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Anglija veiks Ruhr gyventojai netu
ri maisto

Reikalaus Vokietijos pri 
ėmimo tautų syjungon

Streikas sustabdė gatve- 
karius 147 miesteliuose

Hearst protestuoja
Kam Meksika renginiai užgrie

bti 333,000 akrų jo žemės.

12,000 imirigrantii atvyko 
j 10 minučių

viena Ūkininkai atsisako pardavinė
ti produktus už markes.

Tuo Anglija tikisi išgelbėti Vo
kietiją. Francija priešinsis 
priėim fanui.

Francija nenusileidžia
didelį

Ruhr neturi maisto

Anglija paskelbs savo politiką
Anglija veiksianti viena

Svarstys apie atskirą susitai
kymą su Vokietija, nesiti
kint susitaikinti su kitais 
talkininkajaj Francijos ir 
Belgijos atsakymai kol-kas 
nebus skelbiami.

Anglijos valdžia paskelbs 
savo politiką

Valdžios nusistatymas bus pa
skelbtas šiandie parlamente

Jis nu-

LONDONAS. rugp. 1. — 
Prenyieras (lialdiv^in atstovų 
bute paskelbė, kad valdžia ne
gales paskelbti jokių doku
mentų ir notų iki rytdienos, 
kada bus svarstomas bute kon
tribucijos klausimas.
rodė, kad Francijos ir Belgi
jos notos yra kątik gautos ir 
reikalinga gauti tų valdžių lei
dimus, pirm negu galima bus 
viešai paskelbti tuos dokumen
tus. Betgi kiek ankščiau val
džia buvo sutikus nuimti dip
lomatines slaptybes skraistę.

Tas nuosprendis rodąs, jog 
valdžia yra įsitikinusi, • kad 
susitaikimas yra negalimas ir 
kad nieko negalima laimėti 
tęsiant ir toliau derybas, taip 
kad reikia Anglijai j ieškotis 
naujų kelių.

Kokie bus tie nauji keliai, 
sakoma, bus apsvarstyta kabi
neto susirinkimuose trečiadie
ny ir ketvirtadieny. Spėjama, 
kad valdžia bandys kuovei- 
kiausia padaryti atskirą susi
taikymą su Vokietija.

Tečiaus tai bus labai sunku 
padaryti, kadangi valdžia nors 
•ir nori taikintis su Vokietija 
atskirai, bet kartu nenori su
naikinti entente su Francija 
ir Belgija.

Jeigu Anglija nutars veikti 
viena, tai galima tikėtis, kad 
tuojaus bus paskelbti visi do
kumentai liečiantys dabartines 
kontribucijos derybas tarp tal
kininkų.

Nuomonės skiriasi apie tai, 
ar Italija prisidės prie Angli
jos, ar veiks atskirai. Mano
ma, kad Italijos nusistatymas 
pilnai atitinka Anglijos nuiss- 
tatymui.

LONDONAS, rugp. 1. — 
Vakar liko paskelbta, kad pre- 
mieras Bakhvin ryto atstovų 
bute paskelbs Anglijos val
džios politiką iinternadionallr- 
niuose reikaluose. Tai bus pa
skelbta prieš uždarant parla
mentą. Kokis bus tas pareiški
mas, dar nežinoma.

Ministerijoj eina smarki ko
va tarp Francijos šalininkų ir 
tų ministerių, kurie stovi už 
atskirą Anglijos politiką. 
Prancūzų šalininkais yra dau
giausia mažesnieji 
kuomet premieras,

ministeriai, 
Curzonas 

ministeriai 
savystovį 
susirinki-

ir 
kon- 

tik
nusistatymus

yra 
eikvoji-

suderini-

stoja už Anglijos 
veikimą. Kabinetas 
mus laikys kasdic iki bus nu
tarta kokios politikos laikytis.

Daugelis mano, kad bandy
mas suderinti Anglijos 
Francijos
tribucijos klausime 
bereikalingas laiko 
Inas, kadangi tokis 
mas yra negalimas.

Daugelis asko, kad jei Bald- 
\vinas neparodys drąsumo ir 
nepasistatys prieš Francijos 
arogantiškumą, tai jo valdžia 
neteks įtakos^ žmonėse ir grei
tai puls. Bet jeigu ji užims 
savystovią poziciją, tai jo val
džia pasidarysianti labai popu- 
liarč.

Parlamentas išsiskirstys 
atostogoms ir jeigu kiltų 
kis krizis, tai jis vėl bus 
šauktas.

tik 
ko- 
su-

Francija tikisi pajrimo 
ryšiy su Anglija

Bet Francija vistiek 
leisianti.

nenusi-

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kuprių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
nų. _

Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

PARYŽIUS, rugp. 1. — Pre
mjeras Poincare vakar vakare 
sugrįžo į Paryžių ir tuojaus 
nuvyko į užsienio reikalų mi
nisteriją, kur jis gavo nuo 
Francijos ambasadoriaus Lon
done neprielankias žinias apie 
Anglijos nusistatymą 
Vokietijos padėties.

Ministerija nebando užslėp
ti to fakto, kad Francijos at
sakymas j kontribucijos notą 
pagimdė labai blogą įspūdį 
Anglijoje.

Fralicuzai mano, kad pre
mjeras Baldwin galbūt bus 
priverstas paskelbti atskirą 
Anglijos plolitiką linkui Ang
lijos. Bet Francija negalintii 
nė svarstyti apie tolimesnes 
koncesijas kontribucijos klau
sime. Ministerija sako, kad 
entente likimas todėl priklau
so išimtinai nuo Anglijos.

i

linkui

DUSSFJLDORF, dugp. 1. — 
Vokietijos markės puolimas 
pradeda atsiliepti ir okupuota
me krašte, visame Ruhr dis- 
trikte gimdydamas 
maisto trukumą.
/ Ūkininkai atsisako mainyti 
geras bulves ant netikusių 
markių ir todėl bulvių, mėsos 
ir kitokių maisto produktų 
veik visai negalima gauti ir 
už jokius pinigus.

Tokia padėtis yra 
Ruhr distrikte, bet ir 
Vokietijoj.

netik 
visoj

Atspausdina trilioną 
markiu į dieną

Vokietijos aukso rezervas ma
žėja. Ruhr, maisto padėtis 
žymiai blogėja.

BERLINAS, rugp. L— Tre
čią liepos savaitę Vokietijos 
pinigų presai išleisdavo po 
trilioną (1,000,000,600,000) 
markių į dieną ir priedan iš
spausdino dar 333,000,000,000 
markių.

Reichsbanko aukso rezervas 
sumažėjo 40,500,000 markių, 
kurias parduota užsieny. Da
bar bankas turi tik virš 500,- 
000,000 markių auksu Berline 
ir 110,000,000 markių užsieny.

Darbininkai nepajiegia^ dirbti.
Žinios 

do, kad 
puolame 
blogėja.

Gclsenkirchcne keli tūkstan
čiai angliakasių neatėjo į dar
bą. Jie pranešė kasyklų direk
toriams, kad jie delei išbadėji- 
mo fiziniai negali nueiti į ka
syklas ir dirbti, mes jie ir jų 
šeimynos neturi bulvių ir ki
tokio maisto jau nuo šeštadie
nio.

iš Ruhr distrikto ro- 
maisto padėtis oku 
krašte kasdic žymiai

Berlino pinigų spau^dintojai 
buvo sustreikavę.

BERLINAS, rugpiučio 1. — 
Berline vakar kįlo keisčiausias 
ir kartu juokingiausias strei
kas: sustreikavo pinigų spaus- 
dintojai, reikalaudami tikrų 
pinigų. Streikas - tęsėsi dvi 
valandas ir jis apėmė visus 
pinigų spausdintojus; o kadan
gi dabar pinigai spausdinami 
yra visose laikraščių spaustu
vėse, tai dėlei streiko ir po
pietiniai laikraščiai 
Streikieriai reikailavo
jų pinigų algų,” o ne algų nūs 
tatytų pasiremiant markėmis.

Nežiūrint, kad visos spaus
tuvės spausdina pinigus ir 
kad kasdien išleidžiama po 
trilioną markių, popierinių 

pinigų Rerline labai trūksta, 
net ir bankai jų neturi. Už $1 
duodama 1,100,000 markių.

neišėjo.
“tikrų-

Suteiks Vengrijai paskolą.
SINAIA, Rumunijoj, 

1. — Mažoji entente 
konferencijoje galutinai nuta
rė suteikti paskolą Vengrįjai. 
Vengrijoje yra tokia padėtis, 
kada be internacionalinės pas
kolos ji turėtų susmukti fi
nansiniai ir ekonominiai, kaip 
ikad buvo susmukusi Austrija, 
kuri dabar, gavusi internaciio- 
nalinę paskolą, pradeda atsi- 
steigti, i *

rugp. 
vakar

GIENEVA, rugp. 1. — Da
roma prisirengimų Vokietiją 
priimti tautų sąjungon, kada 
įvyks sąjungos sutrinkimas 
rugsėjo 3 d.

Vienas iš tautų sąjungos 
tvėrėjų, gen. Smuts vyksta į 
susirinkimą iš Pietinės Afri
kos, kad pareikalavus Vokie
tijos priėmimą ir vadovavus 
Anglijos strategiją prieš Fran- 
ciją, Lenkiją, Belgiją ir ma
žąją entente.

Anglija nori Vokietiją įves
ti į tautų sąjungą tuo tikslu, 
kad paskui sąjungos finansi
nei komisijai pavedus išrišti 
kontribucijos jklausimą, kaip 
kad ji išrišė Austrijos rekon
strukciją.

Anglai tikisi, kad jie gaus 
reikalingus du trečdalius bal
sų Vokietijos priėmimui. Fran
cija ir mažieji jos talkininkai 
grūmos pasitraukimu iš tau
tų sąjungos, bet anglai nema
no, kad jie tai padarytų, nes 
tai parodytų tas šalis visam 
pasauliui ne kokioj šviesoj;

Priėmus Vokietiją tautų są
jungon, Anglija {pareikalautų, 
kad sąjunga paimtų savo kon- 
trolėn Vokietijos finansus ir 
kad kitos šalys suteiktų Vo
kietijai moratoriumą. Tada 
anglai, kurie kontroliuoja tau
tų sąjungą, darytų didelio ne
smagumo franeuzams ir dėl 
Ruhr okupacijoj prigrumo- 
jant Franci jai ekonomine hlo-* 
kada.

NE W ARK, N. J., rugp. 1. — 
147 miestuose ir miesteliuose 
Ncw Jersey valstijoj gatveka- 
riai sustojo yaigščioję, iš prie- 
ždstics 6,300 Public Service 
Railway Co. motormanų ir 
kitų darbininku streiko. Darbi
ninkai sustreikavo, reikalau
dami pakelti algą 30c. į vai., 
šešių dienų darbo savaitės ir 
geresnių darbo sąlygų.

Newark miestas pranešė
kompanijai, kad jis svarstys 
apie panaik/inimą kompanijos 
teisių operuoti gatvekarius ir 
išardys bėgius, jei kompanija 
rimtai nesirūpins' parūpinti 
transportaciją ir laike streiko.

MEXICO CITY, rugp. 1. — 
Turtingas Amerikos laikraš
čių leidėjas William R. Hea
rst, didelių žemes plotų Mek
sikoje savininkas, padavė cfi- 
cialinį protestą Washingtono 
valstybės ytepartarrtcntui prieš 
Chihuahua valstijos agrikul
tūros komisijos grąsinimą 
griebti 333,000 akrų jo. 
mes.

Pats Hearstas nesenai
lankėsi ir visaip kalbino Mek
sikos valdžią \jr šaukėsi net A- 
merikos valdžios, kad tik ne
prileisti uždėjimo didelių tak
sų ant jo 1,000,000 akrų že
mės, kuri tęsiasi penkiose val
stijose palei pajūrį* Del tos 
tos priežasties uždėta taksus 
tik ant jo žemės Vera Cruz 
valstijoje.

Dar tūkstančiai atplaukia, bet 
jų kvotos išsibaigusios.

Rusija norinti kapitalo
Sutinka priimti: abipusį skolų 

pripažinimą, sako Rakovskis

iMASKIVA, liepos 31. — Ra- 
kovskis, buvęs Ukrainos pre
zidentas, kurį paskirta galva 
Rusijos delegacijos (Londone, 
pasikalbėjime su užsienio žur
nalistais, paskelbė, kad Rusi
jos politika linkui jos skolų 
svetimoms šalims ir atlygini
mo jos kreditoriams, nėra 
persimainiusi nuo tos politi
kos, kuri buvo paskelbta Ge
nujos konferencijoje. Rusija 
tuo budu sutinkanti priiimti 
abipusį skolų pripažinimą.

Jis sako, kad apie įsteigi
mą Rusijoje laisvų portų da
bar ir kalbos nebegalį būti ir 
Rusijai 'labiausia ^dikalingi 
yra ne kreditai, b'et kapitalas. 
Rusija be to turi apsiginti 
ve.

47 žmonės užmušti

sa-

BERLINAS, rugp. 1. — 
žmonės liko užmušti ir 
sunkiai sužeisti \Hamburgo- 
Municho ekspresiniam trauki
niui prie Greiensen stoties už
bėgus ant stovinčio traukinio. 
Dlidžiuma užmuštųjų yra taip 
sutrinti, kad juos negalima ir 
identifikuoti.

47
37

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 1 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini 
falu n talpi

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų ... 
Danijos 100 markių ....

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

Lietuvos 100 T4tų ... __
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų .......
Šveicarų 100 kronų.......
Švedijos 100 kronų ....

... $4.59 

... $1.45 
.. $4.72 
. $17.95 
... $2.78 
... $5.78
... $4.40 

$10.00 
...... 50c 
. *16.05 
. $39.34 
.. i 17.87

. _____  $26.60
Vokietijos lOOjOOfl markių Iflc

už- 
že-

čia

NEW YORK, rugp. 1.—Be
veik 12,000 immigrantų perė
jo “liniją” iš Gravesand į kva- 
rantiną į 10 minučių po 

atsidarė na’ 
kvota. Į kva- 
18 laivų, 
šiandie skai- 
iminigrantų 

Immiigracijos

Apkaltino aliejaus sukčius
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

1. — Federalinis grand jury 
šiandie apkaltino 30 žmonių ir 
dvi aliejaus 
suktybes su 
valstijoje ir 
mą žmonių.
yra ir Dr. F. Cook, kuris kele
tą metų atgal skelbėsi suradęs 
šiaurės polių.

kompanijas už 
aliejum Texas 

už prigaudinėji- 
Tarp apkaltintųjų

Nutroško nuo gaso 
nuodavoj.

srutų

Nuteisė 7 vokiečius
DUSSELDORlF, rugpiučio 1. 

— Francuzų karo teismas už 
klausimą (pnfsiikalŲęijimų f.ran- 
euzų karinėmis telefonų lini
jomis nuteisė du vokiečius „vi
sam amžiui kalėjiman, o du 
trumpesniam laikui. Trys vo
kiečiai, kuriems betgi pasise
kė pabėgti į neokupuotą Vo
kietiją, liko nuteiti sušau
dymui.

Reikalauja nepaprasto 
kongreso susirinkimo

Reikalauja išrišti agrikultu- 
turos klausimus.

31. 
sc-

MINNEAPOLIS, liepos 
—Senatoriai ir išrinktieji 
natoriai Brookliart, Frazier, 
Magnus Johnsofi į* Shipstead 
savo konferencijoje pasiuintė 
prezidentui Hardingui para
ginimą, kad jis kuogreičiausia 
sušauktų nepaprastą kongreso 
posėdį pravedimui įstatymų 
apsaugojimui visos šalies agri
kultūros, 'delei susidariusiios 
labai opios padėties, pagimdy
tos dideliu grudų kainos nu
puolimu.

Po telegrama pasirašė visi 
keturi senatoriai ir ją pasiųsta 
prezidento daktarui su įsaky
mu telegramą perduoti prezi
dentui kaip tik jo sveikata leis 
ją priimti.

PREZIDENTAS HjARDINGAS 
GERESNIS.

SAN FRANCISCO, rugp. 1. 
— Prezidentas Hardingas šian
die jautėsi dar geriau, negu 
vakar, jo karštis nupuolė ir jo 
temperatūra yra veijc norma
lė. Artimi prezidentui žmonės 
sako, kad ligos krizis jau pra
ėjęs ir kad prezidento gyvas
čiai nebegręsiąs pavojus. Te- 
čiaus tikrasis krizis pereis tik 
už kelių dięnų ir tik tada pre
zidentas pradės pasveikti. Pre
zidentas vis dar tebėra labai 
pavargęs.

Kada Iprezlidentas pasveiks, 
jis bus išvežtas tiesiai į Wa- 
shingtoną ir nebus leista jam 
pakely laikyti prakalbas.

