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Turkijos taika Sostinė

pasirašyta

Anglija priešinasi 
nusiginklavimui

Francia išvien su Belgija ruošia 
atsakymą Anglijai

Turkijos taikos sutartis jau 
pasirašyta.

Tik Jugo Slavija susilaikė nuo 
pasirašymo taikos. 12 metų 
karas užsibaigė.

LAUSA’NNiE, liepos 24. — 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencija šiandie pasirašė taikos 
sutartį, a Įsteigiančią taiką tarp 
Europos šalių ir Turkijos.

Abelną taikos sutartį, for
maliniai užbaigiančią karą, pa
sirašė Anglija, Francija, Italija, 
Japonija, Graikija, Rumunija

Jugo Slavija paskutinėj va
landoj paskelbė, kad ji taikos 
sutartį pasirašyti atsisako, ka
dangi tai būti žalinga jos inter- 
resanis. Sutartis išdalina Tur
kijos skolas ant tokių Štilių, 
kaip Jugo Slavija, kurios gavo 
kiek Turkijos žemių. Jugo Sla
vija tvirtina, kad ji aneksavo 
dalį Turkijos žemių laike Bal
kanų karo, o ne po Europos ir 
Graikijos-Turkijos karo. Ji to
dėl laikysis Ix>ndono ir Bur- 
charesto sutarčių, kurios nus
tatė Balkanų stovį.

Ką Turkija laimėjo.

Taikos sutartis atsteigia tai
ką tarp Graikijos ir Turkijos 
Turkija gauna rytinę Trakiją. 
Ji taipjau bus priimta tautų 
sąjungon lygiomis su visomis 
kitomis valstybėmis. Konstan
tinopolis pasilieka Turkijai ir 
talkininkai tą miestą evakuos.
Priverstinas iškėlimas gyven

tojų.
Sutartis įveda milžinišką ir 

tūlais žvilgsniais nuožmų pri

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

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

verstiną gyventojų persikėlimą. 
Sutartimi, graikai 
turės priverstinai sugrįšti į 
Graikiją, o turkai 
bus sugrąžinti į Turkiją, 
sutartis neišriše Armen. 
simo ir vietos armėnams 
skirta, taip kad armėnai 
jieškotis prieklaudos kur kitur.

Turkija liko sumažinta, ka
dangi ji neteko Mesopotamijos, 
Syrijos ir Palestinos. Bet užtai 
Turkija nusikratė kapituliaci
jų, kurių nusikratyti Japoni
jai ėmė kelis desėtkus metų, o 
Clunija ir dabar dar neįstengia 
jų nusikratyti.

Prie taikos padarymo žymiai 
prisidėjo ir amerikiečiai, kurie i 
veikliai, nors neoficialiniai, 
dalyvavo konferencijoje.

Turkija pergalėtoja. j
Turkija tuo užbaigė karą, 

kuris tęsiasi jau dvylika metų. 
Dabar ji galės pradėti rekons
trukcijos ir ekonominio susti-1 
prinimo darbą.

Turkija liko sumušta pašau-1 
liniame kare ir buvo priversta 
padaryti talkininkų padiktuotą I 
grobikų taiką, kuriąja Turkijai 
buvo netekusi Konstantinopo
lio ir pasidaro pilnai peikiau-] 
soma nuo kitų valstybių. Tur-| 
kijos nacionalistai betgi nepa-| 
sidavė. Jie suorganizavo Ango-| 
roję savo valdžią ir pradėjo gin-| 
kluotą priešinimąsi grobikams.] 
Greitai visa Turkija prisidėjo] 
prie nacionalistų ir iškįlus ka-| 
rui su Graikija, graikai liko vi-| 
siškai sumuštu Talkininkai,] 
kurie pirmiau nė klausyti ne-| 
norėjo apie nacionalistus, da-| 
bar buvo priversti juos pripa-| 
žinti ir su jais tartis. Taikos 
konferencijon turkai įėjo kaipo 
pergalėtojai, o Ismet Paša pa
sirodė toks gabus diplomatas, 
kad jis nuveikė žymiausius Eu
ropos diplomatus ir padiktavo 
tokią taikos sutartį, kokios jie 
nebūtų išgavę net jeigu Turki
ja butų laimėjusi ir pasaulinį 
karą.

Prie taikos sutarties yra pri
dėta ir Dardanelų pertakų su
tartis, kuri leidžia visų šalių 
karo laivams plaukioti pertako- 
mis. Rusija išpradžių labai 
priešinosi tokiai sutarčiai, bet 
dabar nusileido ir sutiko Dar
danelų sutartį pasirašyti. Bet 
jie pasirašys tą sutartį už kelių 
savaičių Konstantinopoly.

Turkijoje

Graikijoje 
Betgį 
klau- 
nepa- 
turės

MAHOMETONŲ IR INDŲ 
SIRfiMIMAS.

su-

Penki 
metanams užpuolus indų- 
procesiją.

žmonės užmušti maho-

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

AJMERE, Indijoj, liepos 24. 
— Penki žmonės lįko užmušti 
ir keli sužeisti susirėmimuose 
tarpe mahometonų ir indų. Ma
hometonai užuopė indų proce
siją, taipjau ir indų bažnyčią. 
Neštos procesijoj vėliavos liko 
sunaikintos. Tvarka liko at- 
steigta tik kareiviams atvykus.

&

W-

Konstantinopolis — senoji Turkijos sostinė, kurios turkai buvo netekę po karo, bet kurių jie atgavo vakar pasirašy
tąja Lausannojc taikos sutartimi. Turkai džiaugiasi pagalios sulaukę taikos po 12 metų veik nepaliaujamo karo. Bet iškil
mingiausiai švenčia taiką Konstantinopolis, kurį talkininkų kareiviai turės neužilgo visai evakuoti.

103 žmonės užmušti
Traukiniai susidūrė Bulgarijoje

PARYŽIUS, liepos 23. — Iš 
Sofijos pranešama, kad 103 ♦ 
žmonės liko užmušti ir' 200 
žmonių sužeista traukiniams 
susidūrus Bulgarijos, ant Sofi- 
jos-Varnos linijos.

Belgija remia Franciją
Gal duos ibendrą su Francija 

atsakymą Anglijai.

BRIUSELIS, liepos 24. — 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad Paryžiaus ir Briuselio 
apsimainymas nuomonėmis pa
rodė, jog premjerai Poincare ir 
Thcunis laikosi veik visai vie
nokio nusistatymo linkui Ang
lijos kontribucijos notos ir kad 
todėl yra projektuojama duoti 
Anglijai vienokį atsakymą.

'Derybos dar tęsis apie nieku- 
rias smulkmenas ir galbūt dar 
bus padarytas Franci jos ir Bel
gijos premierų pasitarimas 
pirm negu bus išsiųstas atsa
kymas Anglijai. Nors atsaky
mas bus bendras, bet jis bus 
abiejų šalių pasiųstas Anglijai 
atskirai.

nglija priešinasi nusigin 
klavimui

Laikas tam nepribrendęs. Ang
lija po karo išleido šešis bi- 
lionus dolerių karo reika
lams.

LONDONAS, liepos 24. — 
Darbo partijos pastangos pra- 
vesti atstovų bute nutarimą, 
kad butų sušaukta internacio
nalinė nusiginklavimo konfe
rencija, nuėjo niekais, valdžiai 
pasipriešinus tai konferencijai. 
Darbiečių rezoliucija liko at
mesta 286 balsais prięš 169. 
Dar prieš tai konservatyvai 
bandė pakeisti darbiečių rezo
liuciją taip, kad visa nusigink
lavimo našta butų suversta ant 
tautų sąjungos. Delei to pasiū
lymo dar nebuvo balsavimo.

Darbiečianis įnešus nusigin
klavimo rezoliuciją, konserva
tyvai pasitiko ją entuziastiškai 
ir noriai klausėsi darbiečių 
kalbų. Bet tai tęsėsi tik iki 
premiero Baldfwino pasiprieši
nimo rezoliucijai. Tada visi 
konservatyvai nutylo ir klau
siai balsavo prieš rezoliuciją.

Premjeras Baldwin savo kal
boje įrodinėjo, kad didžiausia 
kliūtim nusiginklavimui ir tai
kai yra nacionalizmas. Esą ka
riavimo instinktas žmonėse 
yra didžiausia kliūtim tokiai 
nusiginklavimo konferencijai.

“Tai yra tigro instinktas”, 
sakė Baldwin, “Nuo pasaulio 
sutvėrimo jis buvo randamas 
demokratijose ir imperijose ir 
net tarp tokių žmonių, kurių 
poltines nuomones galima sikai- 
tyli pacifistinėmis.”

Baldwin prisiminė ir apie A- 
merikos civilinį karą, kur tai
kos elementas sutiko kariauti 
iš principo prieš vergiją.

“Niekurie tų, kurie garsiau
siai stoja už internacionalinį 
pacifizmą, kartu \ garsiausiai 
tvirtina, kad tik klesų karas 
gali išgelbėti draugiją“ šaukė 
Baldwinas.

Baklwinas kaltino , sutvirtė
jusį po karo nacionalizmą, bet 
tvirtino jis, žmonija pamali 
progresuoja. Žmones pradeda 
suprasti kaip menka yra civi-

nuodingas dujfts, kurias nors 
išpradžių pasmerkta, buvo 
naudingos padiktaviinui musų 
valios priešui. Jis mano, kad 
jau kiekvienas pakeitė savo 
nuomonę apie tai kas yra civi
lizacija. ' ............ ,

Baldwinas tvirtino, kad tokis 
žingsnis, kokį siūlo darbiečiai, 
ilgam laikui sutrukdytų pasie
kimą pageidaujamo tikslo. Esą 
reikalinga pirmiausia išrišti 
Ruhr ir kontribucijos klausi
mus, užtikrinti (Lenkijos saugu
mą nuo Rusijos puolimų. Po 
to valdžia tikisi pakelti nusi
ginklavimo klausimą. X
Bilionai dolerių ginklavimuisi.

Darbiečiai, kurie įnešė nusi
ginklavimo rezoliuciją, savo 
kalbose aštriai smerkė tautų 
sąjungą. Versalės taikos su
tartį ir Franciją. Jie aiškino 
kaip baisus bus sekamas karas 
ir ragino, kad prie nusiginkla
vimo butų prikalbintos Jungt. 
Valstijos ir Vokietija.

“Mes prašėme šalį stati ka- 
ran pašalinimui karų”, sakė 
MacDonald. “Mes, darbiečiai, 
skaitome, kad tas prižadas te
beveikia. Jis buvo duotas iki 
mirties.

“Nuo 1919 m. mes išleidome 
£1,290,000,000 ($6,000,000,-
(XX)) armijai, laivynui ir oro 
spėkoms. Kasmet mes bandė
me pagerinti gyvenamuosius 
namus, kad jie butų gražus. 
Dabar mums tvirtinama, kad 
valdžia net

“Kai dėl
zės Singapore, jokio priešo pa
vojaus ten 
kytumem, jei mes 
japonai?

“Kada sekamas karas bus

paskelbtas, jis nebus vedamas 
prieš vyrus, bet prieš moteris 
ir vaikus. Jis užsibaigs susida- 
rimu militaristinės hegemo
nijos. Mažosios tautos bus su
triuškintos, viena šalis domi
nuos, o kitos stipresnės prię- 
šinsis tam dominavimui.”

Teisina ginklavimąsi.

Oro ministeris Hoarc priešin
damasis darbiečių pasiūlymui, 
pareiškė, kad pirmiausia vald
žios pareiga yra apsirūpinti ša
lies saugumu.

“Anglija”, sakė ministeris, 
“yra atvira pavojingiausiai for 
mai atakos ir butų veik bejie- 
gė be didelių oro spėkų. Mes 
nustojome būti sala. Sekama
me kare pasekmės gali būti 
šimtą kartų baisesnes už pra
ėjusį karą. Musų dabartinės 
spėkos yra užtektinos tik ap
sigynimui.

“Dabar nėra tinkamas laikas 
šaukti konferenciją. Aš prašau 
buto pasitikėti, kad valdžia 
parinks tinkamą laiką.”

kalų ministerijos optimizmas 
paeina nuo pasitikėjimo, kad 
Anglijos kabinetas galų-gale 
supras Francijos pozicijos stip
rumą ir prieis prie priimtino 
kompromiso.

Reikalauja pašalinti gen.
Wood.

Kunigaikštytė nuteista 
man.

kalieji-

LEIPZIG, liepos 24. — Kuni
gaikštytė Marguerite von Ho- 
henlohe — Ocbringen liko nu
teista šešiems mėnesiams kalė- 
jiiųan už paslėpimą kapt. Ehr- 
hardt, kada jis buvo j ieškomas 
po Kappo sukilimo. Ehrhardt 
liko suimtas jos namuose kele
tą mėnesių atgal, bet 10 dienų 
atgal jis vėl pabėgo iš kalėji
mo ir tebėra nesugautas.

