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Turkijos taikos su 
tartis paruošta

Papa taikinsiąs
Pataria kasyklų kontrolę
Francija grūmoja Vatikanui

Taikos sutartis su Turkija 
jau paruošta

Amerika irgi greit pasirašys su
tartį su Turkija.

LAUSANNE, 1. 9. — Vakar 
užbaigta rašyti artimųjų rytų 
taikos sutartį. Ta sutartim ga
lutinai bus užbaigtas pasauli
nis karas prasidėjęs rugp. 2, 
1924 m. ir pirmą kartą po 12 
metų įvyks artimuose rytuose 
laike karo.

Sutartis skaitoma, kaipo per
galėtojų taika dėl Turkijos ir 
Turkija vėl sugrąžinama į Eu
ropą.

Dardaneliai bus evakuoti už 
šešių savaičių Tukijai ratifika
vus Lausannos sutartį.

Galutinas susitarimas įvyko 
vakar ryte, kada turkai sutiko 
pripažinti teisėtumą pirmesnių 
koncesijų specialiniame priede 
prie sutarties, pavardytame kon
cesijų protokolu. Anglija gi 
sutiko sugrąžinti Turkijai bu
vusį vokiečių kruizerį Goeben 
ir visus Turkijos amunicijos 
anįėlius, kurie buvo užgriebti 
laike karo. ,

Anglijos delegacija pranešė, 
kad Rusija bus tuojaus pakvies
ta pasirašyti sutartį dėl Darde- 
nelių. Manoma, kad pasirašyti 
tą sutartį atvyks į Lausanną 
pats Cičerinas.

Manoma, kad Amerikos su
tarties su Turkija tekstas jau 
yra paruoštas ir kad ji bus pa
sirašyta tuojaus po Turkijos pa
sirašymui taikos sutarties su 
talkininkais.

EXTRA!
EXTRA!

EXTRA!

Rytoj
SKAITYKITE

NAUJIENOSE

Lietuviškos
Chicagos

Atsiminimus
Tai po plynių žingeidus skai

tymas. Pamatykite patįs rytoj. 
Lietuviškos Chicagos Atsimini
mai eis Naujienose kol jų tik 
bus. O ir jus patįs prie tų atsi
minimų galėsite pridėti šavo 
dvylekį. Prie to jus net ir kvie
čiame ir labai prašome. Ypač 
senų paveikslų butų labai žin- 
geidu gauti. Vyrai, atsiminkim 
savo istoriją.

Veikiai padarys taika su 
Turkija

Tikimąsi sutartį pasirašyti už 
10 c'/ienik Turkai |lerybos€i 
aplaikė svarbių laimėjimų.

LAUSANNE, liepos 9.— įs
iliet Paša pasirodė dideliu dip
lomatu ir artimųjų rytų tai
kos 'kenferen.į joje Jis aplaikė 
didelių laimėjimų savo šaliai 
— Turkijai. Jis nuveikė dery
bose Anglijos užsienio reikalų 
ministerį Curzoną ir taipjau 
visus kitus prityrusius diploma
tus. Dar reikės pasitarti su 
Angora keliais klausimais, bet 
kiekvienas Lausannoje mano, 
kad taikos sutartis tarp talki
ninkų ir Turkijos bus pasira
šyta bėgyje ateinančių dešim
ties dienų.

Svarbiausia pasekmė Lau
sannos konefrencijos yra tame, 
kad pavojus taikai Europoje 
tapo pašalintas. Turkija ir 
Graikija sutiko sudėti ginklus, 
o kitų šalių kareiviai Turkiją 
evakuos, o Turkija, su savo 
naująja valdžia galės nustatyti 
savo pačios likimą nevaržoma 
Europos šalių dominavimo.

“Taika! Taika! Pasakykite 
tai visam pasauliui!” sušuko 
Turkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris kada jis išėjo iš kon
ferencijos kambario. Delegaci
jų lieteliuose šiandie yra ge
riamas šampanas delei pasise
kimo taikos konferencijos, ku
ri prasidėjo lapkričio mėn. ir 
buvo nutraukta vasario mėn., 
dėl tų pačių klausimų, kuriais 
susitaikinta šiandie.

Turkija laimėjo visą eilę 
pergalių. Pirnliauslia, (ji atsi
kratė nuo kapituliacijų ir tai 
į daug trumpesnį laiką, negu 
kad Japonijai ėmė nuo kapi
tuliacijų atsikratyti. Antra, 
Turkija įeidama į rytinę Tra
kiją, vėl sugrįžo į Europą.

Francija padare didelių nu
sileidimų Turkijos skolų klau
sime, kad išgavus taiką. Sutar
ty nieko nebus minima apie 
Turkijos skolas, bet talkinin
kai pareikš, kad skolų -sutartis 
negali būti pakeista kitaip, kaip 
susitarimu tarp Turkijos ir 
kreditorių, su kuriais ji turės 
susitarti dėl moratoriumo už
mokėjimui palūkanų.

Streikas užėmus dirbtuvę
DORTMUND, liepos 9. — 

Franeuzai septintadieny užėųič 
Hoescbt geležies liejiklas, vie
nas iš didžiausių liejiklų visa
me Rulir distrikte. Daug at
lietos geležies ir anglių liko už
griebta; anglis užgriebta todėl, 
kad nebuvo užmokėta Prancū
zų uždėtų ant anglių taksų. 
Be inžinierių dirbtuvėje pasta
tyta ir franeuzų kareivius.

Darbininkai, patyrę apie 
franeuzų užėmimą dirbtuvių 
atsisakė eiti į tas liejiklas 
dirbti.

Papa dėsiąs pastangijjvy- 
kinti taikę.

Manąs, kad taika dabar yra jau 
galima. Vokiečiai ketina rū
pintis sustabdyti sabotažą.

BERLINAS, 1. 9. — Papos 
maišymąsi į Ruhr reikalus tęsis 
ir toliau, nors Vokietijos ir 
Francijos politikams tos papos 
pastangos ir nepatiktų. Pasak 
katalikų vadovų, kada Vatikanas 
gaus raštišką Vokietijos mema- 
randumą, papa pradės vykinti 
platų programą, atkreiptą prieš 
Franci ją ir Belgiją.

Ant kiek sabotažo klausimas 
yra paliečiamas, papos nuncijus 
Pacelli gavo pilną ir patenkinan
tį Vokietijos valdžios atsaky
mą. Pasitarimai tęsėsi 4 dienas. 
Papa reikalavo raštiško atsa
kymo dviem dalykais: sabota
žo ir kontribucijos klausimu. 
Pastarasis klausimas tebėra ne
atsakytas.

Pasak klerikalų vadovų, esą 
aišku, kad Vatikanas numato, 
jog tikroji taika dabar yra gali
ma ir kada abi pusės pasiekė 
tokią padėtį, kad nuoširdžios pa
stangos padaryti kompromisą 
butų abiems pusėms labai pri
imtinos, nors jos išpradžių gal ir 
šauktų prieš maišymąsi į jų rei
kalus. Vatikanas pradėsiąs vy
kinti savo planus kaip tik gau
siąs Vokietijos sąlygas.

Vokietijos kabinetas jau nuta
rė netik žodžiu pasmerkti sabo
tažą Ruhr distrikte, bet ir grie
btis priemonių jį sustabdyti. Vi
siems valdininkams bus įsakyta 
sunaikinti taip vadinamus dina- 
mitavimo būrius.

Rekomenduoja, angliij ka- 
sykiu kontrolę

Anglių komisija betgi priešina
si kasyklų nacionalizacijai.

WASHINGTON, 1 9. — Fe
deralinė anglių komisija vakar 
viešai paskelbė savo raportą, 
kuriame ji rekomenduoja įves
ti valdžios kontrolę antracito 
anglių kasyklų, taip kad užtikri
nus didesnę pavienių asmenų ir 
korporacijų atsakomybę prieš 
publiką. Nors repartas kalba 
vien apie antracito anglis, bet 
jis duoda suprasti, kad dar pla
tesnės rekomendacijos bus duo
tos minkštųjų anglių klausime.

Komisija priešinasi valdžios 
nusavinimui anglių kasyklų. 
Bet ji pabrėžia, kad anglis yra 
tiek pat reikalingos, kaip gasas, 
gatvekariai, ar kitos viešo ap- 
tarnavimo įstaigos, kurios jau 
yra bendruomenių kontroliuo
jamos. Neturi būti slepiama 
nuo visuomenės kiek atseina 
anglių iškasimas, kasyklų pel
nas,. algos ir korporacijų ryšiai. 
Dabar gi veik visos antracito 
anglių kompanijos yra taip sti- 
sirišusios, kad ta industrija yra 
kelių žmonių kontrolėje.

Komisija taipjau rekomenduo
ja, kad atsitikime streiko prezi
dentas butų įgaliotas paimti ka
syklų produkciją ir anglių išda
linimą ii- nuspręsti kainą, algas 
ir atlyginimą už kasyklas ir že
mę.

Raportas užveria daugybę 
faktų apie kompanijų pelnus, 
anglių kainą, angliakasių algas 
ir 1.1. Betgi ji neduoda jokių 
rekomendacijų dėl angliakasių 
algų ir tik pažymi, kad papras
tų kasyklų darbininkų algos yra 
perdaug žemos.

NfiS UŽMUŠTI
VAYNE, Ind., 1. 9.—

3ž
FOR

Tryą.žfnonūs, vienas jų chicagie- 
tifc'liko užmušti netoli nuo čia 
raukiniu užgavus jų automobi
lių. ' i

Francija vėl susikirto su 
<papa

Grūmoja atšaukti ambasadorių 
prie vatikaąo.

PARYŽIUS, 1. 9. —Užsienio 
reikalų ministerija patvirtino tą 
faktą, kad papa Pins XI liepos 
4 d. prisiuntė Franci jos ir Bel
gijos valdžioms notą, kurioj pra
šo jų nėsigriebti atgiežos delei 
Duisburgo bombos, kuri trauki
ny užmušė 10 Belgijos kareivių. 
Premjeras Poincore atsakė pa- 
pos nuncijui) kad abi valdžios 
yra nutarusios griebtis visų rei
kalingų priemonių, kad sustab
džius kitas vokiečių atakas.

Jeigu papa ir toliau užsistos 
už Vokietiją, Francija, galbūt 
bus priversta atšaukti sayo am
basadorių prie Vatikano ir tuo 
nutraukti su Vatikanu ryšius.

Ministerija taipjau sako, kad 
ir Anglija bus kalta, jei ryšiai 
tarp Franci jos ir Anglijos nu
truks. Esą franeuzai nežiūri 
taip pesimistingai į padėtį kaip 
kad anglai ir todėl anglų susi
rūpinimas esąs bereikalingas.

DU AVIATORIAI ŽUVO.

PORT STANLEY, Ont., lie
pos 9.— Lavonas Įeit. Roth, 
skridusio Jungt. Valstijų armi
jos orlaiviu A—6698, rastas 
krepšy netoli nuo Čia. Mano
ma, kad jis mirė nuo šalčio. 
Kitas /lavonas, įmanoma, Įeit. 
Nuli, liko rąstas ties Point 
Pclee. Jie išskrido tuo orlai
viu konteste Indianapblis pe
reitą trečiadienį. . Skrendant 
virš Erie ežero jų orlaivis, ma
tomai, sugedo ir jie nukrito į 
vandenį. Orlaivį rasta ežere 
šeštadieny, bet prie jo nebuvo 
krepšio, o kad <krcpšis buvo 
nesikęhtantis, h|i mainoma bu
vo, kad galbūt aviatoriai te
bėra gyvi ir pluduriuoja ežeru.

Pasirtiirė buvęs teisėjas Day

MACKINAC ISLAND, Mich., 
liepos 9. — Savo vasarnamy 
pasimirė čia šiandie buvęs aug- 
ščiausio teismo narys William 
R. Day. Jis bus palaidotas Can- 
ton, O. Jį paskyrė augščiausiu 
teisėju prezidentais Roosevelt. 
Prieš tai jis buvo valstybės se
kretorius ir taipjau vedė taikos 
derybas su Ispanija po Ispani
jos-Amerikos karo. Jis visuo
met buvo silpnos sveikatos ir 
nesenai pasitraukė iš teisėjo 
vietos, kad patapus Amerikos 
reikalavimų atlyginimo nuos
tolių iš Vokietijos arbitrato- 
riiim. Bet kad daug buvo rei
kalavimų, jis neįstengė apsi
dirbti ir pasitraukė ir iš tos 
vietos. Jis buvo 74 m. amžiaus.

DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
BERLINE.

LONDONAS, liepos 8. — 
Iš Berlino pranešama, kad ten 
daug žmonių liko užmušta ir 
50 žmonių sužeista susidūrus 
traukiniams vidury Berlino.

PINIGU KURSAS

u

Vakar, liepos 9 d., užsienio pi
nigą ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
bankų būro skaitoma Amerikos pini- 
pdsHtaipi ■

Anglijos 1 sv. sterlingų ......... $4.59
Austrijos, 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų.................$4.78
Danijos 100 markių ........... $17.45

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų............ $5.85
Italijos 100 lirų ................... $4.22

Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių ............... l/16c
Norvegijos 100 kronų ....... $l(įl6
Olondų 100 guldenų ........... $39i.22
Šveicarų 100 markių ...........  $17.10
Švedijos 100 kronų........... . $26.41
Vokietijos 100 markių l/20c

Siūlo verstiną dvipatystę
čechija tuo nori atpildyti suma

žėjusį skaičių gyventojų. Mo
terys sukėlė triukšmą parla
mente.

