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Papa kursiąs savo 
valstybę

Francija nenusileidžia
F ašistu diktatūra Italijoj
Chinų parlamentas apleido 

Pekiną
ja priešinasi paskirimui inter-Papa manąs įkurti savo 

valstybę
Norįs sujungti kelias valsty

bes ir perkelti savo sostinę 
į Vienną.

LAUSANtNE, liepos 16. — 
Pasak Šveicarijos laikraščių, 

kurie yra gerai informuoti tuo 
klausimu, papa Pins XI pie
nuoja Apleisti Rymą ir sudary
ti savo papos valstybe. Vo
kietijos susmukimas ir centra- 
linės Europos pakrikimas duo
dąs progos papai bandyti su
daryti savo valstybę ir atgau
ti savo pasaulinę valdžią. Jis 
norįs sudaryti savo valstybę iš 
valstybių grupės apie Vienną, 
būtent Austrijos, Lenkijos, 
Bavarijos ir galbūt Čecho-Slo- 
vakijos. Ryme jią pasilipti 
nenorįs dar ir dėlto, kati ten 
papos skaito save kaliniais.

Austrijos kancleris, kun. 
Seipcl jau rengia dirvą papos 
valstybei.

* Francija nenusileidžia
Poincare tvirtina, kad Fran

cija nedarys jokių koncesi
jų-

SENiLIJS, Franclijoj, liepos 
16. — Štame mažame mieste
lyje, artimiausiame miestely- 
prie Paryžiaus, kokį vokiečiai 
laike karo buvo užėmę, pre
mjeras Poincare davė, ką 
skaitoma, pradiniu atsakymu 
Anglijai į jos kontribucijos 
nusistatymą, paskelbtą parla
mente pereitą savaitę. Tikra
sis Poincare atsakymas, su
prantama, bus duotas kada 
bus gauta Anglijos nota, kuri 
siūlys bendrą talkininkų atsa
kymą Vokietijai.

Frai^įįa, sake Poincare,, 
griežtai laikosi pilno išpildy
mo Versalės sutarties ir pilno 
Vokietijos užmokėjimo nusta
tytos kontribucijos 132,000,- 
(XX),(XX) auka. markių. Franci-

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

nacionalinės komisijos nusta
tymui kontribucijos, tuo pa
naikinant kontribucijos komi
siją.

Francija nedarys daugiau 
jokių koncesijų. Tokia .buvo 
pamatine mintis Poincare kal
bos. Esą tik viena Francija 
dariusi koncesijas per tris me
tus, kuomet iš Vokietijos jo
kių koncesijų nebuvo reika
laujama.

Poincare taipjau pašventė 
daug laiko aiškinimui kad 
Ruhr okupavimas yra pilnai 
teisėtas ir atitinka Versalės 
sutarčiai. Jis irgi betgi išrei
škia viltį, kad artimi ryšiai su 
Anglija ir toliau pasiliks ir 
jie nenutruks.

Poincare kalba nėra atsa
kymu Anglijai

PARYŽIUS, (liepos 16.—Ofi
cialiu iuose rateliuose pareikš
ta, kad premiero Poincare kal
ba, kurią jis pasakė Senlis va
kar, visai nėra taikoma kaip 
Franci jos atsakymas į Angli
jos premiero Baldwino kalbą 
kontribucijos klausimu, o tik 
kaipo pakartojimas Francijos 
valdžios politikos. Visa pra
kalba, išėmus tik kelis saki
nius, buvusi parašyta dar prieš 
Baldwino pranešimą Anglijos 
parlamente.

Paslys Amerikai Anglijos 
atsakym? Vokietijai
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Anglai vis dar nenustoja vil
ties susitaikinti su Francija.

LONDONAS, liepos 16. — 
Atsakydamas į opozicijos vado-1 
vo J. Ramsay MacDonald pa
klausimą, premieras Baldwin 
pareiškė atstovų bute, kad An
glijos atsakymas į Vokietijos 
pasiūlymus bus paduotas ir 
Jungt. Valstijoms informadijos. 

tikslams.
Atsakydamas į kitą paklau

simą, Baldfwin pasakė, kad 
Vokietijos nota buvo pasiųsta 
netik talkininkams, bet ir 
Jungt. Valstijoms, bet tarp 
Anglijos ir Jungt. Valstijų jo
kių pasitarimų kontribucijos 
klausimu ir apie dabartinę 
Europos padėtį pastaruoju lai
ku nebuvo.

Anglų viltis įgyti vadovystę 
kontribucijos derybose su Vo
kietija, gavo smūgį delei pre
miero Poincare kalbos Senlis 
pereitą septintadienį. Tečiaus 
anglų valdininkai, kurie vis 
dar ruošia atsakymą Vokie
tijai, nemano, kad padėtis yra 
taip beviltė, kaip kad ją vaiz
diną Paryžius. Betgi jie neno
ri kalbėti apie Poincare kalbą, 
esą kuo mažiau bus pasakyta 
apie ją, tuo bus geriau. • Jie 
pripažįsta, kad atidengimas ka

LIETUVIS PASIŽYMĖJO SPORTE

Nesenai Chicagos vidurinės rttokyklos Lindlom base bąli” tymas buvo išrinktas iš visos Chi- 
cagos kaipo geriausias važiuoti lošti base bąli su New Yorko vidurinės mokyklos Washington ty
mu. Chicagiečiai pralošė. Vienok jų lošimas po lietuvio kapitono Vitaškio vadovyste buvo gra
žus. Paveikslėlis čia rodo kapitoną Billį Vitaškį darant pirmą “home run”.

ro paminklo visai nėra tinka
ma vieta paskelbti permainy
mą politikos ir jie džiaugiasi, 
kad Poincare nepasakė dar 
aštresnės prakalbos.

Anglai ruoš ir toliau savo 
atsakymą Vokietijai, tarsi Po
incare visai ir nebūtų laikęs 
prakalbos. Manoma, kad pii 
nas tekstas atsakymo bus pa
duotas kabibnetui svarstyti 
antradieny.

Fašistai įveda savo dikta
tui? Italijoj

Pravedė naujus rinkimų įsta
tymus, kurie užtikrina fa
šistų viešpatavimą.

RYMAS, liepos 16. — Faši
stų premierui Mussolini reika- 
aujant, parlamentas 303 bal
sais prieš 141? Vakar priėmė 
naujus rinkimų įstatymus, ku
rie užtikrina ilgą fašistų vieš
patavimą Italijoje.

Taipjau parlamentas išreiš
kė pasitikėjimą fašistų vald- 

v • • ziai.
Mussolini įsakė parlamentui 

priimti jo siūlomus rinkimų 
reformų įstatymus, arba išsi
nešdinti. Ir parlamentas priė
mė jo reikalavimą didžiausiu 
entuziazmu. Pats Mussolini 
kalbėjo parlamente ir pareiš
kė, kad jis visai panaikins 
parlamentą, jei tasis nedarys 
to, ką jis liepia. Užbaigdamas 
is vėl griežtai pakartojo savo 
sakymą. Ir tuojaus eita prie 
^alsavimo be jokio tolimesnio 
svarstymo.

Naujieji įstatymai padaro 
’ašistus diktatoriais, kadangi 
jų negalima bus pašalinti atei- 
ančiais rinkimais. Jie visados 
turės du trečdaliu vietų parl- 
mente, jei gaus už kitas par
ijas daugiau balsų. O laisvės 
rinkamuose fašistai (nerodys, 
nes jie yra griežtai nusistatę 
prieš demokratiją ir jos nepri
pažįsta. Jau ir dabar Musso
lini kabinetas turėjo pilnas 
diktatorines galias, O dabar 
ta fašistų diktatūra tapo, už
tikrinta ilgam laikui.

Girtavimas Washingtone 
didėja.

VVASHINiGTON, liepos 15.— 
Veik pusė žmonių, areštuoja
mų Washingtone, yna areštuo
jami už girtavimą. Nuo liepos
1, 1922 iki birželio 30, 1923, 
tapo areštuota už girtavimą
2, 987 žmonės, arba 1,044 dau
giau negu metai atgal.

Chhiijos parlamentas išvy
tas iš Pekino

Sako, kad militaristai kliudė 
. jam veikti.

SHANGHIAI, |l|epos 16.— 
411 narių Chinijos parlamen
to pereitą šeštadienį laikė čia 
savo susirinkimą ir išleido 
pranešimą Chinijos {liaudžiai 
ir užsienio diplomatams, pra
nešantį, kad parjamentas nebe
galėjo ilgiau ' Aikyti posėdžių 
Pekine, delei. nuolatinio mi- 
litaristų kliudimo jam veikti.

Atstovai pareiškia, kad Pe
kino padėtis stato pavojun vi
sos šalies gerovę ir kad ten 
nėra jokios legalės valdžios, ir 
kad jie, kaip sąžiningi atsto
vai, buvo priversti apleisti sos
tinę ir parlamentą perkelti j 
čia.

Proklamacija pareiškia, kad 
visi parlamento nutarimai, 
padaryti po birželio 14 d. yra 
neteisėti, nekoi^stituciniai ir 
neturintys jokios vertes, ka
dangi tie nutarimai buvo pa
daryti militarjstų kardui dik
tuojant.

Užsienio diplomatai prašo
mi, neduoti Pekino valdžiai jo
kio druskos muitų perviršio 
iki nesusidarys teisėta valdžia.

Neturi teisės bučiuoti nuomi
ninkę.

CHICAGO.— Teisėjas OToole 
nusprendė, kad nors dabarti
niai “lysai” ir duoda nepapras
tai didelių teisių namų savi
ninkams, jie visgi neduoda 
jiems teisės bučiuoti nuomi
ninkes ir todėl jis priteisė Sa- 
muel Katsigianos, savininkui 
namo prie 2449 Indiana Avė. 
užsimokėti $25 pabaudos ir 
teismo lėšas už pakartotiną 
bandymą pabučiuoti jo nuo
mininkę Heleną Denkowicz*ie- 
pę. Samuelį patraukė teisman 
jos vyras Antanas Denkowicz.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 16 d., užsienio pi- 

pljgM ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
lyąnki buvo skaitoma Ammfkot pinb 
tais iitaipj

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.59
Austrijos, 100 kronų ................ U c

Belgijos 100 frankų .'.... $4.89 
Danijos 100 markių .... $17.54
Finų 100 markių .................... $2.78
Francijos 100 frankų .... $5.87
Italijos 100 lirų ............   $4.34

Lietuvos 100 Litų___________ $10.00
Lenkų 100 markių ................ l/16e
Norvegijos 100 kronų ........ $16.81
Olandų 100 guldenų ............ $39.27
Šveicarų 100 markių ............ $17.55
Švedijos 100 kronų................ $26,54
Vokietijos 100 markių l/20c

Gatvekariai reikalauja

Tik už tiek sutinka parduoti 
miestui gatvekarius ir ele
vatorius.

CHICAGO.— Pirmame mies
to pasitarime su gatvekarių ir 
elevatorių kompanijomis, tos 
kompanijos pareikalavo už 
gatvekarius ir elevatorius 

$247,225,108 ir dar kelis mi- 
lionus, pagerinimus ir
praplėtimus, kurie jau yra ar 
dar bus padaryti po sausio 1 d. 
šių metų.

Aldermanai ir miesto val
dininkai liko nustebinti tokiu 
dideliu tų kompanijų reikala
vimu. Jie sako, kad kompani
jų turtas yra toli nevertas rei
kalaujamos sumos.

Nidkurie mano, kad delei to
kio didelio reikalavimo nueis 
niekais mayoro Dever pienas 
paimti miesto nuosavybėn gat
vekarius ir elevatorius, kadan
gi tokios didelės sumos mies
tas netik neišsigali užmokėti, 
bet ir neverta jos mokėti, nes 
neįstengtų išsiversti su gatve- 
kariais.

Bet kiti mano, kad kompa
nijos nusileis ir nupigins savo 
turtą keliais milijonais. Ypač 
gatvekarių kompanija esanti 
blogame stovyje. Kontraktas 
su miestu užsibaigia 1927 m., 
o miestas gali daugiau nebe- 
naujinti kontrakto ir tada 
kompanija netektų teises ope
ruoti gatvekarius. Be to bonų 
savininkai spaudžia ją, kad ji 
atmokėtų visus bonus iki tai 
dienai. Miestas be to gali ir 
savo gatvekarius ir elevatorius 
pasibudavoti ir juos operuoti. 
Taip didžiuma miestų ir pri
vertė kompanijas nusileisti, 
įsitaisydami savo gatvekarius 
ir konkuruodami su kompani
jomis. Miestas turi nuliekamų 
pinigų $36,000,000, kuriuos jis 
gali sunaudoti požeminių ke
lių pravediinui ar gatvekarių 
būdavo j imui. Tie pinigai ir 
buvo renkami tik gatvekarių 
išpirkimui ir susidarė iš 55 
nuoš. gatvekarių kompanijos 
pelno, kurį ji turi atiduoti 
miestui už teisę operuoti gat
vekarius Chicagoje.

12 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
EiLGIN, III., liepos 16. — 

Dvylika žmonių liko sunkiau 
sužeista, neskaitant daugybės 
lengvai sužeistų, susidūrus 
Elgin-Belvidere gatvekariui su 
ta/voriniu tos linijos gatveka- 
riu Illinois Park, ties Elginu.

Anglijos atstovai debatuos 
apie socializmą

LONDONAS, liepos 16. — 
Atstovų butas šiandie buvo 
pilnas publikos, jatsinauj-inus 
debatams apie socializmų, nuo 
savybių socializavimą ir pana
šiais klausimais, iškeltais 
Philip Snofwden įnešimu. Tarp 
kitį tuo klausimu kalbės ir 
buvęs premjeras Lloyd Geor-

w<lcn įnešimas x>asmcr— 
kia kapitalistinę sistemą ir 
siūlo, kad nuo dabar visi įsta
tymai butų kreipiami linkui 
laipsniško kapitalistines siste
mos pakeitimo industrine ir 
socialine tvarka, -paremia ant 
viešosios nuosavybės ir demo
kratinės kontrolės gaminimo 
ir išdalinimo įmonių.

