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Turkai nenusilei
džia Amerikai

Belgija susikirtusi su 
Francija

Smaugia vokiečius
Ruhr krašto padėtis blogėja
Turkai nenusileidžia Ame- Belgija vėl nebesusitaiko 

rikai. su Francija.
Nenori duoti jai daugiau tei

sių, negu Europai. Užsikir
timas derybose.

LAUSANNE, liepos 25. — 
Amerikos ambasadorius Grew 
ir Turkijos delegacijos galva 
Ismet Paša vakar laike pasi
tarimų ir vakare, kuris tęsėsi 
iki 4 vai. ryto, bet mažai pro
greso padaryta su ruošiamąja 
Turkijos-Ameirikos sutartim.

Į amerikiečių reikalavimus 
turkai atsakę, kad Angoros 
seimas niekados neratifikuos 
tokios sutarties, kuri Amerikai 
suteikia daugiau privilegijų, 
negu Europai. O amerikiečiai 
kaip tik ir reikalauja nors da
linai palikti teismines kapitu- 

‘ liacijas ir extr-teritorialines 
teises.

Amerikiečiai šiandie betgi 
paskelbė, kad jie sutiko priim
ti Turkijos deklaraciją dėl tei
smų, kuri bus pasiųsta visoms 
toms Europos valstybėms, ku
rios vakar pasirašė visuotiną 
taikos sutartį su Turkija.

Amerikiečiai tvirtina, kad 
jie vis dar laikosi tų princi
pų, kuriuos jie nustatė kaipo 
pamatą pradėjimui derybų. 
Jie nusileidę turkams smulk
menose, bet Turkijos delega
tai niekame nenori nusileisti. 
Svarbiausiais ginčijimos klau
simais yra Turkijos atlygini
mas nuostolių amerikiečiams 
ir Turkijos pripažinimas A- 
meriikos natūralizacijos (pilie
tybės) įstatymų.

Grow ir Ismet Paša tečiaus 
sutarė tęsti derybas tol, kol 
nebus pasirašyta sutartis, arba 
aiškiai pasirodys, kad susita
rimas tarp šių dviejų valsty
bių yra visiškai negalimas.

LONDONAS, liepos 25. — 
Premieras Baldtaan paskelbė, 
kad Anglijos parlamentas už
sidarys rugpiučio 2 dieną iki 
lapkričio 13 d.

Kas turit 
pardavimui 

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

Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Belgija nori būti (nuolaidesnė 
atsakyme Anglijai.

PARYŽIUS, liepos 25. — 
Francija ir Belgija vėl nesu
sitaiko dėl atsakymo į Angli
jos kontribucijos notą. Kivir- 
čiai iškįlo delei Belgijos pas
tangų būti tarpininke šiame 
dalyke, neleidžiant Anglijai li
kti arbitratorium.

Italijai ir Jungt. Valstijoms 
davus suprasti, kad jos prita
ria Anglijos nusistatymui, 
Francijai gręsia visiška izo
liacija, jeigu Poincare nusi
tars griežtai laikytis savo tri
jų svarbiaiusių reikalavimų: 
nesvarstyti Vokietijos pasiūly
mų iki nebus sustabdytas pa- 
•syvis priešinimasis, evakuoti 

Ruhr distriktą tik pilnai už
mokėjus kontribudiją ir/ su
mažinti Francijos reikalavi
mą kontribucijos tik ant tiek, 
kiek bus sumažinta Francijos 
skola Anglijai ir Jungt. Vals
tijoms. ,

Užsienio reikalų ministerija 
prisipažįsta, kad Francija ir 
Belgija nesiųs bendro ar 'bent 
vienokio atsakymo Anglijai, 
bet visgi, girdi, atsakymai bu
siąs “paraleliniai.”

Manoma, kad Belgijos vald
žia jaučia savo silpnumą, ka
dangi ji nesenai buvo nuvers
ta ir nori draugiškai, kartu su 
Anglija ir Francija išrišti 
kontribucijos klausimą, nes 
jei ji vėl liktų nuversta, tai 
naujoji valdžia galėtų užrūs
tinti vienų ar kitų šalį, žiūrint 
kokį griežtesnį nusistatymą ji 
užimtų.

Naujos priemonės laužyti 
vokiečiy priešinimąsi

Prancūzai baus visus tuos, ku
rie priešinasi okupantams.

BBRLINAS, liepos 25. — 
Pareinio talkininkų komisija 
išleido 'labai platų patvarky
mą, kuriuo siekiamąsi pasmau 
gti vokiečių pasyvį priešini
mąsi Ruhr krašte ir Pareiny.

Patvarkymas nepalieka jo
kios išeities, bet Berlino laik
raščiai visgi tvirtina, kad jis 
tik dar labiau sustiprins vo
kiečių priešinlimąsi okupan
tams.

Patvarkymas nustato labai 
dideles pabaudas už dalyvavi
mą propagandoj, žodžiu ar 
raštu, už priešinimąsi esan
tiems patvarkimams, už kliu- 
dimą komisijos veikimui ir 
už visokį organizavimą prie
šinimosi. Patvarkymas skiria 
bausmę net ir už tokį dalyką, 
kaip pardavimą bulvių krepšio 
kaipo prikalbinimą laikytis 
prieš okupantus.

Vokiečių laikraščiai delei šio 
patvarkymo ^kviečia okupuo
tojo krašto gyventojus dar la
biau priešintis okupantams. 
Niekurie laikraščiai sako, kac 
sulig patvarkymo, galima 
baulsti kiekvienoj vokiečio veiki 
mą, nes nė vienas vokietis ne
sutiks gelbėti komisijai.

Badas gręsia Ruhr gy
ventojams

Užgriebimas geležinkelių lini
jų labai apsunkina atgabe
nimą maisto.

GOLOGNE, liepos 25. — 
Lėtas badavimas, kuris grū
mojo Ruhr distrikto gyvento
jams nuo pat pradžios okupa
cijos, dabar virsta tikruoju 
pavojum.'

Prancūzai davė formalinį 
prižadą nekliudyti maisto ga
benimui ir techniniai jie to 
prižado ir laikėsi, išėmus nie- 
kurius atsitikimus. Tečiaus 
pastaruoju laiku visokie fran- 
euzų patvarkymai, kad ir ne
tiesioginiai, labai trukdo mai
sto gabenimą. Užgriebimas 
visų didžiųjų geležinkelių li
nijų ir uždarymas mažesnių Ii 
nijų labai apsunkino maisto 
pristatymą. Maistas atgabena
mas į Ruhr distriktą dviem 
keliais be jokio trukdymo, bet 
to maisto išdalinimas tarp 
4,00,000 gyventojų virsta labai 
kebliu klausimu. Francuzai 
užgriebė geležinkelį, kuriuo 
maistas buvo išvežiojamas po 
visą kraštą. Vokiečiai po to 
pradėjo vartoti gatvekarius, 
bet francuzai Iftbai sumažino 
gatvekarių vaikščiojimą. Ta
da vokiečiai stvėrėsi maistą 
gapenti automobiliais, bet už
darymas rubežiaus labai ap
sunkino ir šį būdą pristatyti 
maistą.

Nickuriuose miestuose da
bar padėtis yra labai bloga. 
Essenas gauna tik trečdalį 
neikiamo daugio mėsos. Gel- 
senkirchen jau trys savaitės 
neturi šviežios mėsos, o pieno 
visur trūksta ir jį labai ne
reguliariai pristatoma; tan
kiai miestas išbūna po savaitę 
laiko be pieno, o ir tada gau
na jau surugisį pieną. Taip
jau jaučiamas nuolatinis tru
kumas bulvių. Niekurie mies-. 
tai turi miltų užtektinai, o ki
ti jų veik visai neturi. Abelnaj 
kiekvienas miestas jaučia vie
nokio ar kitokio maisto tru
kumą.

Veik visi Ruhr keblumai pa
eina nuo okupacijos. Delei o- 
kupacijos ir dirbtuvės negali 
tinkamai dirbti. Delei lėtumo 
transportacijos maistas tan
kiai dar nepristatytas supu- 
nąs, arba siuntinius išplėšia 
plėšikai, kadangi policijos nė
ra. Sankrovos yra apytuščios, 
nes negabi reguliariai gauti 
prekių iš Vokietijos, o kol gau 
na, tai kainos jau trigubai 
būna pakįlusios. •

Kooperacijos Bulgarijoje.
SOFIJA, liepos 25. — Iš 

800,000 šeimynų Bulgarijoje, 
500,000 šeimynų priklauso ko- 
operatyvėms organizacijoms 
—bankams; budavojimo drau
gijoms ir vartotojų sankro
voms. Tai paskelbta pirmas 
inacuo|nalini|anfe kooperatyvų 

suvažiavime. /

MONTREAL. liepos 25. — 
Buvęs Anglijoš premieras 
Lloyd George spalio mėnesy 
lankysis Kanadoje ir prie pro
gos užsuks kelioms dienoms 
ir į Jungt. Valstijas.

Plieno trestas dar tik svar
stys darbo dienos 

sutrumpinimą.
\ -—
New York, liepos 25. —Plie

no trusto — United States 
Steel’Corp., galva Gary, paskel 
be, kad prežMeiitai įsu rištų su 
trustu kompanijų susirinks 
čia rytoj apsvarstyti panaiki
nimą 12 vai darbo dienos ge
ležies industrijoje.

Gary sako, kad tas susirinki
mas svarstys kaip ir kada pra
dėti trumpinimą darbo valan
dų.

O dar visai nesenai Gary 
skelbė, kad jau yra svarstoma 
ir išdirbinėjama pienai kaip 
panaikinti 12 valandų darbo 
dieną.

Suėmė franeuzy kurjorą.
Vokietija uždraudžia viešus 

Jmsirinkimufls ir demonstra
cijas.

BERLINAS, liepos 25. — 
Laikraščiai praneša, kad Vo- 
kieijos policija suėmė Franci
jos ambasados Berline kurje- 
rą. Jį suimta arti Ruhr dis
trikto ir rasta pas jį svarbių 
dokumentų, skiriamų Franci- 
jos okupacijos armijos Ruhr 
distrikte komanduotojams.

Finansų ministerija užbaigė 
derybas su rfijchsbanku ir ki
tais didžiaisiais bankais apie 
.užtraukimą jinternaciopalinės 
paskolos, paremtos auksu. 
Paskola neužilgo bus paskelb
ia ir ji sieks galbūt 25,000,000 
auks. markių: Paskolas neš 5 
nuoš. palūkanų ir bus atmokė
ta už 12 metų.

Vokietijios ikoniunįistai diedą 
pastangų rengti ateinantį sep- 
tintadieny demonstracijas 
prieš fašistus. ..Prie demonst
racijų buvo sutikę prisidėti so
cialistai ir darbininkų unijos. 
Bet po Frankforto demonst
racijos, po kurios iškįlo kruvi- 
los riaušės, socialistai ir uni
jos šalinasi nuo komunistų. 
Jie sako, kad Frankforto įvy- 
čis dar sykį parodė, jog dar
bininkai niekame negali veikti 
išvien su komunistais.

Vokietijos ir Prūsijos vi
daus reikalų ministerijos leido 
jrovincijų ir miestų vald
žioms uždrausti viešus susi
rinkimus ir demonstracijas. 
Tas uždraudimas liečia kaip 
nacionalistus, taip ir komuni- 
stus.

—:—...

Riaušės Frankfurte
LONDONAS, liepos 25. — 

Daug žmonių liko užmušta ir 
daugiau kaip 100 žmonių su
žeista atsinaujinus komunistų 
riaušėms Frankforto, sako 
Berlino žinia.

Daug sankrovų sunaikinta.

Milionas markių už $1.50.
NEW YORK, liepos 25. — 

Vokietijos markė biržoje šian
die vėl nupuolė ir buvo moka
ma milioną markių už $1.50.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 25 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo akattoma Amerikon pini
gais Utaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų........$4.59
Austrijos, 100 kronų ........  %c
Belgijos 100 frankų................ $4.86
Danijos 100 markių .......... .. $17.58

Finų 100 markių ..................... $2.78
Francijos 100 frankų ............ $5.94
Italijos 100 lirų........................  $4.40

Lietuvos 100 Litų_____ _____ $10.00
Lenkų 100 markių................ l/12c
Norvegijos 100 kronų........ $16.20
Olandų 100 guldenų ............ $89.25
šveicarų 100 kronų................ ; $17.87
Švedijos 100 kronų ............ $26.70
Vokieijos 10Q markių tįitįuiąu l/50a

Prašo gelbėti Vengriją.
Anglija prašo Francijos prisi

dėti prie gelbėjimo Vengri
jos.

(LONDONAS, liepos 25. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Curzon ^klau^inėįjamas šian
die atstovų bute apie rūstu
mą padėties Vengrijoje, pas
kelbė, kad Anglijos valdžia 
tuo dalyku pasiuntė specialinį 
atsišaukimą Francijai. Jis be 
to tikrisi, kad mažosios en
terite—Jugo Slavijos, Čecho 
Slavijos ir Rumunijos — su
sirinkimas, kuris įvyks neuž
ilgo, pritars suteikimui Veng
rijai paskolos, jei bus duota 
tinkamų gvarantijų.

Anglijos valdžia norinti ne
prileisti Vengrijos finansinio 
susmukimo, bet ji mano, kad 
nė viena šalis negali suteikti 
reikiamos pagelbos, jei prie to 
darbo neprisidės tautų sąjun
ga. Valdžia todėl mano, kad 
kontnibucjijols [komisija per
mainys savo nuosprendį ir vi
są dalyką veikiai perduos tau
tų sąjungai.

Riaušės Vokietijoje.
LONDONAS, liepos 24. — Iš 

Berlino pranešama, kad Frank
forto prokuroras Dr. Haas liko 
užmuštas gatvėje laike komu
nistų demonstracijos, o jo na
mai liko išplėšti ir suardyti, o 
jo pati ir tėvas sumušti.

Demonstracija buvo sureng
ta bendrai socialdemokratų, 
komunistų 11 unijų protestui 
prieš fašizmą ir joje dalyvavo 
apie 100,00)0 ^mobilių. ^Riaušės 
kįlo demonstracijai jau užsibai
gus. Susirėmimų su policija 
ištiko keliose miesto dalyse ir 
visos sankrovos užsidarė.

Iš priežasties rūstumo padė
ties Hanover provincijos gu- 
bern. Noske‘ uždraudė viešus 
susirinkiimus gatvėse septinta- 
dieny, kada buvo rengtąsi prie 
demonstracijų prieš fašistus.

Francuzai darosi švelnesni
» •

DUISSELDORF, liepos 24.— 
Francuzų okupacijos štabo kva 
tiera išleido daugelį naujų pa
tvarkymų, kurie kiek sušvel
nina uždėtas ant okupuotojo 
krašto gyventojų nepaprastas 
priespaudos priemones.

Tarp svarbesnių yra gen. 
Degoutte patvarkymas, sustab
dantis deportavimą virš 60 m. 
amžiaus žmonių, invalidų ir nė
ščių moterų. Vokiečiams taip
jau leidžiama iki liepos 26 d. 
išsiųsti vakacijoms savo vai
kus į pajūrį ar į kalnus, tuo 
šiame dalyke atidarant rube- 
žių, kurie vis dar stovi užda
rytas.

Kunigui gręsia kalėjimas
Laužė prohibicijos {sta

tymus.

DENVER, Colb., liepos 25. 
—(Federalinis teismas rado ka
talikų kunigą Walter A. Grace 
kaltu klastavime ir suokalby 
laužyti prohibicijos įstatymus. 
Kaijp teisme išsiaiškino-, jis apga- 
vingu hudu išgavo katalikiš
kos senių prieglaudos perdėti- 
nės parašą po degtinės Oper
ini tu” ir gavo 11 statinių deg
tinės. Perdėtinei atsisakius 
daugiau degtinės jam parū
pinti, jis suk'lastavo jos para
šą ir išgavo dar 30 statinių 
degtinės.

Kunigui gręsia bausmė nuo 
1 iki 5 metų kalėjimo.

Joffe atšaukiamas
Rusijos atstovu Japonijoje 

skiriamas Karahan.

TOKIO, liepos 25 .— Rusi
jos atstovo Adolfo Joffe, liga, 
jo pačios naktiniai pasivažinė
jimai su sekretorium Lcvinu, 
kuriuos plačiai aprašinėjo vie
tos laikraščiai ir dėlei to įvy
kęs susikirtimas su presos 
kliubu, privertė Rusijos vald
žią Joffe atšaukti ir jo vieton 
paskirti užsienio reikalų |ini- 
nisterio pagelbininką Kara
han, kuris ir toliau tęs dery
bas su Japonija.

