vokietijon.
Tūkstančiai okupuotojo krašto
gyventojų yra sulaikyti palei
Volkįctijos rubežių įh negali
sugrįšti namo.

Reikalauja sustabdyt
pasyvį priešinimąsi
X

Prancūzai tuo džiaugiasi
Francijos atsakymas Anglijai
nepatenkinantis
», ......... I » ■■«

susutaikhitij tarp
Pucijos
k kttirHijjK-,

savęs kontribet

kartu

propagandos pergalę.
Kancleris C^po
sako, kad
sabotažas ir smurto aktai yra
pasekmė nepakenčiamos padė
ties okupuotame krašte, o ne
pasekmė vokiečių pasyvio prie
šinimosi.
Socialistai sako, kad tie ak
tai yra papildomi abiejų pusių
kraštutĮintiijjų radikalų, <bie«t jie
kaltina kanclerį Cuno už nepavartojimą griežtesnių prie
monių prieš kaltininkus.
Šiandie įvyks kabineto susi
rinkimas apsvarstyti ką val Bet pasitarimaji su Francija
džia darys su papos telegra
dėl kontribucijos tęsis ir to
ma.
liau.

Francijos atsakymas Ang
lijai nepatenkinantis

Prancūzai patenkinti papos
pabarimu Vokietijos

reikalauja, kad Vokietija dary
tų viską išpildymui savo obli
Santykiai tarp Vatikano ir
gacijų.
Francijos žymiai pagerėję
Papa ypač šaukia Vokietiją
papai pasukus kiton pusėn.
sust^jd^i keršto dvasią, kuri
apsireiškia pasyviame priešini
RYiMAS, liepos 4. — Papos
mosi, kuris gimdąš neapykan
tą aliejose pusėse ir pašalina (popiežiaus) Piaus XI laiškas
galimybę prieiti prie

susitari jo nuncijui

mo.
Papa sakosi, kad jis lindi
dėl po priedanga pasyvio priešinĮimo^ papildomų sabotažo
aktų ir ragina Vokietijos val
džią griežtai
pasmerkti tokį
“kriminalinį priešinimąsi”.

Vokiečiai nustebinti papos
reikalavimais.
BERLINAS, liepos 4. — Pa
pos nuncijus Paoelli iš Mųnicho vyksta j Berliną pasitarti
su kancleriu Guno apie papos
Piaus telegramą,
raginančią
Vokietiją
sustabdyti pasyvį
priešinimąsi ir protestuojan
čią
prieš sabotažą ir kitus
smurto aktus Ruhr distrikte.
Vokietijos valdžia yra nu
stebinta, kad telegrama* tapo
pasiųsta į čia, tuo peržengiant
diplomatinius
mandagumus.
Vokiečiai mato tame Francijos

Berline, liepiantis

nuncijui pareikalauti iš Vokie
tijos valdžios, kad ji pasmerk
tų po priedanga pasyvio prieši
nimosi
daromą okupuotame
Ruhr distrikte sabotažą, labai
pagerino santykius tarp Vati
kano ir Francijos ir išblaškė
tą blogą Įspūdį, turį padarė
Francijoj papos laiškas kaiti
no! ui Gasperri kontribucijos ir
Ruhr okupacijos < klausimais,
kuris nepritarė Francijos poli
tikai.
Vienas
laikraštis tvirtina,
kad tokis papos apsisukimas
galįs privesti prie tįaikos ir ati
daryti kelią kontribucijos de
ryboms.
Prancūzai su belgais atvirai
tvirtina, kad papa permainė ga
vo politiką ir pasidarė taip pa
lankus tom dviem šalim dėl
jųjų protestų ir padaryto spau
dimo j Vatikaną.

Ištrems 9,000 vokiečių
geležinkeliečių

Tyrinės Saar valdymą

Melon tarsis su pre
mjeru Baldwin '1
LONDONAS,
liepos 4. —
Jungt. Valstijų iždo sekreto
rius Melon, kuris
atvyko į
Londohą nors ir laikysis nuo
šaliai nuo Europos politikos,
betgi visgi seka iš laikraščių
bėgį kontribucijos derybų. Jis
neflormadiniai jpaslimatys su
Anglijos premieru Bakhvin ir
kitais kabineto nariais ir gal
būt su jais neformaliniai ap
svarstys tuos klausimus, ku
rie labiausia abiems šalims ru
pi, taipjau ir nesmagų prohibicijos klausimą. Jis pasimatys
su premieru ketvirtadieny, o
paskui automobiliu važinėsis
po visą Angliją.

$100,000 užtaikęs pienę
NEW YORK, • liepos 2. —
Buvęs , Home Journal redakto
rius Edward W. Bok iš Philadelphijos paskyrė $100,000
dovaną tam amerikiečiui, kuris\ sugalvos praktiškiausį pie
ną kaip Jungt. Valstijos gali
kooperuoti su kitomis šalimis
atsiekimui
ir išlaikymui pa
saulio taikos.

RAGINE, Wis., liepos 4. —
Stella Miškinis, 6 m. amžiaus,
pasimirė Racinc ligoninėj. Ji
labai apdegė, kada sprogus
“firecrackeriui” užsidegė jos
drabužiai. Taipjau labai apde
LAUSANNE, liepos 4. — gė ir jos tėvas, kuris, bandė
Turkijos delegatas Ismct Paša užgesinti įdegančius lįl u k relės
pasiuntė laišką visiems talki drabužėlius.
ninkams, reikalaujantį,
kad
BRIUSELIS, liepos 4. —Bel
k negreičiausia butų sušauktas
gijos gynimo ministeris uždėjo
taikos konferencijos susirinki-

Turkai reikalauja
greito susitaikimo

Duisburgę vėl baudžia

Vokietijos metalo darbi-

mas

ir

tapo vakar įtei žinioje, nors jis yra neva tau kurie vis

iiši-ižti

tie

klausimai,

dar tebėra

neišrišti,

mnkai streikuos

20,000,000,000 markių
dą aut

Duisburgo dėl

pabau

iižuiuši-

mo ten 10 Belgijos kareivių,
BERLI'NAS, liepęs 3.—Apie kada bomba ekspliodavo trau
mas, kurio išrišimą labai truk
250,000 Vokietijos įnetalo dar kinio vagone.
do Francijos užsispirimas.
Turkai savo laiške Anglijos, bi rijinkų nutarė sustreikuoti
Francijos, Italijos ir Japonijos
delegatams sako, kad- talkinin
3 ugniagesiai sužeisti.
kai prižadėjo turkams greitą
taiką, jei
jie susitaikins su
GHIGAGO. — 'Gesinant, gai
Graikija kontribucijos klausi
me, bet tas klausimas jau se srą prie 92 ir Ewing Avė. gat ŠIANDIE — giedra, tik gal
nai išrištas, o taikos vis dar vių, sugriuvo didįdlio |namo vietomis lietus su perkūnija;
siena ir trys ugniagesiai liko
nėra.
maža permaina temperatūro
sužeisti.
Gaisro
gesinimu
vado

Gavus laišką talkininkų de
je.
4
legatai, išėmus Francijos, apsi vavo naujas ugndugiesių virši
Saulė teka 5:20 vai., leidžia
ninkas
Edward
BįiCkley.
Tai
lankė pas Ismet Paša ir ragi
si 8:29 vai. Mėnuo teka 2:16
buvo
jo
pirmas
gaisras
pradė

no jį būti kantresniu. Dabar
valandą nakty.
jus
jam
eiti
naujas
pareigas.
vis kliūtim taikai yra Franci---------- '1—
ja/kurios betgi niekas nere
mia.
♦

ktas užsienio reikalų ministe- tų sąjungos komisijos kontro būtent Turkijos skolų klausi
riui Curzonui, bet jis toli neiš- lėje. Tos komisijos

riša kontribucijos klausimo.
Francijos ambasadorius per
pusantros valandos dėstė Cur
zonui Francijos nusistatymą
kontribucijos ir Ruhr klausi
muose, bet visgi Francija ne
pasakė kokiomis tikrai sąly
gomis ji taikintųsi su Vokie
tija. v
i
Tie, kurie žino kas dėjosi
toje konferencijoje sako, kad
Francijos atsakymas buvo ne
patenkinantis ir toli nepilnas.
Tečiaus- durys
tolimesnėms
deryboms esančios paliktos at
daros. Tai reiškia, 4 kad Angli
jos ir Francijos apsimainymas
nuomonėmis dar savaitę ar
ilgiau.
Prieš tai Curzonas kalbėjosi
su Belgijos ambasadorįum. Iš
to pasikalbėjimo paaiškėjo,
kad Belgija abelnai laikosi
Francijos nusistatymo
bent
svarbesniuose dalykuose.
Anglijos kabinetas , .šiandie
svarstys
visą kontribucijos
klausimą. Tečiaus nesitikima,
kad Anglija viena pradėtų kąnors veikti tuo klauismu. Negi
nėra paskirta laiko atsinauji
nimui derybų su franeuzais 1?
belgais, kurie visai nenori at
sižadėti savo pirmesnių reika
lavimų.

BERLINAS, liepos 4. — Pa
sak Tageblatt, skaičius žuvu
sių belgų kareivių
bombos
ekslpliozijoj
(traukiny
ties
TUISKEGEE, Ala., liepos 4.
VEIKAM tvirtam vyrui ir Duisburgu pasiekė 18, dar ke
sveikai tvirtai moterei liems kareiviams mirus nuo —Daugiau kaip 1,000 ku klux
klaniečių, atstovaujančių visą
neatleistina bėdavoti kad darbo žaizdų.
Iš
Cublenz
pranešama,
kad
AJabamą, surengė demonstra
neturi.
tajkininkų jPareinio komisija ciją protestui prieš negrų pasNes darbų * šiandien netrūksta. nutarė
neužilgo išvaryti iš kirimą vesti valdžios įsteigtą
Ir juos lengviausia galima susi okupuotojo krašto į Vokietiją ją negrams kareiviams ligo
rasti skaitant
9,000 vokiečių geležinkeliečių ninę.
Valdžia įkūrė ligoninę kare
NAUJIENAS — skyrių “REI su jų šeimynomis.
sužeistiems negrams gydyti ir
KIA DARBININKŲ”.
paskelbė, kad tą ligoninę ves
Maskuoti vyrai nušovė
šimtai lietuvių, skaitydami
farmerį.
vieni negrai ir tik negrai toje
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
ligoninėje dirtbs ir gydys. Tai
DARBININKŲ”, susiranda ge
HOUSTON, Texl, liepos 4.— sukėlė visų pietinių valstijų
resnių darbų. Ir tai moteris ant Gautomis žiniomis, keturi ma baltųjų protestą, kam
nors
lygios su vyrais.
skuoti žmonės ties Sommervillc vienoj įstaigoje baltieji nebus
nušovė ūkininką Otto Lange. viršininkais.

Darbų Netrūksta

Lietuvaitė sudegė '

GENEVA,
liepos 4. — Po
ilgos kovos Francija, pagalios,
sutiko, kad tautų sąjungos ta
ryba padarytų Francijos val
dymo Saar klonio tyrinėjimą.
To tyrinėjimo reikalavo Angli
LONDONAS, liepos 4. — Il ja ir, kiek pirmiau, Švedija,
gai lauktas Francijos atsaky- kada ją valdė socialistai.
nias J An^Uj<>s paklaiisiniiį dėl
Suar klonis yna
F”
c. i j < > s;

kontribucijos

No. 157
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BURBULAS SPROGO

Papa dabar bara
V okietiją

RYMAS, liepos 4. — iš išti
kimų šaltinių patirta, kad iškįlę nesusipratimai tarp Vati
kano ir Francijos dėl papos
laiško kontribucijos klausimu,
tapo dabar išlyginti ir tai pil
nai patenkinančiai Francijai.
Papa vakar pasiuntė laišką
papos nuncijui Berline, kuria
me jis pakartoja savo pageida
vimą, kad valstybes išrištų ir

Pirmas Lietuvių Dienrašfis Amerikoje

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-July 5 d., 1923
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Stengiasi patenkinti rūstaujan
čius ant Vatikano francuzus.
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Papa liepia vokiečiams
. sustabdyti sabotažą
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Protestuoja prieš negrus
negrų ligoninėj

pirminin

kas Rault, franeuzas, pradėjo
leisti tokius įsakymus ir dek
retus, kad Saar valdžia tapo
praminta “caro Rault valdžia”.
Ta komisija . buvo išleidusi
net tokius dekretus,
kurie
draudžia klonio gyventojams
net kritikuoti tautų sąjungą ar
jos narius, taipgi ir Franci ją.
Francija aiškinosi, kad tokis
patvarkymas buvo išleistas ka
da ji sužinojusi, kad angliaka
siai rengiasi prie streiko.
Kada pirmą sykį užsiminta
apie reikalą padaryti tyrinėji
mus, Francija’ net
grūmoti
pradėjo. Bet dabar, kadangi
jai niekas nepritarė, jis suti
ko leisti tyrinėjimus. Taryba
pasišauks visus komisijos na
rius, taipjau Rault, pasiaiškin
ti apie jų valdymą to krašto.
Taipjau bus pašaukti ir niekurie vokiečių liudyti apie apie
franeuzų valdžią Saar klony.

Devynių šalių kvotos
jau išsibaigė
NEW YORK, liepos 4. —
Tūkstančiams immigrantų ęlar
plaukiant Atlantiku į Ameri
ką, iš Washingtono pranešta
dmmigracdjos
komisdonieriui
Curran, kad Graikijos, Turki
jos ir kitų septynių šalių kvo
tos už liepos mėnesį jau užsi
baigė ir kad tų šalių išeivių šį
mėnesį nebus įleista į Jungt.
Valstijas.
V
Tjk imąsi, kad lįkįi pabaigos
šios savaites visų šalių kvotos
už liepos mėnesį jau bus iš
mestos.
Grąžlintų dė|e| Išsįbaigimo
kvotų, immigrantų ikišiol nė
ra. Bet nuo dabar busiąs pra
dėtas ir grąžinimas.
Suilig vieikiančiais| Ji'mmigracijos įstatymais ateivių iš kiek
vienos šalies įleidžiama į me
tus tik 3 nuoš. to skaičiaus
tos šalies ateivių, kuris gyveno
Amerikoje 1910. m.

Liepia nepriimti algų
nukapojimo
------- - ------------ --

SIŲSKIT PER

I

BALTĖM ORE, Md., liepos 4.
r— Ametrikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gompers kalbėdamas stiklo darbi
ninkų unijos konvencijoje pa
tarė darbininkams busiančiose
derybose su samdytojais ne
priimti jokio algų nukapojimo
ir reikalauti sugrąžinti tą al
gų nukapojimą, kuris buvo pa
darytas sumažėjus darbams ne
užilgo po karo, Gompe$sas sa
kė, kad darbininkai nebepri
imsiu jokio algų nukapojimo.

Prancūzai užėmė dar
vieną miestą
PUSSELDORF, liepos 4. —
Gautomis žiniomis, franeuzų
kareiviai užėmė miestą Westhofen, į Šiaurryčius nuo Hagen, areštavo miesto galvą, pa
što viršininką ir kitus miesto
viršininkus.
250 kareivių kuopa užėmė
miesto salę, taipjau ir geležin
kelio stotį.
Prancūzai taipjau užgriebę
reichsbanko skyrių Wiesbadene ir pasigriebę daug pinigų.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
'
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lo prašo Lietuvosžmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai1
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KetvirtadienĮg, Liepos 5, ^3

irarniENUS, UHcago, m

Iš Mokslo Srities

Rašo VI. A.
(Tęsinys)

Aiškus dalykas, čion, trum
pam rašiny, galima tik šiek
tiek paliesti tai, kas atlikta šią
epochą. Penkis garsius vardus
privalom pažymėti tuolaikinių
chimikų tarpe: Džozepas Blo
kas, Džozefas Pristlejus, Karo
lius Vilhelmas l^ecde, Henris
Kavendišius ir Antanas La
vuazjė. Iš jų, pirmieji keturi
padarė žvarbiausių .atradimų,
o Lavuazjė, kurs kaipo ekspe
rimentatorius garbus ne ma
žiau už pirmuosius keturis, pa
sižymėjo ypač tuomi, kad davė
teisingų aiškinimų anų chimi
kų atradimams.