Yra žinių kad kada atstovų 
butas balsuos dėl įnešimo, tai 
liberalai laikysis su valdžia.

Trys žmonės užmušti
Policija susirėmė su pašalintą

ją Mexicali miesto taryba.

MEXIGALI, Žemutinė Ka
lifornija, Meksikoj, liepos 16. 
— Trys žmonės' liko užmušti 
ir keli sužeisti, jų tarpe penki 
sunkiai sužeisti, policijai susi
rėmus su pašalintąja miesto 
taryba, vadovaujama mayoro 
Leora ir kongresfnano Covar- 
rubias.

Susirėmimas ištiko, kad pa
šalintieji aldermanai kartu si 
mayoru atėjo į miesto salę ir 
bandė užgriebti miesto iždi
nę. Pašaukta policiją. Mayoras 
pirmiausia šovė ir sunkiai su
žeidė policijos viršininką. Dė
lei to ir ištiko susirėmimas’.

Gubernatorius buvo htsiun- 
tęs kareivius ir paskelbęs ka
ro stovį, bet veikiai jį atšau
kė, kadangi mieste viešpatau
ja tvarka.

PARYŽIUS, 1. 12. — Atstovų 
butas 498 balsais prieš 64 nuta
rė paskolinti Jugo Flavijai 300,- 
000,000 frankų. 1

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Jo prašo Lietuvos.’žmonės ir 
taip'pataria Lietuvos bankai
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Siunčia kareiviams bonus?
Iki poryt 30,000 Illinois ex-ka- 

reivių gaus bonusą.

SPRINGFIELD, III., liepos 
16. — Paskelbta, kad kareivių 
bonusų taryba kasdie užgiria 
po 1,000 bonusų įr kaff 150 
darbininkų kasdien išsiųs tiek 
pat ^bkių. Iki šiol peržiūrėta 
50,000 aplikacijų gavimui bo- 
nuso ir 37,000 aplikacijos liko 
užgirtos. 30,000 aplikacijų 
jau jiačluota valstijos audito- 
riui ir jis jau i'šsiunte 25,000 
čekių buvusiems Illinois ex- 
kareiviams. Iki trečiadienio 
bus išsiųsta 30,000 čekių.

Kas pirmiau padavė bonuso 
aplikaciją, tas pirmiau gaus 
ir bonusą.

Prailgino uždarini? rubežiy
(J. ESSENAS, liepos 16. —Už
darymas rubežiaus tarp oku
puotojo krašto ir Vokietijos li
ko prailgintas iki lieps 26 d. 
delei pastvėrimo franeuzų pa- 
troliaus i pietus nuo Barmen.

Francu/ai vakar keliose vie
tose užgriebė 1,500,000,000 
markių?*- |sk^riamų ’ pasyvio 
priešinimos pašclpos išmokėji
mui. Tokiu bud u per savaitę 
laiko liko suimta 30,000,000,- 
000 markių.

Apiplėšė lenkų katedrą.

VARŽA VA, liepos 16. —■ 
Plėšikai įsilaužė į seniausią 
Lenkijos katedrą Genzene ir 
išplėšė daug relikvijų ir brang- 
menų, jų tarpe ir Lenkijos pa
trono šv. Alberto galvą. Vi
so išplėšta daigtų už $8,800,- 
000.

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.
' Saulė teka 5:28 v., leidžiasi 

8:23 v. Menuo leidžiasi 10:05 
vai. vak.



Mieros

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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Naujienos Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

H. W. ELMORE & CO
Didžiausi Chicagoj budavotojai ir žemės pardavėjai.
Paskelbia atidarymą naujos vietos South Side. kur galima 

mažu'įmokėjimu įsigyti namą. Vieta yra gražiausia iš visų

Antradienis, Liepos 17,1923

Kaunas S.L FABIONAS 00.
KAUNO BIUDŽETAS.

tik

<*■

i

BridgeportoPRIMESTI NAMAI.

Šią vasarą

1

RMAN

Kai — kas iš šunų

Vardas
Adresas

Kada matyt

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI ^VISADOS KREIPKITĖS 
P” j#S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Kuponas
WM. NOVEK
Room 348

29. La Šalie St.
Chicago, III.

Gerbiamieji: Malonėkite prisiųsti Jūsų atstovą žemiau paduotu 
adresu ir laiku.

Pieno

šinius nuo
Borden ve

žiko

Birželio 21 d. Miesto taryba 
pakėlė beveik puse milijono 1923 
m. išlaidų sąmatų, nepaisydama 
perstatymų, kati pajamos negal# 
būti tokia suma miesto pakeltos. 
Dabar miesto valdyba ieško, ko
kius mokesnius galima butų dar 
padidinti. Išlaidų sąmatų išne
ša 3,300,000 suviršum, bet val
dyba buvo tarybai patiekusi 
2,833,000 litų.

ŠUNŲ APRIETU
Miesto valdybon atsilanko šu

nų aprieti žmonės, kurie tuojau 
miesto lėšomis Siunčiami gydytis 
į Pasteuro stotį skiepais nuo pa
siutimo.
apdraskytų ateina tik keliom die
nom po atsitikimo. Tai negerai. 
Reik tuojau po kiekvienam- 
|kandimul tuojau skiepintis, nes 
nežinia, ar šuo pasiutęs, ar ne.

Visi šunes turi turėti miesto 
valdybos duotų numerį. Kuris 
šuo tokio numerio neturės, be to 
nebus pririštas, arba nedėvės 
antsnukio, tas bus šuninko gau
domai Per du paskutiniu mė
nesiu išgaudyta ir išnaikinta 
Kaune apie 600 šunų. Nuo visų 
šunų Kaune imama miesto nau
dai po 15 litų mokesties.

Kauno miesto žinioj yra apie 
75 namai, kurių savininkai ne
žinia kur gyvena.

Interesinga, kad kai vienų to
kį globojamų griūvantį namų 
miesto valdyba pardavė, tai sa
vininkas tuojau atsirado ir pa
reiškė pretenzijų, Ir dabar yra 
keletas savininkų, kurie nesi- 
gursina ir savo namais nesirūpi
na, nes jiem naudingiau palikus 
savo namus , miesto valdybos 
globai. (L. Ž.).

Paidagoginiai rankų 
darbų kursai pradžios 
mokyklų mokytojams.

Kaunas. — švietimo Minis
terijai šių metų vasaros metu 
nuo liepos meni. 2 d. iki rug
pjūčio mėn. 19 d. organizuoja 
Šiauliuose paidagoginius rankų 
darbų kursus pradžios mokyk
lų mokytojams.

Priimant į kursus pirmeny
be duodama conzuotiems mo
kytojams ir tiems, kurie yra 
jau, bandę rankų paidagogi
nius darbus savo mokyklose ir 
toliau maną darbuotis toje sri
tyje ir nors šiek tiek supran
ta Vok iečių kalbos.

Švietimo Ministerija duos 
pašalpos 50 ditų mėnesiui ir 
apmokės kelionės išlaidas į 
kursus ir atgal.

Kursuose mokslas nemoka
mas.

Priimtiems į kursus moky
tojams bus pranešta kiekvie
nam atskirai.

Ar žinote kad
Skaitlius bedarbių Pennsylvanijos 

valstijoj buvo pasiekęs net takios 
augštos sumos: 1914 180,000, 1917— 
154,000? Vidutiniškai jie dirba 200 
Jjg 295 dienų į metus ir vidutiniškai 
uždirba $2.02 lig $2.39 kožnam žmo
gui per dieną? Ar žinote, kad Hel- 
inar Turkiški cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kuomet paprasti 
cigaretaia yra supakuoti į pundelius?

Išdykęs poniškumas 
pašto valdininku.

Kaunas. — SykĮ draugas 
man pranešė, kad mano var
du parėjo laiškas iš Ameri
kos, laiišknešys nesutikęs palik
ai .šeimininkei. Aš pats nuvy
kęs į paštą, paklausiau vienos 
panelės apie laiškų. Ji sako, 
kad tai ne j*ų skyriuje, tai, gir
di, pas laikanešius reikia at
eiti 9 vai. ryto. Nueinu ant ry
tojaus, ir vėl ta pati giesmė. 
Sako ateik rytoj jau nebe 9 
vai. o jau 8 vai. Klausiu, kodėl?

Ogi, sako, laiškančšys dabar | 
išėjo ir laišką išsinešė. Nejau 
sakau, man dėl laiško reiks 
trečia dieną vaikščioti. Tai ko, 
girdi, uš kalta, kad vėlai atė
jai, girdi, paduoki pareiškimą 
viršininkui, tuomet tik gausi 
laišką, o dabar gi laiško nėra, 
laiškanešys su savim išsinešęs. 
Man rūsčiai sušukus: kokių 
paibelių laiškanešys mano lai
šką nešioja, jeigu aš negyvenu 
nurodytu antrašu: nešios, ne
šios ir numes panešiojęs. Tik 
tuomet vaidininko širdis su
minkštėjo ir jis atsidarė stal
čių ir ištraukė nemažai laiškų 
kartu, ir manęs paprašęs paso, 
laišką ant stalo nubloškė, vis 
tik mun vieną dieną sugaišinę 
laišką atidavė.
(S-d.) — Nuskriaustasis.

Blaivas Protas
t

turi hut vartojamas, ka 
da esti renkamas mais

tas karstam ore. Jūsų 
maisto reikalavimai yra
gerai apsaugojami per

nuosaiku
Bordens

Pirkit Svies
tą ir Kiau

T

naudojimą 
“Rinktinio”

f—e

BORDENS
Franklin ŠUO

Yra reikalingas pusininkas (Partner) į gerai apmokamą bizni, 
vyriškų aprėdalu krautuvę. Krautuvė randasi vienoj iš gražiausių 
lietuvišku kolonijų Ir jau gyvuoja 10 metų. Turėsi gerą darbą, gerą 
užmokesti ir tavo pinigai neš gerą pelną. Patyrimas biznio nereika
lingas. Dabartinis krautuvės savininkas išmokins biznio, 

Atsišaukit greitai pas: 
HOME DEVELOPING CO. 736 W. 18th Št.

Busto Telefonas 
__  Armitage 3209 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 
Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

°Me4f??r DR- H. A. BROAD

A

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jų» luir’ote, bandykite gauti patarimą nuo l'r. 
Vau I'aing, kuris pasakys j ūmi, gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką lipą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumu ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos, yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

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

Specialistas 
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8
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Jis Pasunkėjo 13 Svaru
Jaučiasi Labai Dėkingu

L. R. Taylor iš Willow Bend, W. 
Va. rašo: “Aš dėkavoju Jums už pa- 
gelbą, kurią ęsmi apturėjęs iš Jūsų 
gyduolių. Aš netiktai atgavau sveika
tą, bet ir pasunkėjau 13 svarų. Aš 
dabar jau imu ketvirtą bankutę Nu- 
ga-Tone. Mano gyvastis priklauso nuo 
Nuga-Tone, todėl aš jaučiuosi labai 
dėkingas”.

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną. Jisai suteikia tinkamą miegą, 
stimuliuoja kepenys, ir labai gerai re
guliuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga
rantuotas jog patenkins jumis, arba 
gražinama jūsų pinigai. Pastebėk ga
rantiją ant pakiuko. Rekamenduoja- 
mas,/garantuojamas ir pardavinėja
mas per visas aptiekas; arba prisiųsk 
$1.00 ir gausit tiesiog iš National 
Labaratory, 1014 So. Wabash Avė., 
Chicago, III.

809 W. 351h Sl„ Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam įaugus ir 
Parduodam Laivakortes.

PAIN-EXPEI1ERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos^ Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženkli, Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

RICHTER 6 CO., 
i 4th St., Brooklyn, N. T.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

104-114

Pinigai

JOHN kUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

' lengvomis išlygomis.

LIETUVĄ
per" 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663

Tel. Dearborn: 9057

A. A, SUKIS #
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: :
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halstęd St., Chicago.
Tel. Yards 4681 1

No. 1256 Puiki suknia. Kiekviena 
apystorė moteris ar mergina išrodys 
joje plont. Sukirptos mieros 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; 54 ir 56 co
lių per krutinę. Mierai 36 reikia 3'2 
yardo 40 colių materijos, % yardo 18 
colių kitos kokios materijos, kaime
liui juostai ir rankovėms apsiūti.

No. 1643 Labai lengvai pasiuvama 
suknia. Galima irgi dėvėti kaipo ba
lių suknią. Mierai 36 colių per kru
tinę reikia 3 yardų 36 colių materijos 
ir tinkamos materijos apsiuvimui.

No. 9676 Kūdikiams aprėdalas susi
dedantis iš suknelės ir apatinio sejo- 
nėlio. Suknelei reikia 1% yardo 36 
colių materijos, paatiniam sejonui 
1% yrado 27 colių materijas.

No. 1454 Naminiam dėvėjimui žiur
stas arba suknia. Sukiprtos mieros 
16 metų, taipgi 36, 40 ir 44 colių per 
dų 36 colių materijos, % yardo 36 co- 
krutinę. Miera 36 reikalauja 3 yar- 
lių baltos kalnieriui materijos.

No. 1615 Puiki suknelė su kelnaitė
mis. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 
ir 14 metų. Mierai 8 m. reikia 2J4 
yardų 36 colių klėtkuotos materijos ir 
1% yardo 36 colių baltos 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; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

TAIP S. W. B ANĖS, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So, Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

per krutinę

NORT
—LLOYD—

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENA
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.

bus ir ANTRAS

Naujienų Piknikas
CHICAGOS RENDAUNINKAI, PRADEKITE 

MOKĖTI SAU RENDAS

su
kaimų kas yra South Side, per daug metų—mes neturėjome 
geresnės vietos už šitą ir ant tokių lengvų išlygų, kaip šita yra 
proga. Arti geros transportacijos ir visokių krautuvių, šitas 
kaimas yra apgyventas vidutinės klesos darbininkų. Sunku 
yra aprašyti apie gražumą to kaimo; turit patys pamatyti, tada 
tik galėsite patys spręsti apie tą kaimą. Išpildykit šitą kuponą 
ir prisiųskit mums tuojau, nelaukiant rytojaus.

