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PINIGU KURSAS
Vakar, liepos 19 d., užsienio' pi

nigu ne mažiaus .kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais Htaipi

Anglijos 1 bv, sterlingų ..........$4.59
Austrijos, 100 kronų ,............... H c 
Belgijos 100 frankų..................$4.88
Danijos .100 markių ............ $17.48

Finų 100 markių .......  $2.78
Francijos 100 frankų ......... ,... $5.93
Italijos 100 lirų .................   $4.34

Lietuvos 100 Utų $10.00
Lenkų 100 markių ..........   l/12c
Norvegijos 100 kronų ........ $16.20
Olandų 100 guldenų ............ $39.26
Šveicarų 100 kronų ......   $17.60
Švedijos 100 kronų..................$26.54
Vokietijos 10GĮ markių l/25c
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Rusijos derlius vidutinis

Vokiečiai sustabdytų
pasyvi pnesimmąsi

Jungt

Rusija eksportuosianti grudus

lems

Reikalauja daugiau oro KALTINA UŽMUŠĖJISTĖJE

Airijos uostai uždaryti
Dokų darbininkai streikuoja.

Vokietija vėl protestuoja Kata

CHICAGO

Badavo 70 dienų

'K\ HfcJVKU 
TOUTtKK

Ne Paryžius nežino 
dėtąjį karą. 2,000 
krito mūšiuose.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

apie pra- 
franeuzų

Jei Francija išpildytų niekur 
rias sąlygas.

Juodųjų jurų laivas reorgani 
zuotas.

Dar nesutarta kada atsakymas 
bus pasiųstas. j

Anglijos kabinetas svarsto 
atsakymą Vokietijai

HOLYiOKE, Mass., liepos 19. 
— 5,000 popieros darbininkų 
liko (be darbo, užsidarius dirb
tuvėms delei streiko 100 peč- 
kurių, kurių reikalavimą pa
kelti algą po 7c. į vai. kompa
nijos atmetė.

Gal šeštadieny arbitrato 
riai išneš nuosprendį

George uždraudžia gabenimą 
negrų į kitas valstijas.

liudijimai 
tik tokie, 
liudijimų

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

Francuzų karas 
Morokkoje

29 geležinke
lių 1Q,000 pgnailiisitų {pareika
lavo iš geležinkelių darbo ta
rybos pakelti jiems algą po 
13c. į valandą.

Amerikai atgabenti.

Francuzai pradėjo karą 
Monikoje

ESSENAS, liepos 19.— Vo
kiečių unijų taryba okupuota
me krašte priėmė rezoliuciją, 
pasmerkiančią bandymus Pa- 
reinį atplėšti nuo Vokietijos 
ir kartu pritariančią griežtam 
tęsimui pAsyvio priešinimosi. 
Rezoliucija tečiaus ragina Vo
kietijos valdžią daryti viską, 
kad tik kuogreičiausia išrišus 
kontribucijos klausimą.

Francuzai užėmė Dusseldor- 
fo metalo dirbtuves. Keli tūk
stančiai darbininkų tuoj aus 
metė darbą ir sustreikavo. 
Dirbtuvėse francuzai užgriebė 
10 (garvežių ir daug vagonų.

Ties Wiesbadenu francuzai 
užgriebė/gabenant 26ųOQO,000,- 
OOO markių. Manoma, kad pi
nigai buvo skiriami streikuo
jantiems geležinkeliečiams.

(Niekurie spėja, kad arbitra- 
cijos taryba veikiausia pada
lins darbininkų reikalavimus 
pusiau ir todėl algą pakels ne 
10c. į vai., bet tik 5c. į vai.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų > algų 
arbitratoriai galbūt ateinantį 
šeštadienį išneš savo nuospren-

BERLINAS, liepos 19. — 
Francuzų įsakymu Essene ir 
kituose okupuotojo krašto 
miestuose visi langai turi bū
ti uždaryti nuo 9 vai. vakare 
iki 6 vai. ryte, nors dabar ten 
siaučia dideli karščiai. Todėl 
darbininkų unijos pareikalavo 
iš okupantų, kad langus butų 
galima laikyti atdarus per 
naktį ir kad butų leista vaigš- 
čioti gatvekariams, nes dabar 
darbininkai turi eiti pėsti ke
lias valandas iki nueina į dar
bą. Unijos taipjau pareikala
vo, kad butų vėl atidaryta te
lefonai, nes dabą? ir svarbiau
siame reikąlę negalima pasi
šaukti daktaro.

Rusai po mūšio suėmė 
japony laivus

POPIEROS DARBININKAI 
STREIKUOJA.

Paves Hardingui Filipiny 
kivirčus išspręsti

BERLINAS, liepos 19. — 
Maskvos laikraščiai gavo ži
nią iš Vladivostoko, kad Rusi
jos karinis laivas suėmė po 
mūšio įRustijos teritorialiniuo- 
se vanednyse du Japonijos lai- 
vi<s, kurde (užsiėmė neteisėtu 
žvejojimu.

Rusijos kruizerio užtikti ja
ponų laivai bandė priešintis 
ir tik po to kaip trys japonai 
liko sužeisti ir 1 rusas užmuš
tas, japonų laivai pasidavė.

Tuo pačiu laiku Maskvos 
laikraščiai iskeflbda, kad {Rusi
jos Juodųjų jurų laivynas liko 
reorganizuotas. Geriausi juri
ninkai iš Baltijos laivyno li
ko perkelti į Juodąsias juras, 
kur dideliu paskubumu buda- 
vojama pajūrio tvirtoves, pa
sitikint Lausanno konferen
cijos nutarimo, kuris atidarys 
Dardanelus talkininkų laivy
nams.

RYMAS, liepos 19 
ikų partijos pildomasis ko

mitetas pašalino iš partijos 
devynius atstovus, kurie bal
savo už fašistų patiektąjį rin
kimų reformų bilių, kuris pa
darė fašistus Italijos diktato? 
riais. Tuos atstovus pašalinta 
už neklausimą, kadangi jiems 
buvo įsakyta balsuoti prieš tą

Klerikalai pašalino iš par 
tijos 9 atstovus ;

MININEAiPOLIS, Minn., lie
pos 19. — Kad atgavus sveika
tą, fermeris Jonas Forse, 74 
m. amžiaus, badavo 70 dienų. 
Visą badavimo laiką jis buvo 
gana stiprus ir tik paskutinę 
savaitę pradėjo silpnėti ir, pa
galios, mirė. Jis sirgo per dve- 
jis metus.

WASHINGTON, liepos 19. 
— Galutinas nuosprendis dėl 
Filipinų politinio krizio, kur 
delei susikirtimo su general 
gubernatorių gen. Wood re
zignavo ministerija, valstybės 
taryba ir žymesni valdininkai, 
bus pavestas pačiam preziden
tui Hardingui. Jis tą nuospren
dį išneš kada sugrįš iš Alas-

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

Karo sekretorius Weeks jau 
gavo pranešimus nuo gen. 
Wood ir pilipiniečių vadovo 
Quezon, nuošviečiančius iš 
abiejų pusių susidariusią padėtį 
Kaip iš vieno, taip ir' iš kito 
bus pareikaaluta platesnių ži
nių ir pasiaiškinimų ir visos 
tos žinios bus perduotos pre
zidentui.

Gatvfekarių įdajrbininkai ir 
kompanija užbaigė savo liudi
jimus ir paskutinius argumen
tus prieš arbitracijos tarybą 
vakar ir šiandie prasidės liu- 
dilįiimai elevatorių darbininkų 
ir kompanijos. Tk 
bus gana trumpi, 
kurie skiriasi nuo 
gatvekarių byloje.

BERLINAS, ilep. 19.— Vo
kietijos ambasadoriams Lon
done, Ryme, Washingtone ir 
prie Vatikano liko įsakyta už- 
proitdstuoti prieš praiilginimą 
uždarymo rubežiaus tarp oku
puotojo krašto ir Vokietijos, 
tuo sustabdant visokį susisie
kimą.

Tikisi eksportuoti grudus 
Europos šalis.

DUBLINAS! liepos 19. — 
Airijos dokų darbininkų strei
kas uždarė visus Airijos uos
tus, išėmus Ulsterio, ir atkir
to Airijos susisiekimą su Ang
lija ir kitomis šalimis. Darbi
ninkai sustreikavo delei nu- 
kapojimo algų. Abi pusės lai
kosi tvirtai, ir jeigu streikas 
prasitęs dar savaitę laiko, Ai
rijoj prasidės jaustis muisto 
trukumas. Jau ir dabar mais
tas žymiai pabrango.

IMASKVA, liepos 19.— Leo
nidas Krasinas paskelbė, kac 

I šiemet Rusijos derlius bus vi- 
dutinįškas ir kad todėl gali- 

I ma bus eksportuoti iki 3,000,- 
000 tonų grudų į Vokietiją, 
Skandinaviją, Angliją, Franci- 
ją ir net Italiją. Bus ekspęr- 
tuojama iš Petrogrado ir Juo
dųjų jurų uostų. Laivai ir ge
ležinkeliai jau esą prirengti 

I grudų gabenimui. Daugiausia 
grudų bus eksportuota iš Ku- 
baniaus, Ukrainos, iDono ir 
PavOlgiov taipjau dentralines 
Rusijos.

Krasinas tikisi, kad grudai 
Amerikoje nėra pigesni ir to
dėl Rusija galės rasti marke- 
tą, ypač kad jos grudai pasi
rodys pirma už Amerikos, de 
tolumo 
grudus į Europą

šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:21 v., leidžiasi 
8:24 v, Mėnuo leidžiasi 10:49 
vai. vak.

PARYŽIUS, liepos 19.— Pa
tylomis ir niekeno nepastebė
ta Francija liepos 14 d. išva- 
kariuose pradėjo naują karą 
Afrikoje. Net nepukreipta val
džios domės nuo Ridir, o pa
ryžiečių nuo teatrų.

Dvidešimt infanterijos ba
talionų, 12 kavalerijos eskad
ronų ir penki aeroplanai, pra
dėjo ofensyvą prieš Taza niau
rus Morokkoje, liepos 13 d. 
Keturių dienų mūšių nuosto
liai siekia 2,000 kritulių fran-, 
euzų kareivių, bet {Francijos 
sostine nieko apie naująjį ke
rą nežino.

RYMAS, liepos 17.— Būrys 
jatinimo Flore rūdijoj, paskam
binęs varpais ir Sušaukęs žmo
nes, vakar šaukdamas /Te gy
vuoja Mussolini, te gyvuoja 
fašizmas, šalin parlamentariz
mas ir šalin katalikai,” užpuo
lė ten katalikų partijos rašti
nę. Tūkstančiai klerikalų laik
raščių liko sudeginta.

Fašistai sakosi, kad jie de
monstracijos neužgyrę ir kad 
veikiausia ją surengė ne fašis
tai. Fašistų pulk. Taniburini 
sakosi minioj pažinęs tik vie
ną fašistą, ir jį taip smarkiai 
sumušęs, kad reikėjo jį gaben
ti ligoninėn. Mussolini gi įsa
kė valdžiai tuojaus areštuoti 
dalyvavusius puolime ant kle
rikalų.

PARYŽIUS, liepos 19. — 
Gautomis neoficialinėmis, bet 
iš neabejotinai tikrų Iltinių 
žiniomis, Vokietijos valdžia, 
per savo ambasadą Londone, 
stengėsi taip pakeisti Anglijos 
notą kontribucijos klausimu, 
kad ji praneštų Francijos val
džiai, jog Vokietija sutinka 
sustabdyti pasyvį priešinimą
si Ruhr distrikte, jei Francija 
išpildys niekurius reikalavi
mus. Tą žinią gavo pati Fran
cijos valdžia.

Vokietijos reikalavimai gi 
yra sekami:

1. Ištraukimas Francijos- 
Belgijos okupacijos kareivių, 
paliekant jų tik tiek, kad oku-

ftUMUHOte NtORUVKVftv ’&EV
UtAoVOi V**.
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Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?

pacija, diplomatinėj prasmėj 
pasidarytų “nematoma.”

2. Leidimas
Ruhr distrikto vokiečiu valdi
ninkams sugrįšti ir toliau eiti 
savo pareigas, tuo atstei'giant 
tokią lokalinę 'administraciją, 
kokia buvo tame krašte prieš 
okupaciją.

3. Francijos valdžios sutiki
mas grąžinti visus tuos pini
gus, kuriuos ji konfiskavo lai
ke okupacijos.

Francuzai vistiek šiaušiasi.
Francijos valdžia šituo vo

kiečių pasiulymu yra nepa- 
tenkinta. Viena, vokiečiai vis-| 
tiek neprisižada ir toliau mo
kėti kontribuciją. O antra, 
esą Francija vykinanti sutar
tį, kurią Vokietija atsisako 
pildyti, ir todėl Vokietija ne
turinti teisės statyti sąlygas, o 
tiktai gali pasiduoti ir pildyti 
Francijos reikalavimus. Vokie
tija pirmiausia turinti sustab
dyti jpasyvį priešinimąsi, o tik 
paskui Francijos valdžia iš 
saivo “malonės” galėtų sutik
ti prielankiai apsvarstyti nie
kurius vokiečių pageidavimus, 
kurie negalį būti statomi ul
timatumo formoje.

Spėjama, kad Anglijos val
džia jau žinantį šitokį Franci
jos valdžios nusistatymą.

ATLANTA, Ga., liepos 19.— 
Kad sulaikius negrų bėgimą į 
šiaurines valstijas, kur jie ga
li uždirbti daug daugiau ir 
prie daug geresnių darbo są
lygų, negu kad čia, valstijos 
Icgislaturon liko įneštas* bilius, 
griežtai uždraudžiantis kiek
vienam žmogui jieškoti Geor- 
gijoj darbininkų kitai valsti
jai. Už suladžymą šių įstaty
mų skiriama bausmę nuo 3 
iki 7 metų kalėjimo.

Esą Georgijoj yra tokis di
delis darbininkų trukumas, 
kad reikią ..griebtis aštriausių 
priemonių išlaikymui dar pa
silikusių valstijoje darbinin-

'GHICAGO. — Federaliniai 
agentai areštavo Joseph Sol- 
tis, 5145 S. Winchester Avė., 
kurį kaltinama užmušime 
Hammonde bal. 9 d. š. m., pa
jamų kolektoriaus pagelbinin- 
ko Robert Anderson. Agentai 
sako, kad be Solčio užmušė- 
jistėje dalyvavo dar du kiti 
žmonės. Soltis sakosi nieko ne
žinąs apie tą užmušūjistę ir 
kad jis niekad nebuvo Ham
monde. Jis yra vedęs ir turi 
ketvertą vaikų.

