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Mirtis netikėta
Anglija įspėja Franciją

Prezidentas Hardingas mirė vakar vakare

Anglija įspėja Franciją
Gal ryto delegatai ją pasirašys.

Arbūzai neužderėjo

ne

vice

buvo skaitoma Amerikos pini

Policistas pašovė žmogų

deibatuoijant, premie 
rustų įspėjimą Fran 
jei Francija turi ki

Vokietijos “patriotai” kapitalis
tai pelnosi sunkia Vokietijos 
padėtimi ir tvirtina savo pozi
cijas, kad dar daugiau pelnų 
pasigrobus.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

, rug
19 m.

TORONTO, Ont, rugp. 2.— 
Čia paskelbta, kad buvęs Ang
lijos premjera sLloyd George 
apsilankys Chicagoje apie vi
durį spalio mėn.

So. Ghicago, neva už 
neatsakinėjimą į policisto klau
simus ir bandymą patį policis- 
tą nušauti.

Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai-

Karas Afrikoje tęsiasi 
visu smarkumu

Kelly šaliy immigranty kvo 
tos jau užpildytos

Mirtis atėjo visai netikėtai, kada daktarai tikėjosi 
greito ir pilno pasveikimo.

Hardingas mirė 
vakar

<aro 
gbja

Entartd m saoond C1m» Mutkr March 7. 1911, lt the Pe«t Office rf Chicago, I11H 
andmr the Act nįį Marek 8, 0L87Į.

Perpjautas puriau gyveno 
minučių; kalbėjosi

Šiandie — veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 5:44 v. leidžiasi 
8:08 v. Mėnuo teka 11:15 v. n.

SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 2. — šiandie vakare, 
7:30 vai., netikėtai Palace hotely pasimirė Jungt. Valstijų 
prezidentas VVarren G. Harding. Mirtis buyo visai neti
kėta ir ūmi, kada visi tikėjosi jo greito ir pilno pasveiki
mo. Mirtis buvo taip ūmi, kad nespėta pašaukti ir narių 
jo oficialinės partijos. Oficialinis jo daktarų pranešimas, 
pasirašytas penkių daktarų, kurie jį gydė, sako:

“Prezidentas mirė urnai, be patėmijimo, besikalbėda
mas su savo šeimyna T?30 vai. vakare. MLirtis, matomai, 
įvyko delei kokio-nors smegenų paįrimo, veikiausia apo
pleksijos. Per visą dieną jis nejautė jokių nesmagumų ir 
galima buvo tik tikėtis greito pasveikimo”.

pasigriebti ginklu, turi armiją 
iki 80,000 kareivių, kurių tik 
ketvirtdalis yra baltieji europie
čiai. O betgi franeuzai laimi.

Tuo tarpu Ispanija “savo” zo
noje Morokkoje turi armiją iš 
150,000 kareivių, vien europie
čių. Ir ta armija aplaiko nuola
tinius pralaimėjimus. Tik ket
virtdalis Ispanijos Morokkos yrą 
ispanų kontrolėje, kitą gi dalį 
Morokkos valdo sukilėliai, kurie 
jau ne sykį sumušė didelę Ispa
nijos armiją ir pridarė jai bai
sių nuostolių, kada toji armija 
bandydavo kiek toliau pasivary-

WATSONV;ILLE, Cal 
p j učio 1. —- Carl Lee, 
nukrito nuo traukinio ir liko 
ratų perpjautas pusiau per 
.uostą. Bet jis netik išgyveno 
20 minučių, bet nuvežtas li
goninėn jis turėjo pilną sąmo
nę ir smulkmeniškai papasa 
kpjo kaip įvyko nelaimė.

PARYŽIUS, rugp. 2. — Po 
dešimties metų sunkios kampa
nijos prieš sukilusius maurus, 
Franci jos karinis veikimas Mo
rokkoje eina prie pabaigos. Iki 
pabaigai šio mėnesio franeuzai 
tikisi nugalėti sukilėlių ir tvir
tai pasigriebti į savo nagus da
lį Morokko. Dvi franeuzų ko- 
lumnos eina viena kitą susitik
ti ir dabar yra už 10 mylių nuo 
viena kitos, pačiam viduryje su* 
kilelių šalies.

Mūšiai pastaruoju laiku buvo 
labai smarkus. Viename mūšyje 
pereitą mėnesį 100 Fran ei jos 
europiečių kareivių liko užmuš
ta, neskaitant daug didesnio 
skaičiaus užneštųjų franeuzų 
vietinių kareivių, šių metų kam
panijoje 250 baltųjų kareivių 
užmušta ir 600 sužeista. Visi 
mūšiai įvyko kalnuotoj šaly ir 
stebėtina yra, kad skaičius už
muštųjų nėra daug didesnis.

Betgi tarp franeuzų ir ispanų 
yra didelis kontrastas, Franeu
zai savo “įtakos zonoje” Moro
kkos, kurią jie siekiasi galutinai

Bet Anglijos valdžia visgi sa
vo nusistatymo neskelbia, o 
gal ir neturi, dėl dabartinio 
Europos krizio.

Franeuzai skerdžia maurus ir ti
kisi veikiai juos galutinai nu
galėti. Bet ispanai savųjų 
maurų neįveikia.

CIHICAGO. — Policistas už- 
pereitą naktį pašovė Antaną 
Sieminskį, 35 m., 8513 Hous- 
ton St

Amerikos-Turkijos su 
tartis paruošta

Morokko, ištikrųjų, nėra Fran 
cijos kolonija, o tik protektora
tas, bet franeuzai panorėjo joje 
šeimininkauti kaip kad savo ko
lonijoj. Ištiko maurų sukilimas, 
kuris tęsiasi apie desetką metų. 
Negalėdami įveikti sukilėlių at
skiromis ekspedicijomis, franeu
zai trejetą metų atgal sumanė 
vesti pieniną su jais karą. Pie
nus tai kampanijai patiekė mar
šalas Lyautey, kuris yra vyriau
sias patarėjas Morokkos “vald
žiai”. Tuos pienus patvirtino 
Francijos ministerių kabinetas 
ir nuo tada prasidėjo tikras, pie
ningas ir neatlaidus karas prieš 
sukilėlius. Pirmiausia juos su
skaldyta ir atskirta, taip kad 
naikinta juos dalimis. Nors su
kilėliai labai smarkiai 'laikėsi, 
bet negalėjo atsilaikyti prieš 
moderninius ginklus ir aeropla
nus. Didelę dalį franeuzų baltų
jų armijos sudaro garsusis “sve
timšalių legionas”, kur 40 nuoš. 
kareivių yra vokiečiai.

LAUSANNE, rugpjūčio 2. 
— Po visos nakties posėdžio, 
Amerikos ir Turkijos delega
cijos galutinai užbaigė ruošti 
tekstą projektuojamosios A- 
mefflikos-Tudkijps sutarties. 
Tekstas tuojaus tapo pasiųs
tas į Washingtoną.

Jei abi valdžios užgirs su
tartį, ji veikiausia bus pasira
šyta šeštadieny.

mas 
kvotai 
Portugalij 
jos, Egypto ir 
rikos’ 
lybių 
šalių*
Kelios kitos kvotos, kaip Al
banijos ir Graikijos, baigiamos 
užpildyti.

Kelių didesnių valstybių 
kvotos toli nėra užpildytos. 
Ypač mažai atvažiuoja vokie
čių, taip kad metinė Vokieiti- 
jos kvota niekad nebūna užpil
doma.

WASHJN'GTON, rugp. 2. — 
Pirmas \i'mmigrantų užįdudi- 

atsidąrius rugpiučio mėn. 
jau išėmė. Turkijos, 

Ispanijos, . Syri- 
kitų dalių Af- 

“mažesnių Azijos vals- 
r “mažesnių Europos 
immigrantų kvotas.

PREZIDENTAS WARREN G. HARDING, kuris vakar vakare urnai pasimirė
San Francisco mieste. \
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DENVERI Goilo., rugpiučio 
2. — Denverio “milo n i erių s 
trempas” Edwin A. Brown, 
kūriis ilgoką laiką bastėsi po 
Jungt. Valstijas kaipo papras
tas trempas ir paraše kelias 
knygas paie trempus ir bedar
bius, apsivedė su turtinga p-le 
Eva Thompson, iš Lincoln, 
Ndbraska. Abu yra 68 m. am
žiaus. Trempų jis liko keletą 
metų atgal, kad patyrus trem- 
pų gyvenimą. 35 metai at
gal jis buvo neturtingas, bet 
dabar jo turtas siekia milio- 
nus dolerių.
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WASHIINGTON, rugpiučio 
2. — Agrikultūros departa
mentas sako, kad šiemet arbū
zai (vvatermelon) neužderė
jo; šiemet jų derlius yra per 
pusę mažesnis, palyginus si| 
pereitais metais.

bą, taip kad pailsini laiko ne
likdavo. Kalbėti gi veik visa
dos prisieidavo lauke, kur yra 
reikalinigas didžiausias spė
kų įtempimas'. Nemažai spė
kų išeikvodavo ir nuolatinis 
sveik in imąsis su žmonėmis. 
Kelionėje jis išbuvo 39 dienas 
ir per tą laiką pasakė 60 pra
kalbų. Visa tai prezidentą la
bai nuvargino. Būdamas Sėr 
attle, Wash., jis pradėjo ny 
sveikauti, bet vis dar neišsida
vė. Nors ir su dideliu vargu 
jis pasakė ten dar porą pra
kalbų. Bet sugrįžęs į San 
Francisco jis atgulė lovon ir 
tai tik daktarų įsakymu.

Išpradžių manyta, kad tai 
lengvas susirgimas nuo nuo
vargio ir užsinuodijiino mais
tu ir buvo tikėtųsi, kad už ke
lių dienų praeis ir jis užbaigs 
savo kelionę, nors gal berei
kalingai nesustodamas. Už po
ros dienų liga pasidarė rūs
tesnė, pašaukta daugiau dak
tarų ir surasta vieno plaučio 
uždegimą. Daugiau iš lovos 
jis nebesikėlė, nors visgi 
vienas nesitikėjo, kad jis 
urnai mirtų.

Prezidentas Hardingas 
vo arti 58 metų amžiaus.

Dabar iki įšokamų rinkimų 
prezidento vietą užims 
prezidentas Coolidge.

BERLINAS, rugp. 2. — Del 
fabrikantų reikalavimo mokėti 
kitų šalių pinigais už tas gele
žies ir plieno medžiagas, kurias 
jie parduoda Vokietijoje, tapo 
padarytas kompromisas, kuris 
dar labiau sustiprina fabrikan
tus, kuomet pati Vokietijos val
stybė yra taip susmukusi ir pa
skendusi į skurdą. Galutinai ta
po sutarta, kad tos firmos, ku
rios perka už užsienio valiutą, 
gaus pigesnėmis kainomis, negu 
tos firmos, kurios tegali mokėti 
tik Vokietijos markėmis. Tuo 
stambesnieji fabrikantai gauna 
patogesnes sąlygas ir įsispraud
žia į induštrialistų kliką, o 
smulkieji išdirbėjai bus visaip 
smaugiami.

Pažymėtina, kad kuomet val
džia ir reichsbankas skundžiasi 
negalį gauti užsienio valiutos ir 
maldauti maldauja jos, tai fabri
kantai •g'ali jos reikalauti ir ją 
gauti, stačiai išplėšiant ją iš val
džios rankų.

Hugo Stinnes pasinaudodamas 
bloga Vokietijos padėtimi, sten
giasi pasigriebti į savo rankas 
viešo aptarnavimo įstaigas. Veik 
visos Vokietijos municipalinės ir 
pusiau municipalinės gaso dirb
tuvės buvo sudariusios korpora
ciją vartoti anglių dervą ir ki
tus pigesnius produktus, kad 
tuo nupiginus gaso produkciją. 
Bet Ruhr okupacija atkirto Vo
kietijos anglių išteklių, o mies
tai neturėdami svetimos valiutos 
ir negalėdami pirkti anglių An
glijoje, buvo priversti šauktis 
prie Stinnes. Stinnes pasinaudo
jo tuo ir patapo supirkėju prie- 
dinių produktų ir taipjau įsiver
žė į centralinę korporaciją. Tuo 
660 gaso dirbtuvių yra jo na
guose. Prie dabartinės finansi
nės suįrutės nebus stebėtina, 
jei visos tos dirbtuvės neužilgo 
pereis jo nuosavybėn.

LONDONAS, rugp. 2. — 
Didelio /susivysimo susilaukė 
tie, kurie tikėjosi, kad pre
mjeras Baldwin paskelbs par
lamente naują, griežtą ir stip
rią Anglijos politiką dabarti
niame Europos krizyje.

Vieton to, premjeras Bald- 
win labai atsargiai papasako
jo apie bėgį derybų tarp tal
kininkų kontribucijos klausi
mu, prižadėdamas paskelbti 
tuos dokumentus, kuriuos ga
lima bus. • Bet nė žodelio ne
pasakė oipie tai, ką dabar An
glija mano daryti, kada susi- 
laikimas su Francija ir Bel
gija pasirodė visai negalimas. 
Kad susitaikimas visiškai yra 
negalimas, tą pripažino pats 
premjeras, bet kartu vengda
mas suardymo entente su 
Francija.

Ir tik 
ras davė 
cijai, kad 
tokius motyvus okupuodama 
4uhr distrikte, negu vien iš
gavimą kontribuciijos, ir jei 
7rancija nebandys užgydyti 

padarytų žaizdų, tai An- 
nuo jos pasitrauks.

.... $4.59 

.... $1.45 

.... $4.57 
. $18.25 
... $2.78 
.... $5.78 
.... $4.34 
.. $10.00 
...... 50c 
. $15.90 
.. $39.34 
.. $17.87
. $26.60
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Kas turit 
pardavimui 

automobiliu?