Rugpjūčio 5 d
/

Mėtinėms Lietuvos
pripažinimo sukaktuvėm
paminėt
bus šaudymas ir ugnis

Rengiatės!

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
1^7 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

OI sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PAMINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės r.uo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar .......... ..... ..........  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės .nuo $37.50, $42.56 ’ 
$47.50. Dabar............................... $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fc? 
$27.50. s Dabar ...............~....... -.. $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai^ už <$12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

• ’ S. GORDON
739 W?14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 
; Atdara kasdien nuo 8 ryto ligj9 vak 
i Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 

Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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Išdirbėjai HELMAR CIGA- 
RETŲ didžiuojasi geriausia ko
kybe jų 100% tyro Turkiško Ta
bako.
Kas, kad naminio isdirbimo ciga- 

HELMARretų gaunate daug.
cigaretuose yra tikras gerumas.

Svarbiausiu dalyku visgi 
yra gerumas, o ne daugu

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

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR

Išdirbėjai
Turkiškų ir Egyptiškų Cigaretų

sviete.

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 nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi { Nau
jienų ofisą, 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, IR

I juastacg ujg ■■ sseg-s*

Į KORESPONDENCUOS-į
' Baltimore, Md.
Čia rubsiuviai dirba gana ge

rai, bet jų uždarbiai labai skir
tingi. Mat pusė jų susispietę į 
koperatyves dirbtuves, kurios 
ima darbų iš pirmų daug pigiau 
negu unijinės dirbtuvės. Dėlto 
kai kurie darbininkai, ypač pro- 
sytojai, apelidžia koperayves 
dirbtuves ir eina į unijines, pri
sirašydami prie unijos, kurios 
nariais būdami gauna didesnį at
lyginimų už savo darbų.

— A. Kurelaitis.

South Omaha, Nebr.
Munšaino vergai.

Nors ir nedaug laiko kaip gy
venu South Omohoj, bet teko 
būti keliuose lietuvių baliuose ir 
išvažiavimuose. Reikia tečiau 
pasakyti, kad tokių balių ar iš
važiavimų geriau kad visai ne
būtų, nes jie daro tik gėdos vi
siems lietuviams. Pavyzdžiui, 
vienas įvyko kareivių išvažiavi
mas į Riverview Parkų, liepos 8 
d. Buvo žmonių gana daug, 
vyrų ir moterų, senų ir jaunų, 
buvo labai geros progos praleis
ti laikų ko smagiausiai, bet gai
la, kad musų jauomenė, apla
mai ir kiti, nesumano kokių žai
slų ar kokių naudingų pasikal
bėjimų praleidimo tokio pato
gaus laiko, nes nevisada yra pro
gos susieiti į tokį didelį būrelį. 
Bet jiems visai tas nesvarbu. 
Negana kad atvažiavo iš namų 
pusėtinai sotus nuo munšaino, 
bet dar ir į parkų atvažiavę pra
dėjo gerti ir vaikyties viens ki
tų su bonka. Ir jei vienas drau
gų J. S. nebūtų juos sulaikęs 
nuo tokio vaikymos, tai butų ga
vę pernakvoti belangėje, nes ne- 
pertoli vaikščiojo ir dėdė su 
žvaigžde. Ar tai gražu? Ne
gana kad savo sveikatų gadina, 
protų temdosi, bet daro gėdos ir 
visiems lietuviams. Gana jau 
girtuokliauti; laikąs susiprasti.

— B. G. J.

Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje

PRANEŠIMAS

Haris Agentas New Yorke. To
dėl visi užinteresuotieji asme
nys, malonėkite kreiptis konsu- 
liariais reikalais nuo š. m. liepos 
mėn. 16 d. šiuo adresu:

Lithuanian Consulate,
88 Park Row, 

New York, N. Y.
Kadangi iki šiolei visus kon- 

suliarius darbus atlikdavo At
stovybė Washingtone, kas jai 
labai gaišindavo jos tiesioginio 
diplomatinio darbo atlikimų, ku
rio esama nemažiau, kaip kon- 
suliario, todėl skaitau reikalin
ga čionai pažymėti skyrium 
tuos reikalus, kuriais rūpinsis 
naujai įsteigtas Lietuvos Kon
sulatas New Yorke ir kurie pa
siliks Atstovybės žinioje.

New Yorko Konsulatui 
priklausys:

Prekybos reikalai,
Faktūrų, invoice’ų ir kitų pa

našių raštų liudymas,
Turto pirkimo, pardavimo, 

pervedimo, dovanojimo, įvairių 
įgaliojimų ir kitų aktų liudymas, 

Lietuvos, Amerikos ir kitų 
valstybių pasų vizavimas, 
Gimimo, jungtuvių ir mirimo 

metrikų liudymas,
Įvairių paliudymų išdavimas,
Piniginių pašalpų Lietuvon 

siuntimas,
Palikimų išjieškojimas ir įpė

dinių teisių apsaugojimas. Pri
ėmimas turto saugojimui.

Vertimų, nuorašų ir ištraukų 
iš įvairių dokumentų darymas,

Įvairus laivininkavimo ir ju
rininkų reikalai.

Atstovybės žinioje bus:
Diplomatinis Lietuvos atsto

vavimas prie Suv. Valstybių 
valdžios,

Prietclingų santikių tarp Lie
tuvos ir Amerikos išvystymas ir 
palaikymas.

Oficijalis santikiavimas tarp 
Lietuvos ir Amerikos Vyriausy
bių valstybiniais ir atskirų pilie
čių privatiniais reikalais,

Lietuvos piliečių ir jų reikalų 
Amerikoje protegavimas,

Lietuvos užsienių pasų išda
vimas, i

Informavimas Amerikos val
džios apie Lietuvą ir Lietuvos 
valdžios apie Ameriką srityse: 
politikos, ekonomijos, kultūros 
ir įstatymų bei jų pakeitimų, 
liečiančių abiejų valstybių inte
resus,

Lietuvos Valdžia norėdama 
suteikti kuogreiausio patarnavi
mo saviems piliečiams gyvenan
tiems Amerikoje ir besirūpin
dama jų interesų apsaugojimu, 
o lygiai turėdama omenyje ir 
prekybos santikių tarp Lietuvos 
ir Amerikos išvystymų, yra nu
tarusi steigti Amerikoje du savo 
Konsulatu — vienų New Yorke, 
kitų Chicagoje.

Skaitau savo malonia ir gar
bingų pareiga pranešti. Ameri
kos lietuvių visuomenei, kad šių 
metų lietpos < mėnesio 16 dienų 
New Yorke yra atidaroma pir
moji istorijoje Lietuvos konsu- 
liarė įstaiga Amerikoje.

Dr. Julius J. Bielskis yra Už
sienių Reikalų Ministerijos pas
kirtas ir State Departmento pri
pažintas, kaipo Lietuvos Konsu-

I LIETUVĄ
Pirkite laivakorte* atgabenimui gavo 

giminių ii Lietuvos.

Whjtb Star Line
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton 

Olympic July 21; Aug. 18; Sept 8 
Homeric July 28; Aug. 25; Sept 15 
Majestic .„.Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Kroonland .............. July 26; Aug. 30
Manchuria Aug. 2; Finland Aug. 9 
Mongalio Aug. 16; Minnekahda A. 23 

*Naujos 3 klesos kajutes
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star LineN. Y. ±>lymouth-Cherlx>urg:-A_ntwerp 
La pi and July 25; Aug. 22; Sept. 19 
Belgeland Aug. 8, Zeeland Aug. 15 
‘11:00 A. M.
Gothland (Antwerp only) Aug. 4.

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

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

Tarpininkavimas tarp Lietu
vos piliečių ir jų įstaigų Ameri
koje ir Lietuvos valdžios,

Gynimas senųjų ir vedimas 
derybų sudarymui naujų tarp
valstybinių sutarčių.

Socija'lių santikių palaikymas,
Bendra informacija apie Lie

tuvos valstybės ir visuomenės 
gyvenimo vystimasi,

Kol bus vienok naujas planas 
pilnai įgyvendintas, tai yra, 
įsteigtas Konsulatas netik New 
Yorke, bet ir Chicagoje, Atsto
vybei teks atlikinėti ir dalį Kon- 
suliarių darbų, kurių Yorko 
Konsulatas, dėl mažo jam skir
to darbininkų skaičiaus, negalės 
atlikti.

Kuomet bus abudu Konsulatai 
įsteigti, padalijus jiems veiki
mo teritorija, darbui tokiuo bū
du įėjus į normalę ir pastovią 
padėtį, Atstovybėje bus suma
žintas darbininkų skaičius, pa
liekant tik minimaliai reikalingą 
personalų tolimesniam vykdy
mui aukščiau pažymėtų Atsto
vybės uždavinių.

Nuoširdžiai sveikindamas nau
jų Lietuvos Konsulatą New 
Yorke, kartu linkiu jo darbuo
tojams ištvermingo ir vaisingo 
darbo, turint visuomet prieš

akis ne kurios nors partijos, 
organizacijos ar esmenų, bet vi
sos musų tautos, visos Lietuvos 
Tėvynės gerovę.

V. Čarneckis,
Lietuvos Atstovas.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIEN E
AKUŠERKA

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

NEW YORK, PLYMOUTH 
1IAVRE-PARI8

FRANCE July 25, Aug. 22, Sept. 19 
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept. 29 
LA SAVOJE Aug. 11, Sept. 8, Oct. 20 
PARIS Aug 15, Sept. 12, October 3

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės Jūsų vietiniui agentui arba | 
didiJi ofiso 19 State Street New York.

MAZlAUSiS OFISAS CHICAGOJ JAU ATSIDAREI!!
Po 12 metų sunkaus darbo amerikoniškuose ir lifetuviškuose ban

kuose, real estate ofisuose ir prie Chicagos lietuviškų laikraščių, 
šių metų liepos pirmų dienų

BRIGHTON PARK KOLIONIJOJE
atsidariau ofisėlį savo, tikėdamasis paramos šimtų savo draugų ir 
geros valios tėvynainių, kuriems tinkamai patarnaudavau, kuomet 
dirbau pas kitus. Tiesa, amerikiečiai nėra pratę girdėt žodį ‘‘ma
žiausias”. nes Amerika tai — šalis tikrai didelių dalykų ir kiekvie
nam žodis "didžiausis” tai jau kasdieninis. Bet aš negalėdamas pra
džioje atsidaryt afišą “didžiausį” atsidariau ofisėlį ‘‘mažiaus;”.

Kodėl? Todėl, kad: pinigų Lietuvon persiunčia tik tiek, kiek 
žmones atneša; laivakortes parduodu tik tiems, kurį) jas perka; iš 
Lietuvos žmones atitraukiu tik tokius, kuriuos Amerika įsileidžia; 
daviemastis parašau tik tiems, kurie jų reikalauja; angliškai perkal
bu tik už tuos, kurie patįs angliškai kalbėt nemoka; ir taip pat su 
daugeliu kitų patarnavimų, kuriuos mano ofišėlis suteikia.

AR “DIDŽIAUSI” OFISAI PADARO 
DAUGIAU?

Brighton Parko lietuviai, mano draugai ir pažįstami, meldžiu 
mano ofisan atsilankyti ir ant vietos patirt teisingumą ir greitumą 
mano patarnavimo. Toliau gyvenantieji privažiuokite “Archer-Cicero” 
karais, išlipdami • ant Sacramento Avė. Ofisas atdaras kasdien iki 
8 valandai vakaru, šventdieniąis nuo 9 iki 12 vai.

Bronius Varašius
SAVININKAS ir VEDĖJAS

4193 Archer Avė., Chicago
Telefonas: Lafayette 7998

(commercial)

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 4988

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

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

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICII
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. Šimkus
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.

Telephone Yards 5834

DR. h 6. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

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, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSIA
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

Nedaliomis 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. Yards 11191
Baigusi akušcri-l 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja. viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewlch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

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

M^’DR. HERZMAN ^ k

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 95# 
Boulevard 4136 

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

- 1

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėliomis nuo 10 vapm- 

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

J

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., nedeldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

* L . ........

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 Moteriški|, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S’o. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 Vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Indepehdence Blvd. Chicago



Antradienis, Liepos 17,1923

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pnblished Daily, ®xcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:, 
$8.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

stiprėja tas įsitikinimas, |Hko palaidota su visomis iš- [ umu laiku muitinės valdinin- 
jog Jus visai nesiskaitote I kilmėmis.
su. Filipinų valdininkų —--------
(įskaitant ir kabinetą) Generolo 
nuomonėmis. Jeigu ta da-\pasitikimaS 
lykų padėtis nepersimai
nys ,tai iš Filipinų bus la-

Senųjų Chicagos Gyventoju Atsiminimaikas apžiūrėdavo ir tuoj iškro
vimo darbas prasidėdavo. O 
dabar kiek tų valdininkų tam 
vienam laivui sugaišta, kiek 
jų paskui sergsti jį, kad kon
trabanda nepraeitų, kiek. truk- 

Pažangioji spauda jau ne- Į kie^ IT

rusų paliktą siste-Į Rašo Al. Margelis, Med. Stud. 
niekas niekam nei ko- Specialia Naujienų reporteris, 
calu nepasitiki. Vokie- ■ ■ - ———

> Lietuvių tik saujalė. — Smar
vė neišpasakyta. — Lotuose van
duo liūliavo ir antys plaukiojo. 
Kur dabar parkas, ten kopūstai 
augo. — Baisi lietuvaičių stoka 
priverta lietuvius vyrus paliokai
tes vesti. — Lietuvius gydė šu
tyki© j — tai iš vandens iš šieno 
išvirto) sriuboj. — Lietuvius vy
rus vežimais miestan veždavo ir 
kaip bematai piliečiais padary
davo. Jei biznieris balusuot nė- 

.jo — jam biznį uždare arba lan- 
PirmiaulgUS išlauže, etc. etc. 
ir Lat-| _______
parsiga-j Taigi štai jums Chicagos lie- 
budayo tuvių gyvieji atsiminimai. Tai 
prekių, i gyvenįmo knyga> Tik verskite

Gyvieji atsiminimai apie Town of Lake 25 metai atgal “šv. Vincento draugija, taip
gi ir Šv. Stanislovo, rodos, susi
tvėrė apie 22 metai atgal. O 
Vytauto draugija susitvėrė ko
kie du metai po tąm. Daug na
rių nė viena neturėjo, nes nebu
vo iš ko.”