Pasak agentų, Soltis ir John 
Barry bandę įeiti į Hammand 
Distilling Co. sandelį, kurį 
Saugojęs Anderson ir iškilu
siuose barniuose ‘ Anderson 
pradėjo šaudyti, bet pats tapo 
nušautas. Be to Anderson bu
vęs liudytojas dėl pavogimo 
27,000 galionų degtines.Vokietija susiadytą pasyvį 

priešinimąsi

LONDONAS, liepos 19. — 
&įiryt kabinetas lažkle ilgoką 
susirinkimą, įkuriame dau- 
gausia buvo 'tvarstomas pro
jektas Anglijos atsakymo į 
Vokietijos pasiūlymus. Betgi 
dar nežinia, ar bus šiandie pa
siųstas tas atsakymas 
Valstijoms ir visiems talkinin
kams.

Sprendžiama, kad kiekvie
nas pnktas atsakymo buvo 
nuodugniai apsvarstytas ir 
galbūt bus sušauktas antras 
ministerijos susirinkimas, kad 
galutinai priėmus reikalingas 

pataisas atsakyme.
•Niekurie ministeriai, jų 

tarpe ir premieras, nori, kad 
nota butų kuošvelniausia, kad 
ji neįžeistų francuzų, kiti gi 
nori griežtesnio atsakymo ir 
labiau nepriklausomo nusista
tymo.

Valdžios sutarė notą laiky
ti paslapty ir veikiausia j/ 
nebus skelbiama iki įvyks su
sitaikymas tarp valstybių, bus 
padarytos permainos atsaky

me ir pats atsakymas bus 
Vokietijos rankose.

■...........     1 -4 7 ri" ' ■'.........................~"~1 ............ ,L“

1 PROFESORIAUS MIKITOS Ir profesorius
[ PRIETIKIAI pasimokino. 

■_____ J

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Toprašo L i et uvosž m o nėsir 
taifTpataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739‘S.Halsted’St.

Chicagolll.
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Lietuvos milicija
(Musų korespondento).

Kaunas. — Prisižiūrint iš šar 
lies į Lietuvos milicijos elgėsį ir 
visą jos užsilaikymą tenka pa
sakyti, kad ji ne kiek tėra tobu
lesnė už buvusią rusų caro val
džios policiją. Tiesa, Lietuvos 
dabartinėje milicijoj matyti yra 
nemaža dorų ir priderančiai at
liekančių savo tarnybines parei
gas žmonių. Tačiau faktas, 
kad jų tarpe netrūksta ir mora
liai sugedusio elemento, būtent 
nepribrendusių storžievių, gir
tuoklių ir jiems panašių gai
valų.

Nekalbant apie provinciją, kur 
neretai tenka matyti kaip mies
telių milicija ypač turgų dieno
mis tvarkydama suvažiavusius 
kaimiečius labai nemandagiai su 
jais apseina, stumdo juos, var
toja neleistinus išsireiškimus ir 
t. p., Kaune, musų sostinėje, ten-; 
ka pastebėti negeresnių dalykų, 
kaip antai einant gatve pilnoje 
uniformoje girtus, smarkaujant 
čius milicininkus po keletą kam
panijoj viešose vietose, kaip sto
čių bufetuose bei traktieriuose 
kas jiems, kaipo visuomenės 
tvarkos palaikytojams 'labai ne
pritinka. Eidami tarnybos pa
reigas neretai vartoja rusų kai* 
bą ir net kreipdamies į piliečius 
lietuvius, ir t. p. j

Apie Kauno milicijos neleisti- 
- ną elgėsį jau nebekartą buvo ra

šyta ir lietuvių laikraščiuose, bet 
musų milicininkai matyti mažai 
kurie teskaito 'laikraščius, kad 
jiems tos jų pastabos nieko ne
gelbsti ir po senovei jie stačiai 
demoralizuoja visuomene. O kas 
blogiausia, kad tą nelemtąjį 
demoralizacijos darbą varo tan
kiausiai aukštesnieji milicijos 
valdininkai — “načalstva”. Ne
senai buvo rašyta vietos spau
doj, kad vienoje Aleksoto aludė
je tu’li pasipuošė žvaigždutėmis 
milicijos nuovadoj užsidarę išti
są naktį kėlė nepaprastą kon
certą — dainavo bliovė visokios 
rūšies riebiausias rusų dainas, 
kad gyvenantieji tuose namuose 
piliečiai visą naktį negalėję mie
goti. Gi pirmadienį, birželio 4, 
prie Kauno stoties milicijos val
dininkas pasirodė irgi tokiu ne
paprastu karžygiu. Apie 8 vai. 
ryto vežikas atvežė nuovados 
pagelbininką, jauną vaikiną, 
kurs atsilyginimui už atvežimą 
iš senojo miesto tedavė vežikui 
70 centų. Vežikas matydamas 
iš jo aiškų pasityčiojimą parei
kalavo iš pono milicijos viršinin
ko1 užmokėti jam pagal taksą 
3 lit. 50 centų, bet atvežtasis po
nas būdamas gerai prisisprogęs 
nenorėjo apie tai nei girdėti. Tai 
matydamas vežėjas pasišaukė 
dežuravusį gatvėje milicininką 
į pagelbą. Tačiau narsus milici
jos viršininkas dar labiau įtūžo, 
mat jis jautėsi, kad eilinis mili
cininkas kibti į viršininką ir 
statyti jam reikalavimus netu
rįs jokios teisės. Bet čia pasi
rodė, kad tas paprastasis eilinis 
milicininkas geriau suprato savo 
tiesioginę pareigą negu žvaigž- 
dėtasai jo viršininkas. Jis ma
tydamas kad vienas įtūžėlio ne
priveiks, pasišaukė pagelbon 
antrą milicininką, pasisodino į 
veąiko ratus tvarkos artytoją ir 
bandė vežt jį nuovadon sustaty
mui protokolo; bet pastarasis iš
šokęs iš vežimo išsitraukė brau-l 
ningą ir ryžosi nepasiduoti. Mi-I 
licininkų butą betgi drąsių vy
rukų ir įsikarščiavusis nuova
dos viršininkas nei juste nepaju
to kaip viens iš jų sučiupo už 
rankos ir ištraukė iš jo braunin
gą. Nuginkluotasis narsuolis 
noroms nenoroms buvo privers
tas pasiduoti ir buvo nugabentas 
į nuovadą. \

Aprašytasai narsuolis, kaip 
paskui paaiškėjo, buvo Jonavos 
milicijos nuovados pagelbinin- 
kas. Tokių tai šposų pridaro 
musų narsus valdininkai.

— Lietuvos darbininkas.
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI A« MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
F41 JJS. TAS JUMS BUS r

ANT NAUDOS. f

S. L FflBION AS CŪ.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam |žnigus ir 
Parduodam Laivafe»rites.

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. Nerišliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

I— 1 ..........—<

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
k

/

{vyks šią vasarą ■ ■ i

■=

Rugpjūčio 5tą d., Nedelioj
Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

.Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

___ _ ■M

GARDNERS GROVE DWE
■ • ' ■ n’'

Prie 123-čios gatvės ir Michigan Avė.
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La S'alle St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681
*

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
šiame Naujieny Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu

vėms paminėti bus

Šaudymai ir Ugrus
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENGALIŠKOS UGNIS

Tarp “firę work’y” bus sekami pastebėtini numeriai
Raudona ugnis 
žalia ugnis k
Bengališka trijų spalvų ugnis 
Romaniškos žvakes 
Aukso lietaus žvakės 
Elektros žvakės 
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12) 
Parodos įvairios raketos (6) 
Spenialės raketos 
Trįs didelės rakėtos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų) 
Pavos raketos (4 svarų) 
Aukso turbilionai

Jack-in-a-Box
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės
Sidabriniai berželiai
Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai

į Magnesijos liepsna
Sarpentinos
Bombų sprogimas
Bombos su šimtais žvaigždžių >
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

Kviečiame visus Chicagiečius ir Chicagietes būtinai ateiti į šį puiku 
Naujieny Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijy valdžios ir pasigrožėti 
puikiaisiais fainvorkais NAUJIENOS.

*

S. W. BANES, Advokatas 
) Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
/ 1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCIĮES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SV,\

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
. ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ........................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 v 
$47-50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnJi* 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 .fe 
$27.50. 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 SU. 

Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
- Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 

Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.



Penktadienis, Liepos 20,1923

Kas Dedas Lietuvoj
Dvarų darbininkų 

vargai
Šaukėnai. (Šiaulių ap.). — Į 

Spakainastios dvarų šįmet bu-

Didelis gaisras Skapišky

Kaunas
NAUJAS “LAISVES” RE

DAKTORIUS.

137 “Laisvės” n-ry paskelbta, 
kad vieton atsisakiusiojo p. T. 
Virako atsakomuoju JRedakto- 
rium yra kun. A. šmukštys.

Iš okupuotos Lietuvos
Švenčionys. Čia tveriasi kom

panija spekuliantų dvarams Lie
tuvoj pirkti. Pirmiausia jie de
da pastangų padėti Lietuvos 
dvarininkams, kurie gyvena 
okupuotame krašte ir kurių 
dvarai paskelbta parceliuoti. 
Daroma žingsnių supirkti Laba- 
novo parapijos Jaloveckų dva
rus.

Iš Vilniaus^
Birželio 27 d. miestas turėjo 

sumokėti Varšuvos miestų ban
kui paskolintus iš ten 300,000,- 
000 1. markių. Kadangi miesto 
kasa tuščia, tai miesto taryba 
pavedė magistratui prašyti ban
ko tą sumokėjimo terminą pra
tęsti dar 6 mėnesiams. Tačiau 
bankas sutikęs atidėti sumokė
jimą tik 3 mėnesiams.

Sąryšy su markės kritimu žy
miai pakilo kainos visoms pre
kėms. Cukrų ir tabako išdirbi
nius pirkliai paslėpė. x Dabar 
sunku mieste nusipirkti net cu
kraus svarą arba dėžutę gerų par 
pirosų.

— Švenčionys, čia naujokai 
sava valia lenkų kariuomenėn 
nestoja. Juos kareiviai gaudo ir 
laiko urvuose, žiauriai su jais 
elgdamiesi. Dažnai pasitaiko, 
kad naujokai ir iš urvų pabėga.

Birželio 21 d. siaurųjų gelžke- 
lių linijoj Lesna — Baranovičiai 
banditų kėsintasi užpulti trauki
nį. Jie ant bėgių buvo padėję 
sprogstamos medžiagos, kuriat 
išsprogus sugadinta 30 metrų 
gelžkelio, tačiau katastrofos iš
vengta, nes mašinistas laiku su
laikęs traukinį.

— Seinai. Gegužės mėn. Sei
nų apskr. N. kaimo gyventojai, 
visi griežtai protestuoja prieš 
lenkų valdymą, ir nori išsiva
duoti iš sunkaus nepakeliomo 
lenkų jungo.

Pirmiausia, kad jiems uždėjo 
nebepakeliamus mokesnius.

Antra, begalės vaikučių lieką 
nemokinti. Nes mokyklų steig
ti neleidžia: sako, jums lietuviš
kų mokyklų nereikia, nes galite 
mokinti lenkiškai. Seniau Sei
nuose buvo vienintelė lietuvių 
mokykla. Tai lenkams buvo 
skaudus smūgis, dabar ji suar
dyta.

Trečia, jaunus vyrus gaudo ir 
ima kariuomenėn, o sugavę, su
riša rankas pančiais ir surištus 
varo į Poznane, kad iš ten nepa
bėgtų. Paskum skelbia pasau
liui, kad čia gyvena lenkai, kad 
jaunuoliai savo noru einą tar
nauti Lenkų kariuomenėn.

(L-va)

Buvusiam “Rytų Lietuvos” 
redatkoriui — 'leidėjui p. Juod
valkiui įteikta net du kaltina
muoju aktu. Pirma byla bus 
nagrinėjama liepos mėn. 12 d., 
antra gi — 28 d.

vo parkviestas darbo inspekto
rius sutartims sudaryti. Dar
bininkai pareikalavo 115 pūdų 
javų ir 180 litų metams, 2—3 
karvėm ir 3 avims pašarui 
šieno 16 birkavų, žemes bul
vėms, linams, daržui sulig įs
tatymo. Už tą darbininkai pri
sižadėjo dirbti nuo saulės iki 
saulės. Inspektorius išbuvo 3 
dienas ir padarė sutartis: Or- 
jdijiarninkams, nemokantiems 
rašyti, paklausus, kokios sąly
gos nustatytos, buvo paaiškin
ta maždaug taip: 105 pūdai ja
vų ir 100 litų pinigais, nuo 2 
iki 3 karvių, nuo 2 iki 4 avių 
ir kitos sąlygos, kokios buvo 
darbininkų reikalaujamos; dar 
bo dvaro užvaizdą sako, kad 
kas turėsiąs daugiau negu 2 
karvi, tas turėsiąs mokėti už 
ganyklą po 30 litų į savaitę. 
Yra ir daugiau nesusipratimų. 
Darbininkai prašo knygelių, už 
vaizda neduoda, 1 sakydamas, 
kad taip nebus, kaip buvo 
sutarta: ką norėsiąs, tą ir pa
darysiąs. Darbininkai susirū
pinę, nežino, kas daryti. Ta
riasi Vėl kviesti darbo inspek
torių, bet ir tai labai abejoja, 
ar kas išeis iš to. Pirma visi, 
kaip vienas, tikėjosi, kad bus 
geriau, dabar, pamatę, kad lai
mėjo dešinieji, visai nustojo 
vilties susilaukti ko gero.
(S-d.) — Laisvamanis.

(Musų korespondento). ,
Skapiškis, Rokiškio apskr. 

— Sekmadienį, birželio 24 d., 
1 vai. dienos Skapiškio mies
tely Kalvarininkų gatvėje, stair 
ga iškilo gaisras. Gaisras kilo 
kaip tik tuo metu, kada žmo
nės po pamaldų jau buvo išė
ję iš bažnyčios. Nežiūrint to, 
kad sulig galimybės buvo 
griebtasi priemonių gesinti, 
ugnis sunaikino šešių ūkininkų 
triobėsius ir 5 šeimynos likosi 
be jokios pastogės. Nukentėjo 
šie ūkininkai: Juėzo Misiūno, 
Jono Burbos, Ant. Mažeikio,

Pr. Krisiuno ir Palionies su
degė visos triobos, o.sentikio 
Murnrko-Jaškos, iš kurio kie
mo kilo gaisras, sudegė tik vie
nas klojimas.

Gaisro priežastis tokia: gy
venusio pas sentikį Jašką 
atėjūno ruso vaikas padegę 
buvusią kluone stirtą šiaudų; 
pučiant dideliam vėjui, tuč 
tuojaus užsidegė artimesnieji 
triobėsiai ir jokiu budu nebu
vo galima užgesinti. Visa dar 
laime, kad vėjas putė ištrižai 
gatvę; jei butų pūtęs išilgai 
miestelio pusėn, tai prie tokio 
smarkaus vėjo butų supleškė
jęs visas miestelis.

