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Reikalauja sustab
dyti f ginklavimąsi
Reikalauja ištirti Ala 

bamos kasyklas
y /9 Svarsto Anglijos notą

Amerika nepripažins Rusijos
Anglijos darbininkai nu 

mato naują karą
Reikalauja, kad butų sustab

dytas ginklavimąsis.

LONDONAS, liepos 23. — 
Darbo partijos (opozicijos) 
vadovas atstovų bute J. Ram
say MacDonald šiandie įnešė 
rezoliucijų. upf»ailoujnn<Sių <rf- 

dėjančtas islandas kariniam 
prisirengimui, kurtis (pradeda 
naują valstybių lenktiniavimą 
ginklaviinęsi. Jis ragina vald
žią tuojaus dalyti žingsnių 
sušaukti konferenciją aprube- 
žiavimui ginklavimosi.

Rezoliucija tarp kitko sako:
“Kad šis butas apgailauja 

milžiniškas ir didėjančias iš
laidas laivyno ir oro spėkoms 
ir kitiems kariniams prisiren
gimams, kurie vėl pradeda 
lenktynes ginklavimęsi ir ma
žina šalies iždą, kuris turėtų 
būti naudojamas išlaidoms 
švietimui, bendruomenės svei
katai ir panašiems sociali
niam^ ir 4 humanitariniams 
darbams.”

Rezoliucija prisimena, kad 
politiniai vadovai prižadėjo ir 
šalis tikėjosi, jog greitasis 
didysis pasaulinis karas buvo 
vedamas užbaigimui karų ir 
reikalauja, kad siūlomoji in
ternacionalinė konferencija 
apsvarstytų nacionalinio sau
gumo programą,” paremtą 
ant to principo, kad tik nusi
ginklavimas gali užtikrinti tai 
ką ir laisvę kaip didžiosioms, 
taip ir mažosioms valstybėms.

Kalbėdamas dėl tos rezoliu-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie slavo namą. O tą da- 
rydamas, turi kasdien sekti 

“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMĖ.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

MM

cijos MacDonald tarp kitko 
pasakė:

“Priežastis kodetl įnešime 
neminima »apie tautų sąjungą 
yra paprasta. Tautų sąjunga 
dar neužsitarnavo pasitikėji
mo visų svarbesnių pasaulio 
šalių ir kol ji tai

pasitikėji

neužsitar- 
naus, bereikalinga butų dėti 
visus musų kiaušinius į tautų 
sąjungos krepšį.

“Mes norime, kad Jungt. 
Valstijos j>r-isi<J<-tų. Negali bo
ti jokio pasitikėjimo svars- 
stant nusiginklavimo klausi
mą ir tas priežastis, kurios iš
šaukia ginklavimąsi, jei Jungt. 
Valstijos pilnai ir savo 
neprisidės ir nepriims 
dalies atsakomybės.

4,Ne dėl priešingumo 
sąjunga nėra minima
liucijoj. Mes norime pasaky
ti aiškiai Amerikos žmonėms, 
jog mes norime, kad jie atei
tų ir prisidėtų, ir kad mes ne
norime apsunkinti jų prisidė
jimą.”

Inoru
savo

tautų 
rczo-

Tik darbininkai gali nepri 
leisti karo.

Anglijai gręsia naujas baisus 
karas, sako MacDonald.

LONDONAS, liepos 22. — 
“Anglijai dabar gręsia naujas 
karas. Baisenybės ir aukos bu
vusio karo bus tik musės 
įkandimu palyginus su busian
čiojo karo baisenybėmis“. To
kį tai įspėjimą davė Darbo 
partijos vadovas parlamente 
J. Ramsay MacDonald savo 
kalboj vakar Morpeth.

Jis saikč, kad tik darbinin
kai gali neprileisti naujos bai
sios pasaulinės katastrofos — 
naujo karo.

.....--------........

Francija ir Belgija svarsto 
Anglijos notą.

Gal dar šią savaitę pasiųs at
sakymą. Tikisi išsiderėti.

ir pro- 
Vokie- 
su ko

jis pa-

PARYŽIUS, liepos 23 —Pre- 
mieras Poincare šiandie pra
dėjo rijmtai studijuoti Angli
jos kontribucijos notą 
jektuojamąjį atsakymą 
tijai. Jis svarstė notą 
liais patarėjais, o ryto
duos kabineto susirinkimui.

Apdlįmainymap nuomonėmis 
tarp Paryžiaus ir Briuselio ei
na labai gyvai. Manoma, kad 
atsakymas Anglijai bus pri
rengtas dar šią savaitę. Poin
care rūpinsis greitai priruoš
ti atsakymą. Bet notos turinys 
yra šelpiamas ir nemanoma, 
kad kas bus sužinota apie ją 
iki nebus pasiųstas Belgijos ir 
Franci jos atsakymai.

Užsienio reikalų ministeri
joje viešpatauja optimizmas. 
Tečiaus išrodo, kad optimiz-
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mūi nėra priežasties, nes Poin
care kalba Cotterets vakar 
rodo, kad Francija nenori pri
imti jokios komisijos, kuri nu
statytų Vokietijos nuojiegumą 
mokėti kontribuciją.

Belgai nelabai patenkinti 
nota.

BRIUSELIS, liepos 23. — 
Belgijos premieras su užsienio 
reikalų ministeriu svarsto An
glijos kontribucijos notą, kuri 
ryto bus paduota kabinetui.

Oficialiniuose rateliuose jau 
čiamas yra olptimizmas. Te

čiaus tvirtinama, kad jei Ang
lijos nota butų paskutinis žo
dis ir negalima butų jos pa
keisti, optimizmo nebūtų, nes 
n’iekuilie pasiūlymai Anglijos 
notoje yra Belgijai nepriimti
ni.

Manoma, kad diplomati
niams pasitarimams daug pa
gelbės mainymasis padėties Vo 

kietijoje, kuri linksta geron 
franeužams ir belgams pusėn. 
iBedįĮijosi-Filancajos m|inisterių 
susirinkimo dabar nebus, nors 
pasitarimai eina diplomati
niais keliais.

Poincare priešinasi nusta
tymui kontribucijos sumos
Jei suma butų nustatyta, tai 

Vokietijos industrija pas
maugtų Franciją,

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Vakar premjeras Poincare kal
bėdamas Cotterets, nuden
giant karo pominklą, pareiškė, 
<ad Francijos industrija nėra 
pavojinga nė. vienai šaliai. 
Francija, girdi, turi, atsteigti 
savo n u te rio tąsias žemes, kuo
met Vokietija visomis j jėgo
mis stengiasi pakelti savo in
dustriją, kuri galėtų smaugti 
Franciją ekonominiai. Todėl 
Francija priešinausi nustaty
mui galutinos kontribucijos 
sumos, kurią užmokėjusi Vo
kietija pasiliktų liuoba, o 
Francija pasiliktų Vokietijos 
malonėje. Todėl Francija 
malonėtų, kad Vokietija amži
nai mokėtų kontribuciją ir 
niekad nuo jos nepasiliuosub- 
tų, kad ji negalėtų sutvirtėti 
ekonominiai.

Francija viena veiksianti 
prieš Vokietiją.

Jei neįstengsianti susitaikinti 
su Anglija.

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Pusiau oficialinis Temps pa
reiškia, kad jei Francija neįs
tengs susitaikinti su Anglija, 
tai kiekviena šalis turės teisės 
elgtis su Vokietija kaip jai vie
nai tinka, nekreipiant domės į 
kitas šalis.

Temps piktai smerkia Cuno 
valdžią ir sako, kad 
kaip ant siūlo laikosi, 
senai butų puolusi, bet 
remia Anglija.

Straipsnis baigiasi
Francijos grumojimu pradėti 
atskiras derybas su Vokietija.

ji tik 
Ji jau 
tik ją

atviru

ŽEMES DREBĖJIMAS CA- 
LIFOtRNIJOJ.

LOS ANGELĖS, liepos 23, 
— Pereitą naktį pietinėje Ca- 
liifornijos daly buvo jaučia
mas nedidelis žemės drebėji
mas, kuris didesnių nuostolių 
nepadarė, nors San. Bernardi
no miestely apgriauta keletą 
namų. Tėn vieną žmogų sužei
sta;

Žemes drebėjimas buvo jau
čiamas ir Arizonoj.
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Amerika nesimaišys į Eu 
ropos reikalus.

Nedalyvaus komisijoje nusta
tymui Vokietijos kontribu

cijos. •

WASHI-NGTON, liepos 23. 
— Jungt. Valstijos nenori da
lyvauti komisijoje nustatymui 
Vokietijos nuojiegumo mokėti 
kontribuciją. Valdžia davė tai 
suprasti atėjus iš Paryžiaus 
žinioms, kad Francija priešina 
si Amerikos dalyvavimui to
kioje komisijoje. Nurodoma, 
kad prezidentas Hardingas ir 
Hughes jau senai pasakę, kad 
Amerika nenori maišytis į 
Europos reikalus ir kontribu
cijos ginčus. Tokio valdžios 
nusistatymo nepakeičia ir pa
skiausieji Anglijojs nota kon
tribucijos klausimu, kuri pri
ima principe Hughes sumany
mą paskirti komisiją ištirti 
Vokietijos nuojiegumą mokėti 
ir sulig to nustatyti kontribu
cijos sumą.

Amerikos valdžia labai • ša
ltai žiuri į Francijos pastan
gas kontribucijos klausimą 
surišti su talkininkų skoloms 
Jungt. Valstijoms.

tikrinimo, kad tas saugumas 
tęsis ilgai, kuomet turtų kon
fiskavimas vis dar tebesitęsia. 
Be to bolševikai nepaliaują 
vesti agitacijos kitose šalyse 
už pasaulinę revoliuciją, ir jei
gu agitacija dabar kiek apsis
tojo, tai , tik delei Rusijos sto- 
kavi'mo pinigų. Rusijos vald
žios puolimas darbininkų ir 
uždraudimas jiems organizuo- 
tiš ir streikuoti pastato Rusiją 
į viduramžinę valstybę.

Kad Rusijos valdžia tiek li
gai išsilaikė, tai, sako Hughes, 
ji tuo dar neužsitarnauja pri
pažinimo, kadangi ji tapo val
džia prievarta ir pasilaikanti 
vien teroru ir tyronybe. Ame
rika tik tada galės ją pripa
žinti, kada pasikeis šalies val
dymo būdas, kada ji sustos 
vesti propagandą kitose, šalyse 
už nuvertimą esančiųjų vald
žių ir kada ji parodys tikrą 
norą pildyti obligacijas linkui 
kitų šalių piliečių.

Gompersas savo laiške sek
retoriui Hughes irgi priešino
si Rusijos pripažinimui ir 
tvirtino, kad toflįiam pripaži
nimui priešinasi ir organizuo
ti Amerikos darbininkai.

Iš G. B. Shane Go. darbi 
(linky streiko.

Kompanija pamdodi streiklau
žius, bet nieko iš to neišeina.

mo BEPROČIŲ 1* A rJ)B<JO.

Reikalauja ištirti Alabamos 
kasyklas.

Kasyklos samdosi ir kankina 
kalinius, sako angliakasių 
unija.

Amerika nepripažįsta Ru
sijos.

Hughes sako, kad Rusijos val
džia tebėra tokia pat tyroni- 
ška ir Amerika ją pripažinti 
negalinti.

WASHiINGTOfN, liepos 23. 
— Valstybės sekretorius Hug
hes aiškiai pasisakė, kad Ame
rikos valdžia nėra permainiu
si savo nusistatymo linkui Ru
sijos valdžios pripažinimo. O 
tai reiškia, kad Amerikos val
džia Rusijos dar nepripažins, 
ir tai nežiūrint niekurių sena
torių raginimo Rusijos valdžią 
pripažinti. Senatorius Brook- 
hart, kuris nesenai lankėsi Ru
sijoje sako, kad Rusijos žmo
nės yra pilnai patenkinti savo 
valdžia ir kad Rusijos valdžia 
prisižada pildyti visas 
obligacijas.

Sekretorius Hughes 
laiške Amerikos Darbo 
racijos prezidentui
Gompers, atsakydamas į pas
tarojo paklausimą apie vald
žios nusistatymą linkui Rusi
jos pripažinimo, salio, kad
mažai kas atsimainė Rusijoje 
nuo pirmesnio valdžios atsi-
kymo pripažinti Rusijos vald
žią iki nebus padaryta žymių 
permainų šalies valdyme. Hu
ghes pripažįsta, kad Rusijos 
ekonominė padėtis pagerėjo, 
bet valdymo būdas vistiek ne- 
persikeitė. Žmonės ir dabar 
neturi laisvės ir neturi balsa
vimo teisių. Tų teisių gyven
tojams nesuteikia ir 
Rusijos
pažinti valdžj 
kad ji 
kitų šalių piliečiams, 
joje nors dabar 
ir yra saugus, betgi nėra už-

savo

savo 
Fede- 

Samuel

naujoji 
konstitucija. Kad pri- 

peikalinga, 
užtikftntų saugumą 

o Rusi- 
amerikiečiai

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 23 d., užsienio pi-

I

.... $4.59 

...... %e 
....$4.99 
.. $17.48 
.... $2.78 
.... $6.01 
.... $4.40 
... $10.00 
... l/12c 
.. $16.20

Anglijos 1 sv. sterlingą 
Austrijos, 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų.....
Danijos 100 markių ....

Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų..............

Lietuvos 100 Litų--------
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 kronų ....
Švedijos 100 kronų...............$26761
Vokietijos 100 markių i/aoc

27 kriminalistai bepročiai 
pagauti.

jau

23.GHESTER, III., liepos 
—Iš valstijos beprotnamio va
kar pabėgo 40 kriminalistų 
bepročių. Jie labai sumušė du 
sargus ir užmušė vieną bepro
tį, išsilaužė per geležinę už
tvarą ir pabėgo. 27 pabėgusių
jų liko sugauti; niekurius jų 
sugauta netolimam miške. 13 
kriminalistų bepročių dar ne
surandama.

Del pabėgimo tų kriminali
stų, visas miestelis yra apsi
ginklavęs ir gyventojai nė 
naktį nemiegojo saugodami 

savo namus.