LONDONAS, 1. 9. — Cecho 
Slovakijos parlamentas svarstė 
pasiūlymą įvesti priverstiną 
dvipatystę, kaipo priemonę at
pildyti delei karo sumažėjusį 
skaičių gyventojų.

Tą bilių, kad kiekvienas vy
ras pasiimtų dvi pačias, nežiui- 
rint ar jis to nori, įnešė p-lė 
Belota Kerpiskova. Ji siūlė ašt
rią bausmę tiems vyrams, ku
rie atsisakys nuo savo pareigų.

Paduodama tą bilių Kerpisko- 
vaite aškino, kad karas susilp
nino čecho slovakų tautą ir la
bai paretino gyventojus. Rei
kia skaičių gyventojų atpildyti.

“Kaip tą padaryti?” klausė ji 
ir kartu atsakė: “Tai labai leng
va. Išdalinkite perviršį mote
rų proporcijoj po dvi moteris 
ant kiekvieno vyro ir klausimas 
bus išrištas”.

Atstovų bute kįlo didžiausias 
entuziazmas delei to pasiūlymo. 
Vyrai atstovai atsistojo ant kė
džių ir smarkiai šaukė už įnešė- 
ją.

Bet vos tik spėjo vyrai aptil
ti, kaip pasigirdo smarkus pro
testai iš galerijos, kur atstovų 
pačios sėdėjo. Jos dėl to įneši
mo pakėlė didžiausį triukšmą. 
Jos garsiausiai šaukė, kad su
teikimas vyrui dviejų pačių ne
atneš jokios naudos šaliai.

O įnešė j a šaukė toms protes
tuojančioms moterims: “Išmes
kite lauk tas senas raganas”.

Triukšmas pasidarė dar di
desnis. O įnešė ja rėkė visu sa
vo balsu, kad remtų jos bilių. 
“Kiekviena pražudyta valanda 
yra nusidėjimas žmonijai”, šau
kė ji. • 7 ,

Keli atstovai ,ir atstovės kal
bėjo dėl įnešimo, lai pritarda
mi, tai jį pasmerkdami. Vie
nas kalbėtojas pareiškė, kad 
Cecho Slovakija neturi daryti 
tai, už ką ją visas svietas pa
juoktų.

“Bailiai! Atgaleiviai!” šaukė 
jiems Kerpiskovaitė.

Pirmininkas turėjo posėdį, 
dėl triukšmo, uždaryti.

Nuteisė už šalies išdavystę.

BERLINAS, liepos 9.— Mu- 
nicho dramatinis kritikas prof. 
Fuchs, kaltinamas šalies išda
vystėje delei jo Suokalbio nu
versti Bavarijos valdžią, liko 
nuteistas 12 metų kalėj iman 
ir užsimokėti 2,000,000 mar
kių pabaudos. Jo pagelbinin- 
kas Wunrk liko nuteistas 15 
mėnesių kalėjiman ir užsimo
kėti 30,000,000 markių pabau
dos. Trys kiti liko išteisinti.

Kas turit 
pardavimui 

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

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Nuteisė pakorimui
GHICAGO. — Teisėjas Da- 

vid vakar nuteisė pakorimui 
Mrs. Sakelio Nitti Crudclle ir 

dclle už užmušimą jos pirmo 
vyro Frank Nitti, kad galėjus 
apsivesti su dabartiniu jaunu 
vyrų, kuris tada dirbo pas 
juos' ant farmos netoli Chica
gos. Jos pirmas vyras prapuo
lė pernai vasarą, bet tik nese
nai surasta jo lavoną , įkištą į 
vandens pervadą. Buvo apkal
tintas ir jos sūnūs, bet nagri* 
nėjant bylą apkaltinimą prieš 
jį panaikinta. Ji yra pirmoji 
moteris Cook paviete, kurią 
nuteista pakorimui.

RIAUŠĖS VIENNOJE.

po-V1ENNA, liepos 9. — 30 
licistų ir daug civilinių žmonių 
liko sužeista susirėmime tarp 
grįštančių iš susirinkimo na
cionalistų ir darbininkų, kurie 
nacionalistus apsupo ir^pradėjo 
mėtyti į juos akmenimis. Poli
cija stvėrėsi revolverių, 
muštynes sustabdžius.

kad

Valgo barškančiąsias gyvates.

MIDDLETOVVN, N. Y., lie
pos 9. — Delaware paviete šie
met užmušama labai daug vie
nų iš nuodingiausių barškan
čiųjų gyvačių (rattlesnake). 
Niekurie gyventojų jas kepa ir 
valgo, tvirtindami, kad jos yra 
skanasnės už vėgėlės. Niekurie 
mano, kad neužilgo tos gyva
tes bus plačiai valgomos ir 
kad jų greitai pritruks. Viena 
miškų kempė Pennsylvanijoj 
per visą vasarą maitinosi 
mis gyvatėmis ir sako, 
jos yra geras maistas.

to- 
kad

f

40,000 
surengė

BERLINAS, 1. 9. — 
fašistų ir monarchistų 
čia demonstraciją. Komunistai 
surengė kontr-demonstraciją, 
kuri susirėmė su fašistais ir iš
tiko smarkios riaušios, kuriose 
daug žmonių areštuota. ,

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
l739;S.HalstedSt

Chicagolll

Pasmerkia sabotažą
COBLENZ, 1. 9. — Reino 

provincijos vokiečių generalgu
bernatorius išleido proklamaci
ją, kurioj jis aštriai pasmerkia 
sabotažą.

Prancūzai ties Ludwigshafe- 
nu užgriebė vokiečių geležinke
liečių streiko fondą, siekiantį 
17,000,000,000 markių.

RUSŲ IMPORTAS IR 
EKSPORTAS.

Tarybų respublikų importas 
nuo spalių mėn. 1922 m. iki ko
vo mėn, š, m, pasiekė 34 mil pū
dų, gi eksportas — 34,000,900 
pūdų. Vertė eksporto viršija 
vertė importo 62,000 aukso rub
liais. Eksportas j Vokietiją, į 
Angliją vystosi geriau, npgu 
importas iš tų valstybių.

Importas iš anglų 1922 me
tais padidėjo 260%, palyginant 
su 1921 m. Rusų eksportas į 
Angliją padidėjo 3% syk. Im
portas iš Vokietijos padidėjo 
38%, gi Rusų eksportas Vokie
tijon —13 kartų.

Teisia linčiuotąją.

COLUMBIA, Mo., liepos 9. 
— Šiandie Boone pavieto Cir
cuit teisme prasidėjo nagrinė
jimas bylos vjptos kontrakto- 
riaus Gco. Barkwell, kaltina
mo nulinčiavime negro James 
Scott. Keturi kiti žmonės kal
tinami dėl to paties dalyko bus 
teisiami kiek vėliau.

Scott liko nulinčiuotas dėl 
pasikėsinimo užpulti profeso
riaus 14 metų dukterį. Bet da- 

>bar eina gandų, kad tai padarė 
visai kitas negras, kuris sėdi 
Mexico, Mo., kalėjime.

Šiandie — giedra .ir vėsiau 
po piet ir į vakarą, taipjau ry
to.

Saulė teka 5:23 v., leidžiasi 
8:27 v. Mėnuo teka 2:53 v. n.



Iš Mokslo Srities
Antradienis, Liepos 10, 1929

raa&j žmonės — tąį

PATIKĖTINAS sveikumas

Ar žinot Kad
Suvienytų Valstijų Valdžiai 'visi spau
dos darbai kainuoja virš $10,000,000. 
per metu$, iš to algomis išmokama 
darbininkams $5,500,000, popiera kai
nuoja $3,100,000 ir yra perleidžiama 
apie 80,000 darbų? Ar žinote, kad 
paprasti cigaretai suteikia jums dau
gumą, kuomet Helmar Turkiški cige- 
retai suteikia gerumą?

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKlTfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. V

S. L FABIONAS CO.TAIP

ge-

50c.

Tel. Lafayette

f"

n

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

1311 Recter Building
79 West JVfonroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yąrds 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbofn St, 

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

< \ Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

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

|For Beautltul 
»<• Eyes i
Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. Į / 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makea 
Eyes Cleajr, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Ertfoyable, 
Sold by ai! Druggista, Write for Bookleą

MURINĘ CO., 9 Eaat Ohjo Street, Chicago

Kaipo lietuvis, lietuviam! viMtdfifl 
patarnauju kuogeriauiat 

M. Yuška,
8228 W. 88tK SU CNcan, UL

V. vk RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel. Central 6391) ’
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

šinius nuo
Borden ve

žiko

$25.00 ir
.... $18.50

$32.50 ir
.... $25.0«

nuo $37.50, $42.56 u
......................... >... $32.50

4

Eugenikos ir rasės klausiniai*
[Tęsinys]

— daugiausia olandai, 
skaičiuje nemaža vo- 

sudarė pietų

kurie taip pat 
verčiasi gyvulių

nei iš to atsiranda koks aiškus 
išsigimėlis.

Buvo. įvairių mokslininkų, 
kurie Europos .Žmones (ne tik 
vienos Europos) suskirstė ra- 
fcėmjs. Europoje akių, plau
kų, odos spalvos atžvilgiu, vei* 
do formų ir kiaušo ypatybių 
atžvilgiu atrado 4 rases: šiau
rės, viduramžio, alpų ir dina
rų. Nepasakosiu, .kuriuose 
Europos plotuose šios rases gy
vena, kokios jų ypatybės. Vis 
tik šiaurės rasė laikyta geriau
sia ir vertingiausia. Iš jos 
priemaišų susidariusios tautos, 
pasiekusios aukštesnės kultū
ros, kaip tai buvo jau senovės

Komoje ir ypačiai Graikijoj, 
šiaurės
šviesus, mėlynų akįų„ gražių 
neplačių nosių. Labą! ištver
mingi, bet mažai mųzikaliiigi. 
Susimaišius šioms rasėms, at- 
sdradųstiob tautos pasiekusios 
aukštos kultūros. ..Bet ne apie 
rases noriu toliau kalbėti, nes 
tai platus klausimus, ir gal, ne 
visįems įdomus.
'“''Šalia rasių dar kalbaiųa apie 
rasę kitoje prasmėje — apie 
tam tikros tautos ir tam tikro 
krašto žmonių fizinį bei psichi
nį gerumą. Čia yra vadinat 
masis, dabar labai madon įėjęs 
ir universitetuose tyrinėjimas.

(Bus daugiau)

Šią vasarą 
bus ir ANTRAS

809 . W. 35111 SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Būrai 
bet jų 
kiečių ir anglų 
Afrikoje savo kolonijų, kur jie
ėmė verstis daugiausia gyvulių 
veisimu, iki atrado tenai gau
singų deimanto kasyklų. Atei
viai būrai, žinoma ne visi, ap
sistoję pietų Afrikoje, panoro 
didelės laisvės. Jie nenorėjo tui 
rėti jokios policijos, jokios val
džios. Kada pietuose pradėjo 
įsigalėti valdžia, keletas šimtų 
būrų su savo gyvuliais pasiva^ 
rė į šiaurę. Bet šie išeiviai bu- 
rai buvo tik vieni vyrai. Nusif 
varę į šiaurę jie susidūrė sii 
hoten totais, 
daugiausia
auginimu. Bet čia pasipynė ir 
bušmenai, kurie patys nenori 
gyvulių veisti, bet velija jų iŠ 
kitų pasivogti; šiuo atveju iš 
hotentotų įr atsikrausčiusių 
būrų. Čia atsirado būrų ir ho
tentotų interesų bendrumas) 
gintis nuo bušmepų. Jie pradė
jo bičiuliautis. Būrai, nenore* 
darni vieni gyventi, pradėjo 
vesti hotetotų moteris. Taip 
atsirado naujas mišinys, .kurs 
ilgokų laikų laikėsi be kokios 
įtakos iš šalies. Kokia nauja 
tauta iš to mišinio išėjo? Tai 
įdomus klausimas.
Eugenikos ir rasės klausimai.

Būrai, būdami atskirti nuo 
civilizuoto pasaulio, žinoma,

Artima,asmeninė prie
žiūra per išlavintus eks

pertus apsaugoja Bor-
denso Selected Pieną iš

pieninės lig jusu
Tas tai padaro jį

patikėtinu

moterų 
žinių iš 

nieko.
matuo-

vaikai iš hotentotų 
kad ir gavo kokių 
Biblijos, tai daugiau 
Vadinasi musų matu
jaut burų elementas^ kultūros 
atžvilgiu sumenkėjo. Bet ho- 
tentotai užtat pajuto gerų Eu- 
roąios rasės įtakų, taip, kad 
nauja tauta pasirodė rasės at- 
žvilgiu menkesnė už burus, bet 
geresnė už hotentotus. ši nauja 
raęė tat jautė. Ji nenorėjo 
maišytis su hotentotais, į ku
riuos' žiurėjo iš aukšto, o kiti 
europiečiai nenorėjo su jais 
maišytis. Taip ilgų laikų ši 
tauta gyveno viena. Kas dėl 
naifjos rasės vaisingumo, tai ji 
pasirodė anot Fisher’io, labai 
vaisinga — vidutiniai davė po 
aštuonetą vaikų nuo kiekvie
nos moteries- Iš čia peršasi 
išvada, kad rasių susimaišymas 
nėra taip žalingas.
matome Amerikoje, kad mu
latai ir metistai ne labai nau
dingas mišinys, tai čia daug nu-

pa- 
da-
su-

Pirkit Svies
tų ir Kiau BORDENS

^mHoductsCo. of- Illinois 
Fmnklin 3U0

mes i Jusi) pradžia
sveria socialė šių mišinių 
nieką ir net priespauda. Ji 
ro savo neigiamos įtakos 
simaišiusiems.