CHIiCAGiO. — Vienas 
bininkas nutroško ir du 
pritroškinti gaso srutų

dar- 
liko 

nuo
vadoj prie 113 ir Muskegon
gatvių. Dantei Hoyne įlipo j 
pervadą taisyti ir tuojaus pri- 
troško. Kiti dų bandė jį galbė- 
ti ir irgi pritroŠko. Juos pir
miau ištraukta ir dar spėrjo 
atgaivinti, bet Hoyne negali
ma buvo veikiai ištraukti ir jį 
ištraukė 
gaivinti

tik ugniagesiai, 
jį ncbepasisekc.

Dar vienas demokratų 
kandidatas.

— Demokratai 
kitą kandidatą į 

Užvakar savo 
(paskelbė senato-

CHICAGO. 
jau turi ir 
prezidentus, 
kandidatūrą 

rius Undcrvvood, o vakar kan
didaturą paskelbė Kansas gu 
bernatorius Jonathan Davis 
Jis kandidatuosiąs kaipo far 
įnoris, pasitikint, kad jei far 
meris Magnus Johnson pra 
ėjo į senatą, tai jis, kaipo to 
kis pat farmeris, tik turtin 
gas, gali praeiti į prezidentus

durnakčio, kada 
ja immigracijojs 
rantiną atplaukė 

Tiikimąsi, kad 
čius atvykusių 
paisieks 21,000.
gi valdininkai negali išsegza- 
minuoti daugiau, kaip po 
2,000 immigrantų į dieną. Tai
gi daugeliui priscis laukti ilgą 
laiką iki prieis jo eilė. O Ellis 
sala negali sutalpinti daugiau 
kaip 1,700 immigrantų, ’todėl 
kiti visi turės pasilikti ant 
laivų.

Tūkstančiai immigrantų 
dar tebėra juroje ir kad jie 
pasieks New Yorką, ras jų ša
lių kvotas jau išsibaigusias ir 
todėl turės vėl • grįšti namo, 
nė nepamatę Amerikos.

ORGANIZUOS WAUKEGANO 
GELEŽIES DARBININKUS.

WAUKEGAN, III. rugp. 1.— 
Ateinantį septintadienį prasi
dės smarki kampanija, kad 
suorganizavus American Steel 
and Wire Co. darbininkus. 
Kampanija prasidės dideliu 
masiniu tos dirbtuves darbi
ninkų susirinkimu.

STREIKAS HAMBURGE

HAMIBURG, rugpiučio 1. — 
Čia sustreikavo visi dokų dar
bininkai, reikalaudami pakė
limo algos.

šiandie — veikiausia lietus 
ryte, paskui giedra; vėsiau.

Saulė teka 5:43 v., leidžia
si 8:09 v. Mėnuo teka 10:46 
vai. vak.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739-SHalstedSt 

Chicagolll.



KAS JI?Senųjų Chicagos Gyventoju Atsiminimai

(

au-

Dr. Herzman kraustosi iŠ senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

vis, 
gyvu 

nemany-

Raš<r-Al. Margelis, Med. Stud. I Bot Kriučiunukas taip atkak- 
ftSpecialis Naujienų reporteris) | lūs vaikas buvęs, kad jis iš 

tekių šertuvių tik ironiškai 
šaipydavęsis, ir tiek.

principo gyvenimai!
Štai

MIS. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegijų; il
gai praktakavu- 
si 
jos 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, 
kiose ligose prieš 
gimdymą,' 
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 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Pennsylvani- 
ligonbučiuo-

viso-

i

Ketvirtadienis, iugp. 2, ’23

irgi kaip caro oficierių atrodo. 
Vyrai net džiūgaudami į poli
cijos stotį nutraukė — gatavi 
dirbti, o kaipgi? Tik... dievu
lėli, kokio strioko iškilo, kada 
ve ėmė visus ir suareštavo. Ar 
tai žertas jum! Vyrai ve nušli
jo, kad jie tik kitus areštuos 
ir užtai algą gaus, o čia kaip 

’ ir tyčia juos pačius suarešta
vo, ir vieton geros algos, tai 
bausmę užsimokėti priteisė.

Bet ir tam špiegui, sako, 
taip riestai prisiėję, kad jis 
turėjęs dumti kur pipirai 
ga.

O šitokie šposai, tai 
I matote, ant Southsidčs i 
kimu stojęsi. Todėl 
kitę, kad Southsidc net ir gi
lioj senovėj buvo tokia jau 
tyka, kaip-šiandie.

savo darbą varę, žydai vaikščio
davę po lietuvių stubas ir viską 
pirkdavę. O kad tada labai ma
doj buvę iš fabrikų misingį vog
ti, na, tai žinomas daiktas, kad 
ir lietuviai nuo '‘something for 
nothing” 
vykinimo neatsilikdavę.
kaip ponas Klimavičius vieną 
nuotikį atpasakojo: “Į vieną 
lietuvių stubą atėjo žydai misin- 
gio pirkti. čia misingįo itin 
daug letuviai turėjo, žydai su
derėjo ir išėjo, žadėdami tuoj su
grįžti, pinigus užmokėti, na, ir 
misingi išsigabenti. Tiesa, jie 
sugrįžo, bet jau nebe vieni, — su 
šnipais, šnipai į viską tik per 
pirštus pažiurėjo ir išėjo. Ta
da žydai prišoko prie lietuvių ir 
visaip baugino juos. ‘Ui, jeigu 
jus kiekvienas neduosite po 80 
dolerių, ui, bus blogai’, čia aš- 
tuoni lietuviai buvo, taigi žydai 
norėjo gauti net 640 dolerių. 
Man pagailo lietuvių, aš pasa
kiau, kad ‘lauk bjaurybes’. Iš
dirbome bjaurybėms kailį, išbė
go ir daugiau su šnipais nebe
grįžo.”

“Na, o kaip tas viskas užsi
baigė ?”

“At, nei ten kas buvo, nei nie
ko.”

Su italijonais tai visados lie
tuviai gražiai sugyvenę. Itali- 
jonai net pas lietuvius biznierius 
ėję ir, sako, gerą biznį darę. Po
nas Klimavičius pasakoja, kad, 
kaip jis laikęs bučernę Kensing- 
tone, tai labai dažnai italai po 
visą avį iš jo pirkdavę. Jie pas
kui padarydavę baliuką, na, ir 
visos avies tik apsilaižydavę.

žinoma, nors tada šnapsas ir 
alus labai pigu buvo, taigi 'lietu
viai turėjo ką veikti, kad laiką 
praleidus, vis dėlto ir apie baž
nyčią jie rūpinos. Pirmiau lietu
viai į vokiečių bažnyčią ėję, o 
jau kiek vėliau apie 15 metų at
gal, tai ir savo locną bažnytėlę 
įsigiję. Kun. Sarapinas klebo
navęs.

laikcK

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AM MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
F/ ,JFS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FAflIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiamą jpnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom 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 utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
Ar atsimenat tuos laiku8, kada 
“politikieriai lietuviškai publi
kai kalbėjo, o šita publika tik į 
barą žiurėjo”?

Kazimieras Klimovlcz, seniau
sias Kensingiion’o (115 gatvė ir 
Kensington avė.) pilietis, daug 
įdomių dalykų apio šį kampelį 
papasakojo. Bet jis daug ko pa
sakė ir apie Rosclandą, į kurį 
jis vėliau gyventi atsikėlė.

Smagiai mudu pasikalbėjova 
apie tų laikų lietuvių stovį poli
tikoj. Pono Klimovvicz žodžiais 
tariant, tai šitaip lietuviai politi
ką tada suprato:

“Atvažiavo iš Chicagos keli 
politikieriai, kad čia 'lietuvius 
prie balsavimo paagitavus, ži
noma, tada visos svetainės tik 
gale karčiamos buvo. Susirin- 

.ko į vieną karčiam^ pusėtinas 
parapijos lietuvių būrys. Kalbėtojai išėjo 

žole kalbėti. Bet ką tu čia iškalbėsi, 
O netoliese koksai tai f kad visa publika tik į barą žiuri 

ir laukia, kad kalbėtojai fundy- 
tų. Tie neva kalba, bet niekas 
jų kalbos neklauso. Paskiau, 
kaip čia pabaigė, tai į kitą kar- 
čiamą pasuko, — nugi, ir visi 
lietuviai, kaip avys, paskui... Su
siėjo fenais, ir vėl tas pats: an- 
glikai kalba, o lietuviai į barą 
žiuri. O kada išėjo kalba apie 
pilietystę, tai, vyruti, pasirodė, 
kad vos tik trys lietuviai pilie
tiškas popieras telūrį. Pamatę 
tai kalbėtojai, išvažiavo. Man 
taip pikta buvo, kad lietuviai sa
ve ant juoko stato; taigi visus 
bariau ir patariau kokią nors 
draugystę sutverti. Ir tuojau 
sutvėrėme švento Vincento ir 
Povilo Draugystę.”

Kada ponas Klimavičitis Ken- 
sington’e gyvenęs, vadinasi 23 
metai atgal, tai ten tuomet tik 
3 šeimos 'lietuvių buvę. O Ro
seland’e, tai tuomet visai lietu
vių nebuvę. Paskiau, kaip jau 
pradėję daugiau lietuvių į šį 
kampelį suplaukti, tai baisus su
sikimšimas buvęs. Pullman’o 
fabrikai labai puikiai dirbę, tai
gi ir lietuviai čia iš visur važia
vę. Kaip ponas Klimavičius sa
ko, tai taip jau baisiai susigrūdę 
lietuviai čia buvę, kad vienoj 
stuboj po 20 ar 30 žmonių gyve
nę. Girdi, “Kaip reikdavo val
gyti, tai vieni ant stalo va'lgo, ki
ti ant pečiaus, kiti ant poreių, 
kiti ant lovos; nes visi prie stalo 
jokiu budu sutilpti negalėjo”.

Tada apie nedarbą niekas sa-Į 
vo galvos nekvaršinęs. Tiek 
darbo būdavę, kad bosai vaikš
čiodavę po karinamas ir šiaip jau 
po namus ir traukte traukdavę 
vyrus prie darbo.

O, kad jau baisiai Čia lietuviai ’ 
gerdavę! Vyrai, tai da, da, bet 
jau moterys, tai kaip antys 
snapso ir aluje turkšdavusios. 
Štai kaip ponas Klimavičius apie 
tai nupasakoja: “Atsiveda, bū
davo, į karčiamą burdingieriusl 
savo gaspadinę, sumaišo alų su 
šnapsu, nugirdo, o paskiau... at, 
geriau tylėti, juk vistiek apie tai 
į laikraštį nerašysi”.

Kensington’o gatvė tuomet la
bai apleista buvus. Namai su
griuvę, langai išdaužyti, o vidu
ry, tai kažin kas vaidydavos. Tik 
vėliau, kaip daugiau italų pra
dėję čia apsigyventi, tai jie ši
tuos laužus pirkę ir taisę. Taip
gi ir lietuviai pradėję nuosavy-| 
bes

Frank G. Masdnis, vienas iš 
seniausių Chicagos lietuvių in
teligentų. Jis yra baisiai ori
ginalus ir savitas žmogus. Jis 
Bush Medfcal College mokslo 
tęsti negalėjęs tik todėl, kad 
ten buvęs vienas
kurio kvapas labai smirdėjęs 
.lis nepraktikavęs

studcntas

advokatū
ros tik dėlto, kad ten perdaug 
suktybių esą.

para-Jie Kun. Kriaučiūno 
pijonai, kurie nemaža imtynių 
su juo turėjo, regis,_ turėtų 

.šita pono Masonio pasakojimą 
geras katalikas, |aps\.arstytE

Daug, daug metų atgal, sa
ko, kad šv. Jurgio 1 
šventorius tirštai buvę 
apžėlęs.

Jpcdliorius gyvenęs. Jis ir 
’Įvežimų ir kumelę turėjo, m 

tai kada-ne-kada ir pa k išda
vę* ją stačiai ant šventoriaus 
pasiganyti. Išsyk io visi tylū- 

nieko baisaus, bet toliau, 
tai (lievobaimingesni parapijo- 
nai gvoltu rėkti pradėję, kam, 
girdi, “kumelė šventą vietą

Ar atsimenate tuos laikus, ka
da geras katalikas, “jeigu tik 
butų žodį ‘dog’ teisingai suspe- 
linęs, tai butų anglų kalbos mo
kytojaus vietą užėmęs”.

Tai buvo biskį laikai, kada 
lietuvius grinorius mokyti dau
giau tikėjimo negu žinojimo rei
kėjo. Tik pasiklausykite, kaip iš- 
tikrųjų buvo.

Frank G. Masonis yra vienas 
iš seniausių Chicagos lietuvių in
teligentų. Jis gyveno Chicagoj 
33 metai atgal, — netik gyve
no, bet ir kultūros darbą dirbo. 
O kad ir tada amerikonai šiek- 
bent-tiek grinorių reikalais do
mėjosi, na, tai jie ir nuskirda- 
vo lietuvį anglų kalbos vakari
nėj mokykloj grinorius mokyti. 
Vieną sykį tarp kandidatų bu
vę Frank G. Masonis ir tūlas 
Daugėla, anot pono Masonio žo
džių, “stock-yard’ietis”. Ponas 
Masonis jau ir tada buvo žino
mą? kaipo didelis bedievis, o po
no Daugėlos, tai gero kataliko 
bubi. Todėl vienas kunigas ir 
pasidarbavęs, kad Daugėlą į mo
kytojaus vietą įstabius. Kaip pa-, 
prastai, mokyklos perdėtinis 
kvotimus davė. Pono Masonio 
jis ytin daug klausinėjo; žino
ma, šis ir atsakė, nes buvo Lie
tuvoj aukštesnį mokslą ėjęs, pa
galiau ir čia jeu mokinęsis. Bet 
pono Daugėlos tai vos tik vieno! 
daikto paklausė: “Mister Dauge-1 
ia, how do you spell dog?”. “Mis-1 
ter Daugėla”, pono Masonio žo-| 
džiais sakant,
stenėjo, stenėjo: ‘dy—o-o, dy— 
o-o, do-o, Ho-o, mi, ir nieku bū
du suspelinti žodį ‘dog’ negalė
jo. Jeigu tik jis butų prie d ir 
o dadėjęs ir g, tai butų jis, o 
ne aš, mokytojaus vietą gavęs 
mat, jį kunigas piršo”.

Bet kas yra Frank G'. MaSo- 
«is? Vai, tai žmogus, kuris auk
štąjį mokslą Lietuvoj ėjo, oi y 
čion atvažiavęs, į Rush Medical|“^. J; 
College įstoji) ;^tik jam ten ne
patiko, na. tai šitą kolegiją me
tė ir į Chicago Kent College of 
Law įstojo, kur ir išėjo teisių 
mokslą. Advokatūrą betgi ponas 
Masonis niekad nepraktikavo, o . ..
tai tik todėl, kad, anot jo pačiol^iestumjos Draugyste, 
žodžių, “Perdaug suktybės ten11’ ta <lral'®'s.t‘!. tals

I studentą Graiciuną j i a . i Q ...
O ar atsimenate dabar, kad Matote dabar, kaip laikas 

šitaip buvo ne kur kitur, bet permaino. Juk šiandie
Southsaidčj, arba kaip šiandie!ja11 nebcvadinamc netuitin-
lietuviai sako, “ant aštuoniolik-Į moksleivius nuvargusia 
tos”? Tik tada “aštuoniolikta”Iapšviestunija , bet tik taip 
visai netokia buvo. Visas lietu-|sąu neturtingais mokslei
vių centras buvęs ant 15-tos ir|vjais , ir užtenka. Neigi tani 
Jefferson gatvių. Ten netoli ii I tikras moksleiviams šelpti
vieno žydo bankas buvęs, kuris Į draugijėles nuvargusios ap- 
žnumių pinigus nunešęs. Ponas I šviestunijos draugystėms ne- 
Masonis sako, kad šiandie vis-Į eadinmne; kas čia tau, sa
kas čia kitaip atrodo. Ir kieki kome “lendąs niciksileiviaiiis 
men teko sužinoti, tai šiandie!šelpti, ir viskas, 
didžiuma lietuvių jau apie “aš-1 Ponas Masonis 
tuonioliktą” susimetę tėra. Va-Į manęs, “Bene' 
dinasi, senesai lietuvių centras I ciunas dabar 
nyksta. | žmogus,,?

Frank G. Masonis, galbūt, ir 
daugiau ką-ne-ką butų man pa
pasakojęs, tik ve pataikiau pas 
jį užeiti pačioje šienpiutėje. 
Žmogus skubino šieną namon 
vežti, taigi maža kipk laiko te
turėjo.