CHICAGO. — C. B. Shane 
Co. rubsiuvių streikas tęsiasi 
senuoju smarkumu. Kompani
ja bando samdytis streiklau
žius ir pagelba jų operuoti 
dirbtuvę, bet iš to nieko neiš
eina. Naujieji streiklaužiai 

nuolatos mainosi, vieni išeina, 
kiti ateina. Kadangi iš kom
panijos gautų streiklaužių nė 
vienas nemoka darbo, tai to
kie žmonės netik nepadaro 
kompanijai jokios naudos, bet 
ir pridaro daug nuostolių. 
Kompanija tiems streiklau
žiams turi mokėti gana didelę 
algą, nes streiklaužiai gerai 
žino, kad streikui pasibaigus 
jie kompanijai nebus reikalin
gi ir kad jie todėl tada neteks 
darbo, tad ir naudojasi laiki
ne proga, reikalaudami sau di
delių algų. •

Reikia tikėtis, kad kompa
nija veikiai įsitikrins, kad su 
nemokančiais darbo streiklau
žiais ir policija dirbtuvę ope- 
ruioti ir atlilcti negali-
m.a, ir kad tas atsieina daug 
brangiau už samdymą tokių 
darbininkų, kurie gali ir at
lieka darbą. Kompanijaj tada 
bus priversta taikintis ir iš
pildyti teisingus streikuojan
čių darbininkų reikalavimus. .

— Streikieris.

WASHINGTON, liepos 22. 
—Angliakasių unija pareika
lavo iš federalinės anglių ko
misijos ištirti Alabamos kasy
klas ir apie kompanijų samdy- 
mąsi kaliniu^ dirbti kasyklo
se. Unija sako, kad kaliniai 
yra visaip kankinami, kad tik 
kompanijos galėtų išspausti 
iš jų daugiau pelno sau

Unija griežtai protestuoja 
prieš kalinių samdymą kasyk
lose, ar kur kitur, tuo juos 
padarant konkurentais lais
viems darbininkams.

Amerikos-Turkijos de 
rybos.

LAUSANiNE, liepos 23. — 
Turk [įjos-Amerikos sutarties 

derybos artinasi prie krizio. 
Ismet Paša sako, kad jis turi 
iki ketvirtadieniui apleisti 
Lausafinų ir grįžti Argonon. 
Iki tai dienai bus matyt, ar 

sutartis bus pasirašyta, ar de
rybos bus nutruktos. Abiejų 
pusių delegacijos pasiuntė il
gus pranešimus savo vald
žioms, prašydamos susitaikin
ti ginčijamais klausimais, jei 
tai yra galima.

TRYS DARBLNINKAI NU- 
TROŠKO.

ŠEŠI ŽMONES UŽMUŠTI

DARBIETIS JOHNSON LAI
MĖJO 94,000 BALSŲ 

PERVIRŠIU.

NEW YORK, liepos 23. — 
Paleidus į Hecker-Jones Mil- 
ling Co. dirbtuvę nuodingų 
dujų, kuriomis norėta nutroš
kinti žiurkes ir visokius vaba
lus, trys darbininkai liko nu
troškinti. Gasus į dirbtuvę 
pradėta, leisti dar nespėjus 
jiems apleisti dirbtuvę ir jie 
nutroško jau visai arti durų. 
Juos surasta tik vakar, kada 
vieno žuvusiųjų sesuo atėjo 
į dirbtuvę patirti kodcl jis ne
sugrįžo namo.

CHICAGO. — Pereitą šeš
tadienį ir septintadicnį auto
mobiliai užmušė šešis žmones 
ir kelis sunkiai sužeidė.

ŠIANDIE — gal lietus, pas
kui giedra; vėsiau.

Saulė teka 5:35 vai., leidžia
si 8:18 valandą. Mėnuo leid
žiasi 2:31 vai. nakty.

ST. PAUL, Minn., liepos 23. 
— Pilni pusiau1 oficialiniai rin
kimų daviniai rodo, kad Far- 
mer-Labor partijq|s (kandida
tas Magnus Johnson liko iš
rinktas senatan 94,846 balsų 
perviršiu.

Nebelies sinagogų.

MASKVA, liepos 20. — 
Maskvos sovietų! ' prĄaidentafe 

'Kamenev Išleido įsakymą, 
uždraudžiantį tolimesnį kon
fiskavimą sinągogų. Jis taip
jau prižadėjo žydams apsvar
styti sug'rąžinimą fco(n((iskuo|- 
tųjų sinagogų ir jų turtų.

Senatofriai važiuoja Rusijon.

PLYMOUTH, liepos 23. — 
Jungt. Valstijų senatoriai 
Ladd ir King ir kongresma- 
nas Burtam atvyko į čia. Jie 
važiuoja į Rusiją tyrinėti Ru
sijos padėtį prie bolševikų val
džios.

šiemet jau keli Amerikos 
senatoriai lankėsi Rusijoje.

Užmušė du žmones.

MERIGALI, Meksikoj, lie
pus 23. — Manoma pakvai
šęs nuo narkotikų, nepažįsta
mas žmogus stoty užmušė du 
žmones, o 7 žmones perdūrė 
peiliu. Policistas užmušėją nu
šovė.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

"B prašo LietuvoS’žmonės ir 
taipTpataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739‘SHalstedSt 

Chicago III.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Visus socialistus 
iššaudytų

Kaimiškas f‘Soaialdemdk ra
tas” įdėjo šitokį ^laiškų į re
dakcijų”':

Labūnavos šaulių būrio va
das Stasys Petraitis prisilaiky
damas krikščioniškų principų 
jau pereiti} vasarų ketino, kad 
tik bėdos nebūtų, 'tai grieko 
nebijodamas visus socialistus 
iššaudytų, kaipo vagis ir kito
kius paleistuvius.

Šįmet gi tas pats Ponas šau
lių Vadas, išėmęs peilį ir pa
sakęs, “jei nenudursiu, tai nu
šausiu Jonų Kerzų ir dar vie
nų”, kurio tik pavardės nemi
nėjo. Be to jis vis ar ir vi
suomet nešiojas kariškų šau
tuvų: naktimis šaudo, kelia 
triukšmų, žmones gųzdina; kai 
kurie, ypač priešingų jam pa
žiūrų, net bijo vakare išeiti 
laukan, kad kur nenušautų.

Taigi čia aš klausčiau žinan
čių, ypač Šaulių Sąjungos, dcl- 
ko panašus elementai paken
čiami jų sąjungoj, nors jau 
pernai buvo apie tai rašyta ir 
delko tokių asmenų ji, sąjun
ga, neįžaboja? Apie tai, kas 
jau šįmet įvyko, t y. kad ža
dėjo J. Kerzą ir dar kų nu- 
durt ar nušaut ir kad Vadas, 
pats šaudydamas <įr kitiems 
duodamas šaudyti, žaidžia su 
daugumos žmonių gyvybėmis, 
paduota skundai Kėdainių ap. 
Viršininkui ir Komendantui.

Povylas Kerzas.
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

JFS. TAS JUMS BUS r 
ANT NAUDOS. t

PATARTINA
DARBININKAMS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Ųeavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pętnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Ix)tus. 

famus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

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

iki 12 ryto.

Nedalo skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jų» tuu’ote, bandykite gauti pataTma nuo l'r. 
Van Paing, kuris pasakys jums, kvp gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką ligą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijamą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl? 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius

ir bukaprotyste gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
DR. J. VAN PAING

Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

šinius nuo
Borden ve

žiko.

Borden’s “ Selectedtas.

sku prie musų Tėvynes Lietu
vos. '

Nejaugi dabar pasauly neli
kę) teisybes, nejaugi niekas 
mus neužstos ir nenuims ver
govės pančių? Jeigu nerasime 
pasauly teisybės, jeigu nerasi
me kas mus teisingai laisve 
apdovanos, jei mus pasaulio 
valdovai nuskriaus, paliks prie 
Lenkijos tai mes pasiliekame 
sau laisvas rankas kovai su 
amžinu priešu lenku už laisvę 
ir Tėvynę.

Seka daugybė parašų. 
Seinai, birželio mėn.

(Elta.)

cijos kovų 15 d, nutarimą, pri 
pažįstantį Lenkijai faktinai 
esamąsias sienas su Lietuvos 
sostine Vilnium ir musų kra
štu — Seinais ir Punsku di
deliu, vien lietuvių gyvehamu 
žemės plotu. Ponas Saura, 
Tautų Sąjungos įgaiotinis, va
žinėdamas ištirti neitrales zo
nos padėtį 1922 metais rugsėjo 
pabaigoj ar spalių mėn. prad
žioj apsilankė musų lietuviš
kam miestely Punske, išklau
sė musų skundus, priėmė pro
testus ir pasižymėjęs žemėlapy 
lietuviškus kaimus, žadėjo 
greitu laiku priskirti mus prie 
Lietuvos, bet pasirodo, visai 
tai buvo tik saldus žodžiai ir 
malonus prižadai. O kada rei
kėjo tai padaryti, tai tik len
kus patenkino, o musų prašy
mų neišpildė.

Taigi mes, nenorėdami 
kraujo praliejimo, šaukiamės 
per Lietuvos Atstovą prie Tau*- 
tų Sąjungos priskirti musų 
lietuviškus kaimus prie musų 
Tėvynės Lietuvos. Jeigu butų 
atmesta visi musų protestai ir 
prašymai, mes rankų nenulei- 
sime, kol nepasiliuosuosime iš 
lenkų vergovės. Mes kelsime 
kovą ir liesime kraują, kol 
gausime laisvę ar ligi pasku
tinio žūsime, nes visų musų, 
kaip vieno, nusistatymas — 
žūsim ar busim, bet lenkams 
nevergausime. Lenkai neduoda 
mums mažiausios laisvės, ne
leidžia mums mokinti vaikų 
prigimta kalba. Seinai — yra 
musų centras. Nuo senų laikų 
ten gyveno Lietuvos vyskupas 
ir buvo kunigų seminarija, vo
kiečių okupacijos laikais tapo 
įkurta lietuviška aštuonių kla
sių gimnazija. Lenkai, užėmė 
Seinus, viską išnaikino: vys
kupo namai, gimnazijos ir se
minarijos bustai pavesta vald
žiai naudotis, o katedros vie
nuolynas paverstas kareivinė
mis; visa, kas buvo lietuviš
ka, kas išliko liš rusų caro ar 
vokiečių laikų, visa tai lenkai 
išnaikino 1922 metais, sužino
ję* jog atvažiuos Tautų Sąjun
gos Kontroles Komisija, visuo
menei pareikalavus, lenkai pa
tys leido įkurti lietuvišką mo

kyklų, o kai ta komisija atva
žiavo, lenkai apstatė visą mie
stą sargybomis ir nieko neįlei
do. Kokie reikalai bubvo tiria
mi, nieks nežinojo, bet kai tik 
komisija išvažiavo, tuoj tą mo
kyklą lenkai uždarė. Tai buvo 
paskutinė lietuviška įstaiga,

Taigi mes, visi N valsčiaus 
gyventojai, būdami tikrais lie
tuviais sužinoję, jog Ambasa
dorių Konferencija pripažino 
musų kraštų Lenkijai, nutarė
me visi vienu balsu kelti grie- 
žčiausį protestą į visą galingąjį 
pasaulį, prašydami priskirti 
musų kraštą su Seinais ir Pun-

Kad užlaikiusi save sveiku
f . O M**

S. L FABIONAS CO.

Z 47

20 tyru Turkiškų HELMARŲ pri
duos jūsų darbo dienai daugiau ma
lonumo.

Pienas yra ideališkas mais-

yra pasiūlomas kaipo labiau
siai geras pagelbėtojaš. Tai

yra sveikatos apsauga.

809 W. 35th St, Chicago
Tel. Boulevard «6U ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiant Įaugus ir 
Parduodam Laivakortes.

Pirkit Svies
tą ir Kiau BORDENS

ItirniFbsliictsCo. oFHlinois
FranktinŠUO

Patarimas Serg'antiem

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

> Ofisas viduimiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IŠ LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRES, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslaL Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kai-' 
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

"DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Turkiškas Tabakas HELMARU0- 
SE yra tyriausias tabakas, kokį jus 
galite rūkyti.

TELEGRAMAS

per krutinę

Išdirbėjai augsčiausioe rųšics Tur
kiški! ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

Mleros ...

(Vardas ir pavarde)

(Adresas) Naujienose’.................................. i.-.................

(Miestas ir valst.)

ik

1 - - -
Ar gali rasti ką nors- patogesnio ir 

gražesnio dėvėti namie?
Nieko patogesnio negalima gauti už 

$1,00, mat, tiek visas materijolos šiai 
sukniai arba žiurstui kainuoja.

Sukirptos mieros 36, 40 ir 44 colių 
per krutinę.' Byle pavyzdžiui A arba 
B, 36 mierai reikia 2% y ardo 32 ar
ba 36 colių materijos ir kletkuo- 
tos materijos apsiuvimul, juostai, kai
zeriui. . (

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Mdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
tentų. Galima prisiųsti pinigais arba 
terasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
įlaiškus reikia adresuoti;

1620

Okupuotos Lietuvos gyven 
H tojy protestas

Seinų apskr. N. valsčiaus 
gyventojai susirinkę nutarėme 
visi vienu balsu šauktis per 
Lietuvių Atstovų Tautų Sąjun
gai ir griežčiausiai protestuoti 
prieš Ambasadorių Konferen-

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

So.

/■NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

20 HELMARŲ kaštuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastų cigaretų 
ir kiekvienas HELMAR yra kelioli
ka kartų geresnis negu bile koks 
paprastas cigaretas.

HELMAR yra supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos nuo 
susilaužymo ir susimankymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

HELMAR

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 i». Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

J DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Hf
t

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
- Tol. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHEŠ
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

> Tol.: Pullman 6377.

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

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

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

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

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street, Chicago, III.

; ?. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose lies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS .5 CENTAI.

..................-............

Garsinkities

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS i 'Y

Jei Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dbl umau? iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
11 ir 2 kelnių siutai dei vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ...............   $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

•vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar .......................... $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės
(47.50. Dabar .......................... ........
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių

nuo $37.50; $42.56 ’ , 
.................... ......... $32.50

siutai vertės nuo $22.50, $25.50 hr
$27.5Q. Dabai1 :..t,...  ............... $18.59
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S; GORDON į”
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subadomi s nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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Iš Klaipėdos krašto ,
(Lietuvos “Socialdemokratas” 

rašo:
Musų Partijos atstovams 

šiomis dienomis toko susipa
žinti su esama padėtimi Klai
pėdos krašte. Žinias, kurias 
semėme iš Klaipėdos darbinin
kų organizacijų, čionai pa
duodame.