įdomu dabar paklausti, kaip 
Mendelio dėsnis atsiliepia 
žmonių rasių susimaišyme? E. 
Fischer’is, tyrinėdamas būrų 
mišinį |su Jiotcntotaps niekur 
nerado, kad iš to mišinio vė 
išeitų grynos pirmykštės rasės 
tipai: ar būrų, ar hotontetų... 
Teisybe, viename individe dau
giau reiškėsi būrų kitame ho
tentotų įtaka. Bet iš mišinio 
grynos rasės tipų neišėjo.

Bet iš to visai neišeina, kad 
Mendelio dėsnis nebūtų 
taikomas 
maišymui.

pri
emonių rasių susi;

Pavyzdžiui, mes 
i daug šeimynų, 

kur broliai ir sesers ne tik la
bai tarp savęs panašus, bet prie
šingai, — visai nepanašus, tiek 
fiziniu tiek psichiniu atžvil
giu. Juk yra šeimų, kur vie
kas narys visai normalus, jokių 
Regeneracijos žymių neturi, o 
kitas, žiūrėk — tikras degene
ratas. Gal pasakysite, kad čia 
paprasta blastaftorija? Su blas- 
taftorija fizinių atžvilgiu dar 
galima sutikti, bet psichiniu at
žvilgiu pasireiškusi degeneraci
ja tai jau ne dėl biastaftorijos 
priežasties •—ji yra paveldėta 
iš kažin kelintos protėvių kar
tos. Šį tvirtinimų paremia į- 
vairių žinomų aukštų šeimų 
genealogijų studijavimas. Te
nai aiškiai matyti, kad į kelin
tų kartų štai ir rodos nei iš šio,

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

Tėvas pradeda — motina suranda, kad ji 
gali biskį padėt -— net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo, 
štai kaip jus galite padaryti per

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą koki norite. Mes padėsi
me jūsų pinigus į vietinę banką ant nuošimčių 
Dadėsite po biskį kas sąvaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 

kaip greit išmokėsite reikalaujamą sumą pinigų 
; bankui, karas bus jūsų.

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chic^gos Fordo 

pardavinėtoju

Naujienų Piknikas
Rugpjūčio 5 d
Metinėms Lietuvos

r

pripažinimo sukaktuvėm
paminėt
bus šaudymas

Rengiatės!

ir ugnis

TELEGRAMAS
Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 

šeštadienis ir yra pašvęstas ^grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

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

Telegramo uždaviniu yna plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerų apštį be ka- , 
mantinė j imo jo sųžinčs — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

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

U k

666 West 16111 Street,
P. S. Telegramas taipgi yra 

tuose gatvėse ant kampų, kur kiti 
NUMERIS 5 CENTAI.

raunamas Chicagoje ir kituose mdcs 
aikraščiai pardavinėjama. VIENAS

■ ELEKTROM
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

MMi

KUOMET JŪSŲ
KOJOS

PRAKAITUOJA i
Vartokite plačiai žinomas ir 

riausjąs gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmės bus tikros, tik už 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos pėt:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.'

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

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

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

• iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant• Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmu morgięiuus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1736

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

................. " 1. 1 ■
m ..— .i ■ ... —■

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kama 460
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau- 
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti ląišką ar
ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOJ
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

LIEPOS
DRABUŽIU

; PATUSTIN1M0 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pro
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar .... .......................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00 
$35.00. Dabar ..........;......
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės ~
$47.50. Dabar
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50: iv 
$37-50.Dabar ..........................  $18.ff‘j
PalmBeach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelrtių siutai po $8.50 ir 
augščiau. \

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus.nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 yak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet,
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RESP0NDENCIJ3S-ounvi Pittsburgti, l?a.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Mokinių (ekskursijos
ren-SLA. Trečiojo Apskričio 

giamas didelis piknikas. .

Lietuvos gclžkeliai

UELMA
KOKYBE YRA GERIAUSI 

PRIPAZINTIS

RŪKYTOJAI, kurie kartų parū
ko HELMARO visuomet 

nori geriau HELMARO kaip pa
prastųjų Cigaretų. Geri cigaretai 
turi turkiškų tabaką, H E L M A R 
turi 100% gryną Turkišką Tabaką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Trečiasis Apskritys ruo
šia grandiozų piknikų. Jis įvyks 
sekmadienį, liepos 29 dienų 
gražioj Star Mainų giraitėj, 
Courtnėy, Pa. Rengėjai deda 
visų pastangų, kad ši geguži
nė butų visiems smagi ir pra- 
moginga — su gera muzika, 
užkandžiais (ir 'refrcšmentals, 
lenktynėmis su prizais, paga
lios nestokuos prakalbų ir dek
lamacijų. Iš Pittsburgho reikia 
važiuot Charleroi ir Donorą 
karais iki Rivervicw stoties, o 
nuo čia eiti po kairei. Rengė
jai tikisi, kad piknikai! suva
žiuos visi tos apielinkes lietu
viai. — Koresp.

Taurage. (E5-). Vietos vi- 
durino^ios mokyklos mokiniai 
drauge su mokytojais kas sek
madienis daro Tauragės že
mesnėse apylinkėse ekskursi
jų. Birželio 9 d. jie apsilankė 
ir Tilžėje. Tilžėj mokiniams 
buvo parodyta lapaustuvėjs — 
“Ryto” b-vės, Olto Mąud'cro- 
dės ir Jagomasto ir atlankyta 
Botanikos sodas. <•

Ekskursantus p. Jagomastas 
apdovanojo knygomis. P. Tra- 
mišius, vietos 
ekskursantams 
ste. Lankantis 
dės spaustuvę
susidurti su darbininkais, kiu 
rie dar rinko “Aušrų”, “Var
pų”, “Ūkininkų” ir t. t.

Kaunas. (E.). Bendros ži
nios, apie plačiuosius gelžke- 
lius neokupuotoj Lietuvos dll- 
lyj 1923 in. birželio 1 <1.

Svarbiąją kelių ilgis a) vic- 
navežių 701,474 klm., b) dvi- 

,vėžių 300,234 klm.
Eksploa t uo j a mų j ų gelžkelių 

ilgis 1,001,708 klm.
Be to .dar 1) stočių kelių il

gis 311 klm., 2) Bendro nau
dojimosi su Latviais gelžkelio 
Lnižuvė — Lūšė ilgis (Lietu
vos) 41 klm. ir Lūšė — Skuo
das (Latvių) 48 klm. 89 —

s 
12 
19 
29

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOIE July 14, Avr. 11, Sept.
PARIS July, 18, Aug. 15, Sept 
FRANCE July 25, Aug. 22, Sept. 
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba t 

/didįjį ofisų 19 State Street New York. 
................................................. i

lietuvis, padėjo 
orientuotis mie- 
Otto Maudero- 

teko mokiniams

HELMARAI yra supakuoti korti
nės popieros dėžutėse apsaugoj an- 
čiose juos nuo susilaužymo ir susi- 
trynimo... Paprastieji Cigaretai su
dėti j pundelius.

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR VARDĄ

20 Keimary pareina keliais centais 
brangiau negu 20 paprastų Cigare- 
tų, o HELMARAI yra kelis kartus
geresni.

BOXES

1O or 
10

Geriausio pasaulyje rųšies turkiškų ir 
aigiptiškų cigaretų dirbėjai.

Žemės reforma 
Latvijoj

Ryga. (E). Žemes reformos 
vykdymas Latvijoje eina sėk
mingai ir didesnė dalis darbų 
jau pabaigta, išskiriant Latga
li jų, kur jis te pradėtas perei
tais metais. Paaiškėjo, kad val
stybės fondo žemės užteks vi
siems reikalaujantiems. Tik me 
visi galės gauti jos savo ap- 
fckpty, ir iš Latgali jos, fcur 
ypatingai jaučiama žemės sto
ka, bežemius jau pradėta iš
kelti Kuržemėn ir Žemgalijon. 
Lig šiol einant žemės refor
mos įstatymu naujakuriams 
priskirta apie <50,000 ūkių, 
d'ar numatyta — apie 20,000 
ūkių, l<5,000 vasarnamių ir 20,- 
OOO smulkių ūkių, didelių mie
stų priemiesčiuose. Toliau nu
manyta reforma vykdyti lė
tesniu tempu. Bendrai, numa
toma, kad vykdymo darbu už
teks dar dvejetai metų.

Tauragė. — Birželio 10 d. 
įvyko labai didelis žemės ūkio 
draugijos susirinkimas, kuria
me buvo tartasi 
mo reikalu. ‘

— Apskrities 
mandiruoja tris 
dijon 
kilmes 
lyvauti 
krašto

trųšų užsaky-

Seimelis ko- 
atstovus Šve- 

į Gotcburgo miesto' iš- 
ir parodų, kurion da- 
kviečiami ir Klaipėdos 
ūkininkai.

NORTH GERMAN 
-----LLOVD-----

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo

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

100'No. La Šalie St., 
Chicago, III.

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

Mrs.A.MIGHNIEVICZ-VIDIKlENE
AKUŠERKA

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

kreip

varu 
įčiuo

ką pata 
a ir kito 
reikaluo

viso- 
pricš 
laike

tarnauju

jimą

Turiu patyrimą,

3113 South 
Halsted St.

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

4^-DR. HERZMAN

pa- 
p r i e 
kiek

viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 

prižiurė- 
Duodu pa- 
moterims 

merginoms vėl

Pel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

Baigusi 
jos kolc 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

UŽ 
rimas, 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

Ūkininką ekskursija 
Klaipėdon

Kaunas. — Žemės Ūkio Ko- 
peratyvų Sąjunga “Gaminto
jas” pirmosie liepos mėnesio 
dienose rengia ūkininkų ek
skursijų Klaipėdon. Ekskursi
ja truks 3—4 dienas. Kelionė 
atsieis, važiuojant nuo Šiau
lių į Klaipėdų, nuo 15 iki 25 
litų kiekvienam ekskursantui. 
Užsirašius dideliam ekskursan
tų skaičiui, pirmenybe bus ati
duodama Žemės Ūkio Draugi
jų nariams.

Į LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.

Latvių Aukso Fondas
Ryga. (E.). Latvijos Ban

ko aukso fondas, įgytas bank
notams padengti, siekia 1,- 
685,000 latų. Visas tas auksas 
laikomas Anglijoj. Birželio 8 
d. > Latvijos bankas ir vyriau
sybė turėjo pinigų 136,372 la
tų, aukso lydiniuose — 1,894,- 
975 latų, pas Banko korespon
dentus aukso — 600,000 latų, 
kredito D-to žinioje 13,163,539 
latų. Iš viso Latvių bankas tu
ri aukso — 15,797,886 latų su
mai. Be to, bankas turi sve
timos valiutos 50 milijonų la
tų.

KAUNAS
. . Birželio 14 d. suimta# ir pa
sodintas kalėjiman lenkų pra
džios mokyklos mokytojas My
kolas Aksomaitis. Jis kaltina
mas už mokinių-mergaičių 
tvirkinimų. TarcĮymą veda tei
sino IV nuov. tardytojas.

VVhite Star Line
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton 

Majest|c July 14; Aug. 11; Sept. 1 
(Pasaulio didžiausis laivas) 

Olympic July 21; Aug. 18; Sept. 8 
Homeric July 28; Aug. 25; Sept. 15 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Linf.
-N.. Y.-Plymouth-Chcrbour^-HamburĮę 
Minnekhda July 19; Aug. 23; Sept. 27 
Kroonland July 26; *Manchuria Aug 2 
Finland Aug. 9; *Mongolia Aug. 16 

* Naujos 3 klesos kajutes 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

1 Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Zeeland- July 18; Aug. 15; Sept. 12 
Lapland July 25; Belgenland Aug. 8 
*11:00 A. M.
Gothland (Antwerp only) Aug. 4. 

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
ki lės prie vietinių agentų.

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

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieni} savaitę iš 
prieplaukęs 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

"Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriua ir populiariški laivai 
‘‘Mount Clay”, Mount Carroll,” 
‘‘Mount Clinton”, “Hansa", “Thu- 
ringia” ir “VVestphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavinhas, puikus kambariai, 
puikios apystovoe. x

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

J Lietuviai Kontraktoriai
- Ir ^Atliekam MEDŽIO PLYTŲ ir PLE- 
'-I STERIO DARBUS gerai, greitai

ir prieinama kaina. 
THUKSTON BROS.

3232 So. Lowe Avė. Tel. Blvd. 0619

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

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 
5 yal. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
‘ Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Naujos Tarybą Rusą 
koncesinės sutartys
“Ekonomičeskaja Žizn” pra

neša, kad Komisarų Taryba 
patvirtino koncesinę sutartį su 
Amerikos Bendrove ‘“Product 

[ Excbange Corporation”. Ben- 
Įdrovei duodama teisės atida- 
. ryti savo skyrius Petrograde, 
Maskvoje, Charkove, Novoro- 

Isijske ir Taškente. Be to, su 
užsienio prekybos komisariato 
žinia firma gali atstovauti Ą-. 
mlerikos rinkoje Rusų priva
čias ir valstybines bendroves. 
Bendrovė tarpininkauja įvai
rios rųšies prekių pasikeitime 
tarp Rusijos ir Amerikos. Pu- 

|sė pelno iš padarytos apyvar
tos kiekvienų mėnesį privalo 
būti perduota užsienio preky
bos komisariatam Koncesija 
nustoja galės, jeigu Amerikos 
vyriausybe kokiu nors budu 
susiaurintų Rusų bendrovių 
teises Abierikoje, arba jeigu 
Rusų vyriausybč'įsitikintų, kad 
tos bendrovės veikimas yra 
priešingas Rusų respublikos 
reikalams. (L. S. B.).
.---------------------- ---------------------

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone eCntral 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidenci jos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Garsinkites

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

>■■■ *

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso Vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111

L------ - ■ ■ .