MANILA, liepos 24. — Ben
dras Filipinų legislaturos susi
rinkimas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kurioj reikalaujama, 
kad Jungt. Valstijos atšauktų 
savo general-gubernatorių, gen. 
Wood, dėl kurio rezignavo Fi
lipinų kabinetas ir valstybes 
taryba. Rezoliucija tapo pa
siųsta prezidentui Hardingui.

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:36 vai, leidžia
si 8:17 vai. Mėnuo leidžiasi 
3:24 valandą nakty.

uri tam pinigų.
projektuojamos ba-

nėra. Ką mes pasa- 
butumėm

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 24 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bank^buto skaitoma Amerikai pini-

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

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

Lietuvos 100 Litų______
Lenkų 100 markių ........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ..... 
Šveicarų 100 kronų ....

lizacija, kada jie patyrė apie voktaUJo. 100kmwliq

. $4.59

.... %c
. $4.98
$17.58

. $2.78

. $5.94

. $4.40
$10.00 
l/12c! 16.26
89.25
17.92 

$26.70 
l/BOc,

Kabinetas remia Poincare 
nusistatymą

Manoma, kad Franci j a jau yra 
paruošusi atsakymą Anglijai.

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Francijos kabinetas šiandie 
vienbalsiai užgyrė premicro Po
incare nusistatymą linkui Ang
lijos1 projektuojamojo atsaky
mo Vokietijai kontribucijos 
klausimiL Tai yra vienatinė ži
nia kokią gauta po kabineto su
sirinkimo.

Kiek žinoma, Francija ir Bel
gija praktiškai jau susitarė ir 
tas faktas, kad kabineto susi
tarimas įvyko šindie, o ne ket
virtadieny, kaip kad buvo pas
kirta, rodą, jog Francijos at
sakymas jau yra prirengtas ir 
kad jis atmeta niekurius Ang
lijos pasiūlymus.

Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad premjeras Poincare 
skaito, jog Francijos nusistaty
mas linkui Ruhr okupacijos ir 
kontribucijos klausime yra pil
nai teisėti legaliniai, moraliai 
ir ekonominiu žvilgsniu.

Skaitoma, kad užsienio rei-

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos*žmonėsir 
Taip'pataria Lietuvos bankai

NAUIIENO
!739!S:HalstedSt

Chicago III.
hger.
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Kas Dedasi

* Traukiniu katastrofa
27 VL vakare traukinkite, elr 

damas iš Kaz'lų-Rudog Mariam- 
ponlėn nuėjo nuo bėgių. Su
ardyta gelžkelis, sudaužyta po
ra vagonų. Žmonių aukų nė
ra. Priežastis — perdaug grei
tas neblaivaus mašinisto trauki
nio varymas,

“DERŽIMORDA”

Obonyg (Šimonių vai. Panev. 
dp.) šiemet Obonlų sodžių į 
viensėdžius skirsto matininkas 
rūstis Mikas Feodorovas, kurio 
flarbate daugelis vietos gyvento
jų labai nepatenkinti. Mat, vy
ras fsivalzdino sau caro laikus 
ir su žmonėmis elgiasi, kaip tik 
pritinka elgtis tikram aziatui. 
Apart žmonių nusiskundimų 
apie jo neteisingus darbus, te
ko patirti, kad jei kas bando 
prieštarauti pav. tai tuoj gauna 
“svoločių”,- “sukinsinų”, “dura- 
kų”, arba tiesiog muša. Keliu 
apie tokj poną viešai balsą ir 
klausiu, ar leistina rusui mati
ninkui rusinti musų kaimas, pa
našiai elgtis su musų kaimie
čiais, kurie jį maitina, važio
tos ar privalo vietos žmonės “pa
pigintomis” kainomis maitinti ir 
jo žmoną, ją vežioti, duoti bu
žą ir L L — ir užtai gauti virš- 
mlnėtų komplimentų bei kumš
čių? Labai liūdna, kad mes pro
vincijoje gauname iš centro be 
gulo ištvirkusių valdininkų. Air 
ilgai taip bus?

Nerudas.

PanevCtys. (Ek.). Panevėžio Į 
mieste tr npskrityje yru 126 
din&J mokyklos ir 177 mokyto
jai Jų tarpe lietuvių mokyklų 
yra — 112 bu 149 mokytojais, 
žydų — 9 su 19 mokytojų, len
kų — 8 su 7 mokytojais, msų 
— 1 su 1 mokytoju h* vokiečių 
•— 1 su 1 mokytoji* . --------
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No. 1747. Suknia labai panaši i žiur
stą, bet ji visiems patinka. Sukirp
tos mieros 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 mietai reikia 
5 yardų 36 colių materijos ir % yar- 
do padarymui apikaklės ir ranko
vėms apsiūti.

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

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

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

siųsti man pavyzdi No............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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Ir Antras

įvyks šią vasarą

/
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Rugpjūčio 5ta d., Nedelioj
GARDNEBS GROVE DARŽE

Prie 123-čios gatvės ir Michigan Avė.

T

Lietuvos Pripaiinimo Celebracija
Šiame Naujienų Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu

vėms paminėti bus

Šaudymai ir Ug'nįs
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENGALIŠKOS UGNIS

Tarp “firę work’u” bus sekami pastebėtini numeriai
Raudona ugnis
žalia ugnis
Bengališka trijų spalvų ugnis

, Romaniškos žvakės
Aukso lietaus žvakės
Elektros žvakės ,
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12) 
Parodos įvairios raketos (į) 
Spenialės raketos
Tris didelės raketos
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų)
Pavos raketos (4 svarų)
Aukso turbilionai

Jack-in-ą-Box • r I
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės
Sidabriniai berželiai
Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai
Magwijps liepsna
Sarpentinos 1 i
Bombų sprogimas v
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabrą ugnimis
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

Kviečiame visus Cbįęągięčius ir Chįcagietes būtinai ąteiti į šį puik,* 
Naujienų Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijų valdžios ir pasigrožėti

V puikiaisiais f airvorkais. ' NAUJIENOS.
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI JISADOS KREIPKITfiS '
F42 J>S. TAS JUMS BUS M J

ANT NAUDOS. Į

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 351h SU Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam Įaugus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

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

iki 12 ryto.

r—............ 1 1 1 '<

JOHN KUCHINSĘĄS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ICoum 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

...........i » H —......................N

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

1311 R,ecter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1OT.5. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. 
............. i ■' ■ m i

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

01 sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPbY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Tęlephone Haymąrket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų ps^». 
ga-

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunu 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ......................   $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 * 
$47.50. Dabar ............  $32.50
Jaunjmui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 t? 
$27.50. Dabar ...........   $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 Šmohų siu
tai- už $12.50 ir augščiau. X 
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.ŠQ ir 
augščiau.

S. GORDON f
739 W. 14th Str.

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

i
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mandagiai

Vilnius
Garsinkitės NaujienoseKRATOS IR SUĖMIMAI

TAUPUS ŽMOGUS
riai

Telefonai

nežinau Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

CLEARING HOUSE BANKAS

icago,

as ir Chirurgas

Chicago Elevated Railroads

Garsinkitės Naujienose

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

3113 South 
Halsted St.

Liepos 6 dieną lenkų policija 
darė kratą Lietuvių Draugijos 
dėl karo nukentėjusiems šelpti 
C. Komiteto ir p-lės žebrauskai- 
tės bute. Per kratą buvo suimta 
p-lė O. žebrauskaitė ir p. Mar
tinaitis švenč. gimnazijos moky-

Tel. Yards 1138
STANLEY P, 

'MEžEIKA

ŠIOS ŽEMOS KAINOS DEL 
VAIKŲ VAŽINĖJIMOSI

Turtas 
$14,000,000

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

i. L DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:39 vakare.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574, 
CHICAGO, ILL.

kokių, policija nesakė. Pasirodo, 
kad p. Martinaitis visai nė ne
pažįsta Umbraso. Toliau, klausė, 
ar nepažįstąs suimtojo žemaičio 
ir ar nesąs davęs jam patayimo, 
kaip išsisukti nuo kareiviavimo. 
Bet ir šio p. Martinaitis nepažį
sta. Toliau dar klausinėjo apie 
švenč. gimnazijos mok. Tijūnė
lį ar kartais nemokęs jo Marti
naitis, kaip nuo kareiviavimo pa
bėgti. Charakteringa įžanga, ku
ria prasidėjo tardymas: “Tanv;

sta esi įpainiotas Umbraso ir že
maičio bylon ir todėl prašom pa
sakoti, ką apie tai žinai.”

Šita smulkmena rodo, kad su
imtųjų Umbraso ir žemaičio ir 
kitų kaltinamu! neturima med
žiagos ir todėl gaudoma iš oro. 
PV-lė Žebrauskaitė ir p. Marti
naitis tą pačią dieną paleisti.

(L. R.)

July 28 
.. Aug 1 
. Aug 4 

Roosevelt..............Aug 11
Fillmore ........... Aug 14
Harding ........... Aug. 21
Arthur ............. Aug. 25
dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.

Švenčionių ir pripuolamai buvo 
užėjęs Komitetan. Suimdami p. 
žebrauskaitę jai 
patarė pasiimti skalbinių, muilo 
ir kita ko ilgesniam apsigyveni
mui. Abu suimtuoju buvo nuva
rytu policijos centran (Domini
konų gatvėn). P. Martinaitį kal
tino už tai, kad jis davęs pata
rimų Umbrasui atliekant kaž 
kokius žygius, dėl kurių dabar 
Umbrasas sėdįs kalėjime, bet

per 2 dienas

i akimis, pasiteirauk 
L BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 

C* 4649 S. Ashland Avė 
f Kampas 47-tos gat.

2-roe lubote

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

Kreipkitės

ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

GRABORIUS IR 
Balsam uotojas 
Turiu automo

bilius visokiem® 
reikalams. Kainai 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, kuo
met važiuoja su suaugusiais, važiuoja dykai. 
Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus važiuoja už

Jus Galite Važinėtis 
Per Visą Savaitę 

Už $1.25

kelti, bėgiai ištaisyti; traukinys to jas, kuris tą dieną atvyko iš 
jau vėl pamažu, nesustodamas 
parvažiuoja pavojingą vietą. Gir
dėjau, yra paskirta speciali ko
misija ištirti įvykio priežastį ir 
surasti kaltininkus. O tur būt 
ten buvo kalta ir degtinė... ją 
reikėtų nubausti... Bet kas ją 
nubaus ? I.......

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

ko kilo tas incidentas, nežinau. 
Pasakoja, kad keleivis užlipęs, 
paklausti ką darysią, kaip Ma- 
riampolėn dasigausią.

Keleiviai suerzinti tokiu “pa- 
vėžinimu”, o ypač pasipiktinę 
padėjėjo tokiu pasielgimu, rei
kalavo, kad jie pasiaiškintų, ar 
ne girti. Mašinistas visą kaltę 
ėmėsi ant savęs ir sakėsi negė
ręs, nors arčiau stovintieji sakė
si užuodę, buk jam iš burnos ėję 
degtinės garai. Jo padėjėjas pats 
prisipažino “truputį išgėręs”, 
anot jo paties žodžių.

Kiek palaukę, keleiviai pradė
jo skirstytis. Dauguma pėsti nu
traukė Mariampolėn, kiti į Vin- 
Čus, kame gavo pasisamdyti ar
klius, ir tik kurie turėjo labai 
didelius pundus, — pasiliko prie 
garvežio. Ryte 3 vai. ir pėstieji 
parėjo Mariampolėn ir garvežys 
parvažiavo.

Nors vietoj nesužeidė smar
kiai nė vieno bet, aš neabejoju, 
kad kai kuriems tas įvykis ne
išeis į sveikatą. Eidami pėsti į 
Mariampolę pasivijom 3 senutes 
jau pirma mus išėjusias, jos bu
vo tiek privargę, kad nestengė 
pereiti nė per gelžkelio tiltą. Per- 
nešem ją pundus; pervedėm jas 
pačias. Viena čia pat ant bėgių 
sugriuvo; prikėlėm, pasodinėm, 
prisėdo ir anodvi; ir ką gi? tu
rėjom jas palikti, nežinodami 
net, ar jos iš tos vietos dar to
liau pajego eiti. Tokių tiltų yra 
keliolika, ir ne visur pasitaikys, 
kas pervestų. Kaip ir ar joms 
pasisekė juos pereiti - 
Neramus buvo įspūdis

Porai dienų susisiekimas tru
putį buvo sutrukdytas. Priva
žiavus katastrofos, vietą reikėjo 
persėsti. Dabar jau vagonai iš-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos r^te iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Ir juo daugiau jus važinėsitės, tuo mažiau 
jums kainuos kiekvienas važiavimas. Jus galite 
išmokti vartoti jūsų pasą taip, kad jis teisingai 
uždirbs jums pinigų, kuomet jus važiuosite na
mo pietų, važiuosite pirkti pirkinių, kuomet va
žiuosite į darbą ir iš darbo, kuomet važiuosite 
atlankyti savo draugų ir galit paskolinti na
riams savo šeimynos arba savo draugams, kuo
met jus patįs nevažinėjatės.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago

Turtas virš $8,000,000.00

50 važinėjimų už $2.50. Tos knygutės bus par
duodamos tiems, kurie pristatys certifikatą lan
kymo bile mokyklos. Certif ikatų blankas galima 
gauti pas bile vieną elevatoriaus agentą.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th st.