Ekonominiu žvilgsniu pa
dėtis pi|skutiniuoju įlaiku pa
gerėjo. Gyviau veikia uostas. 
Įvedus litų valiutą nuo birže
lio 10 d., ekonominis gyveni
mas įgijo pastovumo. Darbi
ninkų užmokesnis pasidarė 
tikresnis, ypač matant, kuo 
virto dabar vokiečių marke.

Bet politiniu žvilgsniu Klai
pėdos krašto visuomenė ir, ži
noma, darbininkų klasė nuo 
pat 1920 m. sausio men. 10 d., 
kuomet buvo atsikraustę fran- 
cuzai, vis dar tebestovi prieš 
neaiškią ateitį. Vietos valdžia 
niekieno nerinkta ir sutvarky
ta ne demokratiniu budu. Fak- 
tinai veikia dviejų* asmenų 
diktatūra. Direktorijoje yra 
vienas darbininkų atstovas, 
kuris dar šį tą reiškia ekono
miniuose klausimuose, bet po
litiniai — darbininkai jaučia
si beteisiai. Jie yra pratę nau
dotis žodžio, spaudos ir pan. 
laisvėmis, gi dabar jie nieko 
to neturi. Vokiečių ir lietuvių 
nacionalistai yra apsupę savo 
intrigomis valdžios įstaigas, 
darbininkai gi palieka nuoša
liai. Musų centralinė valdžia, 
mintyti, svyruoja tarp tų ir 
kitų, bet darbininkų organi
zacijos jai, turbūt, atrodo 
quantity negligeable. Kuomet 
pirmutinė delegacija nuo Klai
pėdos krašto važiavo . derėtis 
Paryžiun, darbininkų organi
zacijos ne tik nebuvo pakvies
tos pasiųsti savo atstovo, bet 
dargi apie patį važiavimą su
žinojo post faktum. Nebūvi 
mas delegacijoj darbininkų 
atstovo nustebinęs net francu- 
zus, kurie žino Klaipėdos dar
bininkų įtaką visuomenės gy
venime, ir patys su jais įvai
riuose reikaluose tardavosi.

•Nesant krašte rinktų val
džios organų, prie Direktori
jos yra sudaryta erzac-Taryba 
iš 32 narių, kuri turi pataria
mosios reikšmės. Tame skai
čiuje darbininkai turi 4 atsto
vus, su kuriais drauge eina 
dar 3 žemesniųjų tarnautojų 
atstovai. Kad visam tam pa
darius galą, darbininkai norė
tų artimiausiu laiku pravesti 
rinkimus demokratiniu budu 

į Lietuvos Seimą ir krašto 
valdžios organus. Bet čia jie 
sutinka kurčią pasipriešinimą 
iš lietuvių tautininkų pusės, 
kurie vaduojasi blogai supras
tais savo interesais, ir musų 
valdžios ncenergingumą.

Labai blogą įgeidį daro į 
Klaipėdos darbininkus musų 
valdžios valdymo metodai ir 
ypač šių Seimo rinkimų prakti
ka. Į p. Galvanausko paskelbta 
autonomiją jie žiuri skeptingai, 
nebūdami tikri, ar musų valdžia 
prldys tą, ką ji pažadėjo. Pa
čiai deklaracijai jie nedaug ką 
gali prikišti, nors norėtų, kad 
kai kurie jos punktai butų aiš
kiau arba kitaip formuliuoti. 
Ekonominė Taryba, jų nuomone, 
nereikalinga, o jeigu jau ji pasi
liks, kad darbininkai ir darbda
viai butų joje reprezenuoti pari
teto pamatais, — po lygų atsto
vų skaičių nuo vienos ir antros 
pusės, — į kurią dar galėtų įeiti 
Direktorijos prezidentas ir bur
mistras. Jie nori, kad liktų iš
laikytas Klaipėdos ūkio savisto
vumas, kad krašto pajamų pas
kirstymas nebūtų • suvaržytas, 
tiek, kad galėtų nukentėti mo
kyklų ir socialinio draudimo rei
kalai. Reikia žinoti, kad Klai
pėdoj senai yra visuotinas pri
verstinas mokymas, kuriš reika
lauja daug lėšų, o socialiniam 
draudimui metams reikia apie 
Vi miliono litų. Klaipėdos dar
bininkai yra užinteresuoti, kad 
jų uostas plačiai veiktų. Tuo 
tikslu centralinė valdžia turėtų 
skubinai tiesti tiesiogines gelž-

kelio linijas į Kauną arba į Šiau
lius. Jokie tranzito suvaržymai 
Nemunu neturėtų būti įvesti. 
Bet prieš Lenkijos pretenzijas 
kišti savo rankas prie uosto val
dymo darbininkai yra kuogrei- 
čiausia nusistatę ir jomis biau- 
risi. Uosto tvarkymu darbinin
kai yra užinteresuoti ir norėtų, 
kad prie tvarkymo butų prileis
tas jų atstovas.

Nauja administracija parodė 
šių defektų. Į paštą pastatyti 
nauji valdininkai, kurie dirba 
daug blogiau. Paštas dabar vei
kia silpniau, Į kaimus laiškai 
nebenešiojama, o duodami išda
lyti seniūnams, kurie tą darbą 
blogai atlieka, tuo tarpu Mažo
sios Lietuvos gyventojai yra 
pratę dažnai ir reguliariai gauti 
laikraščius. Naujai atkeltiems 
valdininkams imami butai, delei 
ko nukenčia vietos reikalai. Klai
pėdos krašto invalidai yra 'lamai 
susirūpinę gauti nuo Lietuvos 
valdžios pakankamai pašalpos.

Klaipėdos krašto darbininkai 
drąsiai kalba apie savo reikalus 
todėl, kad jie yra stiprus, gerai 
organizuoti ir pratę rūpintis sa
vo padėtimi. Pav., Klaipėdos 
miseto savivaldybėj, kuri plačiai 
veikia, jie turi % visų atstovų, 
o Pagėgių apskr. 1A>. Darbinin
kai tenai žino vieną socialdemo
kratų partiją. Kitos partijos 
įtakos neturi.

Darbininkų uždarbį reguliuo
ja jų profesinės sąjungos. Dar
bo diena 8 valandų. Paskutiniu 
laiku juodadarbių atlyginimas 
litais nustatytas sulyg kategori
jų toks: vyrams 16—18 metų 
po 56 centus, 18—20 metų po 
64c., virš 20 metų po 80 centų 
už valandą; moterims tokio pat 
amžiaus po 39, 44 ir 56 centus 
už valandą. Klaipėdoj yra ne
maža bedarbių, kuriems darbi
ninkų organizacijos stengiasi 
surasiti darbo Didž. Lietuvoj, 
bet dėl čionykščių darbo sąlygų

nežinojimo, tatai nelengvai duo
dasi.

Butų krizis jaučiamas ir Klai
pėdoj. Pažymėtinas butų klau
simu Direktorijos, kuri daugiau 
klauso namų sąvininkų reikala
vimų, nusistatymas sulyginti 
dabartinę nuoma su prieškarine 
nuoma būtent: už laiką ligi — 
rugpiučio mSn. nuoma bus nu
statyta, išeinant iš apskaitliavi- 
mo 1 prieškarinė markė = litui, 
už rugpiutį ir rugsėjį 1 markė 
= 1% lito, už spalį 1 markė 
= 2 litam, už 'lapkričio mėn. ir 
toliau 1 markė — 2 lt. 40 c.

Tiek tuo tarpu pažymėti, kad 
L. S. D. P. atstovai Klaipėdos 
draugų buvo labai maloniai pri
imti. M.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Cotnpagnla

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

FRANCE July 25, Aus. 22,' Sept. 19 
LAFAYETTE Aus. 4, Bept. 1,' Sept. 29 
LA SAVOIE Aus. 11, Sept. 8, Oct. 20
PARIS Aus. 15. Sept. 12, October 3

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba j 
didiii ofiso 19 State Street New York.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expel!eri» turi 
INKARO vaisbaženklį.

Mrs. A, MICHNIE VICZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai prakt akavu
si Pennsylvani- 
jos- ligonbučiuo-
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

• Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7

Pirkite laivakortes atgabenimui 
savo giminių iš Lietuvos. 

_______________ ________________ >
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Homeric July 28; Aug. 25; Sept. 15 
Majestic ....Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olypmpic Aug. 18; Sept 8; Sept. 29 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Manchuria ............... Aug. 2; Sept. 6
Finland .... Aug. 9; Mongolia Aug. 16 
Minnekahda Aug. 23; Kroonland A. 30 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Gothland ....... (Antwerp only) Aug. 4
Bei geni and .... Aug. 8; Sept. 5; Oct. 3 
Zeeland Aug. 15; Lapland Aug. 22

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

NORTH ... 
GERMAN

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
"COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį 

k ....... II I !

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
yų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, gteitai 
ir už pigiausią kainą.

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

KUOMET JŪSŲ 
KOJOS

PRAKAITUOJĄ
Vartokite plačiai žinomas ir ge- 

riausiąs gyduoles 
SWEDOLĄ

Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pąpitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Kam kentėti nuo vasaros p“ 
karščiy ir susierzinimų?
ANTITRIGINĖ PAGELBĖS JUMS!

85c “Antitrigine” 85c i 
ANTITRIGINĖ yra Fplncuziškas an-1 
tiseptikas nuo sutinknų, susierzini
mų. raudonymių odos paeinančių nuo 
užsikrėtimų, šlapumo, trinimosi ir 
daugelio kitų odos ligų. Šita nauja 
Franciiziška gyduolė yra malonumas 
gel kentančių darbininkių moterų ir 
vaikų.
ANTITRIGINE yra švelnus antiseptiš- 
kas pauderis. kuris yra labiausia pa
rankus vartoti, neperšintis, šaldantis, 
švelninantis ir suteikia geriausias pa- 
sdenvos* 
ANTITRIGINE yra aukščiasuio geru
mo, skirtingas nuo visų kitų gyduolių, 
tos rųšies.
ANTITRIGINE yra parduodamas po 
85c vidutiniško (lydžio dėžė. Del pla
tesnių žinių prisiųsk 2c štampą ar 
tiesiog orderiuok įdėdamas 5c štampą 
padengimui siuntimo kaštų.
antitrigine PRODUCTION CO.

\ (not inc.)
P. ČLBox 881, Chicago, III.

vakare.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III. .

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy- j 
dymą. I

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

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

Priėmimo kambarys 506, |
CHICAGO, ILL.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE I

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 1 
liko išgydyti, tai geriausia vieta I 
ligonių atsilankymui. |

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandicčiams ir ken-
artim-singtoniečiams 

iausia įstaiga

pinigų Lietuvon 

Tupikaičio aptieka, 

East 115th St. Pi-

pasiynti-

mui
yra

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

233 
nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-

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

^DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Nakti Drexel 960 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. Woftkewlch 

BANIS
AKUŠĘRKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 

„^gimdymo kiek- 
■M vien am e atsisiti- 
O^kime. Teikiu y- 

jpatišką prižiurė- 
■ jimą. Duodu pa

tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of isas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

pini-

Nau-

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS;
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
r:z z. chicago. m.
Ofiso ___ _ _____ _
3259 So. Halsted St

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
jienų Skyrių Tupiikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

chicago; ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

PINIGAI
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
IŠ

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St„ ’ 

Kampas 18 ir Halsted St.

kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St, West Pullman, UI. 

Pinigai nueina Lietuvon

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:. 3335 S’o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—Į1 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Garsinkitės Naujienose

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfax 5574 
CHICAGO, ILL.

greitai su pilna gvaran-

tija. Iš West Pullmano

ųskite pinigus Lietu-

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 * 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubota

von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 
W. 1204h St., West Pull- 
man, III,

- ■ -c- ‘ ........n...............................................................................................................................■<. ■ .............................  . rriiii'r "~\iii irti'n l



MAIJLIIFMOS (atvykus į Cincinnati. Bet be- PS» paskirtas ir jau nuo liepos 
’dos dar tuo nepasibaigė. Pa-1 Pradžios savo P“* ein<*8 Lietuvos Darbininkų Klasinis Įvairenybes

p.bi2idIftS^1«<StU,s^dS byĮsirodė, kad atspausdintieji 
The Lithuanian New« Pub. Co„ Ine.(tikėtai nebuvo Vėliausios 

mados, ir jie prisiėjo išnau- 
jo spausdinti. Prieš pat mi
tingo atsidarymų policijos

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:

D-ras Rozenbaumas.
Kaip žinia, toj vįetoj buvu^ 

šio Fridmano patys žydai ne
kentė — jis buvęs perdaug pa
lankus lietuviams, ypatingai gi 
valdžioj šeimininkaujantiems

Susipratimas
(Pabaiga:) 

O visgi neginčijama, kad fede
rantai į Seimų praeina darbinin- 

viršininkas patarė gauti lei- klerikalams. Matyt, žydų spau- kų balsais, nes jie rinkimų kam

partijų

Subscription Ra tęs: I dima Mnrv D Rrlin Viiri dimui valdžia turėjo galų gale
M.oo per year in Canada. | v. . ., ’ . ’ x 11 nusilenkti ir paskirti ministerid
Hm p«r mr * ?są .s| 12ydam® labiau pageidaujamą as-

sc p«r copy. žurnale “The Nation”, sa- meni.
*...........— ■ ■■■■............... ‘|ko:

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu: 

Metams ____ ____
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams____
Dviem mėnesiam____
Vienam mėnesiui____

.Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija ..........
Savaitei 
Mėnesiui

kurios tenka pažymėti, puikiai 
gyvuoja, nežino savo apyvar
tos ribų, šventadieniais nuo 
pat ryto prasideda šiose smuk
lėse lėbavimas, užimąs, triukš
mas ir tęsiasi ligi pat vėlybo 
vakaro. Geria maži ir dideli, 
geria jauni ir seni, vyrai ir 
moters, vaikinai ir merginos, 
žodžiu traukia kiek tik telpa 
be skirtumo amžiaus, lyties ar 
užsiėmimo. Ir, aišku, pasekmės 
to didžiulio girtuokliavimo 
yra ko baisiausios. Išsigimi
mas, peštynės, susipiaustymai, 
paleistuvystė visa kas petys į 
petį su girtuokliavimu eina. 
Mat, Keturvalakių apylinkėje 

, ukinin- 
kur 

jeigu

ŽMOGAUS KVAPAS.