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra . 

uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

■ J

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIĘGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9. vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

i ........................... i

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toš gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
/ 1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
, 3243 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574, 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

abejoji aidais, pasiteirauk
A. R. BLUMENTHAfc

Tek BOU Uvard MOT 
M49 B.AaMaad Aw 
Kampas 4T4M >■*.

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

GRABORIUS IR

Turiu 
bilius

automo- 
visokiems 

Kaina
prieinama

3319 Auburn
Avė., Chicago
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Nauji lenkų 
žygiai.

Prieš kiek laiko lenkų už
sienio reikalų ministeris pa
sakė parlamente labai aštrią 
kalbą, kuria jis griežtai pa
smerkė Danzigo Senatą. 
Girdi, tasai Senatas sudarąs 
nemažo pavojaus lenkų in
teresams ir esą reikia stver
tis griežtų priemonių daly
kų p^aisymui. Tas lenkų 
grąsin^ntis gestas surūpino | 
Taut 
žada spręsti Danzigo klau
simą. Turint galvoje Tau
tų Lygos pasidarbavimą Vil
niaus, Klaipėdos ir Silezijos 
klausimus sprendžiant, labai 
lengva numanyti, ko gali ti
kėtis Danzigo gyventojai. 
Lenkų ministeris savo kal
boje įsakmiai pabrėžė, jog 
Lenkija turi naudotis “su
vereninėmis teisėmis” lais
vame mieste. Buvo pradėję 
eiti gandų, kad lenkai pla
nuoją stvertis tokios jau 
avantiūros, kaip ir Vilniaus 
bei Silezijos užgriebimuose. 
Reikia manyti, vienok, kad 
lenkams daugiau nebebus 
reikalo tos rųsieš avantiūro
mis kompromituoti save 
svieto akyse. Jie savo tiks
lo galės atsiekti Tautų Ly
gos pagelba, kuri iki šiol vi
suomet rėmė lenkų intere
sus.

Kai senoms lapėms Versa- 
lėje teko Danzigo klausimas

■ygą, kuri neužilgo

[artUlBIūMi . —-. ....—-------
MirėN.N.SOkolova.|Q^^e^||

vių Giesmė.REGISTRACIJA, PASAI 
Ift SUIRUTE.

spręsti, jie atsidūrė keblioje I Tai yra niekas daugiau, 
padėtyje. Pirmon galvon kaip tik stagnacijos teorija, 
jiems rūpėjo patenkinti savo kuria einant dabartinės in- 
favoritę Lenkiją ir sukurti stitucijos turi būti neliečia- 
koridorių, kad tuo budu da- mos, nežiūrint į tai, kad jos 
vus lenkams galimybės išei- nebeatatinka gyvenimo są- 
ti į jurą. Bet Danzigo mies-Į lygoms. Bet visuomenė tū
tas yrą vokiškas. Lenkų 
elementas ten yra visai ne
skaitlingas ir jokio įžymes
nio vaidmenio nevaidina. 
Atvirai atiduoti tą vokiečių 
[miestą lenkams, — dviliza-|kas nė kalbėti, 
cijos gelbėtojams buvo lyg ir — - -
neparanku. Tad jie sumanė yra nedidelis arba darbiniu- Į atidėtas į šalį.
labai gudrų “skymą”: pa- kų klasės sąmonė nėra pa-1

skelbti Danzigą “laisvu” Rankamai išlavinta, ten de-Į Atstovybė ___ o__ ____ __ o_
miestu. Bet to “laisvo” mokratinė valstybė yra tur- p.ilieč.iais !r kokia betvarkč ten Maskvos Un-tą 1899 m. ir bu- 
miesto paštas, telegrafas ir Į tingų jų viešpatavimo įran-,8iaučia- J1 sako: l'm -m*-
-------------- 1 pavesta lenkų Paprastai tas viešpa-

tavimas patenka į buržuazi
jos rankas ir pati demokra
tija yra buržuazinė demo- 
Įkratija. Bet socialių jėgų 
[faktoriai gali taip pakitėti,' 
kad darbininkai sudarys di
džiumą rinkikų. Tąsyk val
džia pateks į jų rankas ir 
bus sukurta proletarų de
mokratija. Prie tokios de
mokratijos gan sparčiai žen-|

uostas liko ; 
kontrolei. To dar negana, 
“laisvam” miestui liko už
dėta reparacijų mokesniai. 
[Del svieto akiu duota mies
tui autonominė valdžia, bet 
tuo pačiu laiku paskirta 
Tautų Lygos komisionierius 
tvarkos prižiūrėjimui. Tas 
komisionierius, anglų gene
rolas, gan brangiai atsieina 

Į danzigiečiams. Jis gyvena 
palociuje ir gauna algos 
100,000 auksinių frankų me
tams. Gi Danzigo išrinktam 
prezidentui, vokiečiui, mo
kama tik 200,000 markių mė- į 
nėšiui, kas sudaro apie $1.25. I

Bet Dancigo gyventojams 
prisieina susidurti dar ir su 
kitomis sunkenybėmis. Jie 
negali išvažiuoti iš miesto 
be lenkų pasporto. Perei
nant rubežių daroma labai 
nuodugnios kratos. Ir išviso 
lenkų valdininkai su jais 

I gan arogantiškai apsieina. I 
Vienok jiems ir to nepakan-l 
ka; jie nori Danzige pilnai 
įsitvirtinti ir pašalinti tą ne
labąjį Senatą, kuris stovi 
jiems ant kelio. Tautų Ly
ga, kurios politika iki šiol 
rėmėsi spėka ir neteisybe, 
žinoma, nenuskriaus lenkų 
ir šį kartą. Todėl pilnai ga
lima tikėtis, kad netolimoje 
ateityje laisvas Danzigo 
miestas virs lenkų miestu.

Demokratija ir 
Socialistai.

“The London Socialist Re- 
view”, kurį redaguoja Dar
bo Partijos vadas Ramsay 
Macdonald, primena savo 
skaitytojams, kad demokra* 
tija nėra galutinis tikslas. 
Tai labai teisinga mintis, į 
kurią verta atkreipti domės.

Didlapiuose, pavyzdžiui, 
nuolat reiškiama ta nuomo
nė, kad yra nedoras daiktas 
kovoti prieš dabartines in
stitucijas. Esą tų institu
cijų istorija surišta su tradi
cijomis, todėl jas reikia 
gerbti, o ne griauti.

Jurgis Baltrušaitis

Ryto giesmės.

I

Sužaravo aušra, ir dienos eisenoj
Ties paskliundromis ūkanos renkas!
Ir žemčiūgų minia, juozmeningoj liepsnoj, 
Debesys prošvaisčiais slenka!

Pasikėlė erdvė iš pakalnių slėnų, 
Begalybėj atsilošė toliai, — ! •
Lyg iš Dievo ankšties, iš dausų gilmenų, ■* 
Prasivėrė pasaulio užstojai... ;

Sukuždėjo tėkmė — ir išaugo banga, 
Siausdama sužvangėjo griausmingai, 
Ir sudužo, kaip indas žvangus, tyluma, 
Kelionėje ryto didingoj..............

Antradienis, Liepos 10,1023

Apžvalga Buvo įžymus lietuvių 
kalbos tyrėjas.

Kauno “Lietuva” rašo: I
, . x i Iš Maskvos prof. K. Būgai I

“Vienybė rašo apie tas 8Un" Į prane§a prOf. N; Durnovo’jis,| 
kenybes, su kuriomis yra su- |<ag m gegUggs 28 dieną nu- Į 
rištas išvažiavimas į Lietuvą.Į mj.rę8 lietuvių kalbos tyrėjas! 
Esą Lietuvos Atstovybė savol^ Sokolovas. Štai tasai prof. Į 
politikoje eįnanti taJP N. Durnovo’jo laiškas:

I Didžiai gerbiamas r
nėms, kurie nesiregistravo, | p prof€SorjaUt

rr j , . . i . .v. .nežiūrint to fakto, kad tas re-1 Laikau pareiga pranešti! 
Kur J.^a,r.bini"kUJsk^cĮus Į gistracijos* patvarkymas liko Jums> kfld gegužį š. m.

, Imirė Maskvoje prof. N. N. So- 
Toliau Vienybė rašo, kaip Į koiov’as <N. gimė TrubČev-|

’ rūpinasi Lietuvos |ske Qrlo 1875 baig5

ri kitėti, kitaip jokis pro
gresas butų neįmanomas. Iki 
šiol dar nėra įvykinta tikra 
politinė demokratija, o apie

Valio, Lietuviai Chicagiečiai! 
J ridėkime, krutėkime visi! 
Gyvenimą sutversime sau naują 
Kad būt mus dabartis šviesi!

industrinę demokratiją nėra nedšduodanti pust) tiems žmo-
Gyvensim čia kol dar gyvenam, 
Nors mpms neaiški musų ateitis... 
Gal inus vaikai nebus į mus panašus, 
Tebun skaisti mus dabartis!

------  ---------- Fortunatovo paliktas prie! 
“Kiek teko piatirti, kitų Un-to. Nuo 1W—1919 m.

valstybių atstovai ir konsu- Maskvos Un-to >ivat. docen- 
lai, jeigu negali išduoti re- tas, nuo 1919—1922 m. Voro- 
guliariško' paso, tai išduoda nežo Un-to profesorius, 1922— 
tik laikinąjį pasą. Kuomet 11923 iri. 2-ojo Maskvos Un-to I 
žmogus nuvažiuoja į-vietą, Pr°f» (buvo Leip-Į
tai ant jo paties guli atsako- cige, klausė Brugmano, Leski- 
mybė pdtikrinti savo asme- no ir Vindišo. Važinėjo po Ru- 
nį iš to valsčiaus, kuriame I sįj? tirti rusų tarimų ir ya- 
yra gimęs. Pas mus to nėra. I žiavo 4 kartus į Lietuvą tirti I 
žmogus yra gimęs Lietuvo-1 žemeičių tarmių. Neminėda-I 
je, desėtkai jo kaimynų čia| nias darbą iš rusų kalbos, I 
gyvenanti jį pažįsta ir gali I dabinusiai |įš diailektodogijosl 

________ __  apie jį paliudyti, jis yra pir-1 (didžiumojte Maskvos Dialek-I 
iria Anffiiia. kur darbininkui kęs Lietvuos Laisvės bonus,Itolo8- Komisijos veikaluose), iri aukavęs Lietuvos reikalams,!^ lyginamosios indoeurop. kal-l 

bet jo neišleidžia iš Ameri-|bll gramatlkosi, išskaity^iu jo I 
kos ir gana ! straipsnius iš lietuvių k. tyri-Į

“Buvo paėjęs paskalas, kad ir etnografijos: '
Lietuvos valstybė įsteigė k Važiavus J Lietuv«' Et’ 
New Yorke konsulatų. Zmo- nof. oboznenije 
nes prasidžiugo nors tuomi, | u®mone v*®n7 le'

T- J tuvių damų rinkimo “Lietu*
liks reikalus su pasų gavi- P4* 1913 (nagrinė-
mu irvizaviinu, taipgi su J‘mas medžiagos kunos rmki- ' 
užliud'ijimu visokių doku- d.uoda tlrtl lletuvl« 
mentų. Dabar pasirodo, kad|m®ms;’. .
Ndw Yorko konsularis agen- ? A^. 
tas, Dr. J. Bielskis, bute tai Į ‘V114 Y f 5 1912
yra, bet negali jokių oficia
lių reikalų atlikti, nes netu
rįs leidimo iš Washingtono,.
o Wasbingtono galvos vėl|Va^a^?‘ 
teisinusi, kad negauną jokių 
instrukcijų. iš Kauno. Ko nė 
ko, tai bent jau pąsportų 
klausimas tufrėtių bu(|i leis
tas New Yorke atlikti. Bet 
to nėra.

“Kiek jau buvo pastaruo
ju laiku atsitikimų, kad bū
riai lietuvių atvažiuoja ke
liaudami į Lietuvą, bet ne-

balsuotojų skaičius nuolat 
didėja. Bet ir proletarų 

demokratijai susikūrus, be 
abejojimo, atsiras naujų 
problemų, kurias teks rišti 
atsižvelgiant į gyvenimo są
lygas. Socialistai kaip tik, kad per šitą konsulatą at- 
ir deda savo mokslo pagrin- 
dan dialektinį materializ
mą, kuriuo einant nieko nė
ra amžino — viskas kinta. 
Viskas yra gera savo laiku 

| ir savo vietoje. Visuomeni- 
[nės institucijos kartą buvo 
naudingos, paskui jos liko 
bereigalingomis ir, ant galo, 
blėdingomis. Tokia yra gy
venimo eigos logika. Žmo
nėms visą laiką tenka kovo
ti su atgyvenusiomis savo 
dienas institucijomis, nes vi
suomenėje visuomet yra 
konservatyvė dalis, kuri ne
nori skirtis su tradicijomis 
apvainikuotomis institucijo- ’ gali atlikti pasų’ reikalų, 
mis.