Gaisrui likviduoti daug pa-

dėjo geležinkelio stoties gais
rininkai, ir labai uoliai gesino 
gaisrą miestelio žydai.

(Pažymėtina, kad Skapiškis 
tad nelaimingas miestelis, nes 
visai netolimoj praeity buvo 
kilę jau keletas mažesnių ir 
didelių gaisrų. O praėjusį ru
denį sudegė netoli miestelio 
veik visas Kreipsiu kaimas.

— Pet. Klimka.

IŠ VILNIAUS.
Vilnius. — Birželio 15 ir 16 

d. lietuvių gimnazijos salėj 
įvyko tos gimnazijos mokinių 
paišybos kūrinėlių ir rankų 
darbų paroda.

—Birželio 12 <1. policija ap
supo miesto juodąją biržą ir 
konfiskavo daug svetimos va
liutos.

—Šiais mokslo metais lietu
vių Vytauto Didžiojo gimnazi
ją baigė viso 11 asmenų. Jų 
tarpe yra mokinių, kurie nuo 
pirmos klasės ėjo vidurinį mo
kslą Vytauto gimnazijoj. Nuo 
pat gimnazijos atidarymo, t. y. 
nuo 1915 m. išleista iš 8 klasės 
jau 7 laidos — viso 68 abitu
rientai, kurių 44 mokiniai ir 
24 mokinės, šiemet gimnazijoj 
veikė 16 klasių, kuriose mo
kėsi 500 mokinių.

—“Lietuvos Rytai” rašo, 
kad “Vidurinės Lietuvos” vei
kėjai atstatomi pamažu iš vie
tų. Švienčionyse pašalintas 
nuo inspektoriavmo vetos mo
kyklų inspektorius Miloševsl- 
kis. Tai buvo vienas uolių 
“Vidurinės Lietuvos” įkūrėjų. 
Švenčionyse jitr pasižymėjo 
kaipo aršus visa lietuviško 
smaugėjas. Nepaprastu savo 
žiaurumu jis kibdavo prie lie
tuvių mokytojų. Jis didelėmis 
algomis viliodavo mokytojus 
stoti tarnybon, o kai įstodavo 
tuoj versdavo juos prisirašyti 
į šnipų organizaciją Z. B. K. 
Kai mokytojas atsisakydavo, 
tuoj pranešdavo policijai, kuri 
sodindavo kalėjimai). (L-va). hEUmR

lius.

BOKES’OF 
io &»• io

AR ZINAI
KĄ PERKI?

NORS HELMAR cigaretai 
buvo žinomi ir rūkomi per

daugiau kaip penkioliką metų, 
jie visada pasiliko tokie pat. 
Permainos kokybėj nebuvo.
HELMAR tebėra tokie pat
šiandien, kokie kad buvo pada
ryti pirmieji.

Kada jus perkate HELMAR
cigaretus, jus gaunate tyrą 
Turkišką Tabaką. Kada jus 
perkate paprastus cigaretus, 
jus rūkote pigesni tabaką.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse. Skrynutės ap
saugoja juos nuo susilaužymo
ir susimankymo. Paprasti ci
garetai yra supakuoti į punde

ATSIMINK SKRYNUTE IR
VARDĄ

Išdirbėjai augiausios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

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

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

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

RICH!
Kiekvienas saliklas atrodo labai pa
našus, bet nėra panašus pasekmėse*^ 
Puritan saliklas 
yra turtingas — 
turtingas ir stip
rus. taipgi glu
dus ir kvapingas. 
Pagamintas dėl 
naminio vartoji
mo tiktai ir ypa
tingai.

Klausk jūsų 
Groserio!

D.VPK

PuriTan Malt
Apyniais kvepiantis 
Cukraus syrupas

“Augščiausias 
Gerumas”

Tyras Ekstraktas su švie
žiai spaustais apyniais

Ofiso Telefonas TH? H A RROAD Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ^Turkiškos Vanos
12thSTRĘE^l
Tel. Kedzie 8902

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ! 

VEGULIAUI-
NIAI iSplau- 

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 

prieplaukų 3 ir 
oboken. Di- 
1T greiti lai-

Geras mai-

4xfi 
deli 
vai. 
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios i 
laivų.
President Arthur July 21
S. S. Levithan ....... July 28
George Washington .. Aug 1
S. S. America........ Aug 4
President Roosevelt Aug 11
President Fillmore Aug 14
President Harding . Aug. 21
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines

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

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

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

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

Kam kentėti nuo vasaros 
karščiu ir susierzinimų?
ANTITRIGINE PAGELBĖS JUMS!

85c “Antitrigine” 85c
ANTITRIGINE yra Francuziškas an
tiseptikas nuo sutinimų, susierzini
mų. raudonymių odos paeinančių nuo 
užsikrėtimų, šlapumo, trinimosi ir 
daugelio kitų odos ligų. šita nauja 
Francuziška gyduolė yra malonumas 
gel kentančių darbininkių moterų ir 
vaikų.
ANTITRIGINE yra švelnus antiseptiš- 
kas pauderis. kuris yra labiausia pa
rankus vartoti, neperšintis, šaldantis, 
švelninantis ir suteikia geriausias pa- 
sekmas*
ANTITRIGINE yra aukščiasuio geru
mo, skirtingas nuo visų kitų gyduolių, 
tos rųšies.
ANTITRIGINE yra parduodamas po 
85c vidutiniško dydžio dėžė. Del pla
tesnių žinių pnsiųsk 2c štampą ar 
tiesiog orderiuok įdedamas 5c štampą 
padengimui siuntimo kaštų.
ANTITRIGINE PRODUCTION CO. 

(not inc.) u.
P. O. Box 881, Chicago, III.

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

/g-OK HERZMM-^K
—IŠ RUSUOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

* .................

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkewlch 

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.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

B C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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

■>— ..................... 11

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 įki 8 vakaro 
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas.
. *

/-'■ 1111 ■■ \
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

" *
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.
. .................... ■■■n. .

11; 11 i
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
, Tel. Lafayette 0098
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Uruguay turi pasiskolinu-Įje formoje,tas pats dedasi irigonas buvo pačių žmonių 1920 
1 metais išrinktas, o ne užgrie- 
rbė valdžią jėgos pagelba, kaip 
kad tatai padarė Rusijos bol
ševikai? Ir jeigu “Draugas” 
nemato jokio skirtumo tarp 
tų dviejų .valdžių, — tai tuo 
blogiau jam.

žinoma, Meksikos valdžia 
toli gražu nėra tobula. Ji daro 
klaidų. Bet ji rūpinasi savo 
žmonių gerove ir deda pastan- 

----- |gų apsaugoti juos nuo Wall 
DEMOKRATIJA AR ROMA? j Stryčio naudojimo. Ir Ameri-

—-------- > |kos valdžia nenori Meksikos,
pripažinti svarbiausia dclei to, 
kad nauja konstitucija yra 
žymiai susiaurinamos Ameri-

' > UžaimokSjimo kainai
ĮChicagoje — paštu:

Metams___—----------------------
Pusei metų__ ______ _____ _
Trims mėnesiams a....______
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui   —T-

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija - , , lu-v - L __
Savaitei__________________
Mėnesiui ■ ................. ........... ..

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams___ __________________ $7.00
Pusei metų .............  8.50
Trims mėnesiams ___________  1.75
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
Vienam mėnesiui _______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpigi ntte) ’■ ■- i

Metams............ ............  $8.0
Pusei metų_________________4.00

. Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50
, .75

Amerikos 
imperializmas

Amerikos bankininkai ra
miai sau kuria imperializmą, 
kurio tikslas yra naudoti 
pietų respublikas. Mažai 
kam teateina į galvą, kokios 
gali būti to pasekmės, nes 
mažai kas apie tai ką nors 
žino. Europa ir Azija tiek 
nubėdnėjo, jog Amerikos 
kapitalas neberanda sau ten 
pelningos dirvos. Užtat pa
kuliniais dvejais metais jis 
ėmė skverbtis j Latynų 
Ameriką. Beveik vienas 
trečdalis biliono dolerių liko 
paskolinta Centralinei ir 
Pietų Amerikai ir Vakarų 
Indijai. Paskolos suteikta 
štai kokiomis sąlygomis:

Guatemalai paskolinta 
$15,000,000 tą išlyga, jog 
Amerikos kapitalistai turės 
teisės įsteigti nacionalinį 
banką pašalinimui vietos po
pierinių pinigų iš cirkulaci- 
jos.

į
Kubai suteikta nauja $50,- 

000,000 paskola; Haiti — 
$7,500,000. Haiti nacionali
nis bankas bus pilnai kont
roliuojamas New Yorko na
cionalinio banko.

Colombia jau pasiskolino 
$4,000,000 ir dar nori gauti 
$80,000,000. Tos pačios val
stybės provincija Antioąuia 
pasiskolino $20,000,000, ' o 
vienas Colombijps miestas 
gavo $20,000,000 paskolos vi
suomeninių įstaigų kūrimui. 
Amerikos bankininkų ga
rantija yra iš žmonių suren
kami mokesniai.

Ecuador nori $33,000,000 
paskolą, ir gaus ją, jeigu tik 
garantuos muito įplaukas.

Peru skolinasi $50,000,000. 
Muito pajamos bus garanti
ja.

Bolivija pasiskolino $33,- 
Jos gaarntija — iš 

surenkami mokes-
000,000. 
žmonių 
niai.
I Chili

si $13,000,000. I Filipinuose. Ameirkos kapi-
Ant galo, turtingoji I talui rupi ne Filipinų gero- 

Argentina yra pasiskolinusi ve, o tos šalies žmonių nau- 
liš Amerikos bankininkų Į dojimas.
Į $250,000,000 ir dabar vėl no
ri skolintis $110,000,000.

Kiekviename •atvejyje 
Amerikos bankininkų inte
resai yra gerai apsaugoti 
saugiomis garantijomis.! 
Specialinės komisijos buvo 
siunčiamos į tas šalis, kad 
galutinai jas pavergus Ame-I 

| rikos kapitalui. Tuo pačiu 
laiku Jungtinių Valstijų val
džia siuntė į Pietų Amerikos] 
respublikas savo misijas,] 
kad padėjus toms respubli
koms “reorganizuoti” armi
jas ir laivynus. Kuriam tik
slui? Kad valdžios galėtų 
reikalui esant nuslopinti sa
vo žmonių judėjimą prieš tą 
begėdingą naudojimą.

Pasak “Locomotive Engi- 
nees’ Journal”, ta “doleri
nė diplomatija” neišvengia
mai kuria tokias aplinkybes, 
kurios veda prie karo. Už
kirsti tam imperializmui ke
lią galėtų tik pažangus kon
gresas, kuris atstovautų j 
žmonėms, o ne Wall Stry- 
čiui. Bet iš dabartinio kon
greso vargu galima to tikė
tis. Tad “dolerinei diplo
matijai” bus tinkamos dir
vos bujoti, kol Wall Stryčio 
interesai neatsidurs pavoju
je ir nereikės gelbėti kurią 
nors demokratija nuo kokių 
nors barbarų.

Apžvalgai

^Draugas” rašo: ■
“S. Valstybių visuomenė 

šiandie nemato didelio skir
tumo tarp bolševistinės Ru
sijos ir Obregono valdžios 
|Meks|ikoije. Kaip Rusijoje 

šiandie gyventojams visokia 
laisvė varžoma, < taip šian
die yra ir Meksikoje. Kaip 
Rusijoje Lenino agentai te
rorizuoja gyventojus, taip 
Meksikoje Obregono paka
likai tramdo tikinčiųjų žmo
nių laisvę.

“Daugelis radikalių pa-1 
žiūrų žmonių mėgino suar-| 
tinti Suv. Valstybes su Le-Į 
nino valdžia. Tuo tikslu at-1 
likta daug kelionių pačionl 
Maskvon. Tečiaus Suv. Val-| 
stybi-ų 
reikalo 
santykius su kraugeringa 
komunistų 
nematys reikalo nei naudos 
su Obregonu daryti artimes-

i 'i j s 
valdžia | _•

vyriausybe nemato 
ir nmidos užinegsti

valdžia. Dėlto

Amerikos 
kolonialinč politika

jau gavo $44,000,- 
000 ir dar nori $12,000,000.

Brazilija pasiskolino $50,- 
000,000, jos sostinė Rio de 
Janiero — $12,000,000 ir jos 
dvi provincijos — Rio Gran
de de Sol ir Ceara — $10,- susitvarkyti. 
000,000 ir $2,000,000. (Nors :

kos kapitalistų teisės Meksi-]gus, — kaip jis mokėjo organi- F gyvenimo žmonės. Jie supran- 

visų kitų patogumų, 
i sėsti patiems 

į valdžios vežimą, 
kas laikys valdžios va-

koje. Todėl yra nesąmonė žuoti valdžia, kad kitiems tik ta, kad dabartiniu metu, 
kalbėti apie tai, kad Meksika pavydėti tektų, ir vis tiktai .savo žiūrint 
turinti pakeisti valdžios for- dienas pabaigė rave palei vieš- neišmintinga 
mą išgavimui pripažinimo, kelį! Lenkai •niekuomet nesu- vieniems 
Jeigu butų žiūrima tikros de- Į gebės tokios stiprios valdžios or- Nes 1 
mokratijos, tai mes labai abe-1 ganizuoti, ir Stambulyskio stip-Įdžias, tas neš ir atsakomybę 
jojame, ar Lietuva iki šiol bu
tų buvusi pripažinta. Pirma 
buvusios Meksikos valdžios 
buvo pripažintos / ne todėl, kad 
jos buvo demokratingos, o to
dėl kad jos buvo palankios 
Amerikos kapitalistų intere
sams. Ir juo valdžia buvo pa-; 
lankesne tiems interesams, 
tuo greičiau ji išgaudavo pri
pažinimą.

rybės žmogaus neturi! O joI už nevykusį valdymą. Kam tas 
pavyzdys turėtų daug ką pamo-Į krikščionims reikalinga? Įsi- 
kinti! Nors lenkai ir nepriete- leidę kabinetan porą valstie- 

| liai musų, bet vistiek mes nelin-pių, jie vistiek pasiliks pilnais 
kėtumėm jiems tuo keliu toliau] valdžioj šeimininkais, gi at
eiti! Tuo labiau nelinkėtumėm Į sakomybe pasidalins su savo 
prancūzams, kad lenkai iš sienos | talkininkais.
nuo bolševikų — pavirstų bolše-1 Ko Lietuvos darbininkai ga- 
vikų tiltu J Europą! Į h tikėtis iš sutartino valstie-
_________ (Pabaiga) | čių^Mkš^ionių Ikabindtoį, apįe 

v_________________________I tai mums jau ne kartą teko
Zenvbll Diriešdienv* I kalbėti praeity, teks dar kal-b-ti.r ate.ty Trutopai mcs 

Lietuvos , ' socialdemokratų Į galim tiek tepasakyti: jei vai-

Apie Vokiečių bei Lenkų mar* S”*
Mucius Scevola

kę bei kitus galus.
. 11,1 ' ■ ' !" .'■■■IĮ.......  I.