Čia skaitytojui turi kristi akiu 
faktas, kad senesniųjų laikų lie
tuviai tik šventus vardus savo 
draugijoms pasirinkdavo. Tik 
jau arčiau musų laikų pradėjo 
kur nekur ir tautiniais vardais 
savo draugijas krikštyti.

k — “Nejaugi tų laikų lietuviai 
be parakvijos ir bažnyčios apsi
eiti galėjo?” — teiravausi.

— “Tai, žinoma, kad ne. Pir
ma (ant Town of Lake) parapi
ja susitvėrė 23 metai atgal. Kle- 
bonavo kun. Skripka.”

/*
— “Ar šliupizmas anksti įsi

gyventi čia pradėjo?” — klau
siau.

— “Tai kai S. L. A. skilo, tada 
pradėjo čionais lietuviškos drau
gijos tvertis ir laisvamanių atsi
rasti.”

— “Na, o ką apie politiką ga
lėtumėt pasakyti?”

Čia tai ytin daug įdomių daly
tų p. Elias pripasakojo. Tada, 
sako, lietuviai daugiausiai repu- 
blikoniškus kliubus tverdavę. 
Ant West Side susitvėrusi Re- 
publikonų Lyga, tai paskui 
Town of Lake susitveręs šitos 
Lygos “barnčius”. Su demokra
tais lietuviai mažiau dirbdavę. 
Labai lengva buvę pilietiškas po- 
pieras išsiimti. Sako, vežimais 
lietuvius miestan veždavę ir ten 
jiems tuoj popieras išimdavę. O 
kai jau būdavę rinkimai ir bal
savimai, tai panevali įsakydavę, 
ypač biznieriams, balsuoti. Net 
grasydavę, kad jeigu biznieris 
nebalsuos, tai ji biznį uždarys ar
ba langus išdaužys. .

O, apie demokratus/ 
papasakojo, jog jie tu< 
di, Chicagą valdę, 
vus rinkimų diena, tai jie spėka 
repubfckonus suimdavę ir kur 
nors užkaldavę. Paleisdavę tik 
po rinkimų. Tačiaus demokra
tai — tai balsuodavę net po ke
lis kartus per dieną. Jie, girdi, 
tik kepurę ir siutą pasimainy
davę, no ir balsuodavę. Vienas 
demokratas kartą balsavęs net 
14 sykių per' dieną. Jeigu pasi
taikydavo nueiti balsavimų vie
ton vienam, o ten buvo keli airi
šiai demokratai, tai, girdi, tave 
laug išmesdavo. Tik pasiprie
šink, tai tuoj pilti gausi, ir tiek.

“Na, o ką, tamista p. Elias, 
apie tuolaikinius daktarus žino
te. Ar buvo tada nors vienas 
lietuvis daktaras jūsų kampe?

“Iš kur čia bus. Bet žmonės 
šnekėjo ir gydytis ėjo kur ten 
ant kampo Harrison ir Halsted 
į kokią tai šutyklą.

—“Šutyklą!” 
traukiau, — “ 
kaip kokius) galvijus stakyar- 
duose, šutindavo?”

“Sako, kad taip. Mat, du lie
tuviu uždėjo tą šutyklą. Sako 
tai buvęs didclisdnibilas, karšto 
vandens ir šieno pilnas. Į šitą 
kubilą vyrus ir moteris, sako, 
kišdavę ir šutindavę.”

— “O ar kam nors “pamačy- 
davo”?”

“Sako, kad taip; nes, girdi, vi
sos 'ligos nušusdavę ir paskui 
jau silpnos būdavę.”

Taigi matote dabar, kad šarla- 
tanizmas jau ir tada gyveno ir 
iš žmonių pinigus vyliojo. Tik 
ve tada ne nugarkaulio brauky
mu visas ligas gydė, bet van
dens ir šieno sriuboj šutinimu.

“Ar turėjote kokį advokatą?” 
— atsiklausiau.

“Tikrų advokatų šitame kam
pe nebuvo, bet buvo kaip ir pa- 
gelbininkų, kurie pas advoka
tus nuvesdavo. Bet advokatas 
ę. Bračiulis buvo pjirmas Chica- 
goj.” ' : ’ *

Antgalo, išsikalbėjova apie 
tuolaikinius uždarbius, kurie la
bai maži buvę. Bet ir pragyve
nimas 'labai mažai kaštavęs. Už 
burdą vyras mokėjęs 10 dolerių 
mėnesiui.

(Tąsa ant' 5-to pusi.)

“O ar jau daug namų jūsų ko- 
lionijoje tada buvo?”

“Kas čia jums. Daugiausia 
tai tušti lotai buvo. Vanduo 
juose liūliavo ir antys maudėsi, 
kur dabar Davis Sąuare parkas, 
ten tik kopūstai augo.”

— “Tai ištiesų, tamista, tik 
airišiai, lenkai ir lietuviai tokį 
“šaunų” kampelį pakęsti galė
jo,” — ir savo grašį dadėjau.

Paskui atsiklausiau apie tuo
laikinę šio kampo lietuvių tauti
nę sąmonę, čia ponas Elias da
vė suprasti, jog tuomet šio kam
po lietuviai neperdaugiausiai lie
tuvyste tesirūpinę. Bet blo
giausia, tai kad graikščiųjų lie- 
tuvaičių nebuvę. O lietuviai vy
rai, tai jau žinomas daiktas, tė
vais nebuvę ir didelės šeimos 
neauginę — nepagyvens. Taigi 
lietuviai jaunikaičiai paliokaites 
vedę, na, ir nekurie visai lenkais 
išvirtę. Nejaukus apsireiški
mas, bet ką daugiau tokiose ap
linkybėse išdarysi?

— 44Ar taipjau bent kas nors 
ietuvius lietuviais vadindavo?” 

— įdomu buvo sužinoti.

bai sunku tikėtis koopera- kartą išreiškė savo pasipik-P!nCjimų* Mat lniiM mes.^" 
vimo, nes jie yra įsitikinę, tinimą kad įvai-rme_nU° rUSU P * 
jog Jus esate labai žemos Iriems franeuzų džingoms k^ ™___
nuomonės kaip apie jų lo- leidžiama vesti agitacija šio- čių kitokis palikimas — įs 
jalumą, taip ir apie jų ga-l je šalyje. Buvo į čia atvykę! tutyn _

Viviani, Clemenceąu, FochJnis pūsitikėgimais.
I etc. Tai vis džingų stulpai. |Pasaklus ttt musų atsin tinę 
I Dabar teikėsi atsilankyti I j81810.11111 „p^Tilže0 lle-
I tt . zn i .i 1 bandos gelbsti, nes Tilže Lie- gen. Henri Gourand, pasku
busio “užmuškite kuodau- 
giausia” įsakymo autorius.

Vakar gen. Gourand at
lankė Chicagą. Jis pasitik- 

Ita nepaprastomis iškilmė-’ 
Imis. Tokios militarinės de- 
monstracijos šis miestas ne
buvo matęs nuo to laiko, kai 
čia lankėsi maršalas Foch.i _ __
Miesto majoras Dever pasi-|Dabar ta prekyba dėl tvarkos I *apas po iapunr skaitykite, 
tiko generolą ir pareiškė, I pakėlimo nyksta. Bedarbių Pradedu su TQWN OF LAKE, 
jog generolo atsilankymas darbininkų skaičius auga, da- nors ištikrųjų su NORTH SIDE 
esąs labai pageidaujamas ir|^r es$ JU aRie 1900; savival-|praj^į reikgjo, mat sako, kad 
prisidėsiąs prie draugingų I jiems moka pašalpą, o North Side esanti seniausia Chi-
ryšių sustiprinimo tarp tai galų galc už,n<>kes Lietu- cagos lietuvių kolioniją. Bet ge- 

. • . a t Iva* rasai senelis, kuns beveik viskąI Franco, .r Amenta. J lple „„„ aa. „„
Kam atstovauja gen. Gou- kietijoj dabar dar blogiau, ki- Pasižadėjo man tik už kelių die- 

rand? Nekarn kitam, kaip | taip nustotume visų klaipėdiie- lnų VJsk^ išpasakoti.
Į O apie Town of Lake tai po- 

Ir štai majoras sako, kad 19ar sako, kad pirmiau buvo nas J. Elias, Universal State 
esą labai svarbu SU ta’ klika «eria,u- Nekalbant jau apie bai- Banko prezidentas, senas “Ton- 

T .... . .. . .. . „ sų klaipėdiečiams tą žyminį leikės” pilietis ir darbuotojaspalaikyti w stiprinti drau-1^. teikis gyvų ir labai Įdomių at-
gingi ryšiai.................... siminimų patiekti. ■ I

Generolo tiesiogine misija n>.oma į<au J ^ssiuoėę,1 
yra prisegti kelis medalius kad ,Klaip^ po Lietuvos spar- 
atsižymėjusiems kare Ame-1 nu gerai gyvenanti, bet 
rikos kareiviams, kurie ge- riems Lietuvos prieteliams 
riausia išpildė tą “užmuški- ko tuomi ramintis, nes 
te kuodauffiausia” įsakymą. Uražu ne viskas pasakyta yra j mokyklą, kur grinorius moky- 
Tuo keliu manoma suramin- tuosc hukraščiuose. ’
ti berankius ir bekojus “he- Reikalinga ir greitu laiku 
rojus”, kurie dabar turės Klaipėdos ir Lietuvos laimei 
bent žaislą medalio pavidale. kai.kuric Par^y:

Kuomet “viršūnes garbi-1.. žmon6s> kurie mokstų ir 
na generolus H* ieško naujų Į norgtų dorai tenai dirbti. Rei- 
progų herojų gaminimui, tai tįa įr muitų tarnai greičiau 
antikarinė organizacija peržiūrėti, kad Klaipėda galė- 
“International No More tų konkurenciją su kitais uos- 
War Demonstration” liepos Į išlaikyti, Kitaip galime 
28-29 d. rengia antikarines susilaukti, . kad iš Liepojos 

-i . •• m • v |bus pigiau ir patogiau prekes
demonstracijas. Tai bus tie- Kaunan gabenti, negu iš Klai- 
sioginis žmonių atsakymas į Pedos. 
franeuzų džingų propagan- ------------ ------------------- -

rj

nų gerbimas ir savitarpi- 
tNuošaliaiEntered as Second Class Matter bumą.” 

March 17th, 1914, at the Post Office I v <
Ma^h tod.’ 1879. act I Eina taipgi didelė agitaci-

... .................... . „ . ..■..— Į ja, kad butų sušaukta kon-
Naujienos eina kasdien, išskiriant Vencį j a pagaminimui kon- 

Stitucijos Filipinų respūbli- 
m. — Telefonas: Rooseteit 8500. I kai. Beveik visos politinės 

partijos stoja už pilniausią] 
autonomiją. Vienok Wood 

^oo I Prieš kiek laiko pareiškė, jog 
-2-oo Filipinų gyventojai esą dar 
] <75 nepribrendę savistovią val

džią kurti. Tatai, žinoma, 
i labai sukiršino gyventojus, 
! kurie tuo budu liko paže

minti ir perstatyti kokiais 
tai barbarais. Gi paskutinis 
Woodo diktatoriškas pasiel
gimas buvo tik įpilimas alie
jaus į ugnį, kuri ir sukėlė po
litinę audrą. Kokie bus tos 
audros padariniai, kol kas 
sunku numatyti. Žinoma, iš
mintingiausias žingsnis bu-Įtik Poincarės džingų klikai.|čių širdžių, nes kuone visi da
tų atšaukti gen. Wood,ą. 
Bet sunku tikėtis, kad tai 
bus padaryta. Greičiausia 
bus stvėrtasi griežtų priemo
nių dabartiniam respublikos 
steigimo judėjimui likviduo
ti. Prie tokių dalykų Ame
rika jau yra pripratusi. 
Haiti ir San Domingo įvy
kiai yra geriausi Amerikos 
politinės išminties 
džiai.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu:

Metams ........ .................. ................ .
Pusei metų ............ ....... —___
Trims mėnesiams ..................
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ________

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija____________
Savaitei_____ ___________
Mėnesiui________________

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metams _ _____ __ $7.00
Pusei ihetų .......... _......................3.50
Trims mėnesiams ______ ~__ 1.75
Dviem mėnesiam___________  1.25
Vienam mėnesiui   ____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
■ .. . 1 \ (Atpiginta) ’
■. Metams...... L...... .................. ..... $8.0(

‘. Pusėi metų..... i....... ...................   4.0(
Trims mėnesiams_____ ______ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Politine audra 
Filipinuose.

18c
75c

Gubernatoriaus pareigoms 
eiti Filipinų salose preziden
tas Hardingas paskyrė gen. 
Leonard Wood’ą, šimto nuo
šimčių patriotą. Tas gene
rolas karo metu pasižymėjo 
savo šovinistinėmis kalbo
mis, o vėliau angliakasių 
streiko malšinimu. Tą strei
ką generolas sutriuškino, 
paskelbdamas karo stovį. Už 
tokį šaunų pasidarbavimą 
Pennsylvanijos universiteto 
administratoriai paskyrė 
gen. Wood’ą to universiteto 
prezidentu. Bet prezidentas 
Hardingas, taip sakant, pa
veržė tą militaristą iš uni
versiteto ir pasiūlė jam val
dyti Filipinus.

