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Gal šiandie Anglija su
lauks atsakymą

Tikisi išvengti antracito an
gliakasių streiko

Vokietijai gręsia suirimas 
ir badas

Prašoma Amerikos pagelbos. 
Prezidento Ebertas atsišau
kimas.

BERLIiNAS, liepos 29. — 
Rirtir industrinis magnatas 
Fritz Thyssen vakar apsilan
kė pas Amerikos ambasado
rių ir svarstė su juo maisto 
trukumų Ruhr distrikto.

Vokiečių laikraščiai prispir- 
tinai klausia kodėl negalima 
yra prikalbinti Jungt. -Valsti
jas pasiųsti savo grudų per
viršį į Vokietijų. Esu Ameri
ka tuo pakeltų savo kviečių 
kainų, jei ji perleistų grudų 
perviršį Vokietijai 'lengvomis 
sąlygomis.

Eberto atsišaukimas.
Maisto krizini visoje Vokie

tijoje kas valanda besidarant 
vis rustesniam, prezidentas 
Ebertas ir Cuno valdžia va
kar išleido atsišaukimų į žmo
nes. Valdžia maldauja visus 
laikytis vienybes, palaikyti 
tvarkų ir įstatymus, kantriai 
pernešti v'ifcus |ekonomiiiius 
vargus ir parodyti tų ptrioti- 
nio pasiaukojimo dvasių, ko
kių parode Ruhr ir Pareinio 
gyventojai.

Proklamacija parašyta pil
name kabineto susirinkime, 
kuriame pirmininkavo pats 
Ebertas. Ji sako, kad ekono
minis suįrimas, Kuris paaštrė
jo delei pinigų nupuolimo, p- 
įrę bįznio sąlygos ir pasidaręs 
maisto trukumas paeina nuo 
okupacijos, kuri buvusi mir
ti nu smūgi u šalies ekonomi

nei ir finansinei organizaci
jai. Delei okupacijos ir pini-, 
gai nupuolę.

Proklamacija sako, kad 
Francija ikišiol deda visas 
pasingus nepitilcisfti (išrišti 
kontribucijos klausimą taip, 

kad Vokietijai butų duota pro
ga ir toliau gyventi. O kol 
kontribucijos klausimas nebus 
galutinai /šriftas, Vokietijos 
žmones turės pasilaikyti tik 
savomis spėkomis ir savu iš
teklium.

Valdžia praneša apie prie
mones, kokių ji griebėsi su
tvirtinti pinigus, sutvarkyti 

algas ir užtikrinti maisto iš-

AR JIESKAI 
DARBO?

—..——SKAITYK KASDIEN---------—a

.NAUJIENAS
L- —HR TEMYK SKKTO-——J

"REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda . 

u* progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

L

1111 telk lilstil Sifili. CKUt U. 

tek-lių. Pasyvį priešinimąsi fi
nansuoti nuo dabar turės ne
okupuotos Vokietijos gyvento
jai, ant kurių bus uždėti so
cialiniai mokesčiai, po 2 nuoš. 
nuo pajamų, automobilių tak
sų ir muitų.

Nežiūrint Valdžios prižadų, 
žmonės nebesitiki (pagerėjimo 
padėties. Jie mano, kad Vokie
tijai atėjo visiškas ekonomi

nis ir finansinis susmukimas 
ir kad dabar jau per vėlu yra 
gelbėtis.

Komunistų paminimasis.
Kaip išrodo, valdžia nėra 

perdaug susirūpinusi komu
nistų an^į-faši'stinėmjis de
monstracijomis, kurios įvyks 
šiandie. Tečiaus padaryta pri
sirengimų užgniaužti sumiši

mus, jei jie kiltų. Visoj Vo
kietijoj, išėmus Saksoniją, de
monstracijos gatvėse liko už
draustos ir susirinkimai turės 
įvykti svetainėse. Parodymui 
“proletariato solidarumo”, ko
munistai ragina visus eiti į 
svetaines dešimtids žinomų 
būreliais. (Komunistų vadovai 
įsakė savo sekėjams daryti 
viską, kad butų išlaikyta tvar
ka ir nebūtų jokių sumišimų, 
kurie gali privesti prie krau
jo praliejimo.

“Musų valanda dar neatėjo, 
bet ji yra arčiau, negu nieku- 
rie žmonės mano,” ramina sa
vo sekėjus komunistų Rote 
Faline.
Ūkininkai neparduoda maisto.

Skaitoma, kad Berlino mais
to trukumas paeina delei gar
binimo dolerio, kuo užsikrėtė 
ir ūkininkai, ir tai netik 
stambieji dvarininkai, bet ir 
mažažemiai. Nuo pat pradžios 
dabartinio (puojimo (markūs, 
gabenimas maisto į Bėrimą 
žymiai sumažėjo. Ūkininkai 

visas savo produktų kainas 
nori paremti ant dolerio ver-’ 
tės. Jie praturtėjo iš gaunamo 
didelio pelno ir dabar nebe- 
paiso miestiečių reikalų, jei
gu jie negauna už tų dolerių. 
Valdžiai todėl veikiausia ne
liks kitokios išeities, kaip 
įvesti karo laiko porcijų ir 
kainų kontrolės sistemą, arba 
pirktis sau maistą užsieniuo-. 
se.

Stotinas, turtingo agrikultū
ros distrikto ęentre, kenčia 
didelį maisto trukumą. Apie- 
linkės ūkininkai siunčia mais
tą į Baltijos pajūrio rezortus, 
kur jie maistą daug brangiau 
parduoda ir kur nėra pavo
jaus maisto riaušių.

ŽAIBAS , UŽMUŠ® TRIS 
ŽMONES BAŽNYČIOJE.

BUDAPEŠTAS, liepos 27. 
— Žaibas užgavo protestonų 
bažnyčią netoli Tokay laike 
septintadienio pamaldų, už
mušė kunigų prie altoriaus ir. 
du parapijoms ir paskui ei
damas palei grindis, nudegino 
daugelio maldininkų batų pa
dus. i
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Gal šiandie Anglija susi
lauks atsakymą

Francija ir Belgija šiandie pa
duos atsakymus, jei neiškils 
naujų kivirčių.

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Belgijos projektuojamas atsa
kymas Anglijai kontribucijos 
klausimu, spacialliniu kurjeru 
šiandie yra siunčiamas į Pa
ryžių. Iš ten tekstas bus te- 
lefonuotas premjerui Poincare 
į jo vasarnamį. Jei skirtumai 
Fra nei jos ir Belgijos atsaky
muose bus didesni, negu tiki- 
mąsi, tai iPoincare tuoj aus su
grįš į Paryžių.

Jeigu gi Belgija savo atsa
kyme nepasako nieko tokio, 
kad išardytų bendrą Belgijos- 
Francijos frontą, tai abi no
tos — Francijos ir Belgijos 
atsakymai — bus paduotos 
Anglijos valdžiai pirmadieny.
Kame Francija ir Belgija ne- 

susitaiko.
Kiek patirta, Francija nesu

sitaiko su Belgija šiuose tri
juose svarbiausiuose .punktuo
se-.

1. Belgija liberališkiau aiš
kina Anglijos pasiūlymą pa
skirti internacionalinę komisi
ją, kurios Francija nenori pri
imti nepastačiusi ypatingų są
lygų.

2. Belgija sutinka prisiža
dėti evakuoti savo kareivius 
iš Ruhr distrikto paskirtu lai
ku, geriausia už dviejų me
tų.

3. Belgija sutinka atidėti 
talkininkų jakolų •konferenci

ją, ko ir Anglija reikalauja.
Francijos užsienio reikalų 

ministerija tikisi, kad Poin
care prikalbino Belgiją nieko 
neminėti savo notoje apie tre
čią punktą, bet Belgijos ka
bineto susirinkimo nutarimas 
tuo klausimu dar nėra žino
mas. Poincare pasakęs Belgi
jai, kad įsimaišymas į atsa
kymą skolų klausimo butų 

Francijos skaitomas nedrau
gingu Belgijos aktu, kadangi 
Belgija nėra užinteresuota ka
ro skolomis.

Kai dėl Ruhr okupacijos, 
Poincare skaito, kad Belgijos 
pirmenybė prie kontribucijos 
užsibaigs už dviejų metų ir 
todėl jos evakavimas tada ka
reivių butų labai egoistingas 
aktas, savo atsieinu s paliekant 
vieną Franci ją veikti.