šunes žmones iš kvapo pažįs
ta. Policijos šunes pauostę pra
sikaltėlio kokį daiktų eina jo pė
domis iki jį patį surandu, žmo
gus tokios uoslės neturi. Bet 
visgi ir žmogus atskiria tautų 
kvapus. Kitajietis raukosi įė
jęs į europiečių susirinkimų, lie
tuvis nepuikiausia jaučiasi žydų 
sinagogoje. Murinų kvapas ne
tinka baltiesiems. Pasirodė, 
kad atskiro žmogaus kvapas pri
klauso ir nuo ūpo — vienok jis 
esti linksmame upe, kitoks iš- 
gųsty, rūstybėje. Atskiros li
gos turi savo kvapų — džiovi
ninkus kiti gydytojai atskiria iš 
kvapo, diabetikai taipogi duoda 
dažnai ypatingų kvapų. Vienas 
Žmogelis Marjampolės apskrity 
nuspėdavo ligų pavuostęs atneš
tus jam ligonio dėvėtus marški
nius.

Kvapas atsiranda iš garuojan
čių iš kūno dujų, kurios darosi 
komplikuotoj organizmo laba- 
ratorijoj, kurios veikimas pri
klauso nuo daugelio faktorių.

(L. Ž.)

pus “krikščioniškų” 
šlamštus, kuriuose rasime tuos 
nuolatinius siūlymus darbinin
kams "amžinos karalystės” ana
me pasauly, gi niekuomet neuž
mirštant patiems gerai pasinau
doti ir šioje “ašarų pakalnėje*... 
Toliau, matome popiergalius 
įvairių “federacijų”, kurios veda 
sistematingų darbininkų mulki
nimų, nuduodamos neva ginų jų 
reikalus.

Ir dabartinės Lietuvos darbi
ninkų spaudos periodinių leidi
nių galima paminėti tik vienin
telį laikraštį — “Socialdemokra
tų”, kuris taip pat dėl lėšų sto
kos negali dažniau lankyti suru
kusių darbininko bakūžėlę, kaip 
vienų kartų per ištisų savaitę.

$et daugiausia mažai apsi- 
švietusiems Lietuvos darbinin
kams trukdo eiti išsivadavimo 
kaliu, tai bažnyčia, kuri paskuti
niu laiku virto visiškai “krikš
čionių demokratų” patrijos įran
kiu. Sakykla, išpažintis, pra
keikimai su grasinimais “smer- 
telnomis” nuodėmėmis tai vis 
budai mulkinti, užgniaušti dar 
vis taip mažai susipratusius ir 
taip giliai bažnyčiai atsidavu
sius vargdienius. •

Jeigu prie šio viso prikergsi
me dar Valdžios organų sųmonin- 
gų ir nesųmoningų trukdymų 
darbininkų organizacijos, tai 
gausime kad ir šilpnų vaizdų to, 
kų turi pergalėti plačioji Lietu
vos darbininkija eidama prie sa
vo tikrai klasinio susipratimo, o 
kartu ir išsiliuosavimo iš ekono
minės bei dvasinės vergijos. Ęet 
visgi galima tvirtai tikėti, kad už 
kurio laiko Lietuvos žemės 
ukiui besivystant, pramonei be- 
sikoncentruojant ir darbininkija 
aiškiai pradės skirti savo prie
šus — nutukusius darbdavius 
nuo tikrų draugų su nuvargu
siais, nuo skausmo bei kančių 
išblyškusiais veidais. Tuomet 
tik bus galima pasakyti, kad 
Lietuvos darbo liaudis yra pil
nai klasiniai susipratus ir gina 
tik savo klasės reikalus.

L. šelmenis.

panijos metu dedasi tik darbi
ninkų užtarytojais ir tik jų tar
pe agitacijų varo.

Bet jeigu tai apsimetėliai, ne
tikri darbininkų atstovai, tai 
kam darbininkai už juos balsuo
ja?

Aišku, dėlto, kad nėra ganėti
nai klasiniai, tikrai darbininkiš
kai susipratę. Ir pažymėtina, 
kad ten, kame žemės ūkis labiau 

1 pakilęs, ryškiau susiskirstęs, 
j j kame pramonė gausingai išsivys-

“Aš surengiau Cincin- 
natyj kaip Labor Temple, 
taip ir kitose salėse daug 
mitingų, bet niekuomet 
jokio specialinio leidimo 
nebuvo reikalaujama. Bet 
šis buvo Dėbso mitingas, 
ir todėl visi patvarkymai 
ir parėdymai turėjo būti 
atmainyti, kad prisitai
kius prie nepaprastos pa
dėties.”
Toliau Brite sako, kad mi

tingas buvęs labai sekmin- 
oo | &as- Dėbso pasiklausyti susi

mo rinko tiek žmonių, jog jų 
1*25 buvo prikimšta netik abi sa- 

75|li, bet ir didžiausia minia 
stovėjusi gatvėje.

Tai vis rodo, jog reakci
ja, kurių pagimdė karas, dar 
toli gražu nėra praėjusi. ;

SAULft IR KARAI,

$8.00
.4.00
. 2.00
< 1.50
. .75

___ , 8c
___ 18c

, 75c
Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 

paštu: | ... . .
Metams______ .....
Pusei metų .........
Trims mėnesiams

’ Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams____________  $8.00
1 • Pusei metų.............. ........   4.00

Trims mėnesiams........ ................2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Debsas kalbėjo Apžvalga
Cincinnati darbininkai su

manė surengti seneliui Deb- 
sui prakalbas. Išpradžių vis
kas ėjo gerai: liko nusam
dyta didžiausi mieste salė, 
Music Hali, ir padaryta ki
toks prirengimo darbas. Bet 
kai sužinojo šimto nuošim
čių patriotai apie Debsui 
rengiamas prakalbas, tuoj 
prasidėjo reikštis nepapras
ti dalykai. Vaizbos Butas, 
biznierių organizacijos, Ki- 
wanis, karininkų ir visokie 
kiti kliubai nepaprastai su
judo ir griežtai pareiškė, 
jog Debsas neturįs teisės 
kalbėti Cincinnati mieste, 
kur gyvena tiek daug gerų 
patriotų. Pasipylė įvairios 
protestų rezoliucijos. Dva
siškiai irgi prisidėjo su sa
vo dvylekiu ir įspėjo savo 
parapijonis dėl Dėbso pavo
jingumo.

Tos kampanijos rezultatai 
buvo tokie, kad Music Hali 
šeimininkai atsisakė duoti 
prakalboms salę, nežiūrint į 
tai, kad sutartis buvo pada
ryta ir pinigai sumokėti. Su
tartyje yra pažymėta, jog 
pinigai už salę nėra grąži
nami, kuomet išeina aikštėn, 
kad salė planuojama panau
doti nedoriems tikslams. To
kiame atvejyje pramogų ren
gėjai netenka ir pinigų ir sa
lės. Bet su Dėbso prakalbų 
rengėjais pasielgta džentel- 
moniškai: jiems salė nebuvo 
duota, bet pinigai visvien li
ko sugrąžinti.

Rengimo komitetas nenu
siminė dėl tų smūgių. Jis nu
sisamdę Labor Temple ir dar 
vieną salę. Tąsyk kilo klau
simas, ar miesto valdžia kar
tais nebandys pakišti koją 
mitingui. Bet ji nedrįso to 
padaryti, tik pareiškė, kad 
busią reikalinga pasiųsti ke
lį policistai tvarkos prižiū
rėti.

Įdomu dar pažymėti ir tai, 
kad visi miesto viešbučiai 
buvo “perpildyti” svečiais ir: 
Debsui nebuvo galima gau
ti kambarių. Kambariai bu-

AMERIKOS FAŠISTAI

“Dirvoje” skaitome: <
“Paryžiuje tūlas Daniel 

Berthelot Francuzijos Mokslo 
Akademijoj pareiškė, kų tikė
jo senovės žmonės, jog yra 
tiesioginiai ryšiai tarp saulės 
ir x žmogaus nervų sistemos. 
Bertholet eina toliau. Jis sa
ko jog žmonės pajunta tuo
jau visus saulės sujudimus ir 
kad ne tik yra bendrumas 
tarp elektros ir nervų, bet 
nervų sujudimai galima per
leisti per plotų bangomis pa
našiomis į bevielio telegrafo 

. su greitumu kiek mažiau kaip 
/ 200,000 mylių į sekundų.

“Astronomas Abbė Moreaux 
tų teorijų remia. Jis sako jog 
periodai saulės didžiausio vei
kimo (paviršio nerimavimo) 
visada supuolė su pačiom ka
ringiausiomis epokoipis isto
rijoje. Tiktai mažas žingsnis 
yra link teorijos jog žmogaus 
psikologija priguli nuo ir yra 
intekmėjama saules kapri- 
sais.

“Keletas kitų Francuzų 
mokslininkų randa saulę kai
po priežastį blogų apsireiški
mų žmonėse.”
Taigi karus gimdo saulė. Kai

Fašizmas dabar labai madoje. 
Todėl nėra nieko nuostabaus, 
kad ir Amerikoje jau pradeda-' saulės paviršius ima nerimauti, 
ma vesti fašistinė propaganda, nerimsta ir žmonės. Aišku, kaip 
Viename New Yorko laikraščių ant delno. Bet kodėl saulė “su
tilpo toks apgarsinimas:

“Reikalinga. — Amerikos 
fašistai nori apsukrių organi
zatorių kiekvienoje valstijoje; 
jeigu jus esate baltveidis 
Jungtinių Valstijų pilietis 
jeigu jus esate organizatorius 
ir galite pašvęsti laiko savo 
valstijoje ar kaunteje agitaci
jos tikslams, tai jūsų patar
navimas yra reikalingas 
mums; negaiškite laikų ir su* 
čėdykite krasaženklį, jeigu 
jus žiūrite į tų dalykų, kaipo 
į kur j ozų; rekomendacijas 
siųskite su pirmu laišku; ko
respondencija užlaikoma pil
noje slaptybėje.”
Delei to apgarsinimo Cylcin- 

nati darbininkų žurnalas sako:
“Kompeticija yra prekybos

judina” nervus tik kaikurioms 
tautoms ir verčia jas kariauti, 
o kitų tautų nervus visai nelie- 

’čia, — to Moreaux nebando iš
aiškinti.

Išviso ta teorija yra tiek jau 
svarbi, kaip vieno juokdario aiš
kinimas apie menulio įtakų į 
baltąjį bulių.

AMERIKOS MOKYTOJAI

“Cedar Rapids Gazette” rašo, 
kad Amerikos mokyklose moko
si 25,000,000 vaikų. 'Mokytojų 
esą 600,000, dauguma jų mote
rys. Kas metai 145,000 mokyto
jų metų savo profesijų. 1890 m. 
vyrų mokytojų buvę 36%, o 
1918 m. jie sudarę tik 17% viso 
skaičiaus. \gyvybe, sako kapitalistų drau- j kas

gai. To įrodymui jie matoma,lnors su Amerikos švie.
jie organizuoja iasistų klaną, reikalais Jisai sako. 
kuris ves kompeticijų su Ku

“Reikia moterims atiduoti 
kreditas už jų pasišventimų ir 
idealizmų švietimb darbe. Jei
gu moterys atsineštų į mo
kyklas taip, kaip vyrai, mes 

* tuoj susilauktume krizio. Te- 
čiau, nežiūrint to fakto, kad 
mes gerbiame moteris už jų 
švietimų augančios gentkar- 
tės, mes visgi negalime nepa
žymėti to dalyko, jog tokia 
švietimo sistema, kuri nepri
traukia vyrų, nėra tinkama

■ Amerikos žmonėms.”
Tai visai teisinga mintis, kad 

dabartinė švietimo siste:
tinkama. Kodėl vyrai nenori 
mokytojauti, tai labai lengva su
prasti. Palyginamai mokytojams

Klux Klanu.
“Reikia manyti, Ku kvie

čiai pasirodė esu nekompen- 
tentiškais tinkamai ginti Wall 
stryčio, aliejaus, plieno ir an- 
ulics baronų reikalus.'

Y “Todėl mes galime laukti 
juodmarškinių pasirodant, ku- 
irejves konkurencijų su kv
iečiais. O gal kompromiso ke
liu jie sutiks puoštis geltonais 
marškiniais. Jų charakteriui 
ir tikslams ta spalva geriau
sia tiktų.”
Jau pirma buvo rašyta, kad 

Amerikoje pradėta organizuoti 
fašistų organizacija italų tarpe. 
Dabar, kaip pasirodo, tokių jau 
organizacijų norima sukurti ir,_ 
iš šimto nuošimčių patriotų. I mokama labai menkos algos. 
Yra davinių manyti, kad fašis-1 Todėl kas tik pajėgia gauti pel- 
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nėra

tinį judėjimų Amerikoje finan
suoja kuri nors kapitalistų gru
pė. Gerai juk žinoma, kad Bar- 
nes ir plieno magnatas Gary 
yra didžiausi fašizmo šalininkai. 
Jų,akyse .Mųssolini yra tiktas 
didvyris.

ROZENBAUMAS — ŽYDŲ 
REIKALŲ MINISTERIS.

Lietuvos laikraščiai praneša,

ningesnį užsiėmimų, tas meta 
mokytojavimų. Dabar labai ma
doje kreipti į mokytojus Ber- 

nard Shaw’o sarkazmas: kas ži
no, tas darbų dirba, o kas ne
žino,: tas mokina. v(Tuo norjma 
pasakyti, kad mokytojauja tik 
tie, kurie jokiai kitai profesijai 
netinka.

Kaip ten nebūtų, bet faktas 
yra tas, jog menkas atlygini
mas ir neužtikrinta padėtis at
baido vyrus nuo mokytojavimo.

kad žydų Reikalų Ministeriu ta

Čius, ten “federantai” iš darbi
ninkų labai maža balsų gauna, 
ten jie tik davatkėlėmis ir za- 
kristijoneliais pasinaudoja... Pa: 
starų j į tvirtinimų gaji liudyti 
kad ir paskutiniai U-j o Seimo 
rinkimai. Federantai Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose tik po 
keletu ar kelias dešimtis balsų 
surinko, pavyzdžiui Kaune kelis 
tik šimtus pelnė, kuomet social
demokratai žymių daugumų su
rinko, virš 6000 balsų. Užtat 
“federantai” gerai lupo balsų 
tamsiausiuose kaimo' sluogs- 
niuose, kame žmonės mažiausiai 
susipratę.

Dabar pažiūrėkime, kas truk
do darbininkų susipratimo eigų, 
kas užkerta kelių tikrai klasiniai 
sųmonei bręsti. Toliau, kas yra 
priežastis to liūdno dabarties 
Lietuvos darbininkų stovio ir ar 
išbrįs kuomet nors iš savo padė
ties ir “globos” tokių “draugų”, 
kaip “Darbo federacija”.

