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Lenky karvedžiai pešasi
Pilsudskis arti dvikovos su ka

ro ministeriu.

Lietuvos ministerija laimė 
jo pasitikėjimą

►

Rusai susikirto su japonais
b .ii-iii >i

Pirma sutartis tarp vo 
kiečiyir francuzy

Pilsudskis suėjo dvikovon 
su ministeriu

Prancūzai mato Kruppo sutar
ty pirmą pradžią vokiečių 
pasidavimo.

ESSENAS, liepos 5. —Pran
cūzų vyriausybė šiandie pas
kelbė, kad Kruppo dirbtuvių 
vedėjai pasirašė sutartį su oku
pacijos komjisįijos ^įnžĮiniediais 
dėl vartojimo geležinkelio lini
jos šakos, jungiančios dvi Kru- 
pi>o dirbtuves.

Tai yra pirma sutartis, ko
kią yra padarę vokiečiai fabri
kantai su okupantais. Prancū
zai žiuri į padarymą tos su
tarties kaipo į vokiečių pa šy
vio priešinimosi silpnėjimą.

Vokiečiai silpnėją.
LONDONAS, ličpos 5. — 

Daily Mail Dusseldorfo kores
pondentas sako, kad pirmas 
ženklas, jog Ruhr magnatai 
jau yra palinkę nusilenkti neiš
vengiamam ir susitaikinti su 
okupantais yra tame, kad Kru
ppo vedėjai padarė sutartį su 
Prancūzais <lel palengvinimo 
išgjabenimo francu^ų užgrieb

tųjų 70,(XX) tonų anglių vienoj 
KrupjM) dirbtuvių. Del tos 
sutarties 3,000 vokiečių darbi
ninkų, kurie buvo sustreikavę, 
dabar sugrįš į darbą ir franeu
zams inžinieriams bus paleng
vintas priėjimas prie anglių ir 
kokso sandėlių. Prancūzų ka
reiviai ir toliau pasiliks dirb
tuvėje, nors jie stengsis su dar 
bininka^š nesusidurti.

VARŠAVA, liepos 4. — Bu
vęs Lenkijos prezidentas mar
šalas Juozas Pilsudskis šiandie 
po piet suėjo dvikovon su ka
ro ministeriu Šeptickiu. Mu
šėsi jiedu špagomis ir buvo tris 
sykius susikirtę, bet vienas ki
to nepažeidė. Butų ir toliau 
kovęsi, bet 'juos sustabdė se
kundantai, kurie nusprendė, 
kad jų garbė atitaisyta. Pil
sudskis vakar pasitraukė iš 
pirmininko Lenkijos gynimo 
tarybos po aštraus susikirtimo 
su karo ministeriu.

Lietuvos ministerija laimė
jo pasitikėjimo balsavimą

Socialdemokratai nuo balsavi
mo susilaikė. Galvanauskas 
išvažiavo Paryžiun.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 2, (LLB). —Naujas Mini-

sį Lietuvos Seimo visų partijų 
ir mažumų pasitikėjimą. So
cialdemokratai susilaikė nuo 
balsavimo. Ministeris įPirmi- 
ninkas p. Galvanauskas, išva
žiavo Paryžiun.

(Premieras Galvanauskas iš
važiavo Paryžiun tęsti laikinai 
nutrauktas derybas su Lenki
ja ir ambasadorių taryba dėl 
Klaipėdos krašto. Jis ir pir
miau tas derybas vedė).

Rusai ir japonai 
vėl susikirto

Tavo Namas sakosi neišėjęs iŠ de- 
ne-

Joffe
rybų tik todėl, ikad paeiti 
galėjęs. Kivirčiai kįlo senuo
ju Nikolajevsko klausimu.

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMĖ”.

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

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MALŽEMĖ. V-

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

TOKIO, liepos 5. — Rusijos 
delegatas Joffe, kuris sergia ir 
gulėdamas lovoj veda*derybas 
su Japonijos delegatu Kawa- 
kami apie pamatus atnaujini
mui prekybos ryšių tarp Ruis- 
jos ir Japonijos, pasakė po pa
skutiniam abiejų delegatų pa
sitarimui: “Aš tik deltd neiįjk 
ėjau iš derybų, kad paeiti ne
galėjau.” y

Tokis Joff^ pareiškimas ta
po iššauktas oeT4“Ponų reika
lavimo, kad svarstymas atly
ginimo nuostolių 'už japonų 
skerdynę Nikolajevske butų 
atliktas kartu su svarstymu 
Rusijos reikalavimo, kad japo
nai paskirtų^ laiką evakavimui 
šiaurinio Sachalino.

Ikišiol Joffe ir Kawakami 
nepriėjo prie susitarimo nė 
kiek arčiau, negu buvusios 
konferencijos čangčunge, kur 
Rusija ir Japonija nutraukė 
derybas praktiškai tuo pačiu 
klausimu.

VARŠAVA, liepos 5.— Mar
šalo Juozo Pilsudskio ir karo 
ministerio gen. šeptickio drau
gai stengiasi kaip nors juos 
sutaikinti, kad išvengus dvi
kovos tarp tų dviejų karve
džių. /Jiedu susipyko nesenai 
konferencijoje ir, smarkiai iš- 
sikoliojo. Delei Susikirtimo su 
ministeriu, Pilsudskis pasi
traukė ir iš vyriausiojo Lenki
jos armijos karvedžio vietos.

Vėl baudžia Duisburgy
Del
ant

OUISBURG, liepos 5. - 
pašovimo belgų kareivio 
sargybos ]jrie tilto, ties kuriuo 
nesenai užmušta 10 belgų ka
reivių bombai ekspliodavus 
traukiny, tapo ant Duisburgo 
uždėtos naujos pabaudos. Išė
mus arkliais traukiamų jveži- 
mų, gabenančių prekes ir mai
stą, tik pėsti žmonės gali pasi
rodyti gatvėse. Vokiečiai ne
begalės rodytis gatvėse jai^įpo 
6 valandos vakare. Belgai i
čiadieny vieną vokietį užmušė 
ir tris sužeidė už pasirodymą 
gatvėje uždraustu laiku.

aus

FRANCŲZIJOS IR AMERIKOS ORO KARALIAI.

l

ir“Lawrence Sperry (dešinėn) Amerikos “Air flivver King’ 
GeorgeiBarbot (iš kairės) kuris tuo pat žinomas Francijoje kal
basi tarp savęs arti orlaivio, kuriame Barbot nesenei perplaukė 
Anglišką kanalą. )
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Komunistai vadovauja dar 
; biečiy konvencijoje

CHICAGO. Pora dienų atgal 
prasidėjusi Farmer-Labor par
tijos sušauktoji konvencija 
įkūrimui bendros darbininkų 
partijos, vis dar tęsiasi gatve- 
karių darbininkų salęjL

Nors buvo pranašaujama, 
kad konvencija svarstys apie 
pastatymą Fordo kandidatū
ros į prezidentus, bet ikišiol 
apie Fordą nebuvo nė užsimin
ta.

Bet užtai buvo didelių kivir- 
čiųj tarp lliberališkeisnių dele
gatų ir komunistų, kurie taip
jau konvencijoje dalyvauja. 
Ir komunistai, kurie yra 
silčpę po Amerikos Darbinin
kų partijos vardu, parodė to
kią didelę spėką, kad jie vie
ni užviešpatavo kdnvendjoje 
ir diktuoja jai savo sąlygas. 
Jie nutarė sudaryti “bendrą 
frontą” ir tverti dar vieną par
tiją, jie rašo jai platformą ir 
programą, atmesdami nuosai
kesnių elementų siūlomą prog
ramą.

Vadovaujami Ruthenbergo 
ir Fosterio komunistai stengia
si nuvesti naująją artiją į 
Mąskvą. Bet veikiausi jie gal 
laimės tik tiek, k 
ja skils ir komiifiistai pasiliks 
vieni su savo “partija.” Socia
listai šioje konvencijoje neda
lyvauja, kadangi joje , nedaly
vauja ir didžiosios dąrjtiinin- 
kų unijos, o darbininkų ma
sėms nedalyvaujant, tokia par
tija negali turėti reikšmės, tik 
chrr''labiau trukdytų politinį 
darbininkų organizavimą.

? konvenci-

HARDINGAS PLAUKIA 
ALASKON.

AjAKOMA, Wash., liepos 5.— 
Šiandie vakare prezidentas 
Hardingas, ^ pasakęs čia^pra- 
kalbėlę, laivyno * transportu 
Hendęrson išplauks j Alaską. 
Tai bus piripas Jungt. Valsti
jų prezidentas, kuris aplankys 
tą tolimos šiaurės šalį.

Hardingas buvo kviečiamas 
aplankyti ir Yukoną, šiaurva
karinėj Kanadoj, bet nuo tos 

' kelionės į svetimą Šalį jis atsi
sakė.

Estonijos Mėliai turės 
mokėti taksus

37 žmonės užmušti šven 
čiant liepos 4 d.

“Seni kavalieriai” bus taksuo- 
jami nuo 25 iki 60 m. am
žiaus.

BĖRUKAS, liepos 5. — Iš 
Revelio pranešama, kad Foto
nijoj tapoj pravesti įstatymai, 
sulig kuriais lįsi nevedę vyrai 
nuo 25 n\. Ai 60 m. amžiaus 
turės mokėti taksus. Taksai 
bus didinami kiekvienais me
tais iki nevedėlis sulauks 45 
m. amžiaus.

Estoriijos jstatymdaviai tuo 
pripažino, kad 25 m. yra tin
kamiausias laikas apsivesti. Jie 
pripažįsta, jog yra mažai vil
ties, kad nevėdėlis, sulaukęs 45 
m. amžiaus,Cdar apsivestų. Bet 
visgi jie tu^ės mokėti taksus 
iki 60 m. amžiaus, pasitikint, 
kad gal nieku r ie jų nors ir se
natvėje, bus priveikti apsives
ti.

CHICAGO. Ikišiol gautomis, 
bet dar toli nepilnomis žinio
mis, visoj šalyje, švenčiant 
Nepriklausomybes šventę liko 
užmušta 37 žmones, o sužeis
ta 127 žmonės. Illinois valsti-i 
joje 5 žmonės užmušti ir 28 
sužeisti. Visi jie žuvo ar likų 
sužeisti daugiausia leidžiant 
visokias ugnis ir šaudant “fire- 
crackerius.”

Chicago nors labai triukš
mingai šventė liepos 4 d. ir 
nors buvo labai daug šaudy
mo, bet nė vieno nėra užmuš
to tiesioginiai ar netiesioginiai, 
švenčiant tą šventę. Betgi 28 
žmones Jiko sužeisti; tečiaus 
visi sužeistieji yra sužeisti 
lengvai.

i •

40 mergaičių prapuolė
Dempsey laimėjo

5 —SHELBY, Mont., liepos 
Vakarykščiose ^kumštynėse už 
pasaulinę čempionystę tarp 
čempiono Jack Dempsey ir 
Tom Gibbons, laimėjo Demp- 
šey ir savo čempionystę atlai
kė. Vienok Gibbons pasirodė 
taip stiprus oponentas, kad 
Dempsey, nežiūrint savo dide
lių pastangų, neįstengė Gib- 
borisą nė kartą parmušti ant 
žemės. Kumštynės tęsėsi 15 su7 
sikirtimų (rounds).

1 žmonių kumštynių pažiūrė
ti buvo palyginamai mažai, 
vos apie 15,Q00, tad kumšty- 
nib rengėjams reikės nemažai 
pinigų pridėti. Tai dėlto, kad 
iki paskutinės dienos nebuvo 
žipoma, ar kumštynės tikrai 
įvyks, ar ne. Dempsey už šias 
kumštynes gavo apie $300,000, 
o Gibbons nieko. Bet Gibbons 
norį išnaUjo kumšČiuotis su 
Dempsey ir čempionystę lai-

CHICAGO. — Per pastarą
sias penkias savaites Chicago- 
je daugiau kaip 40 mergaičių 
prapuolė. Visos jos yra jau
nesnės 18 metų amžiaus. Nie- 
kurios jų galbūt sugrįžo po 
kelių dienų, bet kitos nebe
grįžo, gal ir niekad nebegrįš.

Apie tiek pat ir vyrų pra
puolė. Abelnai Chlcagoje pra
puola virš dviejų žmonių į dei- 
ną. Prapuolimai padidėja va
saros laiku, kada daug jaunuo
lių Išeina fsvįetą painatyti'”, 
— ir tankiai niekad nebegrįž
ta, dingsta ant visados ir tik 
Vienų tėvų /atminty tepasilie
ka.

Skundžiasi ant finansy
Tautą sąjunga negali suvesti 

galų. '

PINIGU KURSAS
Vakar, liepos^B d., užsienio

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.59 ,
Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.56 J
Belgijos 100 frankų ........... $4.94 :
Danijos 100 markių ........... $17.18

Finų, 100 margių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.90 I
Italijos 100į litų.........................$4.33 i

Lietuvos 100 Litų__________$10.00
Lenkų 100 markių ..................
Norvegijos 100 kronų....... . $16.09 j
Olandų 100 guldenų ........... $39.30
Šveicarų 100 markių ............ ,$17.38
Švedijos 100 kronų ................ $26.51 i
Vokietijos 100 markių ....... l/20c ,
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6 žmonės užmušti

4 žmonės žuvo gaisre

3 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

Reikalauja algos pakėlimo

RUSIJA GAVO VOKIETIJOS 
AEROPLANŲ.

Aeroplanai yra dideli, iš alu- 
mino ir gali pakelti 6 žmo
nes.
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Anglijai gręsia geležiu- 
keliečiy streikas

, LONDONAS, liepos 5. — 
14,000 Londono dokų darbi
ninkų ^treikuojant, kas sustab
dė daugelį laivų, darbietis at
stovas.!. R. Thomas po pasita
rimo su geležinkeliečių unija 
vakar parlamente prigrūmojo 
visuotinu geležinkeliečių strei
ku. • /* >

Geležinkcjliečiių . streiko pa
vojus gimė kompanijoms nu
sprendus nukapoti algas gele
žinkelių dirbtuvių darbinin
kams, nes buk arbitracijos ta
ryba, kuri nustatinėja geležin
keliečių algas negalinti nusta
tyti algas tų darbininkų. Tho; 
mas ragino valdžią įsimaišyti 
ir paskirti bešališką arbitraci
jos tribunalą. Jei tas nebus 
padaryta, sakė Thomas, igele- 
žinkeliečiams nieko kito ne
liks kaip paskelbti streiką.

BERNE, liepos 5. — Pir
masis siuntinis didelių aerop
lanų, kuriuos Rusijos valdžia 
užsisakė Vokietijoje, jau tapo 
pristatytas į Maskvą. Aeropla
nai yra Dormier rūšies, pabu- 
davoti veik vien iš aluniino, 
turi 200 arklių spėkos motorą,' 
gali skristi 100 mylių į valan
dą greitumu ir vežtis 4 pasa- 

nepkaii tani axfiatoUiaus 
ir mechaniko.

CHICAGO. — Geležinkelių 
ir laivų klerkų, prekių krovė
jų ir stočių darbininkų brolija 
padavė reikalavimą geležinke
lių darbo tarybai pakelti algą 
penkių geležinkelių klerkų ir 
stočių darbininkų. Reikalauja
ma pakelti algą nuo 5 iki 14c. 
į valandą.

CHICAGO. — Du žmonės li
ko užmutti automobilių liepos 
4 d. Dar keturi žmonė^- ku
riuos seniau sužeista, mirė tą 
dieną ligoninėse. Ant kelių į 
užmiesčius buvo daug nelai
mių su automobiliais ir daug 
žmonių liko sužeista.