Pastaruoju laiku Joffe ve
dė derybas gulėdamas lovoje. 
Derybos betgi neduoda jokių 
pasekmių ir manoma, kad jos 
anksčiau ar vėliau bus nu
trauktos. Labiausia nesusi- 
taikema dėl japonų skerdynių 
Nikolajevske.

Visi šalinasi gen. Wood
MANILA, liepos 25. — Po

litinis krizis čia itebesitę>sia. 
Netik kad Filipinų ministerija, 
valstybės taryba ir kiti au<u 
valdininkai rezignavo ir nie
kas nesutinka užimti jų vietą, 
bet dabar rezignavo ir šeši 
paskirtieji legislaturos ir sena
to nariai. Jie rezignavo tam, 
kad davus gen. Wood progos 
pasirinkti kitus sau tinkamus 
žmones, kurie sutiktų jo klau
syti. . j, n

LegĮisIlatura gi vienbalsiai 
pareikalavo iš Jungtinių Vals
tijų valdžios, arba . suteikti 
MipiinamB mep^kjauisomybę, 
arba pašalinti gen. Wood ir 
pabirti ‘kitę genenail-^ubepnar 
torių.

NEW YORK, liepos 25. — 
Kumštynių rengėjas. Tex Ri- 
ckard paskelbė, kad pasaulinis 
čempionas Jack Dempsey, a- 
merikietis, kumščiuosis su ar
gentiniečių Luis Firpo, kuris 
nesenai nuveikė kumštynėse 
buvusį pasaulinį čempioną Jess 
Willard. Kumštynės įvyks New 
Yorko valstijoje, bet dienos dar 
neskelbiama.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosjžmonės ir 
taip^pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
l739S.Halsted'St. 

Chicagolll.

Francuzai nori pirkti 
Kruppo dirbtuves

LONDONAS, liepos 25. — 
Darbiečių organas Daily He- 
rald, sako, kad Frncijos ir An
glijos fabrikantai veda slaptas 
derybas su Vokietijos fabri
kantais, nors Poincare ir labąi 
šūkauja prieš vokiečius ir ne
rodo noro nusileisti. Derybos 
einasi apie pavedimą Franci
jos ir Anglijos kapitalui mil
žiniškų Kruppo dirbtuvių, ku
riose dirba apie 60,000 darbi
ninkų. Derybos yra panašios 
toms deryboms, kurioUnis liū
go Stinnes pavedė Francijos 
kapitalistams didelę dalį savo 
fabrikų Silezijoje.

Praptmlė komunisty at- 
( stovas.

PARYŽIUS, liepos 25. — 
Komunistas Dr. Georgės 1>- 
vy, narys atstovų buto, kaipo 
atstovas iš Lyons, prapuolė ir 
niekur jo nesurandama. Jis 
liepos 17 dieną sugrįžo iš Mas
kvos ir buvo ties Strassburgu 
įleistas į Franci ją, nors jis 
neturėjo jokių dokumentu ir 
viskas rodė, kad jis ėjo pėš- 
čias ilgą kelią. Perėjęs rube- 
žįų jis tuojaus prapuolė ir nie
kas negali jo surasti.

Jis buvo draugas dviejų 
Francijos komunistų vadovų, 
Lefevre ir Lepetit, kurie dve
jetą hictų atgal prapuolė grį- 
šdami iš Rusijos. Manoma, 
kad juos išmesta iš laivo Bal
tijos juroje. ‘ 
, .. ......-..... - ..... , . >

i

ŠIANDIE — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5::36 valandą, 
leidžiasi 8:15 vai. Mėnuo leid
žiasi 4:21 valandą nakty.
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Birželio 16 d. milicijos Kri- 
minalio Skyriaus Valdininkų 
buvo sulaikytas nežinomas as
muo, pasivadinęs Mačiulis, pas 
kurį padarius kratą, atrasta re
volveris ir auksiniai bei sidabri
niai daiktai.

Betardant ilgą laiką neprisi
pažino, bet pagalios pareiškė 
esąs papildęs vagystę auksinių 
bei sidabrinių daiktų pas pil. 
Romeraitą Kovaliją, Liono dva
re, Žiežmarių vals., Trakų ap- 
skr. sumoje 4000 litų; toliau 
prisipažino: kad yra nukovęs

kių dvar., Rumšiškių vals., 
Kaimo apskrities, su atrastu 
pas jį kratos laiku revolveriu.

Ketvirtadienis, tie. 26, 1923

Š. L FABIONAS CO.

Severos Gyduoles uzLiiko 
šeimynos sveikata.

— Birželio 80 d, Klaipėdos 
mieste užregistruota bedarbių 
62 vyrai ir 13 moterų, taigi dvi
gubai mažiau, negu birželio 1 d. 
š. m.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PJJ. .J’S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

MEGIMAS UNIFORMŲ. , h

Plėšikų siautimas

Rekomenduojamas

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam* i^nigus ir 
Parduodam Laivakortes.

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai

Dėl vėsios, šviežios krautuvės—kur kostumeriai maloniai (eitų ir ne
norėtų išeiti. v
Mes suteiksime patarimus be užmokesčio. Mėnesiniais išmokėjimais su 
jūsų šviesos bilomis gali būti pritaikinta, šaukite' Randolph 1280, 
Local 660.

Commonwealth Edison Company
Kontraktų Departamentas 72 W. Adams Street

Severą*
Balzol 

(pirm lauš Gyvasties Balzamas).

“Dainos” choras, p» p. Santva
ras ir Rimydis skaitė savo kai1 
kuriuos kūrinėlius, p. Griaunąs 
dainavo solo ir t. t. Programa 
abiejų koncertų buvo turtinga 
bei įvairi ir užtat pritraukė ne
maža publikos. Ekskursija ir mi
nia vietinių gyventojų aplankė 
Birutės Kalną ir jurą, kur buvo 
sakomos prakalbos. Ekskursijo. 
dalyvavo apie 100 kauniečių.

Žeimelis, Biržų aps. Pasta
ruoju laiku Žeimely labai įsivy
ravo mada nešioti mokinių uni
formą. Pradėjo nešioti žydų gim
nazijų kepures vietiniai žydukai, 
o juos sekdami įsitaisė latvių 
privačių kursų klausytojai Bau
skės ar kitos kurios nors latvių 
gimnazijos kepures. Pagaliau 
neatsiliko vietinės jaunesnės, net 
ir suaugusios merginos, kurios 
visai nesimokina. (L-va)

Iš Klaipėdos krašto

Kaipo balai atatin- 
karnas ir kartus 
tonikas imk

AUŠROS” GIMNAZIJA.

Kauno “Aušros” gimnaziją 
šiemet baigė šie asmens: Am- 
raziunas Vincas, Arminaite 
Marytė, Asevičaitė Anelė, Biel- 
skaitė, Bulvičius Albinas, Bud
rius Dzidas, Grigaityje Monika, 
Galvydis Juozas, Jagomastas, 
Vladas, Karuža Jurgis, Krikš- 
čiukaitytė, Knystautas, Leonas 
Algirdas, Lipčaite Tekle, Mažu
lyte Verute, Mockus Vincas, 
Petrauskaite Ale, Prankelevi- 
čius, Pranculis Gustavas, Ra
dzevičiūte Elze, Sabataitis Zig
mas, Stomkaite Aniceta, Striau- 
kytė Autose, Steponaitis Juo
zas, Stuopis Jurgis, Vaitkunas 
Alfonsas, Valavičaitė Brone, 
Šapelis Juozas, Iinakaitė, Vokie
taity te Aldona, ’___________
Vokietaitis Vytas.

Baigusieji gimnažiją š. m. 
birželio 28 d. atsisveikinimui 
surengė šeimynišką pasilinks
minimą gimnazijos rūmuose.

Birželio 29 d. vakare grįžo 
Kaunan 12 asmenų, kurie darė 
ekskursiją Švedijon. Jie ten iš
buvo 12 dienų ir apžiurėjo dau
gybę didesnių ir mažesnių ūkių 
ir pramonės įstaigų, jubileinę 
300 metų Gotenburgo miesto pa
rodą, didelę žemės ūkio parodą 
tam pačiam mieste’, sėklų gami
nimo (selekcijos) stotį ir t. t.

Ekskursija buvo priimta la
bai maloniai visuomenės ir val
džios atstovų. Bendra ekskursi- 
ninkų nuomonė, kad Švedų kul
tūra daug aukštesnė už kitų ar
timų

Tauragė. — Paskutiniuoju 
metu Tauragės apskrity prasi
dėjo plėšimai. Daugiausia žmo
nės apiplėšiami važiuojant plen
tu į Skaudvilę. Nesenai tuo ke
liu važiuojant apiplėštas apskri-’ 
ties savivaldybėj tarnaujantis1 
medicinos daktaras Ratomskis, 
iš kurio atimta auksinis laikro
dėlis ir virš tūkstančio 'litų. Įta
riamieji asmens jau suimti, bet 
ne visi.

Visame apskrity labai sunkiai 
mokami valstybiniai mokesniąi, 
mat, litų stoka. (L. ž.)

Kaina 50 ir 80 Gantai.

Klauskit*, pa* aptiakorlaų*.
• / -Z •>

Lietuvos kaimynų.
(L-va)

Keisti gandai
Kaunas, liepos 5. (Musų ko- 

resp.) Paskutiniuoju laiku Lie
tuvos provincijoj ir pačiam Kau
ne ėmė vaikščioti gana keisti 
gandai, kad busią nauji balsavi
mai. Ypatingai provincijoj, Pa
nevėžio ir Rokiškio apskrityse, 
kaip apie Skapiškį, Kupiški, Pa- 
nedėlj labai plačiai kalbama apie 
businčiuos kažkokiuos ten nepa
prastus balsavimus'. Daugiausia

Vaitkevičiūte lka^ama» knd busią balsavimai,

Iš Vilnijos '
“VILNIAUS KELIĄ” 

UŽGINĖ. x

Ar Jūsų 
Krautuvė Vėsi?

Taip .turėtų būti—ir gali būti 
Atvėsinkite jūsų krautuvės orą 

nuolat mainydami jį — nenuolati
niu maišymu to paties oro.

Įsidėkite Vinte- K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-18 

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

3323 So. Halsted St. ( ;; - 
Valandos: nuo 6 iki 8 V. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

w. I". SEVERĄ co.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Vyriausybės komisaras Vil
niaus miestui savo VII—5 raš
tu pranešė “Vilniaus Kelio” re
dakcijai, jog Vilniaus apygar
dos teismo nutarimu savaitraš
čio 9 Nr (VI—3) konfiskacija 
patvirtinta, redaktorius paduo
tas teisman, o pats laikraštis 
sustabdytas ligi bylos išsprendi
mo.

Neilgas lietuvių spaudos or
ganų amželis Vilniuje. “Vilniaus 
Kelias” vos tris mėnesius tegy
vavo, išleidęs trylika savo nume
rių. (Liet. Rytai.)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje J

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

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

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 8395

kam turinti priklausyt, arba prie 
kokios valstybės prisidėt Lietu
va — ar prie Rusijos, ar Len
kijos, ar Anglijos, ar Amerikos 
ir t. t. Kiti gi kalba, kad busią 
nauji Seimo rinkimai, treti pra
našauja apie musų lito kurso di
delį puolimą ir t. p.

Kadangi tokie nesąmoningi 
gandai yra skleidžiami netik 

j provincijoj, bet ir pačioj sosti- 
į nėj — Kaune, iš to aišku, kad 
i tuos gandus paskleidė ir juos 
platina Lietuvos priešai, vei
kiausiai lenkai.

— Pet. Klimka.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St^
Chicago, III

“DAINOS” EKSKURSIJA
PALANGON. «

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

siųsti man pavyzdį No............

1656

(Vardas ir pavardė)

(Miestas irvalst.)

Visos moteris ir mergaites turi po 
tokią suknelę, bet ji niekam nenusi
bosta. Galima pamainyti spalvas. 
Padaryti iš vienos, dviejų arba net 
trijų rūšių, svalvuotos materijos. Pa
mėginkite moteris ir mergaitės!

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

Žiuponui mieros 36, 38, 40, ir 42 
colių per krutinę. Pavyzdžiai suk
niai ir ploščiui yra skirimai. Abudu 
pavyzdžiu galima gauti už 30 centų.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Mdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Liepos mėn. 2 dieną iš Palan-, 
gos grįžo “Dainos” ekskursija. * 
Ji ten išbuvo beveik 3 dienas,’ 
suruošė du koncertu, kuriuose 1 
dalyvavo operos solistai — Ole
ka, Vencevičaitė ir Kudirka, dai-: 
navo p. Adomavičiaus vedamas’

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

1030

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

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

per krutinęMieros

(Adresas)

Tik (pilkite užtektinai Rinso sumaišymo į jūsų boilerį, 
kad gavus tiek putų, kiek jums reikia.

Del šutinimo, taipgi
Šis naujos rūšies muilas yra geriausias

“Aš atradau šį naujos rųšies muilą tikrai 
stebėtinu dėl mirkymo. Bet aš męgčiau.ir šu
tinti su juo, ir kas-žin, kaip jis tiktų tam?”

Ne abejokite nė minutės! 'Rinso yra puikus 
Sutinimui. Tik įdek užtektinai, išmaišyto Rin
so, kokį tik nori stiprumą, žinoma, jums nerei
kia tiek, kiek mirkant. jĮ\

, .. » ■ ■'<*' .

Nežiūrint, kad Rinso yra naujos rųšies mui
las, jums nėra reikalo permainyti jūsų skalbi
mo įpročių vartojant jį. Jis pritaikomas viso
kiais budais — ar tai jus mirkote, šutinat, ar 
vartojai skalbiamąją mašiną.

Vartok Rinso ten, kur vartoji kietąjį muilą. 
Jis daug pagreitins, daug palengvins dėl jūsų 
abejų, jūsų rankų ir drabužių.

Rinso yra išdirbamas per Lux išdirbėjus — 
didžiausius muilo išdirbėjus pasaulyje. Jis yra 
dviejų mieriį — reguliarė ir didelis naujas pa
kas. Gauk Rinso šiandien — jūsų grosemėj ar 
departamentinėje krautuvėje.

Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

Rinso padaro visokias skalbimo metodas leng
vesnėmis ir geresnėmis — dėl šutinimo, dėl 
mirkymo ir dei skalbiamų mašinų.

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas: ,

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.60, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon

SANDARA
So. Boston. Mass.

darsinkities “Naujienose

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

OI sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS 
DRABUŽIU \ 
PAJUSTUM 
IŠPARDAVIMAS |

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai de! vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 f 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 ir 
$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 Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.

»

<■
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NAUJIENOS, Chicago, III. 3

L.S.S. ŽINIOS Nusiskundimas
(Tikras atsitikiUnas).

Oficialiais Lietuvių Socialistą Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę, 
ketvirtadieniais.

Musų apsileidimas
• Toks jau turbūt dabar apsilei
dimo laikas. Kiekvienas musų 
draugų laukia kažin ko. Ir žiu
ri, kad kas nors kitas padarytų 
musų organizacijos darbą.

Kodėl viešpatauja tokia dide-

buvo ir bus svarbu apsišvieti
mas. Ir reikia pasakyti, kad dau
gumas musų draugų jau ir da
bar yra gerai prasilavinę; jie ir 
toliau lavinasi. Todėl sarkastiš
ki mums užmetinėjimai yra tuš
ti. Reikia tik, kad draugai stro
piau pradėtų veikti.

Tuo tarpu paprašysiu draugų 
daugiau rašinėti į musų organą.

lė apatija? Sunku išaiškinti. 
Greičiausia gal todėl, kad visi 
jaučiasi kaip ir patenkinti. Kad 
kokios audros ir siaučia aplink, 
jos dar nekliudo musų. Bolševis- 
tinės audros jau mums nebai
sios. Todėl mažai kas bekreipia
į tai domės.

Bet nežiūrint to, mums reikia 
veikti.

Jei mes ir jaučiamės, kad 
mums gerai sekasi, tai dar ne
reiškia, kad mes rankas sudėję 
turime sėdėti ir laukti. Anaip
tol!

Kiekvienas musų organizaci
jos narys privalo prisidėti savo 
darbu. Lankyti kuopų susirinki
mus privalo kiekvienas. Ir pas
kiau pranešti viešai LSS. žinio
se, kas ten buvo veikiama, ar 
planuojama veikti ateity. Tai 
nėra sunku padaryti. Bet ir tas 
lengvas darbas nėra atliekamas. 
Ir tas yra labai negerai.