(Laiškas iš Europos)

Dabar vokiečiai didžiuojas sa
vo pasiviniu pasipriešinimu 
Ruhro srity, bet Ir ai tėra tik
tai naivi svajonė. Visviena, 
ankščiau ar vėliau tasai pasL 
priešinimas turės būti pamestas, 
ir juo vėlitiu bus tai padaryta, 
juo blogiau Vokietijai. VienaS 
tiktai Saksų mimsteris pirminin
kas — socialdemokratas — iš
drįsta viešai skelbti, kad jau rge- 
tas pamesti neišmintingą darbą 

| su pasiyiniu pasipriešinimu, kad 
įjau laikas pradėt sąmoningai

nę pažintį.
Tegul Meksikos 

pirmiaus nusitraukia apgau-lg^iĮy^j taikingai gyventi. Už
I tat sunku įsivaizduot, kiek pur
vo ant jo išpiiiama! O, kiek 
man žinoma, neoficialinai ir pa
ti vokiečių valdžia yra palinkus! 
liautis besipriešinus, by tik bu
tu tam galima surasti kokia pa
dori forma, ar bent koks gražus 
gestas! O šalis dėl valdžios 
gražios gestikuliacijos kenčia ir 
vargsta! Irsta! Pavyzdžiui, 

I nėra abejonės, kad vėliau ar ank- 
Iščiau eRino šalis bus paskelbta 
nepriklauspma respublika, ank
štuose ryšiuose šu Prancūzija. 
Bet prancūzų propaganda ir ak
cija siekią kurkas toliau, ir ne
galima butų pasakyti, kad ji 
vokiečiuose neranda pritarimo! 
Labai ryškus pavyzdys — šio
mis dienomis nagrinėta ilga 
skandalinga byla Fuchso, Mach- 
haus’o ir Co. Miunchene, bet 
apie tai teks sugrįžti kitame laiš
ke, kada bus paskelbta teismo 
nusprendimas. (Teismo byla 
jau kokia savaitė kaip pabaigta 
nagrinėti, bet valdžia nežino, 
kas daryti, verda visi užkulisiai, 
teismo nusprendimas' bus žino
mas tiktai liepos 9 dieną!).

A .‘i f* .ir
Patys gi prancūzai jau apie 

Vokiečių pavojų senai nebegal
voja. Jie tik galvoja, kaip čia 
paimti ir suspausti anglus! Ne
paprastas skubotumas oro ir ju
rų laivynų statyme kreipiama 
jau tik ne prieš beginklius ir 
nusmukusius vokiečius! Anglai 
nerimauja, pyksta, ir jau sukru
to savo oro laivyną stiprinti, ir 
jie jau dideliu noru padė
tų vokiečiams atsigauti, kad 
turėti nors kokį stipresnį talki
ninką prieš prancūzus, tik ne
laimė — vokiečių valdžioj nėra 
valstybinės išminties vyrų!

Mums lietuviams tai ypač 
svarbu. Ar šiaip, ar taip — po 
santarvės plėšraus pasielgimo 
su mumis Vilniaus klausimų, 
vokiečiai mums liko natūraliniai 
talkininkai. Ir kiekviena vo
kiečių politinė ar ekonominė klai 
da mus negali nesurupinti. Ir 
gal todėl niekas taip skaudžia! 
nekritikuoja vokiečių politikos, 
kaip lietuviai!

Bet jeigu mes vokiečius da
bar galime laikyti musų natūra
liniais talkininkais, užtat lenkai 
yra vokiečių ekonominiai vasa
lai. Ne prancūzų, o vokiečių! • 

Tas faktas, kad greta s vokie
čių markės krinta ir lenkų mar^ 
kė,<nėt 'ją pralenkdama, liudija 
ne lenkų simjpatjją vokiečiams, 
bet jų ekonominę priklausomy
bę nuo vokiečių. Žinoma, dar 
pridėjus lenkų vidaus anarchi

ją.

lybės kaukę ir atvirai pasi
skelbia demokratijos šali
ninke. Tuomet bus kas ki
ta.

“Musų Prezidentui rupi 
ne purvinų žmonių intere
sai, bet šalies ir visuomenės 
gerovė.”
Kaip matote, “Draugas” 

ima vaidinti demokratijos gy
nėjo vaidmenį. O ar senai 
jis kėlė į padanges Italijos dik-

k afi
šavo

stiečiai įeis valdžion, tai gal 
Šiek tiek sušvelnės musų poli-

I Musų spėjimai dėl naujo I ^ni° gyvenimo policiniai žiau- 
| Kalbinėto sudėties, matomai,| ruTa^ bet už tai ekonominiais 
I bus nevykę. Krikščionių blo-| reikalais susidarys išlygintas v 
įkas, vėl išrinkęs prezidentu I11 frontas, kurio spau- ’ 
savą žmogų, sustiprinęs savoH\m^ gaus greitai pajusti ir 

| padėtį Seime dalies žydų, vo-1 Lietuvos proletarai, 
kiečių ir ruso balsais, visgi ne-l ‘ *
drįsta pats vienas A imti vai-1 
džios. Gal * ne tiek nedrįsta, Į 
tkiek skaito sau nenaudingh ir 
todėl vėl pradėjo derybas au M Pnni8( -^5—- _ Pranejįi. 
valstiečiais. Derybos šiuo kar-1 e nepad6jote) kur tas • ..At 
tu vedamos rimtai ir turbut Į *iedo Vaikų D-lės” išvažiavi- 
pasibaigs ženybomis. | mas bus.

Į Krikščionių pasirinktasai ke- 
[lias visai suprantanlas. Labai 155 
(dažnai esti lengviau paimti] 
viršų kovoje, kaip viršūnėje! 
išsilaikyti. Kad neprarastų sa
vo balsų visuomenėj ir politi-1 
niai nesudibanikrutytų, musų I
klerikalai tilrėjtų artimiausiu Į 
laiku patenkinti bent skau-|
džiausiąs visuomenės reikalus. | 
Jei jie stotų valdžion vieni pa-1 
tys, vieni patys turėtų atsa-l 
kyti už krašto reilkalų tvarky-l 
mą. Ar tai bus lengva? I 

Lietuva, berimstant kad iri 
pamaži bendrai padėčiai, gaus] 
imtis iš pamatų kurti savo I 
ūkio ir kultūros gyvenimą. Į 
Seimas ir valdžia vis rečiau] 
galės vaduotis ubagiškais lo-l 4 
pais, kuriais iki šiol buvo pa-Į 
prasta dengti musų gyvenimo] 
skyles, ir turės dėti platesnių | parinkti iš vieno ir dviejų tik valgių, 
natrrindii iikini mi nr. įvairumas reikalingas, idant suteiktipagrmoų Krašto UKIUI, jei no- visą statymo m<edžiagą. Vienodumas 
rėš išvengti galutino jo iširi- ] irgi išvengiamas. Vaiko maistas turi 
mn PrndMhnf tvar-l^8 dien^ turėti iS fii^ val^-1110. la-aueuant Krašto ūkį tvar- Javų ir grudų. tie> kurie 
kyti, teks visų pirma padary-1 turi kevalus, kaip sėtinos^ čieli kvie
ti galas dviem politinėm mu
sų skauduolėm, 
ir Vilniaus klausimam.

Tų politinių skauauolių ne-1 vaisiuose. Niekados nereikia duoti * * I aolrioinlii tarno tralnHii tini- nfahivja rhin

Redakcijos Atsakymai |
.....................   t,-t----------- ■ ■ Ą

(Tęsinys)

neveikia. Ir veikiantieji 
kartas vis labiau mažina 
produkciją. Beveik visa lenkų
prekyba ir prartfonė randas žydų 
rankose. O žydas, aiškus daik
tas, be vokiečio apsieiti negalį. 
Antra. vCl. vertus, delei valiutos 
žemumo, lenkai gali , prekiauti 
tiktai su vokiečiais. Prancūzai
— lenkų geri talkininkai, bet 
kai reikalas liečia biznį, tai vo
kiečiai lenkams duoda kurkaš 
geresnių sąlygų, negu prancū
zai. Lenkų užsienio prekyba — 
ištimtinai vokiečių įtakoj. Gam
tos turtai jau senai svetimiems, 
parduoti. Galicijos dhiskos ka-j 
syklos — prancūzų bankininkų 
jrankose. Prieš plebiscitą Aukš
tojoj Silezijoj, dalyse, kurios 
Santarvės nusistatymu turėjo 
tekti Lenkams, kasyklų akcijas 
išpirko prancūzai, anglai, biskį 
to gero teko ir italams. Į akci-į 
jas įdėta gana žymus pinigai, 
aukšta valiuta. Akcininkd; ži-1 
noma, nori, kad įdėtas kapitalas] 
duotų gero nuošimčio, užtat ke
lia anglių kainas. Tos kainos 
kyla tuo labiau, kad lenkams ati
duotoj Silezijoj anglis ir iškasti 
ne taip jau lengva. Jei kasyk
lose dirba lenkai, vokiečiai nei- 
nk į darbą; jei dirba vokiečiai
— lenkai su peiliais vaikšto: 
kask, kad nori, tokiomis sąlygo
mis! Nenuostabu, kad Anglijos 
angliai, atvežti per Dancigą į Len 
kiją, kainuoja pigiau, negu len
kų Silezijos anglis! Kaip čia 
gali pramonė gyvuoti! Ir lenkų 
pinigų spausdinamos mašinos] 
veikia dar greitesniu tempu, ne
gu vokiečių: juk jiems reikia 
dar užsieny varyti plati propa
ganda, šelpti dvarininkai, finan
suoti visokie avantiūristai!

Tiesa, 1921 metais lenkai bu-l 
vo sumanę reformuoti savo pini
gus, įvesti taip vadinajnuosjus I 
“rioty”, kurie neva turėjo turėti] 
aukso valiuotos vertybes. Ką-gt,
— prispausdino banknotų, pri
dirbo, prisirūpino, bet jų dar] 
nesuspėjo atgabenti į Varšuvą,Į.nebus galima sumegsti 
kaip jau keli milijonai “zloty”! 
pasirodė Dancigo juodojoj bir-Į 
žoj, kur jie buvo pardavinėjami] 
labai pigia kaina. Taip liūdnai I 
pasibaigė visa valiutos reforma
— kitaip sakant, visus planus 
šuo ant uodegos nusinešė!

Jei jau dabar, kai prancūzai 
visomis pajėgomis remia len
kus, ir tai jų markė nukrito že
miau už vokiečių, tai kas bus 
toliau, kai prancūzams nusibos 
juos šelpti, arba, kai jie prancū
zams jau bus nebereikalingi?...

šiuo tarpu Lenkijoj siaučįa 
žiauriausi reakcija, veikia re- 
akcinigiausias kabinetas. Pil
sudskis visai pasitraukė iš val
džios, jo šalininkai visur ir gi 
pašalinami. Bet jis nėra iš tų
jų, kurie taip lengvai nusirami
na ir iš valdžios pasitraukia. Vi-, 
sų pirma, jis turi armijoj daug 
simpatijoj, o ir šiaip nąpąaža ša
lininkų- ’ Jau dabar nuolatos or
ganizuojama didžiuliai mitingai 
pagarbinti Pilsudskį, kuriuose 
jau atvirai šaukiama “Tegyvuo
ja revoliucija!” 'Dar taip nese
nai mes buvome liudininkai per-^

Net pusė tų fabrikų, kurie vęi- versmo Bulgarijoj! Stambu- kvotimas, kurio ji, tikriausia,

Filipinų skandalas neban
doma likviduoti. Atpenč, jis I tatorių Mussolini? Kasgi yra I 
dar labiau didinama. Šioje 
vietoje mes jau rašėme, kad 
Amerikos valdžia greičiau
sia bandys pateisinti gen. 
Woodą ir nukaitinti filipi
niečius. Ta nuomonė dabar 
pasitvirtina. Laikraščiai i 
praneša, jog Washingtonei 
pilnai pateisinama gen. 
Woodo šeimininkavimas. 
Esą jis turėjęs pilnos teisės 
taip pasielgti (

Didlapiai irgi neatsiliko. 
Chicagos “Tribūne” sakoj 
jog gen. Wood galįs kur kas senai pamynė po kojomis. Kas 
geriau vesti Filipinų reika- kita su Obregonu. Obregonas 
lūs, negu vietiniai gyvento- užrūstino Vatikaną. Na, o to- 
jai, kurie patys nežino, ko kio dal^° ‘®ra<igas». žino- 
u . T. m j Ima, negali pakęsti. Jis be me-nori. Jie esą nepribrendę sa- L nįeko drožia Amerikos vlJ 
vistoviai tvarkytis. . Isuomenės vardu, jog tarp bob

Kaip Ameriką rūpinasi] ševikų ir ‘Obregono valdžios 
savo kolonijų gerove, parodo 
Pirto Ricos pavyzdys. Jau 
sukako 25 metai, kai ta ko- 
onija yra Amerikos kontro- 
iuojama. Kas gi padaryta 

bėgiu tų dviejų dešimčių 
menkių metų? “Collier’s 
Weekly” sako, kad ir dabar 
Porto Ricos gyventojai gy
vena pusbadžiu ir baisiose 
landynėse. 55% jų esą ne
mokšos ir 90% ligonys.

Tai geras rekordas, &r ne? 
Jis kuogeriausia parodo, kad 
kapitalistinis imperializ
mas visai nesiskąito su tro
pikų kolonijos reikalais, 
xaip jis kad nesiskaito su 
darbininkų ir ūkininkų rei
kalais namie. Delei to nega- 
ima kaltinti Porto Ripos 

žmonių. Sąlygas, kurios 
f akt jnai prilygsta velijau 
sukūi-ė Amerikos Piniguo
čiai drauge su vietos buožė
mis. Tie tai parazitai nelei
džia Porto Ricos gyveųto- 
; ams apsišviesti ir tinkamai

(Nors ir ne tokioje aštrio- iki šiol dar nežino, kad Obre- kė Lenkijoje prieš karą, dabar lyskis juk buvo koks kietas žmo- neišlaikys. Musų klerikalai —

tas Mussolini, jeigu ne aršiau
sias demokratijos priešas, ku
ris atvirai pareiškė, jog jam 
demokratija' jau įkyrėjusi ir 
jis ją pašalinsiąs.