Nuo pat gen. Woodo atsi
kraustymo į Filipinus prasi
dėjo nesusipratimai. Fili
piniečių politiniai vadai bu
vo nepatenkinti naujojo gu
bernatoriaus šeimininkavi
mu. Tie įtempti santikiai 
tęsėsi iki pat pastarojo lai
ko. O dabar, laikraščių pra
nešimais, jie-visai nutruko. 
Pradžią tam padarė Jose P. 
Laurel, vidaus reikalų sek
retorius, kuris įteikė savo 
rezignaciją. Tuo pačiu lai
ku Filipinų Senato preziden
tas, Manuel Quenzon, para
šė gan aštrų laišką gen. 
Wood’ui. Laukiama taipgi, 
kad trumpoje ateityje rezig
nuos kiti ministerių kabine
to nariai ir Manilos miesto 
majoras.

Laurel rezignavo todėl, 
kad gen. Wood paliepė, idant 
slaptosios policijos viršinin
ku butų vėl paskirtas ame
rikietis Ray Conley, kuris 
buvo kaltinamas kyšių ėmi
mu ir delei to suspenduotas. 
Laurel, kuris griežtai buvo 
nusistatęs prieš Conley pas- 
kirimą, pareiškė, jog jam 
nieko daugiau nebeliko da
lyti, kaip tik įteikti savo re
zignaciją. O Quenzon pą- 
rašė gen. Wood’ui, laišką, 
kur tarp kitko sakoma:

“Leiskite man atvirai 
pareikšti Jums, kad tarp

Fašistų 
diktatūra. *

pavyz-

Italijoje faktinai ir for
maliniai įsikūrė fašistų dik
tatūra. Ir visa tai padaryta 
“teisėtu” budu: parlamento 
pagelba.

Fašistų premieras Musso- 
lini pareikalavo iš parlamen
to priimti naują rinkimų 
įstatymą. Pakartojame, pa
reikalavo, o ne pasiūlė. Jis 
be jokio dvejojimo pareiškė 
parlamentui, kad rinkimų 
įstatymas turi būti priimtas; 
priešingame atvejyje jis 
grasino visiškai panaikinti 
parlamentą.

Ir parlamentas nusilenkė 
diktatoriui: 303 balsų prieš 
140'reikalavimas liko priim
tas. Tuo įstatymu einant 
viešpatavimas fašistams yra 
užtikrintas. Užtikrintas 
bent iki to laiko, kol patys 
žmonės geruoju ar bloguoju 
pašalins jį.

Parlamentas dabar bus 
grynai fašistinis, nes jame 
fašistai visuomet turės di
džiumą vietų. Taip parėdy
ta naujuoju rinkimų įstaty
mu. O tai reiškia, jog fašis
tams rinkimų metu bus tei
kiama privilegijų, kaip kad 
tai daroma Rusijoje bolševi
kams.

Didesniam juokui parla
mentas, kurio Mussolini ne
pripažįsta, išreiškė pasitikė
jimą premieru. Bet juk toks 
balsavimas buvo visai nerei
kalingas: neigiamas balsavi
mas vis vien nebųtų privertęs 
Mussoliiii pasitraukti iš vai? 
džios. " ‘ j

Po naujojo rinkimų įstaty
mo priėmimo parlamente su
dainuota fašistų / himnas 
“Giovinezza”. f žodžiu, de-

Bilda su Klaipėda
“L. Žiniose” jų bendradarbis 

N. R. rašo:
Nesenai dar mes susijungė

me su Klaipėda ir tiek jau au
kų ir bėdų esame pakėlę. Taip 
jau viskas šiam pasauly su
taisyta, kad nieko dovanai ne
gauni — už viską, anot Leo
nardo da Vinči, mokėk pra
kaitu, kartais krauju, dažniau
sia darbo ir sunkaus darbo kai
na. Kokia tauta daugiau dir
ba, ta daugiau ir turi, žino
ma, jei tik kas jos darbo vai
sių neatima. Kad su Klaipėda 
apsiprasti ir kad klaipėdiečius 
prie savęs prijunkyt, reik dau^ 
iš musų pusės darbo, 
studijavimo, nuolaidumo 
mokčjirno savo darbą, atlilrti. 
Iki šiol jau daug tenai klaidų 
padarėme ir ne vieną vietos 
gyventoją esame prieš save 
nustatę. Dirstclkime į tas įs
taigas, kurios perėjo į Lietu
vos valdžios rankas, štai paš
tas. Jis musų rankose tuojau 
pablogėjo. Pirmiau telegra
moms paduoti nereikėdavo jo
kių ilgų v uodegų. Užtekdavo
telegrama aiškiai parašyt, 
įmesti į pašto dėžę, ir neužib 
go gauni kvitą, kurią paimda
mas namie telegramą apmo
ki. Dabar *• tas geras palikimas 
prapuolė ir Klaipėdiečiai ly
giai, kaip kauniečiai, valando
mis stovinėja eilėje, iki prisi
artina prie pašto įstaigos lan
gelio. [

štai piuitinių mūsišką tvar-

takįo, 
ir

musų žmonių vis labiau mokratine tvarka Italijoje ka. Pirmiau ateidavo laivas,'jį

tuvos tvarkai užėjus tuojau 
[ėmė iš kontrabandos atsigauti 
ir tarpti* )

O ką jau sakyti apie uostą. 
Jis geras ir galėtų tarpti, bet 
musų augšti muitai ir biurok-|j 
ratai jį nori užmušti. 
Kilaipedon važiuodavo 
viai ir Estai prekių 
benti, nes sandėliuose 
daugybė tranzitinių

Pono Juozapo Elias jau ir ta- 
la darbštaus vyro butą, — va- 

tik-1 karais dirbdavęs, o dienomis 
nėr aukštąją mokyklą lankydavęs, 
toli Paskui turėjęs savo vakarinę

Rusų komunistų parti
jos mažėjimas

Per vienus praeituosius metus 
ji nužudė 50 tūkstančių narių.

Iš ką-tik paskelbto Rusų ko
munistų partijos centralinio 
komiteto metinio pranešimo 
apie tos partijos 'stovį pasi

rodo, kad praeitais metais par
tija neteko 50 tūkstančių na
rių. Tai be tų kelių šimtų tūk
stančių narių, kurie buvo pa
šalinti komunistų partijos “va
lymo” metais 1920—4921. Su
mažėjimas partijos narių skai
čiaus per praeitus metus įvy
ko tuo budu, kad 36 tūkstan
čiai buvo išmesti, o suviršum 
14 tūkstančių narių patys pa
sišalino iš partijos. Didžiuma 
tų 36 tūkstančių išmesta iš 
pavtij< 
linius 
šiai 
kurie 
ritėtu 
arba 
ei jas.

s už įvairius Icrirnina- 
prasižengimus, dauglau- 
valdininkai, komisarai, 
naudodamies savo auto- 
iupo iš žmonių kyšius 
tiesiog darė dksproplria-

Kiek Rusijoj leidžiama 
laikraščių

Ryga (E,). “Rigasche Nach- 
richten” žiniomis, Rusijoj išeina 
545, 'laikraščiai, kurių iš iviąo 
spąusdinamą;: 1,882/000 ekzeiįft-, 
plidrių. 28 laikraščiai spausdi
nami Maskvoje, 16 Petrapily, 
14 Charkove, 18 Kijeve, 18 Tif- 
lise, 8 Minske, 8 Taškente, 9 Či
toj. Iš Maskvos laikraščių dau
giausia skaitoma “Izviestija”.

(L. ž.)

davęs. O kai Upton Sinclair į 
“Tonleikę” atsisukęs ir “Pel
kėms” medągą rinkęs, tai p. 
Elias nemažai jam padėjęs. Juo
du, sako, nepaprastu draugu bu
vę. štai juodviems bevaikščio
jant koks atsitikimas pasitaikė: 
Paibelis žino kaip, bet ėmė ir 
stockyardų buliai ištruko, na ir 
pasileido po gatves zylioti. Di
džiausio strioko ištiko. Bet juo
kingiausiai atsitiko, tai su viena 
paliokų veselija. Visi traukė iš 
bažnyčios, kaip ėmė ir buliai už
klupo juos. Tada dar tik medi
niai šaligatviai buvo, o po jais 
tuščia. Tai ve ir nuotaka ir vi
sos pamergės po šaligatviu su
lindo. Tarp lentų plyšių didelių 
butą, tai visi raikščiai - kukar- 
dos per tuos plyšius kad plevė
suoja, tai plevėsuoja. Mergelės 
tik žiuri nosiukes iškišę, kas čia 
darosi, o vyrai — tai, žinoma, ne 
tiek bulių bijosi, kiek į merge
les žiopso.

“Ar daug lietuvių galėjo tuo
met “Tonleikėj” būti?” — atsi- 
klausiou.

“Iš kur čia tada daug bus; ot 
keli tarp airišių ir 'lenkų maišė
si, ir viskas,” — atsakė p. Elias.

— Taigi, kiek šeimų galėjo 
būti ?”

— “Q, galbūt apie 20 ar 80 
šeimų. Daugiausiai, matote, 
airišiai ir lenkai šitą kampą ap
gyvenę buvo.”

— “Ale, tamista, kad net ir 
dabar tame kampe atmosfera 
vos nevos nosies nesuplėšo, tai 
kas-gi ištikrųjų erai© j o būti 25 
metai atgal ?” — žingeidavau.

— “Dumpas ir smarvė nelipa- 
sakyta!” — šis trumpas atsakas 
suskambėjo mano ausyse.

— “Nugi? Tik dumpas, sa
kote?”

— “Kad taip ištikrųjų ir bu
vo. žiūrėkite, iš vakarų pusės 
riogsojo sugriuvusios plytnyčios 
duobės, mat, kaip plytas ten 
dirbo, tai ir gilias duobes, mede- 
gą imdami, iškasė. O miestas 
tai visą brudą čia vežė ir j šitas 
duobes vertė. Musių baisiausia 
kas būvo. O jau' smarve, sipar- 
vė. O iš šiaurių, tai stakjardi- 
nis upelis visokius “porfiumus” 
į musų kolioniją leido. Gatvės 
nebrukuotos. Srutų nuovadų 
nebuvo. Tai gali, tamista, su
prasti; koks švarus kampas ta
da čia turėjo būti.”

AR ATSIMENAT?

w|«Sg«S

Ar pažįstate šitą vaikiniu- 
ką? O-gi tai ponas J. Elias- 
Elijošius. Tik, mergaitės, ne
įsimylėkite, nes p. Elias šituo 
jaunikaičiu buvo 25 metai at
gal. Dabar jau jo sūnūs kone 
taip pat atrodo.

— “Kas jums, — “erazy po- 
lak”, ir viskas. Paprastai ir len
kai, ir aįrišiai neprielankiau
siai link lietuvių atsinešdavo.”

Dabar išsikalbę j ova apie tuo
laikinę šio kampelio lietuvių 
kultūrą. Ji stovėjusi neperauk- 
ščiausiai. žinoma, buvo tokių; 
kurie ir laikraščius, ir knygas 
skaitė, ir vakarinėn ėjo, bet tai 
tik mažuma. Tada, anot pono 
Elias, karkiamose pašpėliuoti ir 
pasišokti labai madoj buvę. O 
kad narsieji lietuviai, kurių pro
tėviai vokiečius ties Žalgiriu į 
skutus sudirbo, galėtų ir čia sa
vo galybę parodyti, — dažnąi 
pasipešdavę ir antakius apsijuo
dydavę; tai panašiai, ikaip da
bar mergaitės juos juodina su 
tam tikromis kvarbomis bei da
žais.

— “Na, o kaip, tamista, apie 
laikraščius ?” — atsiklausiau.

— “ ‘Lietuva’, ‘Saulė’, o vėliau 
ir ‘Katalikas’ ateidavo.”

—, “Bene tik “Saulę” žmonės 
skaitydavo daugiausiai?”

— “Taip, taip.”
— “Ir apie draugijas, manau, 

ką-ne-ką galėtumėt, tamista, pa
sakyti ; daleiskime, kokios drau
gijos tada buvo, kiek jų buvo, ar 
skaitlingos ?”

' p. Elias 
.jomet, gir- 
Kai ateidiir

,,
nustebęs per- 

nejaugi žmones,



»

Antradienis, Liepos 17, 1923

Senyjy Chicagos 
Gyventojo Atsiminimai

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

“Ar ir tada lietuviai taip 
smarkiai į nuosavybes kibdavo, 
kaip ir dabar?”

Ponas Elias paaiškino, kad 
tuomet lietuviai maža ką apie 
nuosavybes paisę. Nors ir nela
bai pakenčiami, bet vis dėlto ki
tų namuose gyvenę ir savo locnu 
lizdu maža Ką tesirūpinę.

Bet paskui lietuvių gyvenimas 
Town of Lake pradėjęs smarkiai 
šakoti, vis daugiau ir daugiau at
žalų leisti, o jau šiandie — tai 
ištikrųjų jis gali su biie lietuvių 
kolionija konkuruoti.

Tai tiek aš patyriau iš pono 
J. Elias.

Dabar bandysiu kokį rankpel
nį senlį susirasti ir jo atsimini- 
nimus išgauti. Pažiūrėsime, ką 
jis apie “Tonleiką” pasakys. 
Reikia, matote, istorijos mede- 
gai visų luomų žmonių nuomo
nes gauti. Istorija tik tada pa
sidaro pilnesnė ir tubulesnė.