Pirmiausia, Lietuva vidutinio 
žemės ūkio šalis. Veik $6% visų 
gyventojų randasi sodžiuj ir 
maitinasi ar tai iš sklypelio že
mės, ar tai parduodami savo ran
kų jėgų. Tokiose sųlygosc dar
bininkui sųmonėti dabartinės 
Lietuvos sodžiuje gana sunkokas 
dalykas. Apšvieta, mokslas vis 
dar vargo žmogui mažai priei
nami. Nekalbant jau apie se
nesniuosius, jaunimui ir net vai
kams nevisuomet tenka laimės 
išvysti mokyklų ir įgauti tas 
mažutėles žinias, kurios būtinos 
kiekvienam piliečiui, nes dėl sa
vo suskurdimo proletarai negali 
leisti savo vaikų ilgesniam lai-i 
kųi mokyklosna, — turi siųsti 
juos ganyti, kad uždirbtų keletu 
centnerių bulvių, ar rugių duo
nelei. Jeigu darbininkai kur ir 
leidžia vaikus mokytis, tai tik 
trims, keturiems žiemos mėne
siams, visų rudenį ir pavasarį 
skirdami ganiavai.

Tiesa, yra įsteigti kaikuriose 
mokyklose suaugusiems vakari
niai kursai, bet tenka pažymėti, 
kad tie kursai retai kada savo 
tikslo pasiekia. Užaugusiam 
jaunuoliui ne tiek jau mokslas 
lenda galvon, jam visai kiti rei
kalai rupi — kaip čia smagiau • šaulio, 
vakarų praleidus, pavakaruška- 
vus ir tt. Taigi ir lieka darbo 
jaunuomenė bemokslė. Nerei
kia daug kalbėti, įrodinėti, jog 
be mokslo nėra galimas tikrai 
klasinis darbininkų susiprati
mas ; tik su apšvieta darbininkai 
susipras, sustiprės ir žengs tvir
tais žingsniais prie visiško išsi- 
liuosavimo.

Nemažiau triikdo darbininki
jai susiprasti ir didelė stoka sa
vosios literatūros, o drauge la
bai plati priešininkų spauda. 
Kartais ir yra neva darbinin
kams skiriama literatūra, bet tai 
jokiu budu ne tikra jų spauda, 
iš kurios darbo žmogus nieko 
naudingo sau pasisemti negali, 
tie raštpalaikiai tai tik nuodyte 
nuodija darbininko sielų bei proj- 
tų. Tik prisiminkime kelerio

Sis tas iš Keturvalakhj 
ir jo gyvenimo

TT

KAUNO “LAISVĖS” 
MIGRACIJA.

I^apniškės “Liet. ■ žinios’
dėjusios, kad klerikalų dienraš
tis “Laisvė” perėjęs vėl' į kitas 
rankas. Iš p. Romano, kurs ne
senai Amerikos Liet. Prekybos 
B-vės pinigais buvo jį pirkęs, 
d.^bar jau atpirkęs kunigo Vai-
lokaičio Ūkio bankas

Keturvalakiai — tai nedide
lis miestelis Vilkaviškio aps
krities pietinėje dalyje. Atstu 
nuo Vilkaviškio, maž-daug 14 
.kilometrų, ir nuo Marijampo
lės apie 10 kilometrų. Nuo ge
ležinkelio ir plento randasi ga
na tolokai ir užėjus pavasariui 
palbiurus keliams keturvala- 
kiečiai tampa lyg ir atskirti 
nuo viso kulturingesniojo pa

vieškelių net kelioli
ka Keturvalakiuose susieina, 
bet dėl savo dažno pabiurimo, 
nepastovumo jie varginga 
priemonė vietos gyventojams 
susisiekti su kitais centrais. 
Keturvalakiai ' randasi ant 
upės Rausvės kranto ir nėra 
garsus nė savo gražiomis apy
linkėmis, nė senovės liekano
mis, kaip daugelis kitų Lietu
vos ■miestelių,

šiame miestelyje, o ,tikriau 
bažnytkaimyje, randasi gana 
senoka, .maišyto stiliaus baž
nyčia su keletu garsių atlaidų 
per metus. Per atlaidus Ketur
valakių gyvenimas virte už
verda. žmonių prisikemša 
galybės, ne tik į esamas smuk
les, trobeles, bet ir ant šven
toriaus ir pleciaus kojai vietos 
nerasi. Čia klebonu yra tipin
gas Lietuvos kunigas, kuris 
valdo gana puikių kolonijų, 
gražų sodų, laiko ir arklius, 
žodžiu Dievo gėrybių pilnas. Ir 
žįnoiųa, turint tiek turto, ne- 
galijria pakankanti žmonių 
dvasios reikalais rūpintis, ku
nigėlis visa siela atsidavęs tur
tų. savo didinti ir ęsamų “čie- 
lybėj” užlaikyti. /

Keturvalakiuose yra mokyk-
U'lkiii prekių

krautuvėlės,

žemė labai derlinga, 
kai gyvena gerai — tai 
tuos išteklius suvartosi, 
per gerklę neperleisi... Gi ap
sišvietimas (keturvalakiečių 
neperpuMausi^s; yturi neva 
pradžios mokyklų, dar iš senų 
laikų, bet to maža, 
kiek reikiant proto 
įvarytų.

Be girtuoklystės 
kių apylinkėje baisiai išsiplati
nusi paleistuvystė. Tiesa, visoj 
Lietuvoj, po karo, žmonėse 
žymiai atsimainius pažiūra 
šiame dalyke, bet, galima sa
kyti, niekur nedasiekė tokio 
aukštų laipsnio kaip Keturva
lakiuose. Ęiustraciįjai galima 
paminėti Keturvalakių vikaro 
tarti žodžiai bažnyčioj, laike 
pamokslo per vienus atlaidus, 
kad girdi, jau ištvirkimas pa- 
rapijonyse daėjo ligi to, jog 
nevedimos merginos daugiau 
krikštija vaikų negu vedusios 
moterys!... žinoma, ,čia bus 
dideliausia kaltė to žmonijos 
slogučio karo, kuris pridirbęs 
žmonėse tiek įvairiausių žaiz
dų neapleido ir šių srytį. Viso
kios kariuomenės, tie dykųjų 
vyrų būriai, įvairus svieto pe
reigos, kurie slinko per Lietu
vos kraštų, visame paliko ne 
gerųjį, tik blogų j į savo atspal
vį.

Kaip minėjau, žemės ūkiai 
Keturvalakiuos stovi gana ge
rai, daug grudų bei galvijų 
ūkininkai parduoda ir tuo žy
miai prisideda prie bendro 
Lietuvos eksporto. Apie Ke
turvalakius randasi keletas 
dvarų (Karklinių, Penkinių ir 
eiti) su gana derlinga žeme, 
šiuos dvarus, laikui bėgant, 
valdė įvairiausi vertelgos, gi 
apdirbinėjo vietos žmoneliai 
—< Kumečiai. Minėti vertel
gos nė kiek nesirūpino vietos 
žmonių reikalais, bet tik žiu
rėjo ko daugiausia pinigų pri
siplėšti iš nusamdytos keliems 
metams žemės, nė kiek jų ne 
kultūrinant. Dabar tuos dva
rus valdžia, norėdama duoti 
Suvalkijai pavyzdingų ūkių, 
išnuomavo danams, kurie su 
visa manta parsikraustė iš Da
nijos ir ėmė savaip tvarkytis. 
Kaikuric ne tik gyvų ir negy
vų inventorių atsigabeno, bet 
ir savo'darbininkų, mat Lietu
vos kumečiai netinka... Kiek 
girdėti tie nauji ponai ne vi
sai su vietos žmonėmis sutei
kia, mat, per aštrius papro
čius su savimi iš Danijos atsi
gabeno. Jau keletas ir susi- 
rėniįmų(buvG(,(kas žįnorna, bai
gėsi vienų ir kitų susikruvini- 
inu, o toliau teismu.

Pažymėtina, kad be Žemes 
ūkio Keturvalakių apylinkėje 
jųki kiti amatai nesivysto, jo
kių įmonių klestėjimo negir
dėti, nes tam sųlygų, o ypatin
gai gero susisiekimo trūk
sta.

Tųi šiaip atrodo Keturvala
kių apylinkės gyvenimas. Vai
zdas ne perpuikiausias, bet tu
rint omenyje, kad apskritai 
Lietuvos švietimas į turtinges
nes srytis sparčiais žingsniais 
eina, nesitiks neaplankęs ir ke- 
turvąiakiečių, juo labiau, kad 
ir dabar daugelis pasiturinčių
jų ūkininkų leidžia savo vai
kus į gimnazijas ir jau keletas 
jaunuoliu net aukštųjį mokslų 
— universitetus yra pasiekę. 
O kartu su ąpšvieta išnyks ir 
tos moralės baisenybės, kurios, 
dabar slegia šios vietos gyven
tojus.

kad jiems 
į galvų

Keturvala-

šeimenis

SUVAŽINfiJO MOTERIŠKĘ.

Antradieny, birželio 26 d., apie 
7 vai. vak. ties Karmelitais siau
rųjų gelŽkeiių traukinėlis per
važiavo moteriškę. Mirtinai su
žeidė. Jį stovėjo dviejų vagonė
lių tarpe ant stabdžio ir, trauki
nėliui staiga patraukus, mote
riškė įvirto į stabdžių, tarpo tie
siog ant bėgių, kur du ratai pe
rėjo per jų, O- kiti traukiniai 
apsistojus, jų prispaudė. Sku
biai iŠ po vagono išėmus, ji nu
gabenta ligoninėn.

Nauji Leidiniai
Redakcijai atsiųsta paminėti: 
Juozas Tysliava. žaltvykslės 

(eilėraščių knyga). “Ryto”
B-vės leidinys ir spaustuvė. 
Klaipėda 1922. psl. 62.

K. S. Karpavičius. Juozapas 
ir Zelbora, ir Faraono Sapnas. 
Dviejų aktų ,septynių atidengi
mų bibliška drama. Spauda 
“Dirvos”, Cleveland, Ohio. 1923. 
118 psl. Kaina 50c

Viktorija Venciene. Ameri
kiečiai Lietuvoje. “Sandaros” 
spauda ir lėšos. So. Boston, 
Mass. 1922. 58 psl. (Kaina ne
pažymėta).

Karolis Marksas. Liudviko 
Bonaparto Briumerio Aštuonio
liktoji, ir Naminis Karas Pran
cūzijoj. Iš vokiečių/kalbos ver
tė V. Tauras. Amerikos Liet. 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos leidinys No. 12, Brooklyn, 
N. Y. “Laisvės” spauda. 1922. 
356 psl. Kaina $2.00.

Herman Goerter. Istorinis 
Materializmas. Versta iš Rusų 
kalbos. Amerikos Liet. Darbi
ninkų Literatūros Draugijos lei
dinys No. 13. Brooklyn, N. Y. 
“Laisvės” spauda. 1923. 190 psl. 
Kaina $1.50.

Musų žinynas. Karo Mokslo 
ir Istorijos žurnalas. Red. Kapi
tonas V. Steponaitis. IV tomas. 
11 Nr. (Kovas-Balandįs 1923 
m.) Psl. 200—416. Kaina 4 li
tai. (Leidžia Krašto Apsaugos 
Ministerijos Karo Mokslo Sky
rius, Kaune),

Guirės”, Meno ir Literatūros 
žurnalas. Leidžia Menininkų 
Koperatyvas “Gairės”. Reda
guoja K. Puida. No. 2. 1923 m. 
[Teksto 64 psl., nuo 59 iki 122] . 
— Turinys: 0. Bžezinos “Vigi
lijos”, Balio Sruogos 
verstos iš čekų kalbos eilės. 
Fausto
ma” (eilės); Putino “Džiau
kis žeme” ir “Ant gęstančio lau
žo” (eilės); Juozo Tyslia- 

“Pieniška daina” (eilęs);

“Vienu-

vos
Ę. P u i d o s “Kaukės” (apy
saka); N. N. “Ktmigo Dieny
nas” ; M. Biržiškos “Iš 
pirmųjų Antano Baranausko po
ezijos bandymų”; ’A. Sut
kaus “Dekoratyvinis pradas 
vaidyboje”. Skyriuj “Darbai ir 
Dienos” — literatūros ir meno 
apžvalga.a/pžvalgra. Kalpoko ir Dubenec 
kienes tapybos reprodukcijos.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Areštuota pusantro šimto 
žmoniy

Anksti pereitą sekmadienio 
rytą policija areštavo ketu- 
riasdešimts devynias moteris 
ir devyniasdešimta vyrą* “pa
silinksminimo namuose”, 1021 
No. State gat. Policija išank- 
sto gerai susiorganizavo ir ant 
syk penkioliką vežimų atpiš- 
kejo daryti “reidą”. Policistai 
iš visų pusių tuojaus apsupo 
namus ir pro visas duris pra
dėjo verstis vidun, “orkest
rai” griežiant “Who’s Sorry 

' Now?“
Policistams suėjus vidun, 

merginos ir moterys atsirado 
didžiausiojo panikoje. Kilo 
didžiausias sumišimas. Bute
liai pradėjo lakstyti nuo stalų. 
O tuo tarpu nei vienam nėr 
kur pabėgti, nes policistai ap
stojo visas duris. Tuojaus pra
sidėjo varymas “svečių” j pat- 
rolveganus.” Moterys ir mer
ginos baisiai išsigando) Bet j 
tai nebuvo kreipta domės.

Areštuotų tarpe radosi veik 
visokių profesijų žmonių, pra
dedant nuo daktarų bei advo
katų ir baigiant “dishvašc- 
riais”. Bet daugiausia buvo 
taip vadinamų ”salesmanų’‘ ir 
“artisčių”’. Areštuotųjų dau
giausia padavė netikrus savo 
vaidus. Mat, sako, nemaža 
buvę ir vedusių vyrų.

Visų areštuotųjų tardymai 
įvyko vakar.