Štai kodėl socialistai ne-1 
mano, kad galima sukurti 
tokią utopinę tvarką, kuri 
butų gera visiems laikams 
ir visiems amžiams. Biet jie 
yra tikri, kad dabartinė ka
pitalistinė tvarka yra neti
kusi. Ir todėl jie kovoja už 
tos tvarkos pakeitimą ir už 
įvedimą tikros politinės ir 
industrinės demokratijos.

tar-

ty- 
(iš- 

traukos iš lekcijos, skaitytos 
jLictuv|ų Mokslo Dr-jos susi
važiavime, Vilniuje 1912 m.

4. Lietuvių ortografija ir jos 
reformatoriai. Rusų k. Vil
nius 1915; lietuvių k. per
dirbtas A'irš| r e i ėję (Char

kove) 1917.
5. Nagrinėjimas Jauniaus 

Lietuvių gramatikos iš rusų 
vertimo (Rusų 
mijos leidinio), 
(ar 1917?).

6. Lietuvių

Mokslų Akade- 
“ Ateitis” 1918

Akis jau savo kiek pratrynėm, 
Jau galim dirbt vienį sutartinai— 
Auginkim sau patiems didesnę garbę, 
Ką dirbam dirbkim tobulai.

Naujienos traukia mus į krūvą, 
Naujienos musų duoda mums drąsos! 
Kitas tautas lengvai pralenkt galėsim 
Vienybėj stiprus visados!

Respubliką čia savo tveriam, 
Chicagoj vis dar busim kol kas bus, 

a Tat savo trobą čia laikysim švarią,
Kad būt gyvenimas gražus į

Gyvensim čia kol dar gyvenam, 
Ką dirbam dirbsim viską tobulai,

Auginsim sau patiems didesnę garbę 
Ir netsiliks nuo mus vaikai! * )

Valio, Lietuviai Chicagiečiai! • 
Gerovę bendrą didinkim visi! 
Gyvenimą sutversim tobulesnį, 
Ir bus mus dabartis šviesi!

Tai tokia yra Chicagiečių giesmė.
šitoj giesmėj yra išreikšta Chicagiečių lietuvių būtis, 

jų abejonės, jų viltįs ir pasirįžimas laikyties krūvoj, da
ryti viską suvartoj ant savo geresnes spėkas, daryti viską 
tobulai, kadangi tik tada gyvenimas gali pasidaryti 
gražus.

ši giesmė žadina Chicagiečius lietuvius susikurti ir 
sutvirtinti savo chicagietiškai-lietuvišką sąmonę, kuri 
turi mums pagelbėti būti geresniais žmonėmis.

Gal būt kuris i§ Chicagiečių kompozitorių parašys 
muziką šitai giesmei ir tada musų chorai jąi dainuos mu
sų vakaruose. Ale svarbiausia, kad šitos giesmės dvasia 
mes persiimtame.

Tarybų Rūsy karo 
atstovas—šnipas

Suomių spaudos žiniomis, už- 
sienio reikalų ministeris pa
reikalavo iš Tarybų Rusų at
stovybės Elsinkiuos karo at
stovo pavaduotojo apleisti Suo
miją, kadangi jis įtariamas šni
pinėjime Tarybų Rusų naudai.

žmonės bblaškosi po agen
tus, keikia agentus, Lietuvos 
valdžią, Lietuvos Atstovybę, 
bet šitie keiksmai niekur to
liau nenuveda, kaip prie fak
to: negali Lietuvon išvažiuo
ti! Laivų kompanijos agen
tams stačiai į akis (pasako: 
Jūsų atstovybe Washingto- 
nc yra numirusi. Kompani
jos pyksta, grūmoja Lietu
vos Atstovybę j teismą duo
ti, kad ji gadina kompanijos 
biznį. Jeigu tai dar butų su 
privatinėmis Jkompanijomis, 
tai mažesnė bėda. Bet da
bar jau pradėjo kelti 'skan
dalą ir Suv. Valstijų Laivy
nas — U. S. Lines. Jau bu
vo atsitikimų,/ kad šis lai
vynas susodino burius lietu
vių be pąsportų vizos ir iš
vežė Vokietijon. Sako: te
nai gausite vizą pas Lietuvos 
atstovą.”

dainų kalba. 
“Lietuvių Balsas” 1917, 
2 N. N-se.

7—8. Fortūnatovo ir Koršq 
nekrologai, “Viltis” 1915 (su 
paminėjimu, ką yra padaręs F. 
ir K. lietuvių kalbos tyrimui).

9. Fortunatovo atminimui. 
“ L i e t uį v oi s (Ž i n i o sf", (ką 
nauja įnešė F. į liet. k. tyri
mą). . i
10. Prof. Leskino atminimui. 

“Ateitis” 1918.
11. Apie XIX a. rašytojaus 

Daukanto kalbą. f* A t e i t i s” 
1918.

12. Iš Žemaičių tarmės isto
rijos. “Ateitis” 1917 ar 1918.

13. Iš vartojimo d a t. a b s o- 
lutus lietuvių ir slavių k. 
istorijos (rankraštis).

14. Lietuvių gyvenimo pėdsa
kai Trubčevsko apsk., Orio 
gub. (nežinau, kur atspausd.).

15. Lietuviški Baranausko 
rankraščiai (taip-pat).

16. Lietuvių kalbos Žemaičių Viestnik” ir atsisakė dėti jo 
straipsnius, be tų, kurie buvo 
skirti Maskvos Dialekto!. Ko
misijos reikalams. Bet asmens 
santykiuose su žmonėmis jis 
buvo geras draugas ir labai 
jautrus žmogus ir pasižymėjo 
savo lygiu vienodu budu, iš ku
rio jis negalėdavo supykti. Jis 
buvo mokslui atsidėjęs kuo ne
tapdamas asketu.

Priimkite, ir t. t.
Nikolaj Durnovo.

Moskva, Trubnikovskįj pe- 
reulok, d. 26, kv. 19. 1923. 
VI. 2.
P. S. ~ Universitete ir Aug- 

štuosiuose Moterų Kurs. N. N. 
yra skaitęs tarp ko kita kur
sus iš lietuvių kalbos, iš ly
ginamosios jrusų, lietuvių ir 

kitų indoeuropiečių kalbų • sin
taksės ir iš aiščių-slavėnų pro
kalbės sintaksės ir kit. Vičną 
iš savo kursų (1918) jis buvo 
paskyręs painiems aiščių-sla
vėnų prokalbės klausymams.

tarmė. Platus nagrinėjimas 
žemaičių tarmės dialektologi
jos, paremtas žymiame laip
snyje savais tyrinėjimais, itu- 
toreferatavdėl šito darbo — 
žurnale “V o r o n e ž s k i j I s- 
t o r i k o-Aįr cheoJjogičes- 

k i j V i e s t n i k” 1921 Nr. 1 
ar 2. šio nagrinėjimo rankraš
tis buvo siųstas iš Voronežo į 
Maskvą 1921 m. ir dingo. Gal 
pavyks jis atnaujinti iš juod
raščių.

Rašau, neturėdamas prieš 
save jokių knygų ir dėl to ne
žinau, kiek mano sąrašas pil
nas.

Savo išspaustuose straip
sniuose N. N. dažnai budhvo 
status, iš ko jam būdavo di
delių nesmagumų: E. F, Kar- 
skij, užsigavęs jo atsiliepimu 
apie Gudus žurnale “Roczn. 
Slawist”, nustojo jam siunti
nėjęs “Ruski j Filologičcskij

. n

Didingas metas! Žėrinti aušra 
Rytuose išskleidė daugspalvę savo sėją, 
Ir aibės paukščių su dausų kaitra 
Lyg teleskuojasi gyvoj ugny pavėjui...

Ir garsas garsų keldams tylumoj 
Ties giria, ties tekme, ties pievų gųnems, 
Vyniojasi dangun, virpėdamas liepsnoj, 
Ir šaukia juokdamosi iš gelmės 'bekūnės.^..

Rasotan žemes plotjn, prasklydusiam, kaip 
[žiedas,

Kaip vynąs gyvasai, banguojasi diena,
Ir žėdnas lapas, tartum dienamyje gieda, 

? Ir žėdnas metas — musų džiaągšmo pa- 
p ■ [laima!

'III
%

Žiu! Aušrėja! Ūkas sėjas,
Žemės nųogintais krantais...
Dievo gentė .— žemės šventė 
Liejas snustančiais laukais...

Ji gausingai ir galingai 1 
Troškia auksu spindulių, 
Žemė diinna šviesiu gimnu 
Dvelkia karščiu svaigulių...

Išvyniojant, išvejojant
Tamsų spiečių debesų 
Tik žaliuoja, mėlynuoja 
Marės miežių ir linų... .

Dainą kuria, burtais buria 
Stebuklingoji diena...
Ir erdvėse, kaip marėse 

. Tviska, spindi degdama...

!•: IV ; . r j ■
' . !■ ■ • • 4 * 7 ■ . . K i ■.

Bangose apyaušrio supas valtis — 
Palaiminta bukie būtis! }

Neaprėpti toliai — jungtuvių ugny, 
Ir saulė ir marės— many.. .

KTies trikštančia perlais melsva gilmėna,

Aš pats — pabaldūne banga...

Puotauju, sukuos šviesumos pokily, 
Kaip žiežirba gaisro ugny...

Pamenu degimo- stebuklo metu
Mirtingasai aš neklupu, —

Visatos—manęs, nilnumos valanda,
Nebeskiria jokia našta...

Pasaulis — giesmė išganinga tamsą, 
Aš — psalmės maldinga liepsna...

Vyniojas ant žėglių pirmi spinduliai, — 
. Man burės nušvito plačiai...
‘ , • } ' ■ , - V ■ ’ ‘

Dievingai suskambę, kaip koras dangaus, 
Banga su banga susiglaus...

Ir pralekiant žėdna liūliuos — pasakys, 
Kad žmogiška žydi širdis...

Vertė Balys Sruoga -

/

■ , , i* ■ <1 .M 
1 ♦ 

Boris Melngailis

(TAU). 4

♦ - _ ? . *
'i L ' 1 • £ ,v

., Ir jau prašneko žali lapai, 
Gegužis rengiasi žydėt — 
Pieva gėlėmis jau išdabinta, 
širdis jau šaukiasi mylėt —

' Tik meilės daina nenupinta! •

Bet tylus žodžiai jau prabilo 
Ir linksmas šypsosi gegužis — x 
Prie vartų stovi balzgani narcyzai 
Ir žiuri, kaip pro juos pavasaris-meilužis 
Ateina į gėles linksmai,.. -- • r ;

Gamta tyli... Gegužio naktys šneka, 
Gegužis rengiasi žydėt — 
Nei viena gėlė dar neskinta, 
Nei vieno vaisio nęregėt — 
Dar meilės daina nenupinta...

(“Kr. Balsas”)



Antradienis, Liepos 10, 1923

Lietuvos Atstovybės 
apyskaita

Kiek ji surinko per penkis mė
nesius aukų įvairiems Lietu
vos reikalams.

Lietuvos lA^stovylbė Wash- 
inglone paskelbia apyskaitą 
aukų, jos surinktų įvairiems 
Lietuvos reikalams per mėne
sius — lapkritį ir gruodį 1922 
m., ir sausį, vasarį bei kovą

Pranešimas
Kas iš musų jaunikaičių no

rėtų praleisti vieną mėnesį va
kari jų tyrame ore —linksmai, 
sveikai ir kartu pasilavinti ka
rinės gimnastikos?

Kelionės lėšas, drabužį, guo
lį, maistą ir kitas išlaidas ap
moka Junįjt. JVaflstjjų valdžia.

Kiekvienas jaunikaitis am
žiaus nuo 17 iki 24 metų, svei
kas ir galįs duoti liudijimą ne
sutepto savo asmens oharaki- 
terio prašomas atsišaukti pas 
Inž. Leit. Vytautą A. Graiču- 
ną, 3310 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

sumą $4503.37.
paskirstomos

Lietuvos Val-

Sulig ta apyskaita, per mi
nėtus penkis mėnesius Atsto
vybe gavusi viso labo $3098.- 
37 gyvais pinigais ir $1405.00 
L. L. Bonais ir kuponais, kas 
bendrai sudaro 

šios aukos
šiaip:

1. Įvairiems
stybės reikalams (tarp jų ir 
Lietuvos našlaičių prieglau
doms $6, Vilniaus vaikų prie
glaudai $30, pavergtiems Lie
tuvos kraštams atvaduoti 
$633.50, * Klaipėdai atvaduoti 
$250) ........................ $1509.52

2. šaulių Sąjungai 2973.85
3. Liet. Rauti, < Kryžiui 20.00

CHICAGOS 
ŽINIOS

Galvekariy ir elayaforiy 

 

darbininku derybas su 

 

kompanijomis pridėjo
Miesto tarybos kambariuose 

prasidėjo vakar gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų atstovų 
su kompanijų atstovais derybos 
kas link algų. Sakoma, kad 
derybos gal tęsis kokią savaitę 
ar daugiau, kol abidvi pusės 
tuo klausimu susitaikys.

Prigėrė studentas

Pcrciitą sekmadienį Jhorii- 
dale avė. maudynėje prigėrė 
Nortlhvestern Universiteto stu
dentas ir maudynių sargas For- 
rest W. Nelson, 2897 N. Ash
land avė. Jo draugai ir kiti 
matantys jį skęstant žmonės 
dar bandė jį gelbėti, bet jų pa
stangos nuėję dykai.

Daug žmonių lanko 
maudynes

tą sekmadienį suvirs šešiasde
šimts tūkstančių žmonių mau
dėsi ežere, bei parkų maudy
nėse.