3 užmušti, 5 sužeisti
CHICAGO. — Trys žmones 

liko užmušti ir penki sužeisti 
liepos 4 d. Du užmuštųjų yra 
italai ir manoma, kad juos už
mušė juodrankiai. Kiti užmušti 
ir sužeisti daugiausia šiaip ki- 
virčiuose. 7

♦ •.-VA’jr.ę

PITTSBURGH, Pa., liepos 5. 
— Keturi žmonės sudegė gais
re, kuris sunaikino Scmidt 
hotelį McKeesport<priemiesty. 
Tryjs lavonai tebėra (neidenti
fikuoti. šeši žmonės liko sm 
žeisti, daugelį gi kitų išgelbė
jo policija ir ugniagesiai.

LOUISVILLE, Ky., liepos 5. 
— Du vaikinai ir viena mer
gina prigėrė Ohio upėje, vai
kinams bandant išgelbėti tą 
merginą. Visi trys važinėjosi 
valtim, kuri nuo vilnių vidury 
upės apvirto.

MASKVA, liepos 5. — > Kapt. 
Tertov, kuris dėl merginos už
mušė dvikovoj kitą oficierių, 
Diažonov, liko nuteistas 18 
mėn. kalėjiman.

ŠIANDIEN — giedra, tik gal 
vietomis bus lietaus su perkū
nija; maža permaina tempe
ratūroje. y

Saulė teka 5:p0 valandą, lei
džiasi 8:28 valandą. MėųuO te
ka 12:42 valandą na’

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria’ Lietuvos bankai

GENEVA, liepos 5. — Tau-* 
tų sąjungos taryba priėmė re
zoliuciją, ‘kurioj reikalaujama, 
kad ta sąjunga laikytųsi dides
nės ekonomĮijos Asavo reikalų 
vedime, nes sąjunga negali su
durti galo su galu. Sąjungos 
sekretorius Drummond po to 
paskelbė, \ kad jokis tolimesnis 

 

sumažinidjias sąjungoj h|iudže- 
negalimas, nepaken

kiant sąjungos darbui. Jis sa
ko, kad tautų sąjunga todėl 
taip blogai finansiniai stovi, 
kad daugelis jos narių neužsi
moka reikalingų narinių <* mo
kesnių.
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Iš Mokslo Srities

S. L FMION fiS CO.ksenonu (ave-

ai taip pat

įerka

Chicago, III

FRESH!
Tel. Dearborn 9057

Pinigai

Namų Te!.: Hyde Bark 8395

Yards 1015,

Kx\V>

Dramą paraše ANTANAS AMNUfiLIS
Telephone Hamarkat 1618

Tik ką gauta iš Lietuvos,

NA UJIENOS
jie pastebėjo dar

1739 So. Hąlsted St Chicago, III,

Klauskite jūsų 
groserninko! ,

RAM tMTftACT WITI 
FRK6H PRE&tttfOt

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis franeuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Franeuzų 
Revoliucijos. . .
Draugystės, 
pinkit tuoj užsis

Ši3 colių postais Simmons Brasinė Lova, Springsai ir Mat 
rasas 4 kainavo $65.00, dabar parsiduoda musų šiame patuš 
tinimo išpardavime specialiai už

Po tyrinėjimų he- 
Ug panašus į 

šis ekihentų panašu-, 
įskiepijo Ramzcjui mintį,

S.W.BANES 
ADVOKATAS

V*!.! 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Bu ii din g

79 Weet Monroe Street, Chicago. 
Phono Central 2560 

Rez. 3208 So. Halsted St.
* i:ij. Vai.: 6 Bd 9 vai,

os vis tiek kur nors 
praneSkito iom, jdg

jog Jus 11 užlaikote 
daugiau parduo- 
dąugiau ir dau-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Learitt 81 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere* 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

KOMI NETU
RĖTI GRAŽIŲ 
vilnyjančių 

PLAUKŲ?

Kuopo^ir Rliubai pasiru

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

$39.50
Čia jau galima sutaupyti apie 33% %i ant rakandų ir gauti 
geriausį patarnavimą, ir rakandų tvermę. '

Teisingas Pardavimas dėl Kiekvieno
Išmintingas pirkėjas palauks kolei prasidės Liepos tuštini- 
mo išpardavimas, ir, kadangi laikas tam jau.dabar yra\pri
brendęs, ir mes turim už garbę pranešti, kad, mūsų patašti- 
nimo išpardavimas yra pilname įsisiūbavime, pavyzdžiui 
štai čia matotej vieną iš didžiausiu j ‘

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olsello kaina tiesiai pirkėjui 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & 
SUPPLY COMPA

V. V^yftrTTKATTSKAS 
Advokatas

29 bo. La Šalie Si. Room (M
Tol.: Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. CM caro 
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jog Rinso geriausiai at- 
• mažiausiai kenkia ma

to sunkesnių už azotą dujų. 
Tolimesni žingsniai, tai buvo 
įsitikinti, ar naujose dujose 
nėra kurio nors jau žinomo 
elemento. Tuo tikslu jis jas 
tyrinėjo spektroskopo pagalba.

Spektroskopas — tai taip 
sudėtas iš prizmių ir lęšių 
(linzių) instrumentas, kad ei
nant pro jį šviesa išskirstomą 
į jos sudedamąsias dalis. O 
išskirsčius šviesų į jos sudeda
mąsias dalis, galima tos dalys 
tyrinėti kiekviena skyrium. 
Tam tikroms sąlygoms esant 
kiekvienas • elementas šviečia 
kitaij), ir jo šviesos sudedamo
sios dalys*-būna- kitokios. Pa
vyzdžiui, praretintos dujos, ei
nant per jas elektros srovei, 
ima kaisti ir šviesti taip, kad 
žiūrint į jas pro spektroskopą |

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

ANT NAUDOS.

Pastebėjęs, kad raudonai 
įkaitintas magnis lėtai jungia
si su ozotu, Ramzejus šį da
lyką panaudojo savo bandy
mams. Iš oro jis labai atidžiai 
gavo ozoto, ir jį leido pro rau
donai įkaitintus magnio gaba
lėlius. Pastebėjo, kad juo ma
žiau likdavo azoto, juo labiau 
jo tankumas didėjo, šituo va
duodamasis Ramzejus pakar
tojo savo bandymus didesnio 
niasštabo, ir labai sudėtinio 
aparato pagalba davė dujoms 
cirkuliuoti kelioliką dienų pro 
įkaitintą metalą, koU galų ga
le beveik visos dujos susijun
gė su juo. Liko tik truputis. 
Kad įsitikinus ar ištikrųjų jau 
visas azotas išimta, jis pakar
tojo dar Kavendišiaus bandy-

gajima jų cheminę prigimtį su
žinoti.

Žiūrint pro spektroskopą 
naujai atrastąsias dujas paste
bėta, kad ten yra ir azoto 
brūkšnių, bet kartu yra ir ki
tų iš kurių ypač skyrėsi rau
donieji ir žalieji brūkšniai, kup
rių neturėjo nei vienas ligi tol 
žinomas elementas.

Tuo tarpu kai Ramzejus da
rė šiuos savo bandymus, lor
das Relejus kartojo Kavendi- 
šiaus bandymus. Jo bandymai 
pilnai patvirtino tai, ką gavo 
Kavendišius. Tas bandymas 
gautas dujų likutis žiūrint pro 
spektroskopą davė Ugi tol ne
girdėtą ir nežinomą spektrą.

Abu tyrinėtojai, Ramzejus ir 
Relejus sutarė dirbti kartu, 
kad užbaigus savo tyrinėji
mus, ir viešai paskelbė, kad jie 
atrado atmosferoje naują ele
mentą. Patobulintų aparatų 
pagalba jie gavo kiek daugiau 
argono ir atidžiai tyrinėjo jo 
chemines ir fizines ypatybes. 
Po to Ramzejus stengėsi ras
ti naujojo elemento vietą se
nųjų tarpe. Tačiau naujasis 
elementas buvo visai nepana
šus nė į vieną ligi tol žinomą 
elementą. Bandymas sujungti 
argoną su kokiu nors kitu ele
mentu liko visai be pasekmių, 
bet Ramzejus tvirtai tikėjo,' 
kad yra galima, ir kad jų gam
toje yra. Taip manydamas 
Ramzejus pradėjo atidžiai ieš
koti argono l^ltur apart atmos
feros. Čion Rąmzejui pavyko 

[įrodyti, kad argono yra dauge
lyje natūralių vandenų, kartu 
su kitomis atmosferos dujo
mis. Tuo tarpu jo domų at- 

I kreipė į save daktdro Hilleb- 
| rando tyrinėjimai Vašiu Eltone. 
I Hillcbrandas sieros rtigščia. ap- 

I dirbdamas retą urano minoru 
I lą, klevcitų, gavo kaž kokių 
bespalvių dujų, kurias paskai- 

j te azotu. Apie tai sužinojo 
Į Ramzejus, įsigijo apsčiai to 
mineralo ir gavo iš jo tų du- 

Įjų tikėdamasis čion atrasti ar
gono žymių. Ir kaip nustebo 

Į Ramzejus spektraskope pama
tęs ne tuos brūkšnius, kuriui 

[jis laukė, bet to elemento 
Į brūkšnius, kurio jau prieš kc- 
Į lięliką metų pradėta ieškoti ir 
[vis be pasekmių.

Mat, 1868 metais, saulės už
temimo metu prancūzų astro-, 
nomas Hansenas saulės chro- 

Įmosferos .spektre pastebėjo 
ypatingų brūkšnių, ir tuos 

Į brūkšnius Fraklandas ir Lo- 
Įkieris priskyrė dar kol tais 
| laikais nežinomam elementui, 
kurį jie helijum praminė, nuo 

Įžodžio helios — saulė.
Dabar Ramzejus -pamatė 

kaip tik tą helijų, kuris ligi 
tol buvo tik saules gyventoju 
skaitomas 

pijus pasirodė 
argoną 
mas 
kad jie yra du nariai ištisos 
dar nežinomos elementų . šeL 
mynes ir dėl to jis 1897 metais 
paskelbė gana drąsų pranaša
vimą, kad turi būti dar vienas 
šių dviejų elementų giminė, 
taip pat santikyje su kitais ele
mentais indiferentus' kaip ir 
aniedu.

Pradėta siteipatingai ieškoti 
to elemento ir po daugelio 
pasisekimų jį gailų gale rado. 
Ramzejaus pranašavimas išsi
pildė su visednis smulkmeno
mis.

Kiekvienas dujas galima pa
versti skystimu. Tai galima 
atsiekti tik jas smarkiai auši
nant ir spaudžiant. Ramzejus 
su savo pagelbininku Traver
sų šiek tiek argono dujų pa
vertė skysčiu. Versdami skys
čiu argoną 
ir kitų sunkesnių už argoną 
dujų.

Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
BalnmūotojM
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

Kaina 10c. Daugiau įmautiems — pigiau

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime j/ sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus ' pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą L ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mle- 
roH 34 iki 48, vėliausių stylfų. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.56 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
fr?$27.50. Vaikų siutai $9.56 iki
J Z S. GORDON, 

“Numažinta kaina rūbai” 
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14ti 

Sts. įėjimus 739 W. 14th St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto fk? 

9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 nl 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliouti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai vakare.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127. N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8828 So. Halsted St 

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

iki 12 ryto.

oro 0,937 dalys argono,
- v

dal. oro 1 ar 2 dal. h ei ij aus 
" '.. , . > 

20,000,000 dal. oro apie 1 dalį ksenono
Kokia šių dujų reikšmė at
mosferoje, dai; neišaikinta, bet 
ir ar gali turėti kokios nors 
reikšmės tokios mažos jų kie
kybes kol. kas sunku pasakyti. 

* Dar- lieka paminėti, kad 
d-ras Vegenęris paskutiniais 
tyrinėjimais remdamasis spė
ja, kad atmosferoje 500 klm. 
augštumoje turi būti dar sluogs-. 
nis dujų lengvesnių už vande- 
nolį. šias dujas Vegeneris siu-* 
lo praminti heokoronijuin dėl 
jų panašumo su koronijum, 
kurs, kaip manomu, yra sau-, 
lės atmosfera.

Tšigi, kaip matom, istorijos 
bėgyje oras žmonių akyse ' iš 
paprasto mistinio elemento pa
virto jdonįiu sudėtiniu kunti, 
kurio tyrinėjimas dar toli gra
žu nepabaigtas. Mes trumpai 
peržiurėjom orą lik iš tos pu- 
sęs, kur matoma jo sąstatas, 
bet ne mažiau įdomus jis ir 
kitokiais žvilgsniais: meteo
rologijos, kaipo orlaivių okea
nas, kaipo betarpis šaltinis nau
dingiems produktams gamin
tis, pavyzdžiui, azoto rūgšties 
ir t t. , ihjf

Visose šiose sritise oras dar 
laukia savo naujų Kavcndišių 
ir 'Ramzejų.

SUSIVIENIJIMAS, LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu’apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami ntio 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA, išleistas knygas už pusę kainos. 

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

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

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

Vėl itmtafei spcktimskopo. 
Lengviausios dujos spektros-^ 
kopė švietė aiškiai raudonai ir 
buvo pramintos neonu (nau
jas). Vienos iš dujų sunkesnių
jų praminta kriptonu (paslėp
tas) , o kitas 
timas). Pirmųjų dujų charak
teringos geltona ir žalia lini
ja, o antrųjų labiau žymias žy
drosios. ; Taigi, kaip matom, 
atrasta visa naujų elementų 
šeimyna. Ore šių dujų yra po 
labai nedaug:
100 dali ___  _______
100,000 Jalių oro 1 arba 2 dalys neono, 
1,000,000 dai. c__ _ 2 :__
1,000,000 dal. oro apie 1 dalį kviptono

Tai yra puikybe kiekvienos 
moteries ir atkreipia atydą 
kiekvieno! Kiekviena moteris 
gali turėti puikius plaukus, 
nes tai yra ne kokia nors B-W"•

laimė ar prigimimas, bet 
klausimas teisingo užlaiky 
nuo. Tikras draugas kuris 
pagelbės jums.

‘Vervena plaukų shampoo ir yervena plaukų tonikas’ ♦
Tie du prireųgimai yra Žinomi šiandien visoje 
šalyje kaipo geriausi plaukų prirengimai mar- 
kete. Plaukai pasiduoda visokioms ligoms ir ša- 
le visokio, didžiausi pluakų priešai yra pleiska

na nos? kurios panaikina plaukų šaknis, kurios turi
būti pašalintos tuojau. Tikras prirengimas dėl 
pleiskanų yra: —

‘VERVENA PLAUKŲ SHAMPOO” — jis 
MMVL \(/ ■ prašalina pleiskanas po porą sykių vartojimo — 

v t F butelis, $1.00. Kuomet pleiskanos yra praša
li" r lintos vartokite kitą prirengimą: — “VERVENA

PLAUKŲ TONIKĄ”, kuris prigelbsti augimui plaukų, padaro juos 
žvilgančiais, minkštais ir vilnyjančfąis. Butelis 80c. Abudu priren- 
gimai parduodami už $1.75. Klauskite aptiekose ir pas vietinius 
agentus, arba užsisakykite tiesiai nuo musų paštu įdedant 25c. pašto 
ženkleliais — kitus* užmokėsite kaip pristatysime.

VERVENA LABORATORY, Ine. 
197 Hartford Bldg.