Ponas F. G. Masonis ir dau
giau įdomių 
šakojo.

z Dr. Rodis, 
šių Chicagos 
buvęs didelio mokslo, gyvo! Ponas Masonis nupasakojo, 
žinojimo ir giliaus numany-Į kad tada vienas lietuvis Pink- 

vmo žmogus. Užtai jis prote-1ertonų šnipijadoj dirbęs. Jis 
soriaus katedrą St. Luois, Mo. j mėgdavęs maža ką dirbti, bet 
gavęs ir ten išvažiavęs. I užtai daug pinigų padaryti.

Kai ponas Masonis da Lietu- Taigi įtikinęs nekurtuos lietu
vėj buvęs, tai sykiu su nabaš-|vius vyrus, kad juos policis- 
ninku Kun. Kriaučiunu į prad-jtais padaryti galįs. Išiniera- 
žios mokyklą ėjęs. Kriaučiunu-1 vęs, girdi, šituos vyrus išilgai 
kas buvęs labai išdykęs vai-Į ir skersai, ir pasakęs, kad jie 
kas, todėl ir mokytojas jo ne-Į yra “all right”. Žinomas dai- 
pasigailėdavęs, bet kad jauĮktas, ir po polycmionišką
pliekdavęs, tai pliekdavęs. Į mandierą” jiems nupirkęs. O 
Kriaučiunukas užtai gimtą į Į už visą savo dapbą itin gerą
klyną įsidėdavęs. Bet 
Dega i les t ingas m ok yto j as 
skaudžiau Kriaučiunukip 
davęs. Sako, “iŠ gimto 

pasidarydavo,”

1

kad tais laikais buvusi

na, 
laikais 

šelpusi.
kaip

kitur, boti visk;i permaino- Juk
kaip šiandie P a 11

atsiklausė
tik Dr. Grai-

tokiu
nuš

as su 
susiei-

“Iš kur-gi, tamista, 
vaizduočių padigavote”, 
tekęs apklausiau.

“Nugi va, kada dar 
Dr. Graičiunu tankiai 
davau, tai jis dažnai s
vo, kad kai mirsiąs, tęi ištik
tųjų busiąs inilionierium. . O 

atsitikimų papa-|aš tai atsakydavau, kad da
bar reikia milijonai turėti, nes 

vienas iš seniau- kai mirsi tu jau tada ir be jų 
lietuvių daktarų, Į apsieisi”.

mokslo, gyvo 
giliaus

tada I atlyginimą paėmęs.
(lai Sako, **šitie starkus vyrai 

įšer- apsirėdę tik dairosi, tik džiau- 
tiklgias. Ir kurčia tau nesidžiaugs 

taip kad tie misinginiai guzikai tik 
šerdavęs.’žvilga žvilga, ogi tos kepures

Tai yra paveikslas gerai jums 
žinomos vienos iš garsiųjų Chi
cagos lietuvių dainininkių.

Ar nepažįstate?
Įsižiurėkit gerai.

Į čia ji yra nusiėmus savo va
liausios mados suknioj anais lai
kais, kad dar ji buvo panelė 
Ona.

Mat, ponas Klimavičius j ieš
kojo savo seno paveikslo ir ne
rado. O labai puikaus paveiks
lo butą. Mat, jis nusiėmęs dar 
mainieriu būdamas — taigi su 
lempa ant kaktos, su pikiu ant 
pečių, su dinerke ant rankos, žo
džiu su visa mainieriška para- 
f emali j a.

Užtai mes gavome jo slaunios 
dukters paveikslą.

Taip, šiame paveiksle jus ma
tote panelę Oną Klimavičiūtę, 
dabar ponia Ona Pocienė, tą 
gražiąją Chicagos lietuviu lakš
tutę, kur dabar Italijoj tarp pai
mu skrajoja, o kaip parvažiuos 
tai dar labiau mus žavės.

Ar ji pažintų pati save ant šio 
paveikslo ?

Kai atsiklausiau pono Klima
vičiaus, “Ar surengdavote čia 
vieną kitą vakarą?” tai jis atsa
kė man: “Vakarų negalėjome 
rengti, nes durni žmonės buvo”. 
Bet žiemos metu balius rengda
vę, o vasaros metu tai piknikus, 

į Šioks-toks judėjimas čia lietu
viuose prasidėjęs tik apie 15 
metų atgal, vadinas 1906-7-8 
metais. Tada jau čia ir viena 

I kita draugija buvusi. Tada lie- 
[ tuviai ir į Roseland’ą gyviau 
keltis pradėję. O šiandie, tai, 
girdi, kur tai kas daugiau lietu
vių Roseland’e neg Kensingto- 
n’e tėra. Rodos, juokais ponas 
Klimavičius pasakė: “Kai pra
dėjo lietuviai į čia keltis, tai ten 
daugiausiai tik tie pasiliko, ku
rie gerti mėgo, 
ypač moterys, visados gauna 
gert ikvaliai. 
lyg ir sarmata”.

Ir Roseland’as nebuvo tada 
taip tirštai apgyventas, kaip 
kad šiandie. Ant 108 gatvės ir 
Michigano avė., kur dabar gan 
gražių namų daug randasi, tuo
met tik “cibuliai augę”.

Negalėjau iškęsti ką-ne-ką ir 
apie žydus neatsiklausęs. Ir 
kaip-gi ? Juk beveik visur žmo
nės pasakoja, tai, žiūrėk, žydas 
su lietuvių pinigais dingęs, tai 
banką turėjęs, pinigus sau — ir 
dui į platųjį svietą, etc. etc. Ir 
šitame kampely sukčiai žydai

Ten visi, o jau

čia taip daryti

tiųuo

LA

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušclis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ii’ 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: Cana! 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4134

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

Telefonai:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAI

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

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

Tarnus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkewl«h 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu , patylimą 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms ve) 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

20 
3

10 
10

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

SAVOJE Aug. 11, Sept. 8, Oct. 
PARIS Aug 16, Sept. 12, October

FRANCE .... Aug. 22, Scp 19, Oct. 
LAFAYETTE Sept. 1, Sept. 29, Nov.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba j 
didjji ofiss) 19 State Street New York.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportu visų kitų metų “quotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:
CUNARD LINE, 
140 N. Dearbom 
St., Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. 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. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Rando!ph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tol.: Pulljman 6377.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiau s Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

NORTlfGĖRMAN
—LLOVD—

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENA
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo i

COLUMBUS i
Arba populiarių vienos klešos 
cabin laivų. Autorizuota linija 
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų. Del informacijų bile prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd

100 No. La Šalie St 
Chicago, III

Kaina 50 ir 85 centai.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St, 

Telefonas Roosevelt 8135 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NedSlioj 

9 iki 12 a. in. . . .

Tejephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D 

2359 So. Western Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P»M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Majestic .... Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Finland ..................  Aug. 9; Sept. 13
Mongolio Aug. 16 Minnekahda Aug. 23 
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland .... Aug. 8; Sept. 5; Oct. 8 
Zeeland Aug. 15; Laplund Aug. 22

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

PASAŽIERIU SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chica£o, UI.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA 
Vartokite plačiai žinomas ir ge

idausiąs gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..z 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui* 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG
SUPPLY COMPANY

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

Tai. Lafayatt® 422S
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaialaL

M. Yttfki,
3228 W. SStb flc., Chicaga. IR. 1

LIEPOS 
DRABUŽIŲ , 
PATUSTINIMO

; IŠPARDAVIMAS
Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 

Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pi>. 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umau« iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
J ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunę 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ii 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauni 

nuo $30.00, $32.50 ir$35.00. Dabar ...............................  $25.0Č
1 ir 2 kelnių siutai <lel vyrų ir jaunu 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 t' 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 hr 
$27.50. Dabar ........................... $18.50
Palm Bėach ir Mohair 2 šmotų siu
tai, už $12.50 ir augŠčiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON r 
739 W. 14th Str. ’ ’

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig, 10 vakari 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po pietų

i

įsigyti.
šipuliu 
smalkiai mokytojas

)

\ "i m*



ŽINIOS LDLD. Reikalai

darbi

domės

Lietuviai Daktarai

Negraži 
žaizda

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Daugiau domės kreipki 
me į LSS. žinias.

Snov/- 
butų

Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartų savaitėlę, 
ketvirtadieniais.

Socialisty Partijos 
Kampanija

darbštus ir 
t i tą skyrių 
sekretorius 
ganizacijos 
raštus, tai 
ilgai taip

senai
nors

noriu paraginti 
organizacijos

Anglijoje labai sėkmingai vei
kia Britanijos Darbo Partija. 
Dabar ten socialistai jau griež
tai stato klausimą: ar Anglijos 
valdžia turi da pasilikt kapitali
stų, ar ją turi paimti socialistai.

Kovo 20 Philip Snowden, na
rys Darbo Partijos atstovas par
lamente padavė įnešimą, kad 
kapitalistinė sistema butų pa
keista socialistine, paimant vi
suomenės nuosavybėn visas dar
bo įmones, kasyklas, gelžkelius 
ir tt. Liepos 16 d. buvo to 
klausimo balsavimas; už, balsa
vo 121, o prieš — 868. Supran
tama, sumanymas atmesta. Bet 
taip ir buvo galima laukti.

Bet čia jau padaryta griežta 
linija — socializmas, ar kapita
lizmas? Tas klausimas dar ims 
laiko išspręsti, bet galų gale jis 
bus išspręstas Anglijos 
ninku klasės naudai.

Trisdešimt metų atgal 
deno rezoliucija vargiai 
gavusi porą balsų. Šiandien jau 
yra 121 aktyvis rėmėjas socializ
mo. Kas gali pasakyti kaip grei
tai Anglijos darbininkai paims 
valdžią į savo rankas ir panai
kins privatinio pelno ir naudo
jimo sistemą?

Anglija, viena didžiausių pa
saulyje valstybių, žengia prie 
darbininkų klasės paliuosavimo 
iš alginės vergijos,

MENTHOLATUM 
yra antisepti- J 
kas ir pamažu J 

padeda J| 
L išgydyti . W

Kazokai Massachu 
sotis valstijoj

prie to darbo. Mes reikalaujame 
ir turime turėti šimtą tūkstan
čių ($100,000) dolerių. Aš ati
duosiu kiekvieną atomą savo 
energijos ir kiekvieną lašą savo 
kraujo. Ką jus duosite? Jųš 
ir aš negalime būti tikri socialis
tai, jei neatiduosime visko ką 
galime. Siųskit savo čekį tuo
jau ir aš tuęmet žinosiu, kad 
jus esate mano ir aš esu jūsų.

Eugene V. Debs.”
Musų didelis darbo žmonių 

mylėtojas ir labiausiai jų myli
mas vadas, kaip matote, pasi
rengęs atiduoti visą savo energi
ją, kad tik sustiprinus Socialis
tų Partijų ir kad pravedus ga
lingų prez. rinkimų kampani
ją 1924 metais,' Užtat kiekvieno 
musų priederme prisidėti savo 
skatikais, kad prigelbėjus Socia
listų Partijai didelėj kovoje.

Padėkime, draugai!
A. žymontas, LSS. Sekret.

kuris 
svar

Socialistų Partijos Pildomojo 
Komiteto posėdis įvyko Chica- 
goj birželio 30 d. Tame posėdy 
dalyvave^visi P. K. nariai, apart 
d. Dėbso, kuris tuo laiku buvo 
užimtas prakalbų maršiniu So
cialistų Partijai.

Svarbiausia tame P. K. posė
dy buvo nutarta, kad Socialistų 
Partija surinktų pinigų Sociali
stų Partijos kampanijai 1924 
metams, prezidento rinkimams.

S. P. P. K. tarė, kad butų su
rinkta $40,000. Bet kuomet at
važiavo į Nacianalį S. P. ofisą d. 
Debsas, jis sako, kad $40,000 
yra permaža suma pinigų. Jis 
sako, kad galima surinkti ir rei
kia surinkti Socialistų Partijos 
kampanijai $100,000.

Tie pinigai turi būt surinkti 
iki šių metų rugsėjo mėnesio.

Socialistų Partijos Pildomasis 
Komitetas kreipiasi į visas kuo
pas ir pavienius narius ir prita
rėjus, kad tuojau pradėtų dar
buotis tam kampanijos fondui. 
Yra atspaudintos tam tikros 
blankos aukoms rinkti. Prašo
mi yra visi nariai prisidėti au
komis, kiek kas gali.

Veikti reikia greit. Pinigai 
kampanijos vedimui būtinai re- 
kalngi. Kiekvienas Sąjungietis 
tegul neatsisako aukoti. Kiek
vienas musų draugas lai agituo
ja ir savo pažįstamus, kad taip
gi aukautų tam reikalui.

Reikia subrusti. Kur tik yra 
viešas susirinkimas, pereiga 
musų visų draugų priminti apie 
Socialistų Partijos kampanijos 
fondą. Mes vieni lietuviai gali
me surinkti nemažą sumą, jei 
tik nepatingėsime pasidarbuoti 
tame dalyke.

čia spaudiname d. Dėbso laiš
ką kuriame jis kreipiasi į visus 
draugus. Jo laiškas skamba se
kamai :

“Chicago, U-l., Liepos 5, 1923. 
Mylimieji mano draugai:—

Aš prašau jūsų padaryti tai 
dėl Socialistų Partijos. Aš nie
kuomet nereikalavau ir nereika
lausiu sau. Jus žinote, be abe
jo, kad man pačiam pinigai ne
rupi, dėl jų tik aš nepajudinčiau 
nei savo rankos ir uė viso pasau
lio pinigus. Bet aš esu Sociali
stų Partijos ofise ir čia būtinai 
yra reikalingi pinigai ir mes 
turime atsteigti Socialistų Par
iją ir jus privalote prisidėti

šiomis dienomis vienas mu
sų organizacijos narys rašy
damas man laišką tarp kitko 
Gausia: “ar galutinai 
tinta su komunistais 
iždo klausime ir kaip 
JDLD. iždas stovi ir

gams. O taipgi tuomi stip
rinsimo ir LSS. Pasistcngkimc 
pasižadėt parašyti kartas nuo 
karto į LSS. Žinias.

— P. B. Balčikonis.

tampriai 
antra, kad 

nebuvo 
Del to 
užbaigi- 
Dabar,

atgal į musų 
ir sulyginus 

musų bendradarbiavimą LSS. 
ŽintiOse, tiesiog tncismagu ^da
rosi, kad taip musų draugai 
yra apĮsidciidę. ; ApsiMdimas 
— daugiau niekas. ' Nes šių 
dienų sąjungiečiams dėl tokių 
dalykų kita ko nėra pasakyti, 
—neišgalėjimu bendradarbiaut 
žiniose nėra pateisinama. v

Tat draugai, imkime visi 
dalyvumą ir neapleiskime LSS 
Žinių, o tuomet bus dauginus 
įvairumo ir įpriduosimė dau
giau energijos musų sekreto
riui ir kitiems musų drau-.

abejoji akimis, pasiteirauk
A. R. BLUMENTHAL 

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampa* 47-tos gat.

„ Z-roa lubote

kas dešimtį 
buvo retenybė, 
musų organus 
beveik inteligen- 
kitas iš darbinin- 

buvo toliau

Čia yra dar 
Idarbininkams. 
prieš rinkimus jokių 
jimų džiabo jieškotojų 
prižada tarnauti “Visiems žmo 
nėms”. Darbininkai turi su
prasti politinę galybę, privalo 
remti savo partijos žmones ir 
tik už juos balsuoti. Darbinin
kai visuomet privalo rinkti 
žmones iš savo tarpo, kurie 
visuomet pavartos savo galy
bę, kad apgynus ir apsaugo
jus darbininkų klasės reika
lus. Policija irgi privalo tar
nauti lygiai visiems, bet ne 
daužyti darbininkams galvas 
kuomet jie išeina į streiką. 
Nei viena, kad ir mažiausia 
valldiška įstaiga negali eiti 
prieš darbininkų klasę. Išnau- 
dotojjų klasė tai labai gerai su
pranta ir jie sau pdlitikieriau- 
ja kiek tik gali ir kur tik 
gali. Darbininkai privalo vi
suomet būti sargyboje savo 
Miksės xM3kaJi|. —A. ž.

Massachusetts apie di- 
policijos žiau- 
jie elgiasi su 
streikuojančiais 

Elgiamės taip,

susitai- 
LiDLD.
dabar 

ar yra 
tiek tiesos komunistų užmeti- 
nuose d. Liutkui t. y. L. 
). L. D. iždininkui?”

Matydamas to draugo susi- 
imteresavimą minėtais jklau^i- 
mais, matau reikalo skelbti 
viešai, nes manau, kad ir dau- 
giaus organizacijos narių yra 
;uo susimąstę.