Ministerija tikisi, kad ir 
apie evakuaciją Belgija savo 
atsakyme nieko neminės. 
Francija gi savo atsakyme pa
sakys, kad ji atsisako svarsty
ti tuos du klusimus.

Kai dėl ekspertų, tai Franci
ja sutiksianti, jei Belgija ir 
kitokią negu Francija nuomo
nę’ pareikš.

Vokietijos prekyba puola
Belgija tuo labai džiaugiasi.

BRIUSELIS, liepos 29. -- 
B(eftg|jos centrinio .industri
nio komiteto prezidentas Gar- 
lier šiandie pardišl^ė, kad 
Ruhr okupacija labai sumaži
no Vokietijos prekybą ir todėl 
sumažino Vofkietijos kompeti- 
ciją pasaulio rinkose. Delei to 
Belgija gavo svarbių geležin
kelių medžiagų užsakymus 
Argentinoje, sumųšdama vo
kiečių pasiūlymus. Carlier sa
ko, kad Vokietijos kompeti- 
cija pasaulio rinkose mažėja 
dėlto, kad Vokietijos industri
ja dabar turi pirktis sau ang
lis užsieny.

Prisibijoma riaušių Ruhr 
distrikte

įDUSSELDORF, liepos 28.— 
Vokietijos oficialiniuose rate
liuose jaučiamas yra nemažas 
susirūpinimas dėl (komunistų 
demonstracijų, kurias jie 
rengs ryto. Ypač yra didelis 
pavojus riaušių ir sumišimų 
okupuotame krašte,, ypač tuo
se miesteliuose, kur veik nė
ra jokios policijos, kuri galė
tų neprileisti uždraustų susi
rink imu.

Bus stengiamąsi susirinki
mus išardyti ir delei to gali 
kilti didelių sumišimų. Tiki- 
mąsi, kad susirinkimai bus 
sk a i Iii ngesni, negu kad jie bū
davo praeity.

Okupantai uždraudė laikyti 
ryto susirinkimus gatvėse.

Tikisi išvengti antracito 
angliakasių streiko

Valdininkai mano, kad kaip 
viena, taip ir antra pusė nu
sileis ir susitaikins.

WASHiINGTON, liepos 29.— 
Washingtonc viešpatauja nuo
monė, kad antracito angliaka
sių streiko šiemet nebus, nors 
derybos su kasyklų savinin
kais ir yra nutrauktos. Valdi
ninkai visai ncnusistebūję de
lei nutraukimo |derybų, mors 
jie visados tikėjosi, kad dery
bos užsibaigs be streiko.

Čia manoma, kad abi puses 
turės pasiduoti valdžios spau
dimui, kcirisr bus padarytas už, 
kelių dienų. Nors nė viena pu
sė negalinti padaryti svarbių 
koncesijų dabar, tikimąsi, kad 
abi sutiks nusileisti, kada val
džia įsimaišys.

Yra žinoma, kad federalinės 
anglių komisijos nariai nema
to reikalo kapoti angliakasių 
algas, bet dar mato reikalin
gu pakelti algas paprastų dar
bininkų. Betgi ta pati komisi
ja nesutinka su angliakasių 
reikalavimu pakelti algą 20 
nuoš. visiems darbininkams.

Betgi algų klausimas gal
būt nebus taip sunkus išrišti, 
kaip klausimas pripažinimo 
unijos. Komisija čia veikiau
sia rems kasyklų savininkus, 
nors galbūt kartu bandys iš
dirbti kompromisą, kuris bu
tų priimtinas abiems pusėms, 
taip kad ne angliakasių reika
lavimai nebūtų pilnai atmes
ti,

Karo sekretorius numato 
naujų karę

I tą karą galbūt įsivels ir 
Jungt. Valstijos, sako Weeks

>NEW YORK, liepos 29. — 
Karo sekretorius Weeks savo 
laiške Amerikos taikos pa
skyrimo komisijai, sudarytai 
delei Edward Bok paskirtos 
$100,000 premijos tam, kuris 
sugalvos gerinusį būdą (paša
linti karus, sako, kad jei ir to
liau nusitęs dabartinė nepa
stovi padėtis pasauly, tai gali 
kilti karas, į kurį gali įsivelti 
ir Jungt. Valstijos.

Week išreiškia viltį, kad 
gal kas ir galės sugalvoti pie
ną pasaulio taikai įvykinti, 
bet karo departamentas vis- 
tiek yra priverstas raginti Ša
lį visuomet būti prisirengusių 
apsiginti. 

•į— r
Išplėšė aptieką

Plėšikai įsilaužę ąptiekon, 
111000 Longwood drive, ir iš
nešę $40&.

GMariy darbininkai 
grūmoja streiku

3,000 mechanikų ir kitokių 
darbininkų reikalauja dides
nio algų pakėlimo.

CIMGAGO. — ‘Gatvdkarių 
kompanijai gręsia netikėtas 
streikas. 3,000 mechanikų, 
clektrikininkų, maliorių ir ki
tokių kompanijos darbininkų, 
išėmus motormanus ir kon
duktorius, atmetė arbitracijos 
tarybos suteiktų motortna- 
nams ir konduktoriams 3c. į 
vai. pakėlimą algos ir parei
kalavo sau daug didesnio al
gos pakėlimo, prigrūmodami 
streiku, jei tas jų reikalavi
mas nebus išpildytas.

Jie jau pirmiau buvo reika
lavę algų pakėlimo ir buvo 
prisirengę prie streiko, bet 
vėliau sutiko savo streiką ati
dėti iki bus išrištas motorma- 
nų ir konduktorių algų klau
simas. Kompanija gi pasižadė
jo suteikti jiems tokį algų pa
kėlimą, kokis bus padarytas 
motormanams su konduktoj 
riais. Pastariesiems gavus tik 
3c. į vai. algos pakėlimą, me
chanikai ^cpričmė ir pasili
ko prie savo pirmesniojo rei
kalavimo, kurį kompartija 
griežtai atmeta.

Kįlus šių darbininkų strei
kui, gatvekariai turėtų sustoti 
vaigščioti, nes neturėtų elekt
ros gatvekariains varyti. Šiaip 
mechanikų streikas, be clckt- 
rUkiniinkų, (gatvekarių ‘nesu
stabdytų per ilgoką laika.

VcikiauJsia dar itę$is dery
bos su kompanija. Laikas strei
kui taipjau nėra paskirtas. i

Mason pavietas nebevykins 
“mėlinųjų įstatymų.”

LUDIiNlGTON, Mich., liepos 
29.— Mason pavieto prokuro
ras Fitch paskelbė,, kad jis 
daugiau nė nebandys vykinti 
valstijos “molinųjų įstatymų,” 
kurie visiką uždraudžia septin- 
tadieniais daryti: važinėtis au- 
tom'obilįais, |naudlytis, žuvau
ti ir t. t. Nė vienas valdinin
kas, nė vieno miestelio val
džia, nė šerifas nesutiko tų įs
tatymų vykinti. Tiems įstaty
mams priešinos net ir tos da
vatkos, kurių reikalavimas 

sustabdyti šventadieniais ir 
privedė prie paskelbimo, kad 
visi tie “mėlinieji įstatymai” 
bus vykinami.

IŠDAUŽĖ I. W. W. RAŠTINĘ

NEW YORK, liepos 29. — 
Vakar būrys žmonių užpuolė 
I. W. W. transporto darbinin
kų skyriaus raštinę Hoboken, 
N. J., sudegino literatūrą, su
naikino rakandus ir sudegino 
raudoną vėliavą. Policija ne
sirūpina surasti kaltininkus. 
I. W. iW. kaltina priklausan
čius Am. Darbo Federacijai 
dokų darbininkus, kurie sugrį
žo į darbą, nors I.. W. W. na
riai vis dar tebestreikuoja.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ PENKIS 
VAIKUS.

GUNEO, Italijoj, liepos 29. 
— Penki vhikai liko užmušti, 
du sunkiai sužeisti, o vienas 
apakintas žaibo, kuris užgavo 
Dova kalną laike didelės per
kūnijos.

Jauna mergina dingus
Josephine Sansone, 16 me

tų, 922 Beloit gat., liepos 18 
dieną išėjusi ieškoti darbo ir 
daugiau nebesugrįžusi. Bet jos 
namiškiai apie tai pranešę po
licijai tik dabar.

MHKR

Pakėlė algas elevatorly 
darbininkams

Pakėlimas tokis pat/ kaip ir 
gatvekarių darbininkams.