*^^*****’i*»*^^^**********i*««**w»^*ww^w«r**w^0wwMa«

J. P. WAITCHES ' 
LAW YER Lietvvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10766 8. Wabaah Are.

Tel.: Pullman 6877.

pienuose savo (mtmaruose, 
vardu “Experimenta on Air”, 
Kavendišius aprašė elektros ki
birkšties veikimą į orą užda
rytą inde virš gyvsidabrio. Be 
to tame inde turi būti ir gai-j 
liejo šarmo. Jis pastebėjo, kad 
oro turis tada mažėja. O | orą 
siunčiant vis naujo deguonies 
tada, kai elektros kibirkštis 
nuolat ten šoka, turis vis ma
žėja ir mažėja ligi tam tikros 
ribos. Mat, elektros kibirkš
ties įtakoje iš pradžių azotas; 
jungiasi su deguonim, o tu<f 
budu gautąjį azoto deginį pri
sijungia šarmas. Tokią proce
dūrą daug kartų kartojant, 
galų gale ore turi nei truputis 
azoto nelikti. O jeigu kas nors 
liks, tai bus jau ne azotas. 
Šiam atsitikime su deguoniu 
nesusijungę likučiai “sudarė 
ne daugiau kaip 1/120 dalį vi
sos įleistojo į bandymų indą 
azoto kiekybės. Taigi jeigu! 
ore yra kitokio azoto, kurs! 
negali būti sujungtas su de-i 
guonim, tai drąsiai galima sa
kyti, kad jo yra ne daugiau 
kaip 1/120 Idalis viso imtojo 
azoto”. Pats Kavendišiu's no 
sistenge ištirti tą likutį, ir 
praėjo daugau kaip šimtas me
tų ligi išspręsta šis uždavinys.

1883 metais garsus fizikas, 
lordas Relejus, smarkiai nusi
minė radęs skirtumo tarp tan
kumų tų dviejų probių, kurias 
jis skaitė grynu azotu; viena 
šių probių, gauta iš anųinija
ko buvo lengvesnė už gautąją) 
iš oro. Skirtumas buvo ma
žas, ir kieik kartų jis bandy
mą nekartojo, ko jis nedarė, o 
skirtumas via tik buvo. Iš pra- 
jdžią Jis manė, kad imtteji pre- 

.vis-ni gryni, arba 
'kad paprastas azotas pavirsta 

kitokiu azotu, kurs skiriasi 
nuo tikrojo >kaip ozonas nuo 
deguonies. Tačiau tolymesni 
tyrin3j|niaii sumušė kbu šliuos 
manymus.

Chemikams buvo pasiūlyta 
išspręsti šį netikslumą, t. y. 
ištirti delko vienos dujos tu
ri du tankumu. Neatsirado nie
kas, kas išaiškintų. Tada pro-j 
fesorius Ramzejus ėmėsi dar-

Puritan Malt neturi laiko kada stovė^ 
— jis eina labai \greitai nuo pardavinė
tojų lentynų. Jus pa
matysite skirtumą, 
kuomet jus palygin
site rezultatus ko
kius jus gausite ir 
kokius jus gaudavo
te iki šiol iš kitų iš- 
dirbihių.

Lafayhtta 4223
Plnmbing, fleatfns 

Kaipo lietuvis, liętuvianui vĮi 
patarnauju kuo 

M. Yušf
8228 W. 38th St.,

GROSEBNINKAI
Ar jus pasivejate sdVo kosttfftierius?

Vis daugiau ir daugiau ntfoterą, šim
tai geriausių jūsų kostumefių, pame
ta vartojusios šertojo mtiilo plyteles, o 
vartoja Rinso, naujosios rųsies muįlą, 
specialiai padarytą ap&kąlbimut šei
mynos.

Kaip kas savaitė ateina skalbimo 
diena taip tikrai Rinso pasirodo są
rašuose šeimininkių perkamų daiktų, 
ir tai kas savaitė vis tankiau ir tan
kiau. Kuomet tik sykį moteris pa
mato, kad Rinso mirkyte išmirko ’kur- 
vą alukan iš skalbinių,; tai jau jokia

rumdymo, 

imas ..paskleidžia gerą 
žinią, kad štai/pagaliais, randasi jau 
muilas pavaduojantis nuo darbo, — 
muilas, kurs pats išskalbia šeimynos 
skalbinius perdėm, greitai ir saugiai 
ir taip puikiai kad šeimininkė gali di
džiuotis išskalbdama skalbinius džio
vinimui. Rinso garsinimai taip pat 
pabrėžia, kad Rinso išdirba Lux’o fab
rikantai. Rinso taip gerai tinka prie 
šeimynos apskalbimo, Kaip Lux deli- 
katniem skalbiniam.

Jūsų kostuirterkom, 
skalbiamąsias mašinas, sako tų maši 
nų. Išdirbėjai, f ‘ ‘ ‘ ‘
lieka darbą ir 
linai.

Ar jūsų kostumerkos žino, kad jos 
pali nusipirkti to stebėtino muilo iš 
jūsų? . 
Rinso — 
užlaikote 
pardavimui Tai 
site. Nes Rinso 
giau parduodama.

Padėkite Rinso aiškiai matomoj 
vietoj taip kad jūsų kostumerkos ži
notų, kad jus patenkinate jų reikalus. 
Jeigu iųs norėtumėte gauti gražų pa
garsinimą Rinso dėl savo lango arba 
dėl savo stiklinių, tai kreipkitės, klau
sdami patarimo į Lever Bros. Ce.. 
Cambridge, Mass. Jie gali jum pa
dėti daugiau parduoti Rinso kurio ir 
šiaip vis daugiau ir daugiau parduo
dama. > ' ' !

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

i(Maratasif

iCASH AR ANT IŠMOKĖJIMO !
Kam bėgioti aplinką kad jūsų senas kaimynas gali sutaupyti ■

JUMS daugiau pinigų ir laiko. J
bu. B

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Bažnyčia po vardu, Motinos Dievo 

Šidlavos, Lietuvių T,autos Katalikų, 
3501 So. Union Avė., Chicago, 111. Mi-: 
Šios šv. sekmadieniais 9 ir 11 valandą 
prieS niet. M*7 rS'O valandą vtx- 
kare. Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekamo pagal Jėzaus Kristau^ įsa-- 
kymus, meilė Dievo ir artymo. Kld- 
fcono rezidencija, 3509 So. Union Avė., 
Chicago, III., Tel. Yards 1636. Vysk. 
Mickevičiaus laidotuvių paveikslai yra, 
gatavi. Norinti įsigyti kreipkitės kun. 
Žukausko. Nedalioms su krikštais lau
ki ama iki 3 vai. po pietų.

IIETSVA 
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 96G3.

: .Helsers . :
j FTJRNITUfĮE i
■ i an^ayįeįy f Storo
i 2107 —11 West 22nd Stree

PunONMitr
no? fibavored “fffgftesr

dieną taip tikrai Rinso pasirodo, są

Ir tai kas savaitė vis* tankiau ir tan
kiau. ::_____ „i ‘
mato, kad Rinso mirkyte išmirko Kur-

moteris negrįžta .atgal -.prie baisiai 
nuobodaus, varginančio grumdymo, 
trynimo ant skalbiamosios lentos.

Rinso garsinai

muilas pavaduo;

$32.50, $37.50, $42.56 ii 
Whipcord, Cranenetto & Ga-

Vaikų siutai $9.50

S. GORDON,



Penktadienis, Liepos 6,1923

(ATSIŲSTA)

KORESPONDENCIJOS Lietuvių Tautos teatras Didelės Dovanos
Darbas

minas

rasite

Vąlandos nuo 7

Pranešimas

Atdara subatos vakare iki 6 vai

Telefonai i

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

RESURSAI DAUGIAU KAIP $13,500,000.00

Paprasta vertė iki

Turtas virš $8,000,000.00

TeL Boulevarl 0537

3825 So. Halsted St, Chicago, IU.

siūlų, worsteds, cassimeres ir ševj 
mų pattrenų ir stylių, visų mie$Į 
rams. Vienų ar dviejų kelnių siutai

8113 South 
Halsted St.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Suaugusiems ir jauniems .vyrams, 
taipgi Mohair............. ............ į........ 4712 So. Ashland Avė, 

arti 47-tos gatvės

Dabar yra labai geras laikas pradėti savo tau 
pymą accountą aštuonuoliką metų senumo vai 
stijiniame banke.

Mes maloniai transferuosime jūsų taupymo ac- 
countus be jokių nesmagumų dėl Jūsų. Jums tik 
reikia palikti jūsų bankinę knygutę bile kuriams 
musų viršininkui.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

Prisilaikydami savo seno papročio, mes teuteik- 
sime palūkanas liuo Liepos 1 ant visų taupymų 
padėtų liepos 15 d. ar pirmiau.

kelnių siutai
VYRAI! Štai yra siutų išpardavimas kuris suteiks 
jums didelį, žingeidumą praktiškiems pirkėjams! Tik 
pagalvokite, kad jus galite nusipirkti 2-jų kelnių siu
tą, arba su extra gražiomis kelnėmis tik už $22.50.
— Tai yra nepaprasta proga! . gte Š JL

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

Tel. Kenwood 5107

1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų

Išsilavinę neis vaidinti 
talento, savo

' Fine for Lumbago?
Musterole drivea pain away and 

brings in ita placc delicious; aoothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan; whitc ointment; mado 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drųg store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEE

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SU

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

šis dalykas gali būti visiems 
ganėtinai aiškus ir tą darbą

Tas pasiūlymas yra teikiamas musų i naujiems 
kostumeriams taipgi ir musų seniems kostume- 
rrams. V /

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

Kreipkitės

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
DR. P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

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

iki 2 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago

Bankinės valandos:
Utarninko vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. 
Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. 
Kitomis dienomis nuo 
9 vai. rytpį^i 4 vai. 
po pietų, ‘ - e.

Broliai, ir seserįs 
yra pradėtas ir reikalingas mu
sų visų pAįsidėjimas. Tad ne
laukime, nes laukimas nieko 
mums neatneš naudos. Belauk
dami pasijusime, kad savo 
jaunosios kartos nebeturime.

Ateinančiame susirinkime 
bus renkami artistai vaidini
mui pirmojo veikalo, kuris jau 
yra pagamintas ,tad ir suaugę 
ir jauni atsilankykite į susi
rinkimą, kuris įvyks liepos 5 
d., “Garso” name, Federacijos 
kambary 8 vai. vakare.

' —Scherzo.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

VIENYBĖ,
193 Grand Street, i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 matai 

Ofisas
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 
0 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 19 valan

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

Lithuanian National 
Theatre.

kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė repiti. Iki rug- 
piučio T*tlienos įstojimas į Lie
tuvių Tautos Teatrą $1.50,- gi 
nuo rugpiučio 1' dienos bus 
$3100.

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA 
DEDANT SU RUGSĖJO * “ 
metų$4.00. I -

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

Mrs. A. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENĖ 
AKUŠERKA

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.

Šviesą ir pajiegą suvedame I senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKŪS, Ptm.
1619 W. 47th st„ Tel Boulevard 7101,1892. Chicago.

Telefonas Boulevard 7042

DR. 0. Z. VE2EL1S 
Lietuvis Dentistas

Kiekvienas siutas naujo modelio!
Konservątyviški ir sport modeliai, kietai suverptų 

’ |įai. Pageidauja- 
visokio ūgio vy-

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ar kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1925 W. 
18Įh St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 0876

Kaktį Drexel 950 
Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.-
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Birželio 24 dieną vietos Šv. 
P. Marijos Kožancavos Moterų 
draugija laikė savo susirinki
mą bažnytiniame skiepe. 
Svarstant draugijos reikalus 
atvyko ir patsai kunigas. Ir 
ve ką jis pareiškė. Draugijoj 
esą tokių narių, kurios dirbą 
prieš katalikystę ir jį patį, 
kunigą, vadiną melagiu. Jis, 
girdi, ilgai kentėjęs, bet jau 
nebetekęs cerplyvasties, nebe
galįs ilgiau kentėti. Jis norįs, 
•kad tokios narės butų išmes
tos iš draugijos, o jis žiūrė
siąs, kad jos ir iš kitų draugi
jų butų išmestos ir pasiųstos 
j bolševikų rojų.r

Pasakęs tokį pamokslą ku- 
■nĮigas išėjo, nepasakęs ,betgi, 
kurios narės yra jam taip nu- 
sikaltusios.

Lietuvių Tautos Teatrą? Mes Į privalėtų 
jaunimą neužinteresuosime sa
vo masiniais susirinkimais, nei 
savo kalbomis nei savo ilgais, 
jiems nesuprantamais išva
džiojimais. Mes turime jauhi- 
mui duoti tą, ką visas pa
saulis savo jaunuomenei teikia 
ir juos užinteresuoja, tai yra 
dailė. Lietuvių Tautos Teatras 
kaip tik tam atatinka. Čia jau- 

turės kuoplačiausią au
tonomiją lavintis ir veikti bije 
kurioj dailės srity. Čia jiems 
—jaunimui nebus nubudus la
vinimasis, nes bus lavinami 
kaip lietuvių, taip ir anglų kal
bose 
bei rodyti sayo 
gabumų kur skiepuose ar alu- 
džių salėse, bet eis į pirmos 
rųšies teatrų sales. Publika 
bus ne vien tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai, amerikonai, žo
džiu, kuomet mes, lietuviai tu
rėsime savo jaunimui duoti tą, 
ką duoda svetimtaučiai — ne
bus reikalo musų jaunuoliams 
eiti pas svetimtaučius ir netu
rėsime jokios baimės, kad mu
sų jaunimas ištautęs.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki- 
|me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl

DR. S. RIEZlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 22Ū1 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1-4 Ir 7—9. Ned. 1D-1S

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
6 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing 
Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri-|g^ 
jos kolegijų; i]-Už 
gai praklakavu-^Mg^ 
si Pennsylvani-MHLX
jos 
se. Sližiui;,k:u i<i 
tarnauja, viso-Hp -a
kiose ligose priešff 1
gimdymą, laikėKp^ ’
gimdymo ir po« 
gimdymo. Bk.. L

Už dyką pata-w >. f 7 
rimas, da ir kito-m^^-. y ’ 
kiuose reikaluo-M < 
se moterims irf : 
merginoms; kreipei -MHl 
kitės, 
pagelbą.

Kaip jau visiems, kurie tik 
skaito lietuviškus laikraščius, 
žinoma, kad yra susitveręs Lie
tuvių Tautos Teatras, kurio 
svarbiausis uždavinys yr« su
pažindinti amerikiečius su lie
tuvių tauta.

Antruoju uždaviniu yra pat
raukti Amerikoj gimusius jau
nuolius prie lietuviškumo — 
neduoti ištautėti ir duoti pro
gos veikti savo tautos dirvoje.

Tveriantis Lietuvių Tautos 
Teatrui, kaip ir kiekvienos or
ganizacijos darbo pradžioje, 
buvo girdima priešingų nuoj 
monių. Net nekurie laikrašti
ninkai plačiomis išlvadomis 
priešinosi Lietuvių Tautos Te
atro organizavimui. Bet kaip 
laikraštininkai, taip ir kitokios 
rųšies veikėjai susirūpinę lie
tuviais jaunuoliais. Amerikoj 
gimusiais. Tad ir negeriausias 
budais prieiti prie to jaunimo, 
atšąlančio nuo lietuvių per

Kunigui apleidus susirinki
mą, visos susirinkime dalyva
vusios narės tik žiuri viena ki
tai į akis. Kuri gi butų taip 
nusikaltus? Viena susirinku
sių prabyla: “Jei čia yra tokių, 
kur kunigėlį taip užgavo, nie- 
lagiuin pavadino, tai stokit ir 
prisipažinkit”. Bet niekas ne
stoja ir neprisipažįsta. Po va
landėlės viena nedrąsiai atsi- 

•liepia, kad, girdi, greičiausia 
kas nors kunigėliui liežuvius 
sunešiojęs.