Toks musų apsileidimas yra 
nedovanotinas.

Daugumas skundžiasi, kad 
dabar šilta. Bet tai tik yra leng
vas pasiteisinimas. Jei kas nori 
veikti, nepaiso, šilta ar šalta, 
veikia. Visą bėdą suversti ant ši
lumos — tai tik atsikalbinėji
mas.

Mes turėdami dabar prie 
“Naujienų” LSS. žinias, privalo
me tas žinias pripildyti savo 
raštais. Kiekvienas iš musų ga
li rąžyti. Tivi kodėl nebandyti ręt- 
šyti į savo organą? Juk gerai 
yra žinomas faktas, kad spau- 
dintas žodis turi didelės svarbos. 
Kas negali rašyti originalių da
lykų, tai yra daug gerų dalykų 
svetimom kalbom, kuriuos gali
ma išversti. Geri vertimai irgi 
geras dalykas.

Kiekvieną sykį raginti jus, 
draugai, man nemalonu. Bet kad 
mažai veikiate, tai priverstas esu 
tai daryti -draugiškai paraginti 
prie didesnio veikimo.

Tegul tik kiekvienas musų 
draugas, sugebąs valdyti plunk
sną, parašys,vieną straipsnelį ar 
korespondencijelę į savaitę savo 
organui, pamatytumėt, koks įdo
mus pasidarytų musų skyrius 
“LSS. žinios”. Tegul gi organe 
atspindi musų organizacijos vei
kimas.

Aš vienas gal dar ir daugiau 
galėčiau prirašyti, kaip dabar, 
bet man rodosi, kad tai nėra ge
ras dalykas. Aš mat, nenoriu 
būti dideliu autoritetu ir dikta
torių, — noriu, kad kiekvienas 
narys musų organizacijos prisi
dėtų prie veikimo.

Musų organizacijos darbas nė
ra taip menkas dalykas. Nesenai 
teko ilgokai įsikalbėti su vienu 
senu sąjungiečiu. Kai jis pradė
jo pasakoti kaip jis kada tai vei
kęs su draugais, tai man pasi
rodė, kad tie laikai buvo gra
žiausi, kokius jis turėjo savo gy
venimą

Jis sako, kad dabar nebeturįs 
laiko užsiimti politiniais daly
kais — paskendęs kituose dar
buose, — bet vis viena jis pri
duoda labai didelės svarbos or- • 
gamzacijos darbui.

Musų darbas negali būti su
stabdytas. Butų perdaug skau
du. Organizacija turi gyvuoti. 
Jei ji nėra skaitlinga nariais, 
tai tas dar mažai ką reiškia. Mu
sų socialistinės idėjos miniose 
turi didelio pritarimo ir yra po- 
puliarės. Todėl mums nebereikia 
dabar tiek daug energijos išeik
voti, kiek pirmiau reikėdavo. Tik 
turime būti praktiški.

Kiti sarkastiškai užmeta, kad 
mes nebenorime siekti daugiau 
prie mokslo, — nebenorime dau
giau pagilinti savo žinojimo. O 
iš kur tie užmetinėtojai žino?

Mums, socialistams, visuomet

A. žymontas.

Reikalingas organizacinis 
prakalbti maršrutas

Pusė vasaros jau praslinko; 
kita tiek — ir mes vėl pradėsi
me plėšt savąjį veikimą, kaip ir 
paprastai orui atvėsus, nes tuo
met jau nebebus baisios tos sve
tainės, kurių vasaros karščiais 
taip vengiama. Tat dabar butų 
laikas pradėti ką nors planuot, 
kad rudeniui atėjus mes pilnai 
butume pasirengę tą laiką iš
naudok

Musų LSS-gai yra būtinai rei
kalingas organizacinis prakalbų 
maršrutas. Butų jau dabar lai
kas daryt žingsnių linkui to. Ir 
pasistengt surengt prakalbas vi
suose lietuvių gyvenamuose mie- 

'stuose, kur yra LSS. kuopos ir 
i ten, kur jų dar nėra. Gyvuojan- 
'čios kuopos turėtų stengtis pa- 
I ruošt dirvą surengimui prakal
bų savo apielinkėje, kur dar nė
ra LSS. kuopos. Reikėtų pasi
stengt sudaryti taip, kad kur 
tik randasi didesnfš būrys lietu
vių apsigyvenęs, suorganizuot 
LSS. kuopą nepaisant kaip ji 
stipri ten galėtų būti. Mano nuo
mone dabar tam darbui pradėt 
butų patogiausia proga. Nes 
ka.ip mums visiems yra žinoma., 
musų darbuotojas d. P. Grigai- 

tis lankosi Lietuvoje ir už ko
kios poros mėnesių jau bus su
grįžęs atgal. Be abejonės jis ne
atsisakys prakalbų pasakyt. LSS 
Pild. Komitetas turėtų kreipt į 
tai domės ir stengtis suruošt 
prakalbas netik Chicagoje, bet 
kur tik dauginus lietuvių yra 
apsigyvenę. Darbui pradžia tu
rėtų būt padaryta dabar. Pild. 
Komitetas galėtų pasiskirt iš sa
vo tarpo, o kad ir iš pašalies są- 
jungietį, kurio pareiga butų at- 
klaust visuomenės darbuotojų, 
kas galėtų surengt prakalbas. 
Kadangi musų centras randasi 
šalę organo “Naujienų”, tad be- 
abejonės nebūtų taip sunku gaut 
“Naujienų” bendradarbių . bei 
skaitytojų adresus ir parašius 
laiškutį užklaust apie galimybę 
surengt prakalbų. Jeigu gautu
me d. Grigaitį kalbėtoju, tai 
daug vietų rastųsi, kur butų ga
lima prakalbas suruošti, o gal 
vieną kitą ir LSS. kuopa atgai
vint arba naują suorganizuot.

Draugai, pagalvokim, išsireik
škim savo nuomones per “LSS. 
Žinias” ir darykim žingsnių lin
kui LSS. sustiprinimo. Darbuo
kimės patys, nelaukim kol kiti 
musų darbą ateitų dirbti.

— P. B. Songaila.

Valgykla. ^Kiekvieną ^ytą 
joje valgau pusryčius. Mergai
te, dar jauna, paduoda man 
valgius. Kai kada šį tą man 
papasakoja, pajuokauja. Bet 
tūlam laikui buvau pradėjęs 
lankyti kitą valgyklą. Kuomet 
sykį vėl nuėjau į senąją, ta 
mergaite tuojau klausia:

— Kur tamsta buvai pra
žuvęs?

— Niekur nebuvau pražu
vęs. Tik pas jus. nėra tų vai
sių, kuriuos aš iš ryto valgau. 
Kitoj valgykloj jų laiko, to
dėl ten ir ėjau.

— Na, o dabar tamsta vėl 
pas mus pradėsi valgyti?

— Gal ir taip; jei gausiu, 
ką aš mėgstu.

Ji vis ruošėsi aplinkui ir 
man išrodė, kad ji truputį nu
siminusi. Bet aš nieko nesa
kiau. Paskiau ji atsistojo prieš 
mane ir įsmeigusi savo akis 
klausia:

— Ar tamsta nežinai, kaip 
prašalinti vargą?
' Valandžiiukę tylliu. Paskui 
sakau:

— Tai didelis klausimas. 
Diaug žmonių apie tai jau se
nai galvoja. Vargą prašalinti 
— sunkus dalykas.

— Bet man išrodo, kad tam
stai gera gyventi.

Aš jau beveik pradėjau aiš
kintis. Sakau, kad gal būt tam
stai tik taip iš paviršiaus at
rodo. Sakau, kiekvienas žmo
gus turi savo vargų ir rūpes
čių, tik kiti žmonės moka sa
vo vargus ir rūpesčius labiau 
slėpti savyje.

— Ne, tamsta... Kokį aš da- 
bąr turiu didelį vargą, sunku 
tamsitali J r apsakyti....

Ir jos akys prisipildė aša
romis. Kiek patylėjusi pradė
jo pasakoti:

— Aš augau Lietuvoje. Tu

rėjai! labai gerą gyvenimą. At
važiavau Amerikon, apsived
žiau gražų vyrą. Bet kas iš 
to, kad jis gražfis? Jis nieko 
neveikia, tik girtuokliauja. Tu
riu /mergaitę J9 'metų. Norė
čiau atsiskirti nuo to savo vy
ro, bet mergaitė myli mane

ir jį; nežinau kaip reikia pa
daryti, kur mergaitė dėti. Ko
kia aš kvaila buvau, taip jau
na vezdama.

Aš neturėjau ką jai atsaky
ti. Bandžiau nurodinėti Jbai- 
sias girtybės pasekmes ir tt., 
bet tuo negalėjau jos xpaten- 
kinti. Ji vis buvo susirūpinu
si. Paskui sako:

— Man j taip nusibodot gy
venti; rodosi, daug geriau bu
tų, kad numirčiau.

Pilnas stiklas vandens stovė
jo ant stalo.

'— Žiūrėk,
kiek daug yra visokių kelių, 
— stumdydamas stiklą tai į 
vieną, tai į kitą pusę. — 
dėl taip labai nusiminti? 
nieko gero nesuteiks!

Dabar nueidamas į tą

gyklą jau tos mergaitės nebe
matau. Kur ji dingo, ir kas 
su ja atsitiko, nežinau.

A. žymontas.

I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

®^mWhite Star. Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Majestic .... Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Manchuria ............... Aug. 2; Sept. 6
Finland .... Aug. 9; Mongolia Aug. 16 
Minnekahda Aug. 23; Kroonland A. 30 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Gothland....... (Antwerp only) Aug. 4
Bei geni and .... Aug. 8: Sept. 5; Oct. 3 
Zeeland Aug. 15; Lapland Aug. 22

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State SI.. Chicago, UI.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarntn- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE 

140 N. Dearbom
St. Chicago, Iii. '

sakau,

vai-

Ko-
Tas

Gredfest Department Store

NORTH
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

7THE HOUSE

Dabar yra Progrese

Šlakas Parduodamas
Nužeminta Kaina 

r 

Kol bus padarytas Aprokavimas
-.uti DIDELIS BARGENAS

Ketvergui, Pelnyčiai ir Sabalai
Dvigubos Star Stampos arba pirkinio 

tikietas kiekvieną dieną iki pietų

Lietuviai Daktarai
I ■ • ■

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

z

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

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

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

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTIŠTAS

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

Phone Canal 0257

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.

Mrs. A. MIGHN1EVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvdhi- 
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 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

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

M-rOR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

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

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 8138
M. WoTtkewlch 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

itamauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 

*patišką prižiurė- 
”1 jimą. Ųuodu pa- 

i tarimus moterims 
ir merginoms ve! 
tui.

3113 South
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

O^fisRs
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos 

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 ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

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.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
I)0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
I

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką’, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 So. Halsted! St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 Vak. ‘ Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res; 1139 Indepetodence Blvd. Chicago

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

Tel. Canal 2118

DR. a. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vietai 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

RALTIJOSAMĘRIKOeU LINIJA 9Broadvay; Ne^z\ork.NY Ur 
2&l LIETUVA

PER HAMbUUGĄ.PIUA\;\ 
ARBA. LIEPOJĄ '

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TRECIA KLESA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. LITUANIA ................................ Aug. 8
S. S. POLONIA .............................. Aug. 18

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų.

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

/

Ofiso Telefonas TĮT? W A RTJOATV Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

• i s

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

Garsinkitės Naujienose

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. A.hland Avė 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubobs

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

3315 Sonth Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M. Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MEŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Aubum 
Avė., Chicago

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
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.

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.



Ketvirtadienis, tie. 26,1923

prieš žydų įsileidimą —tai f 
koks nors Plečkaitis ar. „ . ,
Kairvs ar kitas knk« 1 Pas,ariK>ju laiku nemažai ra- Kairys, ar Kitas Koks so- . a apie netvarką Chinijoje. 
cialdemokratas pradeda Raįoma, kad ten siaučianti su- 
aiškinti, kad ir žydas yra irutė, banditizmas. Bet koks yra 

- 1739 South Halsted Street I ^T18. . ^“aS ir skirtumas tmį kitų šalių tvar- 
chieago, tu. I reikia eiti su jais kartu. Ir ° " ° TTeĮephone Booeevelt 8600 J ne

68.00 “r S cS Žmo^s’ J’au sumulkino ne 
$7.00 per year outside of chicago. vieną darbininką.' Dauge-

111 ' liui jų rodosi, kad tai tik-
......... .. ..... .......... ....... —“Į rai teisybė. Bet šie nesu- 

t Entered as Second ciass Matter sipratėliai nemato, kad 
March 17th, 1914, at the Post Office \ .___ . v L
of chicago, m., undar the act of žydai nors ir žmones, bet 
March 2nd, 1879.________ , I su vįgaj skirtinais nuo mus
* ~ tikslais ir norais.”

Naujienos eina kasdien, išskirianti z
2inoma- tie išvadžiojimai 

Iii. — Telefonas: Boosevdt 8500. tiek nesąmoningi, kad išviso 
■ .  ...* -(reikia stebėtis, kaip laikraš-
Chicagojy^Slr kainB1 tis drįsta tokius niekus 

pSdmėtų*"'--------------------^ spausdinti. Bet tuo pačiu
Trinus msuesiarts----- 2.oo laiku jie yra ir reikšmingi:
Vhn2n1mSnS3 ZZZZZZZZ ^75 jie rodo, kad krikšč.-dem. 

įChicagoje per nešiotojui: I nori Lietuvoje sukurti to-
Mopi> • .. ......... .......ifcjkią padėtį, kokia buvo caro
Mėnesiui—--------------Z----- 75c laikais Rusijoje, kur viso-

SuvipaItS3e kie juodašimčiai nesidrovė-
< Metams’--------------------------—$7.00 darni šaukė: “Bei žydov” —

Pusoi metu •«••••»••• 3*501 % y _ tt* i *
Trims mėnesiams . i.75| muškite žydus. Kiekvienam

ZZZZZ ^ nepasisekimui tąsyk, lengva 
| 1 _1-1*1__ ZX -A—,

f Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
J (Atpiginta)

Metams____________________ $8.00
;. Pusei metų______ ____ _____ — 4.00

Trim mėnesiams —_______ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. 
E________ 1 ■■ -11--------------------------------------- ------

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

PnbUshed Daily, ®xcept Sunday by 
The Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitii

SKIRTUMAS. pranašavimą kitas franeuzas, 
Gustave Hevre, kuris politikoje 
yra tikras chameleonas, nes be- 
paliovos maino savo įsitikini
mus. Tuo laiku Francijoje buvo 
kabineto krizis. Spaudoje ėjo 
ginčai kai dėl to, kas bus tin
kamesnis premieras — Briand 
ar Poincarė. Ir štai Hevre savo 
laikraštyje “Victoire” rašė 
šiaip:

“Poincarė netinka premiero 
vietai, nežiūrint į tai, kad jis 
yra labai gabus žmogus. Jo 
atsistojimas prie valdžios vai
ro sudarytų nemažą pavojų.

“Pusė Francijos gyventojų 
Į manytų, kad vėl kuriama nau

jas karas. Poincarė, patrioti
nio kvaitulio dilginamas, tiek

I daug ir taip sėkmingai susilp
nintų Vokietiją, jog mums 
prisieitų didinti armiją oku
pavimui Ruhr srities ir, ko 
gera, Berlino ir Bavarijos.

“Musų sąjungininkai žiūrės 
į Poincarę kaipo į kerštau- 

\ jantį patriotą, kuris nesiten
kindamas Versailės sutartimi

Propaganda prieš 
žydus Lietuvoje.

I * - -.................. -

surasti kaltininkus. O ge
riesiems “patriotams” tatai 
irgi išeis naudom jiems len
gviau bus nusikratyti nuo 
konkurento prekybos srity
je.

Į ApžvalgaI Pasak drg. St. Kairio, vie
nas Vilniaus žydų dėl lietu
vių tolerantingumo pasakęs 
maž daug taip: “Visi jus ge
ri, kol silpni, o kai sustiprė- 
site, — pasidarysite tokiais 
jau niekšais, kaip ir kiti”.

Ta prieš porą metų iš
reikšta mintis pildosi. Lie
tuvos valstybės kūrimosi 
pradžioje, lietuvių buržua
zija buvo silpnutė. Politinė 
padėtis buvo neaiški, neuž
tikrinta, svyruojanti, žo
džiu, visur reiškėsi didelis 
silpnumas. Ir štai tuo me
tu sukuriama žydų ministe
rija, ir išviso su žydais ban
doma palaikyti draugingi 
santykiai.