Rytoj
Skaitykite žingeidų

PASIKALBĖJIMĄ
SU KUN. K. STUčKA 

seniausiu Chicagos lief 
kunigu, klebonauj? 
lenkams. Pasikalbėjir 
turėjo Naujienų re/ 
Al. Margeris, med. s 
šąs Senųjų Chica/ 
ventojų Atsiminiu

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 2 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų F 
falo iitalpi

Anglijos 1 sv. sterlingų ...
Austrijos 100,000 kronų ...
Belgijos 100 frankų _.+......
Danijos 100 markių ........

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

Lietuvos 100 litų...... ... .....
Lenkų 100,000 markių ....
Norvegijos 100 kronų .....
Olandų 100 kronų ...........
šveicarų 100 kronų........ .
Švedijos 100 kronų ........
Vojdetijos 100,00.Q markių

.........................................  ■■■' 1..... ... ............. . .................. L1.1*1 ■——■-»

Chicago, III., Penktadienis, Rugpiutis-August 3 d., 1923 
rwrgiir»rirrimga

PJrezidentaJs Hardangaą susir
go keletą dienų atgal. IŠiprad- 
žių buvo manyta, kad tai yra 
ptomainui užsinuodijimas, bet 
paskui apsireiškė vieno plau
čio uždegimas. Be to preziden
tas buvo labai pavargęs iš po 
sunkios kelionės į Alaską, kas 
jo gydymą labai apsunkino. 
Bet prieš porą dienų jis pra
dėjo jaustis daug geriaiu, li
gos ženklai pradėjo mažėti ir 
dar šiandie daktarai savo ofi- 
cialiniame biuletene paskel
bė, kad nors prezidentas ir 
pasirgs dar tūlą laiką, bet apie 
jo pilną pasveikimą nėra ma- 
žiaiusios abejonės. Bet už ke
lių valandų po tokio daktarų 
paskelbimo prezidentas mirė...

Daugiau kaip mėmio atgal 
prezadentas išvažiavo aplan
kyti Alaską. Turėjo tai buvo 
jo vakacijos. Bet jis keliose 
vietose sustojo ir laikė prakal
bas. Be to lankėsi įvairiose 
vietose, prie įvairių klimati
nių sąlygų. Tuo pačiu gi lai
ku jis dirlx> ir oficialinį dar-
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Hardingas mirė 
vakar

Mirtis netikėta
Anglija įspėja Franciją

Prezidentas Maldingas mirė vakar vakare
Mirtis atėjo visai netikėtai, kada daktarai tikėjosi 

greito ir pilno pasveikimo.
$ '■ * j v,-

SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 2. — šiandie vakare, 
7:30 vai., netikėtai Palace hotely pasimirė Jungt. Valstijų 
prezidentas Warren G. Harding. Mirtis buvo visai neti
kėta ir ūmi, kada visi tikėjosi jo greito ir pilno pasveiki
mo. Mirtis buvo taip ūmi, kad nespėta pašaukti ir narių 
jo oficialinės partijos. Oficialinis jo daktarų pranešimas, 
pasirašytas penkių daktarų, kurie jį gydė, sako:

“Prezidentas mirė urnai, be patėmijimo, besikalbėda
mas su savo šeimyna T$0 vai. vakare. Mirtis, matomai, 
įvyko delei kokio-nors smegenų paįrimo, veikiausia apo
pleksijos. Per visą dieną jis nejautė jokių nesmagumų ir 
galima buvo tik tikėtis greito pasveikimo”.

IVezidentnJs. Hardingaą susir
go keletą dienų atgal. Išprad
žių buvo manyta, kad tai yra 
ptomainų užsinuodijimas, bet 
paskui apsireiškė vieno plau
čio uždegimas. Be to preziden
tas buvo labai pavargęs iš po 
sunkios kelionės į Alaską, kas 
jo gydymą labai apsunkino. 
Bet prieš porą dienų jis pra
dėjo jaustis daug geriaiu, li
gos ženklai pradėjo mažėti ir 
dar šiandie daktarai savo ofi- 
cialiniame biuletene paskel
bė, kad nors prezidentas ir 
pasirgs dar tūlų laikų, bet apie 
jo pilnų pasveikimų nėra ma
žiai usios abejonės. Bet už ke
lių valandų po tokio daktarų 
paskelbimo prezidentas mirė...

Daugiau kaip mėnuo atgal 
prezidentas iš valiavo aplan
kyti Alaskų. Turėjo tai buvo 
jo vakacijos. Bet jis keliose 
vietose sustojo ir laikė prakal
bas. Be to lankėsi įvairiose 
vietose, prie įvairių klimati
nių sąlygų. Tuo pačiu gi lai
ku jis dirbo, ir oficialioj dar-

y*' ’

PREZIDENTAS WARREN G. HARDING, kuris vakar vakare ūmai pasimirė 
San Francisco mieste. < .

Kas turit 
pardavimui 

automobiliu?

bą, taip kad poilsiui laiko ne
likdavo. Kalbėli gi veik visa
dos prisieidavo lauke, kur yra 
reikalinigas didžiausias spė
kų įtempimas. Nemažai spė
kų išeikvodavo ir nuolatinis 
sveikinimasis su žmonėmis. 
Kelionėje jis išbuvo 39 dienas 
ir per h} laiką pasakė 60 pra
kalbų. Visa tai prezidentą la
bai nuvargino. Būdamas Sc- 
attle, Wash., jis pradėjo nt- 
sveikauti, bet vis dar neišsida
vė. Nors ir su dideliu vargu 
jis pasakė ten dar porą pra
kalbų. Bet sugrįžęs į San 
Francisco jis atgulė lovon ir 
tai tik daktarų įsakymu.

Išpradžių manyta, kad tai 
lengvas susirgimas nuo nuo
vargio ir užsinuodijimo mais
tu ir buvo tikėtųsi, kad už ke
lių dienų praeis ir jis užbaigs 
savo kelionę, nors gal berei
kalingai nesustodamas. Už po
ros dienų liga pasidarė rūs
tesnė, pašaukta daugiau dak
tarų ir surasta vieno plaučio 
uždegimų. Daugiau iš lovos 
jis nebesikėlė, nors visgi nė 
vienas nesitikėjo, kad jis taip 
urnai mirtų.

Prezidentas Hardingas bu
vo arti 58 metų amžiaus.

Dabar .iki įšokamų rinkimų 
prezidento vietą užims 
prezidentas Coolidge.

Anglija įspėja Franciją
Bet Anglijos valdžia visgi sa

vo nusistatymo neskelbia, o 
gal ir neturi, dėl dabartinio 
Europos krizio.

IjONIX)NAS, rugp. 2. — 
Didelio /susivysimo susilaukė 
jie, kurie tikėjosi, kad pre
mjeras Bakhvin paskelbs par
lamente naują, griežtą ir stip
rią Anglijos politiką dabarti
niame Europos krizyje.

Vieton to, premieras Bald- 
vvin labai atsargiai papasako
jo apie bėgį derybų tarp tal
kininkų kontribucijos klausi
mu, prižadėdamas paskelbti 
juos dokumentus, kuriuos ga
lima bus. Bet nė žodelio ne
pasakė oipie tai, ką dabar An
glija mano daryti, kada susi- 
jaikimas su Francija ir Bel
gija pasirodė visai negalimas. 
Kad susitaikimas visiškai yra 
negalimas, tą pripažino pats 
premieras, bet kartu vengda
mas suardymo cn tente su 
Francija.

Ir tik 
ras davė 
cijai, kad
tokius motyvus okupuodama 
Auhr distrikte, negu vien iš
gavimą kontribuciijos, 
Jrancija nebandys 
<aro 
glija

debatuojant, premie- 
rustų įspėjimą Fran- 
jei Francija turi ki-

vice-

Karas Afrikoje tęsiasi 
visu smarkumu

Prancūzai skerdžia maurus ir ti
kisi veikiai juos galutinai nu
galėti. Bet ispanai savųjų 
maurų neįveikia. >

pasigriebti ginklu, turi armiją 
iki 80,000 kareivių, kurių tik 
ketvirtdalis yra baltieji europie
čiai. O betgi franeuzai laimi.

Tuo tarpu Ispanija “savo” zo
noje Morokkoje turi armiją iš 
150,000 kareivių, vien europie
čių. Ir ta armija aplaiko nuola
tinius pralaimėjimus. Tik ket
virtdalis Ispanijos Morokkos yrą 
ispanų kontrolėje, kitą gi dalį 
Morokkos valdo sukilėliai, kurie 
jau ne sykį sumušė didelę Ispa
nijos armiją ir pridarė jai bai
sių nuostolių, kada toji armija 
bandydavo kiek toliau pasivary
ti.

Morokko, ištikrųjų, nėra Fran 
ei jos kolonija, o tik protektora
tas, bet franeuzai panorėjo joje 
šeimininkauti kaip kad savo ko
lonijoj. Ištiko maurų sukilimas, 
kuris tęsiasi apie desetką metų.

Kam verksmas, o kam 
džiaugsmas

Vokietijos “patriotai” kapitalis
tai pelnosi sunkia Vokietijos 
padėtimi ir tvirtina savo pozi
cijas, kad dar daugiau pelnų 
pasigrobus.

BERLINAS, rugp. 2. — Del 
fabrikantų reikalavimo mokėti 
kitų šalių pinigais už tas gele
žies ir plieno medžiagas, kurias 
jie parduoda Vokietijoje, tapo 
padarytas kompromisas, kuris 
dar labiau sustiprina fabrikan
tus, kuomet pati Vokietijos val
stybe yra taip susmukusi ir pa
skendusi į skurdą. Galutinai ta
po sutarta, kad tos firmos, ku
rios perka už užsienio valiutą, 
gaus pigesnėmis kainomis, negu 
tos firmos, kurios tegali mokėti 
tik Vokietijos markėmis. Tuo 
stambesnieji fabrikantai gauna 
patogesnes sąlygas ir įsispraud
žia į industrialistų kliką, o 
smulkieji išdirbėjai bus visaip 
smaugiami.

Pažymėtina, kad kuomet val
džia ir reichsbankas skundžiasi 
negalį gauti užsienio valiutos ir 
maldauti maldauja jos, tai fabri
kantai gali jos reikalauti ir ją 
gauti, stačiai išplėšiant ją iš val
džios rankų.

liūgo Stinncs pasinaudodamas 
bloga Vokietijos padėtimi, sten
giasi pasigriebti į savo rankas 
viešo aptarnavimo įstaigas. Veik 
visos Vokietijos municipalinės ir 
pusiau municipalinės gaso dirb
tuvės buvo sudariusios korpora
ciją vartoti anglių dervą ir ki
tus pigesnius produktus, kad 
tuo nupiginus gaso produkciją. 
Bet Ruhr okupacija atkirto Vo
kietijos anglių išteklių, o mies
tai neturėdami svetimos valiutos 
ir negalėdami pirkti anglių An
glijoje, buvo priversti šauktis 
prie Stinnes. Stinncs pasinaudo
jo tuo ir patapo supirkėju prie- 
dinių produktų ir taipjau įsiver
žė į centralinę korporaciją. Tuo 
660 gaso dirbtuvių yra jo na
guose. Prie dabartinės finansi
nės suįrutės nebus stebėtina, 
jei visos tos dirbtuvės neužilgo 
pereis jo nuosavybėn.

PrezidetataSs ^larding

Amerikos-Turkijos su
tartis paruošta

Gal ryto delegatai ją pasirašys.

LAUSANNE, rugpjūčio 2. 
— Po visos nakties posėdžio, 
Amerikos ir Turkijos delega
cijos galutinai užbaigė ruošti 
tekstą projektuojamosios A- 
merikos-Tudkijps sutarties. 
Tekstas tuojaus tapo pasiųs
tas į Washingtoną.

Jei abi valdžios užgirs su
tartį, ji veikiausia bus pasira
šyta šeštadieny.

Arbūzai neužderėjo.

Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
nų.
Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

DENVERį, Qoilo., rugpiučio 
2. — ‘Denverio ‘Tnilonierius 
trempas” Edwin A. Brown, 
kuriis ilgoką laiką bastėsi po 
Jungt. Valstijas kaipo papras
tas trempas ir parašė kelias 
knygas paie trempus ir bedar
bius, apsivedė su turtinga p-le 
Eva Thompson, iš Lincoln, 
Nebraska. Abu yra C>8 m. am
žiaus. Trempų jis liko keletą 
metų atgal, kad patyrus trem- 
pų gyvenimą. 35 metai at
gal jis buvo neturtingas, bet 
dabar jo turtas siekia milio- 
nus dolerių. 

* . - _ i .1

ir jei 
užgydyti 

padarytų žaizdų, tai An- 
nuo jos pasitrauks.

Perpjautas pusiau gyveno 
minučių; kalbėjosi

20

WATSONV^LLE, Cal., rug
pjūčio 1. —Carl Lee, 19 m., 
nukrito nuo traukinio ir liko 
ratų perpjautas pusiau per 
.uostą. Bet jis netik išgyveno 
20 minučių, bet nuvežtas li
goninėn jis turėjo pilną sąmo
nę ir smulkmeniškai papasa
kojo kaip įvyko nelaimu.

PARYŽIUS, rugp. 2. ■— Po 
dešimties metų sunkios kampa
nijos prieš sukilusius maurus, 
Francijos karinis veikimas Mo
rokkoje eina prie pabaigos. Iki 
pabaigai šio mėnesio franeuzai 
tikisi nugalėti sukilėlių ir tvir
tai pasigriebti į savo nagus da
lį Morokko. Dvi franeuzų ko- 
lumnos eina viena kitą susitik
ti ir dabar yra už 10 mylių nuo 
viena kitos, pačiam viduryje su- 
kileliii šalies.

Mūšiai pastaruoju laiku buvo Negalėdami įveikti sukilėlių at- 
labai smarkus. Viename mūšyje 
pereitą mėnesį 100 Francijos 
europiečių kareivių liko užmuš
ta, neskaitant daug didesnio 
skaičiaus užneštųjų franeuzų 
vietinių kareivių, šių metų kam
panijoje 250 baltųjų kareivių 
užmušta ir 600 sužeista. Visi 
mūšiai įvyko kalnuotoj šaly ir 
stebėtina yra, kad skaičius už
muštųjų nėra daug didesnis.