So. omabiečiai jau perleido 
keletą kunigų, bet kad jie bu
vo lietuviai, tai nebuvo taip 
ardomas lietuvių tarpusavis) 
sugyvenimas. Dabartinis gi, 
nors dedasi lietuviu, bet kai 
kalba lietuviškai, tai Dieve at
leisk, — ta jo kalba tai kažin- 
koks lenkiškas-lietuviškas žar
gonas. - Lamoketė. |

2-jy kelniy siūty išpardavimas
įskaitant labai daug gerų išdirbinių — taipgi

$22.50

Lietuviai Daktarai
I • * i < /

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telephone Yards 6132

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St^ 

CHICAGO,.ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisai yra 
uždarytai

Ofiso Telefonai nn ii a RPBAD Busta Telefonai
Central 4104 LIK. H. A. DKUAU Armitage 3299

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madisbn-St^kamb. 1202. Kampas State gal
Ofiso valandos: Nuo 8sfld 5 po pietų ir pagal sutarimą.

________________________________ -v *------ - - -■ -------------------------------------------------------------------------------------------ir---------------------

PALM BEACH SIUTAI
$11.50

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 ild 12 pi --------
3259 So. Halsted StM

Dr. Herzman kraustosi iš senoe 
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN
—IS RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų 
rurgi

DOVANOS
1. $4.5ft*-vfirtės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6

grupių. * 1
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

m«tų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

Dr. MaDrice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 vn netoldieniais nuo 12 

Iki i vai. po pietų.

PHYSICIAN IR SURGEON 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v, 
Nedfilibj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

1 -u ■
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock, 
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

IKSBank

DR. M. T. STRIKOL’IS
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 sutarti.

Rezidencijos tel. Vari 
Ofiso tel. Boulevi

Dr. A. A( Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Chicagų, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak, \ Netoliomis 19—12 dienų, 
Res. 1X89 Ipdependence Blvd. Chicago

r»LlOULmrtl4IT 
M4S a Artuma JLW 
KasUMA 4T-4M esa

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ! 
PEGULIARI- ""f**. 1

NIAIiJplan- IjĮf 1 ■ 
kimai subatomis. f VIA'K * 
Laivai išplaukia: ' AMl JR. 
iŠ prieplaukų 3 ir - 
4 Hoboken. Di- 
dėl i ir greiti lai- 
vai. Geras mai- 

dideli 
Pada-

rykite savo ke- J Q
lionę malonia ant
S. V. Valdžios 
laivų.
President Fillmore- ™......... July 10
President Harding ............ July 14
President Arthur ................ July 21
S. S. Leviathan.................... July 28
George Washington ........... Aug. 1
S. S. America....................... Aug. 4
President Roosevelt .......... Aug. 11
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines

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

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

;po( patyręs gydytojas, ehl- 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Uga*t

Ray ir kitokiu!

KLEIN BROS
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NAUJIENOS
WlriNri Drily Si 

Lithaanlaji Mowa Pub.

•dfar P. firigritta

Seuth flaisted miMM 
Chicago, I1L

Triephona lUoMvrit 8M

Bubeerlptlpn Rataai
IB per y»ar in Canada.

li padaryti siurprizą. Ir 
“Collier’s Weekliy” skaityto
jų balsavimas ištikrųjų yra 
nemažas siurprizas.

Ką reiškia toks Fordo po- 
j puleringumas ? Tai klausi
mas, delei kurio‘verta susi-l 
jnąstyti. Fordas yra skaito
mas turtingiausiu žmogum 
pasaulyje. Juo tolyn, tuoj

8c per copy.
.....

Entered m Second Cli
17th, 1914, et tka

Uirimokijima kabai
Chicagoje — paltui 

Metami ,, .. |8.00
Puiri matų , ..........-
Trims minėsiantis ...............£.00
Dviem mineriam____. 1A0
Vianm minusiu! ., *75

Ehlcagoje per MiifitnM : , 
Viena kopija b , .« « 8e 

Savaitei > e „ .. įge
MBnoriui , ............. <■, 75e

Iom TrirtUeM M fltfcago je
1 V Ja

(

mlnpalMm M 
Vienam minėsiu!

1.25 
.75

t I Lietuvon Ir kitui užrienluoeei
; (Atpigintai
Metams ......

. Pusei metą . __
, Trims mėnesiams , ..... 2.00
. pinigus reikia Misti paitd Monay 

Prdėriu, kartu su užsakymo.

|8.00 
4.00

Fordo 
kandidatūra

valdžią, kaip jis kad sutvar
kė savo biznį. Bet toks ma
nymas yra nąivus. Fordo 
kvalifikacijos neduoda jokio 
laido, kad iš jo išeitą geras 
prezidentas. tYra davinių 
manyti kaip tik priešingai. 
Išviso jisai yra konšėrVaty-l 
vus žmogus ir menkas .polis 
tikas. ' Tad tikėtis, kad jam 

Į daugiau jis ima įsigyti savo [likus prezidentu pakitėtų 
anglies kasyklų, elektros ga- šioje šalyje padėtis, vargu 

;įminimui įmonių, >tc. žo-Įgalima. . | |
r džiu, netolimoje ateityje 

Amerikoje jis gal vaidins to- 
; kį vaidmenį, kaip ’Hugo 
' Stinnes Vokietijoje. O de- 
Įmokratija paprastai* neap
kenčia multi-milionierių.

Prieš kiek laiko Fordas 
ėmė mokėti savo darbiniu-; 

I kams penkįs dolerius dienai. I 
Tuo laiku tai buvo gan ne
blogas ' užmokesnis. Bet tai 
toli gražu dar nereiškia, kad 
Fordo darbininkų gyveni
mas yra' saldus. Atpenč, 
pradėta kištis net į privati
nius darbininkų reikalus. 
Pasakojama, ' kad iš vieno 
Anglijos miesto Fordo dirb
tuvė turėjo išsikraustyti, nes 
žmonės negalėjo pakęsti, kad 
jo agentai “kištų savo nosį į [ 
žmonių privatinius reika
lus”. "r ’ \ . I

Toliau, Fordas ’nekąrtą 
suteikė medžiagos pašai
poms ir juokams. Apie jo 
“taikos laivą”, kurio pagal
bą jis bandė sustabdyti pa
saulinį karą, dar ir dabar 
tebekrečiama juokai. O kur 
dar byla su laikraščiu “Tri
būne”, puolimai žydų, etc.? 
Tai vis tokie 'dalykai, kurie 
butų galutinai sunaikinę pa
prasto žmogaus politinę re
putaciją. O nuo Fordo vi
sos tos kalidos, matoma, nu
rieda kaip nuo žąsies van
duo.

Kaip išaiškinti tą reiški-

KARAS DAR NEPASIBAIGĖ.

lnimis įstatymu. Piliečiai, Į būti sudaryta tik ilgo laiko sis- 
neabejokite, kad tarp FranJteiiiatingu ir rūpestingu ran-f 
cijos, Anglijos ir Vokietijos]kidjimu. 
negali būti sukurti draugin
gi santykiai.

“gaures,, iašt |nonoriu šian
dien matyti tave atlietą iš 
bronzos arba padarytą iš ak
mens paminklą amžiams.]^ 
Tu pasidarytumei mums to
limas. Aš noriu matyti

KoperacijosJbdroviy 
skaičius(Estuose

f “Tvirtinimas, kad istorija 
yra niekai, visgi -nekliudo 
Henry Fordui skverbtis į is
torijos lapus”, —f sako “The 
Baltimore Sun”.

Tatai gal dar labiau skati
na jo norą užimti istorijoje 
vietą. Jeigu žmogus tikrai 
žinotų, kad istorija tinka
mai jį įvertins,tai jis gal ban
dytų vengti kažkurių savo 
klaidų.

Bet, kaip vienasUikraštiS
sako, Fordas gan neblogai nį?. Pažangioj} spaudo For- 
įvertino istorijos rankve- do populeringumui mato 
džius. Ištikrųjų didžiuma tris priežastis. Visų pirma 
istorijų yra niekai. O tai senųjų partijų “kreditas” 
dėlto, kad jose daugiausia visai nupiiolė. Jų šeiminin- 
vietos pašvenčiama karų ap- kavimas privedė šalį prie'to- 
rašymui ir generolų garbini- kios padėties, kuri vargu be
rnui. Kita dabartinių istori-1 gali būti blogesnė. Tarp uki- 
jų yda yra ta, kad jose trūk
sta bešalingumo: savo šalis 
visuomet yra , teisinga, jos 
matyVai nesaumilingi. To
kios istorijos skelbia tik 
džingojizmą. Bet pastaruo
ju laiku daroma pastangų 
rašyti rimtesnes istorijas, 
kur karai ir generolai ne- 
beužima pirmą vietą. Tokį 
bandymą padarė žinomas 
anglų rašytojas Wells.

Bet kokią nuomonę For
das neturėtų apie istoriją, 
faktas yra tas, jog jis nori 
istorijoje lošti' rolę. Prieš 
kiek laiko “Collier’s Weekly” 
atklausinėjo savo skaitytojų 
kai dėl to, kieno kandidatū
rą į prezidentus jie remia. 
Atklausinėjimo daviniai la
bai įdomus. Į prezidento 
rinkimų klausimą išviso at
sakė 125,000 to laikraščio 
skaitytojų. Pasirodė, kad 
Henry Ęordas yra popule- 
ringiausias kandidatas į pre
zidentus. Už jį paduota 22,- 
000 daugiau balsų, negu už 
prezidentą Hardingą, ir tris 
kartus daugiau, \ negu už 
William G. McAdoo. ‘

* Toks didelis Fordo kandi
datūros rėmimas yra nepap
rastas reiškinys Amerikos 
politikoje. Iš pradžių visa 
tai buvo bandoma juokais 
nuleisti. Bet kaikurie Wa- 
shingtono korespondentų 
visgi įspėjo, kad Fordas ga-

ninku visur jaučiama nepa
sitenkinimas. Sužiniai ar [ 
nešužiniai jie jaučia, kad jų 
nelaimių kaltininkas yra‘da
bartinė administracija, kuri 
neparodė jokio gabumo ša
liai valdyti, o tik, visą laiką Į 
pataikavo Wąll Stryčiui.

Antra, Fordas gan tankiai 
mėgsta aštriais žodžiais pa
smerkti “didžiuosius intere
sus”, lyg jis pats tiems inte
resams neatstovautų. Gi di
džiuma žmonių lieka ’ tų 
skambių frazių sužavėta ir 
nepastebi jųjų priešingumo 
faktams.

Trečia, Fordas yra viduti
nio amerikono pavyzdys. 
Per metų eiles juk' buvo 
skelbiama, kad Amerika yra 
progų šalis. Fordas mokėjo 
pasinaudoti progomis. Jis 
pradėjo nuo pat žemo: dirbo 
paprastu darbininku ir tik 
ačiū savo nepaprastam, su
manumui ir darbštumui at
siekė dabartinės savo padė
ties. O tokį tipą' amerikonai 
yra pratę aukštai statyti. 
Nes ir jų pačių gyvenimo 
formula tankiausia susiveda 
prie pasinaudojimo progo
mis. ' * |

Visa tai gal geriausia iš
aiškina Fordo kandidatūros 
į prezidentus ’ populeringu- 
mą. Yra žmonių, kurie ma
no, kad Fordas, galėtų taip 
jau gerai sutvarkyti ir šalies

Francijos mieste Carmaux, J- 
vyko Jean Jaureso paminklo 
atidarymo iškilmes. Jaures bu
vo vienas .žymiausių socialistų, 
kuris karo išvakarių liko nu
žudytas. Iškilmėse Vyriau
siuoju kalbėtoju turėjo būti 
Anatole France. Vie delei 
ligos negalėdamas asmeniniai 
dalyvauti, jis prisiuntė rengimo 

 

komitetui tokio turinio raįtą:

Vėl, kaip ir 191 
mes esame karo išvfekaryje. 
Visos pajėgos, kurios; valdo 
Franciją ,skelbia tą fąktą.

“Karo metu, kai baisioji 
skerdynė buvo tęsiama be 
jokios priežasties, jie sakė 
mums: ‘Tai bus paskutinis 
karas’.

“šiantįiėn jie įspėja mus: 
‘Rengkitčs karui. Jis įvyks 
už 20 metų, už 10 metų, o 
gal būt ir ankščiau. Galimas 
daiktas, kad jis tuoj įvyktų, 
jeigu mes apleistume Ruhr 
įsritį, |<uri sųtdikia Vokieti
jai amui^cijos!’ i

“Aš apie tai nieko nežinau. I 
Aš nedrįstu sakyti, kad tai’ 
negalimas daiktas Bet kas 
delei to kaltas? Ar musų 
valdžia nededa visų savo pa
stangų1, kad iššaukus tą ka
rą, kurio prisiartinimą ji 
dabar pranašauja?

Wes įsigijome talkų. Aš 
jau sakiau jums pirma, Jiad 

kapitalistų klase negalį ne
galės ir nežino kaip sustab-j 

dyti karą.
“Karas nepasibaigė. Jus Į 

aiškiai matote, kad nuo pati 
paliaubų karas J5abesitęhiaJ 
Ar jus galite įsivaizduoji sau I 
nedraugingesnį žygį, kaip į-Į 
siveržimas į Ruhr sritį?

“Kreiva logika ir jezuiti-| 
niais (galvojimo budais tas! 

žygis bandoma pateisinti I 
tuo, kad jis buvo reikalin-Į 
gas sustiprinimui musų fi-| 
nansų. Bet ar jus nemano-Į 
te, kad taikiu budu butų ga-| 
Įima to atsiekti? Ar ątstei-] 
girnas komercijos su musųl 
kaimynėmis tautomis, ku-Į 
rios savo gyventojų skai-| 
čium, prekybos kiekiu ir in-Į 
dustrija viršija mus, nebūtų! 
suteikęs mums daugiau vcr-| 
tybių, negu geležine lcumš-| 
čia paremtas (reikalavimas, 
kuris atnešė mums tik mil
žiniškų išlaidų?

“Kas per žmonės mes esa-| 
me? Kokios rųšies baimės 
snaudulys yra mus apėmęs? 
Nejaugi mes/ riebegerbimne 
savęs nei tiek, kad leidusi 
parlamento nariams tvarky-Į 
ti musų reikalus taip, kad 
jie vestų mus į pražūtį? Ir j 
jie tai daro ne šauniomis] 
klaidomis, ne genijaus kvąį-Į 
lybėmis, bet patiekimui
mums ighorąricijos ir paiku-Į 
mo sugestijų. |

į “Ar ilgai dar mes leisime, 
kad jie mus taip vestų?

'“Piliečiai f Pabuskite ir 
išgirįskjitc |Tau|reso balsą! 
Prieš penkis metus prieš ka
rą tąs didis žmogus pasakė:!

“ ‘Aš tikiu Europos taikos 
kongreso galimybe. Aš< ti
kiu, kad tarp Francijos, An
glijos ir Vokietijos gali būti 
sukurti labai artimi santy
kiai’.