Ligi XVIII šimtmečio puses
nei vienos dujos nebuvo griež
tai skiriamos nuo oro.
Kaip
jau matėm, dujos, kurias gavo
Hales ir kiti, buvo pakitėjusiu
oru skaitomos. Tas pakitėjęs
oras skiriasi nuo tikro kaip
drumtas vanduo nuo gryno.
1751 metais Blokas atrado
f “fiksuotą orą,” arba kaip šian
dien j {vadinama, anglies dvi
deginį. Šis atradimas buvo pir
mas pavyzdis, kuriuo pripažįs
tama, kad yra dujinga medžiu
ką, kuri skiriasi nuo paties oro,
bet kurįos yra ir ore.

1766 m. Kavendišius apskel
bė savo svarbų kurinį, vardu:
“Dirbtini orai.”
čion pirmą
kartą galima rasti žinių apie
•‘degantį orą,” vėliau vandeni
liu pramintą.
Šių dujų gauta
rūgštims į metalus veikiant.
Kavendišius, kaipo karštas flo
gistono teorijos šalininkas, pa-r
skelbė, kad tos dujos ir yra'
pats flogistonas, o jei ne tai
bent tose dujose jo yra, “o jis
iš metalų,” sakė jis.
Nežiuint į šiuos klaidingus
protavimus, Kavendišius davė
gana
tikslių aprašymų apie
svarbiausias tų ddujų ypaty
bes ir pripažino jas visai savystoviu dalyku. Daugeliui metų
praslinkus šios dujos pripažin
ta elementu ir dar palylinti nepersenai, prancūzų ihimikas
Gotje įrodė, kad ir atmosfero
je yra, nors ir nedaug.
Šių dujų gauti visai lengva;
reikia tik metalą užpilti rūgš
timi, pavyzdžiui, cinko gaba
lėlius užpilti sieros rūgštimi
(šilvasariu). • Šios dujos kur
kas lengvesnės už orą ir jomis
pripildyti muilo burbulai grei
tai kyla į viršų.
Pažinti šios
dujos taip pat lengva; pade
gus jos dega gražia mažai švie
čiančia liepsna.
1722 metai Kavendišius ga
vo kitų svarbių dujų — “troš
kųjį orą”, dabar vadinamą azo
tą. Tą patį atradimą tuo pat
metu padarė ir Bloko mokinys
Stendelius jRutetrfordas, (kurio

disertacija apie šį dalyką pasi
rodė kartu su Kavcndišiaus at
skaita. Juodu abu net tuo pa
čiu budu gaminosi naująsias
dujas.
Svarbiausios oro sudėtinės
dalies — deguonies atradimas
laukė savo eilios. Jį atrado
nieko bendra kits su kitu ne
turėjusi, Šeele Švedijoj ir Tristlejus Anglijoj, šios dujos bu
vo raktas tikrai oro esmei at
rasti, Įv tų’ laikų chemikų nuo
mones privedė
prie didelių
perversmų. IDrąsJai galima
saloti, kad atradus šias dujas
prasideda mokslinė chemija.
Deguonis lengva gauti berto
je to druską kaitinant, šių du
jų ypatybe yra ta, kad jos de
gimą palaiko kur kas geriau
kai pats oras. Deganti žvakė
deguonije žiba aiškiai, o fosfo
ro gabalėlis
dega akinančiu
blizgėjimu.
Deguonies atradimas (apie
kurį Lavuazjė sužinojo 1774
metais)
ir
bandymai
su
metajų de^ini^is |prive<|ė La

vuazjė prie visai naujos teo
rijos degini aiškinti, griež
tai priešingos flogistono teori
jai. Sulig Lavuazjė teorijos
degimas yra ne kas kita, kaip
deguonies jungimasis prie de
gančio kūno. Lavuazjė teori
ja visus tais laikais žinomus
faktus visai ganėtinai išaiški
no, ir tos teorijos pagrindiniai
dėsniai išsilaikė ligi šių dienų.
Taip pat Lavuazjė parodė, kad
kvėpavimas yra analoginis de
gimui, kad jis yra tik lėtas
degimas, kuris eikvoja deguo
nį, o anglies dvideginys kartu
su nesunaudotu deguoniu ir
azotu iškvėpuojama.
Tuo tarpu,
kai Lavuazjė
nustatė naują teoriją degimui
aiškinti, Kavendišius toliau ty
rinėjo orą ir jo sąstatą. Tais
tyrinėjimais jis įrodė oro są
stato nuolatumą (pastovumą),
ir azoto ir deguonies^ kiekybę
ore sužinota tiems idikams di
deliu tikslumu. O Pristlejus
ir kiti rado, kad oras imtas
lyjant, giedroje ir 1.1, ir įvai
riose vietose skiriasi sąstatu.
Kavendišius, priešingai, rado
po daugelio tyrinėjimų ir ban
dymų, J<ad oras visur ir visuo
met yra mišinys:
Azoto ..................... 79,16%
Deguonies .............. 20,84%
Šie rezultatai mažai skiriasi
nuo rezultatų, kuriuos gauna
šiandien tyrinėdami.
Po Kavcndišiaus ir Lavuazjė
darbų, oro tyrinėjimas kurį lai
ką buvo skaitomas užbaigtu.
Slėpiningas ir mistinis senovės
elementas, Haleso chaosas pri'bpžinta azoto ir deguonies mi
šiniu tam tikrose proporcijose, su nedaugeliu vandens ga
rų bei angliarukštės priemai
šų.
1804 metais Gei—Liusakas ir
Gumbo Idtaįs [padarė Idaugybę
oro tyrinėjimų imto ir lyjant
ir giedroje ir nuo sausumos ir
nuo jurų. Minėtieji mokslinin
kai naudojosi tobulesniais ir
tikslesniais tyrinėjimo budais,
kaip tie, kuriais naudojosi Ka
vendišius. Pastovumas deguo
nies ir azoto kiekybių ore vėl
patvirtinta ir rasta, kad 100
oro turiu pareina 21 turis de
guonies ir 79 tūriai azoto.
šis oro sąstato pastovumas,
be abejojimo nėra absoliutis.
Tikslesnių analitinių būdų pa
galba, Bunzenas 1846 metais
rado, kad procentinis azoto ir
deguonies kiekis ore vis tik
šiek tiek svyruoja. Daug kar-

tų tyrinėjęs orą Bunzenas ra kas jlęl angliarukšties, tai metais lordas Beįėjus ir pro
do, kad deguonies kiekybe ore jos kiekis ore yra maž daug fesorius Ramzejus pajudino šį
svyruoja nuo 20,84% ligi 20,- pastovus —: apie 3 dalys ang ^visuotiną įsitikinimą, paskelbę
liarūgštės 1000 dalių oro. Norst pasauliui, kadi jje ore atrado
96%.
tai atrodo labai maža, tečiau naujij dujų. Šio radinio sukel
Ir iš tikrųjų, reikia tik tru angliarukštės atmosferoje yra tas įdomumas juo labiau pa
putį pagalvoti kad pripažinus daugybės; jos pilnai užtenka didėjo, kad naujasis elementas
kad oro sąstate absoliutaus pa visam augalų pasauliui kvė griežtai skyrėsi nuo kitų. Jam
stovumo negali būti. Reikia, puoti. Gekslis apskaičiavo, kad buvo duotas argono vardas.
tiktai, atminti daugelį įvykių, toje atmosferos dalyje, kuri Argono atradimas vis tik yra
kuriems deguonis' nuolat iš yra vienoje kvadratinėje my įdomus ir dėl to čion apie tai
oro
atimamas, (pavyzdžiui, lioje yra ne mažiau kai 848,- reikia papasakoti kiek smul
žmonių ir gyvių kvėpavimas, į- 700 padų angliarūgštės.
kiau.
vairių medžiagų degimas ir vi
Be virš minėtų dujų ore at
sokis puvimas. Reikia tik at
(Bus daugiau)
minti daugybes dirbtinu budu rasta dar ir daugiau jo sudė
gautų dujų, kurios eina į musų tinių dalių, kurių daugiausiai
atmosferą. Taigi ar nereikia yra po labai mažai. Kitų prie
maišų tarpe yra ir įdo/naus
niums bijotis, kad galų gale,
vieną gražią dieną atmosfero pasikeitusio dcguopi€^6zono.
Pirmiausiai
jį '"atrado šoneje liks tiek mažai deguonies, o
kitų dujų atsiras tiek daug, beinas 1840 metais. Nuo kitų
kad musų gyvenimui gręs ne dujų —• paprastojo deguonies
jis skiriasi svarbiausiai aktinišvengiamas pavojus?
Įvairiais keliais naudojamas gumu ir turi įpatybę naikinti
ir ardyti
deguonis
daugumoje, jei ne ligų užuomazgas
visas, grąžinamas žalių augalų, kenksmingas dujas. Vienok
kurie saulės
šviesos įtakoje oro jis negali išvalyti visai, nes
NEW YORK, PLYMOUTH
ima iš oro angliarukštės ir iš milionui oro daJjių yra viena
HAVRE-PARI8
stumia ten esantį deguonį. Bet dalis ozono. Be to ore dar yra LA SAVOJE July 14, Aug. 11, Sept. 8
PARIS July 18, Auff. 15, Sept 12
ir be to deguonies mažėjimas ir amonjako.

nebūtų jaučiamas. Buvo iš
skaičiuota, kad jeigu žmonės ir
gyviai aikvos deguonį tuo pa
čiu greitumu, ką ir dabar, ir
jeigu daleisti,
kad įvairiems
degimams išsiaikvos dar ketu
ris kartus daugiau kai dabar,
tai ir tada reikėtų dar apie
800,000 metų kad sunaudojus
visą atmosferos deguonį.
Kad gavus bent kokį supra
timą apie tai ką tas reiškia, įsivaiizcJThkim, kad visa atmos
fera patalpinta viename mil
žiniškame inde, f ir kad tas in
das padėtas
ant milžiniškų
svarstyklių. Kad šį svarumą
išlyginus reiktų į kitą svarstyk
lių pusę patalpinti 140,000’ va
rinių kubų,
kurių briaunos
(kraštinės) butų po lįį kilo
metro ilgio; daleidę, kad de
guonis aikvojamas virš minėtu
greitumu, gautume atmosferos
svarumo sumažėjimą lygų 4
tokiems kubams ištisam šimt
mečiui.
■—:----------------- ------------------ --- ---------------------

CVNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pasportų visų kitų metų “quotos”.
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasazieriai su
Cunard bilietais neturi laukt ilgai
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia
Europą kas keletą dienų.
Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pasažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius
prie pat laivo, šis patarnavimas
veltui.
Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:

Ligi 1894 metų mokslininkai
manė, kad oro sąstatas jau vi
sai ištirtas ir išnagrinėtas ir
kad čion jau jokių atradimų
negali jbuti. Tačiau minėtais

FRANCE July 25, Auk. 22, Sept. 19
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept. 29
NEW

YORK, VIGO (8PAIN),
BORDEAUX

Rąžykite
dėl žingeidžios aprodomos
knyguUs luaų vietiniui agentui arba |
did|jį ofisų 19 State Street New York.
.................
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NERVUOTA ŽMONA
NORĖDAMI
VISAI SUGRIUVUSI
Papasakoja kaip ji pasveiko
nuo Lydia E. Pinįkham’s
Vegetable Compoundo.
Indianapolis, Indiana. — “Dabar aš
pasakysiu jums, kas mane privedė
prie judų vaisto
vartojime. Aš jau
čiau, kaq aš turiu
kokią neįgalę, nes
aš negalėjau iš
vaikščioti pilno lai
ko bu mažu. Pas
kutinį kartą, kada
man taip užėjo,
mano nejrvai buVo
B suirę ir aš buvau
visai
(sugriuvus.
Gydytojas
manė,
MVMMMM
kad' aš negyvensiu, o , jei: ir gyven
čiau, tai niekuomet nebusi^ sveika ir
stipri. Bet aš jiems pasakiku, kad aš
pasveiksiu,v kad aš dar nenįirsiu. Ma
no vyras parnešė Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compoundo ir aš suvarto
jau šešias bonkas. Aš tuojfcus sustip
rėjau vėl ir turėjau dar tris vaikus.
Nuo to laiko aš visuomet rekomen
duoju Vegetable Compoupdą, ir jei
jus pamatytumėte mano dabar, tai
manytumėte, kad aš visuo rnet buvau
tokia sveika.” — Mrs. Mary F. Herrick, 234 Detroit St., Iridianapolis,4
Ind.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound yra puikus vaistas besilaukian
čioms motinoms ir jis reikėtų imti vi
są nėštumo laiką. Jis paprastai su
stiprina ir sutaiso visą gimdomąją si
stemą taip, kad visais žvilgsniais jis
veikia taip, kaip gamta yra leidusi.

Turėjo dieglinį [reuma
tizmą karėjėj šlauny.
Jaučiasi taip gerai kaip
jaunas žmogus.

“The Line Is Out
of Order”
P AGALVOKITE kaip tankiai jus
A girdžiate šiomis dienomis suly' ginant su keletą metų atgal. Prie■'.žastis yra tame, kad tėlefonų kon- •
strukcija Illinois valstijoj yra augšči^usios rųšies ir musų systema pa
dalinimo/fr stočių atsako greitam
reikalavimai.
... .j .
Kaip kada telefonas gali nedirb
ti gerai be musų žinios. Jei kas nors
yra negerai su telefonu bile dalyke,
pašaukite operatorkų ir prašykite .
jos, kad sujungtų jumis su “Repair
Clerk”, kuris pasakys jums ir tuo
jau pataisys jūsų telefono.
Padėkite mums suteikti gerą, pa
tarnavimų užlaikant gerai telefonų
ir kitus prirengimus reikalingus
tam dalykui. •

Ponas Geo. W. Malė iM Bereybuy,
W. Va., rašo: “Galiu rekomenduoti
Nuga-Tone’ą kaipo gerą vaistą. Aš
turėjau dieglinį reumatizmą kairėje
šlauny. Aš išgulėjau 36 dienas pa
vymui ir visas sublogėjau. Turėjau
nevirškinimą, nervuotumą. negalėjau
gerai miegoti ir ištisas valandas išgu
lėdavau negalėdamas užmigti. Dabar
aš miegu gerai ir turiu gerą apetitą,
galiu valgyti viską kas tik papuola.
Esu 57 metų, o jaučiuosi taip kaip kad
jausdavaus jaunas būdamas. NugaTone ištaisė mane ir aš jaučiuosi kaip
žmogus.” Nuga-Tone tveria, sutaiso,
maitina ir atgaivina visas gyvybines
ir silpnas kūno dalis. Pamėgink jį
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą
pardavinėja visi geresnieji aptiekininkai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai
bus 'sugrąžinti (garantiją rasi prie
kiekvienos bonkeįčs), arba tiesiog pa
siųs apmokėtu paštu National Laboratory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago,
pasiuntus jiems $1.00.

Oda, gumines kulnįs, čeverykų vi-

nįs, čeverykų . polish ir čeverykų
taisymo įrankiai.
,

OSselis ir Retail
Nužemintomis kainomis
IŠKIRPKITE ŠĮ APSKELBIMĄ
IR ATNEŠKITE, GAUSITE

10c. pigiau už kiekvienų
$1.00 pirkinį.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Kmrporacljc Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, FTm.

1619 W. 47th St, Tel. Boufevard 7101,1892. Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St^ Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Valandogj nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ut&rninką
ir ketvergą. • Neailiomia nuo 0
Hd 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SI
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 rak.
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 morgičiaui
lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phono Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

V J. P. WAITCHES "
Not Ine.

DDVIERNASTĮS
Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kaslink nuosavybės Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams. ,
•
*'i * • ' (■?' *

NAUJIENOS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St„ kamb. 1202. Kampas State tat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 6 po pietų ir pagal sutarimą.

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

Advokatas

LAWYER Lietuvy! Advokatas!

Prisiųskite savo stovintį paveikslą
ir $1.00 Money Orderį. Gausite Jums
pritaikintų vėliausių Paryžiaus stal
ių. Pažymėkite ko norite: dresių, ko
tų ar siutų. Siųsdami Jums stailas,
sugrąžinsime ir paveikslą. 117 N.
Dearborn St., R. 707, Chicago, III.