Valandos nuoHJ iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woltkewlch 

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

Kapitalas ir perviršius
51,259,000.00

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIEH E
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri-i 
jos kolegiją; il-| 
gai praktakavu-| 
si Pennsylvani-Į 
jos ligonbuČiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

jC^*OR. HERZMAN^h
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136 

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

Lietuviai Daktarai
■ ' ’ • ■ • 1 • 1 . \

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai '

DR. A. MONTVID
Lietuvis x 

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

DR MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* 4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WfTH 

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplauki* kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
gulo 46 gatvės, N«w York, eu 
musų laivais de lux«

"Resolate”, —Rellance'* 
“Albert Ballln” 
“Deatachland”

Kurie veža I, II ir III klesoe pa- 
eašierfue ir populiariškl laivai 
“Mount Clay*’, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa“, "Thu- 
r ingi a" ir “VVeatphalia” eu cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoe.

i United American
i Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

i š
The Stock Yards 

Savings Bank

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

□ South Side z □ North Side □ Northwest Side □ Suburbau 
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.
W. Elmore & Co., 29 So. La Šalie St

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
, Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligr 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chi 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po 
7—S vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. ^139 Independence Blvd. Chicago

PAGALVOK APIE TAI Kodėl turi mokėti rendų kitam? Dabar yra ge 
T riatįsias ir patogiausias laikas dėl suradimo tin>

karnos vietos dėl jūsų namo.
Sustok mokėjęs kitiems rendas, o mokėk sau ir buk savininku savo namo. Su $150.00 gali įsi 
gyti namą. Rašyk ^[ąndie neatidėk iki rytojaus, nes bug. per vėlu. Paženklink su kryžiuku tai 
vietas, kuriose rtorite vietose apsigyventi ir prisiųskite mums, o mes duosime visus patari 
mus ir pagelbesime įsigyti jums namą.

taupo ir 
investiha išmintingai

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Expreso Patarnavi 
mas i EU Reguliari- 

NIAI išplau
kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di- J 
deli ir greiti lai- f 
vai. Geras’ mai- f 
stas — dideli U 
kambariai. Pada- i 
rykite savo kfc- j 
lionę malonia ant f 
S. V. Valdžios j 
laivų. ■
S. S. Levithan ......
George Washington 
S. S. America.......
President 
President 
President 
President 
Rašykit r -

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

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

Nelaimė važiuojant trauki
niu į Mariampolę

Kauno “Lietuvai” rašo:
Birželio 28 d. 9 vai. vakaro iš 

Kazlų-Rudos išvažiavome trauki
niu Mariampolėn. Pavažiavę apie 
2 kilometrų pastebėjom, kad 
traukinys eina lyg nenormaliai 
— pergreit. Kuo tolyn, tuo grei
tyn : medžiai tik mirga pro lan
gus. Kai kurie paskui tvirtino, 
kad į 8 minutes atvažiavome 5 
kilometrus. Staiga vagonai pra
dėjo brazdėt, ir kažkas taip 
smarkiai sudavė iš apačios, kad 
keleiviai pasijuto kitoj Vagono 
pusėj. Smūgiai vienas kitą sekė. 
Keleiviai, “čemodanai” nukritę 
nuo lentynų visa maišėsi vienoj 
krūvoj, prie kiekvieno sudavimo 
naujai griūdami. Supratom, kad 
traukinys nušoko nuo bėgių. Li
ko tik garvežys ir, rodos, baga
žo vagonas. Visų laimė, kad nu
truko, ar atsikabino kablys, ku
riuo vagonai prikabinti prie gar
vežio. Pastarasis nuriedėjo, o 
vagonai sustojo. Keleiviai pasi
tenkino bendru išgąsčiu; sužei
stų nebuvo; tiesa, vienam pra
kirto pakaušį, kitam koją su
trenkė, trečiam šonus apdaužė, 
dar kitam (beveik visiems) per 
sprandą uždavė krisdamas nuo 
lentynos “čemodanas”. Bet tai 
vis niekniekiai. Daugiausiai nuo
stolio padaryta valstybei: dau
guma iš 22 vagonų apdaužyti, 
daugiau ar mažiau sugadinti; 
bėgiai sulankstyti. Kartu su to
kiais nemalonumais buvo ir juo
ko. Išlipęs iš vagono, žiuriu — 
vieno keleivio paltas raudonas; 
maniau kruvinas. Pasiteiravęs 
sužinojau, kad jis sutaikytas ne 
krauju, o likeriu; mat, žmogui 
atsitiko nelaimė: laike katastro
fos jis tapo priblokštas prie va
gono sienos, ir bonkutė sudužo. 
Nuėjom pas garvežį. Ten pama
čiau naują sceną: vienas kelei
vis pasilypėjęs ant garvežio laip
telių, o mašinisto padėjėjas, 
šaukdamas rusiškai apie kokius 
ten “ustavus, zakonus”, pasi
griebęs kastuvą grūmojo (jau 
lietuviškai), kad jį užmušiąs. Iš
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Mokslas 
suprantamai 
išaiškintas

Pereitais metais išėjo iš 
spaudos nepaprastai įdomus 
veikalas “The Outline of 
Science”. Veikalas susideda 
iš keturių tomų. Jį sureda
gavo paskilbęs Aberdeeno 
universiteto profesorius, J. 
Arthur Thomson. Prie vei
kalo parašymo prisidėjo to
kie žymus mokslininkai, kaip 
prof. Lodge, Julian Huxley, 
Ray Lankester, etc. Iš viso 
veikalas yra sutrauka vė
liausių žinių iš įvairių mo
kslo šakų. Prof. Thomson 
įžangoje sako, kad veikalas 
yra skiriamas paprastiems 
žmonėms, kurie norėtų su
sipažinti su įvairiomis mo
kslo šakomis, bet neturi pa
kankamai prisirengimo 
skaitymui specialinių moks
lo veikalų. Prof. Thomson 
jau ir pirma buvo žinomas 
kaipo vienas gabiausių mo
kslo populerizuotojų. Bet šis 
jo veikalas savo kalbos aiš
kumu ir suprantamumu yra 
geriausias mokslo popule- 
rizacijos pavyzdys.

Tečiau savo brangumu 
“The Outline of Science” ne 
visiems tėra įperkamas: ke
turi toihai kainuoja $18. Be 
to, reikia neblogai pažinti 
anglų kalbą, kad galėjus vei
kalą skaityti. “Naujienų” 
skaitytojams bus pašalintos 
ir tos kliūtys: artimiausiuo
se “Nauj.” numeriuose pra
dės tilpti straipsniais ben
dru antgalviu “Mokslas su
prantamai išaiškintas.” 
Tuos straipsnius rašys Dr. 
A. J. Karalius sekant prof. 
J. Arthur Thomsono veika
lu “The Outline of Science”. 
Mes patariame tuos straips
nius skaityti su atsidėjimu. 
Skaitydami juos jus diena iš 
dienos įsigysite daug įdo
mių ir svarbių žinių ir tuo 
pačiu praplosite savo proti
nį apyratį. Mokslas juk yra 
reikalingas kiekvienam žmo
gui. Tad nepraleiskite pro
gos įsigyti jo. .

______________ ..i...:.......................... rglMLIJMIIh'B*.
[tų vaikas. Bet “Draugas”, kurio

Apžvalga “
NEGUDRUS GUDRUMAS.

Praėjo nemažai laiko, kol 
(“Draugas” sugalvojo argumentų 
I pateisinimui savo kolegos Dovy- 
Idaičio, kuris nenori užleisti bu
to prof. M. Biržiškai. štai tie

I argumentai:
L I Š 1 n

| “Mums žinia, kad prof. Do
vydaitis iki šiol tebegyvena 
Kauno gimnazijos namuose, 
kurie priklauso ne Biržiškai, 
bet Lietuvos valdžiai. Reiškia 
kad prof. Biržiškos namai yra 
kur nors kitur. Kaip dabar 
Dovydaičio karvė galėjo apsi
gyventi Biržiškos namuose, 
bedievukų laikraščiai nepasa
ko. Yra Kaune įstatymas, kad 
nevalia be teismo žmogaus 

Į išmesti iš namų, bet apie4 kar- 
i ves tokio įstatymo, nėra. Ir 

kodėl Biržiškienė negalėtų tos 
karvės paėmusi už ragų iš
vesti laukan, — nežinia. To
ks paprastas klausimas atei
na kiekvienam sveiko proto 
žmogui. Bet bedievukų laik
raščiai ir Biržiškienė to neda- 
siprotėja. O Biržiška karvės 
pabūgęs, bėga iš Kauno. Ar 
ne boba?”
Tokie tai “Draugo” argumen

tai, kuomet jis nerimtai kalba. 
O kai jis rimtai ima kalbėti, tai 
jis nukalba Štai kaip:

“O rimtai kalbant, dalykai 
yra tokie.

“Dovydaitis gyvena ten, 
kur ir pirma, gimnazijos na
muose, Su juom kartu yra in 

' jo karvė, ne Biržiškos namuo
se, nes nuosavų namų Biržiš
ka Kaune visai neturi. Bir- 
žiškams norisi apsigyventi 
Dovydaičio dabartiniame bu
te. Bet nėra tokio Lietuvoje 
įstatymo, kuris lieptų Dovy- 
diačiui iš dabartinio buto iš
eiti. Nes ir Dovydaitis ir Bir
žiška dirba prie valdžios. Ir 
abudum reikėtų duoti valdiš
ką butą. Bet kad jų neužten
ka abudum tokių, kokie 
jiems patinka, tai ne kalta nė 
karvė nė ‘klerikalų’ valdžia.

“Kas gi čia kaltas? Kaltas 
didysis karas, kuris daug na
mų sugriovė Kaune; kaltas 
bendras ekonominis Lietuvos 
skurdas, kuris neleidžia nei 
valdžiai, nei žmonėms reika
lingų naujų namų prisistaty
ti. Kalta Biržiškienė kuri lie
žuvį perdaug laidina. Ir kal
ti tie laikraščiai, kurie bobų 
liežuvius pamėgdžiodami ir 
karvės uodegos kabinasi, kad 
tik katalikams primesti ne
būtos kaltės.

“Bet visgi matyt bedieviai 
Lietuvoje eina silpnyn. Nes 
su pagelba bobų liežuvių ir 
karvių dar niekas nėra kata
likiško darbo apgalėjęs”.
Taigi dabar galite pasirinkti 

visokių argumentų prof. Dovy
daičio elgesio pateisinimui — ir 
rimtų ir nerimtų. Bet valia jū
sų, mes nieku budu negalime 
padaryti griežtai skiriančios li
nijos, kur baigiasi “Draugo” ne
rimtumas ir kur prasideda jo 
rimtumas.

Negalima nepastebėti ir tos 
“Draugo” ypatybės, kad nerim
tai kalbėdamas jis apeliuoja į 
sveiką protą (“Toks paprastas 
klausimas ateina kiekvienam 
sveiko proto žmogui”), o kai ima 
rimtai kalbėti, tai vadovaujasi 
įstatymais (“Bet nėra tokio Lie
tuvoje įstatymo, etc.”).

Bet eikime prie paties daly
ko. Prie “Aušros” gimnazijos 
yra direktoriui butas iš keturių 
kambarių. Jsidėmikite, tas bu
tas yra specialiniai skiriamas di
rektoriui. Pirma “Aušros” direk
torium buvo p. Dovydaitis ir to
dėl turėjo pilnos teisės naudoti^ 
tuo butu. Bet kuomet jis aplei
do direktoriaus vietą ir naujuo
ju direktorium liko paskirtas 
prof. M. Biržiška, tai pats savai
me suprantama, kad direkto
riaus butas turėjo tekti prof. 
M. Biržiškai. Tokią išvadą pa
jėgs padaryti net dešimties me-

specialinė misija yra nematyti 
I nieko blogo Lietuvos klerikalų 
j bloguose darbuose, bąndo patei
sinti ir šį niekuo nepateisinamą 

I’p. Dovydaičio žygį. Net “Lietu
va” turėjo pakankamai padoru
mo, kad pranešus, jog prof. Bir
žiška “per ištisus metus neišgar 
vęs priklausančia jam buto” nu
sitaręs aplei

Ir jeigu “Draugas”
bet kiek padorumo, tai, blogiai^ 
šiame atvejyje, jis tylėtų dėl 
to nelemto incindento, kuris kuo- 
aiškiausia parodo, jog Lietuvoje 
visokie Dovydaičiai jaučiasi, 
kaip anas A. Tolstojaus balados 
mandarinas:

“Sėdi po laldachimu, 
Chinietis Dcu-Kin-Dzinas 
Ir kalba mandarinams:
— Aš vyriausias mandari
nas”.