“Labai gerai, tegul to’pra-

m.,

Kad toks musų senovės raš- 
Įtų, net fjeriodinių leidinių su- 

riWdŽiojimsis yra įgalimas, pa
roti kąd ir i 
tralinio Knygyno 
Įvairiais budąis (raginihiais: j 
įskėibini^is, paroda, aukonMj *.J

knygų globos pncmonernis) j6 butfenį 27« kJ*s£ 
jame yra sunktas jau nema- irkimo * pardavimo ju 
žas knygų tur as, tame skai- yra 27I> bulyi }r dulp . 
črnje m laikraštijos reti eg-U yra 218, bankų sąjungų - 
zemplionm ir rinkimai. 107> pieno sąjung(J _ 5g Ap_ 

Šiaulių Centr. Knygynas sa-| gkrk<jų apyilgiu daugiausia ben-
• l Į • 1 • . „rt M Į drovių yra Tartu (Dorpato) ap-
je tuo tąrpu jau turi 12« pilnų skrity> butent 178 bendr Est 
Icortiplektų ir apie 50 komp- kopcracijos bendroves *tvarko 
lėktų su. kai kurių numerių Koperacijos BcndroVių sąjunga, 
trukumais (neskaitant rusų, Į apįe kurią buvo susigrupavusios 
lenkų, prancūzų ir vokiečių 267 bendrovės. Prie sąjungos 
laikraščių), čia randame ir Į įsteigti metiniai kursai ir ieid- 
spaudos “senukus —r Var-|žjamį laikraščiai “Uhistegėvu*- 
pą”, “Tėvypės Sargą”, “Ūki-1 —........ - ”
ninką”, “Apšvietą”, “Tilžės Ke
leivį” ir musų pirmųjų “lega
lius” laikraščių komplektus,

Ik. t. “Lietuvos laikraščio” 
| (’Petrapiliškio), “Lietuvos Uki- 
ninkov, '“Naujosios Gadynės,” 
“Skardo,” ‘sLietuvos Bitinin
ko”, “Aušrinės”, Liet, žinių” ir 
tt., didžiuma karo metu Lie- 

, , , ... |tuvoje ėjusių laikraščių, kaidar nebuvome buvę Pąvojm- Aį5lerl^ j
gesneje ir knhkingesnejc pa- L. kol lektiis ik. t t 
dėtyje, negu ta kurioje, de- Tpg 
ka savo valdytojų neišmin-l ° T r . 1
giimui ir klaidoms, atsidū
rėme šiandien.” i . . . x. . v . 1| rais numeriais, rečiau — komp-] vo 

J:. '1 Į lektais. Į fabriką, prie
KARO, I3LAIDOS. į

ta-]
ve tokiu, kokiu pažinau ta-1

va- 
yra 

ome,

ve dar tebegyvenant.
“Šiomis kritjngomis 

landomis, kada pavijus 
didesnis, negu mes 
mes esamfe reikalingi tavo
išminties patarimo. Mes pra
šome tavęs, drauge ir mo
kytojau, suteikti mums pa
tarimo ir nurodyti mums ke
lius.

^Liepos 25 d., 1914 m., pa
saulinio karo išvakarių kal
bėdamas Lyone Jaunes pa
sakė: ‘Niekuomet įmes dur 
nebuvome buvę pavojinges
nėje ir tragingesnėje padėty
je negu toji, kurioje mes 
esame šiandien’. I

“Klausykite, piliečiai, klau-' 
sykite žodžiams to žmo-i 
gaus, kurį šiandicą, jus at
ėjote paigerbti, ir kuris vi
suomet teisingai permatyda- 
davo ateitį. Niekuomet mes

(Korporacijos bendrovių są- 
šiauliu VaiZ’ Cen-Ijungos R^otomis žiniomis). 
Šiaulių Estuose 1922 m. pabaigoje iš

’Įviso koperacijos bendrovių buvo 
’ Į1174 ir daugiau kaip 15,000 na

rių. Skaičiaus atžvilgiu dau-

Apibendrinus 540 korespondentų 
pranešimus iš visų Lietuvos val
sčių žiemkenčių stovis šiaurinėse 
apskrityse (Ežerėlių, Rokiškio, 
Telšių ir Utenos) '' bent kiek 
blogesnis, negu vidutinis, kitose 
apskrityse vidutinis, pietų? gi 
apskrityse (šakių, Vilkaviškio ir 
Mariampolės) geresnis, negu vi
dutinis.

sleht” ir “Uvistegelane”.
Prekių en gros supirkimui, 

pardavimui ir komisijos įvai
riems reikalams 1917 m. įsteig
ta Estų vartotojų bendrovėj cen- 
tralinė sąjunga (“E. T. K.). Cen- 
tralinės sąjungos nariais priima
ma tiktai bendrovės, bet ne šiaip 
asmens. 19^2 m. E. V. B. G. Są
junga turėjo apie 250 nariu — 
bendrovių; Už parduotas prekes 
fcuma per mėtus buvo liki p.538 
mil. e. mark. Centrallnė Sajun- 

, ,,r ga dvylikoj (Esti j Oš miestų '
rinkimas šutidarė po truputį,] šaVo kontoras ir sandėlius 
gaubiant juos dalihiis, atški-| Talino, kur yra 7 sandėliai) 

lentpiuVęj bulvių džiovi limo 
‘ kurios dabar J itato 

Didesnių rinkinių knygynui Į ir daržovių džiovinimo f abri <ą ir 
.yra suteikę: J Andriušis, D. devyniuose miestuose žuvininky- 

Vienoje savo kalbų prczi- Į juoįaitis, J. Krikščiūnas, Jova- Į stės įstaigas, 
dentas Hardingas atvirai pripa-Įras įr . ypag pastarasis daug Į Sąjungos finansų centr 
žino tą faktą, kad 85 nuošim-Į prjsjj-j0 turto Į įstaiga yra įstų tautos bai kas,
čiai visų mokesnių eina karo Į padidinimo, atidavęs jam savo Į su kuriuo siisijungę 18 bei dro- 
išlaidų padepgimui, o tik išjlajikytus kilniojo Į vi U bankai ir 2 privatiniai
nuoš. visokįenis kitiems1 reiką- kry^gnio laikraščių komplek- kai, korespondencijos keliu 
lams.^ Po t^pfezidentas pa- tus laikotarpį nuo 1905 me-Į bendrai dirba. Tautos b
klausė, ar ne metas Amerikai tų į didžiojo karo, kai kurių balansas 1922 m. rugsėjo
suširupinti, kad kokiu nors Į okupacijos laikų, Amerikos ir Į siekė 91 mil. e. markių.susirūpinti, kad kokiu nors siekė 91 milJ e. markių.
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STRAIPSNIS XXVIII

Kas Reikalinga Jaunų , 
Vaikų Augimui.

MU MM 
m lafarkaK kar| *»■ 
rim*jr«cultariikatoj laiko? 

tarpiais*į

^ZuEROVes skVRIU
DEL APRŪPINIMO 

j7 MOTIN V'IR 
gįKUDIKIŲSVEIKATOS,

ĮKMiMv atrĖptiiMa Iri 

nėjlnua yi» dalyku m

budu pašalinus karus. <<T}ic] spaiid0s draudimo laikraščių Vieną didžiausių ir žymu usių k 
Mihvakee Leader” dėl tos, pre-Į konXlektus viso 27 komp- bendroves įstaigų yra žėmes n 
zidento kalbas sako:. *• Įlėktus). x Į ūkio sąjunga “Es ton i j a”. 1922

“Kai dėl1 prezidento klau-r Tačiau /(knygynas pasigenda Įm- turėjo 55 pienininkystės į štai- į< 
simo, mes1 ištikrųjų mano-Įdar daugelio laikraščių komp- 88 ūkininkų —- sąjungi, 28 
me, kad ši šalis turėtu nrisi-|lekttJir kai kurių pavienių nu- L~ Įvairių ki^ų sąjungų ir bind- ime, kad ši šalis turėtų prisi-1 ir kai kurių pavienių nu-

merių, pav., Tilžiškių •— “Auš
ros”, “Naujienų”, “Kryžiaus”,

dėti prie karų pašalinimo.
“Ir kadangi mes taip ma 

nome, mes < norime p. Har-Į^Hajiclįininkcj”, ^Darbininkų 
dingo paklausti, kodėl jis tik Į Balso”; Vilniškių— “Vilniaus 
kalba apie tai, o nieko ne-Į Žinių”, “Vilties”, “Aušros”; 
daro? Kodėl jis reklamuoja! Kauniškių — ‘5Nedėldienio 
despotinį pasaulio teismą?! Skaitymų”, 
Kodėl jis remia tokią sočia-J nybės”; Rygiškių — 
linę sistemą, kuri gimdo ka- Į Garspf’, (^V|įln1iesl’, 
rus? Hardingas yra galin- Į Naujienų”/^Seiniškių —

dėka iiŽinitflrt žri' savo vietai. Į j U* 
Jis galėju daug nuveikti tai-Įnimięr 
kos įvykmimui. Bet kaip irĮkUu; yra sugauti, pav., “Lietu
je pirmtakunas,. jis tik kalba, Į vis”, “Lietuvos Balsas”, “Mar- 
o nieko neveikia.” Į javitas”,
__________ ______________ “SpaHa”,

daro? Kodėl jis reklamuoja! Kauniškių
Draugijos”,z “Vie- 

‘•Rygos 
<“Rygos 
. <“šal- 

giausias Žmogus pasaulyje Į tinio” -ir kitų, ypačiai smulkių- 
kurių teišėjo vienas kitas 

ir kurie <1^ to sun-■1S,

“Teisybč’’J
‘^Garnys”,

‘Ežys”
“Bota-

Del Lietuvio Spaudi, • b Į laikraščių (jų pilnam kompl^k-
llflQ Rinkinill nemaža7 numerių).
UUu nilllilllIlĮI Į Paskutiniojo laiko periodi- 

—----- — [nių spausdinių komplektus į
Kauno “Lietuvoj” K n y-Į knygynas stengiasi tuojausu-

g i u s rašo: Įdaryti kiekvienų metų pabai-
Spaudos draudimo metif at-| goję, 'tik ir čia vis randasi įliu- 

pratinti nuo knygų musų žmo-Įčių, kitų tarpe — ir pačių 
nes vis dar .neįpranta branjpn-Į laikraščių administracijos ne- 

rkymas ir nerangumas, 
airių negreit pavyksta 

trūkstamieji numeriaį ir 
nesuorganizuoto diįbli-
teikimo Centraliniam 

Del to mes beveik neturim^ I knygynui.
visame krašte nė Vieno pilno! Turint ir ateityje tokios pat 
musų literatūros spausdinių Į užuojautos ir paramos Kny- 
rinkinio: jų trūksta net musųĮgyno darbui reikia tikėtis, jog 
spausdinių apsaugąs centrams j Šiaulių Cent. Knygynus greitu 
— valstybes cent^afliniamsllaiku turės pilną rinkinį yisų 
knygynams. Norėdami tyrinė-lmusų periodinių leidinių, kuris 
ti kokį visuomenės ar litera-1 laibai palengvintų visiems ’rei- 
turos klausimą, musų rašyto-1 kalaujantiems žinių ir šiaip 
jai ar veikėjai nepasigaminaĮ padidintų knygyne turtą, kuris 
net svarbiausių pamatinių šal-ituo tarpu sudaro apie 20,000 
tinių ir yra verčiami vaduotis] įvairiausiomlis Įkalbom}!^ kny- 
spejimais, atmintimi ar neto-|gų (Ųėt., rusų, lenkų, pranę., 
bulomis faktų restauravimo|vok., anglų ir k.).
priemonėmis. į Reikia tik kad į knygų rin-

dus Rinkinių.

ti ir tausoti fknygas ir spausdi-l sutva 
nius. Lietuvoje retai kur už-Įdel 
tinki, net pas vidutinį inteli-Įgauti 
gontą, kokį gražiai ir tVarkin-| visai 
gai laikomą knygų rinkinį. Į katu

rovių in 183 privatinius asm< mis. 
Be žemės ūkio produktu (svar
biausia gyvulių .produktai 
krautuvių, (jentraįinė Sąjt: 
turi savo deštų ir ihėsos ruk 
fabriką “Estonia” paimt, 
nuomon dvare yra gyvulių a 
nimo ir pienininkystės mokykla 
ir geriausios rųšies naminių 
paukščių stotis. Vištų kiaušinių 
eksportui * tvarkyti “Esto 
husisamdė 
mokslu speciai'lstą,

nga 
imą 

ame 
ugi-

> lia” 
paukštininkystės 

kaimuose 
įsteigė kiaušiniams rinkti sky
rius, ir surengė kursus išmokti 
kiaušinius skirstyti rūšimis ir į 
dėžes krauti.

1922 in. “Estoma” pardavė 
prekių už 493,800,000 e. markių.

(Elta)

PasšIiŲ stovistietuvoj Bir
želio 1,1923 mėty

PASĖLIŲ STOVIS LIETUVOJ 
BIRŽELIO 1 1923 METŲ.

Praėjęs gegužės mėnuo pir
moj pusėj lietingas ir šaltas. Oro 
temperatūros svyravo amplitu- 
da, Kaunb Metreologinės Stoties1 
pranešimais, buvo gana didelė: 
tarp — 0,3° (3/V) ir | — 
22° (16/V). Toks temperatū
ros svyravimas, ypatingai griež
tas kritimas nakties metu, kai- 
kuriose apskrityse: Kauno, Ra
seinių ir Kretingos žymiai ken
kė sodams-ir pasėtam vasarojui. 
Del drėgmės pertekliaus ir vidu
tinės oro temperatūros žemu- 
mo vasarojaus sėja susivėlino ir 
užsitęsė iki birželio menesio pra
džios. Pietinėje Lietuvos daly
je vasarojus baigtas sėti apie 20 
gegužės, šiaurinėje gi daly tik 
birželio pradžioje.

Antroji * gegužės mėn. pusė 
buvo šiltesnė ir temperatūra pa
stovesnė, todėl ir daug patoges
nė vasarojaus sėjai ir sodnų žy
dėjimui. žiemkenčių kviečių, 

kilnios širdies ir stiprios va- ketų gaišinti laiką bemedžio-1 riuo paskui patys'naudotumes taipgi ir dobilų stovis dėl dažno 
lios žmogaus žodis būna jaut visur medžiagą, kuri gali ir savo ainiams paliktume. ir šilto lietaus žymiai pagerėjo.

■ lĘeikja tik kad į knygų rin- 
Tuo opiu reikalu turi susi-Į kinią ir jų apsaugą daugiau do- 

rupinti musų centraliniai kny-lmes kreiptų savivaldybės, 
gynai ir pasistengti sudaryti | moksleiviai, mokytojąi, kum
pas save žymesnius musų Jite-Įgai ir šiaip inteligentai, turin- 
raturos rinkinius, kad prirei-|ti prpgos apsaugoti tą musų 
kus žinių darbininkams nerei-1 nykstantį kultūros turtą, ku

ir šilto lietaus žymiai pagerėjo.