Nusišovė vyras
Pereitą sekmadienį nusišovė 

savo namuose Thomas Hodor, 
60 metu amžiaus, 1321 Wade 
£įat. Suko, kad iiiunšainč ir na
miniai nesutikimai jį prie to

Lietuvių Rateliuose
Laisvamanių susirinkimas
Chicagos bedieviai tikisi greit 

susilaukti kun. Mockaus.

Pcreitą penktadienio vakarą 
Aušros knygyne įvyko Lietu
vių Laisvamanių Susivienijimo 
1-nios kuopas susirinkimas. 
Susirinkimą vedė J. Mickevi
čius.

Jau pereitame susirinkime 
buvo nutarta paimti “Kardą” 
iš Aušros Bendrovės ir leisti 
jį kuopos vardu. “Kardo” re
daktorium kuopa išrinko St. 
Strazdą, administratorium T. 
J. Kučinską. Vietoj pasitrau
kusiųjų Pildomosios Tarybos 
narių kuopa dafinko naujus 
žmones ir Centro Sekr. pasky-

dė švietimo Komisija, švieti
mo Komisija pranešė, kad ne
žiūrint šilto vasaros oro ji ren
gia kas penktadienis įvairiomis 
temomis prelekrijas, (kurias 
duoda patys lygiečiai. Arti
miausiam laike komisija ren
gia savitarpius debatus šiomis 
temomis: 1) “Ar jaunuomenė 
turi būti partyviška?” ir 2) 
“Ar merginos privalo vaikyti 
madas?” Pastarosios temos der 
batuose, rodos, ims dalyvavi
mo Jr merginos. Ši komisija 
pranešė, jog atvėsus šiek tiek 
orui ji mano rengti prelekcijas 
sunkesnėmis temoniis, negu iki 
šiol, nes bus galima pašvęsti 
daugiau laiko prisircngiųiui. 
Sporto Komisija pranešė, jog 
ji surengus keletą išvažiavimų 
į parkus, į kuriuos atsilankė 
sporto mėgėjai. P-le R. Kaz
lauskaitė davė įnešimą, kad 
butų surengta exkursija į Art 
Institutą, Field Muzėjų ar pa
našias vietas. Jos įnešimas bu
vo priimtas ir exkursijos su
rengimu rūpinsis Švietimo 
Komisija.

Mandalinų orkestro komisi
ja pranešė, kad orkestras jau 
pradėjo lavinimosi darbą 
viskas sekasi gerai.

Pasirodė, kad mandalinų 
kestro konstitucija (senoji)
ra praktiška ir todėl ją taiso
ma. Minima konstij&cija buvo 
patiekta susirinkimui apsvar
styti ir priimti. Po trumpo ap
kalbėjimo pasirodė, kad Man
dalinų orkestro komisija visai 
mažai yra ją apdirbus, tad kon
stitucijos projektas grąžintas 
jai atgal, kad ji gerai sutvar
kius priduotų sekančiam susi
rinkimui.

Draugijų išvažiavimas į 
Jefferson miškus

ir

or- 
nė-

Pereitą sekmadienį, liepos 8 
dieną, keletas draugijų, būtent, 
A. Ž. V. D., ALDLD. A. L. 
Tautines Sandaros 23 kuopa ir 
Pasaulio Parmončs Darbinin
kų Unijos 330 skyrius, turėjo 
išvažiavimą Jeffersono miš
kuose. Kaip paprastai visuo
met išvažiavimai esti su prog- 
ramais, taip /r^šį sykį be jo 
neapsieita. Apie ketvirtą va
landą pasirodė prieš susirinku
sią publiką moksleivys*Semoš- 
ka ir pareiškė, kad tautiška 
Sanęlara pradėsianti savo prog
ramą. Jis, kaip tos Sandaros 
pirmininkas, kvietė publiką 
užsilaikyti ramiai ir leisti tau
tininkų kalbėtojui laisvai kal
bėti, nes, girdi, kalbėtojas at
sakysiąs už išreikštas savo 
mintis. Toliau jis priminė, kad 
jie, tautininkai, rengią progra
mą drauge su komunistais ant 
tos pačios estrados, remdamie
si “bendro fronto” obalsiais. 
Pareiškęs, kad čia kalbės jų, 
tautininkų, ir kairiųjų komu
nistų kalbėtojai, pristatė kal
bėti jauną moksleivį p. Tūlį.

P. Tulys pradėdamas savo 
kalbą pakartojo pirmininko 
prašymą, kad publika manda
giai užsilaikytų ir netrukdytų 
jo kalbos, jei kai kuriems jo 
kalba ir nepatiksianti. Tatai 
pasakęs ir biskutį pasidrąsinęs, 
pradėjo jis savo kalbą nuo 
srovių. Girdi, dabar tarpe 
Amerikos lietuvių esą tik trys 
politinės srovės, būtent, Ame
rikos Lietuvių Tautine Sanda
ra, lietuvių katalikų ir komu
nistų bolševikų. O Lietuvių So
cialistų Sąjunga kaip ir nebe- 
gyvuojanti. (Mat, pasak tauti
ninkų, komunistai socialistus 
savo šmeižtais užuję ir užlo-

(Seka ant 6-to pusk)

Ar žinot Kad
Ministerių pirmininkas St. Baldwin, 
atsakydamas į klausimus atstovų bu
tui pasakė, jog Anglija nespaudins 
Versailles Taikos konferencijos pro
tokolų, kadangi yra prisižadėta lai
kyti juos slaptybėj ir valdžia nenori 
laužyti prižadų. Ar žinote, kad Tur
kiškas tabakas yra geriausias taba
kas pasaulyje, o Helmar Turkiški Ci- 
garetai yra iš 100% gryno Turkiško 
tabako ?

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiskoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CF.DAR RAPIDS, IOWA

Mockaus pertraukimo reika
lais besirūpinančiai komisijai 
išdavus raportą pasirodė, kad 
vasaros metu sunku yra su
kelti pakankamą sumą pinigų 
apmokėti jo kelionei ir ki
toms lėšoms. Kuopa įgaliojo 
komisiją užtraukti paskolą. 
Kuopos nariai ant vietos su-

Mockaus 
todėl ti- 
bodieviai 
garsiojo

dėjo 95 dol. kun. 
pertraukimui. Reikia 
kėtis, kad Cbicagos 
greitai susilauks savo 
pamokslininko.

— Reporteris.

BRID6EP0RTAS
J. L. S. L. susirinkimo.

Pereitą į>enktaidienį, birže-

vo mėnesinį susirinkimą, į ku
rį atvyko skaitlingas būrelis 
lygiečių. Perskaičius ir priė
mus protokolą iš pereito susi
rinkimo sekė komitetų rapor
tai. Ypatingo darbštumo paro-

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputįt-

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleri» ir 

iriešai. Nuainir-

Iš visa ko matyti, jog lygie- 
čiani energijos netrūksta ir vi
si dirba su nepaprastu atsida
vimu lygai. Daugiausia pastan
gų, kaip jau aukščiau minėjau, 
dedama švietimo bei lavinimo
si darbui. Jaunimui, kuriam 
rupi švietimas kitų ir savęs, 
čia yra vietos lavintis ir švies
tis. —Kakalunė. ■*

VIDURAMŽE MOTERIS
ĮSigydė nuo nerviškumo ir 
kitų Įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundą.

Brooklyn, N, Y. — “Pirmą kar
tą aš paėmiau Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Comp
oundą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu jį dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gas. Aš radau jū
sų knygelę savo

Prietelis Patarėjas

Rekomenduojamas

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakar®, kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

■I-.!1!’... I . ....... .. ! '.I...;. 1 įsi
DAVID RUTTER & CO., 

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie

mų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

'1748
Trans.602

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

Oda, guminės kulnįs, čeverykų vi
nis, čeverykų polish ir čeverykų 
taisymo įrankiai.

Olselis ir Retail

Viskas už 
garantuodama.

Nužemintomis kainomis
IŠKIRPKITE ŠĮ APSKELBIMĄ

IR ATNEŠKITE, GAUSITE , 

d Rft z 10c. pigiau už kiekvieną 
* la:>U $1.00 pirkinį.

Turėjo daug kliūties su 
viduriais ir skrandžiu.
Dabar atrodo dešimčia metų 

jaunesnis.
W. S. Pryor iš Oneonta, Ky., rašo: 

“Esu 72 metų amžiaus ir prieš Nuką- 
Tone’o vartojimą aš turėjau vidurių ir 
skrandžio kliūtį, buvau nervuotas, su
nykęs ir negalėjau miegoti. Suvar
tojęs kelias Nuga-Tone’o bonkeles aš 
jaučiuosi tiek daug geriau, kad aš ne
galiu jo atsigirti. Mano kaimynai 
sako aš atrodąs dešimčia metų jau
nesnis.” Nuga-Tone be abejonės yra 
puikiausias kraujo, nervų, audmenų 
ir stiprumo dalytojas kokis kuomet 
buvo išrastas. Jis susideda iš aštuo- 
nių puikiausių Vmstų, kokie yra žino
mi medicinos mokslui. iJs yra gau
sus Geležimi kraujui ir Fosforu nei;- 
vanvs. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresni aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami kad suteiks pilną patenki
nimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bonke- 
lės), arba tiesiog pasiųs apmokėtu pa
štu National Labo ra tory, 10 38 South 
Wabash Avė., Chicago, < į pasiuntus 
jiems $1.00.

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jųa hnr’oh), bandykite gauti patarimą nuo Pr. 
Vau Faing, kuris pasakys jums, pauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką lipą, odjbs ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite,z kad
tūkstančiai žjnonią turi ligas, bet jie nežino to,"todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

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

Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 

’POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iŠ toli suteiksiu geriausį 
dymą.

DR. B. M. ROSS7
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

kad 
gy-Ofiso Telefonas H H? U A RDOAFI Busto TelefonasCentral 4104 JLFlv. rl. DrvV/1.17 Armitagek3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Ši suknia yra vienas gražiausių 
šios vasaros moterų ir mergaičių pa
puošalas.

Ji pritinka kiekvienam amžiui ir 
ugiui.

Lengvai pasisiųdinti. Liemuo il
gas. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę. Mie
ros 36 reikia 3% yardo 36 colių ma
terijos, 1% yardo skirtingos materi
jos, — jeigu siutumei suknių iš dvie
jų rūšių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, (pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti/ savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halstęd St., Chicago, III.

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

‘^DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite- 
raturbje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2j00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS: 
D
2)

3)
4)
5) _ _ „ 
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT--------------------------------- --------
paveikslai. . ____ ______
Kaina $2.00

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

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

aiškų dėžutėj ir su atsidėjimu ją per
skaičiau ir nuo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Compoundą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
visą naktį ir turiu geresnį apetitą. 
Aš jau rekomendavau jį visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palmetto St., Ridgevvood, 
Brcoklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis, padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E/ Pinkham’s Vegetable Comt- 
pound yra puikus vaistas. Viduram
žėms moterims,' kurios pergyvena to 
Laikotarpio sunkenybes jis yra" ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kilučių.

Reikia atsiminti, kad Vegetable 
Compound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jį taip, 
kaip ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šį puikų mokslą. Nevar
tojama1 jokių gyduolių.

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRĖS, Dvim«nesis žurnalas, iliustruotas, -r- Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c. ? \
KELIONĖ APLINK PASAULJ Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal

bėtais paveikslais. Kaina $1.00. į
P POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šarfeo Albumas. 33 spalvuoti 
lai. . Piešė Adomas Vainas. Tekstą paraše Vaižgantas.per krutinęMieros

t Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

•kausma> yra mirtai pr__
kito jo boukęL Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
apt pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St.
Brcoklyn, N. Y.

7907 Superior Avenuė Cleveland, Ohio.
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Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

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

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 
CH1ROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

Švcntad. 9-12 
1579 MUwaukee Aye.» 

Kanip Robey ir North Avė.
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Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

joję, nuo ko jie ir “susmukę”.
— A. K.). Pasak Tūlio, lietu
vių socialistų Amerikoje, tai 
taip kaip ir nebesą. Dar vie
nas komunistų pridūręs, kad, 
girdi, dabar, kuomet jų, so
cialistų, “tėvas” Grigaitis iš
važiavęs į Lietuvą, tai ir tie 
patys likusieji socialistai iš
nyksią. Tokią “introdukciją” 
savo kalbai padaręs, pradėjo i 
jis aiškinti apie Lietuvą ir jos, Į 
kaipo neprigulmingos šalies, | tverti naujas profesines darbi 
vidurinę ir išlaukinę ‘*laisvę”.
Pagalios palietė ir Sovietų Ru
sijos komunistų valdžią. Girdi, 
ji esandi žydų valdžia, o ne 
darbininkų, kaip kad čia Ame
rikoje komunistai nori įtikinti 
darbininkus. Girdi, dabar Ru
siją valdą ne darbininkų val
džia, liet žydų komisarų. Tie 
komisarai ir privedę Rusiją j 
prie bado, panaikindami pini
gus ir rekvizuodami paskuti
nius grūdus. Dėlto ūkininkai ir 
nenorėję daugiau visų laukų 
užsėti. Badas kilęs ne vien tik 
dėl nelytingos vasaros, kaip 
kad čia komunistai skelbę dar
bininkams, bet taipgi ir dėl 
neužsčjimo visų laukų. Jis po I 
to priparodė, kad dabar nesą| 
Rusijoje nei lygybės, nes da
bar Busijos darbininkai esą 
padalinti net į 28 skyrius, pra
dedant aukščiausiai apmoka
mais valdininkais komisarais 
ir baigiant pigiausiai apmoka
mais paprastais darbininkais. 
Tas rodo, kad Sovietų Rusijo
je nesą lygybės, ir kad ten da
bar darbininkai esą daug dau
giau išnaudojami, nei buržujų 
šalyse. Jis išvadino komunistų 
vadus judošiais ir darbininkų 
mulkintojais. Girdi, tai di
džiausi veidmainiai komunistų 
vadai, nes, jei jau taip ten ge
rai, tai kodėl jie patys į Rusi
ją nevažiuoją.