Betgi tarp franeuzų ir ispanų 
yra didelis kontrastas, Franeu
zai savo “įtakos zonoje” Moro
kkos, kurią jie siekiasi galutinai

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 2 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
Kate iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų......... $4.59
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų „j..............$4.57
Danijos 100 markių ............ $18.25 

Finų 100 markių ................... $2.7£
Francijos 100 frankų ........... $5.78
Italijos 100 lirų........................ $4.34

Lietuvos 100 Utų...... ...... $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 50c
Norvegijos 100 kronų .......  $15.90
Olandų 100 kronų ............... $39.34
šveicarų 100 kronų........ ........ $17.87
Švedijos 100 kronų ........... $26.60
Vokietijos 100,00.Q markių .lllill. 10c

skiromis ekspedicijomis, francu- 
zai trejetą metų atgal sumanė 
vesti pieniną su jais karą. Pie
nus tai kampanijai patiekė mar
šalas Lyautey, kuris yra vyriau
sias patarėjas Morokkos “vald
žiai”. Tuos pienus patvirtino 
Francijos ministerių kabinetas 
ir nuo tada prasidėjo tikras, pie
ningas ir neatlaidus karas prieš 
sukilėlius. Pirmiausia juos su
skaldyta ir atskirta, taip kad 
naikinta juos dalimis. Nors su
kilėliai labai smarkiai 'laikėsi, 
bet negalėjo atsilaikyti prieš 
moderninius ginklus ir aeropla
nus. Didelę dalį franeuzų baltų
jų armijos sudaro garsusis “sve
timšalių legionas”, kur 40 nuoš. 
kareivių yra vokiečiai.

Policistas pašovė žmogų.

CHICAGO. — Policistas už
perėtą naktį pašovė Antaną 
Sieminskį, 35 m., 8513 Hous- 
ton St., So. Chicago, neva už 
neatsakinėjimą į policisto klau
simus ir bandymą patį policis- 
tą nušauti.

Kelly saliu immigranty kva 
tos jau užpildytos

WASHJNGTON, rugp. 2. — 
Pirmas v'mmigrantų užįMudi- 
mas atsidąrius rugpiučio mėn. 
kvotai, jau išėmė. Turkijos, 
Portugalijos, Ispanijos, . Syri- 
jos, Egypto ir “kitų dalių Af
rikos”, “mažesnių Azijos vals
tybių” ir “mažesnių Europos 
šalių“ immigrantų kvotas. 
Kelios kitos kvotos, kaip Al
banijos ir Graikijos, baigiamos 
užpildyti.

Kelių didesnių valstybių 
kvotos toli nėra užlpildytos. 
Ypač mažai atvažiuoja vokie
čių, taip kad metinė Vokieiti- 
jos kvota niekad nebūna užpil
doma.

TORONTO, Ont., rugp. 2.— 
Čia paskelbta, kad buvęs Ang
lijos premiena siLloyd George 
apsilankys Chicagoje apie vi
durį spalio mėn.

WASHINGTrON, rugpiučio 
2. — Agrikultūros departa
mentas sako, kad šiemet arbū
zai (watermelon) neužderė
jo; šiemet jų derlius yra per 
pusę mažesnis, palyginus si| 
pereitais metais.

Šiandie — veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatui- 
roje.

Saulė teka 5:44 v. leidžiasi 
8:08 v. Mėnuo teka 11:15 v. n.
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Rytoj
Skaitykite žingeidų

PASIKALBĖJIMĄ
SU KUN. K. STUČKA 

seniausiu Ghicagos lietuviu II 
kunigu, klebonaujančiu 
lenkams. Pasikalbėjimą tą 
turėjo Naujienų reporteris 
Al. Margeris, med. stud. ra
šąs Senųjų Chicagos gy- 
ventojų Atsiminimus.
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Penkiadienis, Rugp. 3, 1923

Senovės paminklas w

Kaunas ŽetnaiČių Kapitulos 
namus (Didžioji Vilniaus gt.) 
betaisant, terplubyje rasta la
bai i<lpm! sena, sena sija (bal
ki®). biją, matomai, rango
mis Išpjaustyta^ Įskaptuota. 
Ties JddUrlu iŠ trijų šbnų iš
rėžta apvalus lictuviški-tautiš- 
ki ornamentai, nuo kurių į 
aini galu eina išpiaustyti vin
giui, lyg susukta virve. Ant 
vienb šono yra išpjaustyta pa
rašui “X. Benedic Uchorskij. 
Kaimo. A. Dnl 1667.” Si
jos ilgumas — S intr. 57 cnt., 
plotis 36 cnt., storis 29 cnt. 
Dailės žvilgsniu ji musų tau
tui yra brangintina ir tarplu- 
byje negali būti vėl slepiama. 
Liepos m. 3d. š. m. p. Kraš
to Apsaugok Mlnlsterls gavo 
pranešimą raštą iŠ Kapitulos 
apie tos sijos padovanojimų 
Karo muzėjui senovės lieka
noms padidinti Ta sija jau 
yra atgabenta į Karo MuzCjų 
ir publika turį galimybes Karo
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPK ITfiS 
P/f 3>S. TAS JUMS BUS|

ANT NAUDOS. * V

L L. FABIONASCO.
J

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir D774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam fcįaigus ir 
Parduodam LaivaltaMrttes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

fbEROVfes skYRIUj
rnTTT7-.u.i...ku.uųi..niniTrrmxzn
DEL APRŪPINIMO 

t MOTIN V irt, JŲ 
ĮMŪDIKIŲ SVEIKATOS

Mau*ai ir U«Ui įvyks šią vasarą
i

>

bo’Mbil

STRAIPSNIS XXXI. \

Karšti Orai Užduoda Motinoms 
Rvpeečio.

Karšti orai atmuša daugelį gblvosu- 
kią kasllnk maitinimo ir kūdikių prio 
liuros. Kas vasarą šimtai kūdikių 
miršt* dėlto, kad motina nežinojo. N (Y 
ra prleiasties kūdikiui nepergyventi 
karštų orų jei motina žinos Ir patai
kins priežiūros principus.

Beveik kiekvienas gydytojas papa
sakos juer.s, kad didžiausias karštais 
orais galvosūkis yra penėjimas. Tin
kamos penėjimo metodės, švarus, 
sveikas maistas, Hnkarrit drabužiai, 
skaisčios sąlygos, Lr užtektinai šviežio 
oro yra geriausi apsauga nuo vasaros 
bėdų ir geriausi apdravula kūdikio 
sveikatos.

Visos kadlklo drapanos turi Imti 
lengvutės Ir liuosos, kad nevaržytų. 
Šilumoje rekomenduotina bovelniniai 
fialai, nes iio lengvesni, vėsesni ir 
engviau išplaunami.

Aštrus vidurių sirguliavimai, nune- 
šanti daug kūdikių gyvybių, yra svar
biausias kovtfs laakas. Kiekvienos 
motinos pareiga yra tuojaus daryti 
viską tų l^ų išvengimui. Jei kiek
viena motina susirūpintų ir pastudi
juotų problema, tai kūdikių mirtingu
mas vasarą sumažėtų.

Motinos kirios turi Gamtos peno 
savo kūdikiams laimingos, nes nėra 
pieno geresnio už krūtų. Ant nelai
mės vienok, motinos apsileidžia pa
rinkdamas maistu kūdikiams, ir dažnai 
viduriukus pagadina su įimtomis pa
sekmėmis. Tad ir žindančioms moti
noms svarbu rūpestingai parinkti tin
kamiausi maistą ir prižiūrėti visas 
švaros taisykles, kaip bonkutės penė- 
tojams svarbu parinkti saugus mais
tas kuris stiprintų bei augintų.

Keikia rimtų dalykų skaityti kiek
vieną vėmimą, kraujavimą, arba net 
viduriukų užkietėjimą žilumose. šie 
ženklai dažnai yra pirmtakunai pavo
jingų vidaus ligų, ir reikia tuoj pa
sitarti su gydytoju.

Iš bonkutės penimiems kūdikiams 
didžiausias pavojus gludi nešvariame I 

. piene ir nerūpestingame prirengime 
maisto. Svarbu netik gauti švarų 
pieną, beC svarbu jį švarų ir užlaikyti. 
Pienas gali ateiti į namus pilnai šva- 
ru$, bet lengvai yali susiteršti tuoj 
uęngęs. O kūdikiui vistiek pavojus. 
Tad reikia visas bonkutės, čiulpikus, 
šaukštukus, Ir tt. sterilizuoti pavėr- 
aant vandeny. Vanduo duodamas ger
ti ar atmiežimui, turi būti virintas. 
Yra saugiau kasdien atvirinti. Atmink 
kad kūdikis negali taip prieš mikro-1 
bus kovoti kaip suaugęs.

Sveikatos stovis pagamina ir jauny
stės išsišokinyjs. Tada mat kūnas I 
greitai auga ir keičiasi fiziologija. 
Tad stipri sveikata svarbi. O vienok 
didžiuma pribręstančių mergaičių yra 
nedapenėtos. įžymus Anglas gydyto
jas sako, kad minios jų taip esančios. 
Trečdalis musų mokyklų vaikų yra 
kuri užpuola daug jaunų mergaičių, 
toje nelaimingoje padėty. O džiova, Į 
bujoja nedapenėtų tarpe. Taipgi ir 
kitok išvengtinos ligos. j

Apsauga gludi tinkame penėjime.
Pridėjimas Borden’s Eagle Pieno prie 
jūsų kūdikio valgių suteiks kiekvie
na veikėją reikalingą ere r ai sveika- | 
tai. Suprantama, kad svarbu ir švie
žias oras, mankštymai, miegas, svei-1 
ki pasilinksminimai, bet kada maistas 
netinka, niekas netinka.

Rugpjūčio 5 ta d., Nedalioj
GARBIOS SROVE DARŽE
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Prie 123-čios gatvės įr Michigan Avė.

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
Šiame Naujienų Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu

vėms paminėti bus

Šaudymai ir Ugnjs
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENGALIŠKOS UGNIS .

Tarp “tire work’Ų” bus sekami pastebėtini numeriai
Raudona ugnis ‘
Žalia ugnis . ■
Bengališka trijų spalvų ugnis 
Romaniškos žvakės 
Aukso lietaus žvakės 
Elektros žvakės 
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12) 
Parodos įvairios raketos (6) 
Spenialės raketos 
Trjs didelės raketos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų) 
Pavos raketos (4 svarų) / 
Aukso turbilionai

Jack-in-a-Box i
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės
Sidabriniai berželiai

• Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai
Magųesįjos liepsna
Sarpentiųos
Bombų sprogimas
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

i

Ar jus žinote, kad
Lietuva importavo iš Vokietijos pąr 

1922 metus, visokio materijolo už 
655,698,988J)9 auksinų? Ar jus žino
te, kad 100% gryno Turkiško Taba
ko yra Kalmaruose Turkiškose Ciga- 
getoše Užganėdins jus ir milijonai ir 
milijonai rūkytojų .per .paskutinius 1§ 
metų ruko Heimarus, todėl, kad jie 
yra geri 100% gryno Turkiško tabą- (

I * I

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

r—r — ......

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SY.
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 perduodant Lotus; 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057 ‘

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas •

29 So. Lą Šalie St. Room 530
I Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yarda 468|

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

1311 Recter B ui 1 din g
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 SY., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tek: Pullman 6377.

IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio^Įmina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdirtimas garantuojamas. 

PEOPLES PI/UMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

PLUM R

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS^

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ........................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar.. ....... .................. $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
yynrtvertS8 nuo 137.50, $42.50 h $47.50. Dabar............................   $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 i? 
$27.50. Dabar .........  $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir aiigŠčiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augšeiau.

Š. GORDON
t-’ 739 W. 14th Str.

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

t »

•»

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedas Lietuvoj
Jieškoma Koncesininky

KAUNAS.
Delei miesto kanalizacijos ir 

vandentraukio įvedimo Miesto 
Taryba yra išrinkusi finansinę 
Komisiją iš Tarybos Narių Jan- 
čevskio, Gr. Volfo ir Garalevi- 
čiaus, kuriai yra pavesta drauge 
su Miesto Valdyba ieškoti įmo- 
ninkų arba kokios-nors didesnės 
paskolos šių darbų atlikimui.

Ši Komisija yra gavusi pasiū
lymus dviejų firmų iš Paryžiaus, 
kurios tam tikromis sąlygomis 
tinka sutaisyti miestui paskolą 
arba duoti bargan visokios rei
kalingos medžiagos tokiam sta
tymui. Be to yra nemažai vil
ties, kad panašią paskolą butų 
galima surasti ir Londone ir gal 
pas Belgus, ypač elektros tram
vajaus pravedimui. Turėdama 
tokių žinių, Miesto Valdyba 
drauge su Komisija yra pasiū
liusi Miesto Tarybai išrinkti 
specialę iš trijų žmonių deputa
ciją, kurią ir įgalioti keliauti už
sienin ir tartis su toms firmo
mis, kad padarius su jomis preli- 
minares sutartis, kurios paskui 
turėtų būti patiektos Tarybai 
tvirtinimui. Tačiaus šis Komisi
jos ir Valdybos siūlymas Miesto 
Tarybos narių buvo atmesta ir 
pasitenkinta asignuoti vien du 
tūkstančiu litų, kad Komisija ga
lėtų paskelbti užsienio finansų 
laikraščiuose, jog miestas yra 
reikalingas paskolos šių įmonių 
įrengimui ir ieškąs konsecinin- 
kų, kurie galėtų tuos darbus pa
imti, ir kad visos užsienio bankų 
ar pramonės firmos, kurios tik-1 
tų imtis šių darbų į trijų mėne
sių laiką suteiktų žinių Miesto 

. Valdybai. Beikia pastebėti, kad 
tarpe Tarybos Narių randasi ne
mažai šalininkų, kurie norėtų 
visus tuos darbus atiduoti kon
cesijos pamatais kokioms-nors 
vietos ar užsienio firmoms, kad 
neprisieitų patiems gyvento
jams dėtis prie to darbo, kaip 
kad yra atiduota Kaune Elektros 
šviesos gaminimo įmonė Belgų 
Draugijai ir arklių travajus 
Šveicarų firmai. Kiti buvo tos 
nuomonės, kad pelningiausia bu
tų pačiam miestui pilnai ar da
linai paimti tuos darbus savo ži
nion, išgavus tinkamomis sąlygo
mis ]>askolą tiems darbams. Tuo 
tarpu viršų tur koncesijos šali
ninkai, kuriems ir pasisekė pra
vesti minėtas nutarimas, kad su
rasti koncesininku. '(L. Z.)