Kiek kainavo pasaulinis 
karas

Pasaulinis karas kainavo vi
so 250 miliardų dolerių. 250 
miliardų sidabro dolerių sve
ria 77,338,800,(MM) kilogr. Per
vežimui šio svorio reikalinga 
butų 3906 traukiniai po 40 
vagonų kiekvienas. Jeigu tuos 
250 miliardų sidabro dolerių 
sudėti vienas greta kito, tai 
galima butų apdėti žemės ru
tulį ties ekvatorini 286 kartus. 
Jeigu tuos dolerius sudėjus 
vienas ant kito, tai gautųsi 
atstumas du kartu didesnis už 
atstumų mėnulio nuo žemės. 
Jeigu gi tuos pinigus paskir
styti visų žemės gyventojų tar
pe, tai kiekvienam tektų maž 
daug po 150 dolerių.

Ar žinote kad
Leutenantas De Payer, Francuzų 

aviatorius rengiasi lėkti prie šiauri
nio poliaus, nuo Daniškų salų j žie
mius nuo Spitzenburgen, tolumo apie 
700 mylių? Jis vartos keturis airo- 
planus, iš kurių du paliekami ant 
krašto, o kiti du lėks int polių ir su- 

gryš. Ar žinote, kad jus lengvai 
išrištumėt cigaretų rūkymo klausimą, 
jei jus dar šiandien nradėtumet rūky
ti Helmar cigaretus?

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago,/iii.

Iš Mokslo Srities
Matematika ir jos praktinė reikšmė

I -

(Tęsinys)

Kaip gamtos moksluose, taip 
smarkiai progresuojančioje•ir 

tekniikoje matematikos suvai- 
dintoji svarbi rolė žymiai pasi
keitė. Matematikam ne kartą 
buvo prikaišiojama, kad jie savo 
mokslą dėsto perdaug abstrak
tiniai; nors tas ir atatinga vieš
pataujančiai mokslinių tyrinėji
mų srovei, tačiau teknikai netin
ka. Matematikos reikšmę tek- 
nikoje numušė, kaip ir gamtos 
moksluose, tie patys tyrinėjimai 
bandymų keliu. Buvo pastebė
ta, kad kai kurie inžinerijos 
mokslų skyriai dar nepribrendę 
matematikos dedukcijai, ir čion 
kilo palinkimas į eksperimenta- 
lius pagrindinių dėsnių tikrini
mus. Ši permaina apsireiškė 
tuomi, kad Paryžiaus politckni- 
kos mokykloje (Ecole polytech- 
niąue) 
skaičius 
tas. .

matematikos pamokų 
buvo žymiai apkarpy-

šimtmety matematikaXIX*
virto specialiu mokslu ir šis fak
tas turi dideliausios reikšmės* 
Išdidžios viltys, kuriomis pra
džioje XVIII šimtmečio imta 
ieškoti viso pasaulio gyvenimą 
apimančių formalių, nuėjo vėjais 
ir pamažu įsitikinta, kad tai yra 
liktai viena tų iliuzijų, be kurių 
žmonija neapsieina. Būtent, 
Kantas norėdamas savo pasiti
kėjimą skirti vien tik matemati
niams gamtos mokslams, kurie 
remiasi aprioriniais dėsniais, 
paruošė šį viršminėtą netikėtų 
perversmą savo teoretiniais įro
dinėjimais apie pažinimą. Griež
tą reikalavimą visus mintijimus 
(protavimus) remti be jokio abe
jojimo teisingais daleidimais. 
Kirchhofas pakeitė kuklesniu: 
reiškinys reikia aiškinti pilnai 
ir tik papraščiausiais budais. 
Prie šito pasiūlymo vis tik atsi
rado abejojimų: kuris aiškini
mas skaityti paprasčiausiu, jei
gu yra to paties • dalyko kelia- 
tas aiškinimų, ir ar šiandien pri- 
imtasai aiškinimas neteks rytoj 
kitu dar paprastesnių pakeisti? 
Tokiam supratimui esant fizikos 
dėsniai virto tik aprašymais, iš 
kurių tik tiek galima buvo reika
lauti, kad jie žymėtų vyriausias 
(svarbiausias) reiškinio žymes, 
šia nuomone rementis buvo sa
koma kad gamtos mokslai ne
duodą mums užbaigtų, be jokių 
abejojimų, teisingų žinių, tik 
gudriai keičią faktus, t. y. kad 
jie iš neišsemiamos dau
gybės bandymų daro tik vis 
tikresnių ir tikresnių tikrenybės 
paveikslų. Tokiu budu matema
tinis fizikos hipotezių apdirbi
mas nustojo savo savystovumo. 
Sykiu su juo išnyko ir skirtu
mas tarj) tiksliųjų ir netiksliųjų 
(aprašomųjų) mokslų. Matema
tika virto specialiu mokslu, gre
ta kurio stovėjo kiti savystovųs 
specialus mokslai, o matematinis 
metodas buvo tik vienas, paim
tas iš daugelio kitų, paprastas 
metodas.

Matematika ne tapo dideliiu 
bendru mokslu, kokių ją norėjo 
matyti Dekartas, bet stojo į eilę 
kitų lygiateisių, tik kitokio turi-

nionio ir metodo specialių mok
slų, kuris vis labiau tarpo ir ša
kojo. Kaip negalima piliečiui 
atimti pilietybę, išskirti jį iš ki
tų tarpo ir tuo jam nepakenkti, 
taip lygiai ir gamtos mokslai il
gai negalėjo būti išskirstyti ne- 
virsdami scholastika., Del to 
XIX šimtmety buvo tas sveikas 
reiškinys, kad mintis apie visų 
mokslų bendrą ryšį ir noras dK 
dėsnio jų suartinimo viš giliau, 
ir giliau šaknijoje. Tada užsto
jo laikotarpis, kur buvo sten
giamasi sujungti bendru ryšiu 
pavienius mokslininkus įstei
giant mokslo draugiją.

Pradedant 1890 metais, kai 
buvo įsteigta Vokiečių Matema
tikų sąjunga ir kiti matematikai 
stengiasi taip pat susijungti ir 
keičiasi savo atskiromis žinio
mis, kad tokiu budu išlaikius jau 
pagraužtais pamatais mokslą. 
Tokios atskirų asmenų pastan
gos buvo visur džiaugsmingai 
priimtos, nes gamtos moksluose 
ir teknikoje bandymai pasiekė 
tokio laipsnio, prie kurio XVIII 
šimtmečio matematikos metodai 
daugeliui 
ganėtini, 
tematiko
džia galima 
pasirodymo Kulmano grafinės 
statitikos, kurioje naujos geo-

d., 9 
Apveiz- 

en ( Kazi
lionis ran- 
W. 14 PI., 
sus pažįs- 

us daly- 
nuliu-

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus naipus, taipgi dirb

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

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

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

L HARRINGTONO KREDITORIAMS
THE UNITED' STATES NOVACULITE CO. šiuo paskelbia, kad 
laikinai atidarė savo afišą. 8622 Division St., 2 lubos, Chicago. 
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos 
nekurto stako certifikatus, kad (atidavus tokių notų paveldėjams 
minėto L. Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už 
jų notas. Ofiso valandos yra nuo»9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ir nuo 9 ryto lig 
9 vakaro: antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais nuo 12:30 

, lig 5 po piet.
Važiuojant imkite bile kokius karus iš pietų ar iš žiemių lig 

Grand Avė. — Grane! Avė. karais į vakarus lig Division St.

United States and Novaculite Co.

atvėjų nebuvo 
Vėl naujo ma- 
laikotarpio**' pra- 

skaityti nuo

metrijos išvados ir metodai la- įį3Q5
bai sutapo su technika if me
chanika. Vcktorialis analizas 
buvo didelis ramstis mechanikai, 
elektromagnitizmo teorijai ir 
elektrotechnikai. Be to mate
matika dar labai naudojamasi 
optikoje, kuria remiasi ištisi 
mokslai, pavyzdžiui, vien mik
roskopu paremta bakteorologi- 
ja, fizinė chemija, kuri tekniko
je vis didesnes ir didesnės reikš
mės įgyja.

(Bus daugiau)
X » . z ? « j < i r f ■ f

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikatą.

Kaipo balai atartu 
karnas ir kartus 
tonikas — imk

Severais

Balzol
(pirmlaua Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kimo padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR HAPIDS, IOVVA

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

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

MARTINAS ŽIBARTAS 
persiskyrė su šiuo/ pasauliu 
Liepos 14 d. 11:30 vul. vakare. 
Mirė netikėta mirčia. Dirbo ant 
laivo, įpuolė į vandenį ir iš
traukė negyvą mano mylimą 
brolį Martiną. Išgyveno Ameri
koj 12 metų; buvo 33 metų am
žiaus, nevedęs. Paėjo iš Lietu
vos, Telšių apskr., Varnių pa- 
rap. Liko nuliųdusi sena moti
ną Apalonia Zebartienė ir 2 ge- 
serys, Ieva ir Ona. Laidotuvės 
atsibus Seredoj, Liepos 
valandą iš ryto į Di 
dos Bažnyčią, o iš 
mierines kapines, 
dasi po numeriu 721 
Chicago III. Prašom 
tarnus, gimines ir dra 
vauti laidotuvėse. Lie 
dęs brolis Jonas ir Brolienė.

MOTERIS SIRGUSI
DU METUS 

, Moterų dažnai sergamo
mis ligomis pasveiko nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

■ Medina, New York.—“Turėjau daug 
kibelio tokio, kurį moters dažnai turi, 

ir tas paveikė į 
mano neryusjc. Aš 
šitaip sirgau dau
giau kaip dvejus 
metus, paskui aš 
perskaičiau “Buf- 
falo Times” laik
rašty apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve
getable Comjjoun- 
dą ir ėmiau jį la
bai geromis sekinė
mis. Aš esu daug 
turiu tiesos pagirti

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tcil. iš 3 V — P. Vaičaftiene 17818 — O. Audickienč 
Tel. iš 10 V — A. Birkauskasl7823 
Laiš. iš 28 MI — A. Vasiliauskasl7825 
32 — O. Jurkaitč 
303 — M. Antanaičiukei

Petraį&ųkė
A. Mik01aitienč 
E. Tautvklaitė 
D. Fabijonaitė 

33Q 7— M. Savickaitė 
331) — A. Jankauskaitė 
332 — A. Varapnickis 
3<11 — D. Platukaitū 
338 — J. Fabionavičaitci 
343 — J. Rudinskis 
349 — J. Stašimaitc 
421 — M. Černevska

< 14944 — D. Grigaliiinaitė 
15025 — B. Vitkaite 
16099 — F. Mizgeris 
16607 — J. Mačulskis 
16670 — O. Damušyte 
17208 — A. Tarvidas 
17551 — D. Rudienė 
17577 — A. Zoberner 
17582 — J. Kaciusiui 
17587 — M. Riškienė 
17597 — J. J. Tamosiunas 
17606 — J. Lesiunas 
17608
17609 — J. Miškinis 
17640 — A. Masiokas 
17650 — E. Grigiene 
17656 — K. Matui 
17689
17695 — N. Cvirskis 
17701 — M. Gcrvienė 
17720 — M. Rarkauskicne 
16731 — V. Slaugaitis 
17734 — A. Paršiukai te 
17753 — A. Milkintas
17767 — A. Markienė
17768 — A.
17789 — M.
17790 — A.
17792 — A.
17793 — A. 
17801 — R, 
17805 — I. 
17797 — J. 
17808 — A. 
17812 — P.

I. Rafolas 
O. Liekieiaė 

17829 — I. Poškienė
17851 '— V. Zaukevičius
17852 — S. Morkūnienė *' 

, 17853 — V. Bučinskas
17855 — V. Almonis
17856 — M. Kusčinskienė 

-47859 B. Plauškicne 
?. Sabonaitiene 
d. Montviliutū 
1. Markūnas

M.

Sa'laite
Atkočaite 
Gridžijauskienč 
Puišiene

M. Gudavičicnė

P. Pušas

Markušcvičius 
Rimkiene 
Vidoliui 
Vilkiene 
Mečienė 

Vaitiekūniene 
Dovidonienė 
Kasperunas 

Girgantienč 
Šulcas

ttfKienū
17867 — J. Teniukas
17875 — A.
17876 — M.
17877 — K.
17882
17884 — E. Mikšaitė
17896 -• M. Ulius
17901 — M. Kucinytė
17907 — O. | Klimienč
17908 — V. Abiečiunas
17910 — V. Barkauskas
17911 — I. Dadungauckis 
17917 — M, Gribienė
17921 — A. Juknienė
17922 — J. Bagdonavičius 
17924 — E. J. Kaminskienė
17932 — A. Mikalajūnas 
17946 — J. Aidukas
17951 — M. P. Malinauskienė 
17956 — A. Radzevičius
17961 — A. Birškiene
17962 — J. Valaitis
17991 — M. Gedgovidaitė 
17995 — R. Povilaitienė
18011 — A. Leifėldas
18012 A. Kriįščiunienė 
18017 — J. Šileikis
17880 — A. Ladygaitė
51535 — K. Knabarnakšlas 
51653 — A. Brašiškaitė 
51096 — A. Žlabis 
51688
51699 — J. I 
51711 — J.
51713 — M. 
51717 — A. 
51719 — M.
51720

L. Jaugelienė 
įokiene 
Kiaupa 
Starkutiene 
Paulauskis 
čekatauskiene 
širvinskas

Teodoras Budgenas persiskyrė 
su šiuo svietu Subatoj, July 14 
d., 10 vai. ryte, dirbtuvėj nuo 
karščio. A. a. buvo 39 metų am
žiaus; paėjo iš Laukuvos mies
telio, Tauragės ap. Lietuvoj pa
liko pamotę ir du broliu. Laido
tuvės atsibus Seredoj. Liepos 18 
d., 8 vai. ryto iš namų 6404 
Ellis avė. J Apveizdos Dievo 
Bažnyčią, o iš^en į šv. Kazimie
ro Kapines. Laidotuves rengia 
Jonas Jocis.

Meldžiame gimines ir pažys
tamus dalyvauti ladotuvėse.