Muims stačiog nesupranta
ma, kaip galima vieną dieną 
girti demokratijos likviduoto- 
jus, o kitą dieną prisimest! de
mokratijos šalininku. Bet tik
renybėje “Draugui” ne demo
kratija terūpi, o Romos intc- 
[rejfeai. Mussolini susibičiulia
vo su Vatikanu, todėl jis “ko- 
šėr,” nežiūrint į tai, kad jis 
demcĮkratijos principus jau

nėra didelio skirtumo. Kurios 
visuomenės Vardu. TDraugas” 
kalba? Wall Stryčio, ar ku- 
rios kitos? Kiek mums žino
ma, tik Wall Stryčio “visuo
menė” yra labai aktinga sklei
dime tokios propagandos, 
žmonės, kurie nemano, jog 
Wall Stryčio interesai yra vi
sos Amerikos žmonių intere
sai, kalba visai ką kitą. Sa
kysime, žymus sociologas 
Ross, Wisconsino ulniversite- 
to profesorius, sako, jog Mek
sikai socialinė revoliucija pil
nai užsimokėjo, ir jog žmonės 
ten turi daugiau politinės lai
svės, negu jie kada nors turė
jo. Skirtumas tarp prof. 
Ross’o ir “Draugo“ nuomo
nių yra tas, kad prof. Ross ži
no, ką rašo, nes pats vaiiaVd | 
Meksiką tyrinėjimo tikslais, o

raugas” rašo tai, ko nežino, 
^gu “Draugui“ bent šis tas 
jrapėjo sužinoti apie Meksikos 
.demokratiją, tai jis, mažiau- 
sfe^ųĮalėjo pasiskaityti tos ša
lies 
butų /sužinojęs kokiomis lais
vėmis naudojasi Meksikos 
žn^nės.

’ f 1
Be to, nejaugi “Draugas”

onstituciją. Tąsyk jis
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STRAIPSNIS XXIX
Kūdikio maistą niekados nereikia 

įvairumas reikalingas, idant suteikti 
visą statymo medžiagą. Vienodumas

kas dieną turėti vieną iš šių valgių.
Javų ir kitokių gnidų; tie, kurie 

luii ncvaiuo. naip ovinive, vien n.viv- 
čiai, nepalyruoti ryžiai, laiko savy vi
taminus ir yra rupus, kas neprileidžia 

—• Klaipėdos | prie užkietėjimo vidurių. Daržovės 
' ypatingai žalios, turtingos geleže, mi
neraluose ir vitaminuose — tas yra ir

... . saldainių tarpe valgių, bet galima duo
maloniausi yra Vilniaus rerka-]ti kaipo sąskonį po to kai suvalgyti 
las..Musų patriotai tiek kartų P?etus- .Cukrų galima dėti į koko, pu- 
»v. . T v, . ... . . I dingus ir vaisius. Pieno ir kiaušiniųbazinosi kraštui nesihausią ko- ] riebalai ir vaisius. Pieno ir kiaušinių 
voję dėl Vilniaus! Tuo tarpui , < * ’ , •

l x. . 1 1. I kepttuose valgiuose. Mėsos labai ma-
viltis atgauti Vilnių bent artl-]žai reikia duoti pirm septynių metų, 
moj ateity nyksta. Reikia gi. . n .. n , . , Isias maistas augančiam kūdikiui. Tai
aiškiai pasisakyti, |koikie bus ] tobuliausias musų turimas maistas ir 
tolimesni Lietuvos santykiai pijusias. Pienas turi gryno protei- T . .. J . I no, kuris atstato sunadotą medžiagą ir
SU Lenkija. Į tą klausimą at-] teikia medžiagos augančiam kunu; 
sakant, reikia pagaliau Mautis piebaių, kurie teikia kuro kūno veiki- 
, . , T. . |mams; karbohydratų cukro pavydale,
karingai *tr)atinus patriotinius ] kuris taip gi yra kuras, tik greičiau 
bubinus, nes jei nebus sutvar- H®iga1negu riebalai.. Kiekvienam ku-, , I dikiui pap.MUVM.
kyti santykiai su lenkais, ne- ] per dieną. Borden’s Eagle Brand Pie 
bus kaip mažinti kafiuomenės. | nas\du atmiešti % puoduko
\. I vandens, suteikė daugeliui neciapenetų

Nesumažinus r“------------ ---------------------- ”-------- '

dikiui paprastai reikia duoti paintę 
Ueną. Borden's Eagie brand rie
du šaukštai atmiešti % puoduko 

kariuomenė, | m-okyklos vaikų svorio. O nedapenė-
Vaikas dažnai nemyli pieno vieno. 

Tad galima duoti su koko, kiaušinie
ne, sriubos Smetonoje, ir t.t. Del pa
vyzdžio duodama du receptu: 
Kiaušiniene (asmeniškas receptas) 

2 šaukštai Borden’s Tegle Brand 
1 kiaušinis

1/16 šaukšto trintų riešutų
% puodelio vandens 
% šaukštelio vanilos 
Sumaišyk Eagle Brand su vandeniu 

gerai. Įplak kiaušinį ir plak gerai. 
Pridėk vanilą ir riešutus. Ęepk garu 
vidutiniškame karšty. Jei įoedus pei
lio galūnę į košelės vidurį peilis ne
aplimpa tai kepti užtenka.

Koko
8 šaukštai koko
8 šaukštai cukraus 
truupučiuką druskos 
8 puodeliai verdančio vandens 
1 puodelis Broden’s Eagle Brand 
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmiešk vandeniu, pilant po trupučiu
ką. Pavirink bent dvi minutes, įpilk 
pieną ir plak, idant ant paviršio ne
pasidarytų putų. Pasidaro skanesnis 
jei prieš padavimą įdedi % Šaukštuko 
vanilos.

Motinoms, kurios turi kūdikius, bet 
negali jų žindyti stipriai rekomen 
duojama B/rden’s.. Eagle Pienas dėl 

>,bonkučių. ‘ Tai puikiausias pienas su
maišytas su gryniausiu cukrum. Bot- 
den’s Eagle Pienafi yra maistas kuris 
stato vaikams vikrias kojas ir stiprius 
kunus. duodA'. vaikui svorio rei
kalingo jo sveikumui. Jį rekomenduo
ja gydytojai dėl jo aukštos kokybės. 
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną 
iškirpk kuponą iš telpančių apgarsi
nimą} ir gausi visai dykai visas in
formacijas, kaip prižiūrėti kūdikį ir 

į save pačią.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitė ir pasidėk ateičiai.

i nata-I jimas yra uostas ligoms.
L* J I A/alIrnc dažnai nomvli 

ray su išlaidomis įkąd ir visai 
paneigus kitus gyvenimo rei
kalus. Bet vieni patys taip už
baigti Vilniaus, klausimo krikš- 
čięnys, žinoma, nenori.

Dar piktesnių sunkumų su
tiks busimoji valdžia tvarkant 
vidujinį kraštp gyvenimą. Val
stybės pajamos žymiai trum
pesnės už valstybės išlaidas. | 
Iš ko pridurti? 
miškai ir kitoks valstybinis I 
turtas? Krašto ūkio vystymo-] 
si smaugia prieinamo 
stoka. 1 Vąldžia turi 
prienf^nių-- padidinti 
emisiją ir parginti 
nes 
kia 
kia 
nes

Vėl pūstelti

kredito 
surasti 
pinigų1 

kreditą, 
kitaip ūkis merdės. Bei- 
vesti žemės reforma, rei- 
gerinti pats žemes ūkis, 

be to galutinai susmuks 
patys valstybes finansai. Bei- 
kia taisyti geĮžkeliai ir plentai, 
stalyti mokyklos; reikia page
rinti valdininkų padėtis. Rei
kės pagalios numesti keli tru
piniai ir darbininkams.

Tie grynai ekonominio po
būdžio kalusimai bus artį- 
miau&iįai jvaldžiaii sunkiausias
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Shane kompanijos strai 
kieriai laimėjo bylg

Darbdaviai labai nusiminę. — 
Kun. Bumšos kalba.—Strei
kieriai tikisi greit laimėtii 
streiką.

Shane kompanijos streikie
riai vis dar tebestreikuoja. 
Streikas labai sėkmingai tęsia
si. Darbdaviai ir jų advokatai 
labai nusiminę. Bet strerkie- 
rių ūpas yra labai geras. Ypač 
pastaruoju laiku visi didelės, 
vienybės laikosi ir sutartinai 
darbuojasi, kad greit ir tai) 
pilnai laimėjus streiką.

Vakar įvyko streikierių tar
dymai už neva “sulaužymą” 
injunetiono. Tačiaus visi kal
tinamieji streikieriai liko ištei
sinti. Darbdaviai manę, kad 
teismo keliu jiems pasiseks 
sukišti kalėjiman darbininkų 
vadus ir tuo budu pakrikdyti 
patį streiką. Bet tatai padary-i

,,, ---------- y>. - , Į

ti darbdaviams nepavyko. Nei 
vienas •vitrefikierią nepriteistas 
kalėjimo.

Kada nuosprendis buvo pa
reikštas, kad streikieriai nėra 
kaiti “laužimcT j.’njuaiction’o, 
tai darbdaviai baisiai nusimi
nė. O tas streikieriams daug 
ūpo pridavė.

Gal dar kompanija bandys 
kokiais nors kitais budais pa
le rikdyti streiką, bet jei darbi
ninkai ir toliau vienybės lai
kysis, tai visos darbdavių pas
tangos nueis niekais ir, ar an
ksčiau ar vėliau, vis tik jie 
turės išpildyti teisingus darbi
ninkų reikalavimus.

Susirinkimus streikieriai 
laiko kasdien ir visuomet rim
tai svarsto savo reikalus. Jie 
į savo susirinkimus pasikvie
čia ir kalbėtojų. Vakar jiems 
pasakęs gana ilgą prakalbą 
kun. Bumšas. —Rubsiuvys.

1745'

Paprastos, pigios mate-No. 1745.
rijos suknia, bet labai graži. Jos pa- 
siudinimui reikia tik 5% yardo 36 co
lių materijos po 20c. už yardą. Art 
matei kada nors panašią suknelę?

Sukirptos mieros 34, 36. 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę.

Jeigu nori būti sportu, tai bū
tinai turi nusipirkti šilko ir pasiūdinti 
šį gražų sejoną ir šitokią raibą bliuz-. 
ką. Sejonas yra No. 1008, o bliuzka

Norint gauti vieną ar daugiaus vir$ 
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.

LietuviĮRatuliuose
Naktinis “Valdyty Broli- 

, jos” išvažiavimas
Lietuvių dievai — Perkūnas, 

žaibas, Praamžius ir kiti — 
Beverly miškuose.
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Nelabai senai Chicagoje pra
dėta organizuoti slapta “Vaidy- 
lų Brolija’*, kurios ir tikslas ir 
siekiai laikoma didžiausioje 
slaptybėje. Iki šiol plačioji lie
tuvių visuomenė nieko apie ją 
nežino. Tiesa, daugumas žmo
nių vis tik sužinojo, kad toki 
‘‘brolija” Chicagoje egzistuoja. 
Bet tai viskas. Todėl daug 
žmonių labai žingeidauja suži
noti, kas ji yra. Ir tai visai na- 
turalis dalykas: mat ir katėsi 
pilnos žingeidumo, kol jos na
gų nenudega... Aš irgi nema
žiau žingeidavau ir laukiau pro
gos nors kibirkštėlę jos paslap
čių sužinoti...

Ir štai iš skelbimų sužinau, 
kad minima “brolija” ruošia 
savo naktinį išvažiavimą j Be
verly mišką liepos 14 dieną, ir 
kad dalyvausią' visi lietuvių 
dievai — Perkūnas, Žaibas, 
Praamžius ir kiti...

Man to ir užteko. Nepapras
to žingeidumo pagautas prisi
artinus vakarui tuojaus leidau
si į pažymėtą vietą, kur slap
tingos “Vaidylų Brolijos*’ nak
tinis išvažiavimas buvo ruošia
mas. Mat man begalo buvo 
žingeidi! pamatyti tokį išvažia
vimą, kur lietuviški dievai da
lyvaus. .. Be to, mano vaiden
tuvė gerai dirbo ir visokių da
lykų sau įsivaizdinau; maniau, 
kad gal teks pamatyti kokius 
lietuviškus Ku-Klux-KIanus ir 
tam panašiai...

Man taip bemąstant prisiar
tino ir dešimta valanda nak
ties. Nei kiek neatidėlioda
mas traukiau miško gilumon... 
Visur tyku... Nėi brakšt... O 
tamsa, tamsa!... Nors pirštu 
durk akin — nieko aplink, ne
matyti. .. O mano vaidentuvė 
vis dirba... Aš visokių nebūtų 
dalykų įsivaizduoju... Prisimi
nė man ir “gražus” klaniečių 
darbeliai, ir kiti dalykai... Aš 
rodos ir drąsus buvau, bet da
bar. .. jei tik kur nors brakšt, 
tai manęs ir nebėr; širpuliai vi
są nukrečia... Rodos, kartais 
ir širdis paliauja plakus ir gįs- 
los nutirpsta... Bet aš vis len
du miško gilumon, brendu per 
žblę, lipu per kelmus, per duo
bes... Nors kartais visi mano 
plaukai atsistoja ant galvos...

Ir taip besikamuodamas ir 
besikankindamas vos vos užli
pau ant to garsaus kalno, kur 
kitados “garsusis” generolas 
Stilsonas rėžė “spyčių” ir šau-< 
kė visus į kovą, prie r-r-r-revo- 
liucijos... Prisiminus tatai 
mane dar didesnė baimė apė- 

!mė...

Tik štai pasirodė šviesos!... 
Lyg kokios ceremonijos prie 
sukurtos ugnies daroma... Ar
gi tai galėtų būti lietuvių 
senovės vaidylos?... O gal tik 
man taip akyse rodosi?!... Ei
čiau arčiau, bet baugu... Nors 
ir bandau apsidrausti Amerikos 
piliečio drąsa, bet vjs tik plau
kai ant galvos šiaušiasi... O 
žingeidumas vis man ramybes 
neduoda...

Ir aš, nors drebančiomis kin
komis, bet vis tik šliaužiu ar
tyn ugnies, aplink kurią baltos 
esybės sukinėjasi ir lig aukas 
dievams ant laužo deda...