1) LDLD. byla su komunis
tais yra galutinai užbaigta. 
Tas klausimas baigtas susi
tarimu iš abiejų pusių. Ka
dangi LDLD. byla buvo labai 
panaši į LSS. bylą ir tuo pa
čiu klausimu, taipgi ir tuo pa
čiu laiku viskas atsitiko, tai 
ir bylios buvo taip 
surištos viena su 
teisme ir susitarime 
galima atskirai ryšti. 
nuo pat pradžios iki 
mui dalykas ėjo sykiu 
kada jau byla užbaigta, turiu Į 
pasakyti, kad ačiū d. Liutkui 
musų pozicija byloj buvo taip 
tvirta, kad nemažai musųl 
tvirtumas pagelbėjo ir LSS-ai 
atgaut nors dalį buvusio turto. 
O musų organizacijai liko pil
nas iždas, išskiriant teismo 
ijėšas, kurias turėjom (apmo
kėti, nes susitaikius reikėjo ir 
mums sykiu imti tų išlaidų 
dalis.

2) Gi į klausimą “kaip da
bar LDLD. iždas stovi?” turiu 
pasakyti, kad šiuo tarpu galu
tinos apyskaitos ant rankų 
dar neturiu. Bet galiu aplamai 
pasakyti, kad ižde tarp $1600 
ir 2000. Į tą sumą įeina ir 
moksleivių fondas. Tas daly
kas veikiai bus galutinai ži
nomas. (Nes dabar draugai iš 
Baltimorės LlDLD. 25 kp. turi 
paskyrę komisiją, kurios pa
reiga yra peržiūrėti iždininko 
knygas ir raportą 
viešai. Kaip greit

paskelbti 
komisija 

baigs savąjį darbą, taip greit 
galėsime visi žinoti pilnai 
LDLD. iždo stovį. «

3) Kai dėl komunistų už
metimų LDLD. iždininkui d. 
K. Liutkui, tai turim pasakyti, 
kad ir man pačiaim ne kartą

DR. CHARLES SEQAL 
Praktikuoja 16 metai 

Of isrs
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»val. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Dresel 2£80

Vaikai turi skaityti darbą 
kaipo didelį veiksnį žmonijos 
progrese. Bet darbias, 
tikrenybėje yra begalo 
bus, yra išnaudojamas 
pelnui. Darbas, kuris yra 
skaitomas kaipo paliuosuoto- 
jas, yra samdomas piktų žmo
nių pavergimui savo artimo. 
Turtingoji klase yra sudariu
si taip, kad darbas yra panau
dojamas jos naudai. Jie taip 
padarė, kad daugumas darbi
ninkų butų visuomet nuvargę 
ir nedavalgę ir neturėtų jo
kios atities. Darbininkai pa
gamina visus turtus. Ir jei 
jie butų samdomi darbui, ku
ris teikia visiems gerą, tuo
met butų kas kita. O dabar 
skurdas, kuris teikia visiems 
gerą, tuomet butų kas kita. O 
dabar skurdas iššaukia pagie
žą ir iš to kįla dideli konflik
tai tarpe darbdavių ir darbi
ninkų. Ir vienas tų didelių 
konfliktų apsireiškia šiandien, 

apvaikščioja 
Pirmą Gegužės. Darbininkai 
reikalauja, kad jų darbo vai-

teko girdėti ir jųjų organuose 
skaityti visokių šmeižtų ant d. 
Liutkaus ir kitų musų orga
nizacijų veikėjų. Bet tiems 
komunistų šmeižtams nėra 
pamato tikėti, nes jie dar nei 
vieno savo užmetimo negalėjo 
įrodyti faktais ir į jų šmeiž
tus geriausia nekreipti domės, 
nes jie kolioja kiekvieną asn 
meni, kuris tik neina su jais. 
Draugas Liutkus buvo tai 
žmogus, kuris neleido jiems 
pasigriebti LDLD. iždo tai, ži
nomas daiktas, dabar jie sten
giasi kaip norint atsikeršyti ir 
šmeižia kiek tik įgalėdami. Pa
galiau, komunistai nebūtų 
komunistai, jeigu neužsiimtų 
panašiais šmeižimais žmonių 
iš socialistų tąptfo, nes jeigu 
jie to nedarymų, tai jiems sen- 
dvičiai sumažėtų, o be send- 
vičių musų komunistai 
jau butų subankrutiję -
jau ir dabar ndlabai kaip sto
vi. Kad tas yra faktas, tai 
aiškiai rodo jųjų veido mainy
mas, kas metai tveria po nau
ją partiją, kad kaip nors pa
laikius — užbovinus esančias 
aveles. Mat jeigu avelės pakri
ktų, tuomet nei Bimbo nei ki
ti panašus “spykeriai” neturė
tų kam rrevoliucioniškų spy- 
čių sakyti.

žodžiu, geriausia į jų šmeiž
tus neatkreipti

Prie progos 
visus LDLD. 
nariius, kad kaip galint pasi- 
stengtumėt susimokėti LDLD. 
metines duokles už 1923 m. 
Nelaukime, draugai, > paskuti
nių mėnesių, nes tuomet su
sivėluoja su knygų išsiuntinė- 
jiimu, o tas daro ^ didelio ne
smagumo visai organizacijai. 
Kuopų valdybos turėtų pasi
stengti narius pakalbinti tuo 
reikalu, kad ir ne kuopos su
sirinkime, taip gi reikia ir 
šiaip gerus žmones stengtis 
įtraukti į LDLD. tai yra mu
sų visų įrengta .

—P. B. Songaila,
LDLD. C. Pirmininkas.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Veikimas privatinių korpo 
racijų, kurios turėtų patar
nauti žmonėms, truputį ski 
riasi viena nuo kitos įvairia 
sc da'lyse šalies.

Pastaruoju laiku ateina ži 
nių iš 
delį raitosios 
rūmą, kokiu 
batų fabrikų 
darbininkais, 
kaip kad buvo vakarinėj daly 
Pennsylvanijos 1919 metais, 
kuomet ten buvo metalo dar
bininkų streikas ir juos per
sekiojo raitieji Penna valsti
jos kazokai.

Brocktono raitoji policija, 
apsiginklavusi lazdomis ir re
volveriais, tiesiai joja į grupps 
žmonių: vyrų, moterų ir vai
kų. Daug moterų ir vaikų ta
po sutrypta tų “tvarkos dabo
to j ų? 'I^ilįečiams uždrausta 
išeiti iš namų. Yra daromi 
areštai be jokio reikalo ir be 
jokio varanto.

Miesto majoras, kuris duoda 
įsakymus tiems žiauriems po- 
licistams, yra išrinktas darbi
ninkų balsais. Privačiame gy
venime tas Brockton majoras 
gali būti geras žmogus, bet 
kuomet iškyla tikra kova tar
pe darbininkų ir darbdavių — 
darbininkų išnaudotojų, jis 
pavartojo savo 
bininkus.

Jau keletas menesių pras
linko kaip musų organizacijos 
P. Komitetas įsteigė organą 
LSS. žinias “Naujienose”, bet 
nuo to laiko iki dabar LSS. 
Žiniose * bendradarbiauja tik 
keli draugai; visą kitą dalį 
tenka užpildyti musų sekreto
riui.

Tiesa, LSS. sekretorius yra 
stengiasi pripildy- 

i, bet žinant, kad 
jokios algos iš or- 
negauna, neigi už 

reikia paabejoti, ar 
galės būti. Pačių 

orianizacijos narių nesirūpini
mas savo reikalais puldo dva
sioje ir norinčius veikt. Na, 
gal būt .ir atleistina, jeigu vis
kas tai butų dėjęsi koks de
šimts metų atgal. Tais laikais 
sąjungiečiai buvo dar mažai 
prasilavinę ir patys prirašyti 
lik agitacijos bildu, mažai su
prasdami LSS. uždavinius ir 
tt. Bet šiandie visai kas kita. 
Dabar musų Sąjungoje nariai 
priklauso ne iš užagitavimo, 
bet iš savo liuoso noro iš su
pratimo tos organizacijos rei
kšmės ir jos uždavinių. O 
taipgi turėjo ir turi pernešt vi
sokias sunkenybes iš visų pu
sių už priklausimą LSS-gai, 
o jeigu dar prisimint tą laiką, 
kuomet mums reikėjo skir
tis su “broliais” komunistais, 
tai kiekvienam žmogui buvo 
matomas musų pasišventimas 
palaikyti LSS. ir kovot už jos 
aukštus idealus, už jos nesute
ptą vardą ir kaipo vienintelę 
socialistinę organizaciją lietu
vių tarpe. Tuomi, žinoma, 
mes įrodėm savo sumanumą 
ir prasilavinimą, o podraug 
įrodėm, kad šių dienų LSS. na
riai tai ne dešimts metų atgal, 
šiandien sąjungiečiai tai stip
rus mūras, kur jokie viesulai 
nepalenks iš tos socialistinės 
linijos. Beto šių dienų kiek
vienas sąjungietis gali ir 
plunksną vartot 
metų atgal 
Tais laikais 
užpilde vieni 
tai ir vienas 
kų tarpo, kuris 
prasisiekęs.

Tad pažiurėjus 
nuveiktus darbus

Gyvenimas, moderninis ii 
tinkamas, su visomis linksmy . . ,
bėmis, turi būti suteiktas dar darbininkai 
bininkams visuomenės kurio 
j e mes gyvename.

Gegužės Pirmoji Melitoje
Kai buvo apvaikščiojimas 

Pirmosios Gegužės, tuomet 
Mexicos Apšvietos Ministeris, 
Jose Vasconcelos, išleido se
kamo turinio deklaraciją mo
kyklų vaikams:

“šiandien darbininkų šven
te yra apvaikščiojama. Yra la
bai svarbu, kad visi vaikai at
simintų savo tėvus-duonda- 
vius. Ir taipgi, kad atsimintų 
darbininkus visame pasauly, 
kurie savo rankomis uždirba 
sau duoną ir kurie siekiasi 
kasdien prie pagerinimo pa
saulio padėties. Žmonės netu
rėtų nieko, net ir namų, jei 
ne darbininkai. Niekas kitas 
kaip tik darbininkai atskyrė 
mus nuo žvėrių ir gyvulių, 
kurie gauna sau maistą iš že
mės.

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.

stai butų išdalinti visiems ly
giai.”

'V ;T .... -y.T-v 1

viena lekcija
Neklausykite 

pažadė- 
kurie

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

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 1930 
Valandos pagal sutartį

Telephone Yards 5834

DR. P. G. V/IEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai, vak.

3325 So. Halsted SU
CHICAGO, ILL.A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare. '

r. - *

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
_ i

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

Tel. Canal 21181

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po piėtų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

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.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
1 lll.l 1 1 *

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

/■"......... . '
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 4 7-to s gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS
' Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

»........
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Darbo Partijos 
klausimas 
Minnesotoje.

Nesenai Minnesotos Dar
bo Federacija laikė konven
ciją. Konvencijoje kaip vie
nu balsu liko priimtas pa
siūlymas kurti nacionalinę 
ūkininkų ir darbininkų par
tiją.

Minnesotos Farmer-Labor 
partija nėra chicagiškės 
Farmer-Labor partijos da
lis. Ji taipgi nepriklauso 
naujai susiorganizavusiai 
Chicagoje “federuotojai” 
partijai, kurios vardu bolše
vikai jau kalnus verčia. 
Minnesotos Farmer-Labor 
partija yra grynai valstijos 
organizacija, kurios tvirtu
mą parodo tai, jog ji pajė
gė išrinkti du senatorių.

Darbo Federacijos kon
vencijoje liko išnešta rezo
liucija, kad butų taisoma tie 
konstitucijos skyriai, ku
riais Federacijos nariams 
draudžiama kurti politinės 
partijos. “Dėdės” Gompei'so 

supratimu, organizuotiems 
darbininkams nėra reikalo 
rūpintis naujomis partijo
mis. Girdi, darbininkai turi 
balsuoti už “gerus žmones”, 
nežiūrint to, kokioms parti

joms tie geri žmonės pri
klauso. Bet gerų žmoųių rė
mimo politika tolyn vis la
biau nębepatenkina darbiniu 
kų, ir jie bando susiburti j 
nuosavą politinę organiza
ciją, kuri apimtų jų reika
lus. Pastaruoju laiku tas ju
dėjimas ima vis labiau stip
rėti. Karts nuo karto daro
ma ir pastangų sukurti to
kią organizaciją, štai dar 
visai nesenai Chicagoje įvy
ko konferencija, kur liko 
“pagimdyta” federuotoji 
partija. Kaip visa tai atsiti
ko, apie tai nėra reikalo kal
bėti. Savo laiku apie tai bu
vo daug rašyta. Ir nors ko
munistėliai tūkstančiais jau 
skaito tai partijai narių, 
bet tie tūkstančiai randasi 
tik ant popierio. Faktinai ta 
partija greičiausia išnyks 
taip, kaip kamparas be pi
pirų.

Minnesotos Darbo Federa
cijos rėmimas nacionalinės 
Farmer-Labor partijos kū
rimo idėjos, bet nesidėjimas 
j federuotąją komunistų iš
keptąją partiją rodo, jog 
Fosteriui ir Ruthenbergui 
nebus lengva vesti ant savo 
komunistinio pavadžio Ame
rikos organizuotus darbinin
kus bei ūkininkus.

“Draugas” daug kartų ra
šė apie Lietuvos Seimo atsto
vus. Jis visuomet reiškė tą 
nuomonę, kad socialdemokra
tai esą veltėdžiai, nes jie nie
ko Seime nedirba, o tik truk
do kitiems darbą dirbti. Dėlei 
to mes “Draugui” pastebėjo
me, jog socialdemokratai ne
nori eiti ant klerikalų pava
džio ir šokti pagal jų muziką. 
Bet tai neduoda niekam tei
sės vadinti juos veltėdžiais. 
Mes nurodėme j Anglijos Dar
bo Partiją, kuri parlamente 
turi 114 atstovus. Tie atstovai 
sudaro “karališką opoziciją” 
ir jokių valdžios darbų nedir
ba, o vienok niekas nedrįsta 
jų vadinti veltėdžiais. ,

Akyva iždo j c tų faktų bus 
labai įdomu išgirsti “Draugo” 
nuomonę apie Amerikos kong
resą. Štai ji:

‘,Tarpe S. Valstybių Kon- 
pĮreso nurių jra nemažai 
pažangiųjų vyrų linkusių 
labinus užtarti darbo žmo
nes. Kiti jų nepakenčia. Va
dina juos radikalais ir ki- 

• tokiais. Kapitalą atstovau
janti spauda juos tarkuoja 
kiek tik gali. Girdi, jie

trukdą kongrese visokius 
darbus.

“'Nežiūrint to, tas Npažan- 
giųjų blokas savo skaičiumi 
nuolat eina didyn. Ir jis ve
da kovą už teisybę. Nors ta 
kova daugeliui i>asidaro ir 
perdaug karti, bet pažangie
ji į tai neatsižvelgia.

“'Be to pažangiiųjų atsto
vų bloko, kongrese butų ap
mirusi visa energija. Visas 
darbas 'butų vedamas par- 
tyviai. Darbo žmonėms vi
suomet tektų didžiausia sun
kenybių našta.”
Turint galvoje dar ir tą fak

tą, kad “'Draugas” gan prie
lankiai yra atsiliepęs ir apie 
Anglijos Darbo Partiją, gali
ma padaryti tokią išvadą: opo
zicija prieš reakciją yra geras 
dalykas visur kitur, tik ne 
Lietuvoje.

Kodėl “Draugas” vartoja tii 
dvejopą mastą, — mes neži
nome. Kaip galima vienu ir 
tuo pačiu laiku stoti už pa
žangumą Amerikoje ir reakci
ją Lietuvoje, — mes negali
me suprasti. Tai greičiausia 
yra niekas daugiau, kaip tik 
“Draugo” bcprincipinis princi
pas.

RAUDONASIS MILITARIZ-
MAS.

Rusijoje, kaip ir kitose val
stybėse, didesnė dalis šalies 
pajaunu išleidžiama militariz- 
mo reikalams. Dėlei to vargu 
galima džiaugtis, nes militariz- 
mas pasilieka militarizmu, ne
žiūrint kokios spalvas jis ne
būtų. Bet A. Vincaitis didžiau
siu entuziazmu kalba apie 
“stebuklingąjį” Rusijos mili- 
tariziną. “Laisvėje” jisai ra
šo:

ą‘Rev(diuc/?jos kraujas tai 
ne barščių rašalas. Jisai 
pradėjo tverti stebuklus dar 
1917 metuose. Išpradžių iš
kilo raudonoji vėliava. Pa
skui proletarai nusitvėrė 
šaudyklę, paskui jie paleido 
darban anuotas ir kulkos
vaidžius. Ilabar jie pasiry
žo užkariauti tas nesuma- 
tomas oro erdves, vėjo pu
tų karaliją.