Stebėtinas Medis.

Eržvilkas (Taur. aps.). Čia, 
už Balkių kaimo ganyklų, miške, 
senose kapinėse, yra gana keis
tas musų floroje apsireiškimas: 
auga labai aukšta (kokių 30 me
trų aukščio) ir stora pušis (du 
vyrai vos gali ją apimti), liemuo 
turi 4 labai storas šakas, pa
čiam gi jų vidury auga jaunas 
šermukšnis. Vienas žmogus, pa
sakoja, nukirto šermukšnį, bet 
vėliau apakęs, dabar gi išaugo 
kitas. Sulig padavimo, po puše 
buk tai palaidoti 4 broliai ir se
suo. Vokiečių okupacijos lai
kuose šią pušį atvažiuodavo pa
žiūrėti daug vokiečių, net aukš
tesniųjų, karininkų, fotografavo, 
ir 11, šiaip ar taip, labai keistas 
gamtos apsireiškimas ir kam pri
derėtų, ypač gamtininkams, ver
tėtų tuo medžiu užsidomėti!

(L. i.)

Naujas būdas rin
kimo auką.

Kauno “L. žinios” paduoda 
šitokią žinutę.

Liepos 3 d. Kamenduliuose 
buvo dideli atlaidai į kuriuos su
sirinko baisybė žmonių. Kitų 
tarpe buvo maža grupelė iš ke
leto karininkų, karo valdininkų 
su žmonomis ir civilio žmogaus. 
Prisiartino koksai tai kunigas, ir 
prašo aukoti bažnyčiat Civilis 
žmogus pasakė kad bažnyčiai 
neduosiąs, kas kitą, jeigu jisai 
rinktų gimnazijai, ar šiaip mo

kyklai. Kiti irgi atsisakė, aiš
kindamiesi, kad dar algos nėra 
gavę. Po valandėlei tie patys 
žmonės paaukavo šalę stovin
čiam aklam ubagui kas po 1 1. 
kas po 50c.; kam tai iškrito 20 
centų ant žemės. Pamatęs tai 
pats kunigas, kad į ubago saują 
tie žmones sudeda pinigų, metėsi 
į jį, pagriebė visus pinigus, pa
kėlė net anuos 20 centų nuo že
mės ir, sakydamas “tai bažny
čiai”, nuėjo sau.

Tą sceną mačiusieji baisiai 
buvo pasipiktinę kunigo pasiel
gimu. .

Tarnavo Lenkams *- 
dabar Lietuvos atsto

vas Italijai.

7$ ©Kauno “Liet, žinios” rašo:
•‘Laisvės” 143 Nr. randame 

dabartinio Lietuvos atstovo Ita
lijoj p. Jurgio Staneikos trumpą

(Subatoj po pietų nuo 
2 iki 6 vai. vakare

’ Belmont Jazz Kings grieš vė
liausios mados muzikos ‘hits’ 

a pas mus ant penktų lubų ka- 
7 feterijoj. Ice creainas bus
«pardavinėjamas už 2c torel- 
kaite! Tai bus partija musų 
kostumeriams. — Nepraleis
kite progos!

Išdirbėjai nugščiausios rųšies 
Turkiškų ir Kgyptiškų Cigaretų 

pasaulyje.

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

CHICAGO. ILL.

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.

ĖSTEISINGAIj® 
.ĮGYTAS H 

NUOPELNAS
Rūkytojai jau persitikrino, 
jog 100% tyras Turkiškas 
Tabakas vartojamas HEL- 
MARUOSE yra minkštes
nis, geresnis negu yra var
tojamas kituose cigaretuo-

20 HELMARŲ duoda Jums 
daugiau tikros vertybės už 
Jūsų pinigus, negu bile ko
kie paprasti cigaretai ir su
teikia daug daugiau malo
numo.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy- 
mo ir susimakymo. Papras
ti cigaretai yra supakuoti į 
pundelius.

10 ir 20 skrynutėje 
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ 

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

biografiją. P. Staneika esąs ki
lęs iš Sintautų, šakių apskr., au
klėtas Galicijoj, esąs dailininkas 
tapytojas, prieš karą gyvenęs 
Romoj, dirbdamas lenkų spau
dos biure “Agenzia Polacca”. To 
biuro vedėjas p. Lioreto, kaip ir 
visi kiti endekai, esąs didelis lie
tuvių tautos priešas. Pagaliau 
įsikūrė lenkų atstovybė Romoj, 
kurios priešaky stovėjęs buvęs 
lenkų užsienių reikalų ministe- 
ris p. Skirmuntas; prie atstovy^ 
bės buvęs Lenkų konsulatas, gi 
tame konsulate sekretoriavęs p. 
Staneika...

Įsikūrus Romoj Lietuvos at
stovybei prie Krivinalo p. Štai 
neika buvo paskirtas atstovybės 
sekretorium. Dr. J. šauliui nuo 
VI 23 d. atsisakius, p. Lietuvos 
atstovo prie Kvirinalo paskirtas 
p. Staneika.

“Stuikos.”
Grinkiškis (Kėdainių apskr.). 

17 dieną š. m. buvo pavarytos iš 
Vaitiekūnų kaimo 2 patvados 
“stuikąi” ir nuvažiavus į Grin
kiškio valse. Valdybos raštinę, 
viršaitis vienai patvadai liepė 
važiuoti į paštą paimti “našal- 

ninką”, jo pačią ir pačios seserį 
ir vesti juos į gegužynę apie 10 
kilometrų — į Vosiliškį.

Antrą pa t vadą paėmė viršaiT 
tis ir raštininkas su pačia ir su
sėdę liepė vešti juos taipgi į Vo
siliškį, gegužynėms. Nuvežus į 
Vosiliškį, jie išlipo ir liepė va
žiuoti “Kur norit”, sako — jums 
šiandieną nusidavė, būt reikėję 
važiuot į Baisogalą, ir laukti lig 
nakties.

štai kaip teisingai “stukos” 
reikalaujamos. (L. ž.).

ATDARA VISA DIENĄ SUBATOJE 
Mes laikome krautuvę atdarą iki 6 vai. vakare subatoje.

SPECIALIAI
ir $4

SENO KONCERTAS IR ICE ORE AM PARTY!

Ankstyvo rudens drošiu

Patikrinti modeliai dėl moterų ir merginų 
tokiomis kainomis kurios sutrauks šimtus! 
Materijolas yra puikus, crepe, rich canton 
crepc, puikaus georgette ir embroidered 
marginto crepc — tokių išdirbinių kur tin
ka rudeniniam dėvėjimui

NAUJOS RUDENINES SPALVOTOS dre- 
sės coco, jade, brown, fog gray. Mieros nuo 
16 iki 44. Moterims ir merginoms.

Naujos Rudeninės trinvmings — Tiesių li
nijų, plaited panels, ruffle effekto. Tucked
ir plaited dresėą. Unwovcn sijonų styljaus. 
Nauji kalnieriai ir rankogaliai. Paprasta 
kaina iki $25

Dr. E. N. Flint 
322 S. State St., 4 augšt&s 

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

pietų, panedėliais ir ketvergaia iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G, IVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
. 1 ...... .. 1

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted *St., Chicago. III. DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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. Halstėd St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. C. K. KUAUGA
DENTISTAS

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

Phone Cana] 0257k 1 IU .... 1 .... ■ ■/

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.
b*——.i—ni/  u .i s,siJ

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
* Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

....... . ..... ■ .,/

Iš Vilniaus
SUĖMĖ KOMUNISTŲ 

SPAUSTUVĘ.
Birželio 14 d. politinės polici

jos agentai susekę Vilniuj ko
munistų spaustuvę. Spaustuvėj 
rasta 30,000 egzempliorių atsi
šaukimu, spausdintu lenkų ir ru
sų kalba ir pasirašytų Lietuvos 
ir Gudijos komunistų partijos 
vardu. Suimta busto ir spaustu
vės savininkas tūlas Juškevi
čius.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

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

Kreipkitės

YpatišĮcai arba raštu j,
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

$3
Šiaudinės Skrybėlės

$1 iki
MEYER BROS.

3407 So. Halsted St.

RUPTURA
IŠGYDOMA 1

Be MC Be 
Peilio* Skausmo

Teisingas darodymas pasisekimo 
patikrintas. Aš daleidu mano išgydy
tiems ligoniams pasakyti apie jų li
gas ir lai palieka jūsų nusprendimui 
daryti panašiame atsitikime.
SKAITYKITE KĄ MR. RICHARDS 

SAKO:
“šešiolika metų tam atgal. Dr. 

Flipt išgydė mane nuo dvigubos rup- 
turos su jo puikia metodą ir aš da
bar pasakau, kad aš neturėjau dėvė
ti daugiau diržo ir neturėjau jokio 
ženklo rupturos nuo to laiko. Aš da
bar esu sveikas ir linksmas per vi
są laiką. Gydymas buvo labai leng
vas ir nereikėjo gulėti nei minutės. 
Aš rekomenduoju Dr. Flinto metodus 
širdingiausiai.”

GEORGE RICHARDS,
2720 Fulton St.

Padidėjusios gyslos $25
Taipgi pasekmingai gydau kroniš- 

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

Mrs. A MiCHNIEf ICZ-V1DIKIEN E
AKUŠERKA

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

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

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims 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.

HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuŠclis.

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: Cana! 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4135 

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. Woltkew’*h 

BAN1S
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
■Pasekmingai pa- 
Starimus moterims 

gimdymo kiek
viename atsisiti- 

'"kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speęialistas Moteriškų, 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 Independence Blvd. Chicago

■ ............ I ■ . .. ................................................... I II

........ ",
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAE

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avo 
Kampa* 47-to* gal.

2-roe lubote

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

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

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

1 1 HII.--H.I

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, IU.

G E R B. Naujieną skai
tytojos Ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti Į tas sankrovas, kurios 

. skelbiasi Naujienose. 
V ---------- ----
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Edltor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Ra tęs: 

$8.00 per year ixx Canada. 
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metai Amerikos industrijoje įvyksta daugiau nelaimingų atsitikimų, negu kad Amerikos kareivių buvo užmušta ir sužeista laike pasaulinio karo. Darbo Departamento statistinėmis žiniomis, 1921 m., neįskaitant 8 valstijų, 
1,317,090 darbininkų nukentėjo nuo nelaimingų atsitikimų industrijoje, 1920 m., kuomet darbai ėjo geriau,

Entered as Second CIms Matter industrinių incidentų aukų 
March 17th, 1914, at the Post Office* x * *
oi Chicago, III., undei the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

___ $8.00
____ 4.00
____ 2.00
____ , 1.50
____ .75

8c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštų}

Metams------------- ------
Pusei metų_____ _ -
Trims mėnesiams____
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus J 
Viena kopija — - 
Savaitei_ ..._ _____
Mėnesiui .....__ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu}

Metams.......... ... - • --------- $7.00
Pusei metų ________________  8.50
Trims mėnesiams _________— 1.75
Dviem mėnesiam ..._________  1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.......... ..... h—,_____ - $8.00
Pusei metų___ _____ _ ______ 4.00
Trims mėnesiams_________—. 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakomu.
'L1'""1"11- 1 11 ■' , -.1 IIJ- l-!-1""11.. ■ L»W! |

Indijos aukos.

skaičius siekė 1,636,316. Ap- draudos žinovai tvirtina, jog visuomeninių ' incidentų įvyksta dvigubai daugiau. Jeigu tai tiesa, tai kas metai nuo nelaimingų atsitikimų nukenčia Jungtinėse Valstijose apie keturi milio- nai žmonių.Ir štai ta milžiniška armija turi kokiu nors budu gyventi. Bet juk kiekvienam aišku, kad paliegėliui užsidarbiauti sunku. Tankiausia jis nemoka tokio užsiėmimo, kuris jam galėtų suteikti duonos. z Dėka tam jis turi gyventi gerų žmonių arba visuomeninių įstaigų pašalpomis. Gi būti tuo budu prigulmingų nuo kitų yra vienas biaųriausių dalykų., <.Karo metu valdžia pradėjo kreipti domės į sužeistuosius kareivius. Buvo daroma pastangų duoti galimybės paliegėliams 'kareiviams užsidirbti sau pragyvenimą. Jeigu kareivis neteko kojos, tai bandoma buvo išmokyti i jį tokio darbo, kurį jis galėtų atlikti sėdėdamas. Žodžiu, kiekviename atsitikime buvo bandoma suteikti ex-kareiviui tokį amatą, kuriuo jis galėtų užsiimti. Tuo budu tūkstančiai palie- I gūsių kareivių buvo išgelbėti nuo elgetavimo ir nemalonios priklausomybės nuo kitų. 1920 m. kilo sumanymas rūpintis ir industrinių incidentų paliegėliais. Kongresas priėmė Industrinės Rehabilitacijos aktą, ir darbas tuoj prasidėjo. Pirmais metais kongresas paskyrė tam tikslui $750,000, kurie liko pavesti Amatinio Švietimo federalinei tarybai. Tos tarybos pareiga buvo rūpintis įkūrimu kiekvienoje valstijoje departamento, kuris bandytu suteikti paliegėliams darbininkams progos išmokti atitinkamo sau ama- to. Departamentų užlaiky-