Jeigu per ištisus metus prof. 
Biržiška negalėjo atgauti pri
klausančio jam buto, kur įsiga
lėjo Dovydaitis, tatai rodo tik 
vieną dalyką, būtent, jog Lietu
voje klerikalų šulams įstatymai 
nėra dar parašyti ir jie gali elg
tis kaip tinkami.

i

KAIP GAIŠTA NAUDINGI 
ŽMONIJAI IŠRADIMAI.

Luther Burbank, paskilbęs 
augmenų augintojas ir moksli
ninkas, sako:

“Dabar aš darau daugiau 
eksperimentų, negu kada nors 
—• apie 8,000 ir viena dier 
na dabar aš sukuriu daugiau 
naujų ir pagerintų augmenų 
rųšių, negu aš sukurdavau bė
giu dviejų dešimčių metų. 
Naujus mano tvarinius suda
ro vaisiai, gėlės, daržovės, rie
šutai, grudai ir medžiai.

“Bet dauguma pagerinimų 
augmenų srityje nueina nie
kais, ir vargu bus kada su
naudoti.”
Pats Burbank aiškina, kodėl 

taip yrą. Jisai sako:
“Naujos augmenų rųšys ga

li pasiekti publiką tik per 
augmenų augintojus ir par
davėjus. Bet jokis augmenų 

.augintojas ar pardavėjas ne
nori daugiau, kaip dviejų nau
jų augmenų metams. Jie tvir
tina, kad didesnis skaičius de
moralizuoja jų biznį.”
Tuo budu genialingojo Bur- 

banko darbai turi nueiti nie
kais, nes pardavėjų interesai tu
ri būti apsaugoti. Kur tau, juk 
negalima liesti privatines ini
ciatyvos šventumą 1

Laikraštis “Labor” sako, kad 
valdžia nors šiame dalyke turė
tų -patarnauti žmonėms. Jeigu 
augmenų augintojai ir pardavė
jai nenori išplatinti pagerintas 
Burbanko augmenų rųšis, tai 
valdžia turi užsiimti tuo darbu.

——..........

kokia Rusija ‘bloga’, ir ma-: 
tykite kaip jūsų Dillmanas, 
Schlossbergis ir visa unija re
mia Rusiją ir neklauso ką so
cialistai sako. Su šita gudry- 
be Poška toli nenuėjo, vidur
kelyje jis tapo numaskuotas.”

1 Tas žmogiukas neturi absoliu
čiai jokių, įrodymų, kad drg. Po
ška f‘Keleivyje” ir “Naujieno
se” atakuoja unijos viršininkus 
prisidengdamas įvairiais slapy
vardžiais. Tai tik niekuo nepa
remtas spėjimas. Bet iš to spė
jimo A. Jenkins bando padary
ti “faktą”, kad iŠvilkus drg. Po-1 
škos griekus aikštėn. Tai iš tik
rų jų nepaprasta logika, kurią 
A. Jenkins, matoma, pasiskoli
no iš viską žinančios Cekos.

Tarp žodžių “spėti”' ir “ži
noti” A. Jenddins nedaro jo
kio skirtumo. “Keleivyje” til
po korespondencija, po kuria 
pasjiraŠū iPas—tiįs. A. Jenkins 
drožia:... ĮfV. Poška pasira-1 

šo: ‘Pas—tis’ ”. Matote, kaip Į 
ga'Iilma viską lengvai ^išaiši-l 
kinti Jenkiitso logika vaduo-l 
jantis. :

Tokiomis tai priemonėmis 
Jenkinso plauko žmonės ban
do išėsti drg. Pošką iš “Dar-| 
bo” redaktoriaus vietos.

Bet pas bolševikus jau ne- 
bepirmiena fabrikuoti faktuą, 
kuomet jie tikrų faktų netu
ri. Todėl ir delei šių Jenkin- 
so spėjimų perdaug nereikia 
stebėtis: juk įpratimas yra 
antras prigimimas.
---------------------------------------------------———

Koks Ponas, Toks 
Karmonas

Arba: kokia valdžia, toki jos 
tarnautojai-valdininkai.

pralobti valdininkams
Pirmiau-

■
Trecladfems, Liepos 25,1923

SPĖJIMAS IR ŽINOJIMAS.

Pasirinkime argumentų “Lai
svė” didelių ceremonijų nedaro. 
Ji vadovaujasi to airio taisykle, 
kuri skamba sekamai: “When- 
ever you see a head — hit it,” 
žinoma, jai visai nesvarbu tai, 
ar toks karžygiškumas gali bū
ti pateisintas, ar ne. Kad taip 
yra, rodo dabartinė “Laisvės” 
kampanija prieš drg. Pošką. Su 
jokiu padorumu ir teisingumu 
nesiskaitoma. Tikslas laisvie- 
čiams pateisina įr niekingiausio 
įrankio naudojimą. Štai ką A. 
Jenkins rašo “Laisvėje”:

“Geltonoji socialistų parti
ja, kaip jau visiems žinoma, 
pasižymėjo savo atkaklumu 
prieš šiuos darbininkų judėji
mus. Poška, kaipo socialistas 
hiląuitinės rųšies, visuomet 
stengėsi pakenkti kiek galė
damas šitiem darbininkų ju
dėjimam Jis negalėjo per rub- 
siuvių organą ‘Darbą’ atakuo
ti unijos viršininkus už rėmi
mą^ Sovięfų Rusijos, bęt jis 
tatai atliko per * ‘Keleivį’ ir 
‘Nąujiėnas’ po įvairiais slapy
vardžiais, o ‘Darbe’ reklama
vo socialistus. Išėjo taip: žiū
rėkit, rubsiuviai \per ‘Darbą’ 
kokie socialistai geri, tėmyki- 
te per ‘Keleivį’ ir ‘Naujienas’

Antrašte “Palaidos mintys 
dėl musų „valdininkų” Kauno 
“L. žinios” įdėjo šitokį stip
riai cenzūros iškąstą straipsnį:

Bevažinėdamas patyriau, 
kad umu laiku praturtėjęs ir 
smarkiai girtuokliavęs Kretin
gos muitinės viršininkas Ba- 
kunas paliuosuotas iš tarny
bos; tos pačios muitinės val
dininkas įlenda pažemintas 
;arnyboje. šis žemesnės vietos 
neužimsiąs. Mat, ir taip užtek
tinai susikrovęs turto ir galįs 
be tarnybos: gyventi.

Ikii šiol Lietuvoje norintiems 
greit
rudavo trys etapai, 
šia stodavo milicijom Jei tenl 
pridarydavo “gerų darbų,” 
(įsimaišius Seimui ar proku
ratūrai) , būdavo pavaromi 
(mat, pati Vidaus Reikalų Mi
nisterija neperdaugiausia krei
pia domės į kyšininkus ir gir
tuoklius valdininkus, būna net 
atsitikimų, kad doresnieji val
dininkai yra persekiojami) ,— 
tai stodavo Miškų Departamen
to žinybon; jei ir ten nepasi
sekdavo, tai muitinėse “kalda
vo” pinigus, kad galėtų ramiai 
gyventi. Bent naujas Seimas 
turėtų sutvarkyti, kad vienoje 
įstaigoje prasiradusiems val
dininkams nebūtų suteikiamos 
Vietos kitose įstaigose.

Kiek labiau nuo netinkamo 
elemento Valosi Krašto Ap
saugos Ministerija.

[31/k colių cenzūros iškąsta]
Išvogusieji Lydavėnų inten

dantūros sandėlyje 4 vagonus 
javų, šio sandėlio tarnautojai 
karo lauko teisme labai smar
kiai nubausti.

Krašto Apsaugos Ministeri
jai valantis nuo netinkamų 
tarnautojų, jie priimami ki- 
tosna ministerijosna ir, žino
ma, ten išsijuosę kerta Šposus. 
Tą galima Vid. Reik. Minist. 
pastebėti. Šiomis dienomis ta
po paliuosuotas Kretingos ap
skrities milicijos vadas Lauri
naitis, o jo vieton pastatytas 
kaž-koks kariškis. Jo nepažįs
tu, bet Laurinaitį žįnau, kaipo 
dorą ir> pasišventusį;' tėvynės• la- 
bui'Valdininką.'’ •

Antras Seimas turėtų įsa
kyti valdžiai stoti į grięžtą ko
vą su visais kyšininkais, gir
tuokliais ir apsileidėliais val
dininkais.

Suprantama, jei krikš. dem.

1 visur turės noro pastatyti “sa 
vo” 
negalės kovoti su netikusiais 
valdininkais, bet teismo nu
teistuosius turės amnestuoti, 
kad duoti galimybės užimti 
krikš. demokr. pozicijas. Taip 
jie yra padarę su žmogžudžiu- 
Mikuckiu. Mat, doresnieji val- 
dfininkali nepar'siduois krikš. 
demokratams — , 
griebsis fizinio darbo, negu dėl I 
garbes ir litų (jų nedaug te
mokama, bet iš šalies daug! 
galima prisižvejtfti).

Ar tik krikš. demokratai sa- 
|vo nelemta politika neišdirbs, 
ir Lietuvoj Turkijos tipo val
dininkų, bet visuomenė, ar pa- peržiūrimi, 
keis tą naują jungą? Agė. .

Nepridera skaityti perdaug 
--------------------------------------- smulkią spaudą, bent neskaityti 

■ ■ ■■ ii* ii I tol, kol akis ima skaudet.Latviios mokytoju okskur- „ ga„M v.wi, „ ki.„
n!in I jnfiiufti hnt mažiau skaityti prietamsoj,
Olj(į LICIUTUJ ar prie menko žiburio.

Kaunas. <— Latvijos moky-Į R^ant ar skaitant visada rai
tojai birželio 19 d. atvyko Lie-1 žiūrėti, kad šviesa užeitų 
tuvon, kaipo ekskursantai. Jie P1.0 nes kitos pusės
jau atlanko Joniškį, Šiaulius, lsViesai Puolant nesveika. 
Dotnavą, Kėdainius ir dabar Mažiausias sugedimas ar skau- 
vieši Kaune. dėjimas akių turi būti be jėkio

Birželio 21 d. svečiai buvo atidėliojimo apžiūrėtas.
I pasitikti Kauno stoty L. Mok. Tymais ar šiltine sergant, rei- 
prot S«uxigos Valdybos, Mie- kia j gerai ižiurSti 
sto burmistro, Seimo narių »■ ir krėiptis prie gydytojaus, nes 
mokytojų. Apsipažinus kiek su paprastai sių dvj • u ų 
nuėstu svečiams buvo pareng- upnintoS(
ti L. Mot. Glob. K-to prie- . .
glaudos bute pietus, kuriuose! Visose nelaimėse ar atsitiki- 
dalyvavo ir Lietuvos mokyto-1 muose su akim reikia kraipos 
jų, profesorių, Seimo narių. tnoj dėl akių gydytojauSy^ata- 

Pažymėtinos, pasakytos pie- rJm0 - - - ,
tų laiku kalbos, kuriuose rau- ^n8a tok j svarbų ir opų dalyką 

.donų siulu ėjo senai jau au-|Paves^ kam kitam, kad kartais 
ganti tarp lietuvių (lir latvių Į v*sai akių nepagadintų.
tautų susivienijimo idėja. Paprastai sugedimas ar dide- 

'Negalima nepaminėti p. I. ijs nuvargimas akių gimdo nuo- 
Rtytinė kalbos ištraukų. “Se-1 latinius galvos skaudėjimus, 
nai mes žinojom, musų pro- ypatingai vaikai su silpnom 
tas mums sakė, kad lietuviai akim negali taip pasekmingai 
ir latviai — broliškos tautos I mokytis kaip pridera.
ir kaipo tokios turi susivie-1 „ . .
nyti, bet musų širdys, jaus- ^ai pastebima koks norą 
mai, kodėl tai tylėjo. Tylėjo |n^erumas akių pas save ar pas 
stovint bendrame fronte prieš vaiku?, reikia teirautis be jokio 
bolševikus, tylėjo tol, ko! jųs, “ojimo pas tinkamą ir 
Lietuvos mokytojai, atvykote | simananM gydytoją. (FLIS). 
pas mus Rygon, kur išgirdus 
hymną, tautiškas dainas įvy
ko musų širdyse perversmas. 
Latvių tauta, prieš visokias 
diplomatines gudrybes, norii streikas. — Birželio 10 die- 
susiartinti su Lietuvių tauta. I sustreikavo didesnė dalis 
Mes mokytojai auklėjame jau- Klaipėdos darbininkų. Jie rei- 
n^^.v^ar^’. 7~ ,mes tuyi“Į kalauja 1 lito 25 centų už vie- 
me įžiebti jai tą meilę, tą vie-Įn^ (iarjj0 valandą, o darbdaviai 
nybės idėją ... siūlo 86 centus. Tikimasi, kad

(Svečių ir scimyninkų atsi-1 susitarti pasiseks greitai, 
nešimuose aiškiai reiškiasi di
delis draugingumas, artimu
mas, nuoširdumas.