Išmėtė vyrą iš automo- 
biliaus ir su jo žmona 

nuvažiavo.
Vakar apie antrą valandą i 

ryto prie Clybournc avė. ir Į 
Blackhasvk gat. keturi nepažį
stami vyrukai pasisiūlę savo i 
automobiliu parvežti namo I 
M r. ir Mrs. Kušli. Ir Kush’ąi ’ 
tą “patarnavimą” priimti suti- t 
ko. liet atvažiavus prie Divi- 
sion ir Clark gatvių pradėjo 
jie varyti lauk iš savo auto- [ 
mobiliaus Kushą. Tačiaus ta
tai pastebėjo policistai ir pra
dėjo į juos šaudyti. Policistai 
nusivijo juos iki Division iri 
La Sale gatvių, bet nuo čia į 
piktadariams pavyko pabėgti. 
Prie Chicago avė. piktadariai 
išmetė Kushą iš automobil- 
liaus, nepavojingai jį sužeisda- 
ini. (ii jo moterį nusivežę su 
savim.

t

.4 SUVAŽINĖJO LIETUVį
VAIKĄ.

Pereitą šeštadienį Yellow cab 
driveris suvažinėjo 12 metų lie
tuvį vaiką, Bruną Baltušį, 6845 
S. Western Avė. Sužeistasis tuo
jaus nugabentas į St. Bernards 
ligoninę. Daktarai sako, kad 
vaikas labai pavojingai sužeis
tas ir vargu bepasveiks.

SUVAŽINĖJO SVIČMANĄ.
> — ■--------------

Pereitą sekmadienį West 
Pulhnan ir Southern geležin
kelių svitčmanas tapo mirti
nai suvažinėtas.

SQU1RE EDGEGATE BY LOUIS RICHARD
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MĖLYNOS AKUTĖS IR GRA
ŽUS “BLANDŽIŲ” VEIDAI 
VISKĄ GALI VAIKINUI 

PADARYTI.

Pereitą sekmadienį Munici- 
pal Picr Ralph Diaz, 23 m. 
amžiaus, 2019 Lane čourt, su
tiko dvi mėlynam akutėm 
“blandi”. Jos jam taip pati
kusios, kad jis net davęs jom 
pasimieruoti savo brangų žie
dą. Mat jam buvę labai ma
lonu pamatyti savo žiedą ant 
tokių dailių pirštelių... Jos 
paprašiusios jo leisti joms, 
valandėlei prasišalinti, ir jis 
leidęs jom tatai padaryti. Ta
čiaus jos jau nebesugrįžusios 
su jo žiedu. Supykęs už pra
žudymą savo žiedo, ir dar taip 
vaikiškai, jis pranešęs apie tai 
policistui. Policistui vis tik 
pasisekė jas surasti. Abidvi 
“blandos” areštuota.

VYRAS IR MOTERIS UŽ
MUŠTI, TRYS SUŽEISTI SU
SIDŪRUS AUTOMOBILIAMS.

Pereitą sekmadienį vyras ir 
moteris tapo ant vietos užmu
šti, o kiti trys asmenys sun
kiai sužeisti susidūrus auto
mobiliams gatvėse.

šie išpardavimai per vi
są šią savaitę.

COME PUT OF THE BEATEN PATH

PUSMETINIS APATINIU
MOTERŲ VEISTĖS 

12«/2c
Plono vatinio audek
lo, žemais kalriie- 
riais, be rankovių, 
rankomis išsiūtos 
rankovių skylės, mie- 
ra 36—38. Musų 
paprasta kaina 25c. 
.pėda- 121/2C 

MOTERŲ VEISTĖS 
37% c.

Odos kalnierium, ran
komis išsiūtos ranko
vių skylės, plono au
deklo, šukuotos va
tos audinio, mieros 
40 iki 44. Musų pa
prasta kaina 50c.
spęda- 37I/2C

JERSEY BLU- 
MERIAI

Moterims vatiniai blu 
meriai, plono materi- 
J’olo, elastiniai per 
įelius ir liemenį Mu

sų paprasta kaina 
yra 25c. Spe- *fl TZf* 
cialiai I I U 

VYRŲ UNION 
SIUTAI

Lengvo vatinio mate- 
riolo, eeru kalnie- 
riais, trumpomis ir il
gomis rankovėmis, iki 
kelių ilgumo, mieros 
36 iki 44. Musų pa
prasta kaina 95 c., 
t 74c

VYRŲ UNION 
SIUTAI

Plono vatinio mate- 
riolo, eeru kalnie- 
riais trumpomis ran
kovėmis, iki kelių il
gio, mieros 36 iki 44. 
Musų paprasta kaina 

S8i0‘ 55c
VYRŲ S'EPMELl-

NIA1 BALTINIAI 
45c.

Sempeliniai marški
niai, gero materijo- 
lo. šukuotų balbrig- 
gan, eeru kalnie-

riais, ilgomis ranko
vėmis, mieros 42. Mu
sų paprasta 
85c. Kiekvie
nas

kaina
45c

Ofiso Telefonas DD II Ą RROAD Bhsto Telefonas Central 4104 izlv, n. 1>LV v/kLF Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo. \
Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

FORDO AGITATORIAMS NE
KAIP SEKASI CHICAGOJE.

Pereitą sekmadienį Dr. O. 
L. Clark, “Ford-for-President 
Club of Chicago” organizato
rius, norėjo pasakyti susirin
kusiems žmonėms Lincoln 
Park agitativišką “spyčių” už 
Henry Fordą. Bet kaip tik 
jis pradėjo Fordą girti, saky
damas, kad Fordas butų ge
riausias šalies prezidentas, jei 
tik jį žmonės išrinktų dėdu
kas tuojaus suriko:

“Ei, sustok kalbėjęs, čia ne
vieta politiškiems “spyčiams”.

Ir daktaras dar kiek pasi
ginčijęs turėjo savo “spyčių” 
už Fordą baigti.

RENQIASI GAUDYTI PLĖ
ŠIKUS.

šeštadienį, liepos 21, apie 
antrą valandą ryto, plėšikai 
apstojo ir apipiešė turtuolę 
Mrs. John B. Thompson Jr. ir 
turtingą Owen D. Gilman. Sa
ko, kad dabar policija rengia
si pradėti labiau gaudyti plė
šikus. Nes, sako, jų jau daug 
privisę ir jie pradėję turtuo
lius pastoti kely ir juos api
plėšti.

Pasižiūrėkite 
puoštus lang

j musų iš- 
langus.

VAIKŲ NERTINĖS
VEISTĖS 19c

Su juostelėmis iš.. 
fronto, šonų ir užpa
kalio, su guzikais ir 
prilaikytojais. mieros 
2 iki 12. Musų pa
prasta kaįna 29c., 
spėria- 1Qa
liai ■

VAIKŲ BLUME- 
RIAI 8c.

Vatiniai jersey blume- 
riai, odiniai kalnie- 
riai, elastiniai per ke
lius ir liemenį. Musų 
paprasta kaina 15c., 
spėria- 
liai

VAIKŲ UNION 
SIUTAI

Atletiško styliaus, Se
kioti, nepermerkami 
pasiūti kaip vyrų siu
tai, dėl vaikų amžiaus 
8 iki 18. 
prasta 
specia
liai

Musų pa- 
kaina 85c.,

69c

AKMUO UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Paul Gerbac, 11 metų amžiaus, 
2973 E. 101 gat., tapo ant vie
tos akmens užmuštas. Jam be
žaidžiant su Paul Lulich, 10 me
tų amžiaus, ant akmenų krūvos, 
kurie buvo atvežti dėl statymo 
namų prie 101 gat. ir Calumet, 
akmuo nukrito ant jo ir jį mir
tinai sužeidė. Be to, jo draugui 
sutrinė ranką.

VIS TIK BE PASIGAILĖJIMO
. PLĖŠIKŲ BUTĄ.

—f——
Ben L. Hentzberg, 5043 Fo- 

restville avė., pranešė policijai, 
kad du apsiginklavę plėšikai 
pastoję jį "važiuojant automo
biliu,' atėmę iš jo $8, privertę 
jį keletą blokų plėšikus pavė
žėti ir paskui išmetę jį gat
vėn jie nuvažiavę su jo auto
mobiliu nežinomais keliais.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

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

Z

' Pinigus gavo: \
Perlaidos:
51727 — P. Gabrėnas
51728 — J. Vitkauskienė

: 51732 — J. Kdvaliunas
51735 — A. tludįuenė
75338 — Q. Montvidienė
85354 — J. Važbutienė
85355 — S*. Miltiniene

; 85357 — M. Gumbinaitė
85359 — J. Vilimas 
95207 — M. Kuodienė 
95238 — L. šakas 
95284 — J. Ročius 
95286 — S. Rocaitė 
95306 — J. Sarapas 
95318 — V. Jurevičaitė 

čekiai:
3710 — M. Narbutienė 
4333 — J. Pasadauskas 
4797 — V. Laurinaviče 
4869 — A, Kaukienė
4872 — A. Nedzvega
4873 — S. Petkevičius 
4878 — V. Musteikis

! 4877 — P. žiška
4888 — K .Strakšos
4907 — J. Stašinskienė
4908 — J. Grušas
4909 — Grinienė
4910 — J. Mikuliunienė
4911 — A. Vaitkeviče
4924 —- P. Jucienė
4927 — V. Rutelionis
4930 — B. Griniūtė

Į 4936 — K. Gasiunas
4941 — D. Aleksandravičiui
4943 — A. Petreikienė
4944 — D. Petreikis

, 4960 — Semeliškių par. kleb.
4979 — M. Kaminskui
5008 — Lietuvos Ūkininkas
5026— K. Stiklius

10412 —B. čerapas
10435 — J. Sagatas
10438 —r A. Misiūnas
10439 — M. Jurkšienė
10437 — B. čerapas 

Draf tai:
10442 —r A. Misiūnui
12186 — J. Golumbauskis
12194 — M. Auškelienei
12193 — J. Mikalauskiui
12195 — M. Kurauskienė
12196 — S. Juškiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise;

NEGRAS NUKOVĖ POLI- 
C1STĄ.

John Parišę, 30 m. amžiaus 
policistas, 11544 Front gat., 
tapo pereitą sekmadienį neg
ro nukautas, kai jis bandė 
.areštuoti negrą, Sidney Si
mona, 288 Kensington avė.

Sinions areštuotas.

RADO UPĖJ NUŽUDYTO 
ŽMOGAUS LAVONĄ.

Sekmadienį Chįcagos upėj ne
toli Wood gat, rado nežinomo 
matomai nužudyto žmogaus, 
apie 45 metų amžiaus lavoną, 
išbuvusį vandeny apie savaitę 
laiko. Sumušta lazda jo galva 
ir kitos jo lavono žymes rodo, 
kad jis buvo nužudytas.

Policija pradėjo tirinėji- 
mus. . f

12198 — O. Stonienė
12201 — A. Gustui,
14107 — K. Preidžius
14108 — U. Kutanauškienė
14109 —yv. Kurlenckaitč
15081 — P. Misiaviče '
15082 — J. Dėmenis
15084 — A. češkauskienė
15085 — T. Vertelytė
15086 — A. Šeleris
15077 — J. Užunaris
15088 — A. Žukauskas
15089 — M. Žukauskas
40000 — J. Brencius
J/teflegr. iš 23.V. E. žemaiči’utė
Telegr. iš 23.V. M. Petrauskienė

311 J. Bučis
315 O. Stonkienė
324 M. Stulpiniutė
328 L. Janauskui
334ą E. Klimienei’
340 M. Lopačinskienė
345 S. Vilickis
348 J. Padgurkiui
349 J. Stašimaitei

f 7 354 B. Paulikienei
17072 J. Sabanskui
17164 M. Dantienei
17261 V. Kazinauskaitė
17307 J. Verpecinskaitė
17430 K. ževulskienė
17514 J. Vanagui
17721 V. Zykus
17785 E. Dovidaitienei >

J. Uždrovaičiui
17821 K. Staponas
17824 Ą. Stankaitis
17842 A. Atutaitė
17843 J. Stribaitė x
17844 K. Jocienė
17845 A. Kuodis
17849 K. Sėdaičiui
17847 A. Puskunigutė
17858 S. Alksnys
17872 A. Paulauskis
17873 J. Jankauskis
17874 V. Jasinskaitei
17887 A. Janunienei
17886 E. Nemčauskienei
17888 B. Kaunaitci
17889 S. Bartkui
17890 O. Greičukė
17895 V. Vasiliauskas
17899 R. Vanagienei

Ar jus žinote, kad
Pasekmė 5 metų kovos už explotavi- 
mą emigrantų, Senatorius Salvatore 
A. Cotillo iš aštuoniolikto New Yorko 
Distrikto išvažiavo į Italiją dėl išty
rimo metodų, laivų ir expresų kom
panijų, persiuntime pinigų ? Jis tiki
si sugrįžti su daug žinių, kuris su
kels publikos opinija per Legislaturą 
New Yorke, dėl tolimesnio apsaugo
jimo emigrantu. Ar jus žinote, kad 
Turkiškas tabakas Helmar cigaretuo- 
se yra gryniausias tabakas kokį jus 
galite rūkyti?

ŠIANDIEN AS
I TIKRAI SVEIKA

Taip rašo moteris ėmusi 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compoundą.

Jamestown, N. Y. — “Aš buvau 
nervuota, lengvai susierzindavau ir 

nusimindavau ir ne 
turėjau ambicijos. 
Kartais aš negalė
davau pasėdėti, ka
dangi turėjau skau 
amus strėnose ir 
buvab silpna. Aš 
paėmiau Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compounc 
skystoj- ir tabletų 
formoj Ik vartojau 
Lydia E. Pink
ham’s Sveikatin.

plovalą nuo uždegimo, šiandien aš 
esu tikrai sveika, laikau įnamius ir 
dirbu. Aš rekomenduoju jūsų vaistus 
kiekvienai moteriai, kuriai nosveikuo- 
ja ir jus galite panaudoti šitą mano 
laišką kiekvienai kitai pagelbėti. Da
bar aš pergyvenu Gyvenimo Permai
ną ir laikau namie Vegetable Compaun 
dą, kad galėčiau paimti kuomet man 
prireikia”.—Mrs. Alice D. Davjs, 20J 
W. Second St., Jamestovvn, N. Y.

Dažnai kokia nors menka kliūtis 
suardo viso kūno stovį; ją parodo to
kie simptomai, kaip nervuotumas, 
strėnų skaudėjimas, ambicijos stygis 
ir abelnas silpnumas.

Lydia Pinkham’s Vegetable Com- 
pound esti puikum vaistu nuo tekit 
kliūčių. Daug kartų jis prašalina 
kliūties priežastį.

Štai Yra Laiminga 
: Žmona

“Nervai ir širdis Yra Daug Geresnės” 
—sako poni Ruth Majors

Ji rašo: “Aš suvartojau vieną bon- 
kutę Nuga-Tone ir jis padarė man 
daug geriau, negu visos gyduolės iki 
šiolei suvartos. Aš jaučiuosi stipres
nė, o mano nervai ir širdis yra daug 
geresnės. Aš jau galiu gerai miego
ti naktimis. Mrs. Ruth Major. Santa 
Cruz, Cal.”