CHLCAGO. Užvakar ar
bitracijos taryba nusprendė 
suteikti tokį pat pakėlimą al-
gos clevatorių (darbi įninka m s!,’ 
kokį ji suteikė gatvekarių 
darbininkams, būtent po 3 c. 
į vai. pirmais metais ir dar 
po 2c. antrais metais. Naujo
sios algos turi veikti nuo bir
želio 1 d.

Už^larė banką.

DENVER, Colo., liepos 27. 
— Hibernia Bank and Trust 
Co. bankas liko uždarytas de
lei pasirodžiusio trukumo 
$200,000 ar daugiau. Pinigus, 
manoma, prašvilpti banko ka- 
sierius su vienu Denverio bro
keriu. Betgi bankas veikiau
siai vėl atsidarys, kadangi 
ščrinii^kaii rengiausi padengti 
nedateklių.

Iš Vilniaus
LIETUVIŲ IR GUDŲ SPAU

DOS “LAISVĖ”.

Vilniaus pašte visuomet už
trukdavo lietuvių laikraščiai. Pa
sirodo, kad paštas turi įsakymą 
iš valdžios, kurios — nežinia, 
— kad lietuvių ir gudų 'laikraš
čiai galima išsiųsti tik po tam 
tikro leidimo, kuris gaunamas 
labai dažnai po kelių dienų, kaip 
pavyzdž. paskutinis “Lietuvos, 
Rytų” numeris, atiduotas paš
tui šeštadienį birželio mėn. 30t 
pirmadienį, liepos antrą dieną 
dar nebuvo išsiųstas.

Tai jau antras suvaržymas. 
Jau skaudus smūgis buvo spau
dai, kai buvo įvesta nevieša 
spaudinių cenzūra, reikalaujanti 
spaudinį išlaikyti tam tikrą lai
ką spaustuvėj, idant lengviau 
butų spaudos laisvė suvaržyti. 
Dabar dar naują neteisybę pa
tyrėme.

Tai tokia lenkų “laisvė”.
(L. R.)

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

— I

Išprašo Lietuv.osjžmonėsir 
taip pataria' Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
l739'S.Halstedlšt. 

Chicagolll.

No. 178

Rusijos grudy perviršis
MASKVA, liepos 29.— Val

džia apskaito, kad šiemet Ru
sija galėtų eksportuoti į už
sienį 500,000,000 pūdų grudų 
— daugiau kaip 8,000,000 to
nų. Bet tai dar nereiškia, kad 
tiek grudų bus eksportuota, 
ar kad Rusija įstengtų tiek 
eksportuoti. Tai rodo tik ko
kis buvo šiemet derlius Rusi
joje, nežiūrint gana lietingos 
vasaros.

šiemetinis derlius grudų 
sieks virš 1,500,000,000 buše
lių, kuomet pernai jis sieke 
1,020,000,000 bušelių. O betgi 
ir pernai Rusija eksportavo 
apie 25,000,000 bušelių.

Išvogė dokumentus.

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Nežinia kas įsilaužė į buvusio 
Francijos ambasadoriaus Lon
done Paul Cambon namus ir 
išvogė visas dokumentus ir 
laiškus, kurie liečiasi pradžios 
tverimosi cntente ir Anglijos 
pažadų Franciai. Dokumen
tai esą labai svarbus. Iš namų 
daugiau nieko nepaimta.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

QUEHEC, liepos 29. — Ed- 
munston-Qulcbcc ekspresiniam 
traukiniui ties Picard užbė
gus ant tavorinio traukinio, 
keturi trauktinio dhrbininkai 
liko užmušti ir penki žmonės 
sužeisti.

28 ANGLIAKASIAI UŽDARY
TI KASYKLOJE.

SjjfiFIELD, Anglijoj, liepos 
29.—^ 28 ankliakasiai Liko už
daryti eksplozijos Maltby ka
sykloje, kur gaisras jau per 
keletą savaičių trukdė darbą.

Šiandie — apsiniaukę ir 
b'kĮcį vėsiau.

Saulė teka 5:?9 v., leidžia
si 8:13 v. Mėnuo teka 9:15
vai. vak..
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Trims mėnesiams___ _____
Dviem mėnesiam_____ —
Vienam mėnesiui _.........—

*
Chlcagoje per neiiotojuc

Viena kopija ____________
Savaitei---- ----- --------------
Mėnesiui ...... ....... -..... .........

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu: -

Metams...................    $7.00
Pusei metų ......................... -— 3.50
Trims menesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiam ......_.............. 1.25
Vienam mėnesiui   .....  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.................................$8.00
Pusei metų.............-—----------- 4.0 i
Trims mėnesiams......................2.0 i
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

rytinę Greenlando dalį, kur ji 
veda Šiokią tokią prekybą. Perei
tų metų gruodžio mėn. danai vi
sai ignoravo Norvegijos reika- 
vimą, kuomet jie parlanlente pa
skelbė aneksavimą viso Green- 
lando. RorvegU užsienio reikalų 
departamentas dabar išleido me
morandumą, kur remiantis pra
eities istorija išrodoma, jog Nor
vegija turinti teisių prie pasisa-| Pašiušvis (Kėdainių apskr.). 
vinimo Greenlando dalies. Deleij Klebonas kas šventadienis per 
to reikalo danams siūloma ves- pamokslą ragina žmones dSti au
ti derybas. Koks bus danų atsa- kų bažnyčiai, bet tos aukos kam 
kyrnas ir kaip jie bandys ne-I kitam sunaudojamos. Parapijo- 

susipratimą likviduoti, kol kas nys jau daugelis metų ir prieš 
sunku pasakyti. I didįjį karą aukojo ir aukojo.

I Vieną kartą klebonas paskelbė 
per pamokslą, kad bus renka- 

NUTEISfi MONARCHISTUS. mos aukos. Tiesa, per visą su- 
---------- - Imą išrinktieji su lėkštėmis ir 

Bavarijos mieste teismas nu-1 krepšiais lakstė po bažnyčią, 
teisė kalėjiman monarchistus bet parapijonys tuokart meldė- 
sąkalbininkus, kurių tarpe prof. Į si ir mažai kas teaukojo. Po su- 
Fuchs užėmė svarbiausią vietą, mos klebonas, įlipęs į sakyklą, 
Prof. Fuchs liko nuteistas dvyli-Į išbarė už neaukojimą ir liepė 
kai metų ki'ėj’-ufln, turės užsi- per mišparą pasitaisyti. Tą pa
mokėti 2,000,000 markių pinigi- Čią dieną per mišparą buvo rėn- 
nės pabaudos ir padengti teismo karnos aukos antru kartu. Pats 
išlaidas. Jis taipgi netenka de- klebonas rinko, bet ir tą kartą 
šimčiai metų pilietybės teisių. ne geriau sekėsi. Pašiušviečiai 

Johann Munk pasmerktas I ėmė murmėti: aukojam, auko- 
aštuoniolikai mėnesių kalėjiman jam vis bažnyčiai, o musų au- 
ir turės užsimokėti 80,000,000 komis klebonas jau pirko dva- 
markių pabaudos. Paskui jis bus rą, paraviką, dabar jau prievar- 
ištremtas iš Vokietijos. I ta pats lėkšte po nosia ir kai* 

Kiti ‘liko išteisinti. Taip tai už- žioja, matomai, jau ir visą ku- 
sibaigė ta paSkilbusi. Municho liamąją mašiną už musų aukas 
byla, kuri tiek daug trukšmo su-1 pirks. Po nenusisekimo aukų rin- 
kėlė Vokietijoje.-------------------- Įkimo klebonas nuėjęs prie alto

riaus vėl pradėjo bartis už tai, 
kad šįmet pašiušviečiai daugu
mas atidavė balsus už socialde
mokratus. Tuomet pradėjo žmo
nės grųstis lauk.