O kiek žemiau:
“Liaudies 'grašių mobili

zacija, liaudies 'energijos 
darban pakinkymas ir šia
me atsitikime nepaliks Ru
siją užpakalinėse sėdynėse. 
Involiucijos žmonės tobu
lesni. Jie turi turėti ir to
bulesnę mašiną.”
Tai ir viskas, štai kur rei

kia ieškoti bolševikų revoliu
cijos nuopelnų. Mokėjimas 
naudoti šaudykles ir armotas, 
Viiicaičio manymu, yra 
lis revoliucijos laimėjimas. O 
ateityje, pasak jo, “revoiiuci- 
jos žmones” mokės pasigamin
ti tohulesnius žudymo įran
kius. Ar tai ne puiku? Ateity
je bolševikai gali išrasti dar 
aršesnių dujų, negu Husitas

(levvišite) — ir kur Atada pa
sidės vĮiso pasaulio buržujai, 
socialistai, ete?

Tarp raudonųjų ir geltonų
jų imperialistų išviso nėra 
daug skirtumo. Ginklų žvangi- 
nimas taip vienų, taip ir kitų 
nieko gero nelemia. Jis gali 
privesti tik prie naujo kruvi
no konflikto. 'Praeitis paMde, 
kad ginkluota j taika yra ab
surdas. Faktas yra tas, kac 
kas tenkinsi karau, tas karo ir 
susilaukia.

Įvairenybės
Vaikščiojančios ugnys.

Dažnas yra girdėjęs pasakoji
mų apie v a i k š č i o j a n- 
č i a s ugnis. Kai kas pa
tys matę, kai kas girdėję kitus 
mačius. Ir niekas nežino, kas 
tos vaikščiojančios ugnys galėtų 
būt.

Viename Kauno laikrašty 
(“Lietuvoj”) dabar pasirodė ke
lios žinutes apie tai — mačiusių 
tokias ugnis žmonių pranešimai 
ir ginčai dėl jų esmės.

Pirmas apie tai pranešė Sus- 
nykiškis. “Lietuvos” 112 nume
ry jis pasakoja šitaip:
Keistas gamtos apsireiškimas.

“Raudenio valsčiuj, Susnykų 
kaime, Kalvarijos apskr. š. m. 
balandžio 23 d.,1 vai. naktį, man 
išleidus ; draugą, kuris į manę 
buvo atsilankęs, išėję laukan 
žiūrim: anapus musų kaimyno 
S. kluono matyt lyg gaisro švie 
sa. Netrukus ji pamažėl išėjo 
ties kluono galu, ir mums buvo 
aiškiai matyti ugnies rutulys, 
tamsiai raudonos žarijų pavida
lo spalvos. Rutulio skersmuo 
galėjo turėti daugiau per metrą 
platumo.

“Draugas pamanė, kad prasi
deda degti kaimyno S. kluonas, 
aš, tą patį pamanęs, tuoj nusku
bau kelti namiškius, kad eitų 
gelbėti.

“Išėję visi laukan žiūrim: ug
nis jau sumažėjus, nutolus nuo 
kluono ir, matomai, pažemiu 
slenka, nors ir prieš vėją. Tuo
met visiems pasidarė aišku, kad 
tai ne gaisras.

“Mudu su draugu einam pa
žiūrėti, nes netoli, viso galėjo 
juti koki 400* žingsnių. Beei
nant ugnis, vis slinkdama paže
miu, ėmė mažėti ir pagaliau vi
sai išnyko, prie jos mums ne
priėjus. Ir šunys, kurie pirma 
staugė, nutilo. '

“Musų apylinkėj yra nedidelis 
ežerėlis su pelke, kur, pasakoja 
žmonės, dažnai matą tose pelkė
se “žiburiukų”, bet tokio, kaip 
šis, niekas nesąs matęs.

“Be to, turiu pasakyti, kad šis 
atsitikimas buvo visai priešingoj 
pelkėms i>us3j ----- laukuose.

“Kaimiečiai pasakoja, jog ta- 
;ai velniai pinigus nešioją. Mes 
negalėjome dalyko paaiškinti, 
negalėjome su jais ginčytis, taip 
ir pasibko jų teisybe. Butų gei
stina kad kas tą reiškinį paaiš
kintų. Susnykiškis.”

I tą tuojau atsiliepė kaž-kas 
J. Vaiaikiškis ir to paties dien
raščio 127 num. Šitaip aiškina:

Atsakymas p. Susnykiškiui.

“Kadangi p. Susnykiškis vie
šai — per laikraštį to pageidau
ja, tai aš, kaipo studijavęs pri
gimties mokslus ir filosofiją, ap
siimu laikrašty jam tat paaiš
kinti.

“Chemijos prof. Wieland, aiš
kindamas apie visokius gazus ir 
jų per save užsidegimą bei eks- 
pliozijas, kas semestras klausia 
savo studentus, ar kas nėra kuo
met matęs iš pelkių ar iš žemės 
išeinančios ir klajojančios ug
nies, bet niekad neatsiranda, 
kad kas butų tokią ugnį matęs. 
Prof. Wieland sako, kad ir jį ka
daise profesorius klausdavęs, ar 
kuomet nebuvo matęs tokios ug
nies, ir niekuomet neatsitikda
vo, kad kas butų savo akimis ma
tęs. Ir negali niekas tokios ug
nies matyti — priduria vis prof. 
Wieland.

“Taigi gamtininkai tokį pri
gimties apsireiškimą 'laiko per 
nesąmonę. Tačiau filosofai to
kius apsireiškimus aiškina, ypač 
tie filosofai, kurie priima 
“Kausalgesetz”, tai yra: kiek
viena pasekmė turi savo prieža
stį ir — per pasekmes prieinama 
prie jų priežasties. Taigi ir mes 
pradėkime nuo pasekmių ir pri
eisime prie priežasties.

“P. Susnykiškis pamatę abu 
su draugu žarijų rutulį. Čia fi
losofas tuojau ieškos tokio apsi
reiškimo priežasties. Kaip pas
kui pasirodė, niekas nedegė; pri
gimties dėsniais šiaip jau jokios 
klajojančios ugnies negali būti, 
todėl filosofas ieškos žarijų ru
tulio pasirodymo priežasties ne
be išorės gamtoje, bet vidaus ar
ba pačiame žmoguje, kuris tą 
reiškinį yra matęs.

“Iš patylimo yra žinoma, jog, 
kai kas galva pats smarkiai su
sidaužia, arba kitas kam gerai 
galvon suduoda, tai iš akių pasi
pila žiežirbos; taip pat kai keno 
galva gerai įkaista nuo alkoho
lio, tai vėl pradeda iš akių eiti 
žarijos arba, tikriau tariant, 
jam pradeda taip rodytis. Ka
dangi p. Susnykiškis nemini nei 
apie susidaužimą, nei apie sumu
šimą savo galvos ,o filosofas ne
gali prileisti jokios pasekmės be 
priežasties, tai būtinai jis išva- 
dą padarys, kad p. Susnykiškis 
su savo draugu lig pirmos va- 
andos nakties gerai jau įkaušo 

*— ir pradėjo jiems žarijos iš 
akių bėgti, štai ir priežastis ža
rijų rato. Tuo labiaus tai per
tikrina, kad, kai jie tyrame ore 
400 žingsnių pabėgėjo, tai ir ug
nis pranyko. — J. Vaiaikiškis.”

Bet su tokiu aiškinimu nepa
tenkintas kaž-kas Matęs 134 
numery rašo savo patyrimą:

Ugnies rutulys.
“Norėdamas duoti daugiau 

pamato p. Susnykiškio straips- 
niui, kurį taip griežtai kritikuo
ja p. Vailakiškis, štai ką pasaky 
siu:

“šių m. birželio 7 d. apie 8 v. 
20 min. (po sauiėlaidžio) netoli 

Meškučių stoties, dešinėj gele
žinkelio pusėj, ant dirvono pasi
rodė tamsiai raudonos spalvos 
ugnies rutulys kokio pusės met
ro diametru.

“Staiga ugnies rutulys ėmė 
smarkiai riedėti geležinkelio li
nijos linkui. Ugnis, pakliuvusi 
tarp bėgių, riedėjo Mekių stoties 
link kokį kilometrą, kur susidu- 
rusi su pirmuoju mediniu tiltu 
pasidarė daug didesnė ir, plasno
dami ugnies liežuviais, pasisuko 
iš linijos kairėn pusėn. Prabė
gusi kokį 100 žingsnių, mažėda- 
dama išnyko dirvonuose. Til
tas visai nenukentėjo.

“Iš tiesų, jeigu mes, kurie ma
tėme (musų buvo 5 žmonės), bū
tume gerokai įsikaušę, tai gal p. 
Valaikiškio straipsniu butume, 
įtikėję, bet kadangi tą reiškinį 
matėme visiškai blaiviomis aki
mis, tai pono Valaikiškio straips
niui tegalima, sakyčiau, piršti 
vien “garsų vėjo malūną”.

“Butų labai malonu išgirsti iš 
musų mokslininkų tikrai pama
tuotų išvadų. — Matęs.”

' —»'"■ -   .......... •—

Kas Dedasi 
Lietuvoj

' Meilės tragedija.

Kupiškis, š. m. birželio 20 
d. Piragių kaime ištiko liūdnas 
įvykis: jaunas vaikinas Bačiulis 
įsimylėjo 18 metų mergaitę Au- 
gustauskaitę ir buvo griežtai 
pasiryžęs ją vesti, tačiau mergi
nos motina buvo tam priešinga, 
todėl vaikinas Šovė tris kartus 
į merginą ir paskutiniuoju brau
ningo šuviu pats sau^ perskro
dė smilkinį. Abudu tuojau mi
rė.

Pas vaikiną rastas ilgas laiš
kas vietos nuovados milicijos 
viršininkui skirtas. Jame nupie
šia šios tragedijos priežastį ir 
pakartotinai prašo palaidoti juo
sius j vieną duobę, o ant jųjų 
kapo pastatyti du ilgesio kryže
liu.... '

Traukinys suvaži- 
A nėjo merginą.

Mauručiai. Birželio 28 d. 11 
vai. 43 min. 2 kilm. nuo Mah- 
ručių stoties, greitasis trauki
nys suvažinėjo IŠ metų mergi
ną Agotą Konstantaitę, Bieliavi- 
čių kaimo, Veiverių valsčiaus. 
Nelaimingoji, praleidus nuo 
Kauno einantį traukinį, bėgo at
gal į darbo vietą, nes darbavo
si prie gelžkelio, ir netikėtai pa
tekusi po greituoju traukiniu, 
einančiu nuo Vilkaviškio, ištaš
kyta po visą kelią. Šią savaitę 
jau antras toks atsitikimas. Bir
želio 26 d. Kaune siaurųjų ke
lių traukinėlis taip pat suvaži
nėjo moteriškę.

Iš KlaipBdoskrašto
PREKYBA PER KLAIPĖDĄ.

Prekyba per Klaipėdos uostą 
pradeda vystytis. Ne tik impor-

-- ----------------- 1-----------

tas, bet ir eksportas iš Lietu
vos pradeda traukti Klaipėdos 
link. Taip gegužės mėn. 81 d. iš
plaukė iš Klaipėdos Londonan 
pirmas laivas “Humus”, kurs 
atidarė nuolatinį susisiekimą su 
Londonu. Tuo laivu b-vė “Mais
tas” pirmoji pakrovė 5 vagonus 
kiaušinių- Londono rinkai. Tuo 
savo žygiu padaryta pirmoji pra
džia, nežiūrint rizikos, nes Klai
pėdoj nėra tinkamų įtaisymų. 
Birželio mėn. išplaukė iš Klaipė
dos kitas laivas “Kurland”, ku
riuo ta pati b-vė išsiuntė 4 va
gonus kiaušinių Londonan.
“Maistas” palaikydama savąjį 
uostą ir toliau pasiryžusi eks
portui savo prekes per Klaipė
dą. Tuo tarpu kitos nelietuviš
kos b-vės Klaipėdos vengia.

(L-va).

No. 1742. Patogi ir gražiai atro
danti suknia pilnai moterei ar mergi
nai. Sukirptos mados 36, 38, 40. 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Neabejok, kad ją lengvai pati gali 
pasisiūdinti. Jeigu nemėginai, tai pa
mėgink. Vienas lengviausių dalykų.

Gali nusipirkti byle kokios ^palvos 
materijos. Jeigu materija buirne vie
nos spalvos, bet raiba, tai padabink 
lygios spalvos materiją; o jei pirksi, 
lygią materiją sukniai, tai įstatyti ga
li raibą šilką ar baltą materiją.

36 colių madai reikia 41& yardo 40 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Jžio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
cntų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

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

siųsti man pavyzdį No.-------.;

Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) •
t

(Miestas ir valst.)

(Pcrsispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
I. APIE EIROPIEČIUS IR AMERIKIEČIUS

Tiesą pasakius, gal ir nevertėtų šie 
mano trumpi laiškai pavadinti iškilmingu 
vardu ‘Teatro revoliucija’, nes iš esmės 
čia aš nieko naujo ir duoti nesirengiu, nes 
šis pavadinimas, ar teisingiau, šis pasaky
mas, pas mus Eiropoj jau senokai atgyve
no savo amžių, ir šiandie jis jau nebereiš
kia to, ką jis reiškė jo gimimo dieną. Bet 
jei vistik aš drįsau pasilaikyti šį pavadini
mą, tai čia išdalies; jus patys amerikiečiai 
kalti; šiuo žygiu dar daugiau kaltės norė
čiau suversti pačių “Naujienų” Redakci
jai ar bent jų bendradarbiams.

Berods dar ne taip senai man teko 
■‘Naujienose” skaityti gražiai parašytų re
cenzijų apie Maskvos Dailės 
Te a t r o gastroles Chicagoje, kur tarp 
•kitko buvo išreikšta nusistebėjimas, kad 
randas žmonių, kurie studijuodami pasta
tymui veikalą, daro kelius šimtus repeti
cijų. Amerikiečiams tokia žmonių kant

rybė esanti nesuprantama. Tačiau tai nei 
kiek nekliudė amerikiečiams stebėtis ir 
džiaugtis tos kantrybės rezultatais. Kiek 
galėjau suvokti iš recenzijų. Maskvos Dai
lės Teatras sukėlė amerikiečių tarpe išti
są furorą, nesykį tapdamas pavydo objek
tu: ot, kad pas mus toksai teatras butų!

Tačiau man neteko rasti požymių at
sako į sekamus du klausimu:

1) Ar Maskvos Dailės Teatras pasku
tinis Eiropos žodis teatro meno srity? Ar 
toji Eiropa, apie kurią jus amerikiečiai 
kalbėdami, negalite susilaikyti nuo tūlos 
paniekinamos šypsenos, ar ji nėra dar 
daugiau pasakiusi, atidengusi naujų, neži
nomų horizontų?

2) Kodėl meno genijai taip užsispyrę 
gimsta senojoj Eiropoj arba Azijos pa
krantėmis, o Amerikoj — retai, retai ka
da koks paklydėlis genijus atsidrąsina už
gimti? Juk Eiropa, paskendus smulkiuo
se naminiuose ginčiuose, -imperialistiniuose 
smurtuose,' toli f gražu atšilikUsi nuo Ame
rikos socialinės tvarkos klausimais, nei 
tokių tiltų, nei tokių namų nepastato, kaip 
amerikiečiai (Juk New Yorkas savo bokš
tais dangų remia, o anglai Londone ku
riasi daugiausia vieno aukšto namuose, vi
sas Londonas panašus daugiau į didelį so

džių) j o jus pažvelkite į savo operas, į 
teatrus, į galerijas, — ką jus garbinat — 
ar ne Eiropos sūnūs, ar ne jų darbo ir ge
nijaus vaisius?! Pažvelkite į literatūrą, į 
filosofiją — kieno idėjomis, kieno ideali
zmu jus gyvenate ir džiaugiatės?!

Ar jums niekuomet neatėjo į galvą 
susidūmoti — ar tie visų tautų meno mil
žinai važiuoja int jus, jus mylėdami, lauk
dami, kad jus juos suprasite ir įvertinsi
te? Ar tie menininkai, be to, ką jie į 
Ameriką atsivežė, yra ką nors naujo mil
žiniško Amerikoj sukarę?... Ar jus atsi
menat seną palyginimą:

Viskas manoK tarė auksas. 
Viskas mano, tarė plienas. 
Viską pirksiu, tarė auksas. 
Viską imsiu, tarė plienas.