Taip tai buvo prieš porą 
metų. Dabar dalykai atro
do visai kitaip. Su žydais 
ne tik nebandoma geruoju 
gyventi, bet jau atvirai sklei
džiama prieš juos neapykan
ta. Antisemitizmas ypač 
pradėjo stiprėti nuo pereitų 
metų. Išleista specialiniai la
peliai, kur be jokio dvejoji
mo siūloma žydams kraus
tytis Palestinon. “Krikščio
niški” laikraščiai pradeda 
vesti šlykščiausią kurstymų 
propagandą prieš žydus. Pa
galios, žodžiais nebepasiten- 
kinama: Kaune išdaužoma 
žydų krautuvių langai ir iš
tepama degutu iškabos. 
“Krikščionys” ir tame chu
liganiškame darbe neįžiūrė
jo nieko blogo.' Gi pastarų
jų laikų kryžiaus karas 
prieš žydus buvo aprašytas 
praeito šeštadienio “Nau
jienose”. Glazerman rašo 
tokių dalykų, kuriais sunku

/ tikėti. Bet viena aišku: an
tisemitizmo propaganda Lie
tuvoje stiprėja. Tai rodo 
klerikalų laikraščiai. Lietu
vos Darbo Federacijos or
ganas “Darbininkas” mir
gėte mirga atakomis prieš 
žydus. Štai kas rašoma ta
me neva darbininkų laikraš
tyje prieš įsileidimą žydų į 
profesines sąjungas:

- - - — - - -

nių pradeda protestuoti nori padaryti tik sensacijas.

KRIKŠČIONYBĖ IR KARAI.

Stockholme įvyko Pasaulio 
Baptistų Susivienijimo kongre
sas. Kongrese, liko išreikšta ta 
nuomonė, jog tik krikščionybės 
išplatinimas gali pašalinti karus. 
Delei to Arthur Brisbane’sako:

“Krikščionybė gal ir paša
lintų karus, jeigu tie, kurie 
stovi prie valdžios vairo, 
kreiptų domės į krikščionybės 
principus. Bet Septynių Metų 
karas, trijų dešimčių metų 
karas, šimto metų karas, tar
pe 10,000 kitų karų, buvo pil
nai krikščioniški karai. Ne
mažai jų dar galima laukti ir 
ateityje.

“Kai senovėje krikščionims 
įkyrėjo peštis tarp savęs, jie 
paskelbė kryžiaus karą ryti
nių šalių gyventojams, kurie 
visoje eilėje mūšių krikščio
nims gerai kailį išpėrė.

“Krikščionybė galėtų su
stabdyti karus tik tada, kai 
tautos pasidarytų krikščioniš
komis realybėje, o ne vien tik 
iš vardo.

“Laike pasaulinio karo šim
tai miiionų žmonių siuntė 
maldas krikščioniškam Die
vui, tikėdami, jog Jis vienai 
grupei padės sumušti kitą 

' krikščionių grupę'’.

ŽYMŲS EUROPIEČIAI 
NENORI LAIKYTI LEK

CIJŲ AMERIKOJE.
• v13šiomis dienomis sugrįžo 

Europos James B. Pond, kuris 
važiavo ten tuo tikslu, kad par- 
sikvietus Amerikon žymesnius 
Europos rašytojus ir mokslinin
kus lekcijoms laikyti. Jis kvie
tė Shaw, Wells, Kiplingą, Wal- 
ter de La Mare, Sabatini, Stei- 
nachą ir Freudą. Bet jie visi at
sisakė važiuoti.

Austrijos mokslininkai kenčia 
didelį vargą. Vienok pasipini
gauti Amerikoje jie nenori. • O 
tai dėl to, kad amerikiečiams,
pasak jų, rupi ne tiek mokslas, jis vėrpranašauja, kad Vokieti* 
kiek sensacijos.

Dr. Steinach, kuris pagarsėjo 
žmogaus atjauninimo eksperi- ei j a turinti ginkluotis.
mentais, kenčia i daug vargo ir Kad Vokietija “greitu laiku’ 
negali tinkamai' užsiimti tyrinę- * galėtų karą skelbti, ir tai- ker- 
jimu, nes neturi pinigų nupirki- što karą prieš Franciją, — nie 
mui įeikiamos eksperimentams kas apie tai -----

1 a i I m • • •

kos ir netvarkos Chinijoje? Į 
tą klausimą atsako Nathaniel 
Peffer, kuris dabar lankosi ry
tų šalyse. Jisai sako:

“Be abejojimo, Chinijos 
valdžia yra bloga. Ji yra taip 
jau bloga, kaip Jungtinių Val-i 
stijų, Anglijos, Francijos, Ita
lijos, Rumunijos ir Japonijos 
valdžios. Galimas daiktas, kad 
ji yra dar kiek ir blogesnė. 
Chinijos valdžia^ąrba atskiros | 

 

militaristų, valdiijinkų ir pro

 

fesionalinių plėšikų grupės, 
kurios sudaro valdžią, kas me
tai išplėšia iš Chinijos žmonių 
didelę sumą pinigų — sakysi
me, šimtą miiionų dolerių. 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, 
Francijos, Italijos, Rumunijos 
ir Japonijos valdžios yra tega
limai savo šalių industrialistų, 
bankininkų ir visokios rųšies | bando sumaišyti visų politikos 
kapitalistų agentai, kurie at
ima iš amerikiečių, anglų, 
francuzų, italų, rumunų ir ja
ponų daug didesnę sumą — 
sakysime, tūkstantį miiionų 
dolerių.

“Štai kur ir pasireiškia 
skirtumas: viename atvejyje 
valdžia tiesioginiai užsiima 
plėšimu^ o kituose atvejuose 
valdžia yra autorizuotas ir le- 
galinis agentas plėšimams. Tai. 

tik toks tėra skirtumas; bet| 
žmonėms, kurie 
yra įpratę gerbti 
tas skirtumas yra svarbus. 
Kitais žodžiais sakant, pas 
mus lošimo taisyklės yra for
maliniai parašytos; parašytos 
tų, kurie visuomet išlošia. 
Vyriausia delei to skirtumo 
dabar ir kalbama apie pada
rymą intervencijos Chinijoje.

“Aš suprantu, kodėl Jungti
nių Valstijų, Anglijos, etc. 
valdžios kalba apie interven- Nauji SovietlĮ Veli 
ciją: jų įsitikinimu, reikia1 
ginti aukštąją moralybę. Aš 
suprantu, kodėl tie žmonės, 
kuriems atstovauja Amerikos, 
Anglijos, etc. valdžios, kalba 
apie intervenciją, nes jie yra 
įsitikinę, kad visos valdžios 
turi būti tik legaliniai agen
tai plėšimuose, o ne tiesiogi
niai plėšikai. Bet aš nesu
prantu, kodėl Amerikos, An
glijos, etc. žmonės kalba apie 
intervenciją ir remia ją. Aš 
gerai žinau,’kad Chinijos žmo
nės tokio dalyko nepakęs. Be 
to, jiems tai pigiau atsieis, 
negu Amerikos, Anglijos, etc. 
žmonėms.

“Juros rašalo gali būti su
vartota berašant apie įvairias 
Chinijos problemos fazes. Bet 
problemos esmė, kuri liečia 
Chinijos santykius su (pava
dinsime' jas) civilizuotomis 
tautomis, yra ta, kurią aš 
aukščiau nurodžiau.”

■adiciniai 
agalumą,

PRANAŠAVIMAI.

lošėjų kortas, kad galėjus už
griebti kairiąją Reino kran- 
tę. ■■

“Kai Poincarė atsistos val
džios priešakyje, tai musų 
blogai painformuotiems są
jungininkams bus geros pro
gos smerkti Franci ją dėl im
perializmo. Jie tai darys gal 
ir neteisingai, bet visi įvykiai 
pateisins jų smerkimą. Jie 
maiiys, kad Franci jos politika 
pasiekė aukščiausio naciona
lizmo laipsnio ir darosi pavo
jinga visai Europai. Poinca- 
rei vadovaujant, Antantė pra
dės irti.”
Iš to matyti, kad Hevre’o 

pranašavimas pildosi beveik žo
dis žodin. Franci j a ištiktųjų at
sidūrė tokioje padėtyje, kokią 
nupiešė Gustave Hevre.

ti, jei valdžia juos bandytų iš
skirstyti ir neišpildytų jų pasta
tytų reikalavimų, čeką pasiža
dėjo jų neperskirti ir nutarė vi
sus ištremti Baltųjų jurų pa- 
krantin į Perotolninsko koncen
tracijos stovyklą.

Eserai kreipiasi į pasaulio 
proletariatą, prašydami darbi
ninkų organizacijų, kad jos gin-j 
tų draugų gyvybę ir laisvę nuo 
Rusijos komunistų žiaurumo.

Reikia pažymėti, kad tie kru
vinos Rusijos bolševikų ekzeku- 
cijos beveik supuola su Ham
burgo Kongreso dienomis. Į 
Kongreso reikalavimą, kad Ta
rybų Rusuose ir Gruzijoj butų 
pastabdyta socialistų Žudymas 
įb persekiojimai, Sovietų valdžia 
atsakė naujais kruvinais dar
bais.

Mes pranešam tas liūdnas ži
nias ir Lietuvos darbininkams, 
reikšdami pasibiaurėjimo Rusi
jos komunistų šlykščiais žy
giais. C. K-to Sekretoriatas.

darbininkų.
Po prakalbos buvo lenktynes 

bei žaislai, kol pradėjo lietus 
krapyti. A. P. Serbas.

So. Omaha, Nebr.
Aukos Lietuvos našlaičiams ir 

socialdemokratams.

KORESPONDENCIJOS

New Yorko-Brooklyno 
padangėje.

Vienibininkų “Autingas”.

Liepos 15 d. Vienybės pasto
gės tautininkai turėjo girioje iš
važiavimą — *‘autingą”. Dienavažiavimą 
buvo labai prasta, bet žmonių 
prisirinko gana daug. Turėjo ir 
šiokį-tokį programą: prakalbas, 
enktynes, dainas ir t. t. Kalbė

toju buvo neseniai iš Lietuvos 
sugrįžęs Vienybės Ben-vės pirm. 
A. Mikalauskas. Jis buvo pasių
stas Lietuvon trumpai prieš Sei
mo rinkimus — rinkimų kam
panijos reikalais. Labai prastą 
spūdį padarė x kalbėdamas apie 

; <auną. Girdi, nuvažiavęs dairau
si, j ieškau kur čia tas garsusis 
Kaunas ir tik negreitai paste
bėjau, kad vaikščioju po Laisvės 
Alėją. Vaikščiojant po vidutį 
miesto ndfnatai miesto, tik lau
kus, sako Mikalauskas. O tie, 
girdų triobėsiai apgriuvę, apšiu- 
pėję; viena namo siena vienaip 
nutepliota, kita kitaip; taip ro
dos, kad tai dar ne Kaunas ir 
prisieina po Kauną vaikščiojant 
Kauno j ieškoti.

Laike didelio gyvulių skerdyk
lų darbininkų streiko vietos lie
tuviai streikieriai buvo išleidę 
atsišaukimus į visuomenę, kad 
pinigiškaji padėtų) streiką laimėti 
Bet kad tuomet ir kitur buvo 
streikai, tai iš pašalės aukų nie
kas neatsiuntė. Tik vietos SLA. 
87 kuopa, kur visados visokiems 
reikalams gausiai aukodavo, pa
aukojo streikieriams iš kasos ir 
atskirai nariams sudedant $20. 
Tik tie pinigai nebuvo suvartoti 
ir ligi šiol pasiliko kuopos kasoj, 
tik protokolan įtraukta, kad jie 
yra streikieriams skirti.

Lankanties Amerikoj gerb. 
Šleževičienei ir Vencienei, ka
dangi jos negalėjo asmeniškai 
atvykti pas mus aukų Lietuvos 
našlaičiams rinkti, tai laiškais 
kreipėsi j so-omahiečius dėl šel
pimo našlaičių. Tokį laišką ga
vo ir SLA. 87 kuopa ir ji nutarė 
aukoti, be to dar surengė tam 
reikalui vakarą. Vakaras maža 
tepasisekė, pelno beveik visai ne
davęs. Tatai kuopa nutarė: pi
nigus, kur buvo sudėti streiki
ninkams, bet kurie nebuvo su
vartoti, paskirti šjiaip: Liet. Mo- 

I terų Globos Komitetui Lietuvos 
našlaičiams šelpti $11.00, o ki
tus $10.00 paaukoti Lietuvos 
Socialdemokratų partijai, pa- 
siunčiant per LSS. Sekr. A. žy- 
montą.

SLA. 87 Kuopos Komitetas
Ona Žalpienė.

Aukų Liet. Sociald. Partijai 
$10 gavau ir pasiųsiu kur nuro
dytas.

A. žymontas, LSS. Šekr.

PENTWATER, MICH.

džiosžiaurumai
/ 4 *

L. S. D. Partijos Centro Ko
mitetas yra gavęs birželio 30 
dieną iš Socialistų Darbininkų 
Internacionalo Sekretariato pra
nešimą apie naujus Sovietų val
džios žiaurumus Gruzijoj ir pa
čioj 'Rusijoj, Iš to pranešimo se
ka, kad Začeka (čeką dėl Už- 
kaukazio) gegužės 23 dieną yraf Ėmė pasakoti apie rinkimus, 
sušaudžiusi 15 gruzinų-karinin- 
kų. Sušaudytųjų tarpe yra 4 ge
nerolai ir 4 pulkininkai. Sušau
dyta be abejo be jokio teismo, 
neva už ruošiamąjį sukilimą. 
Ruošiami sušaudyti dar du ge
nerolu ir vienas buvęs Gruzinų 
valdžios vice-ministeris. Nuo ge
gužės pradžios 80 politinių kar 
linių, kurių tarpe buvo sunkiai 
žmonės serganti, ištremta iš 
Gruzijos Rusijos šiaurėn. Gegu
žės 26 dieną, — metinę Gruzi
jos nepriklausomybės sukaktu
vių dieną, — vėl suimta dau
giau kaip 800 žmonių.

žinia apie tuos kruvinus įvy
kius Gruzijoj pranešta Intema- 
ciona’lo Sekretąriotai Londonan 
iš Konstantinopolio telegrafu.

Kitą žinią apie persekiojimus 
Rusijoj kairiųjų eserų suteikė 
Sekretoriatui eserų Berlyno De
legacijos raštas. Tam rašte pra-

1913 m. žinomas francuzų 
džinga, Andre Tardieu, į vokie
čių žurnalo “Maerz” klausimą — 
ar galima tikėtis pasaulinio ka
ro? — atsakė neigiamai. Girdi, 
nė karaliai nė diplomatai karOiiugčivijuB rasiaa. iam iaoiv 
nenori. Todėl toks karas esąs nešama: Gegužės pabaigoje ket- 
negalimas daiktas. Tik esą rei-i virtą kartą suimta Spiridonovą 
kia ginkluotis, nes tik ginklo ir A. Izmailovič. Abudu ruošia- 
pagelba galima taiką palaiky* ^ma ištremti Sibiran, kas dėl Spi- 
tr.

Vos metams praslinkus po to 
pranašavimo prasidėjo pasauli
nis karas, kuris kuogeriausia 
parodė prie ko veda “ginkluota 
taika”. Tuo budu pirmas Tar
dieu pranašavimas neišsipildė. 
Bet tai jam nė kiek nekliudo 
vėl pranašo rolę lošti. Dabar

Rinkimų kampanija pažangioms 
organizacijoms buvus be galo 
sunki. rrierikalai kenkė visokiais 
budais; savo sekėjus gundė ei
ti į pažangiųjų organizacijų mi
tingus ir kelti tenai triukšmą, 
kad žmonės negirdėtų ką kalbė
tojai kalba. Pagalios, jei to ne
pakanka, tai įsako susirinkimus 
ardyti, ką jie ir daro. Milicija 
visur padėdavo triukšmada
riams. Jei kartais, girdi, įsimai
šydavo kur kareiviai, tai veikiau 
stengdavosi prašalinti triukšma
darius ir kartu miliciją. Kalbė
tojas įrodinėjb, kad kademai 
(krikščionys demokratai) iš ank
sto prie rinkimų buvo gerai pri
sirengę ir visas davatkas išmo
kinę “ko reikia.”