Teisių; Skyrius
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn SU
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10786 S. Wahash Avė.
Tel.: Pullman 6877.
I

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Pinigai

GRABORIUS IR
Balsamnotojas

•v
18

Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

Brighton Tark

3319 Aubnrn
Avė., Chicago.

LIETUVĄ

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI
,
olselio kaina tiesiai pirkijut
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATHCS
SUPPLY COMPANY
490 Milvaukee Av^ 461 N. Halsted afc.
Telenhone Havmarkot 1018

per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674

,--------------------- ■—-------------------------------------------- ■■■

DAVID RUTTER &
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii votall
kiemą. Visur priatetom.
South Side ofisas 8801 Normai Av,
Tel. Yards 2296.
......... ...
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Numažinta kaina rūbai

Jf

DR. H. A.BROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

809TeLW.Boulevard
351h SI.,
Chicago
0611 ir D774

29 So. La Šalie St. Room KM
Tel.: Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje
1653 W. 47-th St.

U. FflBIONflSCO?

I V. W. RUTKAUSKAS

ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY

, (Ingaliojimai)

K. KAPLAN SOtd& GO.

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

I

Kuomet jus pasirengę pertaisyti
savo namą ir norite ką nors plum*bingo, gaukite musų kainas pirma
neguųnrksite naujus ir vartotus.
S. GREĘNFIELD PLUMBING
SUPRLY HOUSE.
1808 S. State Str. Victory 0508 J.

I

Pasididinus musų bizniui, mes ga
lime sumažinti savo uždarbį.
Juo
daugiau jus darysite su mumis biznio,
tuo mes galėsime parduoti jums savo
tavorus pigiau. Mes turime pilną
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mieros 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50,
$27.50, $32.50, $87.50, $42.50 ir
$47.50. Whipcord, Cranenette & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.
/
S. GORDON,
/ I
^Numažinta, kaina ruhai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir ldti
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik*
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 reL
ryto iki 10 vai. Vakaro. Nedėlionfa
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

NAUJIENOS, CHogo, UI

Ketvirtadienis, Liepos 5, '23

’.IUMM*

L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję,
ketvirtadieniais.

“Kas yra ta LSS?”
Tekiu antgaly i u kiek
atgal pasirodė Chicagoj
liai, po kuriais pasirašo
tuviu Soči alld cmbfc ratų
šis”.
Kokiu tikslu jie tynos

laiko
lape“Lielapc-

liūs platina, nesunku atspėt iš
jų turinio.
Nieko juose nėra,

kas sutiktų su lapelių pavardijiinu. Lapelių autoriai labai,
matyt, atsilikę iiųo gyvenimo
ir darbininkų judėjimo, dėl to
jie nei nepajėgia į savo klausi
mą atsakyti. Jie tik nori įkal
bėt, kad LSS. tai esanti Gri-

tai įkalbėt jie nori, matyt, dar
kvailesniems už pačius savč.
Juk padorus žmogus, jei jis
nori apie ką nors kitiems pasa
kyti, turi pirma pats susipa
žinti su tuo dalyku, nes kitaip
tik pats save gėdai ir pajuokai
pasistato. Be to tie tariami
“ socialdemokratai^
Naujienų Bendrovę su LSS.
reikalais. Tartum jie nežinotų,
kad LSS. Pildomasis Komite
tas neturi jokia autorjteto kallieti organizacijos vardu
’ i apie
Naujienų bendrovės reikalus,
kištis į jų biznį ar nustatyti
dienraščio krypsnį, Tai, regis,
aišku kiekvienam, bet “sury
šiečiai” nei to nepajėgia suprasti. —Laisvės Mylėtojas.
[Red. prierašas. — Dėdami
d. Laisvės Mylėtojo raši.'nūlĮ,
pastebėsime, kad jokios tokios
organizacijos kaip “Lietuvių
Socialdemokratų Sąryšis” nė
ra. Tuo vardu kadaise buvo
keli “Naujienų”
kerštininkai, kur buvo pradėję
leisti dagi spccialį “Naujienoins” ir jų vedėjams šmeižti
šlamštelic “Žiinias.”
Bet tas
šlamštelis senai subankrutijo
(suėdęs pinigus kelių lengvati
kių žmonelių,
kuriuos tie
“spcšeldcmokratai” buvo prisi
vilioję), neliko nei jų “sąry
šio.”
Tik kerštas “Naujienoms bent kai kuriuose tų buvusiu “spcšeldemokratų” dar
ncišgeso, ką parodo ir tie jų
išleisti šmeižto lapeliai. Kreipti kokios nors domės į juos nė
ra nei reikalo nei prasmės, nes
v

kiekvienas blaivas žmogus, jei
ištektų kantrybes
lapelį per-

buvo, kuomet tapo perskaityta
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo konstitucija. Visi de
legatai, sustojo ir išklausė kon
stitucijos perskaitymo. Kons
titucija praimta didžiausiomis
ovacijomis. Nei vieno nebuvo,
kuris hutų balsavęs prieš. O
daugumoje delegatų
matėsi
ašaros
akyse
iš to didelio
džiaugsmo. Ir tuojau visi pra
dėjo dainuoti “Internacionalą”.

Momentas, buvo Ibcgald įspū
dingas. Visi delegatai pajuto,
kad kaž kas naujo, gražaus ta
po padaryta.
Trečias svarbus momentas
buvo kuomet pradėjo svarsty
ki sentikius Anglijos ir Rusi
jos. Rusijos delegatas pareiš
kė, kad Anglija nori Rusijai
uždėti savo kapitalistinę dik
tatūrą. Nors mes nepritaria
me bolševikų diktatūrai, bet
mes dar labiau smerkiame An
glijos valdžios kapitalistinęmilitarislinę diktatūrą. Su bol
ševiku diktatūra mes kovosi
me, tai musų reikalas, bet kad
Anglija, uždėtų savo leteną ant
Rusijos, mete visai nepakęsime.’*
Hillquitas “maino, |ka<l *tas
Socialistų Darbininkų Interna
cionalas nuveiks didelius dar
bus darbininkų klasei.
—A. žymontas.

Tokia dabar gadyne
Dabartinė gadynė, tai dole
rio fĄidymj. Visikas perkama
ir parduodama. Už dolerį ga
li gauti viską. Meilė, dora ir
idėjos pasidarė prekės. Žmo
gaus verte irgi saikuojama do
lerio saiku. Kas turi daugiau
dolerių, tas turi svarbos ir yra
visu gerbiamas.
Dideli idealistai irgi pradeda
užsikrėsti ta dolerių manija.
Savoji karjera
užima pirmą
vietą. Daugumas rūpinasi tik
savo asmeniniais reikalais ir
žiuri, kad kaip nors tapti tur
tingais. įmonės viršila fpa<prastais vabalais. Vienas kitą
gatavi suėsti. Net ir iš drau-

kaip pirmiau kad būdavo. Pa-Į nepraneša apie tai visuomenei?
sišventusių draugų, kurie dirb- ‘ Mes reikalavome iš Pild. Ko
tų organizacijos labui, skaičius (miteto, kad jis gautų mums tą
labai sumažėjo.
Kiekvienas | skyrių “Naujienose.” Jis musų
pradeda žiūrėti, kad už darbą | prašymą išpildė. Bet kokia nau-^
dą mes iš to turime, kuomet
organizacijai
gautų atlyį
nesinaudojamo? Jokios.
mą. Ir jei to atlyginimo nc- juo
-Mess. palikome jį vienam drau
gauna, tai ir nedirba jai.
Dar liūdnesnis dalykas yra gui LSS. Sekretoriui A. Žysu nekuriais organizacijų nu montui užpildyti. Jeigu ir to
riais, kad jie visai atšalo. Dar liau taip bus, nėra abejonės,
tas butų pusė bėdos. Bet tie kad tas skyrius turės įnirti,
atšalėliai pradeda pasakoti ki nes d. žymontas pails nuo tos
tiems savo draugams, kad, gir sunkios naštos, p pailsęs mes
di, kas iš to. Tuščias darbas. ją nuo pečių. Ir tada ar nebus
Tie atšalėliai nebemato dau puiku pasigirti “progresu” su
giau naudos iš organizacijos. ėjusiam suj savo pažįstamu! Ži
bus, nes bus kuo
Matyt jiems sekasi gyventi, tat noma kad
“pasigirt.”
ir visos idėjos išdulkėjo.
Tik dar gerai, kad
tokių
Kur musų draugai — inteliatšalėlių neperdaugiausiai ran
dasi. Ir todėl gražioms idė
joms dar jie negali daug pa
kenkti. Šiaip jie gatavi butų
viską paversti į paprastą biznį
—viską saikuoti dolerių saiku.
I LIETUVA
Ir vis tai yra kalta dabarti Pirkite laivakortes atgabenimui savo
nė pasiutusi kapitalistinė siste
giminių iš Lietuvos.
ma, kur doleris yra visų die
White Star Line
vaitis.
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton
Kad pakeitus ją, reikės dar Homeric July 7; July 28; Aug. 25
July 14; Aug. 11; Sept. 1
daug darbo padėti ir pasišven Majestic
(Pasaulio didžiausia laivas)
tusių žmonių paaukauti. Kova Olympic July 21; Aug. 18; Sept. 8
dar bus didelė. Idėjos ir mo Greiti susijungimai su Baltijos uostais
American Line
kslas turės visgi kada nors už N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg
imti pirmutinę vietą.
’Mongolia July 12; Aug. 16; Sept. 20
Minnekahda
19 Kroonland July 26
Ar šiaip ar taip, mes turime *Manchuria July
Aug. 2; Finland Aug. 9
rengties prie tos kovos. Netik
*Naujos 3 klesos kajutos
•Greiti
susijungimai su Baltijos uostais
turime rengties, bet turimg. ir
ed Star Line
kitus raginti, kad ateitų mums N. Y. R
Plymouth-Cherbourg-Antvverp
pagelbon.
Belgenland July 11*; Aug. 8; Sept. 5
Zeeland
18; jJapland July 25
Socialistų
organizacijos ir *11:00 A.July
M.
yra sutvertos tai didelei' kovai. Gothland (Antvverp only) Aug. 4.
Lai labiau apsišvietę darbinin Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kai ir spiečiasi būriais į socia kitės
prie vietinių agentų.
listų organizacijas. Tik orga
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE.
nizuotai veikdami jie savo ko 127 So. State St.,
Chicago, III.
vą^ laimės.— A. žymontas.

LSS žinios ir sąjungiečiai

Nuo kiek laiko Pildomasis
Komitetais, rytiečių verčiamas,
pasirūpino gauti “Naujienose”
skyrių “LSS. Žinios.”
Šitą
skyrių ir Pild. K-to veikimą
draugai užgyrė. Tai ir viskas.
Aš maniau, ka'd tasai skyrius
kas savaitę bus taip pilnas,
kad redakcija turės raštus dė
ti jame smulkiu šriftu. Ma
niau, kad kai ims visi rašyti,
lai ir vietos nepakaks. Bet ap
sirikau. Negana, kad kiti nie
ko neparašo į tą skyrių, bet
nerašo nei to skyriaus suma
Kito žmogaus reikalai pasidarė nytojai.
x
tolimas ir svetimas dalykas.
Rodos yra lygiai kelios kuo
Ir niekas jais nebenori rūpin pos, kurios, beabejonės, laiko
tis.

\

savo

susirinkimus

ir svarsto

Tas. atsiliepia ir ant organi organizacijos ir unijų reikalus
tu šlamštelių autoriams rupi.]
zacijų. Dabar nei organizaci ir šiaip riša svarbesnius die
jos negali taip sparčiai augti, nos klausimus, — kodėl nieko

Socialistu Darbininkų
Internacionalas *

U. S. SHIPPING BOARD
45 Broadvvay, New York

Jau Naujienose plačiai buvo
apie jį rašyta. Bet čia dar
pridėsiu kelias pastabas d. IliTtquito, kaipo buvusio atstovo
tame kongrese nuo Amerikos

“Europos žmonės dabar la
bai nusiminę, nes ten bėdos ir
vargai spaudžia juos iš visų
pusių. Juokams pas juos nėra
vietos. Nepirmą sykį man
tenka dalyvauti Tarptautiniuo
se Socialistų kongresuose. Se
niau tie kongresai būdavo la
bai entuziastingi. Buvo deda
ma daug vilčių. Būdavo pa
sakoma daug gražių ir skambių
žodžių. Dabar Europos žmo
nės į skambius žodžius, į gra
žias frazes jau nebetiki. Jie
žiuri į realų darbą, šiame
Kongrese tik trys svarbus mo
mentai sukėlė didelį delegatų
entuziazmą.
Pirmutinis svarbus momen
Tennis ant laivu
tas buvo, kuomet franeuzų^dfeAtletiką mylintįs asmenis, kurie
Kuomet dabar pradėjo atvažiuoti
legatas pabaigęs savo kalbą, kasdien
lošia golfą arba tennis, ne vis jaugiau ir daugiau pasa^ierių, tai
perstatė kalbėti Vokietijos de tark reikalo nusiminti kuomet važiuo tiesiog yra reikalavimas^kad butų
Europon ant gerų laivų United įsteigta pasilinksminimai ant lauko.
legatą. Vokietijos
delegatas ja
Ir tas yra padaryta ant šios linijos
States Linijos.
pirmučiausiai nuėjo pas fran- šiandien, kuomet visi, pradedant laivų. Yra lošiama visokie žaismai ir
ir baigiant maža sesele, mank pasilinksminimai daromi.
euzų delegatą, drūčiai suspau bobute
Tennis ant laivo pasidarė labai poštinasi šiokiu ar tokiu budu, kad už
dė ja% delną ir pasakė, 'kad laikius savo kūną pilnoje sveikatoje. puliaris. Specialiai yra gerai įtaisy
Ir kaip pagalvoja apie keliavimą lai tas tennis ant laivo President Hardjie yra draugai, idėjos drau vu
keletą dienų be mankštinimosi. ing.
gai, nors jų šalys ir kovoja Bet jei jie jau yra keliavę ant lai Pasažieriai kitų linijų laivi; neti
vų George Washington, President ki, kad tennis galima lošti ant lai
tarpe savęs. Visa salė sukilo Hardinį President Roosevelt, arba vo, bet kuomet išgirsta šūkaujant, tuo
kitų laivtj United States Linijos, jie met tai jau įtiki. Kurie nemoka loš- ’
ir entuziazmui nebuvo galo.

Antras svarbus
*

momentas

žino kaip yra puikiai viskas prireng ti tennis, tie iš balkonų žiuri į lo
šėjus.
ta ir fiziniam pasjmankštinimui.

geniai ir profesionalai, kad nie
ko neparašo moksliško į LSS. iną? --Laisvės Mylėtojas.
Žinias? Juk kai pasitaiko juos
šiaip taip įstumt į darbininkų
susirinkimą, dažnai jie pasako:
KUOMET JŪSŲ
reikia šviestis, skaityt 'laikraš
KOJOS
čius, steigt moksleivių fon
PRAKAITUOJA
dus ir t. t. Tai kodėl nieko
Vartokite plačiai žinomas ir ge
riausias gyduoles
nerašo į tuos laikraščius? Ar
SWEDOLA
jaugi jie nežino to, kad savo
Pasekmes bus tikros, tik už 50c.
tylėjimu
smaugia
amžinu
Reikalaukite aptiekose.
Pagamintos per:
moksleivių fondą ir kartu visą
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Tel. Blvd. 8138

12 Didelių Laivų kurie plaukioja kiekvienų sa
vaitę, per Bremeną

P

Į Londoną, Plymouth ir Cherbourg
I Bremeną
President Polk
George Washington
America
President Van Burcn
President) Roosevelt
President Monroe
President Hardinę
President Adams
President Arthur
President Garfield
President Fillmorc
Į Cherbourg ir Southampton— S. S. Leviathan
(
Antroje pusėje susijungia su Danzigu
Užsisakykit sau vietas dabar — eikite prie jūsų vietinio agento
šiandien arba rašykite tiesiai į

Dr. Herzman kraustosi iš senot
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
jų vietą 3410 So. Halsted St.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City

Mįr-DR. HERZMAITM

4

3113 South
Halsted St.

Agentūros didžiosiose miestuose
Manageriai operatoriai dėl

—16

UNITED STATES SHIPPING BOARD

RALTUOSAMERIKOe
ILP LINIJA ' 9Broadvay,

NeV^ork.NY Lr

SbI lietuve

PER HAMDURG/VP1L1/&Ą
/
ARBA L1EPOJQ

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja j Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
>
6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA.................................... July l8
S. S. LITUANIA .............................. Aug. 8
TREČIOS KLESOS KAINOS l:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
_ LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

/•

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Nedalioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietnria
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.
Tek Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.
Tek Prospect 1980
Valandos pagaKąutartk

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tai. Lafayette 4988

Telephone Yards 5932

DR. M. STUPNICKI

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

3107 So. Morgan St.,
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto Ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra
uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS

Valandom i nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 ild 7:30 vakaro, ir

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

3315 South Halsted ,St.
Tel. Boulevard 1401
Vai. 9 lyto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

u

m......... mm——1^—

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

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted Stn Chicago, Dl.
....