Jau antri metai, kaip Vieno-1 — Valstietis,
je vasaros metu atidaroma In
ternacionalinė Mokykla. Tai yra 
pilnoje prasmėje internacionali
nė mokykla, nes kaip studentai, 
taip ir profesoriai priklauso įvai
rioms tautoms. Lekcijas ten
skaito įvairiausių šalių profeso-Į Birželio 2i šakių
riai. šiais metais pasižadėjo da- Į nuovados teismas nubaudė ku- 
lyvauti ir keli Amerikos proto-1 njg0 (praįoto) tarnaitę čepaus 
sonaa. kaitę už kėlimą betvarkės (mė-

Lekcijos skaitoma iš ekono-Ljm{j kiaušiniais į kalbėtoją) per 
mijos, meno, istorijos, filosofi- Į socialdemokratų mitingą gegu-/ 
jos ir kitų mokslo šakų. Jeigu Kaimely viena diena
ir šią vasarą ta mokykla turėsi arešt0 arba 5 ntua užmok&i. 
gero pasisekimo, tai planuoja-j Advokatas Spurga teisino Čc-į 
ma sukurti internacionalinę| pauskaitės pasielgimą ir abelnai 
draugiją, kuri rūpinsis, kad mo-| kierikalus; jo nuomone, dar bai- 
kykla butų palaikoma kas vasa-| sįau gaigję padaryti kalbėtojui. 
r*‘ I Pašaukti klerikalų penki liudi-

į ninkai (išskyrus vieną, kuris 
KO VOKIETIJA GALI TIKĖTIS1 liudijo bešališkai) liudijo, kad, 

Iš ANGLIJOS. I girdi, tikėjimą užgavo, kalbėjo
-----------  j apie kunigus, minėjo davatkas 

Žinomas vokiečių socialistas ir t. t. Į advokato paklausimusį 
Dr. Breitscheid laikraštyj “Welt liudininkai atsako kaip iš 
am Montag” rašo, kad vokie- kizmo.
čiams nepridera didelių vilčių _ Advokatas klausia: 
dėti į anglus. Jis sako: I ar buvo mitinge?

“Ką Anglija darys ir ką jil . Liudininkai atsako:
gali padaryti? Ji gal darys pa-Į g/’,V/S(> miestelio žydai pirmu- 
stangų izoliuoti Franciją. JiUiniai buvo.
gali patraukti savo pusėn Ita-Į Advokatas: O kaip pil. Var-| 
liją ir padidinti Belgijos ne-Įnaus.^as kabėjo, ar žydai paten- 
pasitenkinimą Poincarės poli-1
tika. Ji galėtų padaryti atski- v~ Liudininkai: Labai ir labai 
rą sutartį su Vokietija ir tuo priaugėsi ir rankoms plojo.
budu faktinai suardyti Antan-j Vienas liudininkas į paklausi- 
tę. Bet ji negali prispirti! ^sakė bešališkai, advokatui 
Francijos sušvelninti savo at-|nęPatiko ir paklausė, kokios par- 
sinešimą į Vokietiją. j es$s« Tas atsakė nepriklau- 

“Mes privalome suprasti,Į» 
kad Franci j a dabartiniu mo- * 
meniu jaučiasi stipri ir Ang
lija kol kas neišdrįs tarti pa-F 
skutinį stiprų žodį. Anglijai 
nenori ir negali norėti kai;o,|^ 
nes Francija, ypač orlaivystė-| 
j e yra daug stipresnė. Delei 
tos priežasties vargu Anglijos 
valdžia griežtai pareikalaus iš 
Francijos skolų atmokėjimo.

“Ant galo, kuriuo budu trū
kimas ryšių tarp dviejų są
jungininkų galėtų pagelbėti 
mums, jeigu Francija ir po to 
galėtų elgtis su Vokietija kaip 
tinkama?

“Kol tarp Anglijos ir Fran-Į 
cijos įvyks toks susipratimas, 
kuris atneštų. Vokietijai pa
lengvinimo, jki to laiko mes Į1 
galime visai sugniužti. Reikia 
visgi tiesą pasakyti, kad ku- 

<• riąrtiajdi politikai šiandien yra! 
labai mažai šansų. Proga, kuo
met buvo galima prieiti prie Į 
taikos, kriminaliniai liko pra-1 T. _
leista. Laukimas paramos iš Narys Federal Rcserve 
Anglijos neleido mums suras- ISysfeinOS ir Chicago 
ti pamatų, kurie butų privedę GeaHng House Ass’n. 
prie susipratimo su Francija.” ir...... ■■■■m.... ouiiiuiRi

INTERNACIONALINĖ 
MOKYKLA.

PRANCŪZAS APIE
LENKIJĄ.

žurnale “La Revue Contempo- 
raine” už liepos mėnesį p. Leon
tin rašo apie Franci jos santy
kius su Lenkija. Jis turi pakan
kamai drąsos pasakyti, kad len
kai, kurie per daugelį metų bu
vo persekiojami ir skaitomi kan
kiniais, dabar patys išvirto ar
šiausiais despotais ir persekioja 
kitas tautas. Tarp Francijos ir 
Lenkijos yra padarytos milita- 
rinės sutartys, kurios publikai 
nėra žinomos. Tečiau p. Leon- 
tin mano, kad tos sutartys ne
verčia franeuzų siųsti savo ka
reivius į Lenkijos teritoriją, jei
gu lenkai butų priešo užpulti.

Toliau p. Leontin nurodo į tą 
faktą, jog Lenkijoje tikrųjų 
lenkų tėra tik apie 60% visų gy
ventojų. Ir ar lenkai bando pa
laikyti draugingus ryšius su ki
tomis tautomis, kurios prievari 
ta liko priskirtos Lenkijai? Vi
sai ne. Wito kabinetas savo re
akcingu m u pralenkia visus iki 
šiol buvusius kabinetus.’Visokia 
agitacija prieš žydus ne tik nėra 
draudžiama, bet dar pačios val
džios yra akstinama. Bandoma 
neįsileisti žydų į universitetus, 
nuo tarnavimo armijoje jie pa- 
liuosuojami už tam tikrą mokes
nį. žodžiu, į žydus lenkų valdžia 
žiuri kaipo į kokius svetimša
lius.

Akyvaizdojp tų faktų, sako 
Leontin, franeuzams reikėtų 
rimčiau žiūrėti į lenkų žygius 
ir nebe remti kiekvieną jų avan
tiūrą.

DAVATKOS BYLA.

Už mėtymą kiaušiniais 
viena diena arešto.

kate-

žydų

kaip-

SKANDINAVIJOS NESUSI
PRATIMAI.

Kaip žinia, 1905 m. Norvegi
ja atsiskyrė nuo Švedijos. Tė
čiai! santykiai tarp tų dviejų ša
lių nė kiek nepablogėjo. Atpenč, 
jos labai draugingai sugyveno. 
1919 m. Danija paskelbė savo 
norą pasisavinti Greenlandą. Tą 
paskelbimą nelabai prielankiai 
priėmė Norvegija, kuri nuo vi
duramžių turėjo ryšių su Green- 
landu.

Greenlando gyventojus sudaro 
eskiinosai, kurių priskaitoma iki 
30,000. Jie vyriausia /Užsiima 
žuvavimu. Kur-ne-kur randasi 
ir ba'ltveidžių būreliai, kurie už
siima prekyba.

Kad vakarinė ir pietrytinė 
Greenlando dalis priklauso Dani
jai, to niekas nebando užginčyti. 
Bet Norvegija savinimasi šiaur-

*

sąs jokiai partijai. Užklausus 
čeįftiuskaitė, iš kiti* kiaušinių ta
vo, žinoma nepatogu buto saku
tis iš klebonijos, aiškino girdi 
ėjusi apžiūrėt višty ir radusi 
kiaušinių padėta ir užėjus } mi
tingą paklausyti maniusi, kad 
moterų draugijos pirmininkas.

Advokatas paskutinėj savo 
kalboj, pasiremdatnas argumen
tais iš “Laisvės” 184 nr. kur 
rašoma apie valstiečių-liaud. so
cialdemokratus ir atstovą Mar
kelį iškoneveikdamas socialde
mokratų partijų paprasčiausiais 
žodžiais išmoktais iš krikščionių 
lapelių prašo teismo atsižvelgti, 
kad pil. Varnauskas priklausąs 
tokiai partijai kuri einanti prieš 
tikybą, o todėl pateisinti čepaus- 
kaitę.

Teismas ją nubaudė už be
tvarkę, įžeidimo gi kalbėtojo ne
pripažino, reiškia kalbėtojus ga
lima taškyti kiaušiniais ir jokio 
įžeidimo nebus.

— šlėg'a.

Vokietija nedaug mi'lionierių te
tartojo, b ritfbhr ir Vienoj ir kn- 
troj nėdatig fašl kili* millbftais 
nevartytų.

Dėdė Šernas neįsileidžia sve
timų kraštų laivų, kurie gabe
nasi degtinės, kad jos čia nepar
davinėtų.

Rasit ir gerai daro. Nes jei 
juos leistų, tai labai nukentėtų 
Amerikos munšaino pramonė.