Dabar pasiekėme vietą, kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgių. La
bai svarbu įdiegti gerų maisto pa
pročių kol kūdikis jaunas. Neis šian
dieninis kūdikio valgis nulemia ko
kis jis žmogus bus ateity.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. įvai
rumas reikalingas, idant kūdikis gau
tų įvairią budavojančią medžiagą. 
Vienodas maistas irgi nusibosta. Pa
prastai po 12 mėnesių motina turė
tų nusistatyti valgių sistemą ir pri
daboti, kad jos kūdikis kietai laiko
si to. Kiekvienas naujas valais tu
ri būti atydžiai padaromas, ,ir iš pra
džių teikiamas tik mažais kiekiais. 
Visados reikia genėti neguliariSko- 
mis valandomis ir neduoti nieko pe
nėjimų tarpais. Pas daugeli kūdi
kių šitokį permaina ir paplatinimas 
duodasi sunkiai. Jie pilnai pienu pa
tenkinti ir atsisako nuo, kitų sopes
nių valgių. Tokiais atvejais neduok 
pieno iki nebus suvalgyta kietesnioji 
dalis. Jei abi dalis duosi sykiu, tai 
kūdikis pasirinks pieną, o išgėręs jį 
neims kieto. Sekanti sistema pavelys 
motinai pasirinkti tinkamų valgių pe
nėjimui. Nepatartina daryti permai
nų valgiuose labai karštame! ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėjus prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį 
sotumu vertą sveikam pienui. Kur 
tik vąrtopjam'a žodis pienas sistemo-

Maietą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to menesio -*• po penkis sykius į 
dieną.
!7 ryte. — Otmeal, miežių ar kvie

čių košele, vienas ar du 
šaukštukai 6-8 uncijose pie
no. Pasenusi duona ir svie
sto, arba cukorius ir svies
tas.,

9 ryte — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Padrožtuvės nuo jau

tienos, vienas ar trys šaukš
tukai, sumaišyti su tiekų 
kiekiu duonos, o viskas pa
vilgyta jautienos sosu, arba * 
minkštai išvirintas kiaušinis 
sumaišytas su pasenusia 
duona; šmotukas cukoriaus ir 
6-8 uncijos pieno.

po pietų. — Jautienos, vištos, ar- 
bo avienos buljonas, įtru- 
pinus ryžių ar senos duonos, 
šešios uncijos pieno, jei rei
kalaujama. Duona su svie
stu, arba cukorius. Dauge
lis to amžiaus vaikų jau ims 
ir suvirškins obolienę ar 
slyvas. Jei to duodama, ap
leisk pieną.

3

t
6 vakare. 7— Du Šaukštai javinių 

košelių su 8 uncijomis pieno; 
šmotukas cukoriaus. Pasenu
sios duonos ir sviesto.

10 vakare. — šaukštukas košelės su 
8 uncijomis pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika- 
auja daugiau pridečkų prie valgių. 

Kitame straipsny apie tai pakalbėsi
me.

Geriausių pasekmių gauta nesenai 
pataisant nedapenėtus kūdikius, su 
Eagle iPenu. Nekurie mokyklos vai
kai kone du sykiu daugiau augo, ne
gu kiti. Jei nujauti, kad tavo kū
dikis ne toks ąip reikia,, duok jam 
Eagle Pieną. Taipgi svarba šviežaus 
oro, užtektinai miego ir geri papra
timai. Vaikai turi gauti Eagle Uieno 
sykį į dieną neskaitant regulioro 
maitinimo. AtmieŠk du šaukštu Eagle 
Pieno i tris ketvitadalius puodelio 
vandens. Kiti vaikai myli jį labiau 
su ginger ale, vaisių sunka, arba 
kiaušiniu. Jį galima su nauda var
toti ir kaikunuose virtuose valgiuose.

Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

Naįure Gure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, ChiropratM, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg^ 2-ros luboa.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Garsinki^ Naujienose
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Atsiprašome!
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6. Valstiečių ūkio socializa

Knygutė 3

BRIDGEPORTAS
ANTANAS BLIUDSUKIS

am

Plaukikams žinelė
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'Nejudink gulinčios bė- 
Bet, matomai, vargšas*

Nušovė savo vyrą ir 
paskui pati save

Ji važiuoja į tarptautinį darbi 
ninkių moterų kongresų.

Vyras atsisakė už jų su jos kai 
mynais bartis; gavo dvi kul

ir $1.00 Mone; 
pritaikintų ve 
lų. Pažymėkite ko norite;’ dresių, ko

sugražinsime 
Dearbom St.

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

ryto iki 2 vai. po piet

5lTI^6r““

ir pa-

Paliko nu-

Farmefių-Darbinin 
ky konvencija

gai, bet munšainė 
klausimas” privedė 

_ gedijos.

G Eli B Naujienų skai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

“society people’
WeM

“atpakutavoti”.. 
buk atsargesnis 
dalykų daugiau 
nebekišk, ries paskui turėsi beg 
ti kai 
lizdo”.

NAUJIENOS
Teisią Skyrius 

1739 So. Kalstei! St 
. Chicago, 111.

Ą&B VOt) JPBHO/KC,

7 ______

Šiomis dienomis 
ma 
(Farmcr-Labor) 
Carmen’s salėj, prie 
Avenue ir Van Buren 
girdėt, yra smarkių ginčių tar
pe dešiniųjų ir komunistų dar
bininkų vadų. 'Kol kas rodos 
daugiau sukomunistėję darbi
ninkų vadai ima viršų.

Daug žmonių sužeista 
ketvirtą Liepos

koks ten 
‘‘surado”, 
no more 

t —■ well, 
patvirtini- 

to, jis parašė “dokumen-

CHICAGDS 
ŽINIOS

kų Vokietija yra 
Belgijai”,, pratarė

tas nelabasai ŽVaflgas, 
žvalgas!....

Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai Lietu
vos nuotykiai. Pažiepta veikėjai ir gabia plunksna nu 
piešta daug įdomių, naujų paveikslų. ’

Magaryčios” tik-kų gautos iš Lietuvos.
“Magaryčios1
Jų kaina

tai tikros magaryčios, 
50 centų.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje \

■ Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Liotuvuje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas Savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams?)

Žymi moterų darfiinin 
kų darbuotoja važiuo

ja Europon

nuo pajudinto “vapsvų 
. —žvalgo pusdraugis.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yudus D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Ave^ 

Kamp Robey ir North Avė.

Peilio V L u Skausmo
Ruptura tankiai paseka kitos 

labai nemalonios ligos, sustabdo 
veikimų inkstų, pūslės, skilvio, 
kepenų arba žarnų ir tas apsi
reiškia dideliu nupuolimu abel- 
nos sveikatos. Daugely atsitiki
mų išgydant rupturą prašalina
ma visos priežastįs paeinančios 
nuo rupturos, ‘
Skaitykite ką Mr. Kirk sako:
yi^ešioliką metų atgal aš tu

rėjau rupturą kairiojoj pusėj ir 
aš turėjau labai didelę dyspepsi- 
ją tuo pačiu laiku. .'Įįio pačiu 
laiku Dr. Flint išgydė mario rup
tura Su jo puikiu metodu, be jo
kio skausmo ir sutrukdymo 'ma
nęs nuo darbo. Tuojau ir dys- 
pepsija pražuvo,

“Per 15 metų aš neturėjau jo
kių nesmagumų su rpptura arba 
dyspepsija. Metai laiko atgal aš 
vėl gavau rupturą antroje pusė
je ir mano dyspepsija vėl atsi
naujino. Ir vėl Dr. Flint išgydė 
tą naują rupturą ir į savaitę lai
ko mano dyspepsija vėl pražu-1

šiomis dienomis išvažiuoja j 
Europą, Vielinę, j tarptautini 
moterų darbininkių kongresą 
Mrs. Raymond Bobins, inter- 
nacionalės Moterų Amatų Uni
jos Lygos (Women’s Trade 
Union League) presidentė.

Tarptautinis moterų darbi
ninkių kongresus įvyks Austri
jos sostinėje. Viennoje, impe
rini Palace salėj.

Persiskyrė su(šiuonri pasauliu 
liepos 2 d., 1928, 10 vai. Vakare, 
Sulaukęs 36 mėtą amžiaus. Ve
lionis buvo nevedęs. Išgyveno 
Amerikoj 16 metų. Paėjo Lai
žuvos vai., Kalniškių kaimo, Ma
žeikių apsk. Laidotuves atsibus 
pStnyčios ryte, 6 d. liepos, 9 vai. 
ryte iš namų 910 W. 32nd PI. 
į šv. Jurgio bažnyčią ir iš ten 
j Šv. Kazimiero Kapines. '

. -m*
Visus gimines,' draugus ir pa- 

I žjštamus širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.
liūdime brolfr'Kazimierą ir M. 
Kuzmickienė, pusbroli M. Galon- 
cas. Lietuvoj, seną motinėlę, 2 
brolius ir 3 seseris.'

'Liekame nuliūdę 
visi giminės.

/7--

laiko-
Farme^ių-'Darbininkų 

konvencija 
Ashland 

Kaip

MARTHA GENAJčIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 d., 6tą valandą vakare,% 
sulaukus 9 metų ir 9 mėnesių 
amžiaus, po trijų ir pusės metų 
sunkios ligos. Paliko nuliudime 
tėvą, motiną, vieną brolį ir vie
ną seserį'

Laidotuvės atsibus subatoje 
liepos 7 d., 1923 m*., 9 vai. iš 
ryto, iš namų 2012 So. String 
St. į Apveizdos Dievo bažnyčią, 
o iš fen į švento Kazimiero Ka
pines. * V

Visus gimines! draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuose.

Nuliūdę tėvai, brolis 
ir Sesuo Genaičiai.

Užpuolikai pastojo 
lietuvius

1. Politikos ir visuomenės 
revoliucija .

2. Stambiosios pramonės so- 
cializacija

8. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų dvarų sociall- 

zacija

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

Nuo vieno atėmė $1.35, o 
kito $13 pinigais ir laikro

--------- --ra'DO

cįfsS you wret>

Mrs. Gulte ir kai t kurie sve
čiai dar bandė juodu perskirti, 
kada jau jje pradėjo rengtis 
prie “laito”, bet tas mažai 
gelbėjo.. Belgas w vokiečiu 
pradėjo kumštimis! muštis. •,

Tada vokietys išsitraukė re
volverį ir Gullę mirtinai ant 
vietos nukovė.

Besinardydamas 
prigėrė

Bridgcporto “society peoplę” 
jau buvo bepradedą snausti nuo 
šilto, migdančio vasaros včja- 
lio. Bet štai nežinia iškur stai
gu “atsibaladojo” 
Žvalgas ir. tuojaus 
kad jau . “Birutė” 
“sweet-sixteen”, b< 
l“seventcen*?. ♦. Ir 
mui

sujudino... 
berneli, dabar turėsi

O ateity 
prie panašiu 

savo pirštelių

Dr. Anelė Kaushillas D, C 
CHIROPRACTOR 

Gydau be opera 
visokias staigias ir 
nervų, reumatizmą, 
susišlapinimą, dusu 

moterų

Ko plaukikai madynėse turi 
» prisilaikyti.

Pereitą trečiadienį Sveikatos 
Komisijonierius Herman N. 
Bundensen paskelbė kai ku
rias taisykles, kurių maudynių 
lankytojai Xuir&iią prisilaikyti, 
kad /išvengus nuo užsikrėtimo 
ligų,' bei skendimo.

Vandens analyzas rodo, kad 
palaikėj maudynių vanduo ne
turi ligų perų, tačiaus Dr. Bun- 
desen pataria maudynių lanky
tojams, kad apsisaugotų nuo 
nešvaraus vandenio.

Tarp svarbesnių “Ne” gali
ma pažymėti šios:

Nebūk ‘ vandeny iki tol, kol 
nuo šalčio visas pamėlynuoji' 
arba pradedi drebėti. Kada šil
ta, eik į vandenį povaliai .

Nety prie būrio vandeny. 
Bandyk būti atokiai nuo kitų 
žmonių, kad tuo būdu ^apsisau
gojus nuo užsikrėtimo ligų.

Neik maudytis tuojaus po 
valgio; palauk. mažiausiai bent 
dvi valandi.

Nebandyk plaukti, kada esi 
perdaug nuo saulės įkaitintas,* 
arba kol jautiesi priilsęs.

Nebandyk niekuomet plauk-* 
ti toli nuo kranto vienas, jei 
nesi geras plaukikas. Visuomet 
buk atsargus.

Aleų Ziclinski, 17 
žiaus, 2731 N. <Ridgway Avė., 
pereitą trečiadienį prigėrė be
simaudydamas Desplaines upėj. 
Jis su kai kuriais savo draugais 
šokinėjo į vandenį iš viršaus. 
Tat spėjama, kad jis besiner- 
damas pasiekęs akmenuotą 
dugną, prasimušė sau galvą ir 
nuo to apsvaigęs prigėrė. Jo 
nepasigedo. Vėliau (surado jo 
lavoną vandeny.

Ar taip buvo ar ne, tai ne 
man spręsti. O jei ir buvo kas 
nors panašaus atsitikę —- well, 
irgi nieko nuostabaus; juk tai 
visai naturališkas dalykas... 
Bet tas Žvalgo “vožnas doku
mentas”, kiek man teko pa
stebėti, taip sujudino “society 
people”, kad po to kai kurie 
jų daug naktų net miegoti na
mie negalėję. Taip buvę už
imti seimavimais.

Kam nckam, bet nelabajam 
Žvalgui, tai jau “society people” 
tikrai ruošia pirtį. Ir tai dar 
nepaprastą pirtį, bet tokią, ko
kia padarys jį “jaunesni^ dar 
net ir už “sįweet-seventeen”... < 
Ir jau tapo jo ir “metrikai” 
surasti, ir “mokslo centas”, iri 
Visi kiti jo gyvenimo “menknie
kiai”. Ir, kaip girdėt, jo jau, 
“sudna diena” laukia...

Tat gal nebereikalo yra sa
koma 
dos I., 
žvalgas tos, paslapties dar nę-; 
žinojo ir todėl jis miegančius

Pereitą antradienį, liepos 3 
dieną, Jonas Obarainas ir And
rulis Huffas ėjo 21 gatve vėlai 
namo, kaip juodu pasakojo, 
apie 1 valandą ryto. Einant 
jiems po tiltu, netoli Rockwell 
gat., automobiliu privažiavo 
prie jų keturi vyrukai ir vie
nas jų ėmė klausti kur juodu 
ciną. Suprantama, pas lietu
vius didvyriškumo netrūksta. 
Juodu tuojaus atsakė: 
jum galvoj!”

Tačiaus plėšikai jų 
go. Vienas tuojaus

ir be gyduolių 
JijiŠkaa ligas i 
-alyžių, naktin] 
’ visas kita* li

gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kaupas Leavitt 81. 

Telefonas Rcosevelt 8185 
Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

Supykus ant savo vyro už 
tai, kam jis, Henry J. Koelzer, 
35 m., policistas, atsisakę!’ už 
ją su jos kaimynais bartis, ji, 
Mrs, Marie Kocizer, 30 m. pa
vojingai jį peršovė ir po to 
bandė pati save nusišauti anks
ti pereitą trečiadienio rytą sa
vo namuose, 854 Oakwood 
blvd. t 4 f t t l ' 1 Lt ' •' .1 < < ♦ ’ L 4 i ♦ •

Vėliau paaiškėjo, kad ji do
norėj us savo vyro nušauti, bet 
tik iš piktumo. nesusilaikius 
nuo to.

'Nors buvo dedama pastan
gų, kad kuomažiausia butų ne
laimių Liepos Ketvirtą, bet 
vis tik ir šiemet, kaip ir kitais 
metais, nemaža žmonių su
žeista. Laikraščiai rašo, kad 
buk arti dvidešimts žmonių 
tapo sužeista tą dieną Chicago- 
je. Kai kurie sužeistųjų yra 
gana pavojingai sužeisti, gi 
kiti kiek lengviau. Be to dar 
trys moterys; tapo pašautos.