Žinodamas, kad ir “vėlės” 
būdamos šviesoje nieko aplink 
tamsumoje negali įžiūrėti, aš 
vis šliaužiau artyn ugnies. O 
širdis... įtarsi su kokiu kuju 
muša... Tik tvinkt, tvinkt, 
tvinkt... šaltas prakaitas nuo 
kaktos varva... O čia iš po ko
jų šmukšt lig “aitvaras” ir nu- 
piškėjo... Staigu aš pasijutau 
lig skrendąs aukštyn... Ir tik 
už valandėlės pajutau, kad ma
no kinkos vis dar kai apušies la
pai dreba...

Atsipeikėjęs aš ir vėl slenku 
artyn. Ir štai jau visai arti ug
nies prisiartinau. Na, ir vietoje 
didelės ugnies išvydau tik žva
kes įtaisytas į popierines lem
pas, kabančias ant medžių ša
kų. O aplink tai stačių, tai su
sėdusių arti trisdešimts asme
nų. Gi dar kiek arčiau pri
šliaužęs pastebėjau, kad tai 
daugumas dargi pažįstami 
žmonės; daktarai, solistai bei 
solistės, cohristai, biznieriai ir 
kiti. Na, po šimts pypkių, pa
maniau sau, ir ko čia man bu
vo baugintis taip!

Ir man pasidarė lig lengviau 
; ant širdies. Bet vis dar nedrį
stu eiti artyn. ,^es..'piat slapto
sios “brolijos” išvažiavimas... 
Ir dar naktinis...
O kas-gi gali atspėti ką jie, nors 
daugumoje ir pažįstami, gali 
man padaryti. Juk šiais laikais 
daugumas žmonių eina gulti 
katalikais būdami, pabunda jau 
bedieviais, o po kelių minutų 
lieka karštaisiais r-r-r-revoliu- 
cionieriais... Tat kas-gi gali 
žinoti kokiais jau yra tapę ma
no pažįstamieji?...

Man taip bemąstant prisiarti
no būrys “niuniuotoj ų”. Su
glaudęs ausis klausausi ir iš
tempęs akis žiuriu, o čia visas 
‘Gunčius” choristų ir chorisčių 
“atčiulba’*. Dargi visi geri ma
no pažįstami! N®, kad jau taip, 
tai ir man bus proga drauge su 
jaist prisiartinti.

Ir aš tą progą pilnai išnaudo
jau. Tik prisiartinus Dr. X. ir 
jo “felčeriai” kapt mums vi
siems už rankų ir tempiasi 
prie “aukuro“. Na, manau, da
bar jau sudiev tu mano “mi- 
zernas” pasauli... širpulis ma
ne vėl visą nukratė... 'Dabar 
jau žūsime ant “aukuro”... Bet 
daktaras visai mandagiai pri
vedė mus prie apkrauto val
giais ir gėrimais stalo ir pap
rašė mus valgyti, gerti ir link
smintis “vaidylų” rately. Sup
rantama, ir hš tuojaus pradė
jau valgyti ir gerti ir dar net 
įsidėjau “Žopustui” į kišenę 
sandvičių, nujausdamas, kad 
už tai nereiks mokėti... Na, ir 
pagalios jaučiausi kaip namie.

Po užkandžių paprašyta visų 
susėsti, kur tik kam galima. Ir 
mes vieni ant kėdžių, kiti ant
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NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

Mieros«
per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
rengia

A^kso Rykštės Merginų Kliubas 
CHURCH DARŽE 

44-tos ir Fairfield Avė.

Sukatos vakare, Liepos 21 d., 1923
Pradžia 8 vai. vakare, Įžanga 50 centų
Chamano muzika Įskaitant karės taksus
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suolų, dar kiti ant žolės, o kai 
kuriems tai net ir ant žolės 
pritruko vietos. Tuo tarpu Dr. 
X. atsistojo vidury būrelio ir 
pradėjo aiškinti apie “Vaidylų 
Broliją”. “Aš kalbėsiu, bet 
ir nekalbėsiu,” prabilo jis, “nes 
negalima man aiškinti. Mat 
pas mus yra paslaptys. Mes vi
si kalbėsime, bet nieko nepasa
kysime apie tai ką mes kalbėsi
me.” Ir tiesa, Dr. X. kalbėjo, 
kalbėjo ir nieko nepasakė... 
Vienas asmuo, matyti “brolijos 
memberis”, sušnabždėjo, girdi, 
kad tik musų Perkūnas per
daug neišsiplcpčtų... Bet kitas 
sako “nevermai”, “jis žinos ką 
sakyti. Juk mums įsakyta vi
siems kalbėti ir nieko nepasa
kyti...”- : -iOlMDl

Po daktaro kalbos prasidėjo 
programas^ Pirmiausia dakta
ras pristatė dainuoti vyrų 
kvartetą. Sudainuota “Mes 
sveikinkim kiekvieną čionai 
ateinantį”, ‘‘Lietuvos dievai, di
di dievai Lietuvos” ii| keletą ki
tų dainelių.

Vėl kalba daktaras ir vėl nie
ko nepasako. Mat paslaptys!... 
Tik paskui pareiškė, kad čia 
esą vienas malonus paukštukas 
ir kad todėl jis labai prašysiąs 
to paukštuko pačiulbėti susi
rinkusiems. Na, pamaniau, 
kad vis tik čia misterijos.. .Dar 
ir nakties paukštukas čiulbės...

Vis tik nekantriai laukiu pasi
rodant to paukštuko bei vėlės... 
Ir jis po kelių minutų čiulban
čiu balseliu paukštukas mums 
gana vykusiai pačiufbėjo. ..Dat 
buvo ir daugiau pamarginimų.

Daktaras X. ir vėl kalba. Da
bar jis jau biskutį pro lupas pa 
reiškė,, kad “Vaidylų Brolija” 
esanti slapta organizacija, pa
remta ant Lietuvos mytologi- 
jos, ir kad ne bile lietuvis bei 
lietuvaitė galį prie jos prisira
šyti... Nes sunkus įstojimas— 
ceremonijos... Gijos siekiai, 
girdi, rūpintis Lietuvos reika
lais ir ją ginti nuo “klerų”... 
Gi “broliečiai” daugiau dirbs, 
nei kalbės...

Po daktaro “paaiškinimų’' 
apie “broliją”, sekė monologai 
ir kalbos. Bet nieko nebuvo 
galima suprasti iš kalbėtojų, 
nes visi pildė įsakymus “kalbė
ti ir nieko nepasakyti...”

Ir taip programas tęsėsi ir 
visi linksminos net iki ketvirtai 
■........... .. “■» 1 '»■*«- '"''f......... ..... .

(Seka ant 6-to pust)

PINIGUS LIETUVON ’
NUSIUNČIA ME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tie«iogyn| susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
h I ! Į

Ar žinote kad
Plieno Trusto galva, ponas Gary pri
žadėjo panaikinti dvylikos valandų 
darbo dieną taip greit, kaip bus gali
ma gauti pakankamai darbininkų, 
idant varyti darbas? O kad gavus tų 
darbininkų, jis nori permainyti Imi
gracijos patvarkymus, taip, kad butų 
įleidžiamas didesnis ateivių skaitlius. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
Cigaretai yra padaryti iš augščiausios 
rųšies Turkiško tabako pasaulyj?

Atdaras visą dieną Subatoj lig 6 vakare.

BILE VYRO SIUTAS KLEIN 
A BROS. KRAUTUVĖJ

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOC Be 
Peilio* t d Skausmo

Vienas iš kiekvienų penktų Vyrų 
yra ruptuoti, bet nedaugelis kalba 
apie tai pirmiau, negu būna išgydy
tais. Tada jie linksmai pasisako sa
vo draugams. »

Jei jus bųtumet išgydyti, argi jus 
nebūtumėt taip pat linksmas kaip ir 
jūsų draugas?

SKAITK KĄ SAKO MR STOLL ” 
SAKO!

“Per daugiau kaip šešis metus aš 
nešiojau rupturą. Tąsyk draugas, 

kurio aš net nepažinau, pasakė manį 
kad ir jis yra turėjęs ir Dr. Flint la
bai lengvai išgydęs jį. . - , .

Aš greit nuėjau pas jį if jis taipgi 
išgydė mane stebėtinu budu, be pei
lio. be skausmo ar, sugaišties, ir da
bar aš esu visiškai sveikas,

Aš esu linksmas pasakyti, kad ir ki
ti žinotų, kur taip lengvai galima iš
sigydyti.’1 X X-. <<* ‘

• Christ Stoll 1019 W. Gfrand Avė. 
2 lubos frontas

Padidėjusios gyslos $25
,‘Aš taipgi esu išgydęs daugybę nuo 

ištinusių gyslų ant kojų be peilio ar 
naudojimo lestikos kojinių ar kitų ma- 
chaniškų nepatogumų. Jums nereikės 
sfa gaišti nuo darbo.
' Taipgi pasekmingai gydau kroniš- 

kas, privatiškas ar draugijines ligas 
ir silpnumus vyrų ir moterų. Trisde
šimtis metų patyrimo.
Viskas slaptai. Pasitarimai dykai

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėilomis, uždaryta.

Ir vėl tas garsusis išpardavimas—Klein Bros, viso didžiausio stako vy
rų ir jaunų vyrų Siutų ir žiuponų, už mažą kainą— $19! Mes drąsiai 
galime sakyti, kad visoj Chicagoj nėra tokio didelįo bargeno, žiūrint 
pagal vertybę! Tik Pamąstyk!—$19. — kiekvienas siutas — niekas 
nepaslėpta, niekas nepalikta!

Nežiūrint, kad pirmiau kainavo $25, $30. $35, $40, 
$45, ir neit $50 ir daugiau — viskas dabar už $19. i

Puikus parinkimas augštos rų
šies materijolo' pasirinkimui — 
Tyrų vilnų mėlinas sęrges, gra
žaus* wohsteds,- kašmirų, velni
nes ir franeuziško juodo wors- 
teds. Sportiški, Jazz, vienklo- 
donv ir dubeltavom krūtinėm ir 
dviem ar trimis sagučiais $19.

Aklu, Ausų, Nosies Gerkles 
_ KLIŪTIS 

viaokioa rųiiee gydftiau 
per 25 metu, prie Sta- 1 te gatvės.

1 Žvairas akis atitai- 
bau saugiai, tikrai, ir 

Kr greitai savo specialiu
budu; tonai lūs ilimu 

F - Prieblandos miego pa-
gal*>a; akinius pritai- 

įk sau u* t5 ir daugiau.
Parašyk dyko* kny~ 

gėlės.
FRANKLIN O. CARTER 

120 Sb. State St.
Valandos: 9 iki 5 Saptintad. 10 iki 19

Nežiūrint kokios mieros jums 
reikia, jus rasite čionai! Siutai 
dėl augštų vyrų, dėl žemų vy
rų. dėl plonų vyrų ir dėl storų 
vyrų. Siutai dėl graikščių vir 
senoviškų žmonių. Visos mderos 
nuo 33 lig 50: $19.

Apmainymai Dykai!
KIEKVIENAS SIUTAS PIRKTAS LAIKE §IO IŠPARDAVIMO, BUS 
PROSIJAMAS IR TAISOMAS PER VIENUS METUS VISAI DYKAI.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

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

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

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

of Reasoning That Made a Strong Case!
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Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONJS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas L

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užslsenėjusias, be vaistu ir opera

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

Theater Bldg., 2-rog lubos. 
^Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tol. Lafayette 5698.

Dr. Anelė Kattshillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniŠkas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

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

' 1............ ................................ ■ n |

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Mihvaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė. .
>-------- <

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clau to^ 
your face, and ręst vvhile it dries, then 
remove and see and feel the vuonderful 
difference in the color and textyre of the 
skin ' 5
Guaranteed to do these definlte th ings f ar 
the face or money refunded. Clear ihej, 
complexion and give it color Lift out fhe 
lines Remove blackneads and pimples. į 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 

t eues and museles Make the skin soft/ 
and smooth £ • • - /
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cente to Boncilla Laboratories.1 
indianapolis, Inai ana, forą trial tube.y
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Chicagos žinios PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

valandai sekmadienio ryto.
Nors man ir nedaug paslap

čių teko sužinoti, bet ir tų ne
galiu išplepėti, nes mat paslap
tis reikia užlaikyti... Be to, 
baisu “užrūstinti” ir Lietuvos 
dievus... —Raganius.

Liet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino, 
pusmetinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, liepos 21 d., 7:30 v. vak. narap. 
syet.. 32 PI. ir Auburn Avė. Visi na
riai pribukite laiku, nes yra daug rei
kalų aptarimui. Bus raportas iš pu
sės metų ir knygų pervierimas.

— P. Kilevičia, nut. rašt

RUIMAS vienam ar dviem 
vaikinam; naujas namas. Rui
mas su visais parankumais ir 
už nebrangią kainą. Kreipki
tės 1 lubos užpakalis 827 W. 
34-th . Place.

Y
PARDAVIMUI automobilius Stude

baker, naujai pertaisytas, viskas ge
riausiame stovy, naujai numaliavotas/ 
atrodo kaip naujas,-7 pasažierių, ne- 
kantį išmokysiu važinėt. Matykit tą, 
nes yra vertas daug daugiaus kaip 
reikalaujama. Atsišaukit dienoms ar 
vakarais. 3407 So. Wallace St., ant 
antrų lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ N1MAI-2EME

Iš "Birutės” pastogės

East Chicago, Ind. — Tėvynės My
lėtoją Paš. Dr-ja rengia pikniką ne- 
dėlioj. liepos 22 d., 1 v. po p. Gru- 
ners darže, prie Wolf Lake, netoli 
Hammond, Ind. Bus visokių įvairumų; 
grieš K. Pociaus orkestrą. Kviečia vi
sus apielinkės lietuvius atsilankyti?

—Komitetas.

JIESKO darbo
5

BARGENAS PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis sU
PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery groserne namas. 6 ruimai viršui, 

store) krautuvė. Biznis išdirbtas per Apačioj biznis su pragyvenimo rui- 
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielin- mais. Garadžius dėl 2 mašinų. Namas 
kė. Priežastis pardavimo, Seinvyniš-1 statytas po naujos mados. Aržuoli- 
ki nesutikimai. Atsišaukite: niai trimingai. elektra, maudynės. Lo-

C. J. K. tas 25x125. Parduosiu su bizniu arba
4641 S. Ashland Avė. be biznio.

Blvd. 3886 | Kreipkit€s:
5752 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 7363.

Birutė” nepaiso nei 
karščių.

vasaros

savaičių 
Vakar 

ji jau pradėjo molcintis veika
lus ateinančiam sezonui. Kaip 
girdėti, ji pradėjo su “Sylvia” 
ir tuoj aus stversis “šokoladi
nio Kareivio.”

Ateinantį sezoną “Birutė“ 
žada duoti chicagicčiams gana 
daug pasigėrėjimo vakarų.

Palauksime, pamatysime.
—Raganius.

•‘Birutė” po poros 
vėl pradėjo darbuotis.