Svečių ^ekskursantų tarpe svaras kainavo 11,000 mk. ar- 
yra švietimo vice-ministeris p. ka 1>90 centų; kiaušinių 900 
Karlis Dėkens, p. Peters Ku- mark., arbab 15c. svaras jau
ta, L. Mokyt, profes. sąjungos tienos 1 lit. 25 cn., kiaulienos 
pirmininkas, p. Indritis Ry-|2 lit., svaras žuvies 1600 — 
tins Rygos p. mok. s. pirm., 3400 nik., arba 75c. — 2 lit., 
p. K. Mellnalksnis pamatinių centneris bulvių 3 lit., arba 
mokyklų Viršininkas, dailinin- 21,000 mk., rugių 19 lit., mie- 
kas p. Kromberg ir p. A. Jes- žių 10 lit., avižų 17 lit., kviečių 
šen knygų ir žurnalų leidė- 25 lit., vidutinis malkų veži- 
jas; viso apie 50 asmenų. mas 15 nt.

Po pietų svečiai lankė Mie- 
sto ir karo muzėjus ir sūdė- Uostas 15 — 16 VI. Klaipė- 
jo vainikus prie paminklo zu- jog uostau įplaukė du laivu, o 
vusiems už laisvę. Dap kelias įplaukė — 3; visi su krovi- 
dienas svečiai bus Kaune, pas-| niais. 
kui vyks Klaipėdon, ir iš ten 
į Latviją. (L. Ž.)

——   v -------- -------------- ....

Rusijos armija

valdininkus, tai jie netik Sveikatos Dalykai Padirvėmis
AKIŲ PRIEŽIŪRA.

Geros akys yra geriausia do
vana, bet paprastai neužtenka
mai domės kreipiama akių prie
žiūrai.

Ypatingai vaikų akys turi 
jie verčiau | j3Uįį prižiūrimos, ir karts nuo 

karto reikia teirautis pas gydy* 
tojų, — kad ir jokio sugedimo 
nepastebi,/ bet idant butum tik
ras kad pavojaus nėra. Laiki
nai beveik visose viešose moky
klose nors du kart per metus 
vaikai yra nuskirto gydytojo

— “Naujienų redaktoriai tai 
visi nepaprasti: advokatai, ag
ronomai, chemikai etc.” — rū
stauja komunistai, ir didžiuojas, 
kad jų Vilnį redaguoja barberys, 
bulvių skutėjas ir mizemas kal
bėtojas. M

Vienas musų daktarų nesenai 
iškilmingai pareiškė:

“Nebedirbsiu niekam kitam, 
tik sau.”

Bet papratimas —• antras pri
gimimas. Daktaras nė nepasi
juto kaip nuėjęs streikuojamon 
vieton ėmė pamokslą sakyti apie 
“nesipriešinimą.”

/

Jei kas drįsta peikti lietuviš
kus kopūstus, tai tautininkų 
organai labai supyksta.

Mat jei nori musų lietuviškų 
kopūstų patriotams įtikti, turi 
ir prastą girti.

Du lietuvių 'laikraščių jau 
kurs metas žada ir žada virst 
dienraščiais, bet žodis vis neši
otoja kunu.

Kažin, kad jie pabandytų virst 
fnaktiraščiais?...
i ----------

Nieks Itokinj didžioj santaikoj 
negyvena kaip Vilnies redakto
riai. Kur tik eina, vis visi trys.

O gal tai ne tiek santaika, kiek 
paprastas vaikų būdas: visados 
buriu bėgiot

ta-
iin-

Iš Klaipėdos krašto

Produktų kainos: Birželio
13 d. Klaipėdos turguje sviesto

Brooklyniečiai andais gyrėsi, 
kad jie turį smarkesnių, gabes
nių inteligentų, kaip čikagiečiai. 
Ir dėl to jie sakosi pavylįosią iš 
čikagiečių p-lę Rakauskaitę, kai 
ta grįš iš Europos.

Duokdie. Tik kažin, ar p-lė 
Rakauskaitė taip mano apie 
brooklyniečius inteligentus, kaip 
kad jie patys apie save mano...

Sako, kad mūsiškiai komunis
tai kaip nesistengia eiti pirmyn, 
o vis eina atgal.

Pastebėjau vieną mažmožį, 
kurs betgi gal yra visa didžiulė 
priežastis to jų atgal ėjimo. Vil
nies redaktoriaus kulnys taip į 

užpakalį nuklypusios, kad einant 
jį vis atgal traukia, o paskui jį 
ir jo tavorščius...

Sako, kad Lietuvoj bedieviams 
vietos nesą.

Tai netiesa. Didžiuma Lietu- 
Vos kunigųĮ—^aršių-aršiaųsi 'be
dieviai, toki kaip Maliauskai, 
Vailokaičiai etc., o betgi jie pui- 
pių-puikiausiai ten gyvena.

— Vargo Vaikas.

Laiškas ponui Dievui

Anot atvykusių iš Rusijos ži
nių, Rusijos armija skaitoma 
apie 600,000, bet ištiktųjų jos 
yra po ginklais bent dvigubai 
daugiau. Aprėdyta ji geriau ne
gu pirmiau, turi ilgus šiltus šine- 
lius, gerus batus. Tat galinti ir 
žiemą kariauti. - Ginklų turi pa
kankamai, kurių ir namie gami
na ,ir gauna iš užsienio. Kada 
ėjo ginčai tarp Curzono ir čiče- 
rino, tuom pačiu laiku gauta bu
vo iš Anglijos ar ne 150 naujų 
karo orlaivių. Strateginiai ke
liai, ypač į pietus ir vakarus ge
rokai sutvarkyti. Pati • arnąija 
pamainyta naujais vyrais, senų 
naminio karo dalyvių palikta 
mažai. Disciplina smarki. Pul
kai tvarkomi pagal tautybės ir 
bendrai tautiškas principas vi
sur pravedamas. (L. ž.).

žuvys Klaipėdos Krašte ko
vo mėnesį sugauta žuvų Rytju- 
rėje 936.935 kilgr.; Kuršių 
marėse 221.125 kilogr.; upėse

I ir ežeruose 16.000 kilogr., — 
viso 474.050 kilogramų.

Nesenai Šveicarijoj buvęs 
toks atsitikimas. Vienas var
gingas žmogelis parašė laišką 
Ponui Dievui, nusiskųsdanias 
dėl savo vargo ir prašydamas, 
kad Ponas Ditvas atsiųstų jam 
pinigų 100 frankų. Užlipino 
kaip reikiant pašto ženklelį, ir 
pasiuntė. Paštas, nežinodamas, 
kur surast Poną Dievą ir 
įteikt jam laišką, atidavė jį 
kantono valdžiai. Valdininkai 
pasitarę tarp savęs, nusispren- 
dė padaryt gerą darbą. Jie 
piasičiupinejo savo kišenėse, 
sudėjo 50 frankų ir pasiuntė 
prašančiajam.

Žmogelis, gavęs pinigų tik 
50 frankų, o ne visą šimtą,

Maskvos ūkio paroda
“Izvestija” duoda interesingų 

žinių apie įvyksiančią rugpiučio 
mėnesį ūkio parodą Maskvoj ir 
apie rengimąsi prie jos. Paro
da užimsianti 64 dešimtines že
mės ploto. Statymui parodos 
namams ir pavilionų atvežta 
2,000 vagonų statomosios me
džiagos, nuo žiemos dirba ten 
5x300 darbininkų ir tarnautojų. 
Paroda turėsianti teatrų, kino, 
luna-parką, oro kelių ir kitokių 
pramogų.

Į parodą laukiama 255 tūks
tančių valstiečių, atstovų nuo 
17,000 valsčių (po 15 nuo vals
čiaus) ir 8,000 ekskursijų.

Laiške jis dėkoja jam už do
vaną ir meldžia dar 100 fran
kų, bet įspėja Dievą, kad ne
besiųstų per valdžios rankas, 
— ji vagianti: iš pirmojo siun
tinio ji išvogus jam 50 fran
kų.

KOVA SU BANDITAIS 
LATVIJOJ.

Latvijos teisingumo ministe- 
ris, kovai su labai praplitusiu 
banditizmu, išdirbo projektą 
apie visų sulaikytų banditų tei
simą ne paprastame, o karo teis
me.

GARSINK1T1ES 
NAUJIENOSE
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Trečiadienis, Taepos 1922
GIMIMAI

nee

Garsinkitės Naujienose

Sveikatos įmonė

Elevatoriy darbininkai nori 
padidinimo užmokesties

17948 G. Grinienei
17949 V. Braziutei
17952 S. Kvaukienei
17953 E. Stankinei
17954 O. Atkačiunaitė
17955 F. Petronaitė
17958 F. Tamkevičaitė
17959 L. Rainienei
17960 D. Suveizdienei
17964 A. Soblinskienei
17966 B. Mozerienei
17967 O. Šidlauskienei
17968 A. Beiskienei
17969 O. Beržinaitei
17971 O. Verkienei
17072 A. Uženienei
17973 J. Mišeikis
17974 K. šeštokui
17978 P. Svidras
17983 P. Zinaičiutei
17984 B. Stulpinienei
17985 K. Zakaičiui
17986 E. Stasulionienei
17989 Z. žemeckienei
17992 K. Petraitis
17993 T. Reivitui

OJAS 
facijoa

Nuliūdę tčvai,
Stasys ir Leokadija Valaičiai

— ir tu. 
pusę kai

UUivyaty

kurios esate

laikyti rankas ' švariai

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

CHICAGO. ILL.

Benjamin J. Barrette Jr. 
139 N. Clark gat., šiomis die 
nomis kreipėsi teisman divor 
so reikalu. Dalykas tame. Jc 
žmona perdaug pinigų išleid 
žianti sau ir savo motinai pir 
kiniui drabužių.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 coli

JEI skaitant i , __________
silieja į dailią, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbaa paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulSs Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiuriji- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės Šviesos pagamina mirksi-

į atstu nuo akių, 
irodo, kad raidės su

Mergaitės gimimo 
nos kortelė išdavė 

šikus.

Valparaiso universitetas 
. neužsidarys

leiskanos 
Naudokite 

Ruffles nuolatos ir po tp, ir 
J 'į““’ _ i-

odą švaria ir sveika ir 
plaukus gražiais iį žvil-

CHICAGOS 
ŽINIOS

pleiskanų mirtinąjį priešų, 
Suvilginkito Rudes -savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ii 
tuojaus pranyks

tuo budu užlaikykite'sayo gal 
vos
savo
gančiais.
Kąina/65o., ąptiękoaę, arba prisiųa 
kito 75c.' tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyp, N.i Y.

Neapsimoka vyry pini 
gus aikvoti

šiuomi pranešu savo draugams,— 
kostumeriams, kad savo biznį per
kėliau po No. 3043 W. Fullerton 
Avė. arti Milwaukee Avė. Meldžiu 
neužmiršti atsilankyti visus savo 
kostumerius.

Draugiškai Chas. McKay.

Kaip “artistas” pakliuvo 
“džėlon”.

Telephone Rooeevelt 7?95
Dr. K. P. Miczol, M. D 

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

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

padaryti, bet todėl, kad jis turi sa
vyje tikrą ir labai didelę sveikatos 
apsaugojimo ypatybę.

Jo smetonines putos, kurios 
paeina nuo alyvų iš paimu fruktų ir 
cocoanut, įsigeria giliai į kiekvieną 
odos skylutę kaipo geriausis anti
septikas, kuris moksliškai išvalo, 
prašalina kūno dvokimus, atšvie
žina ir pašalina visokias bakterijas.

' i ■ 1 , .
Lifebuoy atšviežina rankas 

Motinos
“Sveikatos Daktarais” jūsų šeimy
nų — po to kaip jus arba jūsų 
vaikai buvo kur nors susigrūdime, 
atsidėkite ant,Lifebuoy, kad paša
linus visus pavojingus perus ir ne
matomus ligų perus. Tikrai žiūrė
kite, kad. rankos specialiai butų vi
suomet atšviežinamos, nes juk ran
kos nuneša perus į burną, nosį ar
ba padeda jubs ant .maisto. Laiky
kit šmotą muilo kiekvienoje vie
toję kur tik yra bėgantis vanduo.

Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava, z 
kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadioniaia 9 r. iki 12 dieno*.

Paminėjimas metų sukaktu
vių; Stanislovas Valaitis 4-nų 
metų ir 3-jų mėnesių amžiaus 
persiskyrė su šiuo pasauliu Lie
pos 25-tą dieną. 1922 metuose 
po nelaimingos operacijos. Pa
maldos atsibus švento Jurgio pa
rapijos bažnyčioj, seredoje, lie
pos 26-tą d., 1923 metuose. Mel
džiam visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose.

Ilsėkis musų mylimiausias sū
neli toj šaltoj Žemelėj švento 
Kazimiero Kapinėse kur ir męs 
pas tave ilsėtis per amžius atv 
eisim. ‘

Lai būna Sūneli lengva žeme-

Kvapsnys pranyksta 
bet apsauga pasilie-

Gatvckarių . darbininkams 
laimėjus, sako, ir aukštutinių 
geležinkelių darlhininkai turį 
vilties išgauti padidinimo už- 
mokesties. Jų arbi(racija pra
sidėsianti' ateinantį ketvirta
dienį.

Dabar elevatorių niotorma- 
nai gauną 72 centu valandai, 
o konduktoriai tik 70.

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

Sekretorius V. Mišeika.

Kiek laiko atgal laikraščiai 
skelbė, kad Valfparaiso univer
sitetas užsidarys. Bet kaip pasi
rodo, tai minėtas universitetas 
netik ką neužsidarys, bet dar 
jis bus žymiai pagerintas atei
nančiais mokslo metais.

į Rudeninis mokslo bertainis 
prasidėsiąs spalio 1 dieną. Sa, 
ko, kad ateinantį rudenį Valpą- 
raiso universitetas turėsiąs 
daugiau studentų, negu jią tu
rėjęs jų pereitais mokslo me
tais. Sako, jau įr dabar daug 
studentų užsirašę bei išanksto 
užsisakę ateinantiems mokslo 
metams kambarius bendrabu
čiuose. »

Plėšikai išplėškla'm|i vienus 
namus išnešę vieną moters 
plošeių, kurio kišeniuje buvo 
įdėta mažute kortelė, ant ku
rios buvo pažymėta mergaites 
gimimo diena. Vienas plėši
kų per “klaidą” pakliuvęs džė- 
lon, o su juo ir tas ploščius. 
Policistai tatai pastebėję pra
nešė apie tai tos mergaitės 
motinai ir ji prisipažinusi sa
vo ploščių.

.. tiradom* mechanii- 
kari išgydo ruptur* vyrų,

Phono Boulevard '0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias liga$ vyrų, 
moterų ir Vaikų. . ! ’ V

Patarimai dovanai. • /
3249 So. Morgan St.. >

Valandos: Paned., Utarnrn., Ketv. 
ir Pėt. 2—9. ;

Subat. 5—9, Nėdeiionjią 9—12 
dieną. ' ‘ V ,

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Streikas sėkmingai tęsiasi, 
Darbininkai tvirtai laikosi.
— Visi streikieriai perma
to, kad streikas greit baig-

Sako, jis apie penkiasdešimts 
merginoms turįs nuėmęs to
kius paveikslus. Dabar jos no
rinčios sunaikinti tokius pavei
kslus, bet jie užgriebti valdžios, 
<lel pavartojimo tardymuose 
“artisto”.

Nemaža jau areštuota ir 
merginų. Mat ir joms reikalin
ga kai kas pasiaiškinti.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

T*L Lafayette 4221
Phunbing, Heatfar 

Kaipo liątuvi*, lietuviam* vimdai 
patarnauju kuogariaaalal 

M. Yuška,
8223 W. Mik Stn Chieage. HL

C. B. Shane Co. streikieriai 
gerai laikosi. Streiklaužių vis 
daugiau ir daugiau meta dar
bą ir prisideda prie stręikie- 
rių. Sako, kad rubsiuvykloje 
darbas jau visai supariližuo-

Kiek laiko atgal buvo rašyta 
“Naujienose”, kad kai kurie 
Halsted ir 21 gatvių apiclinkės 
žmonės nusipirkę piragaičių iš 
Johansen keptuvės, 2118 South 
Halsted gat., ir nuo jų susirgę, 
t. y. užsinuodiję. Dabar Sveika
tos Departamentas išanalizavęs 
tuos piragaičius ir jokių nuodų 
juose nesuradę. Be to, į minėtą 
keptuvę buvę atsilankę Sveika
tos Departamento inspektoriai 
ištirti ar keptuvė yra užlaiko
ma sanitariniai. Viskas esą ras; 
ta tvarkoje ir švariai užlaiko
ma. Dar ir kitokiais budais 
buvę bandoma patirti, ar ištik- 
rųjų žmonės susirgę nuo tų pi
ragaičių, bet nieko panašaus 
nebuvę galima surasti.

vo žingeidumo. čia 
sprenžinų kurie spaustų 
kojų, kurie trina jas. _ w _____ ____
meninj patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje Ir Amerikoje.
Chicagos daktaras gydo rupturas 

Visiems uiinšeresuotiems
Aš pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj slėpisnoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru tfasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egaaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni-

Guliu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturua, 
uau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D.
217 K. 31st St., Chicavo.

Per sekamas trisdešimts dienų 
’/z kaino*.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis į musų nuolatini ofisą re- 
miantieu šio skelbimu, laike sekamų 30 
dienų gaus pilną r4 demonstravimą tos 
puikios systemos?— DYKAI 
rėš tiesą 
nos. «•>

. Neatidąliokite. 
mo ligos visuomet 
Valandos 

pietų, 
vai, 
niais nuo 9 vai.

Dr. Kemp’s System
131 S’o. Wabash Avė.

(Netoli Adams Si.) Chicasro.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

Joseph Sussarry, meksikietis, 
“džianitorius” iš profesijos, bet 
dailės fotografas iš palinkimo, 
sėdi Oak Park džėloje. Jis are
štuotas už ėmimą merginoms 
paveikslų skiepe. Sako, jis su
tikęs kur nors parkuose gražią 
merginą ją gražiai užkalbinda
vęs ir pasiūlydavęs nuimti 
jai dykai jos paveikslą, jei tik 
ji sutiksianti ateiti į jo “stu- 
dio”. Ir daugumas merginų jo 
paklausydavę. Pirmą fotografi
ją jis padarydavęs gerai, bet 
paskui liepdavęs merginom 
šiek tiek ipaželiau apsirėdyti, 
nes mat to reikalaujanti “dail- 
le”. Gi kada jis jas prikalbin
davęs “dailiau” “pozinti,“ jis 
nutraukęs tokius paveikslus 
blogiems tikslams pavartoda-

Nors boseliai vis dar šiau
šėsi ir nenori pildyti teisin
gus streikierių darbininkų rei
kalavimus, bet matyt, kad jie 
jau ilgiau priešintis nebega
lės. Nes jau ir dabar persi- 
tįkrino!, kad ^tdlimesms strei
ko tęsimas jiems tik nuosto
lius daro. Bet, suprantamą, 
jie vis dar tiki, kad gal pa
vyks jiems pakrikdyti strei
kas. Bet,'tatai padaryti nesi
duos streikieriai, nes jie visi 
savo reikalt|s ‘ jau gerai su
pranta. Jie sugebės streikuoti 
tol, kol streikas bus pilnai lai
mėtas.

Dabar kasdien darbininkai 
laiko susirinkimus ir labai 
rimtai svarsto savo reikalus. 
Dažnai jie turi ir kalbėtojų, 
kurie jiems duoda naudingus 
patarimus bei nurodymus.

— Streikieris.

ofisoJt/y DR. H. A< BROAD 
VlbuRMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita. Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

' Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimų.

Sveikatos Departamen
tas nesurado .. nuodu 

kekse

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Jennię Sargis, 549 Rush St., 
liepos 8 d.

Charlotte Walis, 4527 South 
Spaulding Avė., liepos 1 d.

Stella Valčenkas, 1227 Inde- 
pendence Blvd., liepos 6 d.

Chester Varmus, 13416 Mack- 
man, liepos 9 d.

Leoną Jonik, 140 W. 46th Bl, 
liepos 6 d.

Urbanas, 8939 N. Paulina St, 
liępos 10 d.

Dorothy Lebus, 7924 Langley 
Avė., liepos 3 d.

Violet Kaminski, 2358 Mar- 
shall Blvd., liepos 7 d.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPKACTOR

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

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

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

Vis daugiau C. B. Shane 
Co. streiklaužiy prisideda 

prie streikieriy

Nenešiokite Diržo
Po U*ų bandymų, 
ką aystemą, I 
moterų ir_ vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Syatema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
struojarna_pYKAI šio mokslinio syste- 

mos tiems
lllilM k 111 i < ■ i.-,
aMv"111"11 ,s•

t* ‘'■'•■BE lasisekil'K. Lili Kili
11,11 K. ,la , aku
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MHwM»KHHM|8travimą — dėl ea- 
nėra plieninių

— nei diržų ant 
Jus gausite as-

DAKTARAI jums pasakys, kad 
praktiškai visos 'limpamos li

gos yra išplatinamos tiesioginiu ar 
netiesioginiu susidurimu tarpe 
žmonių.

Ir jus negalite pasislėpti nuo to 
pavojaus. Jūsų gyvenimas turi 
plaukti; jus turite susitikti, jus tu
rite paliesti kitą ir turite kalbėt su 
kitais; jus turite vartoti tūkstan
čius visokių dalykų, kurie buvo 
vartoti kitų.

Nematomas pavojus užsikrėtimo 
ligomis randasi visur.

Rankos išplatina užsikrėtimus
Apsaugok save! Geriausi apsau

ga yra 
mazgojant tankiai su tikrai Seiku 
muilu.

Lifebuoy pasidarė labiausiai iš
siplatinęs: ir vartojamas toalfetinis 
muilas: visame pasaulyje, netik to
dėl,, kad j js yra grynap ir pagraži
nantis odą kaip kiti miniai kur yra

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Ranko, kad siųstieji ik-Asn^ri" 
pilnai išmokėti sekantiems asir 
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
17902 D. Prasauckienei
17904 J. Dervininkui
17909 O. Dedinaitė
17912 M. Skiečiuvienei
17913 J. Slikui
17915 P. Cvirkienė
17916 O. Kalvaitienei
17920 M. Jončienei
17925, K. Lingiui
17926 M. Marcinkienei
17927 M. Vasiliauskienei
17928 M. Pronskevičaitei
17929 J. Andrulis
17930 O. Nakčiunaitei
17931 K. Mejus
17934 J. Valinčiui
17936 J. Juškevičiui
17937 — K. Gedrimas
17938 O. Stulgaitė
17939 Z. Pikturnienei
17940 O. Syiderskienei
17941 T. Jonaitytei
17942 A. Daugirdai
17943 M. Bugentavičienei
17944 Z. Bernotienei
17945 N. Bazdžiuvicnei

Yra Pavojus 
Kiekvienam Susigrūdime

PRAKALBOS!
temoje

Vainikas dėl kiąkvieno Žmogaus ir jo reikšmė—bus išaiškinta paremiant 
Biblijos ir Frinologijos mokslo išvadomis?

Kalbčs J. ZAVIST
Biblijos ir

MILDOS SALĖJE, 3142 S. HALSTED ST.
Ketverge, Liepos 26,1923,7:30 v. v.

O SEKMADIENY J, LIEPOS 29-tą, 11:30 Ryto, toj pačioj salėj 
Kalbčs S. J. Beneckas temoje:

Ką reiškia gręžimas Žydų j Palestiną ?
Taipo ir visada Ketvergais ir Nedėldieniais tonu pačiom valandom atsi- 

būna prakalbos. Visuomet Įžanga liu"sa’Knv^»iako^%blijM Studentai..
---------------- ------------------- ■ 1. • -r*

musų

gaus pilną
j/-

gatiti gydymą už
Ne# pavpjua 

yra. f.
: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 pc 
Seredomiu ir Kubatomis nuo i 

ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
ryto iki 1 vai. dieną

Rezidencijos Tel. Bruns^rick 4887
Dr. C. Yucius D. C. ^h. C.

CHIROPRACHC GYD
Be gyduolių, be ope 

Vai. 9-1; 5-8 P. 
šventad. 9-12

1579 Miiwaukee Avė., 
Kampas Robey ir Nęrth Avė.
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Lietuvių .Rateliuose
LSS. 137 Kuopos draugiš 

kas išvažiavimas
Sekmadienį, liepos 22 dieną 

Beverly miške Roselando LSS. 
137 kuopa suruošė darugišką 
išvažiavimą.