Tiktai tariant žodį ‘plienas’ čia nerei
kėtų suprasti į metalo gabalas. Amerikie
čiai -į- banįderiai; ■pirii^uoči^i, ’ pramoni
ninkai, neveltui didžiuojas savo išminties 
formuila: 1‘laikas-piniga^’... įAmerikiečiai 
moka dirbti, moka pelnyti, moka organi
zuotis, kaip gal niekas pasauly. Amerikie
čiai už pinigus gali viską turėti, gali 
džiaugtis visais meno laimėjimais. Bet tai 
dar nėra tikras kultūros kūrybos džiaug

smas. Amerikiečiai nepažįsta to džiaug
smo, kuriuo (gyvena Eiropos tautos, savy 
augdydamos ir išleisdamos į paasulį kū
rybos milžinus. Nes nėra Amerikiečių 
tautos, nėra tautos kūrybinių tradicijų, 
kuriomis auga ir tarpsta, menas. Kol A- 
merikoj išaugs tauta, kol* išaugs jos dva
sios kūrybinės tradicijos, tol mes, gal 
amerikiečių žvilgsniu, sukempėję, nepro
tingi eiropieČiai, kalbėsime apie pražen
gusią visas galimybės sienas Amerikos ci
vilizaciją, bet ‘Amerikos kultūra’ —r 
mums liks tuščia sąvoka. .. Jeigu Jums

1 sunku suprasti, kaip galima vieno veikalo 
daryti kelius šimtus repeticijų, tai kaip 
aš, prisiekusis Eiropos žemės svajotojas, 
išaiškinsiu, kaip galima kuria kuriamąja 
idėja pasigerti, apsvaigti, visai neatsime
nant apie by kokį pelną ar šiokios dienos 
reikalus! Kaip aš Jums pasakysiu, kad 
yra idealizmas, kuris nei doleriais, nei 
kita tolygia vertybe nėra matuojamas, 
kad yra idealizmas, kuris suprasti\ir įver
tinti reikalingas tolygaus idealizmo, pasi
šventimo, atsisąkymo nuo daugelio žemės 
gerybių! Ne asketizmą aš noriu skelbti, 
bet Jus gi patys užminėt apie Maskvos 
Dailės Teatrą, kuris savo nepaprastais 
laimėjimais, tarytum koks stebuklas iš

dangaus nukrito į Juęų padangę ir nuste-
bino! / Į • < ■ . ;

(Bus daugiau)

A. Vaičiūnas
, * ... * „ *
>, ' * (

Kai pragydo vyturėlis, 
Sutikau kely tave;
Kai pražydo pievų gėlės, 
'Pamylėjau aš tave.

Kai saulutė nusileido, 
Dainą audžiau paslapčia, 
Ant Šešupės kranto bėgau 
Vienas, — vienas ir nakčia!

Tu manęs neipamylėjai,
Jei mylėjai — užmiršai.
Aš dainuoju savo dainą 
Paslapčiomis ir viešai...

Mano dainos — liūdnas aidas, 
Mhno dienos — tai skausmai. 
Kur/ pradingo mano laimė 
Ir svajonės, ir jausmai?!...

(“Kr. Balsas”)
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Rubsiuviy streikas
Streikas vis dar tęsiasi. — 

Streikieriai gerai laikosi. — 
Streiklaužių skaičius veik 
visai sumažėjęs.

C. B. Shane Co. rubsiuvių 
streikas vis dar tęsiasi. Strei
kieriai gerai laikosi. Streiklau- 
žiių veik visai maža belikę 
dirbtuvėj. Darbdaviai, sako, 
labai susirūpinę streiko padė
tim, nes jie pamatę, kad jau 
jiems kitos išeities nebebus 
kaip tik taikintis. ,

Streikieriai pastruoju laiku 
dar gyviau sujudo streiko rei
kalais darbuotis. Pas juos ge
ras susiklausimas ir visi iš
vien veikia.

Kai kurie streikieriai pasa
koja, kad jau vaikšto gandų, 
jog darbdaviai nusitarę neuž
ilgo pradėti rimtas derybas su 
streikieriais darbininkais. Tat 
reikia spėti, kad streikas gal 
jau neužilgo baigsis darbinin
kų laimėjimu.

—Streikieris.

Prapuolęs lietuvis Pra
nas Katkauskas.

Vakar vienas musų skaity
tojų iš Indiana Harbor, Ind., 
pranešė mums, kad liepos 18 
dieną prapuolęs jo draugas 
Pranas Katkauskas, kurs kar
tais rašydavęsis ir “Kvietkaus- 
kas,” 30 metų amžiaus, neve
dęs. Juodu buvę atvykę j Indi
aną Harbor iš Steubenville, 
Oliio, liepos 12 d. ir Katkaus
kas buvęs apsistojęs gyventi 
po N'r. 3602 Deodor st. Liepos 
1(8 d. jis išėjęs Į darbą, bet 
daugiau nebegrįžęts. Išvažiuot 
kitur jis negalėjęs, kadangi vi
są savo mantą palikęs pas 
žmones, kur buvo apsistojęs. 
Gal būt, kad kokia nelaimė jj 
kur ištiko. Pranas Katkauskas 
turis seserį Pittsburghe ište
kėjusią už grosernfiiiko Fr. 
Žilionio.

Kiek žmonių žuvo nuo 
Naujų Metų.

Automobiliai suvažinėjo mir
tinai jau 390 žmonių, nuo 
munšaino mirė 123, o nuo re
volverių — 110.

Surado vagių “priėmė
jus” krautuvninkus.
Sugauti policijos bevagiant 

jaunuoliai prisipažinę prie pa
pildymo dąug vagysčių ir iš
davę tuos žmones, kurie pri
būdavę vogtus daiktus.

Užsimušė nukrisda
mas tepliorius.

Henry Schrieber, 69 metų, 
2<)20 Went\vorth avė., painte- 
ris, betepliodamials namus, 
2302 \Ventworth avė., nukri
tęs nuo trečio aukšto ir ant 
vietos mirtinai susižeidęs.

Lietuvių Rateliuose
i Ir iš toliniŲjy miestų žmo-
I nes važiuoja Naujienų
I Piknikai)
ffll I

Vakar vak. eidamas iš Chica- 
II gos teatro netikėtai sutinku sa- 
Įj!| vo seną pažįstamą, N. N., kuris 
!į pereitą rudenį, dėl negavimo tiA- 

jiiį kamo darbo apleidęs Chicagą ir 
jįl išvažiavęs į Detroitą.
j» “Na, koki dievai jus čia ant 
|į| Steitstryčio dabar atnešė? Juk 
Eji; rodos sveikas rašiai, kad jau ne- 
| j bemanai grįžti Chicagon gyven- 
R j ti?’ — nustebęs atsiklausiau jo; 
BJfc nes kiek laiko atgal jis man ra

šė, kad jam Detroite gerai klo
jasi ir kad jis jau nemanąs j 
Chicagą grįžti.

“Aš atvažiavau ne apsigyventi, 
o tik pamatyti antrąjį Naujienų 
piniką, nes, sako, pirmasis bu
vęs labai gražus, o šis žadąs dar 
gražesnis būti.”

“Taip, taip”, — patvirtinau.
“Tai ištikrųjų draugas atvy

kai į Chicagą dėl Naujienų pik
niko?” — žingeidavau.

“žinoma, kad ne dėl ko kito. 
Sužinojęs, kad ateinantį septin- 
tadienį, tai yra rugpiučio penktą, 
dieną yra ruošiama gražus Nau
jienų piknikas, tai ir nuspren
džiau pasiimti savaitę “vekeiši- 
no” ir atvažiuoti pasimatyti 
Naujienų piknike su buvusiais, 
savo draugais. Juk, kaip ir vi
suomet, suvažiuos daugybė 
žmonių netik iš Chicagos, bet ir 
iš aplinkinių miestelių. Taigi 
svarbu tokamę piknike dalyvau
ti.”

“Argi jau sveikas taip pasiil
gęs savo draugų?” — šyptelėjau.

“Well, tiesą pasakius, ir... ir... 
kitais reikalais atvykau...”

“Tai kokiais jau taip?”
“Tai šiaip sau asmeniškais,” 

— sumikčiojo.
“Ar tik ne dėl mėlynakių?” — 

vėl šyptelėjau.
Ir čia mano draugas lyg kep

tas vėžys paraudo... Na, ma
nau sau, aš vis tik sužinosiu sa
vo draugo paslaptis...

“O kaip su Agotėle, ar jau 
pasimatei ?” — atsiklausiau jo, 
nes mat dar atsiminiau, kad jis 
su ja nemažai draugavęs perei
tais metais.

“O ar ji labai kur trankosi?”
Tai jau čia tikrai pataikiau, 

manau sau. Na, ir kad sužino
ti kiek jis į ją įsimylėjęs, pradė
jau gerąsias jos puses jam aiš
kinti. Gi jam tas buvo kai su 
sviestu patepta...

“Aš girdėjau, kad Agotėlė 
rengiasi Naujienų piknikan, tik 
dejavo, kad neturinti su kuo 
važiuoti.”

“Ar ištikrųjų taip?!!” — nu
džiugusiu balsu sušuko ir pada
vęs dešinę tuojaus atsisveikino.

Likęs vienas pradėjau mąsty
ti, kiek tas Naujienų piknikas 
pridarys žmonėms “vargo”.... 
Juk tai ne šis vienas atsitikimas. 
Vaikinai rengiasi piknikan, tikė
damies, kad jie ten susieisią su 
savo pažįstamom,, bei pamatysią 
daug gražių lietuvaičių; o mer
ginos tikisi, kad jos irgi susi
eisiančios ten su visais savo 
“frontais”, bei pamatysiančios 
gražių vaikinų.... Ir ne baikas! 
Kai kuriems gal tas atrodys 
mažmožių, bet vis tik nemaža, 
žmonėms rūpesčio....

Jei jau taip, tai ir aš nusita
riau būtinai pamatyti Naujienų 
pikniką. Ir dabar nekantriai 
laukiu tos dienos, nes aš biskutį 
nekantrus žmogus.... — O. K.

Bridgeportas
“Birutė” atidaro savo konser

vatoriją. — Direktorium pa
skirtas Antanas Kvedaras.

Kaip šiandie “Birutės” drau
gija rengiasi atidaryti savo 
konservatoriją, 3252 S. Hal- 
sted gat., ant trečių lubų. Kon
servatorijos direktorium pa
skirtas “Birutės” choro, vedė
jas Antanas Kvedaras.

Piano ir dainavimo pamo
kas duos Antanas Kvedaras ir 
Mikas Jozavitas.

Biruticčiams, sako, muzikos 
pamokos busią žymiai nupi
ginta kaina duodamos.

Kokį pasisekimą konserva
torija turės, sunku pasakyti. 
Tečiaus yra pramatoma, kad 
toki muzikos mokykla turės 
gero pasisekimo. Mat jau šian
die randasi nemaža jaunimo, 
norinčio muzjikos srity lavin
tis.

Naujai lietuvių konservato
rijai reikia ger^au^iois kloties 
palinkėti. —Bridgeportjetfs..

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296._______

Pirmas lietuvių radio 
koncertas

Pavyko kuogeriausia. — Da
lyvavo vien lietuvių artistai 
ir dainavo vien lietuvių dai
nas.

Pereitą antradienį, liepos 31 
dieną, įvyko pirmas vien lie
tuvių radio koncertas. Jis su
ruošta KYW radio stoty, Chi- 
eagoje. Dalyvavo% veik visi 
Chicagos žymiausi artistai. 

Netik kad vieni lietuviai daly
vavo, bet ir vien grynai lietu
vių dainos Ijuvo dainuojamos 
ir lietuvių kompozicijos ' grie
žiamos.

Badio koncerte dalyvavo šie 
artistai: Julia Širvaitė, Marė 
Janušauskienė, Kastas Sabo
nis ir Jonas Ramanauskas, dai- 
ninkai-ės ir Jonas Bijanskas ir 
Antanas Olis, pianistai.

šio koncerto surengimu dar- 
davosi chicagiečiams gerai ži
nomas muzikas ir kompozito
rius p. V. Sarpalius.

tik tu- 
gerėjosi 
koncer- 
lietuviai 
įdomavo

Visi lietuviai, kurie 
rėjo radio aparatus, 
pirmu lietuvių radio 
tu. Bet ne vien tik 
tatai darė, gėrėjosi ir 
lietuvių muzika ir svetimtau
čiai. Ir buvo ko gėrėtis: kon
certas pavyko kubgeriausiai.

Koncertas prasidėjo 8 va
landa vakare iy tęįsesi iki 8:58. 
Ilgis radio vilnies buvo 345 
metrai.

Programas susidėjo iš šių 
muzikos gabalėlių: Julia Šir-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milvvaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.

Siunčia pinigus Lietuvon. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokiu^ 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

NUSIPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais su si rašinėji ir 
-greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su rąnka. Gėrįąu- 
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

rąiisko, “Kalvis, Ballada,” ir 
“Mažas Yra Mano Stonas.” Jo
nas Bijanskas ir Antanas Olis 
pasigėrėtinai davė pianu kele
tą lietuvių muzikos gabalėlių.
Marijona Janušauskienė, sop

rano, Jonui Bijanskui pianu 
palydint, gražiai sudainavo: 
Petrausko, Aria iš “Birutės” 
Operos; Aleksio, “Ak Myliu

4 DIENU IŠPARDAVIMAS CORD TAJERį)
Visi tikrai nauji, 10,000 mylių’ Cordo uždėtas var

das ir 
jų yra,

serijos numeris. Pirmutinė garantija. Kol 
kainos sekamos:

vaite, soprano, Jonui Bijans- 
Įkui pianu palydint, gana vy- 
| kušiai sudainavo: Šimkaus, 
[“Kur Bakūžė Samanota”; Kel- 
jpišos “Ne Margas Sakalėli”, ir 
Šimkaus, ‘Tas Tėvelį Augau.” 
Kastantas Sabonis, baritonas, 
Jonui Bijanskui pianu paly
dint, puikiai sudainavo: Nau
jalio, “Kad Skausmas”; Pct- (Tąsa ant 6-to pūsi.)

LINIJA 9Broa<dvay__Neverk.NYLr

SeiLIETUV^
1 PER HAMBURGĄ,PILlAvĄ

/• ARBA. L1EPO Jll
A / Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą
V Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) < 
/ VISA TREČIA KLESA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. LITUANIA ................................. Aug. 8
S. S. POLONIA ................................  Aug. 18

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

r _ LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
KB Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

30x3 .. 
30x3*4 
31x4 .. 
32x4 .. 
33x4 .. 
34x4

. $6.95
... 8.75
. 11.25
. 13.40
. 14.50
. 14.95

30x3 */2 ......................... $12.95
Fisk raudoni viršui, listo 
kaina ..........     $17.50
30x3*4 Fidelity ........... $6.75
Listo kaina ................... 13.70

Kitos mieros tajerai panašiai yra numažintomis kai
nomis. Mes esame nuolatiniai dastatytojai geriausių 
išdirbysčių tajei-ų, tūbų ir kitų reikmenų. Gaukite 
musų kainas kol pirksit© kur kitur. Mes kalbame 
lietuviškai. Atdara vakarais ir nedėldieniais.

FREEMAN TIRE 00.,
3803 W. Roosevelt Rd. Phone Lawndale 0453

šviesą ir jJajicgą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

DI? H A RROAD Busto Telefonas . , Uit. 11. A, DllVAU 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.

Ofiso Telefonas , 
Central 4104 .

DOVIERN ASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų 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, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisiy Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

Permaina gyvenime 
pamesti nesmagumus

Moterims' kurios pasitiki 
Lydya E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Greenville, Pa. — “Aš vartojau ju- 
kritingame padėjime ma

no gyvenimo ir 
jos pagelbėjo man 
puikiausiai. Aš g’u- 
lėjau lovoje ir sir
gau kuomet pradė
jau jas vartoti ir 
svėriau tada tik 
95 svarus. Aš tu
rėjau didelį Užde
gimą odos ir buvau 
labai nervuota . ir 
silpna, viskas man 
rodėsi juoda ir ne
galėjau nieko ma-

tyti. Aš būdavo sėdžiu ir verkiu ir 
nežinojau, kodėl aš verkiu. Nuo to 
laiko kaip aš pradėjalu vąrtoti Lydia 
E. Pinkhany’s Vegetable Compound, aš 
jaučiuosi jaunesnė negu buvau de
šimts metų atgal ir visi mano drau
gai sako, kad išrodau jaunesne ačiū 
tik Vegetable Compound. Aš dabar 
dirbu visą savo namų darbą ir ma
no šeimyna dabar susideda iš septy^ 
nių. Aš mielai atsakysiu kiekvienai 
moterei kuri rašys man kas link -mano 
ligos”. — Mrs. John Myers, 55 Union 
St., Greenville, Pa.

Daug panašių laiškų į šį yra at
spausdinta kurie liudija gerumą Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Jie yra teisingi savo išsireiškimuose 
moterų kurios pasako ištikro ką jos 
mano apie vartojimą šių gerai žino
mų gyduolių.

Daug sykių jos pasako savo laiš
kuose, kad jos visuomet yra pasiren
gusios atsakyti ir kitoms moterims 
kurios parašys joms. Tai yro noras 
pagelbėti ir kitoms moterims.