Sako, Lietuvoj kunigai Vailo
kaičiai esą turtingiausi žmones.

Matot, nei į Ameriką nereikė
jo jiems važiuoti, o pralobo. 
Taupiam žmogui visur gera. Ir 
Vailokaičiai kai susitaupė kitų 
žmonių pinigų, tuojau jiems dva
rai vienas po kitam ėmė dygti 
kai grybai po šilto lietaus.

Vilnius.
KRATOS IR AREŠTAI.

d.Naktį iš birželio 26 į 27 
Vilniaus policija padarė kratas 
mokinių bendrabučiuose Didž. 
g. (buv. banko bute) ir Pbno- 
marų bendrabuty. Iškarto buvo 
suėmę 5 mokinius, jų skaičiuj 
ir šių metų abiturientą p. Paku
lą. Dalis jau paleista.

Nieko negalim parašyt apie 
policijos elgesį, nebent tik tiek 
kad protokolą rašant p. Pakula 
reikalavęs įrašyti, kad nieko ne
rasta ir kad jį mušę, į ką ga
vęs atsakymą: “O kas matė?” 

Policija j ieškojusi jauniokų.
(L. Rytai)

Andais man stovint prie 85- 
tos ir Halsted, prieina vienas 
mano priete'lis komunistas. Be
sišnekučiuojant, ateina 35-tos 
gatvekaris, taip apkibęs juodu
kų, tartum nudažytas. Mane pa
ėmė juokas ir sakau savo prie- 
teliui:

— Bene Vilnies piknikas, kad 
visi komunistai važiuoja?

— Kur tu matai tuos komu
nistus? — piktai atrėžė man.

— Nugi antai vienas Vilnies 
redaktorių irgi įsikabinęs karo 
galo — tas kur su storais zu- 
bais.

Mano prietelis žvilgterėjo, ir 
pats ėmė garsiai jubktis.

Vargšo Vaikas.

Padirvemis
Iš komunistų evangelijos.

I
Anuo metu tarė Jukelis Bim

ba: Tegul velniai eina su darbi-; 
ninku partija, o ne mes sUsipra- 
tusieji darbininkai: mes laikysi
mės. į karį jį sparną įsikibę ir 
padarysime revoliuciją; ir tada 
bus bėda, verkimas ir dantų 
griežimas buožėms ir darbinin
kų partijai.

II i
Ir tarė Dėdelė Bimbai: Bim-< 

ba, Bimba, eik šian į darbinin-j 
kų partiją ir atsivesk su savim 
negramatną Jukelį ir Visus sa
vo sekėjus; ir mes busime vie
noj avinyčioj, valgysim sendvi- 
čius, klausysim Kapsuko Anga- 
riečio iš Maskvos katarinkos ir- 
turavosim ir veršimės per galvą, 
po dešimtį kartų per dieną.

Ir paklausė Bimba sendvičin-; 
gų Dcdelės žodžių ir padarė taip,į 
kaip buvo tartas.

Tasai didysis pasaulio karas? 
vis tik padarė nuostabių daly-: 
kų. Vienas šalis begalo nubied-4 
niuo, kitas baisiai pralobino. Pa-j 
vyzdžiui, pirm karo Rusija ir

TAUPUS ŽMOGUS

>7

&

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

,JFS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S, L, FflBIONflS CO.

I DR. VAITUSH, 0. D 
* Lietavis akių apecialista*

■a

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 1 mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p.
1545 West 47th SL <

Phone Boulevard 7589

809 W. 3510 SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiasi) tinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
t

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau <

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

PINIGUS LIETUVON
NCSICNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Tiirtaš Vitš $8,000,000.00

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandenin kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANĮA MAURETANIA 

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

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

KELEIVIAI IS LIETUVOS 
Sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuoj’antieriis 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE ' 
140 N. Deatbom
St. Chicago, HJ

Tttftaš 
$14,000,000

taupo itReguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.! Hyde Park 3395

Gal jums reikalingi 
akiniai

v. w. Rutkauskas 
Advokatas.

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

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

l» ............Iii ii

S. W. BANES, 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.

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.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbą* paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
ptiprį, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą Ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMĖTANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are. 
kamphs 18 gatvės

Ant trečia augšto viri Platto ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

01 sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY 

490 Milwaukee Av.. 461 N. Halsted S4 
Telephone Haymarket 1018 
i i-....................... , r ■, ;L. - ...U, \

Tai. Lafayetta <222
Pliunbing, Heatlng 

Kaipo lietuvis, lietuviam* viMdna 
psUroauju kuogeHttditf.

M. YWka,
«2M W. itttk St, CMeat*. tt.

GYDYMAS ‘
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijahtus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 nile 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 moketumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

LIEPOS 
DUBUZiy 
PAYUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar.......... ..... ..........  $25.04
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų Vertas' nuo $37.50, $42.56 h 
$47.50. Dabar ..... ...........................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
ęiutai vertės nuo $Ž2.50, $25.50 ta 
$27.50. Dabar .................   $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau. f'

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 vakar} 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.

Dr. H. G. Martin 
387 W. Madison SI 
Chicago, Iii.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 rr>. 

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

EUROPIšKAS’ GYDYMAS
, w ' 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. Persitikrinkitl Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką. medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitain moksliškam rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenč- 
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—RA Y 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 tekios, kokių norite.

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

R vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
, DR. H. G. MARTIN

337 W. Madison St.
(Kampas Madison ir So. Mąrket) 

Chicago, III.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SIiA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 Ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

CHICmOS
ŽINIOS

Iš rubsiuviy streiko
Streikas tęsiasi.

riai tvirtai laikosi, 
kad streikas bus 
mėtas.

Streikie- 
įsitikinę, 
greit lai-

*

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS \j

1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 
grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooktyn, N. Y.

tn

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

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

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

Ofiso Telefonas III? II A TiUIIAJA Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO 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.

ŪOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

C. B. Shane Go. darbininkų 
. streikas tęsiasi jau kelinta sa

vaitė. Kaip viskas rodo, pas 
streikierius yra geras ir kilus 
ūpas. Jie pasirengę streikuo
ti, kol streiką pilnai laimėsią. 
Jie įsitikinę, kad ilgai taip tęs
tis negalės, jei visi darbinin

kai nusitąrę tvirtai laikytis; 
darbdaviai gi su likusiais ke
liais nestreikuojančiais irx nau
jais mokiniais darbo neįstengs 
atlikti.

Pereitą ketvirtadienį įvyko, 
kaip ir paprastai, streikierių 
susiHrikimas paprastoje sve
tainėje. Strcikicriams trum
pai kalbėjo A. Žymontas ir 
kun. B-umšas.

šį sykį kun. Bumšas pole
mizavo su Vilnim. Mat Vilnis 
buvus kažin ką pastebėjusi 
apie jo pirmiau laikytas pra
kalbas tiems patiems streikie- 
riams.

Kun. Bumšas aiškinosi ir 
savo kolegos gynė. Jis sakė, 
kad kunigai ne to luomo žmo
nės ir kad jiems darbininkų 
reikalai nėra taip arti prie šir
dies kaip patiems darbinin
kams. Girdi, vos tik keletas 
lietuvių kunigų esą gerai su
prantą darbininkų klausimą.

—A. ž.

Gudruolis SU pinigų ma
šina išviliojo $1,200.

" ii
Sila Woitowich, 930 W. 12 

gat., šiandie patyrė, kad jo 
stebuklinga mažina, kulti 
spausdino naujas gražias pen
kines, “sugedo.” Dabar jis gal
voja kiek laiko jam ims sutau- 
pinti $800, kuriuos jis pasi
skolino, neskaitant $1,200 jo 
sutaupintų per dešimts metų 
sunkaus darbo, kuriuos jis su
kišo nupirkimui mažinos.

Silla sutiko savo du 
.pažįstamu apie feavaitę 
atgal. Jie kalbėjosi apie 
seną tėvynę ir nupirko 
tikietą į “show” ir dar

Tikroji meile nemiršta

Trisdešimts metų atgal Pe- 
ter A. Holzer, 60 metų, 3761 
Maple Square avė., buvęs įsi
tikinęs, kad jis buvęs suradęs 
vien fln t eilę visame pasauly 
merginą, su kuria jis norėjęs 
apsivesti. Bet po kiek laiko 
jis ir jo myliino j i susibarę to
kiu budu neapsivedę.
vėliaus apsivedę — bet ne 
viens kitu. Keletas mėnesių 
gal mirus Peter’io žmona, 
kiek laiko jis sutikęs senųjų
vo mylimąją, kuri dabar buvo 
jau našlė, Mrs. Della Ziegler, 
55 metų. Gi dabar juodu nusi
tarę apsivesti ir tuoj aus savo 
nuosprendį išpildę. =====,>■ ■

Didžiosios operos tikie- 
tus bus galima nusi- 
pirkti trečiadienį.