Nuolat pasitaiko nelaimingų atsitikimų su darbininkais. Štai, žiūrėk, vienas neteko kojos, kitas liko aklas. Ir vis tai dabartinės industrijos aukos. ' Liūdniausia tų atsitikimų istorija yra ta, zkad nelaimingieji greit lieka užmiršti ir turi gyventi išmaldomis arba eiti į visokių labdaringųjų draugijų įstaigas. jIki 1920 m. federalinė valdžia nieko nedarė palengvinimui tų nelaimingųjų likimo. Tiesa, dauguma valstijų turėjo, taip vadinamus, kompensacijos aktus. Bet tuo budu gaunamos paramos užtekdavo tik išsigydymui. Pasveikus vėl reikėdavo rūpintis savęs užlaikymu. Vienok be kojos ar rankos užsidirbti pragyvenimas nelengva. Juoba, kad senojo darbo dirbti nebebuvo galima. Todėl tik labai nedideliam skaičiui pasisekdavo susirasti sau atatinkamo užsiėmimo, o kiti pasidarydavo vi- suomenei našta.Rimtumas to klausimo pasidaro aiškus pats savaime, mui pusę lėšų skyrė federa- kuomet mes pažvelgiame į line valdžia, o kitą pusę tu- statistinius davinius. Kaslrėjo padengti pačios valsti-
(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)Bet juk tasai teatras — tiktai nedidelio būrelio žmonių padaras, kuriems vieno veikalo šimtai repeticijų — palyginant tiktai mažmožis. Jeigu Maskvos Dailės Teatras, palyginant per tokį trumpą jo gyvavimo laiką, (berods apie 15 metų), pripažinta vienbalsiai geriausiu teatru pasauly, tai tik ne dėl jo tokių skaitlingų repeticijų: buvo teatrų su dar skaitliri- gesnėmis repeticijomis, bet jų vardai jau senai išbliško. Idealizmas, ideologija, pasiryžimas, genijus —- šit kas nulėmė teatro laimę. Bet kaip tik tuo metu, kai/ tas teatras pasiekė aukščiausio mėho laipsnio, kai jis tapo visame pasauly pripažintas, prasidėjo griežta kova su juo. Kova — graži, šventa, idėjinė. Žmonės pamatė, kad šia kryptimi jau toliau to teatro eiti nebegalima, pradėjo reviduoti senus principus,, senus kelius, ieškot naujų formų ir priiicį-?

jos. Pirmais metais įsikūrė lingą pinigu aikvojimą ir di- tų departamentų šešiose vai- dinimą valdžios išlaidų.stijose. Gi dabar jų turi 36 Apskaitoma, kad Ameri, valstyoa Pnegtam tedera- ko> yra mažiausia 280,000 1-ne^annn1AAnm -^1A-a'«'7Kn invalidų, kurie yra niekas na $1,000,000, netOje $750,- |daugiau> kaip, tik industri- nių atsitikimų aukos. Pri- Pažvelgkime dabar, ko- leiskime, kad kiekvienas jų 
kios tų departamentų yra Į galėtų išmokti dirbti šiokį funkcijos. Sakysime, į kurios nors valstijos departamentą . kreipiasi paliegusis darbininkas, prašydamas pagelbėti job , Prileiskime, kad jis neturi viehos rankos. Departamento vedėjų pareiga yra patirti kokiam užsiėmimui paliegėlis tinka. Po to paliegėlis pradeda to už-i siėmįmo mokytis. Jis yra nuolatinėje departamento globoje ir juo rūpinamasi | tol, kol jis išmoksta amato ir pradeda kur nors dirbti. Pereitais metais Californi- jos valstijoje 104 žmonės buvo departamento globojami. -1922 m. per tuos departamentus perėjo ”17,089 paliegėliai. Spėjama, kad žiais metais jų yra apie 20,000. Bet ir tai palyginus su nelaimingų atsitikimų skaičiumi yra’ visai menkas nuošimtis. Vadinasi, desėtkai tūkstančių paliegėlių yra paliekami likimui.

tokį darbą ir užsidirbti metams $500. Tokiame atvejyje susidaro metams $140,- Q00,000. Ohio valstijos departamentas sako, kad, vidutiniai imant, suteikimas paliegusiam darbininkui tokio užsiėihimo, kuris duotų jam galimybės pelnyti duoną, Valstybei atsieina $137,- 36.I Turint galvoje, kad vėliau paliegėliai patys gali savistoviai pasilaikyti, darosi aišku, kokių neįmanomai didelių nuostolių turi visuomenė, kuriai tenka šiokiu ar tokiu budus invalidai užlai-j kyti. ITokie yra faktai. Ir šaltai žiūrint į juos negalima neprieiti prie tos išvados, jog dabartinė valdžia nesugeba ar nenori tinkamai rūpintis industrijos paliegėliais. Kaip jau sakėme, daugelis valstijų turi išleidę įstatymus, kuriais einant su-1 žeistas darbininkas turi gau-Vienpk tai dar, ne visa.I ti atlyginamą. Vienok tas at- Kongresas priėmė tą aktą lyginimaslankiai yra neįtik keturiems metams. Tuo manomai menkąs. Jo užten- budu sekamais metais fede- La tik labai trumpam laikui, ralinė valdžia nebeskirs vie- p0 to darbininkas — invali- no miliono dolerių tų specia-Mas paliekąmas gerų žmo- linių departamentų palaiky- nįų malonei. Taip dabar mui, jeigu kogresas nepada- yra. Taip ir bus tol, kol dar^ rys nutarimo tuo reikalu. į bininkai nesustiprės, kol jų Mat, birželio 30 d., 1924 m. Į įtaka nepasireikš politikoje, baigiasi ketverių metų terminai. Maža to, atsirado daug kritikų, kurie smerkia visą tą sistemą. Girdi, tai didina valdžios išlaidas. Į Prieš kiek laiko Prekybos Butas turėjo referendumą tuo klausimu, 1,200 narių. . . n.prieš 527 stojo uz tai, kad fe-| q paskelbtomis žiniomiS) 10>. deralmė Valdžia neskirtų pi- 000>000 vyrų gauna j^vo nigų mokymui paliegusių Į valdžių pensijas, kadangi jie darbininkų kokio nors amato. Ar tai nėra cinizmas? štai 1924 m. laivyno departamentui numatoma $297,- 097,000, o karo departamentui — $349,192,000. Prieš tą milžinišką pinigų aikvojimą Prekybos Buto patriotai ne
protestuoja, o kuomet paskiriama vienas milionas dolerių pagerinimui būvio ne- laimingųjų paliegusių darbi- ninku, thi šimto nuošimčių patriotai šaukia apie bereika 20,000;
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KARO PENSIOMERIAI.

pasauliniame kare liko sužeisti ir dėl pabėgimo negali uždarbiauti. Vokietijoje pensijos mokama 1,537,000 vyrų; Australijoje—76,000;' Austrijoje — 164,000; Belgijoje — 50,- 
OOO; Kanadoje — 45,000; Jungtinėse Valstijose — 157,000; Finlendijoje — 10,000; Franci- 
joje — 1,500,000; Anglijoje — 
1,170,000; Italijoje — 800,000; Lenkijoje 320,000; Rumunijoje — 100,000; Rusijoje — 175,- 000; Ceko-Slovakijoje — 236,- 000, ir Naujoje Zelandijoje —

Kiek tiems pensionieriams išmokama — Biuro raporte nesakoma. Nėra kalbos, ta suma yra pusėtinai didelė. Karas, kaip raupai, visuomet palieka ženklus, kurie pastebia- ma ir daugeliui metų praėjus. Pasaulinio karo sunkenybes žmonės dar ilgus, ilgus metus 
jaus.

“SAULES” JUBILEJUS.Liepos 27 d. sukako 35 melai nuo to laiko, kaip pradėjo eiti laikraštis “Saule.” Apie tą 35 metų savo jubilėjų “Saulė” sako:“Nerėkauname apie 35- metinia sukaktuve musų iž- davystes.” x“Vienybė” dėlei to “Saulės” “kuklumo” daro tokią pastabą: z“Ištiesų *iždavystė’ lietuvių kalbai, kurių ‘Saulė’ tiek sykių niekino ir kasdien niekina. Tas laikraštis taip- pat nesidrovi pasinaudoti medžiaga^ iš kitų Amerikos lietuvių laikraščių, visai nepasakydamas, kad pasinaudojo. Taigi kšlbos žvilgsniu ir žurnalistų etika, džiaugtis iš 35 metų jubilėjaus nėra ko.”
Įvairenybės
Vaikščiojančios ugnys

(Pabaiga)

Ir vėl liepsnos rutulys.137 num, pasakoja N a b a- ž y t ę, kur irgi mačius Kaune lekiantį aukštai ugnies kamuolį — bet tai galėjo būt žaislo balionas. Ji sako:“Kaune, š. m. birželio mėnesio 10 d. sekmadienį prietemoje, man beeinant Laisvės Alėja netyčia pakėlus galvą pastebėjau debesiuos ištolo lekiant ,kaž-kokį tamsiai raudoną rutulį. Sustojus pradėjau Žiūrėti. Apie mane sustojo daugiau Žiūrėtojų ir kiekvienas klausinėjo viens kitą, kas tai, kas tai? Priėjus jam ant perpendikuliarinės linijos, aiškiai buvo matomas tvaskančios liepsnos rutulys. Jis skrido labai greit, vis\ tolyn ir tolyn, l taip kad pabuvus man apie 10 [minučių, buvo matyt tik juodas taškas. Kadangi tą faktą gali patvirtinti ir daugiau asmenų, butų įdomų išgirsti plačiau apie tą ir panašius reiškinius.— Nabažytė.”139 num. Ku n Vidas duoda pipirų Valaikiškiui, kurs tokių gamtos apsireiškimų priežastį nori rasti' kaukštelėtoj galvoj. Jis rašo:
Del atsakymo p, Susmylciškiui.“Retai man teko rasti tokį nemandagų atsakymą, kaip p. I. Valaikiškio į rimtą užklausimą p. Susnykiškio, norėjusio sužinoti tikrą gamtos apsireiškimą

klajojančios ugnies, kokį jis yra matęs. Atsakymas p. Vai, visai nerimtas ir nedaro garbės mokslo vyrui, studijavusiam gamtą ir filosofiją. Galėjo savo nuomonę jis saviškai išreikšti, bet nedaryti žmogų girtuokliu — negražu!...“Chemijos prof. Wielandas, kurį cituoja p, Valaikiškis turė
jo, beabejo, pagrindų klausti sa
vo studentą, ar nėra jis matęs klajojančios ugnies, Galėjo jo studentas ir dar pirmiau jo ėję mokslus nematyti panašių ugnių — galėjo ir prof,. Wielandas manyti, kad matyti jų niekam neatsitiko ir negalėjo atsitikti. (Kam gi jis klausė?!...). Filosofas tačiau iš to išvados panašios, kaip kad padarė p. J, Valaikiškis, neturėjo teisės daryti. Nes galėjo būti kiti, ne Wielan- do studentai, kurie yra ar būvį matę panašias klajojančias ugnis, ir jei tat galėjo atsitikti, tad filosofas pasakytų: “ab esse ad posse valet consecutio”,“Aš pats buvau susidomėjęs regėtais ugnies kamuoliais, kuriuos, be abejo, tikrai buvo matęs p. Susnykiškis. Norėjau išgirsti rimtą žodį mokslo vyro. Kas čia buvo — ar koki fosforiniai apsireiškimai,’ ar optikos iliuzija? Tos optikos iliuzijos, kurią paduoda Valaikiškis, nepripažįstu, nes norįnt įtarti kitą perdaug suvartojus svaiginančių gėralų jo nepažįstant; reikia pačiam būti apsvaigusiam, bet esti ir tikrų optikos iliuzijų, kaip “fata morgana” etc. Galimos fosforinės ugnelės, nes daug daiktų turi fosforinę šviesą, kaip: pūvanti medžiąga, fosfo- ,ruoti gyvūnėliai (šv. Jono vabzdžiai) ir kt. Kasotai atsitiko su p. Susnykiškiu^ kokias jis ugnis regėjo? . • ,“Kad ugnį p. Susnykiškis buvo matęs, netenka abejoti, nes gamtoje tikrai yra tokių apsireiškimų, ypačiai kur yra pūvančių daiktų. To netvirtinčiau, jei pats nebūčiau matęs ir kaip tik priešingai p. Wielando žodžiams, štai, važiuodami su rimtu irnebemokslo vyru, savo draugu, pro pelkyną Voluinėje, sutemos laiku ir nė kiek nevartoję svaiginamųjų gėralų abu mes ir dar trečias asmuo — vežėjas, turėjome gerą progą kokių 15-20 minučių regėti ir stebėtis klajpjančių ugnių rituliais, vėjo stumiamais viršum pelkių už kokio kilometro nuo mus. Mes su draugu juokdamiesi klausėme vežėjo, ar jis nebijotų važiuoti būdamas patsai vienas, ar nepamanytų, kad tai kokios dvasios vaikštinėja. Jis diums paaiškino, kad šitas regėjimas jam visai nesąs koxs ypatingas: jis girdėjęs nuo žmonių jau senai, kad čia kai kada matomos ugnelės ir kad jog niekam niekad blogo nėra padarę.— Kunvidas.”.