Amerikos Lietuvių Dukterų ruošia 
“beach party” sekmadienį, liepos 22 
d., 1 v. dienos, prie 78 gat. ir ežero, 
lietuvių 
vykti.

vietoje. Visi kviečiami at-
— Miss Dondzinski.

šv. Vincento dalyvaus drau-Dr-ja i
gijos šv. Stanislovo 20 m. apvaikš- 
čiojime sekmadienį, liepos 22 d. Vi
si nariai malonėkite susirinkti į šv. 
Kryžiaus parap. svet. 9 v. ryto.

— Valdyba.

Dr-ja švį Kazimiero Karalaičio ruo
šia basket pikniką sekmadienį, liepos 
22 d., 10 v. ryto. Malonėkite visi su
sirinkti minėtu laiku prie 46 ir Wood 
gatvių, nes iš čia visi drauge važiuo
sime į mišką. Pasivėlavę galės atva
žiuoti Ashland 87 gatvekariais. Rei
kia važiuoti kol sustos gatvekariai ir 
paskui išlipus dar eiti į vakarus iki 
Dubllee hills. — Nut. rašt. K. V.

Lietuvė sužeista
ir 

le- 
auto-

West Side. —Draugijos Dr. V. Ku
dirkos išvažiavimas į miškus Lyons. 
III., prie Dcsplaines upės už černaus- 
ko daržo, įvyks nedėlioj, liepos 22 d. 
Bus puikus programas.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU DARBO. Mylinti dirb
ti prie stubos. Eshi mergina keli mė
nesiai kaip atvažiavus iš Lietuvos.

Atsišaukit:
3356 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2781.

REIKIA DABBIHINiy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS jaunas vyras arba 
jauna mergaitė dirbti į užrubežinį 
skyrių. Pageidaujama, kad galėtų 
kalbėti lietuvių ir lenkų kalbas ir ga
lėtų operuoti Typewriterį. Darbas apt 
visados. Kreipkitės raštu tiktai į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street. Chicago

DELICATISSEN valgykla ir ra
kandai $70 dienos biznio, geriau- 
sis pirkimas Chicagoj. Savininkas 
apleidžia miestą. Teisingas pasiu- .,ZTbT. 
lymas nebus atsakytas. Turiu ir 20 AKRŲ farma pardavimui, su 
daugiau biznių pardavimui. Atsi- staku, įrankais ir namu yra 22 galvos 

H Saukit i elektrikos štorą: gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkęs, bi-
7241 So. Halsted Str. tės etc. Žemė prie molio, geras 9 

1 Tel. Vincennes 2563 kamb. namas su skiepu, vanduo name,
I ____________________ ■ ■ - 2 bamės ir kitokie įtaisymai, pusė my

lios nuo lietuvių miesto. Kaina 
| , --------------------- 000, pusę įmokėt.

RESTAURANAS ir Lunch rui- E. CHRISTOFFELS
a nn a vtivtttt cho I mis. Bftrį(cnRs. Cflsh flr išmokCji" I Luthcr, Mich»PARDAVIMUI nutoiDODilius i plplctrilcos •vorllet 1923, visai mažai naudotas, 5 mais‘ Atsišauklt * elektriKos storą, 

sėdynių 2 bomperiai ir daug extra 7241 S. Halsted Str.
įrankių. Parduosiu ųž pusę kainos. | Tel. Vincennes 2563
nors yra tikrai geras. Norintįs Įpirkti 
matykite šį, parduosiu už bile teisin
gą pasiūlymą. Matykit vakarais: 

2423 W. 46 St.

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

2423 W. 46 St

PARDAVIMUI

$8,.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Subatos vakare, prie 35 
Auburn gatvių smarkiai 
kiantis “Checkeris 
mobilius, užlėkė ant Barboros
Sinkevičienės, kuri apie 9 vai. 
vakaro grįžo iš sankrovos. La
bai pavojingai ją sužeidė — 
sudaužė jai 'galvą ir aplaužė 
pečius.

Liet. Pažang. Moksleivių susivieni
jimo 2-ros kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, liepos 21 d. 
8 vai. vak. pas p. Aldoną Rugiutę, 
1614 North Winchester avė. Vipi na
riai susirinkite laiku. Bus pasikal
bėjimas dėl moksleivių seimo.

— Rašt. P. J. Semaška.

MOTERŲ patyrusių deš
rų dirbėjų ir rišėjų, gera mo
kestis, nuolatinis dabas. At
sišaukit.

Western Packing & , 
Provision (Jo. v 

3854 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
Sužeistą tuoj nugabenta į 

St. Paul ligoninę.

P. Miller esąs areštuotas 
Sužeista lietuvė

Roseland. — LSS. 137 kp. rengia iš- 
i važiavimą į Beverly Hill mišką nedė- 
lioj, liepos 22 d. Išvažiavime dalyvaus 
ir Antanas Narbutas, kuris su savo 
šeimyną tik ką sugrįžo iš Lietuvos. 
Norintieji sužinoti apie dabartinę pa- 
.dėtį Lietuvoje, kviečiami atsilankyti. 
A. Narbutas sakosi patyręs daug į- 
domių dalykų ir žada papasakoti su
sirinkusiems.—Komitetas.

VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ 
ir MOLDERIŲ
Illinois Malleable Iron Co,

1760 Diversey Parkway

Gydęs žmones, neturėdamas 
leidimo.

Vakar, kaip mums praneša
ma, likęs areštuotas P. Miller, 
lietuvis, turįs grąžnų krautu
vę, 2128 W. 22-nd St. Jis esąs 
areštuotas Board of Education 
and Registration patvarkymu, 
nes užsiiminėjęs žmonių gydy
mu, neturėdamas tam leidi
mo. Kitais žodžiais sakant Jis 
nebuvo daktaras, bet yra įta
riamas praktikavimu medici
nos.

Bridgeport.—Sv. Domininko Drau
gystes mėnesinis susirinkimas jvyks 
šeštadieny, liepos 21 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos salėj 32 PI ir 
Auburn Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti. Norintjs įsto
ti kviečiami atsilankyti. Nariai pri
imami visi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 
metų amžiaus.

—Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiandie, 8 v. v., Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Bus debatai 
temoj: “Ar jaunimas turi būti bepar- 
tyviškas ?”—Komitetas.

ASMENŲ JIESKDJIMAI
Areštuotasis jesųs jnugaben- 

tas į Marųuette policijos stotį.

Pranešimai

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.

kada rengia, veikia

PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukės, 
{msseserės Onos Petraičiukės, pusbro- 
io Jono Gataveiko, tetos Onos Eru- 

ševičienės, dėdės Antano Petraičio. 
Gyveno Scranton, Pa. Jie patys ar 
kas žinote meldžiu pranešti:

MARY MERCELIUNIUKE
4608 S. Wood St., Chicago

REIKALINGAS porteris
į saliuną.

Atsišaukit:.
5240 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5155

REIKIA tuoj bučerio. Sąlygos ge
ros. Jei iš toliaus nuo Chicagos, mel
džiu atsišaukti laišku.

12300 S. Emerąld Avė. 
West Pullman, 111,

Pullman 3990

REIKALINGAS barberis 
prie nuolatinio darbo. Atsi
šaukit greitu laiku.

LOUIS STRUPAS 
1823 North Avė.

REIKALINGAS bučeris, 
mokantis savo darbą, gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Atsišaukit:
3348JS. Morgan St.

“Birutė”. — šiuomi pranešu, kad 
“Birutės” choro praktika įvyks ket
virtadienį. liepos 19 d., 8 v. v. Mark 
White Parko salėj. Bus pradėtas 
naujas veikalas. Taipgi bus kalbama 
kas link šeimyniško išvažiavimo.

Todėl visi nariai-ės ir senieji choro 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

Dabar nauji nariai irgi gali prisi
rašyti prie “Birutės” choro. Vėliaus 
nauji nariai nebus priimami. Prašo
me visų nesivėluoti.—Rašt.

PAJIEŠKAU savo brolių Antano ir 
Juozo Gendvilų, kurie pirmiau gyveno 
Chicagoj, bet dabar nežinau kur jie 
randasi. Malonėkit atsišaukti patįs, 
arba jei žinot gerbiamai draugai, kur 
jie randasi praneškite už ką busiu dė
kingas.

MYKOLAS GENDVILA.
621 N. Ellum Str., Kewanee, III.

REIKIA DARBININKŲ dienomis 
ir naktimis. Geros darbo sąlygos. At
sišaukite nuo 8 vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak.

JOSEPH T. RYERSON & SONS 
16th & Rockwell St.

Durys 3.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
rengia šeimynišką išvažiavimą liepos 
22 d., į Beverly Mills miškus. Bus 
lietuviškos žaismės. Kviečiame vi
sus kliubiečius atsilankyti ir atsivež
ti draugus.

—Rengimo Komisija.

PAJIEŠKAU V. Borausko. Jis gy
veno Chicagoj ant S. Halsted St., bet 
aš pamečiau numerį. Meldžiu para
šyt laišką man, turiu svarbų reikalą.

T. PACK
317 S. 5th St. ’ Brooklyn, N. Y.

REIKIA —
stiprių vyrų prie nuolatinio 

darbo, rinų demos mašinos. 
Atsišaukite prisirengę dirbti:

1338 W. 22-nd St.

RAKANDAI

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 

miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Jepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
Š šalies draugus meldžiame dalyvaut 

Jus muzikos, dainų, žaismių ir t. t
— Kviečia širdingai Kliubas.

Laisvamanių domei.— L. L F. 1-os 
Kp. Extra susirinkimas įvyks penk
tadienį. liepos 20, Aušros Spaudos 
B-vės kambariuose 3210 So. Halsted 
St., 8 vai. vakare. Visi malones at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų.—Valdyba.

PAJIEŠKAU savo draugo Mikolo 
Paukštos. Paeina iš Gerliavų kaimo. 
Rihšienų valsčiaus. Taipgi draugo 
Antano Cicun, Blotniškių kaimo, Rinr- 
šienų valsčiaus. Jų pačių širdingai 
meldžiu atsišaukti, ar kas juos žino 
pranešti.

JONAS ARCIKAUSKAS 
Sant Ignadia No 65 

HAVANA, CUBA

PARSIDUODA RAKANDAI 4 
kambarių; visi rankandai yra geri, 
kas pirks rakandus galės ir kamba
rius gauti tuos pačius. Parsiduoda pi- 
Jriai, nes apleidžiu Suvienytas Valsti- 
as. Atsišaukite nuo 12 dieną iki 3 

po pietų. ,
1955 Canalport Avė. 

2-ros lubos iš priekio

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA * rakandai. pigiai, 

nes yra svarbus reikalas. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Važiuoju į ki
tą miestą.

3622 So. Union Avė. i 
(Užpakalyj 1 floras)

STOGDENGTYSTfi

Lietuvių Stygų Orkesaras rengia 
išvažiavimą j Beverly miškus sekma
dienį, liepos 22 dieną, 9 v. ryto.

— Valdyba.

Ar žinote kad
Apie šeši milijonai daugiau mokinių 
dabar lanko Suvienytų Valstijų mo
kyklas, negu, kad lankydavo 20 metų 
atgal, kaip, kad skelbia švietimo biu
ras, iš vidaus reikalų skyriaus? 1902 
metais, skaitlius mokinių visos šalies 
mokyklose buvo 16,123.050, o jau 1922 
—22,100,070. Ar jus žinote, kad ta
bakas naudojamas Helmar Turkiš
kuose Cigaretuose yra geriausias ir 
tyriausias tabakas, negu Vartojamas 
kituose cigarėtuose.

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 Ave„ 

Phone Lawndale 0114.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI - Automobilius, 

Buick 1920, 5 sėdynių, nauji visi ta- 
jerai. Atrodo kaip naujas, kaina 
$285. Matykit savininką vakarais. 

3020 W. 42 St.
Priešais Brighton Park Teatrą, užpa
kalinis namas.

GENERALIS KONTROKTORIUS. 
Budavoju naujus ir taisau senus na
mus. Turiu savo karpenterių gengę. 
Galit matyti musų darbą, naujus na
mus. Ką tik baigiamus būdavot!.

C. B. CZEPUKAS 
1648 W. Division St.

Tel. Armitage 1433.

Pardavimui Studebaker 3 
pasažierių mašina, gerame sto
vyje. Parduosiu už $150.00. At
sišaukite vakarais po 7 vai.

5182 S. Aberdine Avė.
(iš užpaklio)

DIDŽIAUSIA PROGA JŪSŲ 
GYVENIME!

PARDAVIMUI 2 augštų mu
ro namas, 2 flatai po 6 kamba
rius; visas kieto medžio ištri- 
muotas; karštu vandeniu šildo
mas su 2 boileriais, statytas 5 
metai atgal pagal naujos mados; 
30 pėdų lotas; dabartiniam lai
ke kaštuotų toks namas $15,- 
000; savininkas parduos pigiai 
už $11,500; nepraleiskite retąi 
atsitinkančios progos.

PARDAVIMUI 2 augštų mu
ro namas po 6 ir 7 kambarius 
su gazu, elektra, maudynėms ir 
kitais naujos mados paranku
mais; yra augštas skiepas ir 
dviem automobiliams garažius; 
savininkas nori greitai parduoti 
todėl yra numažinęs kainą; par- 
siduos už $10,000; yra tikrai ver
tas $12,000.

PARDAVIMUI už nužemintą 
kainą grosernė ir bučernė sykiu 
su namu; biznis yra geras; gali 
atstoti ištyrimo; yra tai labai 
gera vieta padaryti didelius pi
nigus; yra svarbi priežastis par
davimo; savininkas turi par
duoti greitai ir pigiai; kaina 
$8,000 su viskuom; turėdamas 
apie $3,000 gali pirkti.

Viršminėti namai yra dideli 
bargenai ir yra tikrai verti kiek
vieno pamatymo, nes juos gali
ma pirkti nors ir visų pinigų ne
turintis, atsilankykite pas mus 
dienomis ar vakarais sekančiai:

Brighton Realty Company
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Avė.
(Prie California Avė.)

PARSIDUODA mūrinis namas 4 po 
5 kambarius pagyvenimų su beiz- 
mantu. Tuščias lotas šalia. Mūri
nis garažius 3 automobiliams. Vidu;

PARSIDUODA LIETUVIŠKA ke- Ylskas a^uola medžio. Namas 4 mę- 
pvkla juodos ir baltos duonos: didelis irbiznis, senas ir išdirbtas. Priežastį kltl J?
pardavimo patirsite ant vietos. Gerai 5®th Avė.. Cicero,
proga tinkamam žmogui.