Daktarui riesta
Miss Albina Eiiiders, nursė, 

gyvenanti Maison du Nord, 
1216 Astor St., patraukė tie- 
son Dr. Ircland, kurio ofisai 
randasi prie 5412 N. Clark S t. 
ir 1107 Berroyn St., už tai, 
kad jis atsisakęs ją vesti.

“Ji yra gera mergina, bet ji 
negudri,”, pareiškė daktaras. 

“Ji turės priparodyti visus 
kaltinimu^, kuriuos ji daro 
man ir jei ji patrauks mane 
teisman aš tatai užginčysiu. 
Ji be galo įsimylėjus į mane 
ir ji sekioja mane per 3 
tus.”

Miss Enders nesigina, 
ji įsimylėjus į daktarą.
Irdand nėra vedęs, ir ji sako, 
jis galįs išvengti keblumų tik
tai sutikdamas (duoti savo 
vardą jos kūdikiui.

“Aš nevesčiau jos, jeigu ji 
butų tiktai vienintelė moteris 
pasauly,” sakė daktaras. “Ji 
gali skųsti mane. Aš nemyliu 
jos ir aš nenoriu jos.”

mc-

jog

Rasta negyvas vyras
Henry Bernard, bankeris, 

644 N. Weils gat., rasta negy
vas jo paties namuose. Gazo 
įvada buvus neuždaryta.

Abudu 
su 
at- 
Po 
sa-

Didžiosios Operos tikietai 
1923-24 sezonui parsidavė nes 
trečiadienį, rugpiučio 1 
ną.

Sezoniniai tikietai yra 
$10 iki $60.

die-

nuo

Policistai nušovė negrą

senu 
Saiko 
savo 

Sillai 
vaiši

no jį saldžiais gėrimais. Po to 
jie parodė Sillai mašiną, kuri 
prie jo akių dirbo penkines. 
Mašina pigi, tiktai $2,000. Sil- 
la išėmė iš banko savo $1,200 
ir pasiskolinęs $800 nusipir
ko pinigams dirbti mašiną.

Befldausinėjant policistui 
William Gale ėmęs revolverį 
ir J;uo sykį policistas į jį Šo
vęs.

(Tąsa >ant 4-to pusi.)

Gaila ne automobiliaus 
bet munšaino.

L. B. Mackenzle, 7131 Cran- 
don avė., pranešė policijai, kad 
plėšikai pavogę jo brangų au
tomobilių. Gi su automobiliu 
ir pisę paintės gerosios vis- 
<ės, real Scotch.

^‘iMan neiškada automobi
liaus,” sakė Mackenzic; “jis 
jTa apdraustas. Bet man gai- 
a skystimėlio.”

Maok,enz|ie pasižadėjo duoti 
>usę to skystimėlio policistui, 
turis jo munšainą suras.

Patvirkėlis
Samuel Goblonski, 30 metų, 

1313 Holt gat., su saldainiais 
išsiviliojęs 10 metų mergaitę

Lincoln Park ir ten su ja 
jiandęs nepadoriai apsieiti. 
Motcriškę-policistė jį areštavo.

Kada 
žmonių 
ink ir

jis tapęs areštuotas, 
minia susirinkus ap- 

grąsinus jį nubučiuoti.

Mirė bežaizdamas
Everlyn Krujse, 14 metų, 

2935 N, Sacramonto blvd., 
žaizdama kieme su keturiais 
vaikais staigu kritus negyva. 
Spėjama, kad ji turėjus šir
dies ligą.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIK1ENE 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegija; 11 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučluo 
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; krei 
kitės, o rasi 
pagelbą.

Valandos niio 7 
ryto Iki 1 po ple
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare. ’Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
C;šim« iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

o, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
17996 A. Andrejaitienei
17998 M. Bartkevičienei
17999 O. Banevičienei
18001 V. Jotkienei
18003 D. Kukiui
18005 D. Urbonienei
18007 M. Juškevičienei
18014 K. Čekanauskaitei
18015 A. Butkevičiutei
18016 A. Stankui
18018 O. Kalendrukei
18023 L. Liepa
18026 O. Žvingšlienei
18027 T. Gecionienei
18028 M. Pagojienei 
18029 
18031 
18032 
18034
18040 E. Kukevičiui
18044 M. Lapačinski
18045 M. Mačiulienei
18049 V. Pocevičius 
18051 B/šimkui
18052 J. Žilienei
18068 J. Burdai
18064 A. Jodukienci
18065 M. Banionytė
18066 P. Jurevičiui

M. Lukauskienei
J. Gedvilui
E. Bilevičienei
M. Leikienei

18074 B, Maigienei
18082 M. Barkauskaitei
18083 J. Voznekaitfenei
18084 A. Workui
18093 J. Bičiušui
18095 M. Simoškienei
18096 K. Grinciukei
18099 U. Vežienei
18114 M. žemaičiui
18131
18136
51706
51708
51715
51716
51730
51733 V. Kazickaitei
51734 A. Bandoniui
51736
51737
51739
51740
51742 M. Daraškai
51743 J. Bagdonui
51744 M. Bagdonienei
51745 Manelis Vitas
51747 J. Litvinui
51751 E. Šiaulienei
51755 O. Kačerauskienci

D. Rankauskas
M. Cukurienei
V. Petraityte
A. Petraitytė
D. Mauricienei
T. Valenitene 
M. Paliulienei

’t

•J

H

K. Dargiui \
A. Zapetauskienėi
P. Malokauskienei
A. Petravičius

Kvitai su paėmėjų parašais randasi , 
“Naujienų” ofise.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

V—-V

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

i

Dr. Herzman kraustosi iŠ senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN^M
—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.

f Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186 

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

Telefonais

C

:-4

*4

—m—

Tel. Blvd. 8138
M. Woltkew!di 

BANIS
AKUŠERKA

[Turiu patyrimų. 
|Pasekminjęai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek- 

Olviename atsisiti- 
fc^’kinve. Teikiu y- 

?3patišką prižiurė- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phdhe Canal 0257
i - ■ -------r~"-------- ‘

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

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

nuo 5:30 iki 7:31 vakare.

■MAMŲ

fTelephdne Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 Se. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką 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 Independence Blvd. Chicago

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

Tel. Canal 2118

DR. ii. Yim
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Huihboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

)

*i M V 
f Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optomet^Jit 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aabland Avė 
Kampas 47-tos rat.

2-ros luboba

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Garsinkities Garsinkitės Naujienose

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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.

DR. M. T. STRIK
' ; ' Lietuvis

{ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į
/ 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 sutartį
. . ............................ r. - -

ORATORIUS IR 
Baisa m not o jas 
Turiu automo<» 

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 A u bu m 
Avė., ChicagoNaujienose
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Mirė nuo munšaino

Kiek žmoniŲŽuvo nuo 
munšaino, automobi
liu ir revolveriu. Pranešimai PARDAVIMUI RAKANDAI MOKYKLOS

Lawrence Murnane, 46 me
tų 1012 \V. Jackson blvd.,
miręs kauntės ligoninėj ,nuo 
munšaino.

Miss Constance Tunelius, 45 
metų, 3016 Ellis avė., rasta ne
gyva savo namuose. Ji mirus 
nuo munšaino.

Cook kauntėj nuo Naujų 
Metų žuvo nuo automobilių 
381 asmuo, nuo munšaino 
ir nuo revolverių 135

Suuodė degtinę

122

w.

Prapuolė vaikas
Leroy Lynch, 7 metų, 1143 

S. Keeder avė., įsu nepažįsta
mu vyru, apie 35 metų, žai
dęs Franklin Park, paskui 
parėjęs pasiimti savo kepures 
ir daugiau nebegrįžęs. Spėja
ma, kad nepažįstamas žmo
gus* jį kur nors nusiviliojęs. 
Detektivai dabar ieško vaiko.

James Giavonni, 2461 
Harrison St., turi kavos krau
tuvę. Sausieji agentai užuodė 
kažką daugiau. Padarė kratą 
ir surado 24 pantes Melhvood 
degtinės, 3 galionus spirito, 5 
galionus vyno, 5 galionus gin 
spirito ir didelį sandėlį gaivi
nančių gėrimų. Viską užgrie
bė; paliko tik kavą.