Turėdavo Eiti Ant Kriu
kių; Dabar Jaučiasi

Puikiai 64 metų
Aria ir Prižiuria 35 Akerių Komų 

Lauką ir Jaučiasi Puikiausia
Mr. M. Oxburger iš Sheffield, III. 

sako: “Rašau, kad ;davus jums žinią, 
ką Nuga-Tond yra padaręs dėl mą- 
męs. Aš išgulėjau lovpjo vieną savai
tę, o po to, kaip atsikėliau turėjau 
vaikščioti ant kriukių. Draugas da
vė man blanką ir liepė pasiųsti dėl 
Nuga-Tone ir jį išmėginti. Man dar 
nesuvartojus ne čielos bankutės, aš 
jau pradėjau atlikinėti visus smul
kiuosius namų darbus, arti ir prižiū
rėti 35 akerių komų lauką, pagelbėti 
šienauti ir jaučiuosi puikiai; amžiaus 
G4 metų.”

Šio laikraščio skaitytojai atras Nu
ga-Tone stebėtiną gydytoją panašiuo
se atvejuose. Pabandyk jį. Jis yra 
toks paprastas, malonus ir veiklus, 
jog į keletą dienų pastebėsit, kaip ge
rai jus jaučiaties. Jis padidins jūsų 
stiprumą ir pajiegą ir pagerins krau
ją, nervus ir kūną labai greitai, jis 
suteiks pailsinantį miegą, stimuliuos 
kepenys ir reguliuos vidurius labai 
puikiai. ■ Jisai yra tikrai garantuoja
mas jog pagelbės jums, ar gražina
mi pinigai. Pastebėk garantiją ani; 
pakiuko. Rekamenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visas 
aptiekas, ar prisiųsk $1.00 ir gausit 
tiesiog iš National Labaratory, 1014

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
PrivatiŠkų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, UI.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną;

Pinigai

Bridgeporto

LIETUVĄ
per < 

NAUJIENAS
§ 3210 So. Halsted St., 
I Tel. Boulevard 9663.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aklą specialiai*!

Palengvins akių Įtempimą,kuria 
esti, priežastimi galvos skaude] imu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, Skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai" 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri* 
renka teisingai akinius: Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 19 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 4 .*1 
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti 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

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

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

(Kam-pas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 50G, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Scrcdoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDKŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

GYDYMAS /
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aŠ 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison SI 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n> 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a* 
š esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar .

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių.' Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig* paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega-. 
lėtumet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte liję 5:30 po p., 
Seredomis ir sūbatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedčliomis: 9'lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W.,Madison St.

(Kampas Madison ir So. Marjret) 
Chicago, III.

Garsinkites Naujienose



i <n« »4>

R
NAUJIENOS, Chicagjo, III

2 Lietuviu Rateliuose. Atitaisymas klaidos

y

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Tave,” ir šiaip pasirinkdama. 
Jonas
Jonui Bijanskni 
dint,
Šimkaus, 
ciau”; ir 
šviesi Saulute.”

—Vienas girdėjusių

Ramanauskas, tenorius, 
pianu paly- 

gana ryškiai sudainavo: 
“O Greičiau, Grei- 
Petrausko, “Kaitink

Iškilmingas Socialistu 
Išvažiavimas

Pamačiau laikraščiuose, kač 
aš esu kaltinamas dėl ančių Lie
tuvių Neprigulmingos Parapijos 
bažnyčioj.

Dalykas buvo toks. Bažny
čios skiepe nebuvo slenkščio. Per 
devintines, niekaih nematant, 
sulindo airišių antįs. Aš pasa
kiau kunigui, kad yra sulindusių 
ančių. Bet jos tap ir paliko tū
lam laikui.

Paskiau pasirodė, kad tos an
tįs priklauso airišiui. Ir jis at
siėmė jas atgal. O tokią istori
ją kaip kunigas pasakoja, tai 
nėra teisinga.

— Zakristijonas.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
Ketvirtadienis, lĮugp. 2, ’23

NAMAI-ŽEME
L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki

mas jvyks rugpiučio 3 d., 8 vai. vak., 
Ravmond Chapel’y (816 W. 31 St.)

Draugai, pasirūpinkite į šį susirin
kimą atsivesti naujų narių.

— Sekretorius.

Roseland, III. — Draugijų sąryšys, 
palaikantis “Aušros” Knygyną, ren
gia išvažiavimą į Washington Heights 
miškus nedėlioj, rugp. 5 d. Pradžia 
10 vai. ryto. Bus kalbėtojai ir kito- 
ki pamarginimai. Kviečiame kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

STOGDENGTYST0

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lin’kėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Are., 

Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI pagražinimų 
(beauty) šapa, puikiai įrengta. 
Puikus bargenas tam kas pirks 
tuojau. Taipgi yra daug įmonių, 
kad įrengus kitą šapą. Šaukite:

Boulevard 3150. x
’ \ f

PARDAVIMUI automobilius Hauff- 
man 1923, G cilinderių, tik 4 savaites 
vartotas. Parduosiu pigiai ar mainy
siu ant mažtsnio karo. Buvo mokėta 
$1565, parduosiu už $1200.

Atsišaukite:
4129 So. Sacramento Avė.

2 lubos iš užpakalio.

Sekmadienį, liepos 29 dieną, 
L. S. S. VIII Rajonas suruošė 
gražų išvažiavimą į Jeffersono 
miškus. Socialistų ir jų draugų 
bei simpatizatorių suvažiavo 
gražus būrelis. Pirmiausia bu
vo ieškoma vietos kur apsistoti. 
Po apžiūrėjimo pasirodė, kad 
pakalnėj po medžiais tinkamiau
sia vieta. Ten jie ir apsistojo.

Toj pačioj vietoj turėjo savo 
išvažiavimus ir sandariečiai su 
moksleiviais. Visi drauge išpil
dė programą. Socalistams kal
bėjo Dr. Montvidas. Jis nuro
dinėjo, kad Amerikoje ilgai ge
ri laikai nebus, ir kad vienintelis 
darbininkams pasiliuosuoti iš al- 
ginės vergijos būdas, tai socializ
mas. Girdi, kol geri laikai, tai 
daugumas biznierių ir net dar-1 
bininkų diskusuoja, ar įvykus I 
socializmui jie galėsią turėti to
kius automobilius, kokius jie da
bar turį. Ir tik užėjus blogiems 
laikams toki žmonės pradeda 
rimčiau mąstyti apie socializmą. 
Jis sakė, kad darbinikams reikia 
rašytis prie socialistų ir savo 
reikalais rūpintis, nes niekas ki
tas už juos nesirūpins.

Pasibaigus bendram progra
mai, prasidėjo įvairus žaismai. 
Senimas ir jaunimas žaidė net Į 
sukaitę iki visai sutemo, 
turėjo daug pasigerėjimo.

Socialistai turėjo ir troką su 
valgiais ir gėrimais. Tik, ma
tyt, jie pamažino atsivežti už
kandžių, nes sandvičiai su nami
niais rūgintais agurkais privaka- 
ry visai išsibaigė. Sako, kad 
rengėjams išvažiavimo liko dar 
nemaža ir pelno. — Ten buvęs.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugp. 5 d., 1 vai. 
)o pietų, Mildos svetainėje, 3142 S6. 
falsted St. Visi nariai malonėkite 
aiku susirinkti, nes randas daug svar- 
)ių dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

gera vieta,-visokių tautų apgyventa. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Kas 
pirmutinis, tai tas laimės. Kas nori 
pirkti nepraleiskit geros progos.

1302 W. 103rd St.
Chicago, III:

Visi

Sandariečiy Išvažiavimas
septintadienį, liepos 
Amerikos Lietuvių 

Sandaros Apskritys

Pereitą 
29 dieną, 
Tautinės 
Chicagoje surengė draugišką iš
važiavimą į Jefenson mišką.

Sandariečiai, nusitarę su so
cialistais ir moksleiviais, apsis
tojo gražioje pakalnėje. Jų su
važiavo nedaugiausia, bet visi 
buvo pilni ūpo ir, pirm prasidė- 
siant programui, kai kurie jų ve
dė diskusijas su komunistais. 
Komunistai norėję įrodyti, kad 
geriausia pasauly valdžia esanti 
Sovietų Rusijoje, bet sandarie
čiai bandė priparodyti, kad taip 
jau nesama, kaip kad komunis
tai yra įsisvajoję.

Nors komunistai buvo apsis
toję ant kalnelio, bet nemaža jų 
buvo ir pakalnėj. Mat jie norė
ję ir čia “bosauti”. Ir pas juos, I 
matomai, drąsos netrūksta: ar j 
kur reikia, ar ne, bet jie vis tik 
kiša savo dvylekį ir tiek. Dar 
butų maža bėdos, jei jie tatai 
darytų rimtai, bet dabar tik 
šiaip sau, tarsi, priekabių ieško
dami. Nors, tiesa pasakius, 
ant jų daug užsipulti ir negali
ma, nes kai kurių nosys jau bu
vo gerai pamėlynavusios...

Sandariečiai turėjo ir kalbėto
jų. Pirmiausia kalbėjo mokslei
vis šemoška. Jis daugiausia aiš
kino nuveiktus dėl Lietuvos san- 
dariečių darbus ir koki Sanda
ros tikslai. Adv. Kodis kalbėjo 
apie Sandarą, apie reikalą moks
leivius šelpti ir tC O p. Valan
čius pasakė trumpą pasakaitę, 
privesdamas, kad kiekvienos sro
vės kalbėtojai bandą ko dau
giausia publikos susivaryti savo 
terbon... O tas išvažiavimuose 
kaip tik ne vietoje ir nepagei
daujama. j

Programui užsibaigus, publi
ka žaidė iki pat vėlumai.

— Sandarietis.

Msiimkit laiškus iš Paštį
Šie laiškai yra atSję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus j jį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.
908 
912 
918 
934 
935

I 949 
953 
956 
965 
973 
980 
983 
988 
997 

1000 
1002' 
1004 
1005 
1011 
1013 
1016 
1020 
1023 
1025 
1032 
1035 
1037 
1052 Saeklis Anton 
1057 Semetulskiu Feleksa 
1059 
1066 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078

Bataitis Frank 
Bieliūnas Petras 
Breunis Johan 
Dubinsku S 
Dubelus Jonas 
Juršėnas Jozef 
Gaspąrka J 
Geddris Louis 
Giacius Doni 
Jakštas J J 
Jungsva Julie 
Kasparai Francis 
Kičui Kazimerui 
Kumpikui Petrui 
Liketas Frank 
Lidkas Pilipas 
Lashewich Pawel 
Makryni Eva 
Matulauskas Janas 
Mazeikene Ane 
Mediesis Mick 
Mikalauski B 
Niauraite Anna 
Olisauskiene Maryjona 
Paulauskis Ignas 
Petrauskui Ludvikui 
Pečius Kostas

Snarskis Piter 
Strazdui Antanui 
Tucici Meri 
Urbutis Joseph 
Uzandenis Juzopas 
Vilka Kostas 
Vaznonis Ursulia 
Vilnius Stanislava

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar -nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namclj.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugpiučio 4 d., 8 vai. vak., pa
prastoje svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite laiku su
sirinkti.

— A. J. Lazauskas, rašt.

REIKIA —
Merginų indų plovėjų į restauraną, 

$15.00 į savaitę ir yalgis. Kas antras 
nedėldienis liuosas.

J. W. GALL, 
8205 N. Clark St.

Phone Wellington 6214

AUKSO MAINOS.
Bučernė už pusės kainos, daro biz

nį $125 į dieną. Parsiduoda labai pi
giai, arba išsimaino ant namo, loto, 
arba automobilio. Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

PUIKUS 5 PASAŽIERIŲ AUTO- 
mobilius pardavimui; viskas yra pir
mos klesos padėjime; atrodo-ir bėga 
kaip naujas; kaštavo $l,&50 parduo
siu už $450.00, nes reikia pinigų; ga
lima duoti pilną gvarantavimą geru
mo šios mašinos. Ateikite dieną 
vakarais pas:

BRIGHTON PARK GARAGĖ, 
3022 W. 43rd Street. 
Kampas Whipple St.

NAMAI-2EME

ar

PARDAVIMUI laikraščių stendą 
Westem Avė. ir 47th St. Kur parsi
duoda visokių tautų laikraščiai. Duo
da į savaitę $40.00 pelno. Tiktai 
$400.00.

Parduodu lotą ir gale loto mažas 
namukas. Arti didelios mokyklos, kur 
bus galima visokį biznį daryti, tik
tai $800.00. Viską nupirksit pigiai, 
nes turiu apleisti miestą dėl nesvei
katos.

Kreipkitės:
5755 So. Homan Avė.

Tel. Prospect 8438

PARSIDUODA bučernė, gro
sernė, naujas namas ir kampi
nis lotas sykiu. Priežastį patir
site ant vietos.

5547 Archer Avė., 
Summit, III.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų D-jos regularinis susirinkimas 
Jus laikomas sekmadienį, liepos 5, 1 
v. dienos Raymond Chapel, 816 West 
31 gat. Visi nariai malonėkit laiku 
atvykti, bus svarstoma svarbus reika- 
ai. Kviečiami ateiti ir nauji norin

tieji į šią

REIKIA -
Stiprių moterų lengvam 

dirbtuvės darbui. 
PULLMAN COUCH 

COMPANY,
3759 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 8 krėslų barbernS 
už labai pigią kainą. Lystas 2 me
tams. Rendos $30.00 į mėnesi. Rui
mai gyvenimui. Priežastis pardavi
mo svarbi. >

Atsišaukite:
5615 Wentworth Avė.
Tel. Wentworth 4053

PARDAVIMUI du namai, mūrinis 
ir medinis. Mūrinis turi 8 flaf.us ir 
2 bizniu. Medinis turi tik grosernę 
ir bučerne. Bizniai yra seni per 18 
metų. Gali pirkti namą su saliunu, 
sykiu ir pekarnę.

118 Midland Avė. 
Joliet—Rockdale, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 flatų puikus mūrinis namas su 

visais įtaisymais. Mainysiu ant loto, 
arba kokio nors biznio. Kaina tiktai 
$8,500. Perkantį reikia mokėti tiktai 
$1000, o kitus kaip rendą po mėne
siais. Kreipkitės pas: C. P. Surom- 
skis, 3346 So. Halsted St., Chicago, 
III., Phone Blvd. 9641.

draugija įstoti.
— Rašt. V. Pakeltis.

LS’S. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugpiučio 4 d., lygiai nuo 

: vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Svarbių reikalų delei 
tuopos narius ir norinčius prisirašy
ti prie jos kviečiame laiku susirink
ti. Kp. Raštininkas.

REIKALINGA moteris ant 
Summer Resort, Fox Lake, III., 
mokanti virti ir kalbėti angliš
kai.

Atsišaukite:
Naujienų ofisą Box 294

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatessen prie bizniavos gatvės, 
lysas ilgam laikui, 4 kambariai 
gyvenimui. Turi būt parduota iš 
priežasties ligos.

1942 W. 47th St. ‘

2
5

BARGENAS 
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 
augštų mūrinis namas, 4 flatai 
kambarius, didelis skiepas. 

' 4701—12th PI.
2 flatas iš fronto.

EXTRA! EXTRA!

po

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 1 
kuopos susirinkimas jvyks penktadie
ny, rugpiučio 3 d., lygiai nuo 8 vai. 
vakaro, Aušros Knygyne, 3210 South 
Halsted St. Nariai ir norintjs prisi
rašyti prašomi laiku pribūti.

— Kp. Raštininkas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALAUJU pirmarankio 
piekęriaus, prie kepimo juodos 
duonos. Gera mokestis atsakan
čiam darbininkui.

FRANK BRASUS, 
139 E. 107th St.

Phone Pul'lman 0945

PARSIDUODA barber shop, 
geroj vietoj, geras pelnas. Tu
ri būti greitu laiku parduotas, 
nes savininkas turi kitą biznį.

Atsišaukite:
4642 S. Western Avė.

PARDAVIMUI moderniškas naujas 
mūrinis 2 flatų, 5—5 kambarių, lotas 
40x125. Yra, 2 apšildymui įrengimai, 
5 minutės ėjimo iki C & N. W. sto
ties. Tik $12,500. Išmokėjimais.

R. X DARNELL,
514 So. 5th Avė., Maywood, III.

Pardavimui 2 lotai 25x130 ant West- 
em Avė. ir 66th St. Geriausia yieta 
dėl bile kokio biznio ir statymui na
mo. Parsiduoda už prieinamą kainą, 
o kitų lotų negalima nė už didelius 
pinigus gauti pirkti. Kas turėjo pir
kę lotus pernai, šį metą antrą tiek 
kainuoja. Cionais perka lotus iš City 
Hali, tai tur būt žino kas bus atei
tį ant Westetn Avė. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
6550 So. Artesian St.