144 num. dar Šilas- rašo:

Dar dėl p. J. Valaikiškio atsa- 
• kymo p. Susnykiškiui. j“Pilnai pritardamas p. Kunvi- dui ir visai sutikdamas su jo

nuomone dėl p, Valaikiškio per didelio “įsikarščiavimo”, kuris, matyt, nepagalvojęs visai ne- mokslingai atsakė p. Susnykiškiui į jo klausimą apie ugninius rutulius, kuriuos nors retai bet vis dėl to pasitaiko matyti gamtoje, — noriu pridėti dar vieną panašų reginį. Visa tat suėmus, manau, p, Valaikiškis rimčiau 
susidomčs tuo plausimu,

“Buvo tai 1908 metais. Aš grįžęs iš Šiaulių gimnazijos atostogų (buvau tuomet antroje klasėje) vasaros metu, šventadienį, apie 11—12 vaL dienos vaikštinėjau su savo tėvų samdininku pamiškėje, Mišką nuo pievos krūmų skyrė tiesi linija, o vienoje vietoje, kur mes buvome, kokį 100 žingsnių platumo, krūmų visai nebuvo. Mano draugas stovėjo prie pat miško ant linijos; aš apie 20 žingsnių nuo jo. Staiga išgirdau jį mane šaukiant, “žiūrėk, kas čia lekia”, žiuriu, ugnies rutulys didumo sulyg verpiamo ratelio lanku, besirutuliuojąs pagal patį mišką. Mano draugui kiek pasitraukus į šalį, ugninis rutulys vis dėlto sudavė jam į ausį ir jis rėkdamas pradėjo bėgti į manę, o aš nuo jo. Pribėgęs prie ravo, jis įkišo galvą į vandenį, nes ugnis jį buvo skaudžiai užgavusi. Vėliau pasirodė, kad tas ugnies rutulys gerokai nudegino ausį ir nusvilino plaukus. Pats rutulys buvo, kiek atmenu, iš kart labai šviesus ir bėgo la- baj greit“Tai atsitiko Šiaulių apskrityje, Pakruojaus valsčiuje, Kuly- čių kaimo pamiškėje, vadinamoje Kurmiškis,“Todėl paėmus tą ir kitus faktus, visai nerimtas ir juokingas atrodo p. Valaikiškio aiškinimas, kad vien su įsigėrusiais žmonėmis pasitaiką panašių gamtos reiškinių. O reginį aiškinau sąu įvairiais budais. Laikiau tat Dievo bausme, nes, prisipažįstu, tuo laiku kada ėjo bažnyčioje pamaldos, mes kaip tik nesimeldėme kaip motina mokė, bet vaikščiodami rėkavome ir švilpinome. Maniau taipogi, kad tai galėjo būti žaibak, nes rytuose, nors gana toli, buvo debesų. Dar nesenai apie panašius gamtos reiškinius kalbėjau su vienu užsienių studentu, kuris sakė, kad jų fizikos profesorius aiškinęs apie panašius ugnies rutulius pastebiamus gamtoje, tik nei jų priežastis, nei esmė fizikos mokslo dar nesan-’ čios išaiškintos ir todėl tyrinėjimams čia tebėra plati dirva.šilas.”
Nauja Kultūros D-ja.

Kaune įsikūrė Švietimo ir Kultūros Draugija “Milda”. Vy
riausias šios draugijos uždavi
nys ---- šviesti Lietuvos liaudį irkelti krašto kultūrą.Steigėjai: K. Kristutis, J. Tumėnas, B. Kuodaitis, N. Smalstys, J. Kristutienė.

pų, — ir to ieškojimo kely jau labai daug padaryta. »Tebūnie rtian leista nors trumpais bruožais apibudinti’ Eiropos teatro vysty- mos ir ideologiją, ir kiek palčiai! apsistoti ties visai nauju teatru, dabar iškilmingu nugalėtojo triumfu važinėjančiu po Eiro- ' pą ir skaldančiu mintijančią Eiropos visuomenę į du lageriu — draugų ir neprietelių — ties Maskvos Kameriniu Teatru, kuris Maskvos vardą įraše pasaulio meno istorijon dar žydresnėmis raidėjnis, negu Maskvos Dailės Teatras. /
II. NATŪRALISTINIS teatras.Natūralizmas teatre — ne iš piršto išlaužta. Jis turi/ilgą savo istoriją, nuolatinės idėjinės kovos persunktą. Jo šaknų, jo užuomazgų tektų ieškoti Shakespear’o, Lope de Vega teatruose, ar dar gilesnėj senovėj. Bet kaipo mokykla, turinčioji savo principus ir eiųanti ji| gyyemįinti, natūralizmas pradeda formuotis tiktai , aštuonįo- liktstme šimtmetį, kada jis išeina gyvenimam kaipo protestas, kaipo reakcija prieš paveldėjušį Eiropos sceną taip vadinamąjį pseUdoklasicizmą.Pseudoklasicistinis teatras ankštai su- rištas su prancūzų karalių dvaru, su jo pa

pročiais ir skoniais, ir dvaro tradicijomis augo. - ' lį! ’ i ’Septynioliktą šimtmetį, kada Pranci- jos "karaliai buvo visagalintys Eiropoj, kada teatras buvo tiktai pramoga jiems ir jų dvariškiams, teatras tegalėjo tiktai dvaro ’ užuogaidoms tarnauti. Jei vaidinimo žiuri pats karalius ir kiti dideli ponai, negi rodysi jiems šiokiadienio gyvenimo reiškinius, negi išleisi į sceną prasčioką su jo smulkiais gyvenimo interesais! Paprastas pilietis/ jo asmuę ir jo gyvenimo nuotakiai savaime buvo laikomi nevertingi, kad jo karalius žiūrėtų; jo rūpesniai ir nelaimės, meilė ir kerštas — buvo laikoriii blogu tonu; visa tai esą galėjo tarpti kur palėpėse, bet ne šviesiuose teatro rūmuose. Jau vien šiuo žvilgsniu realistiniai ar natūralistiniai bruožai turėjo būti genami lauk iš teatro.Jei vąidinįmo. žiuri pats karalius, tai vaįdįnaĮniej^:! ąsiiieii^s įti|rejo į ajįtovauti karališkos kilmės herojus; dvariškius. Bet ar gi scenoje galima tokių aukštų asmenų silpnąsias ypatybes rodyti! Todėl vaidinamųjų asmenų budai turėjo būti idealizuoti;^ jeigu jie, pavyzdžiui, dega meilės ar neapykantos liepsna, tai reikėjo rodyti, kad šie iš pažiūros žemiški, mirtingi jaus

mai yra pašaukti ypatingai didžių idėjų, kurių paprasti^šios Žemės piliečiai nepasiekia. Volei, karalius negi tam į teatrą vaikščios, kad jo sunkią karališką dalią naujais rūpesčiais, < naujais susijaudinimais pasunkinti! Ašaros ir juokas juk geram Jcarališkam tonui nepritinka. Todėl scenoje, visoki prietikiai buvo vaizduojami ne atitinkamu veiksmu, bet daugiausia monologais, kad kuomažiausia jaudinti aukštas personas. O ši pastaroji publika teatre įsitaisydavo visai kaip namie: turėjo atskiras, atskirtas nuo liaudies akių ložas, kur ateidavo pudruoti kavalieriai ir grakščios damos, ir darydavo ką tik norėdavo. Liaudis jų esimą pajusdavo, kaip ant jos galvų krisdavo iš ložų suvalgytų saldainių popieriuos... ’ (Esant tokiems reikalavimams, atsirado atitinkami dramaturgai, ir’atitinkami filosofai, kurie aukštomis idėjomis stengėsi pateisinti įsivyravusius skonius ir reikalavimus. Tokiu budu susidarė taip vadinama^ pĮseudoklasicastinis teatras. Iš modingo visagalinčio Paryžiaus jis netruko praplyšti po visą Eiropą ir paveldėti jos scenas. Tuo 'keliu įsivyravo Eiropos teatre išimtinai falŠyvas tonas. Tai yra vietoj gyvų žmonių buvo duodama kažko

kie kalbantys stabai, vietoje žmonių pergyvenimų buvo duodami tik gražus gestai ir iškilmingos pozos, vietoje teatralinio veiksnio buvo duodama išpusta deklamacija.
(Bus daugiau)

L. Malkus.
j * *

*Aukštai beribės platumoj žvaigždutės meiliai sumirgejo; nustebo sodas ir tyloj giliai dangun įsižiūrėjo.
% *Pasibaigė vargų diena, sumigo/visa ir nutilo, ' tiktai lakštingalos daina \beskamba iš pakalnių šilo.

■ iViena mergužė nerami bernelio mylimojo laukia ir klausę, kaip tolyn švelni lakštingalos dainelė plaukia.(“L. Žinios”)
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vakare. Sere- 
Nedėlioje nuo

Dr-stčs D. L. K. Keistučio mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedalioj rugp. 
5 d., M. Meldažio svet.. 2244 W. 23rd 
PI. Meldžiame narius skaitlingai atsi
lankyti, nes yra daug svarbių apta
rimų. — J. Janulis, Rašt.

j globa Melrose 
ews Agentūros, kurios ofisas

LSS. 81 kuopos susirinkimas Įvyks 
šeštadieny, rugpiučio 4 d., lygiai nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybes salėj, 1822 
Wabansia Avė. Svarbių reikalų delei 
kuopos narius ir norinčius prisirašy
ti prie jos kviečiame laiku susirink
ti. — Kp. Raštininkas.

KAS' ĮSPfiSITE SVARBIAUSIĄ MO 
TERŲ IR L 
DELKO TAIP
LA,“ KAD IR ŠILTAM VASAROS

Važiuojame dailiame, (puoš
niame 
me

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

. Tik “pedlio 
rėkauja: “Ei 
cybuliai, Bul 

20 centų pekhii...” .

Visiems, kurie turite 
iių parduoti, ne-

, Lietuva yra pirkusi iš Europos jr 
Suvienytų Valstijų pereitais metais, 
mašinų ir kitų tavorų už 2,298,675 
auksinų ir ūkiškų reikmenų už 687,000 
auksinų? Ar jus žinote, kad kuomet 
jus uždegate Helmar Turkišką Ciga
retę jus prikišate briežuką prie leng
viausio ir gardžiausio cigareto kokį 
galite nupirkti už pinigus?

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 1 
kuopos susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpiučio 3 d., lygiai nuo 8 vai. 
vakaro, Aušros Knygyne, 3210 South 
Halsted St. Nariai ir norintjs prisi
rašyti prašomi laiku pribūti.

—• Kp. Raštininkas.

valandos: Utarnnkais

pirmos rugpiučio, Melrose

O PO

CHICAGOS 
ŽINIOS

Roeeland, III. — S. L. A. 139 kp. 
susirinkimas bus subatoj, rugpiučio 4 
d., 7:30 vai. vak., Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi na
riai ir norintieji prisirašyti atsilan
kykite. — Valdyba.

kVHtL 475 TRi5 *4 V

TO HME
‘PĄIHV& yE.LLO*r
ĄND 1 5ĄV IT MUkD
&E NŠ.THER
OF US PVžtL <5-1 vE. 
/H- /VE Gqt 
NOTlON ZTUčj TO 

ne*

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki 
mas jvyks rugpiučio* 3 d., 8 vai. vak. 
Raymond Chapel’y (816 W. 31 St.)

Draugai, pasirūpinkite j šj susirin
kimą atsivestą naujų narių.

— Sekretorius.

ti. Sugrąžin- 
: švažląvime 
vakaro.

K. Danyla.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dieni, rugpiučio 4 d., 8 vai. vak., pa
prastoje svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite laiku su
sirinkti. r .

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

ar kviečia.

Besimaudydama mirė 
moteriškė

Autoistams riestai
Greit važiuojančius nuteis

tus policija pradėjo areštuoti 
be pasigailėjimo. Vakar ir už
vakar jų areštuota net kele
tas desėtkų. Ir kai kurie jų 
gavo pabaudos net iki $500.

abejotinose atsitiklrtiose 
nežiūrint ant kiek menkas ir 

i gali išrodyti Ar turite 
šašus, 

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola 
sunervuotns ir 
Ateikite „ 

i. Atsiminkite, kad 
gyvastim, o gyvastimi nervų

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpiučio 3 d., M. Mel
dažio svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. 
vakare. — Valdyba.

Draugystės Darbininkų Lietuvių-Są
jungos susirinkimas įvyks penktadie
nį, Rugpiučio 8 dieną, 7:80 vai. vak., 
D. žemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė. Būtinai turi visi nariai susirink
ti laiku, nes turim daug naujų daly
kų apsvarstyt draugystės gerovei. 
Nuo liepos 6 d. susivienijo trys drau
gystės į vieną, tai privalo kožnam ži
not visus draugystės reikalus; taipgi 
ligonis užsimalduodamas ar atsimal- 
duodamas turi kreiptis į Nut. Rašt., 
G. Pakeltis, 4315

šiuomi pranašam draugams ii 
pažįstamiems, kad musų myli- 
miąusis sūnūs Edvartukas, per
siskyrė su mumis 1 d. rugp. 
1923 m., 2:35 v. p.

Laidotuvės įvyks 4 d. rugp.] 
5:00 v. p. ant Tautiškų Kapinių 
Iš namų išlydės 3:00 p. p. pc 
antrašu:' 2942 N. Francisco Ąv,

Pasiliekam didžiame nuliūdi
me,

7WC

Mrs. Emily Jcrgc, 25 metų, 
4000 Ellis avė., mirė Wilson 
maudynėse. Sako, ji turėjo šir
dies ligų. svarumas, ar jaučiatiea 

neturit® noro 
sužinokite apie tikrą 

Atsiminkite, kad ner
yta

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas bus laikomas šiandie, 
rugpiučio 3, 7j30 v. v., McKinley Park 
salėj, 39ta ir Western Avė. Visi Dra
mos Skyriaus nariai būtinai atvyki
te laiku, nes d)us dalinamos veikalo 
rolės. — Valdyba.

T VVEi-L- SPU/tfE AE* 
COMPROMiSKD THąt 
Z/4’ TROUBlE - ĄNO M

HfiUL BE. PĄiHTtO 
LCO rv TOMORRt" T~

Elevatorius suvažinė
jo moteriškę

Prie 57 avė., Cicero, Daug- 
las elevatorius mirtinai suva
žinėjo Mrs. Mary Soukup, 
1908 S. 56 Ct., Cicero.