—

Praktikuoja 16 metai
Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 Ūbos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėjiomis nuo 19 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2886

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.
Tel. Boulevarl 0537

LRYA

D0W

SASS

1707 W. 47th St

4712 So. Ashland Avė;
arti 47-tos gatvės *
Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L, YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
a
Naktinis Tel. Canal 2118

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8
iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 6994
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų,
Res. i 139 Independence Blvd. Chicago
... . . ■4 -.. ...........................................'
. ■ ■M
tf
Jel abejoji akimis, pasiteirauk

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 Ild 4 po piet.
6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., >
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 583^

Priimime valandos nuo 8 Iki 12 Ii

DR. CHARLES SEGAL

Telefonas Boulevard 7042

i.nnMiimi

DR. P. G.WIEGNER

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
* Dienomis: Canal
8110 arba 0375
Telefonai i
Naktį Drexol 950
Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

4631 So. Ashland Avė.

M,
'■■II

Gerai lietuviams žinomas per lt
metų kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas f.gaa,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai
elektros prietaisus.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. J. KULIS

DENTISTAS

RUSIJOS—

Dr. Maurice Kahn

Telephone Yards 1582

DR. G. K. KLIAUGA
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampan 18-th Street
Phone Canal 0257

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Akušerka
Turiu patyrimų.
Pasekmingai pa
tarnauju
prie
gimdymo
kiek•^ramriename atsitikiį W*lme. Teikiu ypatišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims
ir merginoms vėl
tuL

LAUKITE į seną tėvynę ant Amerikos laivų. Jums bus užtikrintą>/parankumas ir apsauga ir daug vietos kur šitie
laivaT^uteikia. Trečios klesos' cabin dėl 2, 4 ar 6 asmenų
— rūkymui kambarius — knygynai su knygomis jūsų kalboje —
daug vietos ant laivo — geras maistas — tie yra dalykai kur
•
• i nV
_ 1 laivai
- • • ___
jus
gausite.
Tie
yra:-

PHYSICIAN IR SURGEON

DR. A. MŪNTVIir

Woitkewicz
BANI8

M.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

'Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavusi
Pennsylvanijos l’gonbučiuose. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

merprinoms; kreip
kites,
o
rasite
pageibą.

Lietuviai Daktarai

A. L. D AVIDONIS, M. D.

Tel. Yards 1119

M i ilu

Savaitiniai išplaukimai į
LIETUVA
New York-Bremen
Su nauju gražiu laivu
“COLUMBUS”
Didžiausias Vokiet. laivas
Ir vienbs klesos cabip lai
vai. Labai daug pagerinti
trečios klesos parankamai.
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis.
Del laivakorčių prie Bilo
vietinio agento arba
North German Lloyd
100 No. La Šalie St.,
Chicago, 111.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2261 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat»
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

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

GERMAN
L.LOYD

DR. S. BIEZIS

AKUŠERKA

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir

n\\
Vii

north.

DR. A. J. BERT ASIUS

MIS. A, MIoIINIEVICZ-VIOIKIEN

DR.P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted Si.
' TeLBoulevard 7179

Dr. A. R. BLUMENTHALi
Opteartrta
ToL BOU Irr.rtl <4*7
444» B.AshUWAw
Kaai»M 47-U3 get.

I For Beautiiul
Make the Ūse oi
Murinę a Daily Habit.
This Refreehing Eye
Lojrion soon makes
Eyea Clear, Radiant,
Beautiful! Harmleta, Enjoyable,
Sold by all Dniggista Writ® ior BooHeą

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

v

MURINĘ CO., 9 Eut Ohio Street, Chicaco

11111 iiĮĮMtFCTiaitpli

‘AblisBed Daily

EdtKuaniae Vewe
t

Į Vatikaną į keblią “padėtį.
Į Šiokiu ar tokiu budu reikė
jo Vatikanui likviduoti įvy
8ld«y hy
kusį nesusipratimą. Ir štai
PuK
lae.

Mdftor P. Mrigaitfa

STREIKŲ LAUŽYMO
pagarsėjo išdavimu draus
IŠLAIDO^
mės prieš geležinkeliečius.
Be to faktas yra tas, kad.
,.kontraktorius., ku.
•Į -Į • • 1
Ii
I
1 Į ris pristatė streiklaužių gele-

I “Tribune’o” Romos kores darbminkams'algas, kur tik

žin.keiiečių

“L. sp. d. pr. S-gos Valdyba
visiems Dlraugams pataria vie
tose, ’vjijsuojtinuose
susirinki
muose išspręst žemiau pažy
mėtus klausimus ir užprotoko

streiką
poni
Bortkevičienė
(“Varpo” atstęvė) graudeno,
kad jai tas streikas kainavęs
3000 litų. Manoma, kad ta
10% Įir kitų viSu [spaustuvių

streiko laužymui, luoti: 1) Kokių priemonių tu darbininkams

bus pridėta.

rime imtis kovoj dėl algų pa
—-Pr. br.
kėlimo? 2) Ar sutinkate strei
Chicago, IU.
kuoti? 3) Gal turite kokius
TMaphona Beo—valt 85M '
savo praktiškus nurodymus bei
. Subscription Rataai
pajĮiiįlymus — m|eldžiame iš
dėstyti. 4) Išrinkite savo at
ta įvykinti taiką. Vokieti-1 tis prezidento “tvirtais nėr- Delei to ^rhc Mihvaukee Lea- stovus į Delegatų susirinkimą, Kauniškės “Liet, žinios” 116
8c per copy.
I jai primenama, kad ji turi vais” kalbėti žmonėms, jog|4er» ,sako:
kuris įvyks gegužio 25 d. 6 vai. nr. išspausdino p. Santakiškio
vakare, Valdybos bute ir atei (matyt, kurio nors svečio iš
apginęs organizuotus
Entered m Seeond Clau Matter pildyti savo pasižadėjimus, jis
“
Tie
skaitmenys
yra
labai
March 17th, 1914, et the Port Office Maža to, papos laiške speci- darbininkus nuo kapitalistų
dami atsineškite savo susirinki Lietuvos, kuriam teko pabuvo
interesingi. Jeigu butų ga mu [protokolus.—V ai 1 d) yb/aJ* ti ir Chicagoj) šitokį straips
hf Chlcagdj I1IV ender the acft pf
March 2nd, 1879.
aliniai apeliuojama į vokie- puolimų.
lima surinkti ir paskelbti vi Minėtą dieną ir valandą su nelį apie Chicagos lietuvius:
I čių valdžią, kad pastaroji at- Tečiau igu nuttlatyti> ko. sų geležinkelių kompaniją
sirenkant, tapo patemyta kasNaujienos eina kasdien. IMdriant
'“Chicagoj yra
didžiausia
išlaidas,
kurios
yra
išleidžia

lekmaditnius. befdiia Naujiena Ben- sizadėtų keršto politikos ir del ^^„^3 stveriasi tos
žin kokjL tamsus gaivalai apie 'Amerikos Rietuvių kolonija,
ma
streikų laužymui, tai
ttrovi, 1789 So. Baletai SL, Chicago,
pasyvaus priešinimosi.
demagogijos. Simais me- visuomenė Itikrai išverstų valdybos buto duris be^ukanty priskaitjmti apie 100,000 asme
UI — Telefenaai ĘeoMvalt 8580.
Papa sako, kad jam esą tais įvyksta prė^g)to rin- akis. Milionai yra išleidžia Darbininkai pažinę, kad tgi nų. Joje yra keli šimtai lietu
Žvalgybos skyriaus Šnįpui siau
labai nemalonu girdėti, kad | kimai. Dabar jau ’ atvirai ma kovai prieš darbininkus, čia, vienas po kitam išvaikš vių^ draugijų: polįtinių, kultuUiaimokljima kainai
Ehlcagoje — paltai
bet kuomet
raginama nu čiojo, o vienas juokdarys į)ro rin/ų, ekonominių ir t. t. Yra
, Metams..... .......................
18.00 po priedanga pasyvaus prie kalbama, jog Hradingas vėl
kelios, o su priemiesčiais ke
mušti I važmas arba pakelti
/ Pusei meti
, < r
4.90
“
runys
”
į
prezidentus.
Gi
šnipą
praeidamas
uždainavo
šinimosi
vykdoma
sabota

2.00
Trims minėdama
darbininkams algas, Imi kom labai gerai Kaune pažįstamą liolika parapijų, kur desėtkais
, 1.80 žas. Tai esąs “kriminalinis taip dalykams; esant, jam
Dviem minėsiant
ri* ■
millionų dolerių pastatytos pui
panijos šaukia, jog .tos esan
»75
Vienm minedui
it,
dainelę:
pavąftoti
kamupriešinimąsi” ir Vokietijos reikaling
kios lietuvių bažnyčios; yra
čios Iperlbiednos Itatai daryEhlcagoje per aaliAUdtoa
natraukus savo
Po neprasno Vanka chodiš, keliolika lietuvių bankų. Perei
valdžia turinti jį pasmerkti. flažą, k
Viena tarpija .....
—
m 18c
Savaitei ,
.ir r
tais metais Chicagos lietuviai
Po naprasno liožki bjoš!
Korespondentas priduria, Į pusėn noi^ dalį jdarbininkų.
< 75c
Minėsiu! . - n
dėdami dolerius
(Veltui, Joneli, vaikštinėji, spekuliavo
jog iš patikėtinų šaltinių
ant 100%” į Bischofo ir Harveltui kojeles daužai!)...
ateiną
žinių,
kad
franeuzų
Metanu
r ■ ■ - t |7.D0
Šnipai, žinoma, suprato, kad ringtono bankus, kuriuose žu
Pusei meti
■ - » ■ - 8.50 valdžia tuo laišku esanti'la
Išnaikihta išgriauta 1920 me darbininkai juos pajuto, ir su- vo keliolika miilonų lietuvių
Trims minesianu
i r r - 1.75
budu
Dviem mėnesiam , .
1.25 bai patenkirita ir tuo
tais Profesine spaudės darbi sigėdę, nosis nuleidę dyrinėjo. dolerių. Chicagoje eina du lie
Vienam minėsiu!
.................
.75
įvykęs nesusipratimas likęs
ninkų Sąjunga Kaune vėl pra- Darbininkai Žvalgybos šnipus tusių dienraščiu: socialdemok
Lietuvon ir kitus uiataDieoMil
(Atpiginta).
likviduotas.
I deda atsigeiveliuoti. Spaudos savo “šnipais” apstatę susime ratų “Naujienos,” Pijaus Gri
Metams
. , , T ■ $8.00
DIDELIS INDAS.
I darbininkai susiorganizavo ir tė kitur ir padarė savo susirin gaičio redaguojamos ir krik
Visa tai primena vieną
Pusei meti ----- , ■
, ,,
4.00
kimą.
Susirinkimo išdavos ščionių “Draugas”. Komunistai
--------i— Į tvirtai stovi savo profesinių
Trinu minesianu........
2JM) I G. Petrov apysakos herojų,
“Drauge” skaitome:
Į reikalų sargyboje. Svarbiau- buvo tokios, kad gegužės 28 leidžia “Vilnį,” Laisvamanių
Pinigus reikia Misti P»ita
kuris
kilusius
tarp
savo
pat

dieną išėjo štai kok atsišau- susivienijimas — mėnesinį žur
Orderiu, kartu su uisakymo.
“Netik Lietuje
karonų nesusipratimus bandy
nalą “Kardą,” Vyčių Sąjunga
ft-L_________ JSLS!.=........... ...... .
k imas:
ahkų
yra
kn^onių-demo1.^1
nonna?
“Draugai spaudos < arbinin- -“Vytį.”
davo likviduoti sekama fra'* aP.1C Ji? I normas spaudos darbininkai kai! Jau
pritrukę Įspaudos
Ue: “Visi jus teisingi ir visi
Bendrai kalbant apie Chicaa ikybę trypine ojų bot ir
‘
ji
Gedarbininkams kantryb
gą dar galima pasakyti, kad
jus klaidingi.” 0 toliau jis kitur. Gi katalikybe juos . l. ’ .
. . . . ?. gūžės 28 d. 11 vai. ry| ^Var- čia yra daug lietuvių inteligen
...
. ...
rinimą kovos, paskui sieks kiimdavo pasakoti apie žmo visus sutalpina,
lai tik pae
71 ..
.. . po’' spaustuvėje sin treikavo tijos, profesionalų ir prasine,
i
i
i
4.
ii
i
.J
tų,
savo
profesijos
moralinio
gaus “natūros” silpnumą ir rodo, kad katalikybe yra
r., .
visi (35) darbininkai. Reika* šusių^biznierių.
Lict^ojc t kategori. jlaviimai grynai dkonomiški. De “Chicagoj yra 28 lietuviai ad
Senųjų partijų politikie apie tai, jog visiems žmo didehs indas, kad nuomo- P
Įjos spaud. darbin. gaudamas į lei streiko sustojo ėję:
riams reikėjo sugalvoti ko nėms reikia gyventi santai nių aisves nevaizo .
vokatai, apie 35 daktarai, apie
20 lietuviams
priklausančių
kią nors novaliją busimai koje. Tik visa bėda su tuo Gerai bųti), jefgti taip butų. I mėnesį 300 litų nė pusės ne- 1) “Lietuvoj ižnios”.’
“Lietuvos Ūkininkas”.
gražių vaistinių, keliolika bran
prezidento rinkimų kampa herojų būdavo ta, kad jo “fi- Bet štai Li<įtuvo(s Laikraščiai gali nupirkti to, kiek nupirk4
nijai.
Balsuotojai pra Įlosofija” prie nieko gera ne-i praneša, kad kun. Jambraus-1 davo prieš karą gaudamas 50 3) “Darbininkas” (Fedcraci- genybių krautuvių, keli chirojos).
praktai, ekspresininkai, fotog
dėjo nebeįdomauti muito atvesdavo.
! kas laibai rinitai įrodinėja kan. Į rublių. i Taigi dabartinė alga 4) “Lietuvos Dirva”,
rafai, lietuviški automobilių
kad pastarasis neturįs j bus apie 20—25 rub. vertes.
klausimu, kuris per pa Papa irgi tokiu pat budu Tumui,
Ir
sustojo
pradėtos
\^pausgaražai
(puikiausia
“Hub
turėti savo nuomonių kai ku-Į Darbdaviai apie tai nenor nė
skutinius
penkias
de bando sutaikyti Franciją su riais meno klausimais. Esą I girdėti ir nori,
dinti
knygos:
Taxi” su 45 automobiliais),
d darbiniu*
keli
šimtis metų sudarė vyriau Vokietija. Prancūzams jis bažnyčios šventos įsakymuose kai pusvelčiui dirbtų ir tylėtų, 5) Lietuvos ekonominiai ir kelios gėlių krautuvės,
graboriai — .^bailsamuo tojai,
sią ginčams temą tarp senų liepia nėbesmaugti vokiečių, yra pasakyta tai ir tai, ir todėl Į Reikia pažymėti, kad Kauno politiniai pagrindai.
apie kelius šimtus lietuvių, tu
jų partijų. Tie ginčai jau o vokiečiams nesipriešinti kun. Tumas galvoti kitaip nė- spaustuvės toli gražu nesuspė- 6) Gyvulių gydymas.
7) (šiliečio albumas ir dau rinčių grosernes
(kolonialių
I ja išspausdinti tiek, kiek Liepradėjo virsti tikru vodevi smaugimui. Nes kaip vieni privaląs.
prekių krautuves) ir saliunus
t
. v i . i i
lavai spausdinimų reikalinga, gybe brošuru.
liu. Tad dalykų paįvarini- taip ir kiti esą vienu ir tuo Antra, pneš kiek laiko papai . darbdaviai buvo išsimanę Jeigu ^nlinčtusį spau|sdinius —aludes su ^lengvais” ;gėrimui reikėjo kas nors naujo pačiu laku kalti ir nekalti. '.rilll C . P.”! e*
primonyti darbininkus, kad jie mėgintų kitose spaustuvėse mals. Yra keliolika lietuvių
skaičių
Anatole
France
’
o
ras. v
....
D
Gal tokia “idealinga” politi 2
sugalvoti.
L ..
. , , ...
v įvirs normos dirbtų. Per ilgą spausdinti, Draugai Darbinin kontrak torių — namų statytus. Vadinasi, katalikams li-l. .. ,
. ¥
ji
Ir štai dąr visai nesenai ka ir sukurtų ramybę darni ko
,
v,
.......
-j.
| laiką tas virs normos darbas, kai nė pirštu jų nepajudinkit! tojų, inžinierių, jiaprapatų jr
uždrausta skaityti to ista-1
jjs .f
tiok dau.
—Streiko Komitetas.” visokių kitokių amatų ir prosenatorius Borah pareiškė, guje, ant žemės ir visose ki aus rasy ojo ta ai.
Jgiau, kaip paprastas
dienos
Sulig įstatymų reikalavimu fesijų žmonių, kokių tik
jog prohibicija prezidento tose vietose, bet visa bėda Ką visa tai reiškia? Ar tainokam
dejo į. tapo pranešta Darbo Inspekto ma rasti pasaulyje.
rinkimų kampanijai sudary yra tame, kad ji “šioje ašarų nėra uuomonuj varžymas? Jei-1.^ .
darbininkai riui, kuris nors ir valdžios
“Jeigu suskaityti turtą visų
gu
ne,
ai
ą
augas
va<
i
Į
v
j
e
į
o
j
g_
n
įų
valandų
darbo
die