A. Mikalauskas kalbėjo tik 
apie Valstiečių Sąjungą ir mi
nėjo tik Lietuvos ūkininkus bei 
jų reikalus. Apie varginguosius 
gyventojus, apie bežemius ir 
samdomuosius darbininkus visiš
kai nieko neprisiminė, rodosi, 
kad tokių Lietuvoje visai nebū
tų. Mat p. Mikalauskui jie vi
sai nerupi, ir jis nenori apie dar
bininkus prisiminti: jie jam ne 
lygus. Kaip Lietuvos liaudinin
kai, taip ir Amerikos tautinin
kai prisimena apie darbininkus 
tik tuomet, kai jiems reikia jų 
paramos, kai reikia prisitrauk-

Kitose valstijose ūkininkai la
bai dejuoja dėl didelių karščių, 
kurie vasarojų naikina, bet pas 
mus iki šiol didelių karščių dar 
nebuvo ir viskas laukuose atro
do gerai. Pastaros tik kelios 
dienos pasidarė karštesnės, šilu
ma siekia kartais“95° F. Jei il
giau taip palaikytų, tai javai nu
kentėtų, ypač vasariniai. Jau du 
mėnesiai laiko nematėm lietaus, 
vadinas vasara sausa, bet ūkinin
kai laukia gero užderėjimo kvie
čių ir rugių.—Ūkininkas.

Konferencija Pro 
gresyvei Politinei 

Akcijai

įridonovos reikštų tą patį ką 
mirties bausme. Bolševikų vald
žia tremia Spiridonovą Sibiran 
po to, kai kelius kartus buvo 
prašyta leisti jei išvažiuoti už
sienin.

Tuo pačiu laiku Maskvoje, vėl, 
'suimtas I. Majorov, kaltinamas r______7 ________
Mirbacho nužudyme. Kartu suĮti juos prie balsavimo, kad sa- 
Trutovskiu, kuris būdamas ka-'vo balsais' paremtų jų partiją. 
Įėjime bandė nusižudyti, abudu1 Bet kaip greitai tas praeina, 
tremiama į Pševalską, Tikėto. taip jie apie darbininkus pamir- 
pasienin, drugio užkrėston vie-jšta. Taip daro ir Amerikos de- 

............................. .

jm.u, x*^^*x* h****6^ * *«**^j«?, — uiv- čeką nutarė ištremti 12 kairių-1 sės draugai ir darbininkų reika-
mui įeikiamos eksperimentams ’ kas apie tai rimtai negalvoja. I jų eserų ,į Rusijos tolimąsias lai jiems visai nerupi. Bet Mika- 
medžiagos. Vienok Amerikon va- Taigi ir šis Tardieu pranašavi-Į vietas. Tremiamieji paskelbė ba- lauskui vis tik reikėjo šiek tiek 

. ,v . . žiuoti jis nenori, tvirtindamas, mas yra niekas daugiau, kaip do streiką ir pranešė valdžiai, ’ prisiminti apie Lietuvos darbi- 
Kai kurie įsmintinges- j0 teorijų apierikiečiai tik kamiuflažas. kad jie po trijų dienų pradės iš ninku padėtį jau vien dėl to,

Bet 1921 m. paskelbė savo eilės kam teks burtas nušižudy- kad jo prakalbos klausėsi 95%

ja neužilgo paskelbsianti karą. 
Gi tokiam pavojui esant, Fran-

j . y |mokęatai ir, repuldikonai. Kaip 
Tiio pačiu laiku Petrogrado' vieni taipir kiti'nėra darbo kla-

New Yorke, t. y. pačiame mie
ste, tapo sutverta Darbo Parti
ja, kurion įėjo kaikurios vietos 
darbininkų unijos, Socialistų 
Partija, Farmerių-Darbo Partija 
ir tu'los kitos darbininkiškos or
ganizacijos ir grupės.

šiuo laiku planuojama Darbo 
Partijos rybas praplėsti visoj 
New Yorko valstijoj. Ar pavyks 
tie planai jkunydinti gyveniman, 
einamuoju momentu negalima 
pasakyti. Tatai parodys konfe
rencija, kuri yra šaukiama Al- 
bany mieste, liepos 29 dieną.

šaukiama šią konferenciją 
vardu Konferencijos Progresy- 
vei Politinei Akcijai. Konferen
cijos šaukėjais yra New Yorko 
valstijos geležinkelių darbininkų 
organizacijos.

Konferencijon kviečiama So
cialistų Partija, New Yorko 
Darbo Partija, regis New Yor
ko valstijos Farmerių-Darbo 
Partijos organizacijos, įvairios 
darbininkų unijos ir šiaip pa
žangiosios darbininkų organiza
cijos.

Pirm konferencijai susirink
siantį veikiausia įvyks prelimi
narių i pasitarimų * taip New Yor
ko valstijos atstovų Konferenci
jos Progresyvei Politinei Akci
jai ir New Yorko Darbo Parti
jos. Tokie pasitarimai reikalin
gi. Dalykas tame, kad New Yor
ko Darbo Partijos sudėtis (L y.

įeinančios jon organizacijos) yra 
daug radikališkesnė, kaip gele
žinkelių darbininkų brolijos ar
ba tūlos kitos konservatyvės 
unijos. Suprantama, skirtumų 
tarp tų unijų ir Nęw rtfrko 

Darbo Partijos pasirodys ne vie
name klausime. Taigi, matoma, 
vadai ir vienos ir kitos grupės 
mano busią geriau atsiekus šio- 
kio-tokio susipratimo bent opes
niais klausimais pirm, negu jie 
sueis bendron konferencijon.

Galima spėti iškalno taipgi, 
kad busimoji konferencija nepa
sižymės radikalumu, Ji, veikiau
sia, nepriims jokio griežtai ra- 
dikalio programo. Iš Amerikos 1 
oficialių unijų tokio žingsnio į 
sunku tikėtis. Labai gali būti,J 
kad radikalesnieji elementai, ku
rie dalyvaus konferencijoj, paro
dys nemažai nuolankumo oficia- 
lėms unijoms. Kodėl? (

Užduotisr kurią stato sau or- Į 
ganizacijos, įeinančios New Yor- f 
ko Darbo Partijon, arba bent tų 
organizacijų didžiuma, yra pas
tūmėti Amerikos darbininkų ju
dėjimą prie nepriklausomos po- į 
litinės darbininkų akcijos, t. y. 
pastūmėti prie tvėrimo Darbo 
Partijos. Svarba, reiškia, šiuo 
momentu dedama ne tiek tam, 
tad paskatinus priimti didžiąsias 
unijas socialistinį arba komuni
stinį programą. Pastangos deda
ma, kad paskatinus tas unijas, 
idant jos sutvertų Darbo Parti
ją. Sykį sutvėręs Darbo Parti
ją, tikimasi, Amerikos darbinin
kų judėjimas, gindamas savo in
teresus, neišvengiamai pasuks 
tuo pačiu keliu, kuriuo, pavyz
džiui, eina ^Šiandien • Anglijos 
Darbo Partija. Pats gyvenimas 
diktuos, kuriuo keliu eiti, kaip 
kad jis šiandien vis griežčiau ir 
griežčiau reikalauja nepriklau
somos politinės darbininkų akci
jos.

Ką reiškia pasakymas: gyve
nimas diktuos?

Insivaizdinkime sau, kad su
sitvėrė tvirta Darbo Partija. Del 
ko ji kovos Kongrese, valstijų 
egislaturose arba miestų vaidy
bose?

Toji partija atstovaus darbo 
žmonių interesus, jos didžiumą 
sudarysz darbininkai, šiandien, 
pavyzdžiui, jie kenčia nuo in- 
džionkšenų. Natūralu, kad pa
naikinimas arba bent aprybavi- 
mas indžionkšenų, Partijos dar
buotėj turės užimti ne paskuti
nę vietą.

Angliakasiai ir geležinkelių 
darbininkai jau yra pareiškę, 
kad jie reikalauja, idant jų pra
monės šaltos butų suvisuome
nintos. Yra ir kitokių pramonės 
šakų, kurių suvisuomeninimas 
išrodo pageidaujamas. Natūralu 
todėl, kad reikalavimai suvisuo
meninti bent tūlas pramonės ša
kas ras vietos tokios Darbo Par
tijos programe.

Eikime toliau, šiandien moka
ma gana sunkios taksos. Gali
ma bus laukti, kad Darbo Par
tija kovos, idant taksos tur
čiams butų pakeltos, o darbinin
kai, kurių uždarbiai yra palygi
namai maži, taptų paliuosuoti 
nuo asmeninių taksų mokėjimo.

Paskiaus, Darbo Partija gali 
įdėti savo programai! ir kovoti 
už išleidimą įstatymų, įsteigian
čių apdraudą nuo nedarbo, nu
statančių minimum algų skalę 
kūdikiams ir moterims darbinin
kėms ir tt.

šiame straipsnely ne neban- 1 
dyta rašyti programas Darbo Į 
Partijai, čia tik norėta parody- >į 
ti, kaip Darbo Partija, jeigu ji į 
susitvertų, neišvengiamai ture- j 
tų rašytis daug-maž tokį pro- ( 
gramą, kurį turi Anglijos Dar
bo Partija arba kitos socialisti
nės Europos partijos.

Lai Amerikos Darbo Partija 
nesumini nei sykio žodžio “so
cializmas”, tegul ir neužtiksime 
jos žodyne žodžio “revoliucija” 
— tatai bus netaip jau svarbu. 
Gi svarbu bus tai, kad savo dar
bu ji eis prie socializmo.

— Prosytojas. ('‘Darbas”)

i

Tai. Lefayette 4221
Pliimbmg, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vfautoa 
patarnauja kuo<erlaaaiaj.

M. Y nik*.
USS W. Mtk 8U CMm«% 1U.
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f1 IIIP A fi IK Išnuomavo Valparaiso uni- vnivftWly)versj|e|0 riimils jr žemę
ŽINIOS Universiteto kuratoriai tvirti

na, kad toks išnuomavimas 
esąs be vertės.

Spešeininky vis dar 
netrūksta

Nuo dviejų iki penkių šimtų 
nuošimčių buvo “garantuoja
ma” už “investintus” pinigus

Panašių spcšelninkų kaip 
kad buvo Bišofas ir kiti vis dar 
netrūksta. Gi jų netrūksta dėl
to, kad vis dar atsiranda tokių 
žmonių, kurie tiki tuštiems pa
žadėjimams, kad yra galima 
uždirbti didelius pinigus į trum 
piausį laiką. Tokie žmonės len
gvai patiki tiems agentams, ku
rie prižada į kėlias savaites pa
dauginti jų pinigus, keliariopai. 
Žinoma, dideliems procentams 
patikėję lengvatikiai praranda 
paskutinius savo centus. O tuo 
tarpu spešelninkams gera dir
va.

Keletas dienų atgal tapo are
štuota aliejaus šorų pardavėjai, 
kurie, sako, esą išvilioję i 
žmonių apie $30,000. Pašto in
spektoriam# pasisekę juos are
štuoti. \ f <

f; *■

Jie siuntinėję laiškus ir šiai 
skelbimus laiškuose ir įtikinėję 
“investoriusf’, kad 4 jie gali 
žmonėms už dirbti nuo 200 iki 
500 procentų • ui “įnvestiii- 
tus” pinigus. Tai buvę dėl ”Oil 
Pool No. 6 investmentai” Jie 
žmonėms išduodVvę ir “ga* 
rauti jas”, kad jeigu jie neiš
mokėsią nuo $200 iki $500 už 
“investintą” $100 bėgy trijų 
savaičių, tai sugražinsią “inves- 
toriams” jų pinigus.

Spešelų ofisai buvę 1126 Ca
pital Building‘e ir N. Clark st. 
vienuose namuose. Capital ru 
me buvo užsivadinę “James 
Daly and Co.,” o kitas — 
“Fairman and Co.”

Sako, kad per neatsargumą 
patys spešelninkai pakliuvę 
valdžios rankas.

Laikraščiai rašo, kad Ch 
cagos Cook laboratorijos iš
nuomavusios Valparaiso uni
versiteto tumus ir žemę sep
tyniems metams. Bet universi
teto kuratoriai (trustees) tvir
tina, kad tokos išnuomavimas 
esąs be vertes ir kad universi
tetas dėlto neužsidarysiąs.

Dabar nėra žinoma kas lai
mės teisme. Jeigu teismas pa
tvirtins išnuomavimą, tai uni
versitetas vis tik turės užsida
ryti.

Ir geležinkelių klerkai 
reikalauja didesnio už- 

mokesnio
♦ i

: šešiasdešimts devynių geležin
kelių klerkai ir kiti stotyse dar
bininkai reikalauja padidinti už- 
mokesnį nuo 9 ligį 17 centų dar
bo valandai. Tas, sako/paliesiąs 
125,000 darbininkų. Tuo reikalu 
jau įteikta darbo boardui peti-, .. -i •. •cija.

Klerkų organizacijos prezi
dentas Fitzgerald tvirtina, kad 
geležinkelių pelnas šiais metais 
žymiai padidėjęs. Dėlto esą ga
limybės atatinkamiau apmokėti 
ir darbininkams.

Trakas užmušė vaikiną
Antradienį Eric Suimmerse-I 

le, 16 metų, 4749 N. Clark g.,’ 
tapo mirtinai suvažinėtas bro
ko. Trokui pradėjus važiuoti 
jis lipęs į jį ir paslydus kojai 
sugriuvęs po ratais. Jis dar bu
vo nugabentas St. Francis’ li
goninėn, bet po kiek laiko jis 
ten mirė. '

Nuo Naujų Metų automobi
liai užmušė Cook kauntėje jau 
374 žmones.

Mergina bandė nusi- 
skandinti, bet tapo iš

gelbėta
Thercsa Kodrio, 15 metų, 

Municipal Pier bandė nusižu
dyti, įšokdama ežeran. Bet lai
ku ji buvo pastebėta ir išgelbė
ta, nors ji tam ir priešinusi.

Nuvežta policijos stotin ji 
atsisakiusi pasisakyti bandymo 
nusiskandinti priežastį.

Du vaikai prigėrė ežere
Trys maži vaikai žaidė prie 

Ohio gat. prie ežero ir vienas 
juokais įstūmęs ežeran savo 
draugą. Kiek vėliau pėmatęs; 
kad jis skęsta šokęs jo gelbėti 
ir abudu prigėrę, trečiam jų 
ant kranto bežiūrint, bet jokios 
pagelbos negalint skęstantiems 
suteikti.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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 
Salima kas dien Naujienų ofise, 1739 

o. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Skatikas prie 
Skatiko

ŠITA MAŽA MERGAITE
Turėjo naudos iš tos pa

galbos, kurią jos motina ap
turėjo nuo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compoundo

UNITED STATES LINES

The Leviathan, didžiausias laivas 
pasaulyje, operuojamas United States 
Linijos, plauks j Europą liepos 28 d. 
Tie kurie atplauks iš Europos tuo 
laivu, bus begalo užganėdinti.

Kiekvienas sumanytas geriausias 
parankumas yra {rengtas ant laivo 
Leviathan. Didelės svetainės ir augš- 
ti kambariai šid laivo išrodo kaip di
delis hotelis. Visas laivas yra visai 
naujai perbudavotas ir pertasytas, 
taip kad išrodo labai puikus laivas.

Čia yra įtaisytas didelis valgymui 
kambarys su Grekiškomis kolumno- 
mis ir su dideliu pieštu paveikslu. 
Puikiai dekoruotas. Čia yra paduoda
mas valgis geriausios rūšies. Keliau
ninkai iš viso pasaulio žino, kad čia 
yra teikiamas geriausis maistas, ant 
laivų United States Linijos.

The Ritz-Carlton restauranas, Win- 
ter Garden ir kitokios svetainės yra 
simbolai gražumo. Viskas yra pada
ryta, kad išrodytų kuopuikiausiai.

Antros klesos pasazieriai yra ka- 
jutose po du, keturis ir šešis. Rūky
mui kambariai, pasilinksminimui 
kambariai, moterims kambariai yra 
suteikti dėl pasažierių smagumo.

Sunku yra įsivaizdinti didumą Le
viathan laivo. Jis yra 950 pėdų ilgio 
ir 144 pėdų nuo vandenio iki viršui 
laivo. Talpinama savyje 59,956.65. 
Turi 100,000 arklių pajiegą. Plaukia 
23 mazgus greitumo. Turi kambarių 
3,397. Patarnautojų turi 1,138. Ap
linkui apjuosus laivą pasidaro ilgis 
dvi ir pusė mylios.