Po to staiga jis išsipagirio
jo ir atsukęs revolverį sau gal
von šavė, bet pataikė tik smak
ram Tačiaus ir nuo to jis 
vargiai bepagis. ‘ ’

Vakar ‘‘Naujienose” žinutėj 
apie Brighton Parko “bečle- 
rių” “kliubo” nelaimes, dėl 
korektoriaus, įsispraudė klai
da,—kad Vincas Kondraška 
apsivedė su p-le Joscphine 
Kvederaite.

Ištikrųjų gi, Kondraška dar 
laisvas vaigštinėja po Brighton 
Parką, o tą šposą “bečlerių 
kliiibui” iškirto kitas Brighton 
parkietis, veiklus Vincas Kon- 
dratas, apsivesdamas su “biru- 
tiete” p-le J. Kvederiute.

Mes atsiprašome! • visų už 
įvykusią klaidą.

Kelias į Socializmą 
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratu Partijos 
Leidinys <

Versta iš vokiečių kalbos

Drutuolis LoUis Hugel Firpo 
turės progos pasirodyti kuomet 
jisai susitiks su 'Jess Wiilardu 
birželio 30 d. Spėjama, kad jisai 
bus laimėtojų. Jo manegeris 
nori, kad jisai ristusi su Jack 
Dempsey.

AR SKAITEI

MAGARYČIOS

Vou 
OAJ c<j«?o !
1

gražiai 
juodu tarp kita 

ko užsiminė ir apie karą. Gi 
kaip gręit bonka naminėlės 
ant stalo tuštėjo, taip greit ir 
nuodugniai 
klausimą.

“'Matote, 
padariusi 
Gulle.

“Taip, bet žiūrėk ką dabar 
Belgija daro Vokietijai”, atsakė 
Kiemelis. ' 3 ’ . .

Joseph Kirk, 443 W. 4th St., 
Santa Anna, Califomla.

f- VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididi

nusias gyslas kojų be peilio. Be 
guminių pančiakų ar kitokių 
prietaisų. Gydymas yra išras
tas mano paties. Taipgi gydau' 
privatiškas sočiais Ijigas mo
terų ir vyrų. Viskas užlaiko
ma paslapty. /

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 angštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedeliais ir ketvergaia iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Per daug metų buvo geri drau- 
ir “karo 

prie tra-

nepabu- 
atstatė 

jiemdviem revolverį pasakė: 
“Hands up.”

.Lietuviai dar viens kitam į 
akis pažiurėjo, bet jau pabijo
jo plėšikams priešintis. Pas 
vieną plėšikai rado tik $1.35, 
o kitų paslėptų vienoje kišenė
je pinigų nesurado. Iš kito jie 
atėmė $13 pinigais ir auksinį 
laikrodėlį. Paskui plėšikai dar 
jiems išmetė keturioliką centų 
ant karferių, kad nereikėtų 
jiems pėkstiems namo ei
ti. Mat, taip sakant, dar “džen- 
telmodiiškųr bomų !buta|. į

Nemo Lieainimos num.833, tik* 
rai pigus. Turi žemą virtų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prkiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

. 88. Mes pasiųsime.- L.. ... » 4 
N«mo> ILrglenlc.Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dcpt. S.)

ir Joseph 
ilgus me- 

geriausi draugai ir

Miestų žemes plotų ir na
mų socializadja

8. Bankų socializadja
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
X0. Socializadjos sąlygos

puslapių.
Kaina 35 Centai .

Verta kiekvienam perskaityti.
• ' ' ’. Lt-’, r '

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

OOVIERNAST1S
(Ingaliojimai)

John Gulle, belgas, 
Rlemens, yokietys, 
tus buvo _ 
abudu sil savo šeimynomis gy
veno viename name, 7154 
Ya^tes Jav. Juodu, l^akoi, dar 
nebuvo nei “rūstaus” žodelio 
viens kitam pasisakę. Ir, kai
po geri draugai, pereitą trečia
dienį nusitarė drauge švęsti 
IGtvirtąją liepos.

Besilinksminant 
besišnekant

. ParTsSiyle'ftodelČa
Not Ine.

Prisiųskite savo stovintį paveikslą 
? -JĮf Orderi. Gausite Jums 

pritaikintų vėliausių Paryžiaus stal
ių. Pažymėkite ko norite: dresių, ko
tų ar siutų. Siųsdami Jums stailas, 

paveikslą. 117 N. 
07, Chicago, III. •

self-redUCNG
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JIEJKLNMRBOPARDAVIMUI NAMAI-2EMĖAUTOMOBILIAIPranešimai PRANEŠIMAI
PARDAVIMUI

Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

biznis

PASARGA
BESIGARSINANT1EMS

ox 88

REIKIA DARBININKU
RAKANDAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

mo-

ANT PARDAVIMO

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

vakarais.

DARGIS & DARGIS
726 W. 18th St. 

Canal 1603

PARDAVIMUI rakandai, stalas, 2 
lovos, komodė 
kos ir visi i

A per 50 metų. Lie- 
emu apielinkėj.

PARDUOSIU keturių rūmų 
rakandus už $25.0.00, jei paimsi
te tuo j. Skurinis parloro setas, 
aksomo C 
frontrum 
PI., 2ros lubos Yards 2636

North _________
23-čia kp. rengia išvažiavimą j Jeffer

groseme si 
Geiroje vietoje.

PARDAVIMUI namas sykiu 
su barberne. Labai geroje vieto
je, tarpe lietuvių.

Atsišaukite:
2620 W. 47th St.

bekemė. Biznis nuo senai išdirbtas, 
gero,

PARSIDUODA 2 Storai, ga
liūnas ir Ice cream parlor. Turiu 
parduoti greitai.

Kreipkitės:
201 E. 116th St.

TeL Pullman 4110

ar mergi- 
keturiš 

ir pagel- 
Pragyve-

tai, viskas nuo 
kičinė. 530 W. 42

VYRŲ PRIE KARŲ, patyru- 
šių, riveterių ir bucker’ių, prie 
naujų karų. Nėra darbininkų ne
susipratimų. AMERICAN CAiR 
& FOUNDRY COMPANY, 

2310 S. Paulina St

PARDAVIMUI saMMFkur 
galima daryti gerų biznį. Ran
dasi geroj vietoj. Nupirksit už 
prieinamų kainų.

Kreipkitės:
6725 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Chendler. Visas kaip naujas ir 
gera visa* mašinerija. Parduo
siu už prieinamų kainų. Maty
ki galima vakarais po 5 vak 
1437 So. 49th„Ct, Cicero, III.

REIKALINGA mergina į ken 
džių Storų. Gera mokestis.

Atsišaukite:
2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI aptieka, kuri 
kaipo ai 
tuvių ir

Atsišaukite:
534 W. 18th St

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
j miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečia širdingai Kliuba^.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai. /

Atsišaukite:
3357 W. 38th St.

A. Stankus 
33Q7 S. Wallace St

PARSIDUODA barberne, biz
nis išdirbtas per 20 metų, ge
ra vieta.

Atsišaukite:
4556 S. Paulina St. ;

REIKALINGA 2 patarnau 
tojų veiterkų į restaurantų 
Gera alga ir geros darbo sų- 
lygos. Darbas ant visados. Va
landos trumpos. Greitai atsi- 
šaukit. 3206 30. Halsted St.

PARDAVIMUI lietuviška ke 
pykla, biznis išdirbtas. Parduo 
siu pigiai iš priežasties 'ligos šei 
mynoje.

Atsišaukite:
1721 So. Union Avė., Chicago

PARDAVIMUI grosemė ir 
truktų Storas. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobiliaus ar 
saliuno. Biznis geroj vietoj ant 
karų linijos. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės: 2515 W. 38th St.

PĄRDĄVIMUI namas ir bu* 
čemė, gera vieta. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

Atsišaukite
4330 So.AVood S t

PARSIDUODA seklyčios se
tas beveik naujas, iš keturių 
šmotų, buvo mokėtk $200.00. 
Parduosiu UŽ; bile teisingų pa
siūlymų. Atdišaukita greitai. 
3343 S.-Union Avė., 1-os lubos

Liet. Laisvamanių Fed. 1 kp. susi 
rinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 6 d. 
8 v. v., Aušros Spaudos B-vės ofise 
3210 S. Halsted St. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. — Valdyba.

REIKALINGAS bučeris 
kantis gerai savo amatų.

Atsišaukite:
5100 Archer Avė.

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 
namu ir lotu 
Geram žmogui gera vieta.

Atsišaukite: 
5336 S. Campbell Avė

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA krautuvė ciga

rų, cigaretų, saldainių ir angliš
kų žurnalų. Keturi kambariai 
dėl pagyvenimo, biznis išdirbtas 
per tris metus. Maišytų tautų ap- 
gyventėj. Priežastis patirsite ant 
vietos. Atsišaukite:

/ 5612 So. Ashland Avė.

DARBININKŲ į shipping rui
mų, pagelbininkų ir rakandų ma* 
levotojų.

Atsišaukite:
ALBERT PICK & CO., 

1200 W, 35th St

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris. Geras darbas, ge
ra mokestis. Atsišaukite tuo-

BUČERNE ir grosernė parai 
duoda pigiai, , gera vieta. 5 kam 
baidai ant pagyvenimo. Priežas 
tis, išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
1866 Lincoln St.

PARDAVIMUI minkštų gėri 
mų parloras. Labai geroje vieto 
je. Lietuvių kolonijoj./ Parduo 
siu pigiai. r.

Atsišaukite:
3434 S; Wood St.

Lietuvių Darbininkų Dr-ja Ameri
koje (visos trys draugijos) laikys su
sirinkimą pėtnyčioje, liepos 6 d., 7:80 
vai. vak. paprastoj svetainėje. Visi 
nariai pribukite laiku nes bus skiria
mas draugijai vardas ir renkama val
dyba. — Nut. rašt. J. Kezia.

Roseland.- — Draugijų Palaikančių 
Aušros Knygyną Sąryšis rengia kny- 
?yno naudai išvažiavimą liepos 8 d., 

3 vai. p. Vieta prie 107 gat. ir Ra- 
cine Avė. Bus duodama dovanos bė
gikams ir bėgikėms. Publika kviečia
ma atsilankyti.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Biznis 
geras. Parduosiu su barais ir ki
tais įrengimais.

Atsišaukite:
562 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI Ice cream, ken- 
džių, cigarų ir cigaretų Storas ir 
visokių smulkių daiktų. Renda 
pigi. Biznis išdirbtas nuo senai.

Kreipkitės:
3302 So. Halsted St.

mas, 
nas . 
Mainoma 
Kainą $880O?OO.’

Cicero. Medinis 2 lubų namas, 5 ir 
6 kambariai, cimentinis fundamentas, 
elektra, vanas, stymu šildoma. Kaina 
$7500.00.

West Side. Mūrinis 6 flatais, visi 
no 7 kambarius, lotas 80x187, rendos 
$2,496.00. 1-mas mortgečius yra $10,- 
000.00. Kaina tiktai $16,500.00.

PARDAVIMUI 
nė, renda pigi j 4 
ly dėl gyvenimo. Biznis gerai išdirb
tas. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Parduosiu už prieinamą kainą.

Atsišaukite;
4518 S. Wood St. 

Phone Lafayette 8293

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas atsibus liepos 6 d., 7:30 vai. vak., 
Rayrivond Chapel svetainėje, 816 West 
31 st St. Pusė bloko nuo Halsted St. 
Visi nariai bukite susirinkime, nes 
daug svarbių reikalų dėl svarstymo.

— Sekretorius.

sos dėl
14 metų amžiaus prie dresių siu 
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki 
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. 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 Avė., 

Phone Lawndale 0114.

Norintieji pasigarsint I sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

PARDAVIMUI labai pigiai gro
sernė, kendžių, Ice cream. Ren
da $25.00 į mėnesį. Parsiduoda 
saliunas su pigia renda, priežas
tis pardavimo labai svarbi. Kreip 
kitės: 4333 So. Wood St.

2 flatų, 5-6 kambarių, cementiniu 
pamatu, kieto medžio trimingai, fur- 
nace šildoma. Lotas 50x125. Greitam 
pardavimui kaina $5,000. $1,200 pi
nigais, kitus kaip rendą.

Atsišaukite:
J. N. ZEWERT & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

Brighton Park. Mūrinis 2 lubų na- 
5 ir 6 kambariai, elektra,, va

leto medžio vidus, garadžius 
gerą lotą ar mažą biznį

REIKIA —
RIVITERIŲ.

Atsišaukite:
MIDLAND STRUCTURAL 

STEEL 
1310 So. 54th Avė.

North Side. — Ateities žiedo vaikų 
draugijėlė rengia išvažiavimą j Jef- 
fersono miškus nedėlioję, liepos 8 d., 
10 vai., ryto. Bus puikus programas, 
kurį išpildys draugijėlės nariai. Be 
to bus skanių gėrimų ir užkandžių.

Visus kviečia Komitetas.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

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

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj.

Atsišaukite:
Kampas Roosevelt Rd. ir

,• Leavitt St.

RENDAI ruimas vienam vai
kinui su valgiu ar be valgio. 
Elektra, maudynės.

Kreipkitės:
3510 So. Union Avė. 

2 lubos

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų bu ekflpress body. naujai per
dirbtas, kaip ir nąujas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus 

Kreipkitės: *
D. PETRAVIČIA 
94& W;’ S6 Str.

PARSIDUODA Velley karas 
1921 modelio, 5 pasažierių, va
sarinis, gerame stovyje.. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite;
4546 ’S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro* 
sėmė. Kas pirks viską tuojau parduo* 
siu už pusę kainos. Pardavimo prie
žastis liga. Yra geras lysas, elektra 
gyvenimui kambariai, renda $35.

888 Lili Avė., 
Tel. Bittersvveet 0747

PĄRjDAVIMUiI saliunas si 
rakandais. Biznis geras. Parda 
vimo priežastis, apleidžiu Chi 
ragų.

3027 Wentworth Avė.
Victory 1053

PARSIDUODA bučemė ir gro
semė, gera vieta ir geras biz
nis. Geri žmonės gali padaryti 
gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
1781 S. Union Avė.

PAJIEŠKAU savo draugo Mykolo 
Petkaus. Pirmiau gyveno apie 5 me
tai atgal Pittsburgh, Pa. Dabar gir
dėjau gyvena Chicago. Buk malonus 
atsišaukti arba kas žinote praneškite. 
Busiu labai dėkingas.

A. BRAŽINSKAS, 
8210 So. Halsted St. /

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

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

Atsišaukite:
MASON DAVIS & CO., 

Incorporated
7740 S. Chicago Avė.

13, krėslai; toriel- 
igį dalykai prie 

____ ______ _ Jrkti po vieną ar
ba visus sykiu. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju į kitą miestą.

4431 S. Marshfield Avė.
8 lubos ’

DIDELIS BARGENAS ANT NAMO
Gražioje miesto dalyje, pietvakari

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

5700 So. Morgan Str. ’ <

PARDAVIMUI gera delikates
sen ir grosernė, ice cream ir nc- 
svaiginamų gėrimų parloras ir 
maži užkandžiai, netoli Tftden 
High School. Aukso mainos dėl 
gera, žpiogaus. 4754 Union Avė.

Liet. Darbininkų Dr-ja Am. perei
tame susirinkime nutarė vienytis su 
kitom dviem draugijom. Pirmas ben
dras visų trijų draugijų susirinkimas 
įvyks žemaičio svet., 18 ir Union Avė., 
penktadieny, liepos 6 d. Visi šios Dr- 
jos nariai kviečiami ateiti susirinki
mam Bus skiriamas vardas draugi
jai ir renkama bendra valdyba.

— Pirmininkas.