sianti svarbiausi klausimą. pakalnėje” yra visai nepri
pastatytais žmogus,' |bet .visgi krautuvininkų, korporacijų ir
na
nuomonių
varžymu?
I
dirbdav0
10>
12
jr
net
15
darbininkų reikalus gina,
O Chicagos “Tribūne” įdėjo taikoma ir prie nieko gero
atskirų asmenų lietuvių, tad
Lietuvos valstybės spaustu- Chicagos lietuviai savo turtu
prezidento Hardingo pa neveda.
I vai. Tokiu budu spaudos darvisos
AUSTRALIJOS KOMUNISTAI, bas brangėjo, darbo produktin- vės vedėjas Antanas Kondro- lengvai galėtų nusvert
veikslą, kur vaizduojama jo
Lietuvos valstiečius. Savo in''---------- gumas mažėjo ir darbininkų tas parašė štai šitokį raštą:
politinė platforma. Ta plat
Kaunas, 1923 m. telektualemis pajėgomis Chi
Visų šalių komunistai yra jiegos menkėje, nes ilgainiui
forma susideda iš dviejų da
z
Gegužio m. 29 d. cagos lietuviai taipgi gali rim
vienodi: jie tiek įsispitrijo į darbininkas laike 15 vai. nė
lių — prohibicijos ir konserMaskvą, kad nebemato, kas dc- tiek uepadirba, kiek laike 8- Finansų, Prekybos it Pramo tai konkuruoti su Lietuva.^
vatingumo.
“Reikia atminti, kad didžiu
Prieš porą dienų prezi- dasi po kojomis. Štai ką ra- nių valandų padirbdavo. Taigi nės Ministeriui.
Taigi pilnai galima laukti, dentas Hardingas paskelbė šo “Australian Worker” apie I darbininkų ūksiąs dirbti 8 va- “Turiu garbės pranešti Po ma chicagiečių, kaip abelnai
landas į parą, o gauti atlygini- nui Ministeriui, kad tarp spau Amerikos lietuvių, paeina iš
kad sekamais metais seno didelę sensaciją. Jisai, gir Australijos komunistus:
, i e i I įuo tiek, kad žmoniškai galė- dos darbininkų ir darbdavių po šiaudinių Lietuvos pasto
sios partijos ves labai karš di, neleidęs kapitalistams su
“h aktas yra tas, kad Syd- ,
,. „ . , . , „ jau du mėnesiu tęsiasi kova už gių. Daugumoje yra gabesni
.
r
J
•
tų
pragyventi.
Bet kai algos
tus debatus kai dėl to, kiek triuškinti darbininkų judė ncy miesto komunistai ne,
x
. . , °. .
, J.
....
i lyra perdaug mažos, tai darbi algas: darbininkai prašo pa žmonėls, ieškantieji ko nors
ni1 mcii įausi s nuovokos Į njn|iaį nQroins nehoroms pri kelti algas 25%, spaustuvnin- geresnio, bėgusieji nuo prie
nuošimčių alkooliaus turi jimą. Nors tiesioginiai jisai
turėti įvairus gėrimai. O pa ir nesako, bet jo žodžiai su apu tikrąją dalykų Padėti lerst. vakarais arba virš nor- <ai gi, vengdami pabrangimo spaudos laisvės šalin. Dalis
p. ’k ,a <-S|lnos dirbti, kad bent keletą spaudos išdirbinių, ypatingai ų kultūros atžvilgiu pasiliko
galba tų debatų apie “kiką” daro tą įspūdį, kad jam pa ..
išgelbeti Australiją, bet Jie I u
užvarius.
Tai laikraščių ir turėdami omeny tokiais pat tamsuoliais, ko
politikieriams bus geros pro sisekę atidengti kapitalistų nesupranta
Australijos.
paį rinkiinus . Seimg je, kad spaudos
darbininkai kiais 20 metų tam atgal į čia
gos nuslopinti svarbiausias sąmokslą ir tuo budu apgin
“Australija niekuomet ne-1 kuomet visos partijos ir ne sudaro avahgardą visų darbi atvažiavo ir , apart savo buto,
šalies problemas.
ti darbininkų reikalus.
priims jų proletariato dikta- partijos pasiutusią agitaciją ninkų kovoje už algas, iki šiol dirbtuvės, karčiamos ir bažny
Toliau prezidentas skun turos doktriną. Australija spaudos pagelba varė, darbinin- nuo algų padidinimo susilaikė. čios daugiau “Amerikos” neži
džiasi, kad jo padėtis buvusi kratosi nuo tos taktikos, ku- kai išstatę įreikallaviinus pa- Bet prasidėjus darbininkų strei no. Tokius čia foreineriais
kelti algas ir nesulaukdami at- kui “Varpo” spaustuvėje ir tu (avettimšalfiaifs) vadi/na ir to
labai sunki. / Iš vienos pusės, rią jie perša.
.... i -i j • sakymo, pertraukė vakarinius rint žinias, kad streikas ruo kius į Lietuvą grįžtant nerei
esą jam reikėjo kovoti su ka
‘ Dogmatmiau |Wdamie-1
Nje. šiamas ir kitolse (spaustuvėse, kėtų amerikonais vadinti. Da
Pastaruoju laiku tarp Va pitalistų užmačiomis, o iš kiT Sl tos doktrinos ir taktikos, L ncgelbgjo DaXlaviai pa- Kauno spaustuvių savininkai ir lis musų išeivių yra prasinešutikano ir Francijos valdžios tos —; su pavojingais radika
l° ’/'n VI*
QUS ° a I *"is
fialčdami dirbo, ir taip vedėjai savo susirinkime š. m. si labai augštai ir kartais net
praėjo Seimo rinkimų karštis. gegužės 28 d. nutarė pakelti pralenkia pačius yankes, t. y.
užsimezgė gan draugingi ry lais, kurie kalba apie gele savo į a os.
šiai. Viskas ėjo> ytin sklan žinkelių ir anglies kasyklų
“Iš visko reikėtų tikėtis,
Spaudos darbininkai netekę algas visų kategorijų spaudos tikruosius mnerikiečius. O jei
kad jie sudaro bet kokią pa- kantrybės, gegužes p3 jd. pa darbininkams ir tarnautojams gu paimsime musų išeivių
džiai, kol Vatikanui neatėjo nusavinimą.
Na, o kadangi dviem po jėgą kairiajame darbininkų leido štai šitokį atsišaukimą: 10%, t. y. 1-os kategorijoj dar- Amerikoje gimusius vaikus,
į galvą pabarti franeuzus už
tat jų tarpe rasime daugybę
judėjimo sparne. Bet ir toĮ “Draugai, spaudos darbinin bininkams mokėti 330 1
užgriebimą Ruhr srities ir nam tarnauti negalima, tai
gabaus jaunimo,
baigusius
kai! Visi žinome, kad darbda mėnesį, vietoj 300 1.
nėra.
žiaurų apsiėjimą su vokie ir prezidentas pasirinko
universitetus
ir
Pranešdamas apie viršminė- Amerikos
“Fatalingas nemokėjimas viai į musų visokiais budais
čiais. Tas “tėviškas” paba vieną poną, kuriam jis išti suprasti gyvenimo realybių reikalavimus pakelti algas, ne tą, nuolankiai prašau Tamstos aukštai iškilusius, kaip savo
rimas franeuzų džingoms kimai tarnavo. Kas gi už privedė jų propagandos įta kreipė domės ir visi jaučiame parėdymo kaslink Valstybės darbe, taip ir visuomeniniame
neaiškią padėtį. Męs norėjome spaustuvės darbininkų ir tar Amerikos gyvenime.
labai nepatiko. Poincarė be miršo jo sekretoriaus Dau- ką prie nulio.
“Lietuvos valdžia turėtų kuojokio dvejojimo pareiškė, gherty reakcioningiausi^s ’ “Jų akys yra > nukreiptos geruoju su darbdaviais susi nautoj ų —A. Kondrdfaa”. ■ %
Gegužio 30 d. 2-rą į vai. po rimčiausią domę atkreipti
į
kad Ruhr srities užgriebi priemones, su kuriomis or į Rusiją iki tokio laispsnio, tarti, bet laike tarimosi iškilo
ir ieškoti juose
jau antras pietų Inspektoriui tarpininkau chicagiečius
kad jie nebemato kas dedasi konfliktas ir jis
mas yra ne Vatikano daly ganizuotiems darbininkams aplinkui.
“Varpo”
spaustuvėje ne atikų, bet intelektualių pa
mėnuo tęsiasi. Matyt darbda jant,
kas ir jam visai neišpuola teko vesti atkakliausią ko“Gaila. Bet taip yra.
viai tokiu savo pasielgimu pa streikas tapo likviduotas. Susi jėgų musų valstybinio darbo
tuo rūpintis.
7. vą? Darbininkai taipgi at
“Jiems reikėtų susitvar tįs mus stumia į griežtą kovą taikant tapo pakelta algos* kūrimui. Čia galima rast dauPoincarės griežtas nusi simena Hardingo patroni- kyti ir mesti garbinus toli- ir jeigu ta kova iškils, tai tegul 10% ir už dvi streiko dienas giau tinkamų musų valstybei
visa kaltė kris ant jų galvos! tapo užmokėta; Likvliduoljant vyrų, negu tuose, kurie lietustatymas, matoma, pastatė zuojamą Wilkersoną, kuris mus fetišus”.

pondentas, V. De Santo, pra jie galėjo tatai padaryti. Ir patraukė geležinkelio kompaneša, kad papa pasiuntęs sa- kuomet visa tąi buvo daro-lniją teisman reikalaudamas
mo, r
prezidentas
nepaprastu
Ivo Berlino pasiuntiniui laiš----------- —
------ $382,331. Tas kontraktorius
(ką, kur pakartojama tas kuklumu tylėjo. Akyvaiz-I
faktas, jog Vatikanas trokš- doje tų faktų, reikia stebė- L įs
£rPdflU{J.

Kauno spauda apie
Chicagos lietuvius

Spaudos darbininkai Kaune

Apžvalgai

Prohibicija ir pre
zidento rinkimų
kampanija.

i

Darbininkų
prietelis.

Vatikano
politika.

viais pasivadino tiktai pas ca
rą ir Leniną duonos netekę...
“Jeigu Lietuvos valdžia ves
tų tinkamą politiką link ame
rikiečių, tat vieni cliicagiečiai
organizuotai

grįždami

Lietu

von ir dėdami asvo patyrimą
ir kapitalus Lietuvos ukin,
prekybon ir pramonei), pada
rytų Lietuvą lietuviška, kultū
riška, ‘ gražia ir turtinga šalk
mji. Tai rašau išklausęs nuo*
monę tūkstančių musų brolių
amerikiečių.”

Latviai susiSpinę de|
Klaipėdos uosto.
Ryga. (E).
Jau ankščiau
ųvo .pranešta, kad Latvijoje
bpieupinta dėl Lietuvos val
džios pastangų nukreipti Lietu
vos užsienių prekybą per Klai
pėdą, ir tuomet nurodyta, kad
čia pasigirdo balsų, reikalau
jančių imtis priemonių toms
Lietuvos pastangoms paralizųoti.
otL Dabar “Jaunakas
Jaunukas Žinąs ”
pran
an®a, kad šis dalykas jau
n4ėjęs
čJ- iki miništerių kabineto,
kųris manąs palengvinti susinaują geležinkelių tarifą, kad
prekių gabenimas iš Lietuvos
atseitų pigiau per Liepoją, ne
gu per Klaipėdą. Manoma pa
naikinti arba suminkštinti ge
ležinkelių formalumus, sude
rinti abiejų valstybių trauki
nius; be to, numatyta, anot
laikraščio, suminkštinti įvažia
vimo sąlygas, visiškai panai
kinti kai kurių kategorijų ak
menims vizas ir leisti įvažiuoti
ir kelioms dienoms apsigyven
ti Liepojoje be vizų tiems Lie
tuvos pirkliams, kurie valiuoja
per Priekulės bei Vainodės sto
tis. Vizų ir leidimų mokesniai
sumažinami iki minimum. Vi
somis išgalėmis šelpiami ir pa
laikomi prekybos rūmai. Numa
tyta persiųsti į rusų bėgių pla
tumą
Mintaujos — Liepojos
geležinkelių liniją, o Lietuvos
ribose palikti normalę platu
mą, taip pat pripažintas reika
las atnaujinti geležinkelio til
tą per Dauguvą ties Skerspiliu
(Krustpilis), kad tokiu budu
galima eksploatuoti Mintau
jos—Skcrspilio keležinkelių li
niją. Kadangi Latvijos valdžia
negalinti atsignuoti reikiamų
lėšų šitiem planams įvykdyti,
tai numatyta pritraukti užsie
nių kapitalas. Miško ekspor
tui pakelti rengiamasi (suma
žinti siaurųjų geležinkelių ta-

Kad Liepojos uostas galėtų
išlaikyti kitų uostų konkuren
cijų, manoma uostas geriau
užlaikyti, patobulinti, ir be to
pagilinti Bartuvos -upę ir Lie
pojos ežerą. Del tolimesnių
žygių numatyta artimiausioj
Pabaltos valstybių konferenci
joj reikalaut, kad valstybės ne
darytų kliūčių tiesioginiam ge
ležinkelių susisiekimui.

Latvių universitetas
Ryga (E.) —Birželio 6 d. įvyko paskutinis Latvių univer
siteto tarybos posėdis šiais mo
kslo metais. Rektorius Felsbergas pasakė prakalbą, kurio
je jis trumpai apibudino savo
3-jų metų darbuotę, direkto
riaujant universitete.
Pra
džioje universitete -s buvę tik
1500
studentų, dabar jame
esą 500 stud. su 250 lektorių.
Universitetas užimąs 4 didelius
trobesius, gi dabar norima įsi
gyti dar penktus.

BEREIKALINGI PLAUKAI
Ant " veido, po pažaš385^1
čių ir kojų daro
nesruaarumo
snoteR—ypai vasurua
laike
Jie bus
įfr ••
prakalinti
greit
saugiai su
onusų "VER> VENA
DEL
PILATORY
POWDER”.
Ši puiki
gyduolė
prirengta tik dėl motorų, prašalina plaukus I 15 minutų.
___
________
Odai
visai nekenkia,
Butelis su nurodymais $1.75. Klauskit
aptiekoriaus 'Urba agento, arbat užsisa______ 25c.,
___ kitus, uimokykit Jaiiku {dedant
kėsit kaip gausit siuntini.
LABORATORY, INC.
VERVENA
193 Hartford Bldg ,
Chicago, III.

suktoenob,

Ketvirtadienis, Liepos 5, 923

' KORESPONDENCIJOS !
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Baltimore, Md.
Vyriausia Mažosios Lietuvos
Galbėjinio Komitetas dėkoja
Baltimoriečiams už užuojautą.