Keturi tūkstančiai penki šimtai 
žmonių gali būti maitinami ant laivo 

.Leviathan. Vienai kelionei reikalau
jama yra 80,000 kiaušinių, 15,000 sva
rų sviesto, 50,000 svarų bulvių, 20,000 
svarų kopūstų 2000 kvortų pienų, 70,- 
000 svarų miltų, 186,000 svarų mė
sos, 3 tonai kavos ir arbatos ir tūks
tančiai svarų kitų maisto produktų.

I/eviathan savo kelionę iš New 
Yorko iki ‘ Southhampton atlieka apie 
2900 mylių į biskį daugiau kaip pen
kias dienas.

DR. VAITUSH, O. D
Liet■ vis akių specialistas

Brutaliai apsaldavę su vai
kais pataisos mokyklose
Bandantys pabėgti vaikai netik 

būdavę įvairiais budais kan
kinami, bet ir prastai užlai
komi.

šešios dešimtys dienų 
kaljimo už neužlaikymą 
i žmonos
vvFranl$ Leech, 7203 Evans 
avė., tapo priteistas šešiasde
šimts dienų į pataisos namus, 
už neužlaikymą kaip reikia sa
vo žmonos. Sako, jis mažai pi
nigų jai duodavęs ant pragy
venimo.

. -- ♦

11 žmonių sužeista susi
dūrus automobiliui su 

bus’u
Vakar anksti rytą susidūrus 

automobiliui su busu prie Air- 
drie place ir Sheridan road ta
po sužeista vienuoliką žmonių.

Viena moteris, sako gal mir
tinai sužeista.

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

Antradienį motinos su savo 
vaikais buvo susirinkusios ta
rybos minuose priparodyti 
kaip Chicagos Pataisos Mokyk
loje (Purentai Scliool) jų vai
kai buvę kankinami ii’ įvairiais 
budais varginami. Vienas ma
žas vaikas liudijo kaip mokyk
los prižiūrėtojai nukankinę vie
ną vaiką mirtinai.

Apie tokius Pataisos Mokyk
los darbus miesto majorui pa
informavo aldermanas Bowler.

Šis klausimas parupo atatin
kamiems autoritetams ir da
bar šis klausimas pateko net į 
teismą.

PAIN-EyPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!, 

Kuomet Saukiamas! Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios ne uralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruvęk strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

■J^sipirkite Bito galin
go ir patikėtino Šei

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

F. AD. RICHTER 6 CO., 
104-114 SMtk 4tk St, BrooHyn, N. T.

yra pa- 
>. ir 70o.

Telephone Roosevelt 7795
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. • 
Nedėliomis pagal sutarimą.

Visas Karas Naujų 
Player-Pianų

Olsėlio kainomis

$285.00
Player-pianas tokia kaina kur 

kiekvienas gali nusipirkti 
Tik 16 Player-Piany telpa į karą

Puikus keisai—88 notos 
pilnas metalinis pleitas 
— 5 pointų motoras — 
Metaliniai tūbiniai įvo- 
ry raktai — Gvarantuo- 
tas 25 metams. Tai yra 
proga visam amžiui nu
sipirkti player-pianų už 
olselio kainą.

Kiekvienam žmogui — tai
gi ir man reikia taupyti- 
čėdyti pinigus. Kitaip ne
galima gyventi.

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož- 
ną peidę, dedi skatikų prie 
skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.
x Niekur kitur taip. gerai 
nepriprasi čėdyti pinigus, 
kaip tik prisirašęs ir dėda
mas juos ant knygutės

Naujienų Spulkon
čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

čia gali savo pinigus pa
sidėti KOžNĄ VA- . 
KARĄ negaišinda
mas brangaus laiko 
dienomis. Bet jeigu 
tau tik tas yra ge
riau, tai gali čia rei
kalus atlikti ir DIE
NOS LAIKU.

Naujienų Spulka atidara 
kasdien iki 8 vai. vakare.
Naujienų Spulkos direkto* 
rių mitingai būna kas sere
dą vakare. ’
Naujienų spulka yra po vals
tybės valdžios priežiūra, 
taip pat kaip bankai.
Naujienų Spulkon rašosi vis 
daugiau chicagiečių lietu
vių, ir reikia tikėtis, kad iš 
Naujienų Spulkos išaugs 
viena iš didžiausių lietuvių 
pinigiškų įstaigų.
Naujienų Spulkon esi kvie
čiamas ir Tamsta, mielas 
Naujienų skaitytojau, užsi
rašyti su savo draugais, jei
gu to iki šiol dar nesate pa
darę. Nauja Naujienų spul
kos serija prasidėjo nuo Lie
pos 1 d., bet Spulkon prisi
rašyti galima kasdien. Atei
kit šiandien! ~

Ateikite šiandien.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

N

Pittsburgh, Pa. i— “Aš paėmiau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-

; Ii 
• ,

poundą prieš mano 
mažajai mergaitei 
gimstant ir veikmė 
buvo stebuklinga. 
Tai yra pirmutinis 
kūdikis, kurį aš 
žindžiau, nes aš 
turėjau užauginti 
savo du vaikiukus 
bonka. Buvau la
bai nervuota ir su- 
sirupinusi, visuo
met jaučiaus pa-

vargusi ir kada perskaičiau apie 'Ve
getable Compoundą, aš pamėginau jį 
ir vartojau toliau. Aš dar tebevar-
toju jj ir patariu savo draugėms. Jus 
galite pagarsinti šituos dalykus, kai
po paliudymą už jūsų vaistą.” — Mrs. 
Wm. Klinge, 169 Plymouth St. Pitts
burgh, Pa.

įdomu pastebėti kiek ligų yra pra
nešama tolygių šitai. Daugelis mo
terų palieka nusilpnėjusiam ir susinai
kinusiam stovy po kūdikio pagimdy
mui ir tokioms motinoms kūdikio pri
žiūrėjimas yra tiesiog negalimas. Ne
tik motinai bloga, o ir kūdikis kenčia.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-i 
pound yra puikus tonikas motinai tuo
ju laiku. Jis yra sutaisytas iš gydo-' 
mų šaknelių ir žolių ir jame nėra 
kenksmingų vaistų. Gali drąsiai jj 
imti žindanti motina.

Y ' '• ~ ~ 1 1 . -

DAVID RUTTER & CO.,| 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm. »

South SIde ofisas 3301 Normai Av.
, Tel. Yards 2?96. :J

Jos Skilvio Neviri- 
nimas Praėjo!

* -■ ■'
Nervai Stebėtinai Pasitaisė

Mrs. David Hackett iš Hagensburg, 
N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tone, aš stebėtinai pa
sitaisiau. Mano nervai, viduriai ir ki
ti organai labaį daug- pagerėjo. Aš 
nebekenčiu nuo vidurių nemalimo, 
kaip tik pradėjau, vartoti Nuga-Tone. 
Tai yra ištikiu jų didelis dalykas jū
sų pasitaisymui.”

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone pa
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kūną; su
teikia pailsinantį miegą, stimuliuoja 
kepenys ir reguliuoja apetitą ir vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone labai ge
rai žino ant kiek jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jj, arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei nebūtumėt pilnai užganėdinti. Rc- 
kamenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visas aptiekas, ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 So. Wabash 
Avė., Chicago, III.

Melody Music Shop
1722 So. Ashland Avė.

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

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

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

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA 
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausias gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitari! su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir

Privatinių
Ligų

bile kokią T^ą, 
Atvažiuokite kad

Beautifui

___ the Ūse J
Murinę a Daily Habit. T / 
Thie Refreshing Eye V 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiiul! Harmhas, Enjoyabk,
Sold by ai! Draggista. Write tot Bookta,

(Bcautifur W F VF<^
MURINĘ CO.,9 Eut Ohio Street,Chicago

Jeigu jąs turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą.

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

SQUIRE EDGEGATE BY LOUIS RICHARD
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Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir Uliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialfe atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 758®

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau ‘

Traukimas dantų bė skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- v 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai• * ’

1545 West 47th Street, ,, 
Netoli Ashland Avė.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

br............ . —>
Dr. Anelė Kaushillas D. C.

ČHIROPRACTOR
Gydau be operacijų i. be gyduolių 

visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susiŠlapinimą, dusui j irwisas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

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

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą Šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison SI 
Chicago, Hl.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausias 
darodymas, kaa a^ 
§ esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzanvinavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda Šitam moksliškam rydymo # 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo^-kam- 
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare. Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN /| 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

CĮ-AV AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vjonderful 
difference in the color and rexture of the 
$kin $
Guaranteed to do these definite things for 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tįs- 
sues and. museles Make the skin soti 
and smooth $
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilct counter lt not, send this 
ad. with 10 cents'to Boncilla Laboratories' 
F.nd:anapol!L, Inuianu, (or a tnal tūba./ 4
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NlinAfiAC Išnuomavo Valparaiso uni
Vii I vHU VV uoreitotn riimnc ir romi

Trokas užmušė vaikiną ir’aX

ŽINIOS
versiteto romus ir žemę Antradienį Eric Suimmerse-

le, 16 metų, 4749 N. Clark g., gJ
hinn mit-f-inni aiitrn^inHtna f.lYiJ S'

Universiteto kuratoriai tvirti
na, kad toks išnuomavimas 
esąs be vertės.

Spešelninky vis dar 
netrokšta

šimtųNuo dviejų iki penkių 
nuošimčių buvo “garantuoja
ma” už “investintus” pinigus

Panašių sįiešelninkų kaip 
kad buvo Bišofas ir kiti vis dar 
netrūksta. Gi jų netrūksta dėl
to, kad vis dar atsiranda tokių 
žmonių, kurie tiki tuštiems pa
žadėjimams, kad yra galima 
uždirbti didelius pinigus į truin 
piausį laiką. Tokie žmonės len
gvai patiki tiems agentams, ku
rie prižada į kėlias savaites pa
dauginti jų pinigus, keliariopai. 
Žinoma, dideliems procentams 
patikėję lengvatikiai praranda 
paskutinius savo centus. O tuo 
tarpu spešelninkams gera dir
va.

Keletas dienų atgal tapo are
štuota aliejaus šorų pardavėjai, 
kurie, sako, esą išvilioję i 
žmonių apie $30,000. Pašto in
spektoriams pasisekę juos are
štuoti. ■

f į ’ i.

Jie siuntinoję laiškus ir šiai 
skelbimus laiškuose ir įtikinėję 
“investoriusf, kad 4 jie gal 
žmonėms už dirbti nuo 200 ik 
500 procentų • 114 “investin
tus” pinigus. Tai buvę dėl ”Oi 
Pool No. 6 investmentai” Jie 
žmonėms išduodavę ir “ga^ 
rantijas”, kad jeigu jie neiš
mokėsią nuo $200 iki $500 už 
“investintą” $100 bėgy trijų 
savaičių, tai sugražinsią “inves- 
toriains” jų pinigus.

Spešelų ofisai buvę 1126 Ca
pital Building‘e ir N. Clark st. 
vienuose namuose. Capital n: 
mc buvo užsi vadinę “James 
Daly and Co.,” o kitas — 
“Fairmaii and Co.”

Sako, kad per neatsargumą 
patys spešelninkai pakliuvę • 
valdžios rankas.

Laikraščiai rašo, kad Ch 
cagos Cook laboratorijos iš
nuomavusios Valparaiso uni
versiteto ritmus ir žemę sep
tyniems metams. Bet universi
teto kuratoriai (trustees) tvir
tina, kad tokos išnuomavimas 
esąs be vertės ir kad universi
tetas dėlto neužsidarysiąs.

Dabar nėra žinoma kas lai
mės teisme. Jeigu teismas pa
tvirtins išnuomavimą, tai uni
versitetas vis tik turės užsida
ryti.

tapo mirtinai suvažinėtas tro- 
ko. Trokui pradėjus važiuoti 
jis lipęs į jį ir paslydus kojai 
sugriuvęs po ratais. Jis dar bu
vo nugabentas St. Francis’ li
goninėn, bet po kiek laiko jis 
ten mirė. '

Nuo Naujų Metų automobi
liai užmušė Cook kauntėje jau 
374 žmones.

Mergina bandė nusi
skandinti, bet tapo iš

gelbėta

Ir geležinkelių klerkai 
reikalauja didesnio už- 

mokesnio
j šešiasdešimts devynių geležin

kelių klerkai ir kiti stotyse dar
bininkai reikalauja padidinti už- 
mokesnį nuo 9 ligi 17 centų dar
bo valandai. Tas, sako/paliesiąs 
125,000 darbininkų. Tuo reikalu 
jau įteikta darbo boardui peti-

• • • 4 ’ \ b • K'cija.
Klerkų organizacijos prezi

dentas Fitzgerald tvirtina, kad 
geležinkelių pelnas šiais metais 
žymiai padidėjęs. Dėlto esą ga
limybės atatinkamiau apmokėti 
ir darbininkams.

šešios dešimtys dienu 
kaljimo už neužlaikymą 

žmonos
Evansv Frank Leech, 7203 

avė., tapo priteistas šešiasde
šimts dienų į pataisos namus, 
už neužlaikymą kaip reikia sa
vo žmonos. Sako, jis mažai pi
nigų jai duodavęs ant pragy
venimo.

11 žmonių sužeista susi- 
durus automobiliui su 

bus’u

įgesne ir dau
giau pelno duoda negu Įeiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
■alima kas dien Naujienų ofise, 1789 

Jo. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Skatikas prie 
Skatiko

ŠITA MAŽA MERGAITĖ
Turėjo naudos iš tos pa

galbos, kurią jos motina ap
turėjo nuo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compoundo

UNITED STATES LINES

Theresa Kodrio, 15 metų, 
Municipal Pier bandė nusižu
dyti, įšokdama ežeran. Bet lai
ku ji buvo pastebėta ir išgelbė
ta, nors ji tam ir priešinusi.

Nuvežta policijos stotin ji 
atsisakiusi pasisakyti bandymo 
nusiskandinti priežastį.

Du vaikai prigėrė ežere
Trys maži vaikai žaidė prie 

Ohio gat. prie ežero ir vienas 
juokais įstūmęs ežeran savo 
draugą. Kiek vėliau pėmatęs, 
kad jis skęsta šokęs jo gelbėti 
ir abudu prigėrę, trečiam jų 
ant kranto bežiūrint, bet jokios 
pagclbos negalint skęstantiems 
suteikti.

The Leviathan, didžiausias laivas 
Easaulyje, operuojamas United States 

inijos, plauks j Europą liepos 28 d. 
Tie kurie atplauks iš Europos tuo 
laivu, bus begalo užganėdinti.

Kiekvienas sumanytas geriausias 
parankumas yra įrengtas ant laivo 
Leviathan. Didelės svetainės ir augš- 
ti kambariai šid laivo išrodo kaip di
delis hotelis. Visas laivas yra visai 
naujai perbudavotas ir pertasytas, 
taip kad išrodo labai puikus laivas.

Čia yra įtaisytas didelis valgymui 
kambarys su Grekiškomis kolumno- 
mis ir su dideliu pieštu paveikslu. 
Puikiai dekoruotas. Čia yra paduoda
mas valgis geriausios rūšies. Keliau
ninkai iš viso pasaulio žino, kad čia 
yra teikiamas geriausia maistas, ant 
laivų United States Linijos.

The Ritz-Carlton restauranas, Win- 
ter Garden ir kitokios svetainės yra 
simbolai gražumo. Viskas yra pada
ryta, kad išrodytų kuopuikiausiai.

Antros klesos pasazieriai yra ka- 
jutose po du, keturis ir šešis. Rūky
mui Kambariai, pasilinksminimui 
kambariai, moterims kambariai yra 
suteikti dėl pasažierių smagumo.

Sunku yra įsivaizdinti didumą Le
viathan laivo. Jis yra 950 pėdų ilgio 
ir 144 pėdų nuo vandenio iki viršui 
laivo. Talpinama savyje 59,956.65. 
Turi 100,000 arklių pajiegą. Plaukia 
23 mazgus greitumo. Turi kambarių

Kiekvienam žmogui — tai
gi ir man reikia taupyti- 
čėdyti pinigus. Kitaip ne
galima gyventi.