Pastebėjęs “Naujienose”, 
kad roseland iečiai rengia išva
žiavimą, kuriame dalyvaus ir 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos se
nas socialistų darbuotojas drg. 
Antanas Narbutas, su kai ku
riais savo draugais nusitarėme 
būtinai nuvykti j rosclandicčių 
išvažiąvimą.

Nedėlioj apie antrą valandą 
po pietų dasigavome į Beverly 
mišką. Belipant ant “istoriško
jo” kalno, kur keletas metų at
gal “generolas” Juozas Stilso- 
nas savo “spyčiųje” pareiškęs, 
kad jis atvykęs iš Pbiladelphi-1 
jos į Chicagą nė kokiais kitais 
tikslais, o tik arba užkariauti 
“Nu j ienas,” arba jas visiškai 
sugriauti, pirmiausia užėjome 
Lietuvių Nėpriguimingo Kliu- 
bo išvažiavimų. Kliubiečiai prie 
puikiai griežiančios muzikos 
gražiai šoko ir linksminosi. 
Biskutį paėjus toliau radome 
ant to paties kalnelio Brighton 
Park Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės išvažiavimą. Vai
kučiai gražiai linksminosi, de
klamavo, monologus sakė, dai
navo ir tt., o jų tėvai ir šiaip 
pašaliniai žmonės gėrėjosi vai
kučių programų ir žaismėmis. 
Dar kiek toliau ant to paties 
kalno turėjo išvažiavimą, rodos, 
Lietuvos Dukterų Draugija. 
Keletas desėtkų vyrų ir mote
rų susėdę aplink prie ilgų sta
lų užkandžiavo ir juokavo.

Perėji s per pirmąjį griovį 
radome lygioje vietoje susėdu
sius ant žolės po lapuotais me
džiais Lietuvių Stygų Orkest
ro būrelį muzikantų ir muzi
kančių. Vieni jų pavėsuodami 
linksmai šnekučiavosi, o kiti 
skambino ant mandalinų.

Ir taip bevaikščiodami apėjo
me mes daugybę lietuvių, susė
dusių tai būreliais, tai rateliais 
po medžiais linksmai laiką ty
rame ore beledžiant.

Bet surasti roselandiečius pa 
sisekė mums tik apie septintą I 
valandą vakaro. Daugumas 
žmonių neradę roselandiečių 
jau buvo išvažiavę namo. Mes 
juos užėjome gražioje vietoje 
pietinėje miško daly. Jų buvo 
arti 20. Jie visi linksmai šneku
čiavosi ir gamtos grože gėrėjo
si. Mums irgi buvo pasigerė
jimo juos suradus. Nes, nors 
jau ir vėlus buvo laikas ir 
mum ilgai kalbėti nebuvo pro
gos, bet vis tik d. Narbutas 
mums daug įdomių dalykų pa
pasakojo apie Lietuvą, jos žmo
nių gyvenimą, jų vargus bei 
troškimus ir skurdą. Jis pata
ręs dabar į Lietuvą nevažiuo
ti, nes dar nenusistovėję eko
nominės gyvenimo sąlygos Lie
tuvoje. Lietuvoje dar daug ko 
trūkstą. Kol Lietuva susitvar
kysianti, dar, girdi, praeisią ke
letas metų. Ypač daug dar 
metų imsią, kol bus pilnai su
tvarkytas Lietuves ūkis. Dabar, 
girdi, ūkininkų produktai labai 
pigus, o visos kitos prekės veik 
neįperkamos. Per tai ūkinin
kai turį daug nukentėti. Be to, 
daug Lietuvos žmonės kenčią 
ir dėl nepastovios tautinių sen
tikių su lenkais išlaukinės Lie
tuvos politikos. Lietuva, girdi, 
esanti priversta vis dar laikyti 
didelę armiją. Gi tokios armi
jos užlaikymas fcuėdąs daug pi
nigų, kuriuos Lietuvos valdžia 
turinti surinkti įvairiais mo
kesčiais nuo savo gyventojų. Oi 
tas kaip tik ir apsunkinąs Lie
tuvos žmonių gyvenimą.

Iš pasikalbėjimo su d. Nar
butu paaiškėjo, kad jis buvo 
patenkintas tik Lietuvos oru, 
jaunimu ir šiaip žmonėmis. 
Nes, pasak jo, Lietuvos oras 
yra sveikas, ir jaunimas ir šiaip) 
žmonės labai draugiški.

Lietuvos bankai sakė d. Nar-I

i bu*as, esą nei kiek neprasčiau 
sutvarkyti žmonių eksplotavi- 
mui už Amerikos bankus. Tik, 
girdi, Lietuvoje valdiškų vietų 
ir šiaip visokių raštinių tar
nautojai esą toli atsilikę už 
amerikiečius. Lietuvoje toki 
tarnautojai esą daug “mandre- 
sni*”, bet prie darbo tingus, 
mčgsantys labai išpalengva dir
bti.

Drg. Narbutas papasakojo 
mums daug įdomių dalykų ir 
apie Rusiją kas jam teko, pa
tirti iš sugrįžusių iš Rusijos 
žmonių. Bet apie dėl stokos 
laiko nesurašysiu. Be to, kai 
kurie dalykai mums jau žino
mi iš laikraščių.

Apie devintą valandą vakarų 
mes su savo draugais atsisvei
kinome roselandiečiais, pasisa
kydami vieni kitiems “iki pasi
matymui liepos 29 dieną LSS. 
VIII Rajono draugiškame išva
žiavime Jefferson miške.”

— Roselandiečių draugas

aš ten busiu, bet taipgi ir tūk
stančiai kitų chicagiečių. Tik, 
kad butų graži diena.

Iki pasimatymui Naujienų 
piknike rugpiučio penktą.

J. Paupenas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ EARL VARTOTŲ KARŲ BARGENAS

LSS. 4-os kuopos . 
mitingas.

Šiandie, 8 valandą 
įvyks LSS. 4-tos kuopos narių 
susirinkimas Raymond Chapcl 
salėj, 816 W. 31-ma gatvė.

Visi nariai kviečiami būtinai 
atvykti; yra svarbių reikalų.

— Valdybių

vakaro

Vaikinai jau perkasi 
naujus šiušius

Mat sužinojo, kad visos gra
žiausios lietuvaites suvažiuos

Naujienų 
veik visi

save

gražybių, 
neg Įima

manau ir 
pinikai). 
Su ku- 

visi

Besiartinant antrajam Nau
jienų piknikui aš nieko nelau
kdamas nusipirkau naujus 
šiušius. Mane tatai daryti pri
vertė tas, kai sužinojau, kad 
jau visos gražiausios Chicagos 
lietuvaitės yra pasižadėjusios 
būtinai atvažiuoti Naujienų 
piknikai).

Chicago lietuvaitės irgi ne 
dykai nusitarė tatai daryti. 
Nes ir jos turbut nujaučia, 
kad j ruošiamąjį 
pikniką suvažiuos
Chicagos jaunikaičiai. Tat ir 
jos taip pat jau perkasi nau
jas dreses ir kitus reikalingus 
tinksus.

Todėl aš iškalno žinau, kad 
Naujienų piknike turėsiu pro
gos pasimatyti su visais
pažįstamais bei pažįstamomis, 
Tenai aš galėsiu netik susieiti 
su visais savo draugais, pažįsta
mais ir prieteliais, bet taipgi 
turėsiu progos su visais pasi
kalbėti ir atnaujinti su jais sa
vo draugiškus rįšius. Be to, 
turėsiu progos pasigerėti netik 
gamtos grože, praleisti links
mai laiką, tyru oru pakvėpuo
ti, bet taipgi galėsiu pamatyti 
įvairių įvairiausių 
kokių niekur kitur 

[matyti.
Ne aš vienas i taip 

rengiuosi Naujienų 
Tokių pilna Chicaga.
riais tik kalbėjausi, veik 
panašiai išsireiškė. Visi netik 
patys rengiasi važiuoti Naujie
nų piknikan, bet tatai daryt 
ragina ir savo draugus bei pa
žįstamus. Nes mat visi gerai 
žino iš savo patirimų, kurie tik 
yra buvę Naujienų piknikuose, 
kad Naujienos moka surengti 
tokius piknikus, kur visiems, 
dideliems ir mažiems, vyrams 
ir moterims, vaikinams ir mer
ginoms, esti pakankamai pasi
gerėjimo. Naujienų piknikų 
rengėjai moka visus patenkinti 
taip, kad jau sykį buvęs jų pik
nike daugiau nebegali iškęsti 
nevažiavęs.

Beje, aš bučiau visai pamir
šęs užsiminti ir apie žaismes. 
Kaip girdėti, rengiamajame 
Naujienų piknike žada būti ge
riausia muzika ir gabiausi žai
slų vedėjai. Sako, kad vis tai 
bus naujausia ir dar niekur ne
matyta. Bet bus dar ir kitį 
įvairumų, kas padarys juoko 
tiek, kad reiks juoktis visiems 
susiėmus per vidurius...

Todėl aš esu šinr, kad netik

Pranešimai

RĖKIA vyrų j pressing ir 
shipping departamentą, 47 c. į 
valandą. Nuolat darbas. 
GLIDDEN NUT BUTTER CO.

2760 Eelston Avė.

LSS. 4-toą, kuopos mitingas bus lai
komas trečiadienį, liepos 25, lygiai 8 
v. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 31-ma gatvė. Visi nariai kvie
čiami susirinkt laiku -ir pasirūpinti 
naujų kandidatų kuopai.

Valdyba.

Brighton Park. — A. Ž. V. Draugi
jėlės tėvų susirinkimas įvyks seredoj, 
liepos 25 d., 7:30 v. v., McKinley Park 
svetainėj. Visi tėvai ir motinos pra
šomi atvykti, nes yra svarbių dalykų 
aptarti.—Rašt. J. S.

North Side Draugijų Sąryšis palai
kymui Viešo Knygyno delegatų susi
rinkimas bus liepos 26 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansįa 
Avė. Visų draugijų delegatai prašomi 
laiku susirinkti, nes turime daug da
lykų apsvarstyti.—R. Shaikus.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro repe
ticijos įvyks ketvirtadienį, liepos 26 d., 
7:30 vai. vak., Mark White Sąuare 
Park (Engine Room) svetainėj ant 
Halsted ir 29-os gatvių. Draugai ir 
draugės, malonėkite visi punktualiŠ- 
kai susirinkti.—J. J. A.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys. Atsišauki t greitai.

L. Striupas
1823 North Avė.

Tel. Humboldt 0194.

Būick Touring Light Studebaker Tour.
Ford Touring Dodge Coupe
Velie Coupe i " Mitchell 7 Pass.
Reo Touring Maxwell Tour.
Oakland Sedan Stearns-Knight Tour.

šeši Brigcoes nuo 1918 iki 1921
Augščiau paminėti karai parduodami pas New Earls yra 

labai gerame stovyje. Kainos nuo $75 ir augščiau. 1922 Earl 
pertaiso ir garantuoja.karus. Pirmiau pirkimo karo, pamatyk 
tavorą. Earl Touring, Sport, Cambriole ir Sedan, $1095 iki 
$1595.
Jūsų senas karas, biskis pinigų, o kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

EARL CHICAGO COMPANY 
2239 Michigan Avė., Tel. Victory 8668

VYRŲ

Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į vai. 
Prie anglių, 55c į vai. Prie gręžimo 
preso, 60c į vai. Prie elevatorio $25 j 
savaitę. Inžinierių, nuo $40 iki $45 
į savaitę. Elektrišenų, 75c į vai. Jani- 
torių, $25.00 iki $27.00 į savaitę. Darbi
ninkų, 50c į vai. Mašinistų, 75c į va
landa. Aliejuotojų, 55c. į yal. Steam 
fiterių, 70c į vai. Sargų, $100 į mė
nesį, 8 vai. darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,, 

4191 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Cigarų, Ci- 

garetų, Kendžių ir kitų maž
možių krautuvė.

1907 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU /savo švogerio Julijo

no Laukžemio ir švogerio Vincento 
Kinčiaus, Brolio F. Franevskij. Visi 3 
paeina iš Lietuvos, Tauragės apskr., 
Namiesčio miesto; jau 3 metai kaip 
negaunu nuo jų laiško. Visi 3 gyvena 
Chicago, III. Prašau jų atsišaukti ar- 
bas kas juos žino, man pranešti už ką 
nisių dėkingas.

MIKOLAS FRANEVSKIJ
P. O. Box 58 

MILBURN, W. Va.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO. 
3601 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo — 
liga. Kreipkiktes:

3404 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen krautuvė. Biznis iš
dirbtas per daugel metų. Par
duosiu pigiai.

1915į So. Union Avė.

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.
-......... ....  ...................r .. .................................  <i

PARDAVIMUI automobilius, 
Chandler, 7 pasažierių. Atsi
šaukite ir apžiūrėkite karą.