Kadangi kitaip nėra patogu
perduoti veikusiems ir aukavu
siems l>;(lt<iinmriečiaius (klaiipėk
diečių širdingus sveikinimus,
paskelbiu jų laiškų viešai mu
suv visuomenės žiniai:
KLAIPĖDA,
Birželio 12, 1923.
“Gerb. K. Liutkui, 1524 ,W.
Baltimore St., Baltimore, Md.
'‘•Malonėkite perduoti Baltinioi'e's (Lietuviams Vyriausio
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo
Komiteto padėkos žodį už pri
jautimą musų darbui ir musų
širdingiausius sveikinimus.
“Klaipėda atvaduota. Jau ir
prijungta prie motinėlės Lietu
vos. Bet labai daug reikės pa
dėti jėgų kol iš abiejų dalių
susidarys vienas kūnas. Viso
kie svetimieji įvairiausiais bu
dais stengiasi trukdyti kūrimo
darbą. Vis deda pastangų ši
tą kraštelį pasiglemšti sau.

dėjo ją kamantinėti. Ir paga šis susirinkimas buvo pus
metinis ir šauktas atvirutėmis.
lios jis ją areštavo.
“Mano tėvas su motina vi Svarbiausias svarstymo punk
suomet burdavosi namie,” vė tas šiame susirinkime turėjo
liau ji pasiaiškino, “todėl aš ir būti, tai priėmimas projekto
papildymui
nusprendžiau apleisti namus ir pa taisymu i bei
keliauti pas savo seserį, Mr. konstitiucĮijos. Bet neatsilan
C. P. Tuller,
St.
James, kius reikalingam skaitliui na
rių (kiek konstitucija reika
Minn.”
“Keletas dienų atgal aš bai lauja), šis klausimas buvo ati
giau mokyklą ir gavau diplo dėtas metiniam susirinkimui.
Vienas dalykas pas mus, kaip
mą. Po to, aš gavau vienoje
ir kitose draugijose yra ne
krautuvėje darbo.
Pagolios aš nusprendžiau iš geistinas, tai kai kurių narių
važiuoti. 'Viename miške aš I perdidelis apsileidmas — nesi
nusikirpau sau plaukus ir pas lankymas į susirinkimus ir
draugijos
kui pasileidžiau kelionėn. Aš nesiinteresavimas
atbomavau į Chicagą, važiuo reikalais. Jie laukia kaip tas
dama palindusi po vagonais ir tinginys, kad kiaušinis jam
miegodama tvartuose bei šiau butų nuluptas, prakąstas ir pa
duotas. Žinoma, dėl jų drau
dų stirtose laukuose.
“Su savim aš išsivežiau $11, gijos veikimas nesustoja, bet
ir dar aš turiu $7. Nedaug vy jeigu visi nariai lankytųsi į
rų galėtų panašiai
padaryti, susirinkimus, tai butų galima
daug daugiau nuveikt|i, negu
ar ne tiesa?
“Aš keliauju pas savo seserį, dabar.—Westsidietis.
Roxy La Kocca tarptautiškai žinomas arpas griežikas, tik ką
sumušė pakulinį 'rekordą — jisai be paliovos griežė per 10 va bet aš nemanau keliauti su si
jonu. Nes man kelinaitės ge
landų ir 5 miutes.
i
riau patinka”.
Tačiaus nežiūrint nei
jos
Lietuviai studentai
Aido Choro išvažiavimas.
maldavimo, nei didvyriškumo,
Danske.
vis tik jį tapo
sulaikyta ir
Pastaruoju laiku labai retai
apie tai jos tėvams bus prane tenka pastebėti žinučių laik
Čia esančioj Aukšt. Techni
šta. Gi kol jos tėvai atsilieps, raščiuose iš šio lietuvių kam
kos Mokykloj šį semestrą stu
ji pasodinta Juvc^iilc iDeten- pelio. Mat šiltesniam vasaros
dijuoja iš viso lt Lietuvos pi
tion namuose.
vėjaliui papūtus, ir pas mus,
liečių. Jų tarpo 3 lietuviai, 2
kaip ir kitose kolonijose, vieša
lenku, 2 vokiečiu ir 4 žydai.

Lietuvos ir Vokietijos
paštai
Jau nekartą buvo Naujieno
se pranešta, kad nedėtų žmo
nės pinigų i laiškus, siųsdami
Lietuvon, nes Lietuvos paštuo
se daroma operacija, ypatingai
iš Amerikos parėjusiems laiš
kams.
Bet kas gi tam gali patikėti,
nes paštas tai vyriausi šalies
įstaiga, kuri
tarnauja visos
žmonijos labui ir vogimų ne
turėtų būti. Aš siunčiau gal
jau ne dešimt kartų į Vokieti
ją, įdėdamas į laiškus net po
kelioliką dolerių. Laiškai par
eidavo į Širvintą, kuri stovi vi
sai ant Lietuvos sienos; atei
davo iš Lietuvos laiškų pasiim
ti ir visuomet rasdavo viską,
kas juose buvo pasiųsta. Ne
žiūrint, kad tuo laiku Vokieti
jos markė buvo taip nupuolus,
kad už Amerikos dolerį mokė
davo daugiau kaip tūkstantį
markių, o
betgi laškams iš
Amerikos parėjusiems operaci
jos niekas nedarydavo. Pereitą
sausio mėnesį sumaniau pa
siųsti porą laiškų tiesiog į Lie
tuvą, į Naumiestį, kuris stovi
lik kitoj pusėj upės Širvintos,
ir pasiųsdamas įdėjau po du
dolerius ,tai netik kad pinigų,
bet nei laiškų negavo. Matyt,
Lietuvos paštuose atplėšiama
kiekvienas laiškas, kadangi aš
siunčiau tik
pirmą kartą ir
abudu laiškai su keturiais do
leriais prapuolė. Reiškia, kur
pirmiau į Vokietiją siunčiami
laiškai pareidavo koteisingiausiai, tai į Lietuvą tik per upę
ir—laiškai dingo.
Ar ilgai Lietuvos valdžia
laikys tokią netvarką savo ša
lies paštuose?— S. Naudžius.
Red. priežadas.—Einant Lie
tuvos pašto taisyklėmis, siųsti
pinigai
paprastuose arba ir
draustuose laiškuose yra užgin
ta. Tam reikalui ' vartojama
tam tikri perlaidai. Kol tokios
taisyklės yra, geriausia tat su
lig jomis ir elgtis.

šis bei tas veikiama, kad ir va
saros karščiams užėjus.
Suprantama, dabar pas mus
vakarų bei prakalbų niekas ne
rengia, bet užtat nemaža esti
išvažiavimų bei piknikų. Nors
roselandiečiams- nėra reikalo
važiuoti į laukus bei miškus,
kad pakvėpavus tyru oru, bet
vis tik iš papratimo jie tatai
karts nuo karto daro. Mat lie
tuviai dar nuo senovės laikų
yra pamylėję miškus, tai neiš
važiavus į miškus jiems
lyg
kad nubodu darosi.
Seniau lietuviuose buvo paprotis rengti piknikus, bet da
bar piknikai jau pradėjo eiti

CHICAGOS
ŽINIOS

Išrado nauji būdą iško- Mokesčių departamen
lektuoti pinigus
tas perkeltas kiton vieton T

giją, žydai į žydų ir 1.1. Lietu
viai, nepriskaitydami reikalin
go skaičiaus asmenų, negali Bandė iškolektuoti pinigus laz
dos pagalba; skolininkas gal
sudaryti savo draugijos, kuri
rūpintųsi liet. —studentų rei mirs.
kalais. Todėl liekasi ir toliaus
Frank Gavakis, 940 W. 18
be draugijos.
susirūpinęs
Tik negalint dabartiniu lai Str., buvo labai
ku pastoti į kitą
Technikos apie jo dolerio saugumą, ku
mokyklą, tenka liktis Danske. rio jau du metai kaip William
Gyvenimas labai nepatogus. Cokus, 653 W. 14 pi., jam ncPrekės, maisto produktai, kam suglrąžĮino. lYwre;itą isekmadienj
bariai ir 1.1.
daug brangiau, jis pasiėmė butelį ir lazdą ir
kaip Vokietijoj. Taip pat susi nusprendė ant žut-but tą savo
siekimas, esant lenkų korido dolerį iš Cokaus iško-lektavotij
riui, labai nepatogus. Kol at Tačiaus jam atėjus pas Cokų,
važiuoji į vietą, reikia mažiau Cokus pasiaiškino, kad jis ne
sia 6 kartus persėsti. Bet svar turįs pinigų ir dabar negalįs
biausiai studentui, kad vokiečių jam to dolerio sugrąžinti.
Po tekino Cokaus pasiaiški
viza į* Lietuvą ir atgal čia
nimu, kaip liudininkai liudija,
kainuoja 1
dol.
\
Čekui
Mokykloj iš
svetimtaučių Gavakis buteliu šėrė
daugiausiai yra lenkų. Lenkai' galvon ir šiam perskėlė galvą.
profesorių personalo, dėl poli To dar negana, jis pradėjo jį,
tinių Laisvo Miesto su Lenki jau ir taip besąmones, lazda
ja kivirčų, neapkenčiami. Lie mušti. Gi kada Max\tell nuo
tuvių ir kitų svetimtaučių san vados policija atvažiavo, Ga
bet
tykiai su profesoriais gana ge vakis dar bandė pabėgti,
ri. Net, imant Klaipėdos kraš vis tik policistai jį vėliau su
tą, apie kokius nors lietuvių gavo, jau į gatvekarį jam įšo
kus.
varžymus kalbos nebuvo.
Tuo tarpu Cokus tapo nu
— Studentas. (“L-va”)
gabentas į kalintos ligonbutį.
Gydytojai spėja, kad jis mirs.

Bažnyčios klausi
mas Latvijoj’.

Atstovas šimanas įnešė Lat
vių sciman įstatymo projektą
dėl atskyrimo bažnyčios nuo
valstybės. Įstatymo projekte
reikalaujama valstybės garan
tijų, kad tikybinių organizaci
ją nuosavybė nebus nusavina
ma. Judoniasai ir nejudomasai tų organizacijų turtas, priskaitant bažnyčios ir šiaip mal
dos namus, pereisiąs jų nuo
savybėn. Nuosavybe, kuri pri
klauso kelioms organizacijoms
lieka jų bendra nuosavybe. Jei
kokia nors organizacija gautų
nuo valstybės pašalpos, tai ir
kitos organizacijos ;turi (teisę
gauti tokią pat pašalpą, atsi
žvelgiant į jų narių skaičių.
Įstatymo jprojdkti^i lapie
bažnyčias referuoti viešųjų tei
sių komisija išrinko p. Bcrgį.

Ir merginos pra
dėjo “bomuti”
Sakosi, jai kelinaitės geriau
patinka, negu sijonas; “athomavo” iš Toledo su $4.
Nillie Muniaugh, 16 m. am
žiaus, sakosi, kad jai kojinai
tės geriau patinka už sijoną.
Ji “atbomavo” iš Toledo, ().,
į Chicagą tik su keturiais do
leriais.
Desplaines
gat. policijos
nuovados “dėdukas”.
James
Bowen, pastebėjęs ją gatvėj
nuo cigareto durnų
kosijant
tuojaus suprato, kad kelnaitės
nevietoje... Tačiaus dar butų
gal nieko neatsitikę, jei ji ne
būtą pradėjusi
savo nosį
“pauderiuotis”. Po to, “dėdu
kas” prisiartinęs tuojaus pra

Nuo birželio 30 d. mokesčių
departamentais. (Internal JRevenue Departamcnt),
kuris
pirmiau turėjo savo
ofisus
prie 1214 N. Ashland Avė., ta
po perkeltas į State Oominercial and Savings Bank namą.

lietuvių darbuote kaip ir apsi

stojo. Be to, jei kai kada kas
ir yra veikiama, tai dažniausia
nėra kam apie tai parašyti į
laikraščius. Todėl gal kitų ko
lonijų lietuviai ir mano, kad
dabar rosclandiečiai nieko ir
neveikia. Kaip ten nebūtų, bet
toks manymas vis tik
butų
klaidingas. Nes čia vis tik yra

Lietuvių Rateliuose
WEST SIDE
Iš Dro Vinco Kudirkos Dr-jos
darbuotės.
—
/
Dro V. Kudirkos Dr-ja nėra
tiek skaitlinga nariais, kad
tuo galėtų didžiuotis, bet užtai
savo veikimu ji drąsiai lenktyniuoja su draugijomis šioj
apiclinkėj,
kurios yra daug
skaitlingesnės nariais.
Nežiūrint Jnei šalto pavasa
rio, nei šiltos vasaros ši drau
gija vis tik nesustoja veikusi.
Kiek laiko atgal ji surengė šei
mynišką
vakarėlį Meldažio
svetainėj su gana gražiu pro
gramėlių, kur sutraukė gana
skaitlingą būrelį narių bei sve
čių. Dabar yra rengiamas šei
myniškas išvažiavimas į Forest
Preserve (už Čėrnausko daržo)
liepos 15 d. Šios dr-jos susirin
kime, kuris įvyko birželio 30 d.
Meldažio salėj, šio išvažiavimo
rengimo komitetas raportavo,
kad jau beveik viskas prireng
ta minėtam išvažiavimui. Iš
važiavime be skanių užkandžių
žada būti ir gražus programčlis, kuris susidėsiąs iš kalbų,
žaislų, rungtynių, virves trau
kimo ir t.t. Atsižymėjusioms
programe bus duodamos do
vanos, kurių jau komitetas nu
mato turėsiąs apščiai. Šio išvežiavimo
komitetas labai
energingai darbuojas, kad iš
važiavimas pavyktų kuogeriausiai visais atžvilgiais, o labiau
siai, kad patenkinus
atsilan
kiusius svečius.
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ZABELYA LABANAUSKIUTĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu
3čią d., šio mėn., vos tik sulau
kus 12 metų ir 8nių mėn. Tėvas
pabėgdamas nuo savo moteries
1910 metais ir paimdamas su sa
vim sūnų Stasiuką paliko savo
dukterį ir moterį didžiausiame
skurde ir varge. Meldžiu pažį
stamus bei gimines pranešti Vin
cui Labanauskui apie jo dukters
mirtį.
I^aidotuves atsibus petnyčioje
liepos 6tą d., 1923, apie 8tą vai.,
iš ryto iš namų 2045 Homer St.
ir į švento Mykolo bažnyčią
North Sidėje, kampas Paulina
St., ir Wabansia Avė. iš ten į
Švento Kazimiero kapines.
Visi giminės, draugai ir pažįstami^yra kviečiami dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę giminės, ir motina
Ona Labanauskiene.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus
tonikas — imk

TOGO

K^rry

TbiE

Severa’s

Balzol
(pirmlaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas
virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai
kūno padėčiai.
I

MOVIES

Palengvins akių Įtempimą, kuria
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotemo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai'
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 Iki 1 p. p.
1545 VVest 47th St.
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas dantų“ be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
1545 We8t 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmonfes yra uipraiomi
pasitarti su Dr. Ross.

Kaina 50 ir 85 centai.

DYKAI PATARIMAI

Klauskite pas aptiekoriaus.

Geriausi AMERIKOS IR EUROPOS gydymo budai nao

VV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PAIN-EXPELLERIS
Kuomet šaukiamasi Pain-Ezpellerio
pagalbos, Skausmas greitai apga.
Įima ir nesmagumai
M|/jVIį
—pranyksta. Su
pirmu žnyptelcjimu
reumatifiko skausIn0» nervu8 kratanM
čiosneuralgijos,kankinančio ir riečiam
l kruv? strėnų
vk die8'h°, tuoiaus nu"
■J
-įpsipirkite šito galingo ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis
Pain-Expelleris turi musų INKARO
vaisbaženklį. Visi kiti yra pamėgzdziojimais. Kaina 35c. ir 70o.
aptiekose arba iš
F. AD. RICHTER 6 CO.,
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

Tai. Lafaystta 4228

Pliunbing, Heating

Chroniško
Nervingame
Kraujo
Slapumo

M

z

A

ir

Privatinis
Lig*
Jeigu jus turite Dile kokią ligą,
A t važiuoki ta kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu goriausi O?
dynią .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St,
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augiiįę
Priėmimo kambarys 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po plet. Nedftldieniais 10-1 po piet. Panedilyj,
Seredoj ir Suimtoj vakarais 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta
1igo~nlų ai trankymui.

Kaipo lietuvis, lietuviams visata*
patarnauju kuogeriausial.

M. Yužka,
3228 W.

8t„

Chlmia. IU.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

NUSIPIRK
Typewriterį arba
rašomą mašinėlę

Kaina $60
ANTANAS CEKAUSKAS
45 metų amžiaus.
Mirė Liepos (July) 2rą dieną.
Paėjo iš Suvalkių Apskr., Seinnų pavieto, Glasninkų kaimo
Lietuva.
Išgyveno Amerikoj 24 metus.
Paliko nuliūdę du sūnūs, Franciškų 20 metų, Antaną 13 metų
ir moterį Oną.