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož- 
ną peidę, dedi skatiką prie 
skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.
" Niekur kitur taip gerai 
nepriprasi čėdyti pinigus, 
kaip tik prisirašęs ir dėda
mas juos ant knygutės

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis aklų specialistas

Pittsburgh, Pa. i— “Aš paėmiau 
Lydia E. Pinkkarr/s Vegetable Com

poundą prieš mano 
mažajai mergaitei 
gimstant ir veikmė 
buvo stebuklinga. 
Tai yra pirmutinis 
kūdikis, kurį aš 
žindžiau, nes aš 
turėjau užauginti 
savo du vaikiukus 
bonka. Buvau la
bai nervuota ir su
sirūpinusi, visuo-

X' ~f met jaučiaus pa- 
kada perskaičiau apie Ve-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Garsinkites Naujienose

jutose po du, ke 
mui kambariai

suteikti dėl pasažierių smagu
Sunku yra įsivaizdinti aid

ir 144

Turi 100,000 arklių pajiegą.
23 mazgus greitumo. Turi
3,397. Patarnautojų turi 1,138. Ap
linkui apjuosus laivą pasidaro ilgis 
dvi ir pusė mylios.

Keturi tūkstančiai penki šimtai 
žmonių gali būti maitinami ant laivo 
Leviatnan. Vienai kelionei reikalau
jama yra 80,000 kiaušinių, 15,000 sva
rų sviesto, 50,000 svarų bulvių, 20,000 
svarų kopūstų 2000 kvortų pienų, 70,- 
000 svarų miltų, 186,000 svarų mė
sos, 3 tonai kavos ir arbatos ir tūks
tančiai svarų kitų maisto produktų.

leviathan savo kelionę iš New 
Yorko iki' Southhampton atlieka apie 
2900 mylių į biskį daugiau kaip pen
kias dienas.

Garsinkites Naujienose

Palengvina akių Įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuiatą kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir teliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas c 
su elektra parodančia mai 
klaidas. L * ' *
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St

Phone Boulevard 7589

omas 
usias 

Speciali atyda atkrdpiama

j<’

vargusi ir _ 
getable Compoundą, aš pamėginau jį 
ir vartojau toliau. Aš dar tebevar- 
toju jj ir patariu savo draugėms. Jus 
galite pagarsinti šituos dalykus, kai
po paliudymą už jūsų vaistą.” — Mrs. 
Wm. Klinge, 169 Plymouth St. Pitts- 
burgh, Pa.

Įdomu pastebėti kiek ligų yra pra
nešama tolygių šitai. Daugelis mo
terų palieka nusilpnėjusiam- ir susinai
kinusiam stovy po kūdikio pagimdy
mui ir tokioms motinoms kūdikio pri- 
žiūrėjimas yra tiesiog negalimas. Ne
tik motinai bloga, o ir kūdikis kenčia.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-> 
pound yra puikus tonikas motinai tuo-! 
ju laiku. Jis yra sutaisytas iš gydo-' 
mų šaknelių ir žolių ir jame nyra 
kenksmingų vaistų. Gali drąsiai ji 
imti žindanti motina.

Naujienų Spulkon
čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

čia gali savo pinigus pa
sidėti KOŽNĄ VA- . 
KARĄ negaišinda
mas brangaus1 laiko 
dienomis. Bet jeigu 
tau tik tas yra ge
riau, tai gali čia rei
kalus atlikti ir DIE
NOS LAIKU.

Naujienų Spulka atidara 
kasdien iki 8 vai. vakare. 4 
Naujienų Spulkos direkto
rių mitingai būna kas sere
dą vakare. ’
Naujienų spulka yra po vals
tybės valdžios priežiūra, 
taip pat kaip bankai.
Naujienų Spulkon rašosi vis 
daugiau chicagiečių lietu
vių, ir reikia tikėtis, kad iš 
Naujienų Spulkos išaugs 
viena iš didžiausių lietuvių 
pinigiškų įstaigų.
Naujienų Spulkon esi kvie
čiamas ir Tamsta,' mielas 
Naujienų skaitytojau, užsi
rašyti su savo draugais, jei
gu to iki šiol dar nesate pa
darę. Nauja Naujienų spul
kos serija prasidėjo nuo Lie
pos 1 d., bet Spulkon prisi
rašyti galima kasdien. Atei
kit šiandien! ~

frDAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 
x nvų. Visur pristatom. »

South Side ofisas 3301 Normai Av. 
, Tel. Yards 2?96.

Lietuvių Dentistas patar
- naus geriau,

i ' ■* j ’. ? ■■

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, j, 
Netoli Ashland Avė.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS ‘ i \ • v/ •

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Jos Skilvio Neviri-
. nimas Praėjo!

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mrs. David Hackett iš Hagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tone, aš stebėtinai pa
sitaisiau. Mano nervai, viduriai ir ki
ti organai labai daug * pagerėjo. Aš 
nebekenčiu nuo vidurių nemalimo, 
kaip tik pradėjau vartoti Nuga-Tone. 
Tai yra ištikrųjų didelis dalykas jū
sų pasitaisymui.”

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone pa; 
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kūną/ su
teikia pailsinantį miegą, stimuliuoja 
kepenys ir reguliuoja apetitą ir vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone labai ge
rai žino ant kiek' jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jį, arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei nebūtumėt pilnai užganėdinti. Re- 
kamenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visas aptiekas, ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 So. Wabash 
Avė., Chicago, III.

r

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
ČHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, 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 vai. iki 9 p. m. Nedelžoj 
9 iki 12 a. m.

Visas Karas Naujų 
Player-Pianų 

(b**** g.

Olselio kainomis

$285.00
Player-pianas tokia kaina kur 

kiekvienas gali nusipirkti 
Tik 16 Player-Pianų telpa į karą

Vakar anksti rytą susidūrus 
automobiliui su busu prie Air- 
dric place ir Sheridan road ta
po sužeista vienuoliką žmonių.

Viena moteris, sako gal mir
tinai sužeista. NAUJIENŲ SPULKA 

1739 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Ateikite šiandien.

BY LOU1S RICHARD

CĮ.AY AWAY THE YEARS

I

Brutaliai apseidavę su vai
kais pataisos mokyklose
Bandantys pabėgti vaikai netik 

būdavę įvairiais budais kan
kinami, bet ir prastai užlai
komi.

Antradienį motinos su savo 
vaikais buvo susirinkusios ta
rybos rūmuose priparodyti 
kaip Chicagos Pataisos Mokyk
loje (Purentai Scliool) jų vai
kai buvę kankinami ir įvairiais 
budais varginami. Vienas ma
žas vaikas liudijo kaip mokyk
los prižiūrėtojai nukankinę vie
na vaiką mirtinai.

Apie tokius Pataisos Mokyk
los darbus miesto majorui pa
informavo aldermanas Boftvler.

Šis klausimas parupo atatin
kamiems autoritetams ir da
bar šis klausimas pateko net į

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!,

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
roumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios ne uralgi jos, kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruv^ strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 
eipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

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

r. AD. RICHTER & CO.. 
104-114 SmA 4th St, BrooHyu, N. T.

Puikus keisai—88 notos 
pilnas metalinis pleitas 
— 5 pointų motoras — 
Metaliniai tūbiniai įvo- 
ry raktai — Gvarantuo- 
tas metams. Tai yra 
proga visam amžiui nu
sipirkti player-pianą už 
olselio kainą.

Atdara vakarais.

Telephone Roosevelt 7795
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.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Melody Music Shop
1722 So. Ashland Avė.

KUOMET JŪSŲ 
KOJOS

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge- 

riausiąs gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.
j.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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.

I For BeautUul 
r. Eyes
Make the Uee of 
Murinę a Daily Habit. „ . 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautilul! Hartnleas, Enjoyable. 
Sold by alĮ Draggist*. Write for Booklst,

MURINĘ CO.,9 Bart Ohio Street, Chicaso

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą.

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

SQUIRE EDGEGATE Some Artist h Learning at Timotliy’s Expense

GYDYMAS z 1
$50 už $12.50 '

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantūSK už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog a& 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 m< 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a„ 
§ esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda Šitam moksliškam nydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo^iam- 
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim'. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatom-is: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN , j 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

Apply Boncilla Beautifier casmic day to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel thc vuonderful 
difference in the color and rexture of the 
skin 5
Guaranteed to do these definite things for 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give iteolor Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tįs- 
sues and. museles Make the skin sofi 
and smooth 5
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send thią 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories1 
Indianapolis, Inoiana, forą trial tube./ *
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Chicagos žinios Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Nepaprastas išvažiavimas 
į Jefferson mišką

mitetas, ir tada jis pataps pilnu 
advokatu ir teisių patarėju.

Lietuvių advokatų skaičius 
pasidaugins vienu gabiu ir 
energingu nariu.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Albertsusirinkime 
unijos biznio agentas,

Kalbės Dr. A. Montvidas ir Cook 
kauntės Socialistų Partijos 
sekretorius drg. W. R. Snow.

Juozapas Silaikis

JIEŠKAU savo brolio Jono Ado
maičio, kuris gyvena W. Pullman, III. 
Jiš pats ar kas kitas malonėkite man 
pranešti, busiu dėkingas. ’ 

F. ADOMAITIS, 
Bayonne, N. J.

prašomas užeiti į “'Naujienų” 
ofisą atsiimti čekį sumai 
$18.42, kuriuos valdžia gąžina 
jam kaipo jo permokėtų taksų.

APSIVEDIMAI.

Renka pinigus gynimui 
unijos agento

Keletas menesių atgal Li
berty svetainėje, 3420 W. Ro- 
osevelt road, Hebrew Bučerių 
unijos 
Green,
nušovęs Kisella ir Paul Radin, 
kilus ten susikirtimams. Green 
sėdi dabar džėioje. Jo tardy
mai, sako, neužilgo įvyksią. 
Jo ginimui dabar Chicagoje ir 
Nęw Yorke įvairiose darbinin
kų organizacijose yra renka
mos aukos. Norima jį apginti. 
Nes sakoma, kad jis tatai pa
pildęs save gindamasis.

Vyrui bus galima ieškot 
savo žmonos kito na

muose
teis-Vakar Kriminaliniame 

me teisėjas John R. Caverly 
patvirtino, kad vyrui yra 
tina ieškoti savo žmonos 
namuose.

u—... ---- ---
Bėgy 24 valandų mote
riškė bandė du sykiu nu
sižudyti ir vis jai nepa

vyko

leis
kit©

Bėgy 24 valandų Mrs. Ro- 
bert Harris, 30 metų, 620 Bar- 
ry avė., bandė du sykiu nusi
žudyti ir vis neturėjo pasiseki
mo tatai padaryti.

Pirmadienio naktį ji band
žiusi nusinuodyti, bet buvo 
apie tai laiku pastebėta ir pa
šauktas gydytojas'ją nuo mir
ties išgelbėjo. Gi antradienį po 
pietų ji bandžiusi skustuvu 
persipiauti sau gerklę, bet jos 
vyras laiku parėjęs namo ir ją 
nuo mirties išgelbėjęs.

Jos vyras tvirtina, kad jo 
žmona tatai dariusi dėl silpnos 
savo sveikatos.

Liepos 29 dieną yra ruošia
mas nepaprastas Lietuvių Socia
listų Sąjungos Aštunto Rajono 
draugiškas išvažiavimas į Jeff
erson mišką. Išvažiavimas žada 
būti labai įdomus, gražus ir sy
kiu pamokinantis. Nes jau yra 
pasižadėję kalbėti du žymiu kal
bėtoju, tai Dr. A. Montvidas ir 
Cook kauntės Socialistų Partijos 
sekretorius drg. W. R. Snow. 
Pirmasis kalbėtojas kalbės lietu
viškai, o pastarasis — angliš
kai. Abudu kalbėtojai aiškins ką 
darbininkai turi daryti, kad pa- 
siliuosavus iš alginės vargijos ir 
kas yra toji Socialistų brolija, 
kuri darbuojasi dėl Jvykinimo 
socializmo tvarkos visame pa
saulyje. Kalbėtojai, kaip girdėt, 
yrtf gerai prisirengę ir pasiža
dėję šiuos klausimas perdėm 
smulkmeniškai išdėstyti. Be to, 
jie taipgi papasakos ir daugiau 
svarbių dalykų.

Be prakalbų, rodos, bus ir ki
tokių įvairumų. Mat norima at- 
silankusius žmones pilnai paten
kinti ir daug pasigerėjimo jiems 
suteikti.

Todėl reikia tikėtis, kad visi 
tie, kurie tik nori žengti pirmyn 
į laimingesnį ateities Surėdymą, 
bei mėgsta linksmai tyrame ore 
praleisti laiką nepatingės atei
nantį sekmadienį atvykti į mi
nėtą išvažiavimą Jeffersono mi
ške.

— Paprastas darbininkas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

North Side Draugijų Sąryšis palai
kymui Viešo Knygyno delegatų susi
rinkimas bus liepos 26 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
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 Sųuare 
Park (Engine Room) svetainėj ant 
Halsted ir 29-os gatvių. Draugai ir 
draugės, malonėkite visi punktuališ- 
kai susirinkti.—J. J. A.

Nedėlioj, liepos 29 d. įvyks Lietu- 
viųSocialistų Sąjungos Aštunto Ra
jono draugiškas išvažiavimas į Jef-V 
ferson miškus. Bus kalbėtojai. Kvie
čiame visus draugus ir socialistus 
užjaučiančius skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas. •

Kenosa, Wis. — SLA. 212 kp. ren
gia didelį pikniką nedėlioj, liepos 29 
d., Dunneback miške, Kenosha, Wis. 
Prašome visus kenoshiečius ir savo 
kaimynus mdlwaukiečius, So. milwau- 
kiečius ir raciniečius atsilankyti. Bus 
įvairių pasilinksminimų. Visi galėsime 
Inksmai praleisti laiką.—Komitetas.

Iš "Birutės” darbuotės
“Birutės” choro praktika įvyks 

šį vakarą Mark White Park 
salėj.

“Birutės” Choro praktika įvyks šį 
vakarą, liepos 26 d., Mark Wnte Par- 
co salėj, prie 29 ir Halsted gatvių, 
pradžia lygiai 8 vai. vak. Visi nariai- 
ės turi būtinai atsilankyti į choro re
peticijas, nes jau pradėjome mokytis 
naują veikalą. Be to, taipgi turime 
rengtis ir prie ruošiamojo pirmo šią 
sezoną koncerto, kuris įvyks spalio 
mėn. 25 d. š. m. Geriausia proga yra 
dabar naujiems nariams prisirašyti, 
nes vėliau nebus priimama. Tiktai 
;okie narai yra kviečiami prisirašyti, 
eurie nori pašvęsti nors vieną vakarą 
savaitėj ii* lankyti repeticijas regulia- 
riškai. Prašotne visų nesivėluoti.

—Rašt.

“Juokdarys” gal nuva
rys “profesorių” j kapus

Kartais paprastas šposas ga
li žmogų nuvaryti į kapus. 
Bent taip atrodo su “prof.” 
Bengo, 334 N. Fairfield avė. 
Del “džioko” jis antradienį at
sirado kauntės ligoninėj ir sa
ko, kad jis vargu bepagys.

Atsitiko taip. “Profesorius” 
Bengo nusitarė Peter Gustav- 
son Smuklėje, 2904 Annitage 
avė., parodyti “funes”, kad jis 
galįs daug alaus antsyk įšgerti. 
Tuo tarpu vienas “juokdarys” 
į tą alų primaišė “oli of mus- 
tard”. “Profesorius” nieko 
blogą nemanydamas tą mišinį 
išgėręs ir tuoj aus ant vietos 
sukniubęs.

x Eilę metų “prof.” Bengo dir
bęs “side show” - Chicagos 
apielinkėj ir atsižymėjęs, kaipo 
galintis daug suvalgyti 'bei iš
gerti. * "f;

“Šposininkas” areštuotas.
Daktarai mano, kad 

vargu bepasveiks.
Bengo

“Artistas” gavo f “ ‘ 
pabaudos ir 6 mėnesius 
kalėjimo už fotografijas

$200

Vakar buvo ^Naujienose” 
rašyta, kad John Susarrey, me
ksikietis, buvo patrauktas teis
man už nutraukimą mergi
noms fotografijų. Antradienį 
jis tapo priteistas užsimokėti 
$200 pabaudos ir 6 mėnesius 
kalėjimo. Jis merginoms pri
žadėdavęs surasti darbo kru
tamu jų paveikslų kompanijo
se, kaipo artistėms.

“Birutė”, kaip jau buvo “Nau
jienose” rašyta, po trumpų sa
vo atostogų pradėjo vėl dailės 
darbą. Birutiečiai pradėjo jau 
mokintis naujį veikalą ir reng
tis prie spalio 28 dieną ruošia
mojo koncerto.