Šitas užgavimas Rusijos bol
ševikų sukėlė komunistu/se 
triukšmą. Vieni ėmė švilpti, ki
ti rėkti, o moterėlės tai net 
klykti. Bet Andriulis nurami-l 
no, sakydamas, kad jie netruk-! 
dytų kalbėtojui, nes, girdi, jis! 
pats save prieš jus žiopliu pa-| 
sistatęs. Ir jeigu sandariečiai 
tik tokius kalbėtojus teturį, tai 
prie jų nei vienas naujas narys 
nesirašysiąs.

Publikai nusiraminus, Tu- 
lys dar kalbėjo apie penkioliką 
miliutų. Gi po jo, Ateities Žie
do Vaikų Draugijųlės choras 
sudainavo Internacionalą ir 
dar keletą dainelių. Ir po to 
l>uvo pristatytas 
nistų Andriulis, 
daugiausia apie 
“Darbininkų Partiją 
“didelį” šiomis dienomis Chi- 
cagoje “laimėjimą.” Mat, gir
di, Farmer Labor konferenci
joje komunistams pasisekę per
varyti visus komunistų suma
nymus. Tik, girdi, “Naujienos” 
paėmusius iš kapitalistų laik
raščių žinias skelbusios, kad 
buk konferencija skilusi ir tt. 
Girdi, dabar tapus suorgani
zuota Darbo Partija Carmen’s 
auditoriumo, [kuriai nebusią 
opozicijos Jungtinėse Valstijo
se. Be to, visi progresyviai šios 
šalies darbininkai, nežiūrint ar 
jie norėsią, ar ne, turėsią dė
tis prie šios “Darbo” partijos; 
visi busią suvaryti kai žuvys į 
varžą ir turėsią prisidėti prie 
politinio veikimo. Todėl nciš- 
liksią nei lietuviai darbininkai, 
ir jie turėsią prie jų prisidėti. 
Ir štai jau prisidėjęs 
spcšęldeinokratų

i buvau girdėjęs nuo 1919 metų. 
Tais metais North Side Liuosy
bės svetainėje Bimba sake, 
kad Rubsiuyių Amalgameitų i D-tss Palaiminto. Melavo, nariams, 
unija esanti “geltonųjų” sočia-I Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
lietu ennrunniynntn Tnn Inilzii UŽsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- lįstų suorganizuota, luo laiku tĮ)_ 2653 N. Sayre Avė., chicag0( IU. 
jis sake, kad ir visos kitos dar-Į Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk- 
hininhi! nniine PennAine nnm-M susirinkimo, bet tuojaus atsimal- bininkų unijos esančios gom- duoti virš minStu antrasu, NepU. 
persinės unijos, ir, kaipo to-Į dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
kias, jiems, kaipo raudoniems 
komunistams r-r-revoliucionic- -------------
riams, reikią visas sugriauti,! A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie- 
:x_i,:..:n~4* I pos 15 d., National Grovc darže rer>išskiriant tik ai dobilų dobilų.|gja pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22 
Ir tai vien tik dėlto, kad jie|-os gatvės eis omnibusai, kurie ve® 
esą raudom, o tos unijos gel-Lį dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 
tonos. Todėl jiems ir reikią S- Halsted St.
* . <-• • • x I Mes manome, kad lietuviai darbi-jas išgriauti, o ........................... 1 -

RASTA-PAMSETA
Kas pametSt moterišką pamvonetą 

sų pinigais ant šv. Kazimiero kapi
nių, Decoration Day. Atsišaukit.

A. RAPINSKAS
4315 So. Hermitage Av., 2 lubos front

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS krautuvė, renda pi

gi, naujas namas. Vieta gera dėl vi
sokių biznių. Kreipkitės pas savi
ninką ant 2 lubų.

Phone; Yards 6894 
3990 Archer Avė.

- REIKIA DARBININKįĮ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
VYRU

VYRŲ

STAKO VYRŲ

PUSDYKIAI BUčERNfi parsiduo
da arba išsimaino ant namo, loto arba 
automobilio. Bučemė turi būti 
duota šią savaitę. Kreipkitės.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Lafayette 5107
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda pirmos klejos bučernė 
ir grosernė. Daroma didelis biznis, į 
dieną apie $100. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto arba ant sa- 
huno. Kreipkitės greitai:

1901 W. 22nd St.

PARDAVIMUI", 6035 Karlov Avė., 
2 flatų frame, 2 flatas be rakandų 
5 kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 
elektra, ir elektrinis pečius, lotas 
60x125. Kaina $5,000. Lengvais išmo
kėjimais, $2,000 pinigais. Savininkas 
serga ir turi parduoti.

Atsišaukite:
6035 Karlov Avė.

KUTERIŲ

Jis kalbėjo 
“laimingąją” 

ir jos

prie jų 
(Strazdo-Ja-

pasigyrimo, 
užkariausią 

darbininkus, 
kadaise bu-

Po to Andriulio 
kad komunistai 
visus Amerikos 
pristatyta kalbeli 
vusj kairią kairiausi žaldoką.
Jis kalbėjo apie ALDLD. Gi 
jam pabaigus, pasirodė ir Bim
ba su savo “spyčiu.” Pirminin
kas pristatydamas jį kalbėti 
pareiškė, kad Bimba, kaipo 
Chicagos unijų konferencijai 
delegatas turįs datig ką pasa
kyti. Tiesa, aš jo kalbos jau ne-

jų vieton su-Kjpięjji atvyks į musų pikniką, nežiu- 
fesines darbi-1 rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų ir 

ninku unijas, kaip kad Sovietų I vjSų tautų darbininkų reikalai yra 
Rusijoje. Bet šj sykį Bimba vienodi ir jiems reikia draugingi ry- 
nepliauske niekų, bet kalbėjo I — Stanislaw Kolczak, sekr. 
kaip kad butų tikras socialis-l ' --------- —
tas. Jis kalbėjo apie darbiniu- Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
. . , , ...... | ris mėnesinis posėdis bus Mildos svet.
kų vienybę, ką socialistai jau I antradienį, liepos 10 d., 7:^0 vai. vak. 
per eilę metų darė. Nes darbi- Bus išduoti komisijų raportai galuti- 
ninku galybe esanti darbiniu-1 reikalai paliečianti vietos reikalus. — 
kų vienybėje. Kovoje su išnau-l Meldžiama nesivėluoti.
dotojais visi darbininkai turi I  '
stoti už vieną, o vienas už vi- n. S. Pittsburgh, Pa. — S. L. D 
sus. Jis tik nusiskundė, kad Pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
...... *ii . .. | liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie-
darbinmkai nesilankę į unijų I tų, savame name, 818 Beimant St., N 
konferenciją, kur buvę šuva-1 s.- Pittsburgh, Pa.. Visi S. L. D. na-1 
v* i, x 7*1.1. Inai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts-Ziavę (>(>(> delegatų (Andriulis Į burgho apielinkėj malonėkit susirinkti 
savo kalboje minėjo'800, tai s,ekanti susirinkiman, nes yra labai 
, v. . , . . i - n. i. I daug svarbių reikalų aptarti, o la-
kazm katro teisybe?). Girdi,|biausia kas link padidinimo namo.
jie daug nuveikę darbininkui — Kvietkus rašt.
labui, sutverdami visų darbi-
ninku Federacinę (Partiją, ku-| Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 

|ri seksianti Busijos darbiniu- Pliu.bas ren^ia draugišką išvažiavim-ą I . ,JV I į miškus priešais Tautiškų Kapinių,
kų r-r-revohucioniskumą. I Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir

Tx , . | iš šalies draugus meldžiame dalyvaut.
I abaigus Bimbai kalbėti, I jjus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

Andriulis susikibo į diskusijas! — Kviečia širdingai Kliubas. 
su medicinos studentu Marge-1 
rin ir daktaru Cenriiiskn Cicero Lietuvių Kooperacijos Valgo- rni n uakiaru . cernausKii mųjų Da*ktų BendroUs visuotinas šė- 
(Cherry). Andriulis gyrė čer- rininkų pusmetinis susirinkimas įvyks 
nnuska už tai kad iic virstąs pėtnyčioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak., nausgą uz rai, kad jis virsią-s LiuosybSs svetainėj, 14 St., ir 49 Ct. 

[bolševiku. O Margcris, girdi, I Visi šėrininkai malonėkite laiku susi- 
rašinėias str,'iinsniiis i nokn- rinkti’ ncs yra (,auff svarbiU <l»lykdrasincjąs straipsnius į neko- SVarstym*ui, — mat bendrovė rengia
munistinilis laikraščius. Bisku-Į draugišką išvažiavimą į Jefferson 
tį užvažiavo jis ir Dr. Rara- miškus IiclM,s “ Raštininkas, 
liui. Girdi, kaip sueini jį, tai -------------
rodos jis pritariąs bolševikams, Į LSS. 4-tos Kuopos narių susirinki- 
hof kai iiq susieinąs su Vitais mas bus laikomas trečiadienį, liepos. .ka J.S susiein^s su Kitais, n d > 8 vah vak > Raymona Chapel 
tai jis kitaip kalbąs ir darąs.|salėj 816 W. 31st st. (pusė bloko nuo 
Ik* I Halsted). Svarbių reikalų aptarimuiJis prisiminęs, kad jiems rci-1 kvječiarni būtinai visi nariai punktua- 
kalingi du daktarai rašinėti į | liškai atvykti.
“Vilnį” iš politikos ir medini- ______ -Sekretorius,
nos sričių. Ir Andriulis tatai I Jaunuolių Arkestro mėnesinis susi- 
pasakęs smailiomis akimis ir| rinkimas įvyks liepas 11, 8 v. vr Mark Į 
kabančia žemyn lupa meiliai 
pažiurėjo į daktarą Černauską. 
Tur būt jis nujaučia, kad Čer- 
nauskas rusinėsiąs bolševikiš
kus straipsnius į jo redaguoja
mąjį laikraštį. O Margcris iš
metinėjo Andriuliui, kam jie

I savo laikrašty jį šineižę dar ir 
sarkastiškus straipsnelius apie 
ji rusinėdavę. Jis, girdi, buvęs 

[atsidavęs komunistų idėjoms, 
bet komunistai nemokėję jo, 
kaipo moksleivio, tinkamai 
įvertinti. Jie jį šmeižę ir šmei
žė, todėl jis ir atšalęs ir nuto
lęs nuo komunistų. Bet And- 

nulis teisinosi, kad jis tuo 
laiku to laikraštuko dar nere- 
dagavęs ir todėl negalįs užtai 
atsakyti. Jie gal, dar butų ir il
giau tęsę savo diskusijas, bet 
tuo tarpu įsimaišė kalbėtojas 
Semaška su įvairiais 
mais ir tuo suardė jų 
jas.

Po to tęsėsi ratelių 
Jaunesnieji žaismių mylėtojai 
be pertraukos žaidė, o saulutė 
vis slinko žemyn ir žemyn. Be
matant prisiartino ir vakaras. 
Žmonės notoms nenoroms bu
vo priversti skirstytis ir kas 
būreliais šnekučiuodami bei 
dainuodami apleido Jefferso- 
no miškus. —A. Kabardinas.

Jaunuolių Arkestro mėnesinis susi- 

White S(|. Park pČfe-29-tos ir1 Halsted 
gatvių. Kaip Jaunuoliai taip ir jų 
tėvai malonėkit atvykti, nes komite
tas išduos raportą i, Jaunuolių Or
kestro išvažiavimo ir yra gautas nuo 
Lietuvos Seimo atstovo K. Bielinio 
laiškas.

—Rašt. Eugenija Grušiutė.

Pirmyn Choro repeticija įvyks šian
die 7:30 v. v., Liuosybės svet., 1822 
"VVabansia Avė. Visi nariai prašomi 
susirinkti laiku. — Valdyba.

Kensington Lietuvių Bendrovės pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 11 d., 7:30 vai. vak., F. Shed- 
vell svetainėj, 341 Kensington Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes 
bus išduotas pusmetnis. raportas apie 
bendroves stovi Ir daugiau svorbiij 
dalykų aptarti kaslink mokėjimo <li- 
vitlendų.—Direkcija.

PASARGA.

BESIGARSINANTIEMS

klausi- 
diskusi-

žaismes.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykle pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda nėgu kiti taupymo 
judai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji* na
riai prisidėti. \

Sekretorius V. Mišeika.

ŠIUOML PRANEŠAME visoms 
tfelrose Parko draugystėms kad Lie- 
uvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
lelrose Park rengia pikniką augusto 
3 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 

avė. Maywood Todėl meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJIMUI kamba

rys vienam 
be valgio.