SQUIRE EDGEGATe •—Every Fdlow to His uniiug
/Piro

Lietuvis akių specialistas

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

JUMS PAGELBĖS!

A + A

DR. VAITUSH, O. D.

(Seka ant 6-to pusi.)

ROSELAND

Reikia todėl būti sargyboje ir
saugoti, kad priešas nepaknistų Lenkai susispietę j lenkų drau

pamatus. O mes tikimės, kad
Jus, broliai anapus vandenyno,
musų neapleisi te, bet kad ak
tingai prisidėsite ekonominiai
kelti Maž. Lietuvos padėtį.
Su aukšta pagarba,
(Parašas) Martinais Jankus,
Pirmininkas”.
«

eina®!, m.

Tuomi padarysi didelį smagumą
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir
greičiau galėsi parašyti laišką ar
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia
mašinėle su lietuviškomis raidėmis
pasaulyje.
Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str,
Chicago, III.
BY LOUISf RICHlgP ;
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Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir
Privatiškų.
Ir visas komplikuotas ligas aš
pasekmingai išgydžiau tūkstančius
kenčiančių žmonių.
Yra teikiami dykai patarimai
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.
Tarpe Randolph ir Lake gatvių

Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare,
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai* dieną.

Dr. Anele Kaushillas D. C. t
CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir ironiškas ligas i
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susiŠlapinimą, dusui} ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
_ Telefonas Rovsevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 m m. Nedilioj
9 iki 12 a. m.
Rezidencijos Tol. Brunswick 4887

NAUJIENŲ

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
,<• Be gyduolių, be operacijos

8 v. ryto iki 8 v. vakare.

Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12

Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

IIL

Co .r UciK Mo

1579 Milwaukee Avė.,
Kamp Robejr ir North Avė.

NAUJIENOS, Chicago, m

■uwi

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

---------- -

kanti! name, kur randasi iri
“N.” pinigų siuntimo skyrius. I
Musų užeigą žmonės vadinai
“kliubauze.”

54 Janusauskui Izidurin
„
60
61
67
72

Kancips Frank
Keris Pov
Kersulis Adam
Klimas D
Kuzlunskeni Jozapa
Liuksetris Jozapas_
Pakeltis A
Poprockas Ignasius
Radzius Ursula
Rokozajti Uršule
Sapinsku Juozu
Shopes Charlie
Siauciunas Juozas

Kiekvienas “Bečlerių” Kliu-1 34
iš “ma<los”, o jų vietą pradėjo bo “memberys” yra prisiekęs! 90
užimti išvažiavimai. Ir tai ge I “nesiženyti” ir
“cnatlyvai”! 93
ras apsireiškimas. Nes pikniįgyventi iki grabo lentos. Kad|J02
' kuose žmonės dažniausia tik I|snesulaužyti prisiegos, mes tu-lpn
savo kišenius pratuština, o nie rime daryti viską, kad tik “ne-|}y*
_
_
,,
...
ta
1114 Tiknius Jonas
ko geresnio negauna. Su iš
. susidūrus su moterimis. Pa-Į115 Tupikitis F F
važiavimais tai kas kita; čia vyzdžiui, kuomet musų “tavor-|}Jį> Urbonas. Alek
vi,
. .
1118 Varekojis Peter
netik ką daug pinigėlių pra• L;. „
sčius eidamas šalygatviu pa-1121 Walutis George
leisti nėra progos, Bet, be |o,' mato ateinant priešais jį rau IJ25 Yankauski W
dar galima daug
linksmiau
donomis, mėlynomis arba ža- 502 Andrisunas J.
praleisti laiką ir daugiau dva liomis pančiakaitėmis mėly- 503. Astrauskienie Agotai
sinio peno įgyti. Mat išvažiavi
nakę jis tuojaus turi “eiti H509 Brazauskui Juozapui
mai dažniausia esti su įvairiais antra pusę gatves, o jeigu tuobįj PauA?ien? Baj:tx)ra
• v ; ..
V
/
v,.. 1534 Grubhauskas Jonas
programėliais bei šiaip pamarpačiu
laiku
ir
antru
šalygatviu
538 Januseveu Paul
ginimais, kas veik visuomet eina toks pat “griešnas” SU - 1539
Jereckenenei Vincentai
1
...
. 1540 Jemkavicaitei Basi
sukelia žmogui kilnesnius jau tvėrimas, tai
jis
tuosyk
JIS turi I1542 Juršėnas Jozef
smus.

Ketvirtadienis, Liepos 5, ’23
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REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

Draugijos Darbininkų Lietuvos Są
jungos Extra susirinkimas įvyks lie
pos 6 d., 7:30 v. v., D. šemaičio svet.,
1750 So. Union Avė. Visi, nariai pri
valo būtinai susirinkti, nes bus su
vienijimas musų draugijos su Lietu
vos Karaliaus Mlndaugio Draugija h
renkama naujos valdybos.
— Valdyba.

VYRŲ

PARDAVIMUI fonografų biznis,
randasi biznio distrikte, Racine, Wis.
Metinė biznio apyvartą nuo $7,000 iki
$8,000. Studia pilnai įrengta. Biznis
labai geras. Galite ateiti ir persitik
rinti. Greitam pirkėjui parduosiu už
$2,500. Rašykite: Naujienos Box 278.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA krautuvė ciga
rų, cigaretų, saldainių ir angliš
kų žurnalų. Keturi kambariai
dėl pagyvenimo, biznis išdirbtas
per tris metus. Maišytų tautų ap
gyventoj. Priežastis patirsite ant
vietos. Atsišaukite:
5612 So. Ashland Avė.

kimas įvyks liepos 8 d., 2 v. p. p:,
Zvenzek Polck svet., 1315 N. Ashland
Avė. Svarbių reikalų delei, visi nariai
malonėkite laiku susirinkti.
— Sekr. A. Lungevicz.

Matote, | £44 Kishkunas Mike
vi
• ,» I 546 Kuncene Domicėlė

-

PRANEŠIMAI

REIKIA darbininkų, darbas
dienomis ir naktimis. Geros dar
bo sąlygos.
JOS. T. RYERSON,
16th St. & RockweU St.
PARDAVIMUI labai pigiai, štorae
kendžių,
ice cream ir groserio. Ren
Durįs 3. 1
Chicagos Lietuvių praugijos Savi
da
pigi,
$18 į mėnesį, 2 kambariai
tarpinės Pašelpos pusmetinis susirin

>

■

Roseland. — Draugijų Palaikančių
Aušros Knygyną Sąryšis rengia kny
gyno naudai išvažiavimą liepos 8 d.,
12 vai. p. Vieta prie 107 gat. ir Racine Avė. Bus duodama dovanos bė
gikams ir bėgikėms. Publika kviečia
ma atsilankyti.
— Komitetas.
S. Ij. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas atsibus liepos 6 <1., 7:30 vai. vak.,

REIKALINGAS siuvėjas. Ge
ras darbas ir gera alga.
Atsišaukite:
239 E. 115th St.

Reikia - .
Prie benčiaus ir grindų
molderių ir skvizerių. Nuo
lat darbas. Gera mokestis.

dėl pagyvenimo. Kaina $450. Gera
proga dėl mažos šeimynos arba mo
teries. Priežastį pardavimo patirsit
ant vietos.
3747 N. Richmond St.

DELIKATESSEN ir grosemė. Ge
riausias kampas, geroj darbininkų klesos apielinkėj. Northvvest Side. Geri
įrengimai, šviežus stakas. Pigi ren
da. Reta proga padarytu didelius pi
nigus. Svarbi priežastis priverčia
greitai parduoti. Paimsime Už viską
$1,050. Verta yra daug daugiąu.

PARDAVIMUI grosemė su
namu ir lotu. Geroje vietoje.
Geram žmogui gera vieta.
Atsišaukite:
5336 S. Campbell Avė.

NAMAI-ZEME

3500 Hirsch Street,

‘

PARDAVIMUI

Atsišaukite:
kampas St. Louis.
Gi rosclandicčiai kaip tik ir ki^ic “
Raymond Chapel svetainėje, 816 West
JlcčJerių j 550 Liaurskei Jonui
Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, po
Imkit North Avė. karą iki St.
31 st St. Pusė bloko nuo Halsted St.
moka tokius išvažiavimus su-1 Kliubo “padavadijimai.
554 Macikenui Adomui
MASON
D
AVIS
^CO.,
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, įVisi nariai bukite susirinkime, nes
Louis ir eikite 2'blokus į pietus.
556 Manslavice Stanislavas
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
rengti, kur atsilankęs žmoIncorporated
daug
svarbių
reikalų
dėl
svarstymo.
Iki šiol viskas buvo “labai1558 Mankunas K.
mokėjimų.
— Sekretorius.
daug gerai,” bet dabar mus ištiko 1550 Marcinkevičiui Stasiui
gus veik visuomet turi
*
7740
S.
Chicago
Avė.
Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas,
Petrusaitis Rokas
mūrinis
namas su 3 Storais ir 3 pa
pasigerėjimo ir atnaujini savo “nelaimė”, nuo kurios gali vi-|567 Pikturna
William 2
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 li
PASARGA.
Rasinskeni Onai
jausmus. Štai paimkime kad ir sas musų kliubas
ĮVAIRENYBIŲ krautuvė. Geriau kusius ant lengvų išlygų.
pakrikti, 15^ Ramanauskiui
BESIGARSINANTIEMS
Antanui
sia.
Netoli transferinio kampo. North
Ant Bridgeport: 2 pagyvenimu,
pereito trečiadienio, liepos 4 kaip nelyginant gudo bitės. Į 571 Kudirka Juozas
Klaidos padarytos paskelbime, turi
vvest Side. Didelis stakas. Geri įren medinis namas, įmokėti tiktai $1,000,
būt atitaisytos Į 24 vai.
Sawnor Miss Josie
Aido Choro išvažiavimą. Čia Tik pagalvokite, birželio 231
gimai. Pigi renda su gyvenimui kam likusius ant lengvų išmokėjimų.
579
—
•
Sirvinski
John
Pardavimo priežastis, šeimy
Marguette Manor prie pat parkos,
žmonės pilnai buvo visu kuo dieną, 1923 Krystaus Metais, | 584 Svvarlis Benis
JEI jus norite turėti gerą bariais.
Jokie apskelbimai iš streiko apim
nos reikalai. Turi būt parduota greit. 2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie karą, jus negalite praleisti pro Tikras pinigų uždirbimas. Atiduosiu liausiais įtaisymais, su porčiais, stimo
patenkinti ir turėjo daug pasi turėjo įvykti “bečlerių” susi 591 Widawskis Frenk
nų draugai prašomi pranešti Naujie
viską uz $1,800. Verta daug daugiau. šiluma, kaina $14,500.00.
gerėjimo. Viena, yi§L draugiš rinkimas
aptarimui “Įąbai
nų ofisąn apie einančius streikus, gos nematę šio naujo ColumDidelis Bargenas ant South Sides,
Kreipkitės:
kai praleido laiką^besilinksmin svarbaus dalyko”. Prisiartino
idant Naujienų darbininkai geriaus bia Six. Karas kuris duos jums
6 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
2343 W. Chicago Avė.,
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas,
darni bei bežaisdami; o antra, paskirtas laikas, laukiame va
gerą patarnavimą. Kaina $985
mais apskelbimais.
Netoli Westem Avė.
kaina tiktai $18,000.00. įmokėti $5,000
nemaža pasigerėjimo turėjo ir landą ir kitą, o čia kaip nėr
likusius ant lengvų išlygų.
Jei norėsite išmokėjimais.'
Pardavimai savasčių, biznių, auto
Didelis bargenas ant South Sidės, 3
iš programėlio. Aido Choras "‘tavorščiaus” Vinco ,Ko.ndrašPARDAVIMUI saliunas kur pagyvenimai,
mobilių, rakandų, kambarių jieškojipo 6, 5 ir 3 kambarius,
BRIDGEPORT
AUTO
sudainavo keletą dainelių ytin kos taip nėr ir gana.'Kadangi,! Kas, ką, kur, kaip ir tnai, apsivedimai, asmenų jieškojimūrinis namas su štimu šildomas ir
galima
daryti
gerą
biznį.
Ran

SALES CO.,
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
įtaisytas.
Kaina
tiktai
vykusiai. Be to, dar buvo ir ki jis visuomet laiku
dasi geroj vietoj. Nupirksit už vėliausiai
kada rengia, veikia
ateidavo,
$11,500.00.
mi.
tokių paįvairinimų.
Žodžiu, buvo ištikimas
3207 So. Halsted St.,
Pas mus visados galima gauti pirk
prieinamą kainą.
ir darbštus
ar kviečia.
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo
ti
gerus namus už labai žemą kainą
žmonės nei nejuto kaip vaka “memberys”, tai mes susirupiChicago, III.
Kreipkitės:
visose dalyse Chicagos, dėl platesnių
abejotini, Naujienų administracija pa
ras prisiartino.
pinigus. Spulka geriau- silieka teisę jų netalpinti, kol neišžinių kreipkitės į muši} ofisą. Seniau
6725 So. Ashland Avė.
n ome jo likimu. Tat užmiršelI šiaiTaupykite
tam
tinka,
saugesnė ir dau- tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
sias ofisas ant Bridgeporto sutvertas
Suprantama, gal kai kas ir Į visus “svarbius dalykus pra- Į gjau pelno duodanesnegu
PARDAVIMUI automobilius,
kiti taupymo gus, jeigu apskelbimo turinys neat
1910 metuose ir daromo biznį namų
netaip jau balta atrodė, bet tą dėjome jo jieškoti. Bet musyliūdai- Kas seredą esti Naujienų sakys etikos reikalavimams.
King, 1920. Naujai pertaisytas,
PARSIDUODA 2 Storai, ga statymui, pardavimui iv pirkimui na
t
_.
.1 Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti
mų ir lotų visose dalise Chicagos.
aš palieku kitiems korespon ščyros pastangos
nuėjo dy- galim-a kas dien Naujienų ofise, 1739 Norintieji pasigarsint I sekamos die> viskas geriausiame stovyje. Nau liūnas ir Ice cream parior. Turiu
dentams. Aš pažymiu tik tą, kai.
M. J. KIRAS REAL ESTATE
į o vis tik nesurado-1
Halsted St. Kviečiami nauji na- nos Naujienas, turi priduot savo pa ji Cord tajerai. Norinti pirkti au parduoti greitai.
IMPROVEMENT COMPANY
kas man geriausia patiko ir tą nie, tik gavome “gromatą”,,|
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va tomobilių, matykite šitą, nes yra
Kreipkitės:
3335 South Halsted St., Yards 6894
Sekretorius V. Mišeika.
karo.
kas buvo, mano supratimu, kurioje buvo pranešta, kad jis
vertas $400, parduosiu tik už
201 E. 116th St.
girtina. »
PARDAVIMUI 6 ruimų bun$200,
ries
turiu
išvažiuoti
iš
Chi

Tel. Pullman 4110
jau esąs išvažiavęs į “Starvedl ŠIUOMI PRANEŠAME visoms
Melrose Parko draugystėms kad Liej
Butų pageidaujamą, kad Ai
cagos. šitą automoliįlįų garan
galow ant cemento stulpų ir tvir
Rock praleisti honeymoon. I tuvių Amerikos Ukėsų
Kliubas iš
Ukčsų
do Choras pasirengtų ir dau-Į Tikėkit man, kuomet baigda-|Melrose Park^ rengia pikniką augusto
tuoju geriausiame stovyje.
PARSIDUODA galiūnas gero to pundamento pastutytafi. Ga13
d.
1923
Pažakim;
darže,
ant
5-th
ginu panašių išvažiavimų SU" mas skaityti “gromatą” ištaJieškau Amerikoj savo pusbrolių
Kreipkitės:
je vietoje, visokių tautų apgy radžius dėl 4 mašinų, lotas 60x
avė.
Mayvvood
Todėl
meldžiu
kitų
Juozo
ir
Stanislovo*
Kliorių,
o
taipjau
buvęs. riau žo<lžius ‘*Su geriausiais draugi jų tą dieną nerengti.
rengti.
2423 W. 46th St.
vento]. Senas biznis. Pardavimo 125. Ypata nupirkusi tikrai bus
svainio Jono Pilipavičiaus, prieš karą
—Komitetas. gyvenusių Chicagoj. Aš esu nesenai
priežastį — patirsit ant vietos, užganėdinta. 6034 So. Kolin
linkėjimais, Vincas ir Juzė
grįžęs iš Rusijos Lietuvon, neturiu jų
HAYNES. Greitam išpardavimui.
Avė., Tel. Prospect 9159.
Atsišaukite:
Ko nd raškai!”, tai taip supy- D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. adreso, tat meldžiu jų, arba kas juos Modelis
36
—
Haynes,
7
pasažierių,
žino, pranešti man šiuo adresu: Jonas $200. Reo, 5 pasažierių, $200.
1940 So. Halsted St.
kau, kad net visus plaukus Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus Šatas,
Naujamiesty, Panevėžio apsk.,
TELEFONUOK BLVD. 9641
užsimalduoti
pas
finansų
rašt.
D.
Dan