Šį vakarą lygiai aštuoniošc 
įvyks choro praktika Mark 
White Park svetainėje, prie 29 
ir Halsted gatvių. “Birutės” val
dyba pageidauja, kad visi nariai- 
rės būtinai atsilankytų, nes mat 
jau pradėta mokintis naujo vei
kalo ir rengtis prie rengiamojo 
pirmo šio sezono koncerto.

Norintiems dailės meno srity 
lavintis, sako, dabar esanti ge
riausia proga tatai daryti. Da
bar esanti geriausia proga prisi
rašyti naujiems nariams prie 
“Birutės”, nes vėliau nebebus 
priimami. Bet tik toki nariai yra 
pageidaujami, kurie galėtų bei 
norėtų bent vieną vakarą savai
tei pašvęsti dailės reikalams, t. 
y. atsilankyti į repeticijas. Re
peticijos įvyksta regulariškai. 
Todėl nei laikas, nė vakaras ne
galima kas savaitę keisti. Bet 
norintys dailės meno srity la
lantis tatai prisitaikyti nėra 
sunku.

Norima įvesti naują tvarką, 
tai yra pradėti repeticijas laiku. 
Todėl nariai turėtų pasistengti 
laiku susirinkti, kad nepasivėla- 
vus. — Z. K.

J. Bagdžiunas tampa pilnu 
advokatu

Uz prašymą pinigų na- 
mų užlaikymui norėjo 

nušauti moteriškę
Peter Hobbs pavojingai per

šovė Mrs. Gladys Ayers, dvie
jų vaikų motiną, su kuria jis 
išgyvenęs devynis metus. Jis į

Liepos menesyje baigusieji 
teisių mokslą žmonės laikė val
stybinius egzaminus. Egzami
nus išlaikė tik maža jų dalis. 
Tarp pasekmingai išlaikiusiųjų 
randame vardą lietuvio Jono 
Bagdžiuno. Kitų lietuvių nema
tyt.

Ponas Jonas Bagdžiunas to
kiu budu įžengia į garbingą

šius jo pinigų užlaikymui 
mų. i

rėš jo charakterį ir tinkamumą 
užgirti Augščiausio teismo ko-

PAJIEŠKAU apsįvedimui merginos 
ar našlės be vaikų nuo 18 iki 30 mė
tų, kuri mylėtų tikrai ir lengvai gy
venti, meldžiu atsišaukti per laiškus 
duosi kiekvienai atsikymą.

A. R. PAMATAT
Haynes N. Dak. Box 83.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio su laisniu dėl 

drug store. Esu savininkas namo, 
krautuvė randasi tame pačiame name. 
Lietuviui gera vieta dėl drug store. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Brighton 
Park skyrių No. 28.

4138 Archer Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stpgų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
ttokų patarnavimąs 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
RENDAI kambarys dėl 1 ar

ba 2 vaikinų. Elektros šviesa 
maudynės ir visi parankumai.

2852 W. 39 PI.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS: Didelė krautuvė su 

4 kambariais pagyvenimui naujam 
kampiniam name. Tinkama, dėl bu- 
černės, aptiekos arba kitokio biznio: 

4200 South Maplewood Avenue
Kreipkitės pas savininką Frank Ju- 

lišauskas, 4028 Maplewood Avė., 3 lu
bos.

—.— . ..a.................  . ■

REAL E STATE ofisas ant rendos. 
Pardavimui visi įrengimai pigiai. Čia 
jiznis gyvuoja per 10 metų. Savinin
kas krausto savo ofisą į kitą vietą. 
Renda $40,

736 W. 35th St.
LS'S. VII Rajono draugiškas išvažia

vimas į Jefferson miškus įvyks ne
dėlioj, liepos 29 d/ Bus kalbėtojas 
Zlook Kauntės Socialistų Partijos Se
kretorius drg. W. R. Spow. Kviečiame 
ietuvių visuomenę atsilankyti. Iš kal

bėtojų bus galima daug naudingų ži
nių išgirsti, ypač kų darbininkai tu
ri daiyti, kad pasihuosavus iš algi
nės vergijos, ir kas yra toji Socialistų 
irolija, kuri darbuojasi dėl įvykinimo 
Socializmo tvarkos visame pasaulyj.

Kviečia visus Komitetas.

Dr-jos Lietvos Ūkininko įvyks drau
giškas išvažiavimas sekmadienį, lie
jos 29 d. į Lyons miškus. Bus ska
lių užkandžių ir įvairus programas. 

Visi kviečiami atsilankyti.
—Komitetas.

Detroit, Mich.—LSS. 116 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks septintadienį, 
iepos 29 d., 1:30 v. po p. Lietuvių 

3endrovės svetainėj. Kviečiami būti
nai visi nariai punktuališkai atvykti.

—Organizatorius.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos pradarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jiešlroji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ohejotini, Naujienų administracija pą- 
dlieka teisę jų netalpinti, kol ndl- 
tirs jų teisiiųrumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

■ m i.-.................................. —.... ..................■'■m

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
Pranešimas mano vyrui.

Aš Petronėlė Vanagienė su
grįžau nuo brolio
Grand Haven, Mich. Dabar esu
pas Tamošių Vanagą, 326 W.
06th St., Chicago, III.

Adomo iš

Aš Matas Rimkevičius pajieškau sa
vo brolio Kazimiero Rimkevičiaus 
Stasio sunaus paeinančio iš čeniškių 
valsč., Kauno apskr, kuris gyvena 
Amerikoj apie 15 metų. Prašau atsi- 
i iaukti ant šio adreso, o jei kas žinot 
apie jj, meldžiu pranešti už ką busiu

apskr, kuris gyvena

abai
JOHN ZOOBRICK 
1003 E. 5th St.

West Frankfort, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTĖRU

REIKALINGA mergina už 
veiterką restorane. Turi būti pa
tyrusi.

1947 S. Halsted St.Iv

REIKIA DARBININKįl
_________ VYRŲ

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

2760 Eelston Avė.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO.
3601 So. Racine Avė.

PAKERIŲ
DARININKŲ
NUOLAT DARBAS
GERA PRADŽIAI ALGA
PROGA ATEIČIAI I

SEARS ROEBUCK and CO.
Arthington ajid Homan St.

REIKIA SHEARMENŲ pa-
gejbininkų ir į jardą vyrų.
Peoples Iron & Metai Co.

5835 So. Loomis Blvd.
_____________   ,   -4  ----------------- 1—   

REIKIA 10 selsmonų pardavinėti 
lotus West Sidėj, arti Zoologiško dar
žo. Ta savastis priklauso poniai 
Editai Rockfellęr McCormick —■ lotai 
yra 50x125 pėdų ir kainos yra labai 
viliojančios dėl budavojimo namų, ar 
investmento. Patyrimas nereikalin
gas—nves išmokysim kas reikia. Ma
tyk MR. SMOOK

600 N. Michigan Avenue.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris. Atsišaukite pasirengę 
darban.

4828 W. 15 Ct, Cicero.

REIKIA atsakančio lietuvio sales- 
mano, kuris taipgi supranta ir lenkų 
kalbą. Apsukrus salesmanas gali pa
daryti gerus pinigus.

M. HENCEL & CO., 
3923 So. Kedzie Avė.

REIKIA pirmarankio bučerio. Turi 
kalbėt angliškai ir lenkiškai. Geriau-

Naujas
i, puikios gyvenimo sąl 
savininkas. Atsišaukite.

J. GRYBAS, 
219 — 115 St.

EARL VARTOTŲ KARŲ BARGENAS
Buick Touring Light Studebaker Tour.
Ford Touring Dodge Coupe
Velie Coupe Mitchell 7 Pass.
Reo Touring Maxwell Tour.
Oakland Sedan Stearns-Knight Tour.

šeši Briscoes 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. ĮDarl 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

REIKIA DARBININKįl AUTOMOBILIAI
VYRŲ

VYRŲ

Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į vai. 
Prie anglių, 55c į vai. Prie gręžimo 
preso, 60c į vai. Prie elevatorio $25 į 
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 vai. Steam 
fiterių, 70c į vai. Sargų, $100 į mė
nesį, 8 vai. darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4191 S. Halsted St.

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

2423 W. 46 St.

PARDAVIMUI iy2 tono tre
kas.

Phone Republic 6049.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA 3 trokai geri 
dėl mufavimo ir kitokių darbų. 
Parduosiu visai pigiai.

3568 Archer Avė.

NAMAI-2EME
P arsi Duoda 

namas ir soft drink 
Atsišaukite:

4810 Wentworth

bizniavas
Parlor

Avė.

PARDAVIMUI 2 aut“ . 
lotu Sale ir groseme ir bu 
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite: 
5129 Archer Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 
0392.

gštų namas su 
r bučeme. Lh-

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis na 
mas, 1—5, 3—6, 2—7 kambarių. 
Kampinis lotas, 27%xl24. Gerame 
stovyje. Wallace ir 45 gatve. $10,00(1 
pinigais, kitus pagal sutarti. Kaina 
$20,000.

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

PARDAVIMUI ar mainymui 2 au- 
i namas, ant'17 gat. ir 

i, senai įsteigtas ir gerai žino- 
biznio kampas. Atsišaukit tuo-

Čštų medinis 
taion, senai 

mas 1 
jaus pas

Mrs. ANNA PETRAITIS 
1620 So. Union Avė.

2ros lubos ir užpakalio, po 5 v. vak.
1620 So. Union Avė.

GERAS BARGENAS
3 kambarių namas ir du lotai su 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!

kambarių mūrinis bungalow

PARDAVIMUI grosernė geroj ir 
išdirbtoj vietoj kur visados p-ahma da
ryti gerai biznį. Lietas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu parduoti 
greitai. Kreipkitės.

3264 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė ir 
Ice Cream biznis. Gera vieta ir iš
dirbtas biznis per daug metų. Yra lie
tas. Renda pigi. Ruimai gyvenimui. 
Turiu greit parduoti, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės Naujienų Sky- 
riun Noj 45.

3210 So. Halsted St.

PARDUODU arbai mainau pusę 
saliuno ant grosernė, automobiilaus 
arba mažo namuko. Biznis labai ge
rai eina, Gero proga vaikinui arba 
katras gerai suprantą apie biznį. At- 
saliuno ant grosernės, automobiliaus 
tas šią savaitę.
1000 W. 51 St. (Kampas Morgan St.)

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė. Geroj vibtoj, biznis geras. 
Renda pigi. Lysas ant 3 metų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit ant vietos.

4602 3. Rockwell St.

PARSIDUODA Cigarų, Ci- 
garetų, Kendžių ir kitų maž
možių krautuvė.

1907 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
viątoj. Priežastis pardavimo — 
liga. Kreipkiktės:

3404 Archer Avė.

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

1915 So. Union Avė.

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

4104 S. Campbell Avė.

PARSIDUODA saliunas. Senas ge
ras biznis; su barais ir visais įtaisy
mais. i

Turiu parduoti, nes išvažiuoju ant 
farpių.

1102 W. 14th St.

PARSIDUODA grosernė 
ir bučernė. Gera vieta dėl 
lietuvio bučerio.

1447 So. Halsted St.
šitas Jai yra Bargenas:

Kriaučių šapa ir Dry Goods . su 
smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—einu į didesnį 
biznį. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflfn St., Chicago. III.

PARSIDUODA grdsernė 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.

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

671 W. 14th PI.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, ant kampo. Arti dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, renda pigi. 4 kamba
riai užpakaly dėl pragyvenimo. Ly* 

~ * v ‘ ’ pardavimo

( RAKANDAI
J

Pigus ir greitas išpardavimas
Parsiduoda rakandai; 2 lovos, 7 

krėslai, 2 stalai,’ 2 komodės, torielkos 
ir daug kitokių įrankių reikalingų 
prie šeimyniško gyvenimo.

4503 So. Wood St.
1 flatas, iš užpakalio

PARDAVIMUII
Dar negirdėtas bargenas.

Pardavimui cigarų, tabako, cigarc- 
tų, kenudžių ir Ice Cream. Storas, kur 
galima daryti gerus pinigus Aš vie
nas negaliu apsidirbti, o gal mylėsit 
eiti per pusę į biznį ,tai matykit tą 
biznį ir nesigailėsit.

2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Da
romas labai geras biznis lietu
vių busimoj kolonijoj.

5146 S. Halsted St.
> ‘ _ _____________ ___ __

EXTRA
Ant pardavimo bučernė ir gro 

šerne. Taipgi priimsiu į mainus 
automobilį arba lotą. Atsišauki
te greitai. /

3500 So. Union Avė ir 35 St.

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da bučernė ir grosernė labai pi
giai ir extra grosernės fixtures.

Kreipkitės
3656 So. Union’ Avė.

PARSIDUODA saliunas. Vie
ta yra apgyventa visokių tautų. 
Gera vieta ir geras biznis. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos, parduosiu už teisingą pa
siūlymą. 2114 So. Halsted St.

PARSIDUODA pieninė krau
tuvė. Biznis senai išdirbtas. Sa
vininkas serga, turi parduo ir 
todėl leis pigiai. Vieta netoli 
bažnyčios.

2241 —23rd PI.

PARSIDUODA SALIUNAS. Vieta 
apgyventa visokių tautų, biznis geras 
ir pelningas. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu šią šalį.

6725 S. Ashland Avė.

PARDUODU arba mainau pusę sa
liuno ant grosernės, automobiliaus ar
ba mažo namuko. Biznis labai gerai 
eina. Gera proga vaikinui arba kat
ras gerai supranta apie biznį. Atsi
šaukite tuojaus, nes turi būt parduo
tas šią savaitę.
1000 W. 51 St. (Kampas Morgan St.)

PARDAVIMUI grosernė su visais 
rakandais ir staku ir labai gera viete 
dėl bučemės. Suprantantis bučerio 
biznį darytų gerus pinigus. Nupirksil 
pigiai, nes turiu apleisti miestą. Krei- 
P ‘ 5700 So. Honore St.

PARDAVIMUI šiaučiaus įrankiai 
su visomis mašinomis kokios tik yra 
reikalingos prie šiaučiaus amato. Nes 
man daugiau nereikalingos.

Kreipkitės
4524 So. Marshfield Avė.

6 ______ _
Marquette Manor. Naujas. Garu šil
domas, $1,500 jmokėti, kitus lengvais i 
išmokėjimais.

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

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

Tarsiduoda maža priemiesčio vištų 
farma. 17 mylių i 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. Jmkit Archer karus lig limitą, 
gotam Chicago-Juliet lig Justice Park.

[. E. NELSON, Justice, 111.

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.

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

120 AKRŲ farma pardavimui, su 
staku, įrankiais ir namu; yra 22 gal
vos gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkęs, 
bitės etc. Žemė prie mojio, geras 9 
kamb. namas su skiepu, vanduo name, 
2 barnės ir kitoki įtaisymui, pusė my
lios nuo lietuvių miesto. Kaina $8,- 
900, pusę įmokėt.

E. CHRISTOFFELS 
Luther, Mich.

PARDAVIMUI namas tinkamas 
lel 2 flatu, 5 kambariai ant pirmo 

,augšto, bufetas, vanos, porčiai su sie
teliais, elektrinis pečius, karštu van
deniu šildomas. Lotas 60x125. Kaina 
$5,000. Išmokėjimais, $2,000 pini
gais.

• Kreipkitės:
6035 So. Karlov Avė. 

arba šaukit .
Prospect 9200.

» PARDAVIMUI bizniavas namas, 
krautuvė, 3 pagyvenimai. Namas ran
dasi ant Hajsted gatvės, rendos neša 
$70. Parduosiu už kash arba mainy
siu ant didesnio namo.

4600 S. Wood St 
Tel. Lafayette 6256.

F NEGIRDĖTAS BARGENAS
4 flatų mūrinis namas su visais į- 

baisymais, parsiduoda labai pigiai, ar
ba mainau ant bučemės, saliuno, ar
ba mažo namo. Priežastis pardavimo 
yra labai svarbi.

C. P. SUROMSKIS 
3846 So. Halsted St, Chicago, III. 
Phone Boulvd. 9641

MORTGEClAl-PASKOLffS
Antrų morgičių paskola — $500 

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

MOKYKLOS

sas ant 3 metų. Priežastį p£ 
patirsit ant vietos. Klausiat

5266 S. Federal St.
Tel. Kenwood 2467

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
pietinėj daly miesto, nėra kompetici- 
jos. Vien už taisymą įplaukų i mė
nesį $110 iki $135. čeverkų biznis čia 
per 33 metus. Pigi renda su 3 gyve
nimui kambariais. $3,500.

8641 Vincennes Avė.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—■dienomis ir vakarais. 
Specialiai, nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuoldte.

Sara Patek, pirmininkė.