Naujienos 178& S. Halsted St.
Box 289.PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 

Listas ant 3 metų. Renda pigi. Par
duosiu už pusę kainos, kiek yra ver
ta. Arbai mainysiu ant mažo štore- 
lio, mažo namo. Tiktai nemainysiu 
ant ūkės ir loto. Kreipkitės.

2922 W. 43rd St.

PARSIDUODA 6 kambarių kampi
nis namas garu apšildomas geras 
basementas, 1 akras žemės, barnės 
dėl mašinų, 1 karvė, kiaulės ir smul- 

PARDAVIMUI saliunas I “•».
SU piknikam daržu, geroj 112 Spaulding Av. Mt. Greenwood, III. 

viėtoj’, atsišaukit ---------------------------------
fiKR W St PARDAVIMUI naujas mūrinis biz-

PARDAVIMUI bučernė su namu, 1 ” • -r, 11 u ° ‘ I nevas namas ir biznis, grosernė ir bu-
arba atskirai. Tur būt parduota šią I W ėst Pullman. čemė. Brighton Parke. Turi par-
savaitę. Veikit greitai, nupirksit pi-1_________________________________ duoti, nes partneriai nesutinka, arba
giai. Priežastis pardavimo patirsit ant _ . ■nnTr.TTr.TA * | mainysiu ant namo, saliuno, kendžių
vietos. Randasi Brighton Parke. PARSIDUODA SRllUHRS. Į Storo arba mažesnio biznio. Turiu

2462 W. 46th PI. I Vieta yrą apgyventa Viso-Į^1,6^ parduoti Atsišaukit pas savi- 
kių tautų. Gera vieta ir ge-|ninką* 4359 s. Campbell Avė. 
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos, par-PARDAVIMUI grosernė 

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

Parduodu 2 pag. namuką, 
duosiu už teisingą pašiuly-|5—3 kamb., 2 kar. garažius, 
mą. 2114 So. Halsted St. renda $46 mėn. Prekė $4500. 
--------------------------------- M. K. PAULUITIS
PARSIDUODA grosemč ir bučemč 6444 Archer Avė.

su visais įtaisymais, ledo mašina ir 1 ©L rTOSpeCt lUIU.
Reo trųkas. labai geroj vietoj. Kam- --------- 1---------- -----------------------------
SS v“™kiu tautu Svienta1 bi™š SOUTH SIDE BARGENAS 
yra’caT AtsiSawStrPgy Parsiduoda 4 flatų muro namas
1222 StENChX RdSHMa™i)l

bt. cnanes Kd. Maywoou, m. parduog pigiai arba mainys ant biz
niavo namo ,arba 2-jų pagyvenimų. 

_».„crnYTAn * r, » - . Kreipkitės pas FRANK G. LUCAS,PARSIDUODA Bučernė ir groser- ArrhPr Avp
n3 ir automobilis, f ordas. Priežastis I phone Lafavette 5107 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priimčiau P_l_———2—L___ _____________
partnerius. Parduočiai labai pigiai tik .
už $500.00. PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu-

1822 Canalport Avė. ro namas; vanos ir skiepas cementuo-
Savininkas tas; kaina tiktai $6500. Namas ran-

549 Liberty St. dasi Bridgeporte.
Parsiduoda 3 pagyvenimų mūrinis 

...______________________________  I namas Brighton Parke, kaina tiktai
PARDUOSIU ARBA MAINYSIUDidelis bMrgenas ant garažiaus. Parsiduoda 4 pagyvenimų mūrinis 

Apielinkė tiršta?apgyventa, Chicagoj. aP&ldom’a8; kalna
Pflnai Įrengtas ntflšinšapis, vietos dėl |tikta* • Vtcrad ac 

a . 50 karų ir- visas išrendavotas. Savi- VISBARAb,
PARSIDUODA grosernė Ice I ninkas turi du bizniu, užtai nori par- ’ 3210 "°. Halsted bt.

Creaan ir saldąiAių krautuvė
Gera vieta dėl biznio. Meldžiu NOVAK & CO.
nrrpntii nonkKaiikti 10805 S’ Mlchi8an Ave*agentų neatsisauKu. Tel punman 0019t
3232 So. Lowe Avė., Tel. Blvd. | Roseland, III.
0619.

PARSIDUOŲA delikatessen ir 
grosernė, gera vieta dėl bučemės, pui
ki apielinkė South Sidėj, su kamba
riais pagyvenimui, renda $75. Daug 
tavoro ir geri įtaisai, į dieną par
duodama už $75. ir daugiaus, ką ga
lėsit patys patirti. Priežastis — einu 
į kitą biznį. Priimsiu $2,000 cash. li
kusią dalimis. Taipgi duosiu ant op- 
šiną ant savasties. . f

Atsišaukit
516 E. 69 Str.

PARDUODU bizniavą namą. Storas, 
4 didelis kambariai gyvenimai, elegt- 
ra, gasas, mandynės. Storas neišren- 
davotas. Galima atidaryti' bile kokį 
biznį. Neturiu pinigų pradėti biznį; 
turiu parduoti greitai. Kreipkitės į 
savininką.

504 W. 43rd St.

PARDAVIMUI Saliunas vie
nas iš geriausiu labai pigiai.

•Kreipkitės po 6 valandų va
karais ‘ /__

4660 Wentworth Avė.
. K //. t <

PARSIDUODA 
namas ir soft drink 

Chicago III.| Atsišaukite:
4810 Wentworth

(bizniavai
Parlor

Avė.

• BARGENAS. Parsiduoda lotas ant 
Archer Avė. apie Brighton Park Te
atrą. Parankus visokiems bizniams. 
Teisingas pasiulimas nebus atmestas, 
nes man reikalinga pinigų. Turi bū
ti parduotas iki 30 dienai liepos. Sa- 

________ PARSIDUODA grosernė ir saldai- įninkąs> V. Vaišvilas,,1302 N. lltb
I nių krautuvė nepraleiskit šios pro-1 Ave*> Melrose Park, III.

PAIRSIDUDDA krautuvė, gros patapti neprigulmingu. Patyri- 
_ . , Imas nereikalingas. Atsišaukit ar ra-Ice creaimo,, cigarų, lengvo I gykit dėl platesnių žinių,
jjroseif aity (minkštų gėrfimų 1M# N Wo^ |}įTULIS
įsteigta 21 metai, nėra opozi- ..... .. ________ 1
cijos. 2850 So. Canal St. PARSIDUODA labai pigiai kostu- 

_ meriška kriaučių šapa su visais įtai- 
. symais, naujausios mados. Renda pi- Į PARDIAVIMlUI 'kampinis 
ir gi. Priežastis pardavimo yra labai I , ____ ^1._  . o
j Į svarbi—patirsite ant vietos. Įmuro namas, saliunas ir b

Kreipkitės: flatai. Išlygos pagal sutarties4503 S. Wood St. | Atgiiauki£

3200 Wallace 524 W. 32 St.

PARDAVIMUI (grosernė 
bučernė. Biznio daroma 
savaitę. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės
1056 W. 32-nd Str.

PARSIDUODA
GROSERNĖ,

3729 So. Morgan Str. 
įėjimas nuo 37 Place 

John Juščius

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Vieta ir biznis atsakantis. No
rinčiam pirkti tokį biznį, patartina pa
matyti. Savininką galima matyti nuo 
2 iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės į Naujienas
1739 So. Halsted St., 

Box No. 290.’

PARSIDUODA Delikatesen ir gro
sernė, geriausia vieta north sidėj,

• daug šviežaus tavoro, mėsos piausty- Į GERA PROGA parduoti namus ar- 
I tojąs. elektrinis kavos maltuvas, išro-1 ba biznius. Mes perkame namus ir 
| kuojančios svarstyklės, labai geri į-1 biznius. Mokame cash, o parduodam 
taisai. Viskas už $2500. Dalimis, jei »nt lengvų išmokėjimų. Turime namų 
reikėtų, arba mainysiu ant namo. 3 mainyti ant biznių: bučemių, groser- 
dideli kambariai užpakaly gyvenimui, nių. Kas norite mainyti biznį ant namo

■ | renda $50. | atsišaukite pas
... BALCHUNAS ir ŽAKAS

Atsišaukite: Į 828 W. 31 St
1959 Wilson Avė. TeL Boulevard 9265

PARDUODU NAMĄ: 2 flatų pp 5 
ir 6 kambarius, garu šildomas, neša 

I rendos $150 į mėnesį. Kaina $11,500. 
I Cash $4,700. 6 flatų mūrinis, 
kambarius, neša rendos į mėnes _ 
Kaina $28,000. Cash $8000. Nepraleis- 

Parsiduoda augštos rųšies grosernė kitę bargeno, ba retai atsitinka, 
ir bučernė, kuri randasi prie 46 So. Į ŽAKAS ir BALCHUNAS

. 1 y. , .Fifth Avė., La Grange, III. valdoma 828 W. 81 St. Tel. Boulevard 9265 PARSIDUODA minkštų gS- ir operuojama per E. H. Bunt per I ----------------------------------------
rimu ia+oicm daugelį metų, ir kuris hesenai mirė. —4_______
runų j g . Bus parduota už augščiausį pasiuly-1 .Atsišaukite , mą. Pasiūlymai bus priimami ant I P£®?DUODA mūrinis namas 2

grosernė ir bučernės sykiu ar atoki- į"6 kambariai lrt ga
rai lig 4 vai. po p. liepos 22 -nedė-Įra™8- Namas geram stovyj, kieto 
lioj. ši krautuvė daro gerą biznj ir niS.<®?,?n.n<Ns’ *>a'tos sinkos, rendos 
turi apie 200 geru sąskaitų, yra i- ?eža *5®, į mėnesj-pardayimo prię- 
rengta su 3 tonų ledo mašina ice bak-1 pukau biznj— tai turiu greit 
siu, barais, svarsčiais, mėsos maltu-|Pa(^1?.0''1IH^ !r. *^OAA>lnl®al 
vu, kavos maltuvu, eksh registeriu, I ralingi b«»lui. Kaina 33.800. 
geležine šėpa, sudedamąja masina, pi-1 P M
nigų saugotojas, Fordo trokas ir lysas I ‘
ant trijų metų. Jus galit apžiūrėti 1913 So. Morgan St. 
štorą bile kada, ir Nedėlioj. I 2 lubos, frontas

Telefonas La Grange 480.

2724 S. Canal St

PARDAVIMUI bučernė Ir grosernė 
fruktų Storas, ant bizniayos gatvės 
nepraleiskit progos. Renda pigi 4 
ruimai gyvenimui. Turi būt greit 
parduota iš priežastieą nesutimo par
tnerių.

Kreipkitės x
3210 So. Halsted St., No. 44.

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

Kreipkitės
884 W. 88rd St.

Del pardavimo arba mainymo 
kendžių Storas ant automobf- 
liaus. Storas tarpe 2 mokyklų, 
darau gerą biznį. UŽ cash arba 
ant išmainymo.

1805 W. 46 St.

TfiMYKIT! i 6
190.

DIDELI BARGENAI FORMŲ
350 akerių derlingos žemės parsi-

PARSIDUODA Dray goods Storas I imSk?«$80t?;
ant Bridgeporto. Parduosiu cash arba Jį® P° diriLm™
mainysiu.ant namo. Norintis gero?k .TJ.vt iį. v i šk 
biznio, kreipkitės tuojaus. Priežastispardavimo, važiuoju į Lietuvą. I o akenų geros žemės ir budinkai, 

Klauskit. Tel. BoGlevard 1601. 2 pylios mieste, 8 arki ai. 4 kar-
vės, 5 kiaulės, 150 vištų, užsėti lau
kai ir visi įrankiai. Parduodu labai

PARSIDUODA labai pigiai gara- Į pigiai, $2,700, įmokėk kiek gali, 
žiaus biznis su visais įrankiais ir ma-1 Taip-pat turime 200 farmų parda- 
šinomis. Garažius daro gerą biznį Ivimui. gali išsirinkti per mus tinka- 
ir galima padaryti dauk pinigų. Kurie I nrų.
jieškote tokio biznio, nepraleiskit šios! Kreipkitės laišku ar ypatiškai nuo 
progos. Ateikit ir pamatykit. 17 vai. vakare lig vėlumai.

J. VILIMAS ANDREKUS ir KAZLAUSKAS
1543 W. 46 St., Chicago. III. 2047 W. 23rd St.

Phone Auburn 2282 1 2—frontas

......................... ........ . .................  ............ ......................................................... ........................................ .............. . x.. ........ L....._______ ___ .....___ _______ JL—

PARSIDUODA mūrinis namas be
veik naujas, su bizniu, bučeme ir gro- 
seme, 4 kambariai viršui dėl gyveni
mo. Kas norit pasidaryti greitai pi
nigų .pirkit šį narna. Randasi Brigh- 
ton Parke. aKina $9,800. Dviejų pa
gyvenimų 5—6 kambariai, garu apšil
domas, netoli 63 ir Westem Avė. Tu
ri būt parduota į trumpą laiką. Klau
skit:

Tel.

J. J. TAMOSHUNAS, 
3234 S. Halsted St

Boul. 8663

NORTH SIDE.

Tikras Bargenas. puikus 6 flatų 
nurinis namas su visais įtaisymais. 
Puikus aukštas ir cementuotas skie
pas. Visi švarus kambariai, namas 
randasi arti Lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos. Tą namą galima pirkti su 
'6,000, kaina $15,000. Priežastis par- 
’avimo—savininkas apleidžia miestą, 
'am toks namas yra reikalingas, 

kic'pkitės kuogreičiausiai pas:
JOHN A. WALULIS,
1852 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas 6 ir 6 kamba
riai, elektra, maudynės, aukštas ba- 
sementas, garažius. Parsiduoda pi
giai, arba mainysiu ant bučemės. Lo- 
;us priimsiu už pirmą jmokėjimą.

C. P. SU ROM SKIS 
3346 So. Halsted St, Chicago, III. 
Phone Boul. 9641

NEGIRDĖTAS BARGENAS
4 flatų mūrinis namas su visais {- 

taisymais, parsiduoda labai pigiai, ar
ba mainau ant bučernės, saliuno, ar
ba mažo namo. Priežastis pardavimo 
/ra labai svarbi.

C. P. SUROMSKIS
1346 So. Halsted St, Chicago, III. 
Phone Boulvd. 9641

Extra Bargenas ant Archer Avė.
Parsiduoda bizniavas kampinis muro 

namas, ant Archer avė., 5 metai kaip 
statytes. Savininkas parduos daug 
pigiau, negu vertas iš priežasties li
gos. Galimu pirkt su bizniu, ar vien 
tik namą. Atsišaukit tuoj, nes namas 
turi būt parduotas šią savaitę, kas 
pirmesnis, tas laimės. Kreipkitės pas,

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 We»t 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 telefonuoldte.

Sara Patek, pirmininkė.

ak....'J.