1462

ar dviem vaikinam,

S. Peoria St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

Pbone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Reikia -
VYRŲ. Karpenterių į dirbtuvę, b5 

iki 75c į vai. Pečkunų pagelbininkų, 
55c į vai. Drill press^ 60c į vai. Vyrų 
prie elevatorių, $25^) savaitę. Inži
nierių, $40 iki $45 į savaitę. Ėlektri* 
šonų, 75c į vai. Pečkurių, 60 iki 70c 
į vai. Janitorių, $25 iki $27.50 į sa
vaitę. Darbininkų, 50c į vai. Aliejo- 
tojų, 55c į vai. Punch press darbi
ninkų, 55c į vai. Garo pridabotojų, 67c 
į vai. Sargų, $27.50 į savaitę.

MOTERŲ. Indų plovėjų, $18 į sa
vaitę. Moteries į kateteri ją, $15 į sa
vaitę ir valgis, janitorkų, naktimis, 
trumpos valandos., $62. į mėnesį.

SOUTH PARK SEMPLOYMENT

4193 So. Halsted St.

REIKALINGAS Virėjas antraran 
kis ir patarnautoji- veiterka į restau 
rantą.

Geros darbo sąlygos ir geras už- 
mokesnis. Kreipkitės tuojaus.

3206 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTEBŲ
COAB DIBBĖJŲ

Patyrusių, į bresinę fandrę. 
Vėsį darbo vieta skyrium nuo 
fandrės. Gera mokestis. 49^ 
valandos savaitėje.

, Ateikite pasirengusios 
ban.

SLOAN VALVE CO..
4300 W. Lake St.

dar-

IR DARBININKŲ

PARDAVIMUI 2 grosernės minkštų 
gėrimų ir šiaip visokių daiktų. Gerai 
išdirptas biznis ir galima padaryti 
pinigų. Aš viena moteris likusi nega
liu išlaiktyi biznio.

4753 So. Honore St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
flatas, 2 frame florai, kaina 
$4,000, randasi 3838 Normai 
Avė. Atsišaukite

3106 Archer Avė.

ip-į musų merchandis^-i 
ping departame/cus. Turi 
mokėti kalbėti Angliškai. Ge
ra alga. Malonios darbo ap
linkybės. Ateikite pasirengę 
darban. r

SEARS ROEBUCK and CO 
Homan Avė. and Arthing- 

ton Street

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLAT DARBAS, 
GERA MOKESTIS.
ATSIŠAUKITE:

Englandęr Spring Bed Co. 
39th Št & Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo Hal

sted.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, stationary krautuvė, so
dos fontanas ir etc. geriausioj 
vietoj ant gyvo biznio loto, vi
dury didelių namų aprtmentų ir 
flatų, North Sidėj. Modingi į- 
taisai. šviežias stakas, prieina
ma renta su kamb. gyvenimui. 
Abelnai, tai viena iš geriausių 
kada nors garsintų vietų. Parsi
duoda iš priežasties ėjimo į ki
tą svarbų biznį. Parduosiu vis
ką už $1800. Ant išmokėjimo, 
jei pageidausite. Del šios retos 
progos kreipkitės krautuvėn 
4733 N. Robey St. arti Lawren- 
ce Avė ir 1 blokas į šiaurius1 nuo 
Wilson Avė. ir Rovenswood Line 
Elavatorių stoties.

40 akėtų puikios žemės pardavimui 
arba išmainymui ant namo arba gero 
lotoy/ Farma gerai apgyventa, užsė
ta,/u gyvuliais ir puikiu* sodu. Prie
žastis pardavimo — vyras sužeistas; 
moteris turi parduoti į savaitę —atsi
šaukite prie dukters.

3417 Auburn Avė. 5:30 vakare

PARDAVIMUI namas, lotų šalyje. 
Namas geroje vietoje, ant tyro oro, 5 
kambarių. Elektra, mandynė ir kiti 
parankumai. Gera proga pirkti lie
tuviams pigiai namas; galima laikyti 
karvė—nes žolės ir šieno dovanai iki 
valiai.

9445 So. Union Avė.

Parduosiu arbai mainysiu ant Chi
cagos nomo 40 akerių žemės ūkę: 
triobos, budinkai, mašinos ir visas į- 
taisymas. Farma verta , $3500.00. 
Randasi Wisconsino valstijoj, tad mai
nysiu ant tokio namo. Atsišaukite:

ANTANAS SALELA
5710 W. 65th St., Chicago.

DIDELI BARGENAI

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų 
tnai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

REIKIA MOTERIES, kuri gali kal
bėti angliškai ir lietuviškai, gera 
proga ateičiai. Mokama alga ir nuo
šimčiai. Pasinvatykit su Mr. Debs, 
6245 Normai Blvd.

REIKIA patyrusių skudurų 
skirstytojų, atsišaukit prisiren
gę dirbti.

Illinois Rag & Metai Co.
1820 W. 14-th St.

jieškoji- REIKIA MOTERŲ prie grin- 
apmoka-1 dų plovimo.

CHICAGO window
CLEANING CO.

62 W. Washington St.pasirodoJeigu kurie apskelbimai £
.bejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neil- 
tirs jų ' teisingumo, ir grąžinti pini-1 REIKIA Egg Candlers, kelętos pa* 
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- tyrusių merginų, geros darbo sąlygos, 
sakys etikos reikalavimams. gera alga. * '

Atsišaukit:
----------  | GREAT ATLANTIC & PACIFIC 

TEA CO.,
445 W. 39 St.Norintieji pasigarsint Į sekamos die 

aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va* 
karo.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
REIKIA MERGINŲ ir 

MOTERŲ 
patyrusių sortavime poperių, 
alga. Atsišaukite: 
THE CONSUMER PAPER STOCK 

CO.
2834 So. Loomis St.

Gera

PAJIEŠKAU Antano Petronio: pa
eina iš Utenos apskr., Lialiunų vals., 
Mačionių kaimo. Brolis Juozapas yra 
miręs. Jis paliko pinigų ir turto. 
Broli Antanai, atsišauk kaip galima 
greičiau ar kas jį žino, malonėkite 
iranešti:

E. BADURA,
4229 N. Mobil Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W 

CLEANING CO.
62 W. Washington St.

Darbininkų, darbas die
nomis ir naktimis (permai
nos). Geros darbo aplinky
bės. Atsišaukite.
Joseph T. Ryerson & Son 

16th & Rockwell Sts. 
Durįs 3

PARSlbUODA pusė saliuno. 
Vieta' apgyventa visokių tautų, 
biznis geras. Aš einu į kitą 
riį. Atsišaukite:

11851 Michigan Avė, 
Roseland, III.

biz-

2 po 4 rum. muro basementas, elek- 
trikos šviesa, gasas, vanos, muro ga
ražas dėl 
už $9,500.

23

2 automobilių. Parduosiu 

ir Califomia Avė.

garažas vertas $9,500,-par-

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų dirbti Amerikonų apgy- 
ventoj kolonijoj Turi kalbėti angliš
kai ir lenkiškai. Ir būti patyręs kai
po pirmarankis bučeris. Geram dar
bininkui gera alga. Atsišaukite greit.

BUSY BEE MARKET

REIKALINGAS bučeris, mo
kantis savą amatą, turi kalbtė 
angliškai, lietuviškai ir lenkiš
kai.

569 W. 18-th St.

AUTOMOBILIAI
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 laiku par
duoti. Pasiskubinkite ir pasinaudoki
te Šita proga. Del informacijų kreip
kitės: 3210 So. 'Halsted St., Box 38.

RAKANDAI
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Vėliausios mados rakandai dęl 5 

kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai sykiu arba po vieną.

Priežastis pardavimo: išvažiuoju iš 
Chicagos. Atsišaukit po 5:30 vakare 
ant 2-rų lubų:

3131 So. Emerajd Avė.

PARDAVIMUI
f

PARDAVIMUI Štaras, groser 
nė ir delicatcssen; geras žuvų 
štorui, labai gera vieta, tikras 
bargenas. Atsišaukite tuojaus:

2933 WaHace St.

Mūrinis 
duosiu už $9,000, jei bus parduotas 
šią savaitę.

3 augštų namas 2—7 kamb. ijr 1—5 
kambariai, 
čias lotas.

Akmeninis frontas, tuš- 
$12.500.

PERSIDUODA RESTAURACIJA, 
labai geroj vietoj, ’ biznis nuo senai 
išdirbtas, dienos įplaukos $75., renta 
pigi, lysas ilgas—turi bu£ parduota 
į trumpą laiką. Gera proga norin
tiems uždirbti pinigų. Atsišaukit:

1614 W. 46 Str.
Tel. Boulevard 8172

Bizniava savastis ant 22 gat. 2 po' 
6 rųrm flatai, krautuvė ir 7 rum*ai už
pakaly, garu apšildomas. $27,000.

r D. GODLEWSKI 
2223 S. Whipple Str.

JARSIDUODA Automobil Repair 
šapa su visai įrankiais ir kartu au
tomobilis už mažą kainą. Labai gera 
proga geram machanikui padaryti 
daug pinigų. Darbo daugybė, tik reik 
dirbti. Atsišaukite i Naujienų ofisą. 
No. 283.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
už pusę kainos, nes yra tam tikra 
priežastis pardavimo.

Pašaukite:
WM. GRITfiNAS,

3241 So. Halsted St., 2-nd floor
Tel. Boulevard 5066.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 7—7 kambariai, saulės kam
bariai ( sun parlors) french durys, 
fire places, books cases. Kambariai 
dideli, pagal vėliausios mados, dide
lis basmentas, plieno stulpai ir' bal
kis. 3 karų garadžius, šiltu vandeniu 
apšildomas. $3,500 įmokėti, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Savininkas:

DR. C. VEŽELIS, 
5943 S. Campbell Avė.

Tel. Prospect 7107

PARDAVIMUI saliunas vienas iš 
geriausių, kur galima daryti gerai 
biznį. Priežastis pardavimo svarbi. 
Nupirksit pipriai. Kreipkitės:

4240 So. Artisian Avė.

PARDAVIMUI saliunas; sena vie
ta ir išdirbtas biznis# Svetimtaučių 
apgyventa. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

Kreipkitės:
2721 Archei* Avė.

PARSIDUODA 6 apartmentai, sau
lėtas parloris, 2 po 6 rum., 4 po 7 
rum.; geriausioj padėtyj arti Stony 
Island iv Jackson Park, kaina $32,— 
OOO. Cash $9,000., likusią dali dali*- 
mis. Nereikia brokerių. Savininkai 
apleidžia miestą. Matyk savininką:

612 E. 95 Str.
* Tel. Chesterfield 8123

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių kitokių valgomų daiktų. 
Lysas ant 2 metu. Kampinis štoras. 
Renda pigi. Uupirksit už prieinamą 
kainą. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

3700 So. Emerald Avė.
Tel. Yards 0397

PARDAVIMUI namas su groserne 
ir rakandais; gera vieta dėl bučemės. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo—turiu apleisti miestą. Kreipkitės 
, 5700 So, Honore St.

PARSIDUODA puiki BA1R- 
BERNė. Atsišaukit greitai.

A. SIVEK 
5118 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daug metų 
ir geroj vietoj. Turi _ būt parduota

Atsišaukite:
2722 W. 47th St., Chicago.

Tel. Lafayette 7352

PARDAVIMUI namas su saliunų, 
garažium, 3 mašinoms; elektra, mau
dynės. Parduodu ir grosemę, kur ge
rai biznis išdirbtas. Viską nupirksit 
už pigią kainą. Priežastis yra ne
sveikata. Kreipkitės:

4387—4343 So. Wood St.'

PARSIDUODA 6 kamb. namas ga
ru apšildomas, geras basementas, 1 
akras žemės, barnės dėl mašinų, 1 
karvė, kiaulės ir smulkių gyvulių.

Atsišaukite:
112 Spauulding Av. Mt. Greenwood, III

PARDAVIMUI minkštų gėri-į trumpu laiku, nes perku kitą biznį, 
mų parloras. Labai geroje vieto
je. Lietuvių kolonijoj. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite: ...
3434 S. Wood St.

PARDAVIMUI combunation 
pečius. Vartotas tikz 6 mėne
sius. Parduosiu už pusę kai
nos.

1904 N; Austin Avė.

PARSIDUODA Restauracija, geroj 
vietoj, biznis išdirbta per keletą me
tų. Lietuviai ir kitokių tautų kostu- 
meriai. Pardavimo priežastis — ne
sutikimas partnerių.

Atsišaukit,
Naujienos, Box 281

PARDAVIMUI saliunas, 5 pool 
room stalai, bowling-alley. Randasi 
vienoj geriausioj vietoj, prie transfer 
taųnpų. Pietinėj dalyj miesto. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis parda- 
vimd turiu kitą biznį. 
’ Atsišaukite:

523 W. 120th St. .

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, apgyventa tirštai vi
sokių tautu; 4 kam*, gyvenimui. Kam 
reikia—atsišaukite:

2136 S. ‘Halsted Str., 
Tel. Canal 3605

NAMAI-ZEMĖ

MOBTGECIAI-PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 , metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

PARSIDUODA labai pigiai biznia- 
vas mūrinis namas 2 aukštų, 8 me
tai kaip statytas,1 Hąlsted St. priešais 
88rd Place. Maudynės, skalbynės, elek
tra ,aržuolo vidus ištaisytas, 85 pė
dos cimcntinis beizmentas.

i K. DAGIS, 
8318 So. Halsted St.

BARGENAS, 2 augštų ‘mū
rinis namas ir 2 lotai, prie So. 
Laflin St., netoli Garfield 
Blvd. Furnace šildomas, 5 ir 
6 kambarių, $3.000 pinigais. 
1614 W. 46 St. Pasimatykite 
su Stoka

MOKYKLOS
SPECIALIAI/

NES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 Vest Madison Street. 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

VALE