Atsišaukite: *
nuo savo plikos galvos nuro- tų, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. Lithuania.
Kas norite greitai parduoti arba pi
TRIANGLE
MOTORS,
Ine.,
J. L. S. Lyga naujai atgimu viau...
PARDAVIMUI minkštų gėri giai pirkti kreipkitės
pas mumis,
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
2229 S. Michigan Avė.
ti
susirinkimo,
bet
tuojaua
atsimelmes
perkame
parduodame
mainomo
si, su nauja energija, su nau Nors ir pykonie ant drg. V.
Jieškau savo brdlio MikoKoženevTel. Cdlumet 5784
mų parloras. Labai geroje vieto namus, farmas ir visokiusirbiznius.
duoti virš minėtu antrašu.
NepiL skio, kurs kadaise gvveno šiuo adre
ja dvasia, su nepaprastu prisi Kondraškos už “bečlerių” Kliu dantis šio patvarkymo bus baudžiami su: 1856 W. 45th St., Chicago, III.
je. Lietuvių kolonijoj. Parduo
C. P. SUROMSKI s
PARSIDUODA
Vclley
karas
3346
South
Halsted Str., Chicago, III.
pagal
draugystės
nutarimą.
Ig.
Žilin

rišimu prie savo tikslo uoliai bo “zokonų
Senai nebegaunam iš jo žinios, tai jei
siu pigiai.
laužymų”, bet skas, Rašt., 2351 Custer St.
kas apie jį žinotų, labai meldžiu pra 1921 modelio, 5 pasažierių, va
darbuojasi. Vargiai yra kita kuomet jis sugrįžęs iš “honey
Atsišaukite:
nešti man šiuo adresu: Jokūbas KoPARDAVIMUI 8 ruimų mū
sarinis,
gerame
stovyje.
Par

tokia lietuvių organizacija Chi moon” surengė pokilį birželio
ženiauskas,
Kaišedory,
lithuania.
3434 S. Wood St.
Lietuviško^ Draugijos “Rūta”
rinė cottage. Gasas, vanduo.
duosiu pigiai.
cagoj, kurios nariai butų taip 30 dieną ir visus “memberius” No. 1 susirinkimas neįvyks rytoj iš
priežasties šventės. Jis bus laikomas
Namas visas gerame padėjime.
Atsišaukite:
atsidavę organizacijai, kaip ly susikvietę, tai ir musų širdys antrą antradienį, liepos 11 d. Visi na
$1500 ar geriausias pasiūly
Didelis lotas. Kaina tik $3000.
4546 S. Marshfield Avė.
riai malonėkite laiku susirinkti, nes
giečiai. Be mėnesinių susirin suminkštėjo...
mas. Parduosiu krautuvę cigarų,
bus svarbių reikalų tarimui.
Kreipkitės: 3813 So. Wallace
kimų, jie turi lavinimosi su Draugas Kondraška apsivpde
cigaretų, tabako ir ice cream.
STOGDENGTYSTĖ
— Valdyba.
St., TeU Boulevard 0675.
sirinkimus kas savaitę penk su p-lc Josephine Kvedaraitė,
Gražus kambariai gyvenimui.
tadieniais. Lavinimosi susi “Birutės” Choro nare. Nuo sa “Rojus ir Medis Gyvasties” — to Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
Atsišaukite:
2 flatų, 5-6< kambarių, cementiniu
kia tema kalbės J. Zavistas ketvir ir garantuojamas už $4. Automobilių
rinkimai būna gana įdomus, vęs linkiu jiems ilgo ir laimin tadienį, liepos 5 d., 7:30 vai. vak., trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
2523
S.
Halsted
St.
'
pamatu, kieto medžio trimingai, furPARDUOSIU keturių rūmų
nace šildoma. Lotas 50x125. Greitam
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
Mildos salėj. Kviečia visus
nes prelegentai (lygiečiai), ku go šeimyninio gyvenimo.
pardavimui kaina $5,000. $1,200 pi
Biblijos Studentai.
džiausia ir geriausia stogų dengimo rakandus už $250.00, jei paimsi
rie laiko projekcijas), aplamai
nigais,
kitus kaip rendą.
jstaiga
Chicagoj.
Tik
patyrę
unijos
te tuoj. Skurinis parloro setas,
Beje, kaip girdėt, tai dar du
PARDAVIMUI grosemė ir bu
Atsišaukite
:
Liet.
Soc.
Sąjungos
22-ros
kuopos
darbininkai
samdomi.
imant, gerai susipažįsta su te “memberiai” žada
aksomo karpetai, viskas nuo černė, gera vieta ir geras biz
neužilgo mėnesinis narių susirinkimas įvyks
J. N. ZEWERT & CO.,
J. J. DUNNE ROOFING CO.,
momis pirma, negu jie jas pasekti Kondraškos pėdomis... ketvirtadieny, liepos 5 d., 8 vai. vak.,
4400 So. Kedzie Avė.
3411-13 Ogden Avė.,
frontrumio lig kičino. 530 W. 42 nis — turiu parduoti greitai.
“
Naujienų
”
name,
1739
So.
Halsted
Phone
Lawndale
0114.
duoda lavinimosi susirinkimuo Kad ateity neištiktų mus vėl
PI., 2ros lubos Yards 2636.
Atsišaukite:
St. Draugai ir draugės malonėkite vi
se.
PARDAVIMUI namas sykiu
si
punktuališkai
susirinkti,
nes
turi

nelaimė, turime dar kartą
5834
So.
Kedzie
Avė.
me svarbių reikalų aptarti.
Lygiečiai, kaipo jaunuomene, tvirtai prisiekti,
su barbeme. Labai geroji vieto
PARDAVIMUI -rakandai, stalas, 2
kad nieko
— J. Auryla, org.
lovos, komodė, pečius, krėslai; torielnesitenkina vien paprastais bei bendra neturėti su skaistaveije, tarpe lietuvių.
kos
ir
visi
reikalingi
dalykai
prie
lavinimosi susirinkimais; jie dėmis bent tol, kol mes jų ne- Liet. Darbininkų Dr-ja Am. perei PAJIEŠKAU darbo, nes esu duon kambarių. Galima pirkti po vieną ar PARSIDUODA kriaučiaus šapa; biz
Atsišaukite:
tame susirinkime nutarė vienytis su kepis per 12 metų. Moku atsakančiai ba visus sykiu. Priežastis pardavimo, nis yra išdirbtas per daug metų. Prie
nori ir pasilinksminti, pažaisti matome.
2620 W. 47th St.
kitom dviem draugijom. Pirmas ben darbą. Galiu dirbti už pirmą ranką išvažiuoju j kitą miestą.
žastis pardavimo turiu išvažiuoti į ki..
.
... ......
. ,
;ą
miestą.
Nepraleiskite
progos
atsi

dras
visų
trijų
draugijų
susirinkimas
ir pakvėpuoti tyru oru. Todėl
už antrą. Kam reikalingas duon
4431 S. Marshfield Avė.
Žodis “vestuvės” man labai įvyks šertiaicio svet., 18 ir Union Avė., ar
PARDAVIMUI
10
lotų žemės, conšaukite
tuojaus.
Parduosiu
už
teisin

3 lubos
retą nedėldienį jie praleidžia nemalonus, nes kada tik jį iš penktadieny, liepos 6 d. Visi šios Dr- kepis kreipkitės ant adreso: J. S. 703
crete
namas,
su
elektrikos šviesa, van
gą
pasiūlymą.
Kreipkitės
po
adresu:
Meadow Avė., Rockdale, Joliet, III.
duo, garadžius ant 2 mašinų. 1 3 me
1504 W. Division St.
nesusispietę į būrelį ir neišva girstu, tai tuojaus užsimanau jos nariai kviečiami ateiti susirinki
Telefonas 2008R.
tų melžama karvė, 2 kiaulės, vištų,
mam Bus skiriamas vardas draugi
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
žiavę kur nors į miškus bei “ženytis”
ančių.
Parduosiu pigiai, nes važiuoju
jai
ir
renkama
bendra
valdyba.
Vėliausios mados rakandai dėl 5
ir aš, ir tuojaus
bučernė ir groser- Lietuvon. Viskas yra cash išmokėta.
— Pirmininkas.
kambarių ir didelis dvigubų spring- nė,PARDAVIMUI
parkus linksmai praleisti lai “propozinu” ir reiškiu
renda pigi, 4 kambariai užpaka- Parduosiu už $6500.00. Atsišaukite! J.
savo
sų fonografas, su rekordais. Parduo y dėl
I
gyvenimo. Biznis gerai išdirb Barsčių, 5630 W. 64th Avė. ir Archer.
siu viską sykiu arba dalimas už di tas. Savininkas
meilę mėlynakėms.. . Tik dar KENOSHA, WIS. — S. L. A. De
išvažiuoja Į Lietuvą.
Re to, lygiečiai dar užsiima laimė, kad jos man netiki. Gi šimto
delį
bargeną.
Apskričio Wisconsin Valstijoje
Parduosiu
už
prieinamą
kainą.
VYRŲ ir MOTERŲ
1922 S. Kedzie Avė.,
Kuopoms pranešimas.
S. L. A. De
ir sportu. Be vaikinų sporto priešingai,
Atsišaukite:
PARDAVIMUI namas ir bu
1
floras
tai ir aš sulaužy šimtas apskritis ruošia išvažiavimą
4518 S. Wood St.
černė, gera vieta. Parduosiu pi
REIKIA veiterio arba veitermėgėjų lygiečių tarpe randasi čiau “Bečlerių’.’ Kliubo “zdko- arba pikniką, liepos 8 d., 10 v. ryto.
Phone Lafayette 3293
giai iš priežasties ligos.
Vieta išvažiavimui vidurkely tarp Keir panelių, kurios ypač deda nus”...
— Patronas. noshos ir Racfno, nuo Kenoshos lygiai kos, su patyrimu.
I Atsišaukite:
PARDAVIMUI saliunas su Įrengi
daug domės sportui—“tennis”
Atsišaukite:
penktoje ihylioje prie automobilių ce
mais
(fixtures).
Geroje
vietoje,
biz

4330 So. Wood St.
mentuoto kelio ir prie strytkarių li
PEOPLES RESTAURANT,
žaidimui.
nis išdirbtas per 4% metus su vir
PARDAVIMUI
aptieka,
kuri
nijos, kurie eina iš Milvaukes iki
šum. Pigi renda. Priežastis pardavi
1628 W. 47th St.
J. L. S. Lyga, aš manau, yra
Kenoshos., Karais ar automobiliais
kaipo
aptieka
per
50
metų.
Lie

mo patirsite ant vietos.
Važiuojant, reikia išlipti stotyj “Berviena pavyzdingiausių pažan
Atsišaukite:
tuvių ir Bohemų apielinkėj.
ryvell Road” ir ten ant kranto Mi
10728 S. Michigan Avė.
giųjų
jaunimo organizacijų
Šie laiškai yra atėję iš Euro chigan ežero yra didelis aržuolynas,
.Atsišaukite
:
----------------------- H-----------------------Chicagoj.— Lygiečių draugas. pos. Kam jie priklauso, tegul kuriame ir bus šis išvažiavimas.
Antrų morgičių paskola — $500
534 W. 18th St.
Kviečiame visų apilinkės kolioniju
PARDAVIMUI
saliunas,
vie

iki
$10,000, pigiausia kaina; $75 kominueina j
vyriausįjj paštą lietuvius skaitlingai suvažiuoti. Bus _______ MOTERŲ
nas
iš
geriausių
Englewood.
Ge

šino
1 metams už paskolą $1,000,
prakalbos ir kiti įvairumai.'
mėnesiniais
. išmokėjimais ir jei title
(Clark ir Adams gat.) atsiim
PARSIDUODA bučernė ir gro- ra vieta- ir galima gerai biznį
— Rengimo Komitetas.
nėra komplikuota tas taipgi užmoka
ti. Reikia klaust prie langelio,
sernė, gera vieta ir geras biz daryti. Nuiiirksit už prieinamą už title ekzaminaciją, revenue
Bridgeporto.
—
Susivienijimo
Lietu

kur padėta iškaba “Advertised
nis. Geri žmonės gali padaryti tainą. Priežastis pardavimo štampas, ir rekordavimą. Atneškite
vių Namų Savininkų pusmetinis susi
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks,
Window” lobėj nuo Adamp rinkimas įvyks šį vakarą, liepos 5 d.,
MERGINŲ darbui į landrę gerų gyvenimu
svarbi. Kreipkitės:
127 N. Dearbom St.
7:30
vai.
vak.,
Mildos
svet.,
3142
So.
gatvės, pasakant laiško NUME
į dry cleaning plant. Geros
Atsišaukite:
1005 W. 69th St.
“Bečlerių” (Kliubo nelaimės. RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy Halsted St. Visi nariai malonėkite
darbo sąlygos, V2 dienos su1731 S. Union Avė.
laiku susirinkti nes randas daug svar
dalykų aptarti. Norintys įstoti
mėta. Laiškus paštas laiko tik bių
batoje. Pradžiai $20 į savaitę.
BUČERNE ir grosemė parsi
kviečiame
Nariais pri
Apie pusę metų atgal, kaip keturioliką dienų nuo paskelbi imami visi atsilankyti.
BROOKS LAUNDRY,
PARSIDUODA barbernė, biz duoda pigiai, gera vieta. 5 kam
namų savininkai Chicagoj.
jau “Naujienų” skaitytojams, mo.
— Nut. rašt. A. Bugailiškis.
600 North Boulevard,
nis išdirbtas per 20 metų, ge bariai ant pagyvenimo. Priežas
SPECIALIAI
aš tikiu, yra žinoma, Chicagos
Oak Park, III.
ra vieta.
tis, išvažiuoju j Lietuvą.
Adomaitis Jam
VALENTINES DRESSMAKING
“jaunikaičiai” pradėjo organi 3i Bagdanavicis
Imkit Oak Park elevatorių iki
St
Atsišaukite:
Atsišaukite:
GOLLEGE
LIETUVON—
zuoti “Bečlerių” Kliubą. Nors 7 Bataiciui Pranui
Oak
Park
Avė.
4556 S. Paulina St.
1866 Lincoln St.
8 Bliuvas V
2407 West Madison Street,
dar toli gražu nevisi “bečle- lOBrijunas
užrašykite
šavo
gimi

K
Tel. Seeley 1643
riai” suorganizuoti, bet mes, 11 Bheko Jozo
REIKALINGA 2 patarnau PARDAVIMUI geras galiū PARDAVIMUI lietuviška ke Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių
nėlis ir pažįstamiems
Bisvarunas P
Brighton Park
“volasties” 13
dirbimas—dienomis ir vakarais.
14 Buttyis Joe '
NAUJIENAS. — Lietu tojų veiterkų į restaurantą. nas, geroj vietoj, per 10 blokų pykla, biznis išdirbtas. Parduo Specialiai
nupigintos vakacijų kle“bečleriai” jau turime pusėti 22 Dauzalui Antonui
Gera alga ir geros darbo są nėra kito saliuno, renda pigi; siu pigiai iš priežasties 'ligos šei sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki
23
Denusis
Frank
vos
žmones
Amerikos
ną krūvą “memberių". “Biz 32 Galvidis Silvestras
14 metų amžiaus prie dresių siu
Darbas ant visados. Va lysas ant 3 metų. Priežastis — mynoje.
Naujienas
labiausia lygos.
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
nio susirinkimus” ir šiaip pa 37 Greivys Damazus
landos trumpos. Greitai atsi- turiu išvažiuoti į Lietuvą.
Atsišaukite:
te, rašykite arba telefonuokite.
Grinis J
mėgsta.
sitarimus laikome brolių Jo- 38
šaukit. 3206 So. Halsted St.
Sara Patek, pirmininkė.
42 Grincas John
32$ W. 115th St.
1721 So. Union Avė., Chicago
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