Roseland, III. — Draugijų sąryšys, 
palaikantis “Aušros” Knygyną, 'rcn- 
gia išvažiavimą į Washington Heights 
miškus nedėlioj, rugp. 5 d. Pradžia 
10 vai. ryto. Bus kalbėtojai ir kito
kį pamarginįmai. Kviečiame kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

vyšniąvai nuparvuota- 
automobiliu j e. Lekiame ga- 
smarkiai. Vėjas tik švilpia, 

švilpia, pro mus pralekiančios 
maštinos-aiitomobiliai ir gat- 
vekariai tik šust pro šalį. O 
mes vis lekiame ir lekiame, 
berods 60 mylių į valandų.., 
Vis tai lyg skubėdami, kad 
ncpasivėHavus-.,. Nes dar iš- 
aiiksto buvo mums pranešta, 
kad pa^ivėlavusicims Inebus 
vietos kur pasistatyti sayo au<- 
tomobilius...

muzika griežia 
merginos su vąi- 

trepsų tai trepsi, 
linguoja; visi su- 

Po kiek-

kojo būdų kaip pasipinigauti 
iš tos mažos dalies pinigų, ku
ri teko receiveriams;

Kad Naujienos niekad jokių 
Harringtono skelbimų nedėjo 
nei uždyką, nei už pinigus, 
bet kada pridavė keletą skel
bimų Harringtono ir Bischo- 
ffo kreditorių komitetai!, tai 
įdėjo juos už atlyginimą;

Kad ’ Novaculito kompanijos 
apskelbimas, k ui’į tą kompa
nija pridavė porą savaičių at
gal, buvo už pinigus įdėtas į 
Naujienas, kadangi tame ap
skelbime neradome nieko 
kenksmingo, ir ne musų yra 
dalykas cenzūruoti apskelbi
mus kada juose nėra nieko 
bloga, arba atmesti juos tik 
dėl to, kad juos mums priduo
da tokie žmonės, kurie mums 
gali kuo nors nepatikti. Nors 
daugumas tų, kurie garsinasi 
Naujienose yra musų draugai, 
tečiaus tas nereiškia, kad jie 
visi butų musų draugais.

Pagalios čia taipjau pareiš
kiame, jog dėl nesiliaujančių 
to asiliško žmogaus pliovonių 
mes turėsime jį patraukti tie- 
son, nors tampyties po teis
mus yra visai priešinga musų 
norams ir parinkimams.

Naujienų Redakcija ir 
Administracija.

kuri palaikė langą trukus, lan
gas nukritęs žemyn ir visi 
stiklai į trupinėlius subirėję.., 

Visur ramu.
rius” gatvėj 
bulvės-poteitės, 
vės

Nusil&pioviau iš tokio savo 
sapno, nes tuojaus persitikri
nau, kad ne Naujienų piknike 
esu, bet mažučiame savo kam
barėly. Bet aš vis tik busiu 
Naujienų piiknike nedėlioj, nes 
išanksto žinau, kad ką aš • sa
vo sapne mačiau, tai pamaty- 

Naujienų piknike...
—Ursus,

Vakar susibaręs su 
žmona Bussell Canning, 
S. Muplc avė., ir, kaip jo 
na tvirtina, nusišovė.

Atgimdęs Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų D-jos regularinis susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, liepos 5, 1 
v. dienos Raynuond Chapel, 816 West 
31 gat. Visi nariai malonėkit laiku 
atvykti, bus svarstoma svarbus reika
lai. Kviečiami ateiti. ir nauji norin
tieji į šią draugiją. įstoti.

— Rašt. V. Pakeltis.

Roseland. — 1 
paėmę “Aušros” šeri, 
pamirškite sugrąžint.____________
5 d., nes tą dieną bus “Aušros” išva
žiavimas į Washlngton Heights miš
kus. Kurie jau esate pardavę, gtfą 
žinkite tuojau, o kurie (įar neištar
davote, stenkitės pardųi ‘ 
ti galite tą pačią dieną 
bet nevėliaus kaip va’

MERGINŲ TRUBELJ? 
______  ...f? DAUG DIVORSŲ7 
DELKO MEILUŽIAI GREIT A l Š Ą
LĄ, KAD IR ŠILTAM VASAROS 
LAIKE?

Šis svarbus klausimas tapo išriš
tas šiandieninio mokslo.

^Mokslas jau priparodė, kad svar
biausia priežastis yra dvokiantis pra
kaitas paeinantis nuo nušutimo kūno 
dalių.

Geriausias būdas prašalinti nemalo
nų dvokiantį prakaitą, yra pavartoji
mas ANTITRIGINE.

ANTITRIG1NE yra Francuziškas 
išradimas nuo nušutimo ir smirdė- 
jimo kojų ir pažastų; nuo patinu
sių kojų, paraudusios odos ir kitų 
odos trubelių.

ANTITRIGINE yra ypatingai pa
laima darbininkų moterų.

ANTITRIGINE yra švelninantis, 
šaldantis, gydantis ir duodantis 
greičiausias pasekmes.

ANTITRIGINE parsiduoda už 85c 
vidutinio saizo taksiukas.

Del platesnny informacijų prisiųski- 
te 2c stempą, aiba siųskite tiesiog 
užsakymą įdedami už 5c stempą dėl 
prisiuntimo lėšų.
ANTITRIGINE PRODUCTION CO.

(Not Ine.)
P. O. Box 881, 
Chicago, III.

Laisvos Jaunuomenės Vyru Choro 
dainų praktika įvyks penktadienį, 
Rugpiučio 3 dienoj, 816 W. 31st St., 
Raymond Chapel. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare.

Vi^i dainininkai po atstogų priva
lote būti atgal prie darbo, tai yra 
prie dainavimo, nes turimu gerai pri
sirengti prie musų rengimą ateinan
tį koncertą.

Vyrai, kurie mylite dainą ir norin
ti dainuoti galite prie choro prisidė
ti ir lavintis dainavimo.

Choro mokytoju yra vienas iš ga
biųjų Chicagos Chorovedžių A. J. Kve-' 
daras. Prisidėjusėji prie dainavimo vi
sados turės naudos, nes prasilavins 
dainavime. — Valdyba.

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymą ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per ank»- 
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų,

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

Ofiso Telefonas DD H A RROAD 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.

C. B. Shane Co. rubsiuviai 
streikieriai .vis dar tebestrei- 
kuoja. Jie laikosi didelės vie
nybės ir rūpestingai' veda vi
sus streiko reikalus. Kaip gir
dėt, prie jų jau veik visi streik
laužiai prisidėję, jei dar ir yra 
keletas jų likę dirbtuvėje, tai 
spėjama, kad ir jie greitu lai
ku prisidės prie streikierių.

Darbdaviai vis dar savo lai
kosi, bot jau maža vilties turi 
išardyti darbininkų streiką. 
Viskas, ką jie dar tikisi, tai 
išgauti didesnio darbininkų 
nusileidimo. Bet darbininkai 
irgi žinio kokiais reikalais jie 

^streikuoja.
Kai kurie pasakoja, kad buk 

darbdaviai jau pradeda reng
tis pradėti derybas su darbi
ninkais. —Streikieris.

Kad tūlas asiliško veido ir 
proto žmogelis vardu K. Ja
unintas nuolat pliovoja “Nau
jienas” ir “Naujienų” vyriau
sius vedėjus Kl. Jprgelionį ir 
P. Grigaitį tas yra mums ir 
daugeliui chicagiečių nebenau- 
jiena.

Mes į tas biaurias ir žemas 
pliovones senai nębeatkreipia- 
me atidžios, nes randame per- 
žemu užsiėmimu ką nors at
sakinėti į beprotiškus žiauk- 
čiojimus. Mes žinome, kad mu
sų draugai taip pat tuos da
lykus žiuri, kaip ir mes.

Bet štai keletas musų skai
tytojų gal pirmu syk pamatę 
to žmogelio K. Jamonto suži- 
niai melagingas pliovones su
žlibai melagingame bolševikų 
laikra'štpalaikyj “Vilnyje” >— 
klausia musų ką tas reiškia ir 

kodėl “Naujienos” nepatrau
kia to žmogaus tieson.

Skaitytojams, • kurie musų 
klausia apie K. Jamonto plio
vones mes čia pareiškiame:

Kad kiekvienas K. Jamon
to užmetimas Naujienoms, 
Jurgelioniui ar Grigaičiui yra 
sužinus , begėdiškas, purvinas 
melas, kokio gyli dasileisti tik 
žmogus nevertas būti jokioje 
žmonių draugijoje;

Kad Naujienos ne tik nieko 
bendra neturėjo su Harringto- 
nu, bet visuomet ir nuolat 
persergėjo žmones nuo Har
ringtono ir Bischoffo spešelų, 
o tuos persergėjimo straips
nius nuolat rašė niekas kitas 
kaip K. Jurgelionis ir iš dalies 
P. Grigaitis;
( Kad kada K. Jurgelionis ra
šė tuos straipsnius prieš Har- 
ringtoną ir Bischaffą, tai K. 
Jamonto draugai siuntė K. 
Jurgelioniu i grąsinančius laiš
kus, kad jis liautųsi agitavęs 
prieš spešelus;

Kad po to kaip spešelai žlu
go, tai mes žiūrėjome ir j ieš
kojome būdų, kaip atgauti nors 
dalį žmonių pinigų, tuo tarini 
kada K. Jamonto draugai jieš-

Bėgy penkių mėnesių plėši
kai apiplėšė, valgyklą, 166 W. 
Monroe gat., du sykiu ir jiems 
pasisekė nemažas grobis^

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

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

Indiana Harbor, Ind, — 185 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, rugp, 5 d., 10 vai. iš ryto, Ke- 
tnenne House svet., 138 Ir Deodor 
St. Prašome visus narius laiku susi
rinkti, taipgi ir naujų kandidatų at
sivesti. , z

— Fin. Rašt. Pr. Barzdys.

Skubinamės, važiuojame 
kaip galint greičiau, bet štai 
privažiavome forduką. Kaip 
ir pridera fordukui, jis visai 
išpalengva važiuoja, kai Lietu
voj Ickus su kiaušiniais į tur
gų. .. Norime jį pralenkti, bet 
kaip tik bandome pro šalį pra
važiuoti, (tai forduke važiuor 
ją žmonės tik kišt, kišt ran
kas ir mes vėl apsistojame; 
nes bijomės, kad nesudaužius 
forduko... O fordukas lyg ty
čiomis vis išpaflengva ritasi, 
ridenasi... Mes visai netekę 
kantrybės ir vėl pakartojame, 
vėl bandome pralenkti fordu- 

bet rankos iš forduko ir 
tik kišt... ^les ir vėl tūri- 
susilaikyti nuo pravažiavi- 
pro šalį...

Bandėme pravažiuoti pro 
forduką keletą kartų, bet vis 
tas pats pasikartojo. Mus vi
sus apėmė piktumas. Rodos 
ir kantrybės nebetekome. Nes 
kuris gi čia jaustųsi ramiai 
paskui forduką važiuodamas..

Dar kiek pavažiavus, musų 
“šoferis” smagiai sukeikęs pa
leido savo mašiną ir tik švilpt 
pro šalį... žiūrime kas tame 
forduke važiuoja, o gi pora 
žydellių,... /Užkaukėme kodell 
jie taip važiuoja ir kaišioja 
rankas. O jie: “Ui, nu kam čia 
bartis; nei mes rankų kaišio
jamo nei ką, o tik apie savo 
biznį kalbamės...”

Pralenkėme forduką su žy
dais ir vėl greit važiuojame di
deliu bulvaru. Viskas gerai. 
Tik štai musų “šoferis’’ įsi
žiūrėjo į kokį ten flaperiuką 
ir ko tik, ko tik ant juoduko 
neužvažiavo...

“šoferis” pabartas ir para
gintas pradėjo jau gana daž
nai vartoti birbynę ir besisu
kant iš bulvaro jis kad pa: 
spaus ją, o ji kad subaubs!... 
Aplinkui ^tovintįs žmones iš
sigandę kad /sukliks, surėkę 
o policistas bestovintis skers- 
gatvėj: “Vartok galvą, o ne 
birbynę!...”

Tat gal nebereikalo yra sa
koma, kad viena bėda dar ne- 
bėda, bet dvi, trys... Taip ir 
su mumis. Pavažiavome kiek 
ir štai tik pikšt vienas “tairas” 
ir truko...

Nature Gura Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

Theater BldgM 2-roa luboe.
Valandos: nuo 9 iki 12 jiieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujięnų Spulkos? ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip "Susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipiykus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

'MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo
Parke Naujienų išnešiojimas ir par? 
davinejimas pereina į globą , 
Park N< _ .
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujieną prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Advokatas B. W. Cooper 
mirė savo automobiliuje va
žiuodamas į stotį pasitikti sa
vo motinos.

pasipilo dangus.. . Ii 
žios, rodos nie

Roseland. —■ L. S. S. 137 k] 
rinkimas buą nedėlioj, rugp. E 
vai. ryto, K. Strumilo svetainėje. Vi
si nariai ir norintys prisirašyti yra 
kviečiami atsilankyti.

— Organizatorius.

Trubelis”... Liepsnos lyg di
džiausias gaisras padangėse. 
— žaįbavimas. —• Trenks
mas lyg didžiausias griaus
mas.. .

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.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4

Lietuvių Laisvės Khubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą subatoj, rugp. 
4 d., 7:30 vai, vak., Jono Mazelausko 
svetainėj, 3259 So. Union Avė. Malo
nėkite visi laiku pribūti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite naujų narių prisirašyti prie 
kliubo. Mokestis įstojimo sumažinta 
per pusę.

— K. J. Deniereckis, Rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugp. 5 d., 1 vai. 
>o pietų, Mildos svetainėje, 3142 So. 
lalsted St. Visi nariai malonėkite 
alku susirinkti, nes randas daug svar
bų dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Čia reikėjo mainytis mums 
“tairą,” o tas ipo peibalių lai
kas kad bėga, tai bėga; negali 
su juo paspėti ir gana...

Jau vėl važiuojame gerai, 
pasitaisę ratus". Tik štai kur 
buvęs leur nebuvęs šuo atsiba- 
ladojo ir kad pradės ant mu
sų loti. Betbiau... neilgai'tai 
darė, nes per savo neatsargu
mą palindo po ratais... Ir ge
rai, nes mat turėjo žinoti kur 
mes važiuojame...

Nors jau ir gerokai pasivė
lavę, bet vis tik dasigavome į 
vietą. Sustoję dairomės, o čia 
visur pilna automobilių... Mū
siškiam jau nebelikti vietos,.. 
Tat turėjome jį lauke palikti.

Paėję arčiau daržo išgirdo
me įvairius balsus: “Naujie
nos! Hurray for Naujienos!! 
Long life for Naujieilos! 1” ir 
tt. ir tt.