GYDOME SERGANČIUS

$10XRAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra butinei reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau- 

|ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip- 

! gi išvengti bereikailngų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

(Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

geresnė ir manau
Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir kaimynėms, kurios serga ko
kia nors liga.” — Mrs. Ww. H. Ad- 
kins, 311 Erin Road, Medina, N. Y. 
Jaučias kaip šešiolikos metų mergaite.

Rochester, N. Y. — “Pagimdžiusi 
;dvynutes mergaites aš buvau visa su
irusi. Mano kaimynės manė mane 
mirsiant. Aš pamačiau jūsų apskel
bimą laikraštyje ir nusipirkau Lydia 
E Pinkham’s Vegetable Compoundo. 
Pirmutinė bonka man pagelbėjo ir aš 
vartojau jį toliau. Aš svėriau tik 
dervyniasdešimts svarų, kada pradė
jau imti ir pradėjau sverti daugiau ir 
jaučiuos kaip šešiolikinė mergaitė. Aš 
negaliu atsigirti Lydia E. Pinkham’s 
Vegatable Compoundo.” — Mrs. Nellie 
Dorey, 16 Skuse Park, Rochester, N.Y.

r

Serganti žmonės yra užprašomi 
. pasitarM .su Dr. Ross.
Ū¥KAt>ATARIMAI

Geriausi ... AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
jieuusiminkite. Atvažiuokite kad 
>ir iš toli suteiksiu geriausį gy- 
'dymą.

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL,

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSl- 
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.

be jo- 
priim- 

per

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, I členus, antitoxinua Bakterius, o 
talpai EuropiSkus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose ___

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! 
tiškus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai ? Ar 
Įėję ? Ar 
pavargęs, 
gyventi? __ ,_______ ______
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraujas.

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

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 Wabash Ave._.,
Valandos nuo 9 ryto iki 6 

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

2159 W. 21 St..
Telefonas

Valandos: 3 vai.
9 iki

kampas Leavitt St. 
Roosevelt 8135 
iki 9 p. m. Nedėlioj 
12 a. m.

užsi-

Ar turite reuma-

išbčrimua ? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba srerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiaties 
sunervuotaa ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

yra

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge- 

riausiąs gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago AveM Chicago, III.A.

Garsinkite Naujienose
BY LOUIS RTCHARD•You Can'Add Ūp AlĮ of Her testinfony and Not Cėt dlie AnswčrSOUIRE EDGEGATE

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

EDdERJoH 
Cąn you tlu. mZ 
f N WĄy
you ĄRE 
TO THE D£7£7*DĄ*T

3 JUST
HfS FIRST

ĄND MV 
> MZJ39AAIP S 
1V/FE5 ĄUH1

V

Cartoon.Ce.. N

Kvitai su paėmėją parašais i randasi 
“Naujieną” ofise.

CZOUS'HS 'TO
MO7HE.RS O”H ĄUHl 

'Gf^OTHER
Ton ąho a* v

/VE
OUT MOV* CUOtt.

-0UT /V£ ĄLMM 
JLOOM'ZO OH Ht/A

NO/yį

self-redUCING
Nemo Liesi rymos num.388, tik- ' 
rai pigiu. Turi žemą virių ir vi
dutini sijoną. H.tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy ‘ 
diiai ?4 iki 80; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą > ir ’ 
$3. Mes pasiųsime.

Netno Hygienic-Pashion Institute 
120 E. 16th£ę, New York (Depe S.)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rubsiuviy unijos 38 lokalo 
piknikas
sekmadienį, liepos 

National darže, Ri- 
Amalgameiitų Unijos 

suruošė savo pik-

Pereitąt 
15 dieną, 
verside, 
.'18 skyrius 
niką. Apie pikniką buvo pla
čiai skelbta lietuvių, rusų ir 
kitų tautų darbininkiškuose 
laikraščiuose. Todėl pikniko 
rengėjai laukė atvykstant daug 
visų tautų brolių unijistų ir 
jfems ^Įtariančios 'publikos. 
Ir, suprantama, aš tikiu, kad 
butų atvykę piknikan daug 
publikos, jei ne lytus būt ly- 
jęs veik iki antrai valandai 
dienos. Lytus, žinoma, ir su
laikė daug unijistų bei unijis- 
čių ir šiaip publikos nuo va
žiavimo piknikan. 'Bet nežiū
rint ir lytaus, vis tik atvyko 
apie trys šimtai piknikininikų.

Apie trečią valandą dienos 
paliovė lyti. Pasirodė kaitri 
saulutė, kuri greit nudžiovino 
nuo medžių lapų ir žolės ly
taus rasą. Oras pakvipo aro
matišku kvapu. O šokių sa
lėj vis griežė skambi muzika 
ir broliai unijistai, lietuviai, 
lenkai, rusai ir k., seni ir jau
ni, sušilę, sukaitę šoko įvai
rius šokius.

/
NAUJIENOS, Chicago, ID.

matyt, pilnai išnaudoja liuosą 
laiką nuo darbo poilsiui...

—Siuvėjas.

Užsinuodijo “keksais” 20 
asmeny :

sekmadienį daug*

IRGI ATSAKYMAS.

Pereitą 
žmonių C buvo užsinuodiji 

“keksais” Aštuonioliktos apie-
I linkėję. Vei visi susirgę, kurie 
I tik valgę “keksų” nusipirkę iš 
I vienos keptuvės, 2118 S. Hal- 
I sted gat. Tos keptuvės savi- 
Į ninkas, sako, vartojęs “can- 
ned icing” "ir nuo to susigadi- 

Į nę jo “keksai.”
Kiek vėliau policija patyru

si, kad tik tie žmonės susirgę, 
kurie valgę tų “keksų,” gi ki-l 
tli, būtent, kurie tų “keksų” 
nevalgę, nesusirgę. j
Motina su keturiais vaikais 

susirgę pirmiausia.
Pirma nuodingų “keksų” 

auka buvus Mrs. Agnės Gund- 
runi, 2119 S. Halsted gat. Be| 

[Mrs. Gundrum, 
vaiikučiai

Kiti, 
pagalba 
šie: Mrs. 
Halsted gat 
šuo; 
2126 
trys vaikai; M. Kun, 828 W. 
22 gat., ir jo motina; Clement 
and Joseph Donovitch, 723 
W. 21 pi.; Mrs. Josephinc Mi- 
chalek, 2040 S. Halsted gat., ir [ policijai 
jos motina. Gi daug asmenų 
nuo to susirgę kiek lengviau.

“Canned icing” kaltas.
Yra spėjama, kad nuodai 

nuo var- 
canned icing,” kadan- 

“kek- 
nesu-

ir jos keturi 
taipgi suisrgę.
kuriems medikališka 
buvo reikalinga yra 
Olga Toffle, 2030 S. 

jos motina ir se-
Mrs. Pauline Gerber, 

S. Halsted gat., ir jos

Mes, lietuviai darbininkai, | ira spėjama, kad 
esame pripratę visuomet tu- atsiradę keksuose 
rėti kokį nors programą, daž-Į^11?? 
niausią susidedantį iš kalbųjį v*s* tie, kurie valgė 
dainų, žaismių ir tt. Be to, to-|sJls ^e canned icing 
kiliose lietuvių darbininkų |sir8ę« 
piknikuose visuomet esti pla-l Keptuvės savininkas 
tinama darbininkiško pobu-p0^8 Schmiidt, kuris 
džio literatūra, nors kartais ta|na^ keptuvę ]

esąs 
nese- 

nusipirkęs. 
literatūra esti visai darbiniu-1 Narveli. gat. policistai jo iš- 
kams nenaudinga, pjudanti [laukę iki pat vėlumai, bct^ jo 
vienus darbininkus prieš ki-1 n'esll'Iaukę. Sako, jis esąs išva- 
tus, bei keilanti jų tarpe parti-1 ^iayęs su savo šeimyna 
jiniai frakcijinius kivirčius. Boti vazlnėtL 
toks darbas, bent “idealistų”’ 
manymu, vis tik yra darbinin
kams naudingas; mat vis tik 
yra šis tas veikiama, agituo
jama, judinama, kad tie dar
bininkai, bent kokioje nors! visos moterys, kurios 
krypty, veiktų, judėtų, ginči-1 lą11*^0 sužeistų karetilvių Jigo- 
tųsi, diskusilotų ir tt. Be abe-Į11]11^ prie Sixycdway, yra 
jo, kad ir toks trinimąsis dar-1 s^aRėjimo anglelai. 
bininkų tarpe vis tik daro Į Patyręs Tony Fullas.

| ponia paprašiusi jo

pasi-

NE VISI “PASIGALĖJIMO 
ANGELAI” LANKO PRIEG

LAUDOS NAMUS.

, “pa- 
Tatai 
Viena

Į ponia paprašiusi jo, kad jis 
“progres.-j” politiniame <tarbi- duotų jai saVo dirbinį dėl par- 

ninkų judėjime ir sutveria dnvilno> nes jj galinti daug 
naujų jėgų jų pirmyn eigai. I daugiau gauti už tą dirbinį, 
Bet nieko panašaus negalima negu jįs galėtų gauti už jį 
pastebėti pas musų brolius!parduodamas ligoninėje, 
unijdstus lenkus. Jie neturėjo čiaus ta moteris daugiau 

kalbėtojų, nė dainų, nė| bepasirodė išsinešusi dykai 
žaismių; ir niekas jų neplati-l sužeisto kareivio dirbinį, 
no jokios literatūros. Nedisku-I ________ __  -
savo nė apie Sovietų Rusijos RADO EŽERE ŽMOGAUS 
liolševikus, nė apie “proleta-| LAVON4
riato” diktatūrą. Visi lenkai! ______ ’
darbininkai piknike kuopelė-1 Pereitą savaitę paežery daž- 
mis bei šeimyniškuose rate-Inai pasirodydavęs žmogaus la-
liuosc susėdę ant žolės tiklvonas, bet kaip tik būdavę 
šiaip sau šnekučiavosi ir juo-1 bandoma jį išimti iš ežero jis 
kavo. Mat jie nekvaršina nei vėl pranykdavęs. Tečiaus pe- 
sau nei kitiems galvos su bol- reitą sekmadienį pasisekė jis 
ševizinu, kaip kad daro lietu-1 išnešti ant kranto. Prie lavo- 
viai darbininkai savo pikni-|no jokios žymės, be vardo ant 
kuose bei išvažiavimuose, ypač]peilio kišeniuje, “E. S. Kilstu- 
Jeffcrson miškuose. Lenkai^ ma”, nerasta.

ne- 
tą

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

“DIRVOJE” Spausdinama garsus yiso pasaulio litui, , 
raturoje Eugene Sue Romanas antgalvhi “AMžP 
NAŠAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

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

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavoą Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

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

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

“DIRVA” ,
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

t

Peneitą sekmadienį švedai, 
Swedish Old People’s Home 
Association, turėjo Evanstone 
“outingą.” Publikos dalyvavę 
arti penkiaĮilkos tūkstančių. 
Buvo ir prakalbos. Vienas kal
bėtojų sav kalboje tarpe kit- 

ęs publikos: “Var- 
dan vėl... kur mes einame?” 
Gi kitas kalbėtojas jam atsa
kęs: “Our government is now 
going alfter the big lavv offen- 
ders, that’s a 11...”

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ______ ..J . ....____

PLĖŠIKAMS TEKĘ $8,000.

Viename viešbuty plėšikai 
išnešę vienos ponios daimonbi- 
nių žiedų už $8,000. Plėšikai 
nesugauti.

UŽSIMUŠĘS VAIKAS NU- . 
KRISDAMAS NUO TRE

CIO PAGYVENIMO.

Loretta MciLean, 3 m. vai
kas, 1920 Ctillon av., bežais
damas trečio pagyvenimo prie
angy nupuolęs ir mirtinai su
sižeidęs.

PAKLIUVĘ DAUG ŽMONIŲ
* DŽĖLON.

Kaip paprastai, policija pra
dėjusi sistematin^ai šeštadie
niais daryti “reidus” įvairiose 
gcmblerių ir negcmblerių na
mų guštose. Šį sykį pasisekę 

net šimtas vyrų ir
moterų tokiose įstaigose areš
tuoti.

ATSILYGINĘS MIRCIA Už 
SUVAŽINĖJIMĄ VAIKO.

Danicfl Gafllella pereitą šešL 
tadienį nušovęs mirtinai Louis 
Praparone už tai, kam šis me
tai laiko atgal suvažinėjęs jo 
vaiką. Areštuotas.

ŠIANDIE
atvažiuoja iš Lietuvos per 
Naujienų Laivakorčių Sky
riaus patarnavimą Ona Sa- 
sevičienė su 5 vaikais, pas 
savo vyrą Joną Sasevičių, i 
Auburn, III.. Pribus į Spring 
field liepos 18 d.

Lietuvių Rateliuose
Iš sandariečiy darbuotės
Pereitą penktadienį, liepos 

11 dieną, Rašinskio svetainėje 
įvyko A. L. T. Sandaros 75 
kuopos pusmetinis susirinki
mas. Narių susirinko nedaug, 
bet vis tik susirinkusieji svars
tė einamuosius kuopos reikalus 
gana gyvai ir rimtai.

Kad sumažinus kuopos iš
laidas, nytarta susirinkimus 
vasaros'taiku laikyti “Telegra- 
mo” ofise.

Taipgi likosi nutarta sureng
ti šeimynišką vakarienę arti 
miausioje ateity.

Prie kuopos prisirašė vie
nas naujas narys.