Naujienų pasažieriai

Ji spyrė, jai spyrė
Miss Milred Smith, 7822 

Constance grįžtant na
mo, pribėgęs prie jos šuo ir 
bandęs jai kušti. Ji spyrė jam. 
Emmet Cavanaugh, šuns sa
vininkas, tai pastebėjęs pri
bėgęs ir spyręs jai. Ji išėmė 
va ra n tų jo areštavimui.

Naujienų Laivakorčių Sky
rius gavo žinių, kad iš Lietu
vos atvažiuoja garlaiviu “Pre- 
sident Roosevelt” šie pasažie
riai:

Kotrina Olechnovič
Vladas Olechnovič

J New Yorką atplauks 
rugpiučio 8 dienų.

Jie

Užsimušė vaikas
John Frankiln, 2 m. 

žiaus, 6322 Stony Island 
užsimušė išpuldamas pro 
gą 3 augštų namo. Lango sie
telis, ant kurio vaikas rymo
jo, išlūžo ir vaikas nupuolė.

am- 
ave., 
lan-

Negalima gatvėj peštis
Thomas

Maxwell 
pradėjus 
areštuota.

Jeffrey ir Frank 
susibarę gatvėj ir 
jiem peštis, juodu 
Kuris pradėjo peš

tynes, fiavp $10 pabaudos, 
antrasis tik $4.

O

65 asmenys areštuoti 
smuklėse.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
Naujienų ofise.

Apkiauči Antanui 
Ginčauskas Antanas 
Gudaitis Jos.
Jakštas Ignacas
Jonaitis Stasis
Krauklis Anna
Kreivis Bruno 
Laureckas Simonas 
Lapčius Stanislovas 
Makeveckaitė F.
Matlevski George
Misiūnas Frank 
Pačkauskas Vincchtas 
Puccta Jos.
Rodtkis S.
Skero Povilas
Švelnia P. . ■
Tališius Joseph 
Yenkauskibnė K. 
Žillis J.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė, po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čeme. Geroj vietoj, biznis geraš.' 
Renda pigi. Lysas ant 3 metų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

4602 S. Rockwell St.

šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry Goods su 

smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—einu į didesni 
biznj. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflin St., Chicago. III.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo parapiįono S. 

Yoyman Jaimanas. Girdėjau, kad jis 
dirbo prie Street karų Chicagoj, jis 
pirmiau gyveno ant Town of Lake. 
Taipgi jieškau Jono Dundulioko ir 
Kaziunės Dundulienės. Girdėjau, kad 
esanti ženota. Keli metai atgal gy
veno 731 W. 16th St. Chicagoj.

Meldžiu patįs atsišaukti ar laišku, 
nes turiu svarbių reikalų. Meldžiu 
žinančių pranešti man už ką busiu 
dėkingas. Aš atvažiavau iš St. Paul, 
Minn.

August šemaitis, 
2349 So. Oakley Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antaną Šulcą. Aštuo- 
ni mėnesiai atgal gyveno Čhicagoi. 
Girdėjau, kad išvažiavo j mainas. Buk 
loskavas atrašyti greitai. Turiu svar
bų reikalą.

J. J. S.
1459 W. 12 Place.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTft

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA boilerių dirbėjų 
pagelbinjnkų ir 
pasiuntinėjimui vyrų. 

Mechanical Mfg. Co.
39 St. ir Lųftinh St.

šeštadiejiio vakarų- policija 
areštavus 65 ašemnis viejuo- 
se poolrūmiuose, prio ^806 ir 
3007 S. State gat.

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.L----------

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Dr. Anelė Kanshillas D. C.,
CHIROPRACTOR

nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata-

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

Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 
9 iki 12 a. m.

1768

VYRŲ PRIE KARŲ
Patyrusių riveters ir buck- 

ers. Gera mokestis nuo štukų. 
American Car & Foundry Co., 

2310 So. Paulina St,

REIKALINGAS berberis; 
nuolatinis darbas patyru
siam darbininkui. *

702 W. 31-st St.

REIKIA darbininkų gerai 
apmokamam ir nuolatiniam 
darbui. Ateikite prisirengę 
darbų.

4115 Ogden Avė.
Arti 22nd ir Crawford

i; PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai. Visai nedaug vartoti, išrodo 
kaip nauji. Priežasf-Ts pardavimo — 
išvažiuoja į Lietuvą. Parduosiu grei
tai.

3228 Lowe Avė.

NAMAI-2EMĖ

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
pietinėj daly miesto, nėra kompetici- 
jos. Vien už taisymą įplaukų į mė
nesį $110 iki $135. čeverką biznis čia 
per 83 metus. Pigi Tenda su 3 gyve
nimui kambariais. $3,500.

8641 Vincefines Avė.

PARDAVIMUI bekerne Ci- 
ceroj. Arti lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda greitu laiku. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

1434 — 49-th Ct. Cicero

KAMPINIS saliunas tarpe 
didelių dirbtuvių. Parduosiu 
su visu įrengimu.

2600 W. 26-th Str. ir 
RockSveM Str.

PARDAVIMUI kampinio biznia
vus > namas ant Bridgeporto: 3 lubų 
augščio, muro namas, Storas ir 5 pa
gyvenimai su vėliausiais intaisymals, 
elektra, maudvnės, skalbyklos ir t.t. 
Inmokėtl $10,000.00, likusią sumą sa
vininkas paskolins.

Ant Bridgeporto: 3340 Lowe Avė, 3 
lubų, mūrinis namas, 3 pagyvenimai 
)o 6 kambarius, elektra, maudynės 
r labai šviesus kambariai, inmokėti 
>5,000.00, likusius savininkas pasko- 
ins.

Ant Bridgeporto: Murinik'namas 3 
lubų, 6 pagyvenimai po 4 kambarius, 
kaina tiktai $8,000.00.

Ant Bridgeporto: Mūrinis namas, 
3 lubų, 3 pagyvenimai po 6 kamba
rius, ir aukštas skiepas, gazas, mau
dynės ir labai gerai užlaikytas. Inmo- 
kėti $3000,00, likusius savininkas pa
skolins.

Brighton Parke: 2 nauji namai po 
2 pagyvenimu, platus lotai, 1 pagyve
nimas su garu šildomas, elektra, mau
dynės, skalbyklos ir vėliausios viga- 
dos. Kaina po $13,500.00 ir $14,500.00 

M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.

3335 So. Halsted Street, Yards 6894

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted Stc

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

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

PRIVATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi; 
visokio iš dirbimo automobilius. Lala- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Pardavimui barbernė priešais 
Balto Dobilo Kiiubo. Parduo
du dėl to kad neberberis esu, 
turėjau priimti už paskolų. 
Nupirksite už prieinamų kai
nų. 4600 So. Wood Str.

Tel. Lafayette 6256

Didelis bargenas, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, modemiškas. 
Kieto medžio grindis, lietaus vana, 
randasi Chicagos priemiesty. 
Telephone Republic 6551 . 

3251 W. 63rd St.

MALIAVU KRAUTUVE
Gerai apsimokanti krautuvė ir tin

kama vieta laikyti indams ir gaspa- 
dinystės reikmenis kaip priedo. Prie
žastis pardavimo — rengiuose pa- 
švensti visą mano laiką prie malia- 
vojimo darbo ant kontrakto, čia ran
dasi geras tyras tavoras, ir graži krau 
tuvė.

Perkupčiai tenesikreipia
H. F. MOSACK

5144 So. Halsted St.

NORTH SIDE
Tikras Bargenas. Puikus 6 flatų 

mūrinis namas su visais įtaisymais. 
Puikus aukštas ir cementuotas skie
pas. Visi švarus kambariai, namas 
randasi arti Lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos. Tą namą galima pirkti su 
$6,000, kaina $15,500. Priežastis par
davimo—savininkas apleidžia miestą. 
Kam toks namas yra reikalingas, 
kreipkitės kuogreičiausiai pas:

JOHN A. WALULIS 
1852 Wabansia Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priim
čiau partnerius. Paduodu labai pi
giai tik už $500,00.

1822 Canfctyort Avė.
Savininkas i: ’

549 Liberty St.

PARDAVIMUI 5 didelių kambarių 
bungalow, moderniškas, platus lotas 
prie Archer, netoli 65th Avė. (Tas 
namas yra vertas $9,000) parduo
siu už $6,500.