JIEŠKAU savo brolio Adolpho Ba
rono. Girdėjau gyvena Canton, Ohio. 
Mes važiuojam' j Lietuvą ir norėtu
me pasimatyti. Meldžiu brolį, ar kas 
žinot pranešti.

A. BARONAS,
107 Kosciusko St., 

Laporte, Ind.

REIKIA darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

Jacob Lanski
37-th St. & Homan avė.

JIEŠKAU Adomo Poškos, Kvėdar
nos parapijos, Tauragės apskričio. Pir
miau gyveno Roseland, III. Prašau jį 
patį atsiliepti, nes yra svaraus rei
kalas iš Lietuvos, arba kas žinote 
praneškite, gausite dovaną.

V. MILLERtS.
10728 S. Michigan Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS
BUČERIS.

Atsišaukite:
CHICAGO MEAT MARKET, 

1845 W. 47th St.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 

nuo 30 iki 35 metų senumo, geistina 
butų, kad būt doras ir mylintis, gra
žiai pasiturinti gyvenimą. Geistina 
būt, kad augštas, diktas tinkantis į 
biznį. Turi būt pasiturintis, aš turiu 
nemažai. Meldžiu su pirmu laišku sių
sti paveikslą, tam tik duosiu atsaky
mą. Paveikslą grąžinsiu ant pareika- 

: | lavimo. Naujienos Box 293.

REIKIA pakuotųjų prie indų 
ir abelno tavoro, shipping ruimo 
pagelbininkų.

Atsišaukite:
1200 W. ?35th St.

<
SALESMENŲ

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS geras kambaris dėl 

vaikino prie lietuvių Brighton Parke, 
I Nuo pirmos rugpiučio, Melroselbc valgio. Taipgi reikalingas garad- 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par-1 žius sykiu arba atskirai. Turinti ma- 
davinėjimas pereina į globą Melrose I lonėkit atsišaukti greitai. 
Park News Agentūros, kurios ofisas 4338 Archer Avė.
randasi 4 Broadway, telefonas Mel-I Tel. Lafayette 7635
rose Park 710. Visi Naujienų prinu-| 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne- Į ----------------------------- --------------------
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip-1
tis augščiau paduotu adresu ar tele- Į PAJIEŠKAU ruimo jaunai porai, 
fonu. Naujienos bus pristatomos į na- Į be vaikų pas laisvus žmones ir kad 
m'us kožnam. duotų sudynus pasigaminti valgyti.

-----------  I Ruimas turi būti North Side, Bright- 
| Roseland. — Visiems, kurie turite Į on Parke arba apie 63 St. ir Mar- 
paėnvę “Aušros” serijų parduoti, ne- ųuette Park, Chicago. 
pamirškite sugrąžinti iki Rugpiučio Adresas Naujienų Ofise:
5 d., nes tą dieną bus “Aušros” išva- I Box 292
žiavimas į Washington Heights miš-1 ---------------------------------------------- -

JIEŠK0 kambario vaikinas prie pa- Vj-'i: d I žnMnių, North West apielinkė-
davete, stenkitės parduoti, bugrąžin-l . 7
ti galite tą pačią dieną išvažiavime, P įjįįjm -fai “ kį ran§as’i atlieka
nt nevSliaus kaip 5 vai. vakaro ^r^mharys”“ mMite“ pranešti 

* u ’ | laišku į Naujienų ofisą, po numeriu 
Box 297, 

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro | 1739 So. Halsted St.
dainų praktika įvyks penktadienį, 
Rugpiučio 3 dienoj, 816 W. Slst St., 
Raymond Chapel. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare. , j

Visi dainininkai po atstogų priva-
priį dainarimo,' ne^turim^įerai pri-| KAMBARIS vienam vaikinui 
sirengti prie musų rengimą ateinan- rendai. Švari vieta ir gerai 

* Vyrai,, lairie mylite dainą ir norin-Į laikomas. Kreipkitės, 
ti dainuoti galite prie choro prisidė-1 NAUJIENŲ SKYRIUS, 
ti ir lavintis dainavimo. Q9in TTnla+pd StChoro mokytoju yra vienas iš ga- b0* naiSLea ki
biųjų Chicagos Chorovedžių A. J. Kve-1 Box No. 1
daras. Prisidėjusėji prie dainavimo vi
sados turės naudos, nes prasilavins 
dainavime. ' — Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARiy

ISRENDAVOJIMUI

už-

Draugystės Darbininkų Lietuvių Są- Į -------
jungos susirinkimas įvyks penktadie- ANT RENDOS OFISAS, 14th St., 
nį, Rugpiučio 3 dieną, 7:30 vai. vak., I kampas 49th Avė., geriausia vieta 
D. žemaičio svet., .1750 So. Union I Cicero dėl daktaro, arba tinkamas bi- 
Ave. Būtinai turi visi nariai susirink-Į le kokiam bizniui, šviesus ir puikus 
ti laiku, nes turim daug naujų daly- kambariai ofisui su pagyvenimui kam*- 
kų apsvarstyt draugystės gerovei, bariai ar be.
xt..~ i.~— a j i Atsišaukite:

1345 So. 49th Ct., Cicero, III.
Nuo hepos 6 d. susivienijo trys drau
gystės į vieną, tai privalo kožnam ži
not visus draugystės reikalus; taipgi 
ligonis užsimalduodamas ar atsimal- 
duodamas turi kreiptis į Nut. Rašt., 
G. Pakeltis, 4315 S. Califomia Avė.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpiučio 8 d., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. 
yakare.- — Valdyba.

IŠRENDAVOJIMUI GARADŽIUS 
ir repair room, dėl trijų karų, garad- 
žiuje telęa 46 automobiliai, geroj vie
toj, biznis eina gera?. Priežastį par
davime patirsit ant vietos.

Atsišaukite į: 
NAUJIENAS, 

Box 296

PARDAVIMUI arba mainy
siu ant namo bučemę ir groser- 
nę, cash biznis. Priežastis par
davimo, senatvė.

2057 W. 22nd PI., 
Tel. Ganai 2881

, PARDAVIMUI mūrinis 
mag su saliunu, Bargenas 
biznieriaus.

Atsišaukite:
2725 Wentworth Avė.

na-
del

PARDAVIMUI gražus naujas na
mas, 6 kambariai, vana, pentrS, kie
to medžio dvigubos grindis ir trimin
gai, gražus didelis skiepas ir viršui 
kambarys; bamė dėl karvių, vištinin- 
kas ir kiaulininkas, garadžius, 2% lo
to žemės greitai augančioj lietuvių 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes krau
stausi kitur. Ateikite ir pamaty
kite.

1227 W. lllth PI.

PARDAVIMUI saliunas. Par
siduoda pigiai, nes mes turime 
išvažiuoti į kitą miestą. Atsi
šaukite tuojaus.

FRANK KIGAS,
. 1409 W. 14th St.

PARDAVIMUI du namai ant 
4 lotų, labai pigiai. Galima lai
kyti karvių ir auginti vištų. Kai
na $2,700, $1,500 pinigais.

Atsišaukite:
5629 So. Kilbourn Avė.

Ir Vėl Extra Bargenas!
PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 

ice cream ir kendžių Storas. Galima 
padaryti gerus pinigus trum-pame čė- 
sia. Biznis įplaukia ne mažiau kaip 
$35.00 iki $65.00 dolerius i dieną. At
sišaukite greitai po numeriu:

2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir yra lai
koma šviežios mėsos ir rūkytos. Ge
riausioj vietoj ant Bridgeporto. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant sa- 
liuno, name it mažesnios grosernes.

Kreipkitės:
3336 So. Ix)we Avė.

Tel. Yards 3609

Pardavinėjimui augštos rųšies | oė 
gėrimus į nesvaiginančių gėri
mų parlorus, grosernes ir deli- 
katessen krautuves. Alga ir nuo
šimčiai. Parašykite kokį turite 
patyrimų. Naujienos Box 295.

REIKALINGAS 
GERAS 
KRIAUČIUS. 

Atsišaukite:
BENSON BROS., 

1833 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
u5, su visomis mašinomis ir troku. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Ren- 
da nebrangi. Yra 7 kambariai dėl gy
venimo. Nepraleiskit šios geros pro
gos. Priežastis — turiu du bizniu.

314 Kensington Avė. 
Roseland, III.

■............................. ... 1 •" <

PARDAVIMUI pigiai saliynas. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera vieta. Ren- 
da nebrangi. Yra 2 pagyvenimai po 5 
kambarius. Yra svetainė. Priežastį 
pardavimo — patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
361 Kensington Avė., 

Roseland, III.

Pranešu visiems, kurie klausėte apie 
Summer Resort. Farma tapo suras
ta, patogiausioj vietoj, ant kranto vi
sų žinomų Bass ežerų. Apgyventa yra 
vokiečių, kaip miestas. Yra visokios 
maudynės ir žuvavimas. 40 akrų, ge
ri budinkai, 12 akrų sodno, visokių 
vaisinių medžių, 2 arkliai, 6 karvės, 
300 vištų, 70 ančių, mašinos, padar
gai ir javai. Per ganyklą bėga žu
vingas upelis, yra gražaus miško. 
Kaina $4,200, įmokėti $2,500, 80 ak
rų užsėta, 3 karvės, 2 arkliai, 25 viš
tos, mašinos, budinkai, viskas $3,000, 
įmokėti $500, arba mainyt ant na
mo. 68 akrai, geri budinkai, gera že
mė, 2 mylios į miestą ant didelio ke
lio, bėga upė ir miškas, 8 karvės, 8 
kiaulės, 3 arkliai, 150 vištų, 12 ka
lakutų, 20 ančių, mašinos ir visokį ja
vai, $7,500, įmokėti $2,500. Ta ūkė 
verta $9,000. Priežastis pardavimo — 
liga. 40 akrų, 3 arkliai, 3 karvės, 5 
kiaulės, 200 vištų, ančių, kalakutų, 
mašinos ir padargai, 3 mylios į mie
stą, viskas už $2,800, įmokėti $1,000.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentwater, Mich.

BIZNIS IR NAMAS.
PARDAVIMUI grosernė Jr bučer

nė su namu Brighton Parko apielin- 
kėje visai netoli lietuviškos bažny
čios; kaina $9,000 apie $4,000 reikia 
įmokėti, kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namelis su 5 kambariais; sta
tytas prieš karę, beveik naujas; pui
ki vieta laikymui naminių paukščių 
ir auginimui daržovių; lotas 30x125; 
kaina $4,500.

PARDAVIMUI kampinis muro na
mas; 2 augštų; 4 pagyvenimai 2 po 
5 ir 2 po 6 kambarius; statytas prieš 
karę pagal naujos mados su garu šil
domas, aržuolo trimingai visur; ren
dos neša $230.00 į mėnesi; namas ran
dasi Brighton Parko lietuvių apielin- 
kėje; kaina $20,000, nereikia visų pi
nigų.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite dieną ar vakarais 
pas:
BRIGHTON REALTY COMPANY 

4034 Archer Avė.
(prie Califomia Avė.)

PARDAVIMUI South West kam
pas 13 ir Hoyne Avė., 1 krautuvė, 4- 
7 kambarių flatas. Rendos $2,520 Į 
metus, krautuvė apšildoma. $3,000 pi
nigais, kitus išmokėjimais pagal su
tarti.

R. KUEBLER, 
1306 So. Hoyne Avė.

DIDŽIAUSI BARGENAI KĄ 
GALI BŪT.

PARDAVIMUI 80 akoj Illinois far- 
ma. Užauga 75 bušeliai komų akro. 
Randasi geriausioj paukščiu augini
mo vietoj. Kaina $6,800, $2,800 pini
gais, (kitus išmokėjimais. Gera stuba 
ir bamė. 4 akrai girios, kita dirba
ma. Geriausis bargenas valstijoj.

FRANK MOORE, 
Mt. Vernon, III.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs tame amate. Darbas ant vi
sados, ir geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
3139 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

ne ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priim
čiau partnerius. Paduodu labai pi
giai tik už $500,00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Vieta apgyventa viso
kių tautų. Biznis senai išdirb
tas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
4104 Campbell Avė.

PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parloras. Kampinis 
namas, gera vieta. Lysas ilgam 
laikui.

KUEBLER, 
1306 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant au- 
tomobiiiaus labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA galiūnas/ Ge
roj vietoj tarpe šapų, geras biz
nis, senai išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite greit, nes turiu tuoj 
parduoti. 1511 S. State St.

PARDAVIMUI saliunas ap- 
gyventoj visokių tautų aplinky
bėje. Biznis gerai išdirbtas. Tu
riu parduoti greitai. Patirsite 
ant vietos pardavimo priežastį.

2114 So. Halsted St.

PIRMOS klesos krautuvė, gro- 
sernė ir bučernė pardavimui.

Atsišaukite:
3300 VVallacę St.

PARSIDUODA pigiai cigarų, 
cigaretų, kendžių ir ice oream 
Storas. Nepraleiskite progos. 
Pirkite tuoj, nes biznis labai ge
ras. Kreipkitės:

1907 S. Halsted St.
\ PARDAVIMui bučernė ir grosernė 

su namu ar be namo. Galima nupirk
ti su mažai pinigų, priimsiu lotą ar
ba automobilių ant mainymo. Ran
dasi Brighton Parke.

Atsišaukite:
2462 W. 46th PI.

PARDAVIMUI aptieka. Turi 
būt parduota tuojaus.

Atsišaukite:
A. DECKER, 

Kampas 43 ir S. Fairfield Avė.

Parsiduoda bizniavas namas, Storas 
ir 3 flatai, namas randasi geriausia
me stovyje, savininkas parduos už $6,- 
500 arba mainys ant bile kokio biz
nio. Atsišaukite tohj, tas bargenas 
ilgai nebus.

Pardavimui 2-jų aukštų muro na
mas, po 6 ir 6 kambarius. Namo įtai
symai vėliausios mados. Savininkas 
parduos už $6,500. Turėdami $2,500 
gali pirkti.

Išsimaino 4-rių pagyvenimų muro 
hamas, 2 flatai po 7, ir 2 po 4 kam
barius — extra lotas prie šalies ir 
garadžius 2-jų mašinų. Namo paran
kamai vėliausios mados. Savininkas 
mainys ant mažesnio namo. Del su- 
žipojimo viršminėtų bargenų kreipki
tės

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 aukščio po 6 kambarius prie 
Garfield Blvd. ir Carpenter St. Ga- 
radžius mūrinis. Pirmas lietas garu 
šildomas, ir viskas po naujos mados 
įtaisyta. Kaina tik $9,800.00. Cash 
$3,500.00. Tas tai yra bargenas. 
Kreipkitės: J. Augaitis, 808 W. 33 PI.

PARDAVIMUI namas 2 aukščio 4 
pagyvenimų ir štoras, kuris yra tuš
čias, galima užsidėti bile kokį biznį. 
Parduosiu arba mainysiu. Priimsiu 
dalį |mokėjimo bile ką. Namas geroj 
vietoj. Savininke nedėlioj bus galima 
matyti tik iki 10 vai. ryte. 2 lubos 
užpakalis. 5744 So. Union Avė.

pas:
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107

DIDELIS, TIKRAS BARGENAS
Pardavimui didelis 4 pagyvenimu 

namas, elektra, gazas, vanos ir visi 
įtaisymai. Turi būt parduotas grei
tu laiku. i Namas randasi 2026 South 
Union Avė. Matykit savininką.

1845 So. 49th Aye., 
Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS. Turiu trum
pu laiku parduoti 5 kamb. bungalovv 
su visais parankamais geriausioj tran
sporto gražioj vietoj. Lotas 50x125, 2 
gražus medžiai; didelis garadžius. Kas 
norės pirkti greitai, parduosiu pigiai. 
$3,000 įmokėti, likusius pagal sutar
tį. Parsiduoda visi rakandai ir baby 
buggy. Taipgi karas 5 pasažierių, 
Kissel Car. Parduosiu viską pigiai, 
nes neatbūtinai turiu išvažiuoti Cali- 
tomijon. 149 So. 19th Avenue. May- 
vood, Illinois.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 
mūrinis, naujos mados, 5 ir 6 
kambariai, boileriai atskirai dėl 
vandenio šildymo. Kaina $15,500 
įmokėti $5,500.

5814 So. Sacramento Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

PARDAVIMUI 9 kambarių 
cottage, frame, furnace šildoma. 
Lotas 37^x125. Lengvais išmo
kėjimais, $2,000 įmokėti, $30 į 
mėnesį. Kaina $5,600.

A. J. KODYKOVVSKI 
4265 Archer Avė.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dez&inavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakaeijų kle
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vime ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.
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