*-Sandarietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas. seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
Šalima kas dien Naujienų ofise, 1789 

o. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Bridgeportas. —■ Draugijų ir Kliubų 
susivienijimas šiuo skelbia, kad jis 
jau yra paėmęs savo piknikui atei 
nančiais metais Blinstrupo daržą, 
Justice Park, birželio 15 d. 1924 m. šį 
Časkelbimą darome tam, kad tą dieną 

itos organizacijos nerengtų savo di
desnių piknikų ir kad nepasitaikytų 
taip, kaip šiemet su Šv. Jurgio para
pijos pikniku. Ačiū klebonui, kad sa
vo pikniką perkėlėį liepos 15 d., 1923, 
Bergman’s Grove, ir Susivienijimas 
Draugijų nutarė tame Šv. Jurgio pa
rapijos piknike dalyvauti.—Komisija:

J. Maskaliunas 
J. V. Dimša 
Ant. Lazauskas.

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams.
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan
tų, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III.
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk- nA|L|ft 
Ii susirinkimo, bet tuojaus* atsimal- KHIKM 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil-* 
dantis Šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Custer St.

VYRŲ

Molderių, cote makerių, jau
nų vyrų mokintis moderysles: 

Illinois Molleable Iron Co.
1760 Diversey PąrkvvayMelrose Park. — “Lietuvių Ameri

kos Ukėsų Kliubo” piknikas įvyks 
rugpiučio 12 d. —Valdyba.

---------- - I MES GALIME SUVARTOTI
Melrose Park. - Liet. _ Tautiška TUOS VYRUS, KURIE JIEŠKO 

Draugystė K. Algirdo turės pikniką . o-pn 
nedėlioj, rugsėjo 2 d. Tai bus pasku- Į UiAltoU, į
tinis piknikas. —Valdyba.

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

— Kviečia širdingai Kliubas.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukės, 

pusseserės Onos Petraičlukės, pusbro
lio Jono Gataveiko, tetos Onos Eru- 
ševičienės, dėdės Antano Petraičio. 
Gyveno Scranton, Pa. Jie patys ar 
kas žinote meldžiu pranešti:

MARY MERCELIUNIUKfi
4608 S. Wood St., Chicago

BOILRER ŠAPO J:
, PAGELBININKŲ ir GABIŲ 

VYRŲ 
MAŠINISTŲ
PIRMOS KLESOS VYRŲ prie 

BENČIAUS
!KARPENTERIŲ
PRADUKTYVIŠKŲ ŠAPOS dar
bininkų

Atsišaukite prisirengę dirbti 
7 vai. ryte.

MECHANICAL MFG. CO.
39 Str. & Loomis Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris negali dirbti 
prie naminio d“*1™ 
ris ir gera mokestis. Turi būti blai
vas. Darbas

Atsišaukit:
1606

[ sunkaus darbo 
darbo, valgis, kamba-

ant visados.

S. Halsted St.

RAKANDAI
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU

Vėliausios mados rakandai dėl 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

AUTOMOBILIAI
$150.00

ATSKAITOM^
BILE VARTOTĄ KARĄUž

ATVEŽTĄ PRIE MUSŲ DURŲ

Nežiūrint amžiaus ir padėties, kada 
mainysit ant vieno musų perdirbto ir 
pertaisyto karo.
Mes turime pilną parinkimą sedanų, 
coupes, touring karų ir sportiškų mo
delių.

PAJIEŠKAU ALEKSO ir POVILO 
Kvietkauskų. Atsišaukite kaip grei; 
tai galima. Jūsų, brolis yra labai 
slabnas County Hospital ir nori pasi
matyt kol gyvas.

KAROLIUS PETROŠIUS 
2514 W. 45 PI., Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs vei- 
terys vyras į švarią restauraciją 
dirbti. Kreipkitės:

ROYAL RESTAURANT 
131 East 35th St.

Atmink, jei jus turit seną karą, jis 
gali būt paimtas tiek pat, kaip ir 
cash už $150.00 kaipo pirmą įmokėji- 
mą. už bile karą jus pasirinksit. Ba
lansas lengvais išmokėjimais.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

Phone Lawndale 0114.

RASTA-PAMESTAi A

RASTA
Kas pametėte vyrišką 

švarką. Kišenini rasta kvi
tą išduota per * Naujienas. 
Kreipkitės prie B. Knosl 
2329 S. Sawwer Avė. 8 vai. 
vakare, 1 augštas.G *

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS RENDAI vienam vaiki; 

nui. švariai užlaikomas ir geroj 
vietoj. Prie geros transportacijos.

Kreipkitės: > Ą* v
332 W. 58th St

Tel. Wentworth 2835

J1ESK0 DARBO
PAJIEŠKAU darbo, lietuvių bučer- 

nėje ar grųsemėje mokintis. Arba res- 
taurante grindis plauti. Jei kam bu
čiau reikalingas, malonėkite atsišauk
ti:

JOE KURKAUSKAS 
1336 So. 50th Avė. Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA indy plovėjų 
$18.00 savaitei. Moterų į ca- 
fiteria $15.00 savaitei ir val
gis. Janitorių trumpoms va
landoms $62.00 ir $74.00 mė
nesiui. Merginų į hotelius 
$55.00 mėnesiui valgis ir 
kambaris.
South Park Employement 

Bureau 
4191 So. Halsted St.

REIKIA veiterio arba v-ie 
terkos. Geras užmokestis. 

:Pastovus; darbias. Turi būt 
patyręs. - u

1745 S. ‘Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo; maža šeimy
na, nėra vaikų, Valgis, kambaris ir 
gera mokestis

Joseph 'Mačukeviče 
1036 E. 93rd St.

Tel. Chesterfleld 2822

REIKIA PARDAVĖJOS 
patyrusios prie kautų ir dre 
šių. Pastovus užsiėmimas, 
gera alga.
J. OPPENHEIMER & CO.

4700 S. Ashland Avė.

+

REIKALINGAS patyręs buče
ris dirbti j bučernę ir grosernę. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite greitai:

658 W. 35 St. 
(Kampas Union Avė.)

Be musų perdirbtų Oaklands ,mes 
dar turime sekamus 1922 modelius:

Ir

turime sekamus 1922 modelius: 
Buick Coupe 
Columbia Touring 
Jewett Touring 
Elgin Sport 
Chevorlet Touring 

daugelis kitokių išdirbimų.

Reikia -
PATYRUSIŲ
RIVICIERIŲ ir 
PAGELBININKŲ prie 
STATYBOS PLIENO
ATSIŠAUKIT

2611 So. Halsted St.

OAKLAND 
MOTOR C AR COMPANY 

FACTORY BRANCH 
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310. 
Atdaras vakarais ir nedėldienią

PARDAVIMUI
8.

REIKALINGAS Barberis 
dirbti vakarais’ ir subatomis 
arba visados.

Kreipkitės:
3317 Auburn Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery 

store) krautuve. Biznis išdirbtas per 
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielin- 
kė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsi&aukite:

C. J. K.
4641‘ S. Ashland Avė.

Blvd. 3386

Antradienis, Liepos 17, 1923

PARDAVIMUI į
PARDAVIMUI grosernė 

Malt-Hops. Biznis išdirbtas 
per daug metų, atsišaukit į 
Naujienas, Box 288

PARDAVIMUI štoras — 
grosrnė; labai gerai išdirbta 
vieta. Atsišaukite:

2858 W. Pershing Rd.
...... i .. ............ i. ■ ,i ■ i,n Ui į ■

PARSIDUODA LIETUVIŠKA ke
pykla juodos ir baltos duonos; didelis 
biznis, senas ir išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga tinkamam žmogui.

Naujienos 1739 S. Halsted St.
Box 289.

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių apgyvento j vietoj. 
Parduosiu pigiai1.

Atsišaukite:
639 W. 18th Street

. PARSIDUODA Barbemė, minkštų 
gėrymų krautuvė ir Lunch room. 
biznis yra geras, o barberiui geriau
sia vieta. Delei informacijų gali ma
tyti savininką vakarais nuo 5 iki 8 
vai.

2209 W. 23rd Place.
Tel. Canal 3916

PARSIDUODA saliunas, biznis 
yra išdirbtas; priežastis pardavimo: 
savininkas turi du bizniu.

Gera vieta dėl biznio.
Atsišaukite:

1120 So. Canal St.

PARSIDUODA minkštų 
gėrim ųsaliunas. Užpakalyj 
kambariai pagyvenimui. Da
roma geras biznis. Pardavi
mo priežastis— nesutikimai 
partnerių. 66 18 S. State St.

N1MAI-2EMĖ
40 akrų ūkė; 20 akrų apsėta ja

vais, prie gerų kelių, netoli miesto 
mokyklos ir žuvingų ežerų, jauni gy
vuliai ir geri budinkai. ir visi įran
kiai dėl ufcininkystės. Parsiduoda pi
giai arba išrandavoja, nes savininkas 
turi kitą biznį. Rašyk:

MRS. A. DEMENTIS, 
R. 3. Rhinelander, Wis.

Reikia —
Karpenterių, 75c j valandą, 
firemanų ir pagelbininkų 
55c į valandą, prie drill-press 
darbininkų 66c į valandą, 
indžinierių $45.00 per savai
tę, firemanų 70c j valandą, 
Janitorių $25.00 lig $27.50 
per savaitę, Mašinistų—75c 
į valandą, Aliejuotojų —55c 
per valandą, Steam fiterių— 
70c per valandą, Wačmanų 
$100.00 per mėn., 8 vai. 6 die
nos darbo.
South Park Employment 

Bureau 
4191 Š. Halsted St.

PARDAVIMUI groseme: geroj vie
toj visokių tautų apgyventa. Biznis 
cash, lysas ant 3 metų, renda^ $17.00 
su pagyvenimu. Tik ši viena krau
tuvė vidurį bloko. Priežastį pardavi
mo, patirsit ant vietos. Parduosiu la
bai pigiai už $875.00. Atsišaukit nuo 
6 vai. ir ryto iki 11 v. v.

5187 S. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė arba mainysiu ant loto, au; 
tomobilio ar saliuno. Biznis turi 
būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laikų.

Atsišaukit greitai.
3965 Archer Avė.

DELICATISSEN valgykla ir ra
kandai $70 dienos biznio, geriau- 
sis pirkimas Chicagoj. Savininkas 
apleidžia miestą. Teisingas pasiū
lymas nebus atsakytas. Turiu ir 
daugiau biznių pardavimui. Atsi
šaukit į elektrikos Storą:

7241 So. Halsted Str.
Tel. Vincennes 2563

PARSIDUODA 12-kos apartmjęntų 
budinkas geroj vietoj ant S. S. priim
siu $20,000 mažesniais budinkais ar 
cash kaipo įmokėjimą.

Taipgi 5 aprtamentai saulės kamb. 
budinkai arti parkų $22.000. $8,000 
cash; Labat Stebinantis bargenas. 
g7f. DEVINE 7021 S. Halsted St.

Tel. Stew 7179

PARDAVIMUI vieno au
kščio, 2 pagyvenimų medinis 
namas, visas namas yra ge
ras ir parduosiu pigiai, nes 
turiu apleisti Chicago. Kreip 
kitės: 3634 So. Pamell Avė.
----- ------------- . M, ------ -
Parduodu 2 pag. namuką, 

5—8 kamb., 2 kar. garažius, 
renda $46 mėn. Prekė $4500.

M. K PAULUITIS 
6444 Archer Avė.

Tel. Prospect 1070 i 7

RESTAURANAS ir Lunch rul- 
mis. Bargenas. Cash ar išmokėji
mais. Atsišaukit i elektrikos Storą:;

7241 S. Halsted Str. 
Tel. Vincennes 2563

MARŲUETT MANOR 2 flatai po 6 
kambarius, gasu apšildoma, saulės 
spindulių parlor, nuo ugnies apsauga, 
knygom šėpa įnvurinta, maudynė, toi- 
letai, ledaunė, vieno meto seųumo, 
arti Šv. Kazimiero Klioštoriaus, ant 
Maplewood ir 63 gat. $5,500 įmokėti, 
atlikusi dalis pagal sutartį. Bus tuš
čias Augusto 15 d. St. Precinauskis, 
Jordan & Baum, 1632 W. 63rd St.

REIKALINGAS Bučeris 
Darbas ant visados, mokes
tis gera, gali atsišaukti kad 
ir mažai mokantis.

1618 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Priežas
tį pardavimo patirsit ant 
vietos.
313 E. 115 St. Kensington

Reikia -
LĖBERIŲ j foundry 
NUOLATINIS darbas, 
GERA PROGA jsidirbti 
ATSIŠAUKIT į 
DARBO SKYRIŲ

LINK BELT CO. 
329 W. 39th St.

PARDAVIMUI bučernė 
geroj vietoj ant bizniavos 
gatves. Gera proga dėl lie
tuvio, nes savininkas yra 
svetimtautis. 10802 So. Mi
chigan Avė, Roseland.

PARSIDUODA gera grosemė 
fruktų ir žalumynų. 4 pagyvenimui 
Kambariai ir garažius. Viso tiktai 
$1900.00.

Atsišaukite:
5840 W. 25th Street, Cicero.

PARSIDUODA namas pigiai. 4 
flatų po 4 kamb. kožnas. Beržų 
baigtas, garu šildomas, elektros švie
sa; viskas up to <Jate? pačiam vidury 
Englewood, 2 blokai nuo karų ir ele
vatorių, rendos neša $3,000 į metus. 
Kaina $18,500. cash $7000. Atsišauk 
ar rašyk. ___

DAVID T. MURFFY
Room 911, City Hali Sųuare Bldg. 

189 N. Clark St

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

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

MOKYKLOS

Reikia - !
LEBERIŲ
GERŲ KASĖJŲ prie 
Naujo budinko, 
dėl Westem Electric Co.
ATSIŠAUKIT Gate 29

Cicero Avė arti 2nd SL

HARD WARE ir įvairių gaspado- 
rystės įrankių Storas, geriausia apie- 
inkė ant Nors West Sidės. arti dide

lio persimsainymo kampo, daug stako 
geri įtaisai. Turi būt parduota grei
tai. Kad sutvarkius savo savasties 
reikalus, paaukaujam už $1500, verta 
dvigubai.

Dalimis, jei reikalautumet.
2343 W. Chicago, Avė.

Arti Westem Avė.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkS.
Vi n ii i ...... ....................................... ....