2551 So. Spaulindg Avė.

NAMAI-2EMĖ
BARGENAS BARGENAS 

CICEROJ
Parsiduoda medinis namas 
ant dviejų pagyvenimų 4 ir 5 
kambariais; vanos ir elekjfi- 

kos šviesos, visas namaa yra 
geras. Rendos neša $50.00 į 
mėnesį.
Parsiduoda medinis namas su 
bizniu ir 4 pagyvenimais ir 
garažius. Kas nori pirkti su 
bizniu galima tuojaus atida
ryti biznį, taipgi mainysiu ant 
lotų arba automdbiliaus.
Parsiduoda mūrinis namas, 
naujas po 5 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, 
visas įtaisymas vėliausios ma
dos, namas randasi ■ gražiau
sioj vietoj Parkholme.
Taipgi turime lotų ant parda
vimo Grant Works ir Park
holme.
Norintis pirkti arba parduoti 
kreipkities: '<

Grant Works Real Estate 
49U W. I4th St., Cicero. III. 
Phone Cicero 6723.
Res. Phone Cicero 6272.

Klausk Shvegzda.

RAKANDAI

' Pranešimas mano.vyrui.
Aš Petronėlė Vanagienė 'su

grįžau nuo- brolio Adomo iš 
Grand Haven, Mich. Dabar esu 
pas Tamošių Vanagą, 826 W. 
106th Si., Chicago, 111.

JIEŠKAU savo brolio Jono Ado- 
maišio, kuris gyvena W. Pullman, III. 
Jis pats ar kas kitas malonėkite man 
pranešti, busiu dėkingas.

F. ADOMAITIS, 
Bayonne, N. J.

REIKIA DARBININKŲ 
ir MOLDERIŲ
Illinois Malleable Iron Co.

1760 Diversey Parkway
PAKERIŲ
DARININKŲ
NUOLAT DARBAS
GERA PRADŽIAI ALGA
PROGA ATEIČIAI

SEARS ROEBUCK and CO.
Arthington and Homan St.

PARSIDUODA saldainių, gro- 
seris ir visokių delikatessen 
krautuvė. Biznis gera ir pigiai.

2547 S. Halsted St.

TUO J AUS reikia parduoti 10 mė
nesių dėvėtą, 3 šmotų odinį seklyčios 
setą. Kauras, valgomo kambario setas, 
kombinacijos pečius, lovos įrengiama 
ir kamoda. Parduosiu už protingą 
pasiūlymą. Daiktai galima matyti 
utarninko ir seredos vaakre po 7 vai.

3944 Sx Rockwell St., 2 lubos.

Parsiduoda maža priemiesčio vištų 
farma. 17 mylių į piet-vakarius nuo 
didmiesčio. 6 kambariais bungalow, 
elektra, didelis vištininkas ir kitas 
dėl mažų viščiukų. Dideli ąžuolai 
skrynų porčiai, didelis bargenas, $4,- 
000. $2,000 cash, balansas išmokėji
mais. Imkit Arcner karus lig limits, 
potam Chicago-Juliet lig Justice Park. 
H. E. NELSON, Justice, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDĖNGTfsTft

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

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

Phone Lawndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai 2 merginoms 

arba vedusiai porai. Ruimas 
švarus maudynės, elektra. Krei
pkitės.

658 W. 81 St.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS OFISAS 
Kampas 14th St ir 49 Avė.

Su pagyvenimui kambariais ar be. 
Labai gera vieta dėl gero lietuvio 
dentisto. Atsišaukite į Barbemę

1345 So. 49 Ct.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINOS

Štai yra keletas labai ge
rų vietų kur nereikia jokio 
patyrimo.

Inspekfinimo
Asemblinimo
Virvelių suvyniojimo
Popieriaus insulatorkų 
Šilko ir vatos insulatorkų

Mes jums mokėsime kol 
jus mokinsitės

Darbas dienomis 
naktimis.

arba

Reikia jauno vyro, kuris 
gerai supranta lietuvių kal
bą. Atsišaukite tuojau.

H. LEIBOWITZ
1152 W. Roosevelt Rd.

---------------------------- -----------------------------------

REIKALINGAS atsakan
tis bueeris. Atsišaukite pa
sirengę darban.

4828 W. 15 St., Cicero

REIKIA SrfEARMENŲ pa-
gelbininkų ir į jardą vyrų.
Peoples Iron & Metai Co.

5835 So. Loomis BJvd.
■.................. m ............................... ........-i-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemė geroj ir 

išdirbtoj vietoj kur visados salima da
ryti gerai biznį. Listas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu parduoti 
greitai. Kreipkitės.

8264 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučemė, grosemė ir 
Ice Cream biznis. Gera vieta ir iš
dirbtas biznis per daug metų. Yra lis- 
tas.. Renda pigi. Ruimai gyvenimui. 
Turiu greit parduoti, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės Naujienų Sky- 
riun No. 45.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI išdirbystė visokių 
minkštų gėrimų. Išdirbama visokios 
sodos papsai. Biznis per 8 metus yra 
išdibtas. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos.

Kreipkitės:
3308 Emerald Avė.

Tel. Yards 2512.

DAR NEGIRDĖTAS 
BARGENAS.

Pardavimui bučemė ir gro
sernė už $700,00., Arba mainy
siu ant lofo, automobiliaūs, ma
žo namo. Tai bdrgenasl Kreipki
tės pas

K VALAITIS 
943 W. 83rd PI.

Tel. Yards 1571

PARDUODU arbai mainau pusę 
galiūno ant grosemė, automobįilaus 
arba mažo namuko. Biznis labai ge
rai eina. Gero proga vaikinui arba 
katras gerai supranta apie biznį. At- 
saliuno ant grosemės, automobiliaus

1000 51 St U Kampas Morgan St.)

Western Electric Co., 
48th (Cicero) & 24th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Geroj vietoj, biznis geras. 
Renda pigi. Lysas ant 8 mėtų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

4602 S. Rockwell St.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Gera proga ge
rai ypatai. Priežastis pardavi
mo, savininkas apleidžia (re- 
tired) biznį visiškai.

3908 S. Western Avė.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA bizniavai 

namas ) ir sof t drink Parlor
Atsišaukite:

4810 Wentworth Avė.

PARSIDUODA namai su Sto
ru ir lotas 1 akro didumo, 
Justice Park apielinkėj. Kaina 
$1950, klausti Karvasek .

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Geroj vietoj. Agen 
tai lai neatsišaukia.

4104 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI kampinis 
muro namas, saliunas ir 8 
flatai. Išlygos pagal sutarties

Atsišaukite.
3200 Wallace 524 W. 32 St.

Brighton Park apielinkėje 
yra pardavimui du lotai už 
pusę kainos, nes turi būt 
parduoti tuojaus. Kreipkitės 
pas K. Jurgelionį, Naujienų 
ofise, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODĄ saliunas. Senas ge
ras biznis; su barais ir visais įtaisy
mais. (

Turiu parduoti, nes išvažiuoju ant 
farmų.

1102 W. 14th St.
, >> ......

PARSIDUODA grosernė 
ir bučernė. Gera vieta dėl 
lietuvio bučerio.

1447 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų namas su 
lotu šalę ir groseme ir bučerne. La
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
5129 Archer Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 
0392.

šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry Goods su 

smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—einu k didesnį 
biznį. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflin St., Chicago. III.

PARSIDUODA grosernė ir pieno 
stotis, biznis geras išdirbtas per 
daug metų, visi reikalingi įtaisymai 
ir kambariai pagyvenimui, renda pi
gi, lysas ant 3 metų.

1413 S. 49 Ct., Cicero, III.

KAS TURITE LOTĄ MAINYMUI 
ant automobilio? Aš turiu puikų 5 
pasažierių automobilių ir noriu mai
nyti ant loto bile kokioj vietoj; turin
ti lotus, kreipkitės pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė. Chicago, III.

Turime parduoti šią savaitę 
krautuvę ir 2 po 6 kamb. fla- 
tų namą. (Parduosime pigiai. 
Rendos $150. per mėnesį.

štai kur proga įsigyti juž 
pusę kainos dvejetą gražių 
lotų lietuvių apgyventoj vie
toj. Lotai pilnai išmokėti, 
Pasiskubinkite. Kreipkitės 
pas adv. K. Jurgelionį, Nau
jienų ofise, 1739 S Halstet St

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
biznis senas ir apsimokantis, tinkama 
vieta pagyvenimui, visi įtaisai kaip 
reikiant. Pardavimo priežastis— se
natvė.

671 W. 14th PI.

Taipgi turime 12 flatų 2 krau
tuves, garažius dėl 4 karų, 
rendos $500 per mėnesį, arba 
mainysiu ant mažesnes nuo
savybės. Matyk savininką.

2615 W. Fullerton Avė.

120 AKRŲ farma pardavimui, su 
staku, įrankiais ir namu: yra<22 gal
vos gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkės, 
bitės etc. Žemė prie molio, geras 9 
kamb. namas su skiepu, vanduo name, 
2 bamės ir kitoki įtaisymai, pusė my
lios nuo lietuvių miesto. Kaina $8,- 
000, pusę įmoket.

E. CHRISTOFFELS 
Luther, Mich.

MOKYKLOS
SPECIALIAI .

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, ant kampo. t Arti dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, renda*pigi. 4 kamba
riai užpakaly dėl pragyvenimo. Ly
sas ant 3 metų. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos. Klauskit Petro.

5266 S. Federal St
Tel. Kenwood 2467

' PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis na 
mas, 1—5, 3—6, 2—7 kambarių.
Kampinis lotas, 27%xl24. Gerame 
stovyje. Wallace ir 45 gatvė. $10,000 
pinigais, kitus pagal- sutartį. Kaina 
$20,000.

C. M. WEBER 2243 W. 22nd St. 
Phone Canal 0707

MAINAU grosernę ant loto, mažo 
namo, saliuno, vieta ant biznevos 
gatvės. Grosemė pilna visokių daik
tų: Ice cream, kendžių, tabako, ciga
rų, 5 ruimai gyvenimui. Rendos tik 
$30.00. Nepraleiskit tokio bargeno.

3721 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui 2 au- 
Čštų medinis namas, ant 17 gat. ir 

nion, senai įsteigtas ir gerai žino
mas biznio kampas. Atsišaukit tuo- 
jaus pas

Mrs. ANNA PETRAITIS 
1620 So. Union Avė.

2ros lubos ir užpakalio, po 5 v. vak.

PARSIDUODA Bučemė ir groser- 
nė ant Corin St. Biznis cash ir tarp 
visokių tautų apgyventa. Aš parduo
siu už pusę kainos, arba mainysiu. 
Ateikit ir pamatykit kokia vietar'ir 
biznis yra.

Pardavimo priežastis svarbi. 
2437 Clyboum Avė.

' PARSIDUODA Saliunas. 
Vieta yra apgyventa viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos, par
duosiu už teisingą pasiūly
mą. 2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUf saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
Atsišaukite:

4700 Wentworth Avė. 
Chicago, III.

GERAS BARGENAS
3 kambarių namas ir du lotai sp ge

ru daržu parsiduoda už pigią kainą. 
Priežastis —einu į biznį.,

5112 S. New Castle Avė.
4 blokai į žiemius nuo Archer Avė.

SPECIALIAI!
SPECIALIAI!

6 kambarių mūrinis bungalow 
Marąuette Manor. Naujas. Garu šil
domas, $1,500 įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais.

Taipgi naujas 2 flatų, garu šildo
mas, 6—6 kambarių, $4,000 pinigais 
įmokėti, kitus išmokėjimais, Mar- 
ųuette Manor.

L P. DOUGLAS & CO.
1615 W. 63rd St., Republic 1111

VALENTINES DRESSMAK1NG 
COLLEGE

2407 West M&dison Street, 
' Tel. Seeley 1643

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

Sara Pateku pirmininkė.
■ ■ ■ i i1 ■ i

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So, Halsted St<-y

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedvstėe, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su- 
augusiems npo 7 iki 9:80 vai.

PRIVATUS AUTOMOBILIU 
320 InatrukcijM |2*

Jei nori turtt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bude, 
visokio išdirbinio automobilius. Lais- 
nius Ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais kieeos.
MUNSON SCHOOL OF MOTOBING 

1BO7 W. Madlson St.

PARDAVIMUI pekamė Lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
7 metus. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju į kitą miestą. Turit gerą 
progą pigiai nupirkti. Kas pirmesnis, 
tas bus laimingesnis.

B. VISOCKIS
4550 S. Wood St.

i ' ’.

Lietuviai, Negirdėtas bargenas!
Prie vienuolyno 5 kambarių 

namas, karštu vandeniu apšil
domas. Parsiduoda pigiai, prie
žastis, apleidžiu miestą. Kam 
reikia, Kreipkitės pas

K. VALAITĮ
> 943 W. 33rd PI.
Tel. Yards 1571
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