PARDUOSIU keturių ritimų rakan
dus, 3 pečiai, 2 lovos, komodė; zerko- 
las, 3 stalai, 7 krėslai, paveikslai ir 
kiti daiktai tik už 90 dolerių. Kas 
rirks tas ir laimės 3 ruimus, randa 

1 dolerių. Randasi po numeriu 1622 
S. Halsted St., antros lubos iš užpa
kalio. Savininką galima matyt nuo 9 
ryto iki 9 vakare.

PARDAVIMUI groseme ir ki
toj vietoj saliunas ir trokas. Abu 
du bizniai yra gerai išdirbti per 
daug metų. Renda nebrangi. Nik 
pirksit pigiai. Priežastis parda
vimo svarbi. Abudu bizniai ir 
trokas parsiduoda skyrium, tai,p 
kaip kam ręikaiinga.

2547 So. Halsted St.
Tel. Yards 3550

PARSIDUODA Oldsmobile auto
mobilius 6 cilindėnų, 5 pasažierių, 5 
geros tairos, geram stovyje. Modelio 
1919 parsiduoda labai pigiai — už

EXTRA! i
Temykit lietuviai biznieriai, čia 

jums didžiausia proga. Parsiduoda No 
1 saldainių arba Ice cream parlor ant 
Bridgeporto. Pagal teatro. Kampas 
labai senai išdirbtas. Biznis gražiai 
ištaisytas, viskas po šios mados. Sa
vininkas yra priverstas parduoti iš 
priežasties moters mirties. Mylėdami 
šitokį biznį kreipkitės rorie savinin
ko po num.' \

3150 So. Halstetb St.

L. J. S. Lygos mėnesinis susirinki 
mas įvyks šiandien, 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel’y, 816 W. 81 St.

— Sekr.

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

—Komitetas.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 30 metų. Aš 
esu vaikinas 30 metų. Meldžiu atsi
šaukti pei* laišką ant adreso: 

AUGUST PARNATAT, 
Haynes, North Dakota ’ 

Box 83

PARDAVIMUI 6 ruimų bun- 
galow ant cemento stulpų ir tvir
to pundamento pastatytas. Ga
radžius dėl 4 mašinų, lotas 60x 
125. Ypata nupirkusi tikrai bus 
užganėdinta. 6034 So. Kolin 
Avė., Tel. Prospect 9159.

PARDAVIMUI labai pigiai, Storas 
kendžių, ice cream ir groBerio. Ren
da pigi, $18 į mėnesį, 2 kambariai 
dėl pagyvenimo. Kaina $450. Gera 
proga dėl mažos šeimynos arba mo
teries. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

8747 N. Richmond St.

KENOSHA, WIS. — S. L. A. De
šimto Apskričio Wisconsin Valstijoje 
Kuopoms pranešimas. S. L. A. De
šimtas apskritis ruošia išvažiavimą 
arba pikniką, liepos 8 d., 10 v. ryto. 
Vieta išvažiavimui vidurkely tarp Ke- 
noshos ir Racino, nuo Kenoshos lygiai 
penktoje mylioje prie automobilių ce
mentuoto kelio ir prie strytkarių li
nijoj, kurie eina iš Milvaukes iki 
Kenoshos. Karais ar automobiliais 
važiuojant, reikia išlipti stotyj “Ber- 
ryyell Road” ir ten ant kranto Mi- 
chigan ežero yra didelis aržuolynas, 
kuriame ir bus šis išvažiavimas.

Kviečiame visų apilinkės kolioniiu 
lietuvius skaitlingai suvažiuoti. Bus 
prakalbos ir kiti įvairumai.

— Rengimo Komitetas.

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, po
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, į- 
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
mokėjimu, '

Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas, 
mūrinis namas su 8 Storais ir 3 pa
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 li
kusius ant lengvų išlygų.

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, 
medinis namas, įmokėti tiktai $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

Marguette Manor prie pat parkos, 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
liausiais įtaisymais, su porčiais, stimo 
šiluma, kaina $14,500.00.

Didelis Bargenas ant South Sides,
6 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. įmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų.

Didelis bargenas ant South Sidės, 8 
pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, 
mūrinis namas su štimu šildomas ir 
vėliausiai įtaisytas. Kaina tiktai 
$11,500.00.

Į’as mus visados galima gauti pirk
ti gerus namus už labai žemą kainą 
visose dalysę Chicagos, dėl platesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą. Seniau
sias ofisas ant Bridgeporto sutvertas 
1910 metuose ir darome biznį namų 
statymui, pardavimui ir pirkimui na
mų ir lotų visose dalise Chicagos.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVfcMENT COMPANY 

3335 South Halsted St., Yards 6894

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 8 d., 2 v. p/ p.. 
Zvenzek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Svarbių veikalų delei, visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti.

— Sekr. A. Lungevlcz.

tarsiduoda labai pigiai — už 
. eisingą pąsiulymą. Atsiėau- 
subatpj ar nedėlioj iki pietų.

4839 South California Avė. 2-os lubos

PARSIDUODA saliunas fireroj 
vietoj. Visokių tautų apgyven
ta. Lysas ant 3 metų. Priežas
tis, turiu du bizniu. Parduota 
pigiai. Atsišaukite:

1358 S. Paulina St.

Roselando. — Lith. Imp. and Bene- 
fit Club mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 8 d., 11 vai. ryto, 10900 South 
Michigan Avė., Aušros kambariuose. 
Nuo pusmetinio susirinkimo dar pra
ilginta 8 mėnesiams 1 dol. įstojimo 
iki 35 m. amžiaus.. Ateikite įstoti už 
vieną dol. — Rašt. A. Dausa.

Lietuviškos Draugijos “Rūta” 
No. 1 susirinkimas neįvyks rytoj iš 
priežasties šventės. Jis bus laikomas 
antrą antradienį, liepos 11 d. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, nes 
bus svarbių reikalų tarimui.

— Valdyba.

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan
tų, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2851 Custer St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis
Specialiai nupigintos vakacijų kle-
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki

NAŠLĖ, 31 metų, be vaikų, gerai 
išrodau, turiu apie $30,000. Nenoriu 
turtingo vyro; norėčiau gauti nuo 25 
iki 40 metų amžiaus vyrą.

Rašykite:
MRS. WISMEMKOC, 
565 E. Columbia St., 

Detroit, Mich. ’

N. S. Pittsburgh, Pa. — S. L. D 
pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie
tų, savame name, 818 Belmont St., N 
S. Pittsburgh, Pa. Visi S. L. D. na
riai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts- 
burgho apielinkėj molonėkit susirinkti 
sekantį susirinkiman, ‘ nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti, o la
biausia kas link padidinimo namo.

1 —■ D. Kvietkus rašt.

A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie
pos 15 d.. National Grove darže ren
gia pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22 
-os .gatvės eis omnibusai, kurie veš 
žmones į pikniką. Tikėtai galima gau
ti dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 
S. Halsted St.

Mes manomo, kad lietuviai darbi
ninkai atvyks 
rint to fakto,__ _ _ ________
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi 
visų tautų darbininkų 
vienodi ir jiems reikia draugingi ry
šiai palaikyti.

— Stanislaw Kolczak, sekr.

3 flatų, modemiškas, prie Garfield 
Bulvarą, $17,500. Modemiškas 6 fla
tų, kaina 4^ sykių kaip renda 
tams, $7,000 pinigais galima bus su
sitarti.

WM, J. McINERNEY, 
5731 S. Halsted St.

FARMOS, ŪKĖS. Geras laikas 
pirkti; viskon gali matyti. Mes turim 
1000 farmų ant pardavimo ir mainy
mo, visose dalyse Amerikos, taipgi 
ūkės yra nupigintos, ant pusės kai
nos; dabąr parduodu už Government 
kainą ant išmokėjimo. Derlinga že
mė, užsėtas javais ir gyvuliais. Arti 
miestų, po $12.00 už'akrą.

P. D. Andrekus, 
Real Estate? 

Pentwater, Mich.

Juozas Deveikis iš Troškūnų prašo 
mas tuojaus atsiliepti. Turiu laišką ii 
Lietuvos. Svarbu. — P. K. Deveikis 
1518 So. 48th Ct., Cicero, III.

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

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO., ’

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, barnė dėl karvių ir 
vištininkas. Randasi netoli 
Šummit, III. 5127 So. Oa'k Park 
Avė., 3 blokai north nuo 
Archer Avė. Kainą $1,500.

TURI BŪT PARDUOTA TUOJĄU
Vėliausios mMdbs rakandai dėl 5 

kambarių ir didelis dvigubų špring- 
sų fonografas, su rekordai^., Parduo
siu Višką sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 i S..Kėdžių Avė., 
ICfloras

įmė ir groser 
įbariai užpaka*

HAYNES. Greitam išpardavimui. 
Modelis 86 — Haynes, 7 pasažierių, 
$200. Reo, 5 pasažierių, $200. "

Atsišaukite:
TRIANGLE MOTORS, Ine., 

2229 S. Michigan Avė. 
Tel. CalUpaet 5784

PAJIEŠKAU sau draugės^nerginos, 
kuri mylėtų draugiškai padraugauti, 
o jeigu mudu patiktume vienas kitam 
tai mudu galėtuva ir apsivesti. Mer
gina turi būti 20 lig 30 metų. Aš esu 
vaikinas 28 metų. Atsakymą yduosiu 
kiekvienai. Atsišaukite laišku, 1739 8. 
Halsted St., Box 280.

REIKALINGAS gera^ buče
ris, kalbantis lietuviški ir len
kiškai. Atsišaukite:

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

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vaL

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai gerinus 
mietų žinoti, kaip elgtis bu priduoda
mais apskelbimais.

Side. — A. L. T. Sandara 
šono {girias, nedėlioję, liepoj 8 T, bus 
programas su prakalbomis. Visus 
kviečia skaitlingai atvykti.

— Rengimo Komisija.

EXTRA1 Trokas pardavimui! Par
davimui trokas 2-jų tonų ir pusės, ge
riausiame stovyje. Parsiduoda už ga
na prieinamą kainą, nes priežastis 
svarbi verčia mane greitu laikų par
duoti. Pasiskubinkite ir pasinaudoki
te šita proga. Del informacijų kreip
kitės: 3210 So. 'Halsted St,

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

Sekretorius V. Mišeika.

PARDAVIMUI 8 ruimų mū
rinė cottage. Gasas, vanduo. 
Namas visas gerame padėjime. 
Didelis Jotas. Kaina tik. $3000. 
Kreipkitės: 3813 So. Wallace 
St., Tel. Boulevard 0675.

MERGINŲ darbui į landrę 
į dry cleaning plant.- Geros 
darbo sąlygos, % dienos su- 
batoje. Pradžiai $20 į savaitę.

BROOKS LAUNDRY, 
600 North Boulevard,

Oak Park, III.
Imkit Oak Park elevatorių iki 
Oak Park Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bųčęrnė ir 

| vietoj, lietuvių apgyventa, ren- 
_ gi, ilgas lysas 

duoti pigiai, nes

ANT ūkės reikia moters 
nos, kuri norėtų per vasari 
mėnesius ar mažiau pabūti 
bėti po biskį stuboj dirbti, 
nimas už dyka. Taipgi reikia vaiko dėl 
pasisiuntimo ne jaunesnio kaip 12 
metų.

JOE PAULIKAS 
Millbųrn Rd. Wadsworth, III,

PARSIDUODA saliunas su namu. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Par
siduoda už labai prieinamą kainą. Vie
ta yra apgyventa lietuvių. Atsišauki
te tuojaus.

WM. H. NOVEK
29 So. La Šalie St., Room 848 

Nuo 9 iki 12 dienos

PARDAVIMUI kendžių ir mo
kyklos reikmenų krautuvė, tar
pe 3 mokyklų. Daromas yra ge
tas biznis.

Atsišaukite: ‘
1805 W. 46th'st. . .

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 namai puikioje 

apielinkėj e. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant fermos, loto, 
Dry Goods Storo, bučemės arba 
ant kito kokio gero biznio. Kreip 
kitės pas: FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis posėdis bus Mildos svet. 
antradienį, liepos 10 d., 7:30ival. vak. 
Bus išduoti komisijų raportai galuti
niam užtvirtinimui ir svarstomi nauji 
reikalai paliečiantik vietos reikalus. — 
Meldžiama nesivėluoti.

— Valdyba.

Draugijos Darbininkų Lietuvos Są
jungos Extra susirinkimas įvyks lie- 

.< pos 6 d., 7:30 v. v., D. Šemaičjo svet., 
1750 So. Union Avė. Visi nariai pri
valo būtinai susirinkti, nes bus su
vienijimas musų draugijos su Lietu
vos Karaliaus Mindaugio Draugija ir 
renkama naujos valdybos.

— Valdyba.

{VAIRUS skelbimai
STOGDENGTYSTfi

Šia’ur-Vakarinis kampas 35th PI. ir 
Halsted St. mūrinis namas su 3 krau
tuvėmis prie Halsted St. ir 2 augštu 
frame akmeniniu pamatu. Užpakaly 
daug žemės dėl garadžiaus. Renda 
pigi, kaina $3120, išmokėjimai^. Mes 
turime taipgi ir kitų gerų bargenų 
augštos rųšies biznio praperčių prie 
Halsted St., netoli 35 St. Taipgi biz
nio ir kitokių praperčių B|Iarque>i£ 
Manor.

STANDARD REALTY CO., 
786 W. 35th St.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!
Pardavimui 2 augštų muro namas 

2 flatai po 6 kambarius; karštu van
deniu šildomas su 2 boileriais; visur 
ištrimuota kieto medžio; namas apie 
5 metai kaip statytas pagal naujos 
mados; kaina $11,000 yra $4,000 mvr- 
gičio; namas yra vertas $13,000 pa
gal šių laikų.

----------- \
Pardavimui 2 augštų murinamas 

po 6 ir 7 kambarius; yra augštas 
skiepas tinkamas padarymui Storo; 
yra 2 automobiliams garadžius; ne
ša virš 12%; kaina $10,000, pusę rei
kia įmokėti, kitus ant morgičio.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius su garu šildo
mas; yra 3 automobiliams garadžius; 
viskas įtaisyta pagal naujos. mados; 
rendos neša $144.00 į mėnesį; kaina 
$12,500; yra $5500.00 morgičio, nerei
kia visų pinigų turėti; namas staty
tas ant pusantro loto.

Taipogi turime daugiau gerų na
mų, didelių ir mažų po visas lietuvių 
apgyventas apielinkes. Atsilankykite 
dieną ar vakarais pas *
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė.

(Prie California Avė.)

REIKIA DARBININKV
VYRŲ IrMOTERŲ

REIKIA veiterio arba veiter 
kos, su patyrimu.

Atsišaukite:
PEOPLES RESTAURANT,

1628 W. 47th St.

Priversta esu par- 
moteriai persunku

’ bNA KkLCDIENĖ,
658 W. 35 St., kampas Union Avė.

' PAAUKAVIMAS. Priverstas 
esu tuojau parduoti keisus, prie 
sienų, siuvamas mašinas if ra- 
kandus. .

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
PARANDAVOJIMUI kamba- 

ris, dėl vieno vaikino, kambarys 
su visais patogumais. Atsišau
kite subatoj po pietų ir nedė-

J VYRŲ
REIKIA darbininkų, darbas 

dienomis ir naktimis. Geros dar
bo sąlygos.

JOS. T. RYĖRSON, 
16th St. & ftockwelr St.

Duris 3.

musų pikniką, nežiu 
:ad tarp lenkiškųjų ii

tautų darbininkų reikalai yra