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie
gą, pataiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną greitai. Nuga-Ttone suteikia 
alsinantį miegą, gerai stimuliuoja ke
penys ir vidurius, jog išdirbėjai žino
dami jo veikmę, prisako visiems ap- 
tiekoriams jį garantuoti arba gražin
ti atgal pinigus, jei Jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir pardavinėdamas per visus 
aptiekorius, arba pnsiųsk $1.00 ir 
gausi tiesiog iš National Labaratory. 
1014 So. Wabash Avė., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4226
Pkunbing, Heattag

Kaipo lietuvis, lietuviam! visadee 
patarnauju kuogeriauiaL

M. Yuška.
8228 W. »8tli 8L CMclge. Hl.

DAV1D 1UJTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 
mų. Visur pristatom.

South Sidc ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. Yards 2296.

Fine for Lumbago e
Mustcrole drives pain away anc 

brings in its place delicious, soothing 
corrjort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhitc ointment, made 
wlth oi! of mustard. Get Mustcrole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastef

G

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPKACTIC GYDYTOJAS

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusui; ir visas kitas li
gas; vyrų, motenj ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135 

Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 
9 iki 12 a. m.

i c Galva Daugiams < 
Nebeskauda

Skaudėdavo kas dien
. Skaitykit ką mums rašo G. G. Maun 
iš Wooster,*’O. “Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada, kaip pradė
jau imti Nuga-Tone. Aš nebesirgau 
galvos skaudėjimu per šešias savai
tes. Kolei aš neėmiau Nuga-Tone, 
sirgdavau galvos skaudėjimu kas 
dien. Daktarai sakydavo, jog priežas
tis mano galvos skaudėjimo, buvo blo
gas stovis mano nervų.”

Musų skaitytojai nusistebės, kaip 
greitai Nuga-Tone veikia Šitokiuose 
atvejuose. Jis padidina stiprumą ir 
pajiegą, greitai pataiso nervus, krau
ją ir kūną; suteikia pailsinanti mie
gą, stimuliuoja kepenys ir veikiai re
guliuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga
rantuotas jog patenkins Jumis, arba 
gražinama pinigai. Pastebėk garanti
ją ant pakiuko.,Nuga-Tone yra reka- 
menduojamas, garantuojamas ir par
davinėjamas per visas aptiekas; arba 
pris.iųsk $1.0Q. ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 So. Wabash 
Ąve., Chięago, UI.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

; * > i
4

P Tikras' egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybų ir teisingą pažinimą ligosi labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidi| savo organizmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtlea be jo

kių pasekmių, Šiandien dar turimą priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTOltS, kurie gy
vena nuolat po num. 13ft South Wabaah 
Avė.

Ligoniams Serumas v
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrūdyti Ar turite reuma- 
tifikus skausmus kautose? šašus, rudas plot
inas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai ? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiaties 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kpnljo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokių netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
maliu latosnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru,''ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. K. G. McCarthy

136 Wabash Avė.... Chicago
Valandos nuo 9 ryto iki G vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję'nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

NUSIPIRK .
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo ginr/inėms ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS / 

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, IH.
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Chicagos žinios Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Spaustuvių darbininkai 
reikalauja padidinti užmo-

Moksleivių darbuotė

mui programo Seimui nuo 2 siąs išimtinai lietuviškas. Dai- 
kp. Komisija turės išdisku- 
suoti kelis svarbius 
mus, o ypač organo, 
cijos ir Fondo. Į 
įėjo šie nariai: p-lė

_Jmonta, Al. Margeris,
X Šileikis, Semaška ir

klausi- 
konstitu- 
komisiją

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
PARSIDUODA Cigarų, Ci- 

garetų, Kendžių ir kitų maž
možių krautuve.

1907 S. Halsted St.

nuos bei grieš vien tik lietu
viai, kaip tai: pp. Janušaus
kienė, Sabonis, Ramanauskas, 
ši'rvfaitė, Bijanskas, Ofliys ir kiti.

Dainuos vien tik originales 
lietuvių liaudies dainas.

Apie dieną ir laiką būs pra
nešta kiek vėliau. —Raganius.

VYRŲ

RAKANDAI

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

nieko

JIESKO KAMBARiy 1
<*

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASARGAI

M’ADOO CHICAGOJE.

REIKIA DARBININKį!
VYRŲ

prie

ASMENŲ MOJIMAI

Lietuviams naujienėlė
Lietuvių programas per Radio

dail. M.
Lazdaus-

Jie 
pa- 
sa-

Pereitą Sekmadienį važiuo
damas į Californiją buvo apsi
stojęs trumpam laikui Chica- 
goje. Apie politiką šį sykį jis 
atsisakęs visai prasitarti.

PARDAVIMUI visokių daiktų krau
tuvė, paint hardware, grocery, no- 
tions ant school supply. Geras biznis 
geram žmogui, daug stako ant, kam
po pagal mokyklą. Parduosiu pigiai.

4300 So. Mozart St.

7 metus. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju į kitą miestą. Turit gerą 
progą pigiai nupirkti. Kas pirmesnis, 
tas bus

RUIMAS rendai 2 merginoms 
arba vedusiai porai. Ruimas

RĖKIA vyrų į pressing ir 
shipping departamentą, 47 c. į 
valandą. Nuolat darbas. 
GLIDDEN NUT BUTTER CO.

2760 Eelston Avė.

REIKIA stiprių vyrų nuola
tiniam darbui prie dūdų su
dėjimo mašinų.

1388 W. 22nd St.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys. Atsišaukit greitai.

L. Striupas
1823 North Avė.

Tel. Humboldt 0194.

vis tik apie tai

daugiaus

-•8143 So.

PARDAVIMUI pekarnS Lietuvių ir 
lenkų apielinkej. Biznis išdirbtas per

į kitą miesi 
giai nupirkti 
laimingesnis.

B. VISOCKIS 
4550 S. Wood St.

TUO JAUS reikia parduoti 10 mė
nesių dėvėtą, 3 šmotų odinį seklyčios 
setą. Kauras, valgomo kambario setas, . 
kombinacijos pečius, lovos įrengiama 
ir kamoda. Parduosiu už protingą 
pasiūlymą. Daiktai galima matyti 
utarninko ir seredos vaakre po 7 vai.

3944 S. Rockwell St., 2 lubos.

Sekmadienį, liepos 22 dieną, 
spaustuvių darbininkai laikė sa
vo susirinkimą Carmen’s salėje. 
Typographical union, No. 16, na
rių susirinko gana daug. Veik 
vienbalsiai likosi nutarta pasių
sti eksekutivei tarybai peticiją, 
reikalaujančią leidimo streikuo
ti, jei spaustuvių darbininkams 
nebus padidinta mokestis ir pa
gerintos darbo sąlygos bei pa
keista darbo valandos. Jeigu ek- 
sekutivė taryba su tuo sutiks, 
tai streiko reikalas gal bus pa
vesta visuotinam balsavimui.

Tame pačiame susirinkime 
nustatymo algų komiteto nariai 
rekamendavo kai kurias patai
sas bei permainas kas link algų 
ir darbo valandų. Rekomendaci
ja likosi priimta. Dabar eis pa
sitarimai su spaustuvių savinin
kų komiteto nariais. Naujas 
kontraktas, sako, taipgi bus 
svarstomas.

Dabar spaustuvių darbininkai 
gauna $48.40 keturiasdešimta 
keturių valandų savaitei, 
reikalauja, kad jiems butų 
didinta užmokestis iki $55 
vaitei.

Ant atminties mano brangaus 
vyro aštuonių metų sukaktuvių 
Juozapo Koutenio; paėjo iš lie
tuves Kauno rėdytos, Mažeikių 
apskr.,, Sedos parapijos. Dagių 
kaimo. Mirė 23 j 24 Liepos, 
naktj 2 valandą, 1915 m-etuase 
sulaukęs 31 metus, palikdamas 
mane nubudime Ievą moterį ir 
Pranciškų, sūnų 5 metų am
žiaus.

Palieku liūdna,
Moteris Ieva ir sūnūs

• Pranciškus.

AGOTA KUTIENE

persiskyrč su šiuo pasauliu lie
pos 22 dieną, 11:20 iš ryto, su
laukus 47 metų amžiaus. Paėjo 
iš Lietuvos. Biržų parapijos. 
Amerikoje išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliam nuliudime vyrą 
Ignacą, dukterį Marcelią ir sūnų 
Ignacą.
, Laidotuvės įvyks trečiadieny, 

liepos 25 d. iš namų 1405 So. 
50th Avė., Cicero, III. 9 valan
dą iš ryto, į šy. Antano bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras. 
Duktė, 
Sūnūs,

Ignacas 
Marcele 
Ignacas.

Paminėjimas metų sukaktu
vių; Stanislovas Valaitis 4-rių 
metų ir 3-jų mėnesių amžiaus 
persiskyrė su šiuo pasauliu Lie
pos 25-tą dieną. 1922 metuose 
po nelaimingos operacijos. Pa
maldos atsibus švento Jurgio pa
rapijos bažnyčioj, seredoje, lie
pos 25-tą d., 1923 metuose. Mel
džiam visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose.

Ilsėkis musų mylimiausias sū
neli toj šaltoj Žemelėj švento 
Kazimiero Kapinėse kur ir męs 
pas tave ilsėtis per amžius at
eisim.

Lai būna Sūneli lengva Žeme
lė.

Nubudę tėvai,
Stasys ir Leokadija Valaičiai.

Žmonės jau pradeda reng 
tis Naujienų piknikan

Išvažiavimas. — Seimas.
Dienotvarkio komisija.
Garbės nariai. — Organo 
klausimas. LPMSA. 2 kuopos draugiškas

_______ išvažiavimas įvyks ateinantį
I nedeklienį, liepos 29 d., Jef- 

šeštadienio vakarą, liepos ferson miSke. Mus puikus pro- 
21 dieną, p. Rugio namuose
LPMSA. 2 kp.. laikė savo mė-Į prįe Kuopos prisirašė du na- 
nesinį susirinkimą. Iriai: Al. Margeris (medici

Skaityta daug laiškų iš vai-1 studentas, kurs jau bai- 
paraisiečių kuopos. Tarp kit- gia mokslą) ir p.]6 kabele 
ko ir laiškas nuo Centro sekre- Krainer (busianti advokatė), 
toriaus su prašymu, kad chi- _  Kuopos Korespondentas
cagiečiai moksleiviai pasis
tengtų gauti' tinkamą svetainę 
Seimui. Taipgi surengti va
karėlį laike seimo.

Antras laiškas nuo Centro 
pakvietimui Seiman organi
zacijos narių ir svečių.

Dar vienas laiškas nuo Cen-| tefc0 pastebėti, tai veik 
tro iždininko, kuriame sako-|vjsose lietuvių kolonijose kal
nia, kad nuo 2 kuopos pinigai |bama apie antrąjį Naujienų 
priimti ir nariams organas pįkniką, kuris įvyks rugpiu- 
siuntinėjamas. Lio 5 djeną Gardners Grove

Laiškas dėl steigimo Fondo,Lar^e Mat daugumui patiko 
likosi paliktas Seimo išspren-1 pirmasis Naujienų piknikas, 
dimui I fodei jr dabar netik visi buvu-

Kadangi moksleiviai rengia-1 sieji jame rengiasi važiuoti į 
si prie suvažiavimo 18 dieną {rengiamą)jį Naujienų pikniką, 
rugpiučią, tai tarpe chieagier Į tatai daryti ragina ir savo 
čių moksleivių, kaip jau pir-1 draugus, kurie neturėjo pro- 
miau “Naujienose” buvo rašy- dalyvauti pirmame Nau- 
ta, kilo naujas sumanymas I jįenų piknike.
perkelti “Moksleivių Ketilu^’l Bet šio pikniko bus negali- 
iš “Artojaus” į kitą kokį laik-|ma lyginti prie pirmojo; šis 
raštį, kuris turi didesnę 
kuliaciją. Tokiu budu 
pirmininkė p-lė L. Narmonta, | lankiusiems suteikiantis.
paraše laišką Dr. Vitkui 
informacijų apie “Artoją 
kas jį leidžia.

Dr. Vitkus
“Artoją” suorganizavę 
asmenys, būtent,
Karpavičius ir Bertošius. Cir-| Gi tokių 
kuliacija esanti apie 500 skai-|nuo žmonių juk tik negalima; 
tytojų. Imat žmonės

Taigi, beabejon^s, moksled-1 sužino. Tai susiėję savo kal
viams reikėtų spausdinti savo Į minus tuojaus ir prisimena 
organą tokiame laikrašty, ku-Įapie tai. Ypač apie Naujienų 
rį skaito žmonės net ir Lietu-Į antrąjį pikniką buvo galima iš 
voje ir kt. Kitaip moksleiviai I girsti diskusijų riet ir Jeffer- 
kituose miestuose nieko neži-|son miške pereitą sekmadienį 
no, kas yra veikiama mokslei-|o jau apie kitus išvažiavimus, 
vių organizacijoje, ir gyveni- I tai ir prisiminti nėra reikalo, 
nrab darosi' apmiręfe—neaiš-Įvisur tik ir kalbama, “kur 
kus. Inekur, bet jau j antrąjį Nau-

Kaip‘jau seniau buvo pakel- hienų pikniką,: tai tikrai va
tas klausimas kad kuopoje tu-1 žinosime.” 
rėti garbės narius. Tas’klau-I , . , „ ,
Simas tapo išdiskusuotas ir Ir trn netereikato žmones 
priimtas, kad visi ahimnai ir bokšto pradeda kalbėti ap^c 
šiaip moksleiviai arba rėmėjai P™J>enU Piknikus. Mat visi 
gali tapti garbės nariais užsi- ,au’k‘8’ ku2r. tuk‘
mokėję penkinę j metus. O ““J. .,suvažl“0Ja-
tokių garbės narių nestokuo- Nes tokluose P*kmkuose žmo- 
ja. Mat kasgi dabar nenori nessusle!na au sav" Paž‘sta’ 
garbės. Vienas daktaras, ki- 'na!s> VIS’ , draugiškai pasi- 
tas artistas, advokatas, inži-B.naka’ Pad,skV!"oja1 „,r labal 
nierius, aptiekorius ir tt., tik hnk’,ma' Praleidzla laik«’ , , 
kloja penkines į garbės auku- Id.?mu Pažymėti ir tas,, kad 
rų. Manoma, kad trumpoje 7“UJ,enų. P*”*“““. ™nda 

ir neinokslei- daUg-paSlgCrCJim° kaip SUaU’ 
nariu rėmimo gę žn,on5s> taiP ir jaunimas.