DIDELĖ PROGA dėl greito parda
vimo, daug pinigų. Mes turime du 
salunu, ir vięną iš tu noriu parduoti, 
nes sunku vienam: laikyti. Prašom 
atsišaukti Į vieną jš dviejų: 5348 So. 
Halsted Str., arbaij 8900 Normai Av.

JOS WICZUS

2 augštų mūrinis namas ir skiepas, 
krautuvė ir 3—5 kambarių flatas 
sas ir toiletai vidui, nėra J. 
mas bile kokiam bizniui prie 18 gat
vės, į vakarus nuo Halsted St. Kai
na $6,600. Paimsime lotą ir pinigus 
S. G. TUPONICH, 1344 W. 18th St.

i natas, ga 
lyso, tinka

PARDAVIMUI saliunas, geriausia 
vieta ant Town of Lake; biznis eina 
gerai. Didelė svetainė ant viršaus, 
renda pigi, 4 kambariai užpakaly de 
gyvenimo. Turi būt parduota greit. 
Atsišaukit vakarais po 6 vai.

1809 W. 46 St.
Tel. Lafayette 4068

PARDAVIMUI Ice Cream parlor, 
Tabako, cigarų ir kitokių smulkmėm; 
krautuvė, prieitais didelę ( mokyklą, 
randa pigi Listas ant pareikalavimo, 
Earduosiu pigiai, peš tunu važiuot 

ietuvon.
2700 S. Wallace St., Chicago, Dl.

PARDAVlMŪt du namai, mūrinis 
Ir medinis. Mūrinis turi 3 flafus ir 
2 bizniu. Medinis turi tik grosernę 
ir bučernę. Bizniai yra seni per lb 
metų. Gali pirkti namą su saliunu 
sykiu.

118 Midland Avė. 
Joliet—Rockdale, III.

2
5

BARGENAS 
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 
augštų mūrinis namas, 4 flatai 
kambarius, didelis skiepas. 

4701—12th PI.
2 flatas iš fronto.

po

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki Studio. Labai 

naudinga proga dėl jauno žmogaus. 
Priežastis pardavimo yra svarbi. Kai
na prieinama.

Kreipkitės į Naujienų Skyrių • 
No. 46.

3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 flatų mūri
nis narnas ant 2 Jotų. Kaina 
$7,900, Elektros šviesa ga- 
zas ir vanos

5353 South Arlesian Avė.
1-mbs lubos

bučernė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
$900.00 ant mėnesio įplaukų. 
Priežastis—turiu kitų biznį.

Atsišaukite: 11225 Michi- 
gan Avenue

PARDAVIMUI PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis na 
mas, l-y-5, 3—6, 2—7 kambarių.
Kampinis lotas, 27%xl24. Gerame 
stovyje. Wallace ir 45 gatvė. $10,00( 
|migais, kitus pagal sutarti. Kaina 

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynoa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIE™y°S DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm’. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTES P A LAI M INTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų. •

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 8629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas IC Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
Iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tinius ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvit 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm1, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kariū
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas menesį antrą ne- 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Hąrrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152:. 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 182< 
Wabansia Avė. Susirinkimai a.tsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldien 
Zwianzek Polek svet., 1315 North. 
Ashland Avė.

Susirinkimai atsi

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius. 
1G26 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienj 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiuna-S. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- * 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kiiubo dak-

LIETUVOS MYLĖTOJI" DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm, 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3862 So. 
Halsted St; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasta* 
rius A. Urbonas, 3388 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystčn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į suširinllimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAV 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 83rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitta, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. JĮ. 
Grikštas, 3220 So. Lime St; kasos 
globėjas J. Zvega, 3480 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 8259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kiiubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet, 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami J 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera,- 
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų Ir vaikų.

Patarimai dovanai.
8249 So. Morgan St.

Valandos* Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dičną,

K finiko
nuo 2 iki

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

Beautlful

drake the Ūse of
'Mari™ a Daily Habit. Į/7 
Thia Refreahing Eye 
Lotion aoon makes 
Eyee Clear, Radiant, 5 
Beautlful! Han+Uto, Enfafabfa

MURINĘ CO.9 Būt Ohfo&Ntt,

I No. 1788. Tamsta be abėjo sutiksi, 
kad ši suknia yra labai puiki. Ją ga
lima dėvėti, namie, prie darbo ant 
gatvės ir net svečiuosna. Ji gali bū
ti pasiūdinta iš praščiausios materijos 
ar iš brangiausio šilko.

Sukirptos mieros 16 metų; 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

86 mierai reikia turėti 3% yardo 86 
colių materijos ir % yardo skirtingos 
materijos padabinimui.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
•urodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio nunrerį, pažymčti mierą ir ais
triai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
«ntų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Dl.

REIKIA darbininkų į ge
ležies atkarpų jardų. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

Jacob Lanski
37-th S t & Homan avė.

PARSIDUODA barbame. 
Turiu apleisti Chicago, todėl 
parduosiu tuoj.

570 W. Madison St.

NAUJIENOS Pattern Dept.
H39 S. Halsted St. Chicago, HL 
®a Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresaš)

(Miestas ir valst.)

REIKIA patyrusių vyrų 
kabinet mekerių prie taisy
mo rakandų.

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

Phone Ganai 6188

PARSIDUODA grosernė 
ir delikotesų krautuvė.

3720 Wallace St

PARDAVIMUI ųž pusę kainos lo
tas prie St. Kazimiero vienuolyno, 
41x125, kampas; buvo mokėta $2500, 
o dabar dėl greito pardavimo atiduo
siu už $1500, nes savininkas turi grei
tai išvažiuoti į Lietuvą. Kas jieškot 
pargeną, tai atsišaukit grtitai.

Jos. Augaitis, 
808 W. 33 Place.

Phone Boulevard 1550.

f x REIKIA darbininkų dienoms ir nak
tims, geros darbo Sąlygos. Atsišaukit 
nuo 8 vai. iš ryto iki, 5 vai. vak.

Joseph T. Ryerson & Sons 
16 St. & Rockwell St 

8 duijs 
.. —■—■■■ „■ , i........  ■ ..1^ y I      

REIKIA selesmend, kurs gy
vena pietinėj daly miesto, par
davinėti nuosavybes Harvey. 

Labai geras pasiūlymas tinka
mam žmogui. Mr. Fray, C. R. 
Craig Jr. & Co., 147 E. 154 
St., Harvey, 111.

PARSIDUODA karčema geroj vie
toj ir yra apgyventa visokių tautų. 
Biznis yra geras ir išdirbtas. Kas 
reikalingas pirkti, meldžiu atsišaukti 
greitai, nes aš turiu parduoti į trum
pą laiką. Priežastie: apleidžiu miestą. 
Daugiau informacijų patirsit ant vie
tos.

Paul Stankus
1606 Blue Island aVeo Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainy
mui į prapertę Cicagoje gro- 
Sernė, bučernė ir gąsdino 
stamla, prie l^emciitinfo kelio, 
Rockford, III. A. T. Mazur, 
1026 Mihvaukee Avė., Chicago, 
Illinois.

AUTOMOBILIAI MOKYKLOS

REIKIA darbininkų Į foun 
drę, 50 centų iki 54c. į valan
dų. |

Stromberg Motor Devices 
64 E. 25-th St.

PARDAVIMUI automobilius, 
Packard touring karas 7 pasa- 
žierių 4 cylinderių $175.
3400 So. Union Avė. galima 
matyti vakarais 2 lubos iš 
■ronto.

PARDAVIMUI tono tro 
Kas. > ' ’

Phone Republic 6049.

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, tašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. JuzaitienS, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Miso- 
viče, 2740 W. 89 PI., ižd. J. Juza?- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis. ______ '

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ- 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 854 E. Kensingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Ave.^nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J. 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 8435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3839 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 8337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kiiubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J. Lazauskas.

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščiua; 
fin. rašt L Vedeckis, 723 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Tuščius ir P. Verteli#; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėja# S. 
Romanas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4581 8. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. 811- 
liūs, 1920 S. Halsted St; nut rašt 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozari 
St.: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St; kont rašt St Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Šemaičio svet, 1750 S. Union Ava.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
rtjj.: pirm. A. šribalis, pagelbinlnkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A.* Var
nelis, 8029 So. Union AvS., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasto globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai Įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet 175® So< 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas Kezis; Fią. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaltta; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis it 
Stanislovas Stankus: Durų Sargas, 
Petras Barbšlt;
Leonas Shlogeris.