Mat gabus Naujienų piknikų 
dalyvaus visi rcn«5jai moka suruošti tokį

4. j I pikniką, kuris suteikia vi-
CIC"* IĮsiems daug pasigerėjimo. Jau- 

o . Įnimui yra užtektinai vietos 
kur patrepsėti, o senumu — 
kitokių pasigerėjimo būdų bei 
progų.

Todėl nei kiek nestebėtina, 
kad žmonės iškalno pradeda 

komidiia išdirbi-1rengtis ‘ Nauiien« Pinikus. Komifįija išdirbi K suaugę žmon6s>
---- — I taip ir jaunimas. Kam tenka 

Ar jus žinote, kad----------------- I lankytis į įvairias Chi-
Per dešimts metų vis buvo nuolatinis I cagos lietuvių kolonijas bei 
pasidaugininvas moterų tarpe at-Įbuvo pereitą sek'mįdienį bent 
keliaujančių, žmonių į . šią .ša-|
lį, iš visu dalių Europos? Per- viename išvažiavime ar pikni- 
šią šalį, iš ąisų dalių Europos? Per-1 įai tas lengvai galėjo ta- 
gracijos statistikos yra vedamos, mo-1 tai pastebėti.
terų buvo daugiau priimta į šią šalį, Visa tai girdėjęs,
negu vyrų. Tas faktas parodo, kad' 
emigrantai čia praturtėjo ir jie da
bar reikalauja iš Europos savo pačių, 
motinų ir dukterų. Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški Cigaretai turi 
savyje geriausio skonio tabaką 100% 
gryno Turkšiko tabako? ,

cir’|bus daug gražesnis, įdomesnis 
2 kp. |įr daugiau pasigerėjimo atsi- 

Mat, 
dėl1 be visų pasigerėjimo duodan- 

b Įčių įvairumų, kurie buvo pir- 
I įname šių metų Naujienų pik- 

paaiškino, kad j nike, ruošiamajame piknike 
trįsjbus gražus pyrotechnikos pro- 

Dr. Vitkus, Į gramas bei bengališkos ugnys, 
dalykų paslėpti

ateityje prisidės 
viai prie garbės 
skyriaus.

Seime šiemet
kuopų nariai, kaipo 
legatai.

Svetainę gauti dėl
apsiėmė į komisiją

Al. Margeris ir J. 
Jie taipgi surengs 
seimo nariams ir

Narmonta, 
Lapaitis, 
ir vakarėlį 
svečiams.

Išlenkta

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

ryto iki 2 vai. po piet

Neužilgo ohieagiečiai ir 
apielinkės kitų miestų lietu
viai turės progos išgirsti lietu
viškų dainų per Radio. KYW. 
— Westinghouse.

Tuo reikalu dabar rūpinasi 
žinomas lietuvių muzikas p. 
Petras Sarpalius. Jis sako, 
kad to vakaro programas bu-

Iš LietDaktaru 
• Draugijos

Lietuvių Daktarų Draugijos 
laikytame praeitą penktadienį 
nepaprastame susirinkime jos 
sekretorius D-ras A. L. Grai-I / 
čiunas tapo iš sekretorybės pa
leistas, o jo vieton išrinktas D- 
ras A. J. Karalius.

JIEšKAU sau drauges apsivest 
pasilaikančios su biskiu turto. Ar ne
su turtingas, bet moterį trokštu gaut 
turtingą. Aš esu ne prastas pažiū
rėt, 28 metų amžiaus, tinkamas prie 
biznio ir esu tarnavęs prie biznio per 
daug laiko. Tai taip ir sumaniau 
Šaut moterį su keliata centų ir už- 

ėt biznį, daryt gražų gyvenimą.
Malonėkit atsisaukt katra pasilai- 

kainti su centais nepaisant ar našle 
su vaikais ar gyvanašlė su divorsu 
ar kolieka, aš to nepaisau. Bile man 
patiks padabnia ir karakteris su ta ir 
apsivesiu. Atsišaukite laišku

Naujienos Box 291 
1789 So. Halsted St.

A. Zymontas jau sugrį 
1 žo iš atostogų \ 

—...4, ... ■■ 
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas Kaip jau buvo Naujienose Įr garantuojamas už $4. Automobilių 

minėta, LSS. sekretorius A. trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-
Zymontas buvo išvažiavęs po-

Jis įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.ener-Į j. Je DUNNE ROOFING CO„ 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

rai savaičių atostogoms.
jau sugrįžo, ir tai pilnas 
gijos ir noro darbuotis.

Nors per tą laiką jis 
neparašė į LSS. žinias, bet už
tat dabar jis atsilyginsiąs.

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

Sekretorius V. Mišeika.

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba 2 vaikinų. Eelektro šviesa 
maudynės ir visi parankumai.

- 2852 W. 39 PI.

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padatftos-paskelblme, turi švarus maudynės, elektra. Krei- 
būt atitaisytos i 24 VaL pkitės.

Jokie apskelbimai iš streiko apim-' ^58 W. 31 St.
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
jalčtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt ii kalno apmoka-.

mi* ----- I REIKIA darbininkų dėl gerai
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo apmokamo huolatiiiio darbo.

•hejotini, Naujienų administracija pa- .
4Jieka teisę jų nėtalpinti,,kol neii- Western beit Worka
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini- 4115 Ogden Avė.
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- KToinli 92 ir Crnnrd Avp 
sakys etikos reikalavimams. Meto!! M ir Crawiord A ve.

Norintieji paeigarsint 1 sekamos di» 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 yaL va-l-----—--------------------------- ------ —
*caro« REIKIA
n ’ T“ PENTERIŲ prie abelno vi-
U V A n AQI m a I daus darbo.I I fl II wv I III MI Nuolatinė gera mokestis. 

___ 1200 W. 35th St.
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia

LSS. 4-toe kuopos mitingas bus lai
komas trečiadienį, liepos 25, lygiai 8 
v. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 81-ma gatvė. Visi nariai kvie
čiami susirinkt laiku ir pasirūpinti 
naujų kandidatų kuobai.

Valdyba.

Nedėlioj, liepos 29 d. įvyks Lietu- 
viųSocialistų Sąjungos Aštunto Ra
jono draugiškas išvažiavimas į Jef- 

’erson miškus. Bus kalbėtojai. Kvie
čiame visus draugus ir socialistus 
užjaučiančius skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO. 
3601 So. Racine Avė.

— - - • — — -  •- 

REIKIA pakuotoji^ 
abelno tavoro.

NUOLATINĖ
GERA MOKESTIS 

1200 W. 35th St.

Brighton Park. — A. ž. V. Draugi- 
ėlės tėvų, susirinkimas įvyks seredoi, 
iepos 25 d., 7:30 v. v., McKinley Park 

svetainėj. Visi tėvai ir motinos pra
šomi atvykti, nes yra svarbių dalykų 
aptarti.—Rašt. J. S.

PAJIEŠKAU savo švogerio Julijo
no Laukžemio ir švogerio Vincento 
Kinčiaųs, Brolio F. Franevskij. Visi 3 
>aeina iš 'Lietuvos, Tauragės apskr.,, 
^amiesčio,miesto; jau 8 metai kaip 
negaunu nuo jų laiško. Visi 3 gyvena 
Dhicago, III. ’ Prašau jy atsišaukti ar
ias kas juos žino, man pranešti už ką 
busiu dėkingas.

MIKOLAS FRANEVSKIJ 
P. O. Box 58

MILBURN, W. Va.

REIKIA DARBININKŲ 
ir MOLDERIŲ
Illinois Malleable Iron Co. 

1760 Dįversey Parkway 
REIKALINGAS bučeris, mo ' 

kantis savo darbą — turi susi
kalbėti angliškai. 'Aitsišaukit 
piisirengę dirbti. Joe Poviliū
nas, /6104 S. State St.

REIKIA LĖBERIŲ 
į (iKANT PAKK 
prie Van Ėuren, paežeryje. 
Moka 50c per valandą. Atei
kit prisirengę dirbti. Lopeta 
bus suteikta.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė. Biznio daroma į 
savaitę. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės
1056 W. 32-nd Str.

........................................ t

PARDAVIMUI grosemė, Ice 
cream ir visokių saldainių krau
tuvė. Kur galima daryti gerą 
biznį. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
834 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosemė. Geras biz
nis. tinkama vieta dėl seno žmogaus 
vyro ar moters. Biznis vertas $800., 
Barduosiu už $375.00 Kreipkitės nedė- 

omis iki pietų.
J. MIKŠIS

2515 W. 38th St.

PARDUODU barbemę 2 krėslų, 
biznis daromas labai geras, gražioj 
vietoj; labai pigiai, nes savininkas 
eina į kitą biznį nuo Augusto pirmos 
ir iki to laiko turi būt parduota. Kreip 
kitos •
4642 So. Westem Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemė geroj ir 
išdirbtoj vietoj kur visados salima da
ryti gerai biznį. Listas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu parduoti 
greitai; Kreipkitės.

3264 So. Morgan St.

PARDUODU arba mainau groser- 
nę ant loto, mažo namo, saliuno. Vieta 
ant bizniavos gatvės. Grąsemė pilna 
visokių daiktų Ice Cream, kendžių. 
tabako, cigarų, 5 ruimai gyvenimui. 
Garažius, ilgas listas. Rendos tik $30. 
Nepraleiskite tokio bargeno.

3721 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, grosemė ir 
Ice Cream biznis. Gera vieta ir iš
dirbtas biznis per daug metų. Yra lis
tas. Renda pigi. Ruimai gyvenimui. 
Turiu greit parduoti, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės Naujienų Sky- 
riun No. 45.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI išdirbystė visokių 
mankštų gėrimų. Išdirbama visokios 
sodos papsai. Biznis per 8 metus yra 
išdibtas. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos.

Kreipkitės:
3308 Emerald Avė.

Tek. Yards 2512.

PARSIDUODA Peerless 7 pasažie
rių touring karas. Geriausiam stovyj, 
geri visi tajerai įskaitant liuosąjį. 
Karas buvo labai mažai vartotas ir 
buvo laikytas privatinės šeimynos. Ga
lima nupirkti už mažą kainą.

2542 Michigan Avė.
Calumet 7300.

PARDAVIMUI Automobilius, King 
1920. naujai pertaisytas, viskas yra 
geram stovy. Nauji cord tajerai. Na- 
rint pirkti automobilių matykite tą. 
Tas yra vertas $400, parduosiu tik 
už $200, nes turiu išvažiuot iš Chica
gos. šitą automobilių garantuoju 
geriausiam stovy.

2423 W. 46 St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui automobilius West 

Stock dėl 7 pasažierių geriausiame 
stovyje. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Nepraleiskit geros progos. At- 
sišaukit:

300 Kensington Avė.
Tel. Pullman 0574

PARDAVIMUI automobilius, 
Chandler, 7 pasažierių. Atsi
šaukite ir apžiūrėkite karą.

2551 So. Spaulindg Avė.

NAMAI-2EME
/

PARSIDUODA , 
namasi'lr soft drink 

Atsišaukite:
, 4810 Wentworth

bizniavus
Parlor

Avė.

PARDAVIMUI kampinis 
muro namas, saliunas ir 8 
Rateli. Išlygos pagal, sutarties

Atsišaukite.
3200 Wallace 524 W. 32 St.

PARDAVIMUI 2 augštų namas su 
lotu šalę ir groserne ir bučeme. La
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
5129 Archer Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 
039?.
___L—----------------------------------------

KAS TURITE LOTĄ MAINYMUI 
ant automobilio? Aš turiu puikų 5 
pasažierių automobilių ir noriu mai
nyti ant loto bile kokioj vietoj; turin
ti lotus, kreipkitės pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Aręher Avė. Chicago, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
4 flatų mūrinis namas su visais j- 

taisymais, parsiduoda labai pigiai, ar
ba mainau ant bučemės, saliuno, ar
ba mažo namo. Priežastis pardavimo 
yra labai svarbi.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boulvd. 9641

Turime parduoti šią savaitę 
krautuvę ir 2 po 6 kamb. fla
tų namą. Parduosime pigiai. 
Rendos $150. per mėnesį.

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
čemė. Geroj vietoj, biznis geras. 
Renda pigi. Lysas ant 3 metų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pą- 
tirsit ant vietos.

.4602 S. Rockwell St. ,

PARSIDUODA Saliunas 
Vieta yra apgyventa viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos,'par
duosiu už teisingą pasiūly
mą. 2114 So. Halsted St.

turime 12 flatų 2 krau- 
garažius dėl 4 karų, 
$50 per menesį, arba

cuves, 
rendos 
mainysiu ant mažesnes nuo
savybės. Matyk savininką.

2615 W. Fullerton Avė.

MOBTGEClAI-PASKOLGS
i Antru morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
Mno 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzamdnaciją, revenue 
įtampas, ir rekordavimą. Atneškite 
■leed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St

PAJIEŠKAU brolio Juozo Stasio 
Levičiaus, iš Lietuvos, Suvalkų gub., 
Serijų parap., Paliūnų kaimo. Pirma 
gyveno Pittsbrugh, Pa. Turiu svar
ių reikalą, meldžiu atsišaukti raba jį 
pažįstančių meldžiu pranešti. Taipgi 
pajieškau Petro Vaivados iš to pat 
kaimo.

PRANAS STASIULEVIČIA, 
.1844 Canalport Avė.

MELDŽIU Konstanciją StoŠkienę 
jau grįžti namo. Pas mus viskas ge
rai. Praeitą— tai užmiršta. Ateity, 

mums taip neatsitiks.
ST. STOŠKUS 

Halsted St. Chicago, III.

PAKERIŲ ,
DARININKŲ
NUOLAT DARBAS
GERA PRADŽIAI ALGA
PROGA ATEIČIAI
' SEARS ROEBUCK and CO.

Arthington and Homan St.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI galiūnas, 

geroj vietoj, biznis išdirbtas 
Atsišaukite:

4700 Wentworth Avė.
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, ant kampo. Arti dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, renda pigi. 4 kamba
riai užpakaly dėl pragyvenimo. Ly- 
sas ant 3 metų. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos. Klauskit Petro, 

5266 S. Federal St.
Tel. Kenwood 2467

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.