šiaip taip dar įlindome į 
daržąk Svietelio/ svjictelio... 
tai tik mirga, kruta, kai pas 
mus Lietuvoje mugėje... Žiū
rime, daug nepažįstamų žmo
nių. Bet tuojaus susiradome 
ir pažįstamų. Su jais pradėjo
me sveikintis. Komitetai pra
dėjo mus supažindinti. Ir tu 
mano svieteli, vienas iš Det
roito, kitas iš Rockfordo, tre
čias* iš Kcnoshos, Waukcgano, 
Indiana Harbor, Gary India
na, South Chicagos ir iš ki
tur. Bet negi žmogus visus 
suminėsi... Veik iš visur su
važiavę žmonės; ir iš artimų 
ir iš tolimų miestų, miestelių... 
Tarsi į kokį suvažiavimą, sei
mą. Visi lietuviai, visi suva
žiavę, tarsi Lietuvą vaduoti... 
Platformoje 
klompakojį, 
kinais kad 
net grindis 
kaitę, sušilę, nuilsę 
vienu medeliu vis kokia šeimy
na sėdi, kiekvienas stalas už
imtas. Prie bžiro “biznis”; vie
nas šaukia ‘Mpok man šalto 
papso,” kitas vėl “duok man 
šalto alaus” ir tt. ir tt., net 
trys eilės apstoję žmonių...

Jau sutemo. Tik štai išgir
dome įvairių/ ugnių užymą, 
švilpimą. Įvairios ugnys pra
dėjo lėkti į viršų. Įvairių įvai
riausių spalvų — mėlynų, ža
lių, raudonų,* sidabrinių, auk
sinių 
tai tokios gi 
kuomet neatsibostų į jas žiu- 
lėti, niekuomet negalėtum jų 
grožia atsigerėti...

Visas dangus nušvito. Visi 
atmetę galvąs aukštyn tik 
žiuri, žiuri ir atsigerėti nega
li. O visokios šviesos tik ky
la, tik lekia aukštyn. Ir taip 
bežiūrint viena raketų tai tik
ra šelme su didžiausiu štur
mų,’ trenksmu išlėkė į viršų 
ir kaip sprogo, tai net į smul
kiausius ugnies trupinius pa- 
birėjo, kurie po valandėlei su
siliejo ir sudarė tokią iškabą: 
“Sekmadienį, rugpiučio-Augus- 
to 5 dieną įvyks didelis Nau
jienų piknikas, Garduers Grove 
cĮarže, prie 123 gat. ir Michi- 
gan avė, Naujienos su bau
džia, o liaudis su Naujienomis. 
Visus kviečiame kuo skaitlin
giausia atsilankyti.”

Ir, ta iškaba dar kartą spro
go, bet ji sprogo taip smar
kiai, kad aš net iš lovos iš
šokau., . žiuriu, jau saulutė 
gana aukštai. -Lango virvutė,'

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxlnus Bakterius, o 
taipgi Europifikus intrevenaus specifikų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitiklrtioso užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškua skausmus kautose? šašus, rudas plot
inas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovi jūsų sveikatos 
vai yra 
kraujas.

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

Eleclro-Medical Doctors1
Po vadovyste Dr. R. O. 

136 Wabash Avė....
Valandos nuo 0 ryto iki 6 

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

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA
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ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ

APSIVEDIMAI.

JIESKO KAMBARIU

PARDAVIMUI ir

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
UŽ-

ISRENDAVOJIMUI
par

AUTOMOBILIAIAtsi-

Lake
Pinigai
Brighton Park NEPAPRASTI BARGENAI

ĮVAIRUS SKELBIMAILIETUVĄ STOGDENGTYSTfi

G. Bėrosios

PASARGA. LOTAI—LOTAI!
REIKIA DARBININKŲKESIGARSINANTIEM8

NAMAI-ZEMEMOTERŲ

MOKYKLOSšiandien

511 Pho-|

REIKIA DARBININKŲ
pasirodo VYRŲ

mo-

Adresas Miestas
Telefonas

jieškoji- 
apmoka-

automobilio. Kreipkitės pas: 
C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

AUKSO MAINOS.
Bučernė už pusės kainos, daro biz 

ni $125 į diehą. Parsiduoda labai pi 
giai, arba išsimaino ant namo, loto 
arba

Town of

■liuLil ,1 '.„„u ,

* .

Amerikos gatvių 
vardai

Prieš keletą metų pašto gene- 
ralis viršininkas VVashingtonę iš
leido didelę knygą, kurioje apra
šyta gatvių vardai didžiausiu 
Suv. Valstijų miestų, idant pa
dėjus vietų pašto viršininkams 
perduoti adresantams tokius 
laiškus, kurie nepilnai ar netin
kamai užadresuoti. Knyga ne
tik naudinga, bet interesinga.

žmonės mano, kad “Main 
Street” yra tipinga amerikiečių 
gatvė, ir kad to vardo gatvių yra 
čia daugiausiai. Betx ištikrų- 
jų daugiaus yra “Washington” 
gatvių, net daugiaus “Park” ir 
“Maple” vardais gatvių negu 
“Main”. Septyni popu'liarin- 
giausi gatvių vardai Suv. Valsti
jose yra “Washington”, viso 
1023; “Park” — 881, “Maple” — 
868, “Main” — 743, ir “Lincaln” 
— 734.

Dažnai gatvės prezidentų var
dais įvardintos. “Washington” 
ir “Lincoln” vardai viršui pami
nėti. Vardas Jeffersono, Nepri
klausomybės Paskelbimo autori
teto ir trečiojo Suv. Valstijų pre
zidento, atkartotas 588 kartus. 
Po Jeffersono seka vardas 
“Jackson”, jo vardą turi 546 gat-į 
vės; “Madison“, ketvirto prezi
dento vardu 532 gatvės įvardin
tos, ir “Ilarrison” dvidešimts- 
trečio prezidento vardą turi 465 
gatvės. Gal būt, jog tos gat
ves nešioja vardą devinto prezi
dento, kurio vardas irgi buvo 
“Ilarrison”, bet jis tik mėnesį 
tebuvo prezidentu. 400 gatvių 
turi “Adams“ vardą, tas vardas 
yra antro ir šešto Suvienytų 
Valstijų prezidento. 374 gatvės 
turi “Monroe“ vardą; “Monroe“ 
yra vardas penkto prezidento ir 
autoriaus gerai žinomos “Mon
roe Doktrinos”.

Franklinas — spaudėjas, dip
lomatas ir išradėjas pamenamas

673 gatvėmis. Generolas Grant 
civilinio karo vedėjas, kuriam 
pietų armijos pasidavė, turi 467 
gatvės, jo vardu pavadintas.

51 gatvės pavadintos Dueno 
Vista, dėl miesto, kur generolas 
Taylor nugalėjo meksikonus 
1847 metais. 85 gatvės turi 
“Saratoga” vardą. Saratoga yra 
vardas New Yorko apskričio, kur 
kovota laike Nepriklausomybes 
karo. *

žmonės mėgsta vartoti netik 
šios šalies, bet ir svetimų šalių j 
poetų ir rašytojų vardus. 
“Scott”, Škotijos poeto vardą, 
turi 200 gatvių. Antroj eilėj 
tarp- rašytojų yra “Irving“, pir
mas garsiausias Amerikos rašy
tojas, kurio vardą turi 175 gat
vės. “Wagner” vardą turi 31 
gatvės.

Daug gatvių turi medžių ir 
vaisių vardus. 868 gatvės pavar
dintos “Maple” (medžliepis), 760 
pavardintos “Oak“ (ąžuolus), 
745 pavardintos “Walnut” (va
lakų riešutas), 708 užvardintos 
“Pine” (pušis) ir 639užvardintos 
“Chestnut“ (kaštanas).

Turime 448 “Cherry“ (vyš
nių), 222 “Olive” (alyvų), 208 
“Orange” (apelsinų), ir 148 
“Pluin” (slyvų) gatvių.

Daugelis Amerikos gatvių turi
'kitų šalių vardus. Kaip tai 6!> 
Į gatves pavardintos Holandija, 12 
{pavadintos Norvegijos, 10 pa
vardintos Lenkija, 7 pavardintos 
Danija, 5 Čcko-Slovakija, 2 Ita
lija ir 1 Vokietija, Austrija ir

PAJIEŠKAU savo švogerio ir švo- 
gerkos, Antano Jovaišo ir Onos Jo- 
vaišaitės, po vyro nežinau kaip va
dinasi. Antanas buvo kariuomenei 
Francijoj, Paryžiui, 1919. Pirma gy
veno abudu West Sidėj, Chicagoj, o 
dabar nežinau kur. Norėčiau labai su
žinoti, nes turiu labai svarbų reika
lą iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas žinote malonėkite pranešti.. už ką 
busiu labai dėkingas. Kastancijos vy
ras, Kazimieras Tautkus, 1823 South 
Ruble St., Chicago, Illinois. I

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės ligi 45 metų. Liuteriško 
tikėjimo. Aš esu našlė 49 metų ir tu
riu didelę farmą 500 akerių žemes ir 
turiu tris paaugusius vaikus.

PETER BAKSHAS, 
Winifred, Mont.

JIEŠKO kambario vaikinas prie pa
stovių žmonių, North West apielinkė- 
je, su valgiu ar be valgio, tai mes 
sutiksim. Tai pas ką randasi atlieka
mas kambarys malonėkite^ pranešti 
laišku j Naujienų ofisą, po numeriu 
Box 297, 

1739 So. Halsted St.

KAMBARIS vienam vaikinui 
rendai. Švari yieta ir gerai 
laikomas. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
8210 So. Halsted St.

Box No. 1

PARANDAVOJIMUI kambarys dėl 
edusių žmonitj ar dėl poros mergi

nų. Galima pasigaminti ir valgis. Aš 
n j • • , . . . i esu viena ir noi’ėčiau, kad kas su ma-Randame ir juokingų gatvių nim, gyventa;, 

vardų . Taip ve miestely Con- iooi Evergreen Avė.
, t..- <(TT . -rT i 1-mos lubos iš užpakalio,corde, Mass., yra Hot Hole ... .................. . .. .. .................. ..

Road“, Philadelphijoj yra “Lud RENDAI KAMBARYS vie- 
Puddle Lane, kuomet Baltinio- na m arba dviem vaikinam, be 
rėj, Md., Memphis, Tenn., ir (valgio, garu apšildomas yra vi 
Washingtone, D. C., randasi ‘Tig 
Alley“. Ir taip toliau. (FLIS)

............................................... -i___ _

Lietuvos valstiečiu 
ekonominė sąjunga

si parankuinai; kreipkitės po 
num. 4002 Brighton Park ar- 
tii Archer Avė. pirmos lubos.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir Ironiškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišiapiniiną, dusui) ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

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

Kaunas. — Liepos 8 d. “Lie
tuvos Ūkininko” Redakcijos 
kambariuose įvyko steigiama
sis Lietuvos Valstiečių Ekono
minės Sąjungos susirinkimas. 
Dalyvavo iš įvairių Lietuvos 
vietų akcininkai ir pavedė iš-1 
rinktajai Valdybai tuojau pra
dėti veikti. Sąjungos tikslas 
yra kelti žemės ūkio kultūrą 
ir kurti žemės ūkio prekybii 
ir pramonę. Laikinoji įstaigos 
buveinė yra: Laisvės Alėja, 60, 
kaime. Skyriai bus atidarinė- 
jami po visą Lietuvą. Valdy
bei! išrinkti: J. Strimaitis, J. 
Kriščiūnas ir Stasys Kuzmins
kas. (L. Ž.)

MES IŠRENDAVOJAME 
kambariį, be valgio, vienam in 
teligentiškam vyrui arba ve
dusiai porai. Namas randasi 
gražioj. vietoj ir turi visus 
naujovinius parankinnuš. Sy
kiu išsirendavoja ir garažus. 

3423 W. 61-st St.

ANT RENDOS OFISAS, 14th St., 
kąmpas 49th Avė., geriausia vieta 
Cicero dėl daktaro, arba tinkamas bi- 
le kokiam bizniui. Šviesus ir puikus 
kambariai ofisui su pagyvenimui kan?- 
bariai ar be.

Atsišaukite:
1345 So. 49th Ct., Cicero, III.

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.

Siunčia pinigus Lietuvon. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

1616 W. 47th Street
—■ t

i self-redUCI NG
Namo Liesintmotf rrnm.883, tik- i 
ral pigiu. Turi temą virių ir vi- ) 
dutinj sijoną. U tvirtos ivlesiai 
rausvo* af baltos 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik 13 

Jei krautuvėj nėra 
mums savo 
18. Mes pasiusime.

Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dept. S.)

materijos; dy

prisiųakit

ISRENDAVOJIMUI GARADŽIUS 
ir repair room, dėl trijų karų, garad- 
žiuje telpa 46 automobiliai, geroj vie
toj, biznis eina gerai. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos.

Atsišaukite į: 
NAUJIENAS, 

Box 296

BRIGHTON PARK ant Archer Ay. 
Išrandavojamas Storas su 4 kambarių 
flatu dėl pagyvenimo, garu apšildo
mas, naujas mūrinis namas. Renda 
nėra brangi, o kas norėtų tai gali ir 
namą pirkti. Greitu laiku budavos 
priešais didelį teatrą. Gera vieta dėl 
visokio biznio, išskiriant saliuno. 
Kreipkitės po Nr. 3827 Archer Avė.

per 
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

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

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
8411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndale 0114.

Klaidos padarytos paskelbime,, turi 
bot atitaisytos f 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
ną draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
;dant Naujienų darbininkai geidaus 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nal, apsivedimsd, asmenų 
mai ir Lt turi būt iš kalno 
tni.

Jeigu kurie apskelbimai l 
ibejotinl, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neU- 
tira jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimanuu

Norintieji paslgarsint | sekamos (lia
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA stenografės į ad
vokato ofiisą dviem savaitėm 
pradedant nuo rugpiučio 6 
dienos. Atsišaukite tuojau.

A. A. SLAKIS
Rm. 1726-77 W. Washington 
St., Tel. Dearborn 9057 ,

(REIKIA BUFERIO, pastovus 
gera mokestis, tam kuris 
ta savo darbą.

Atsišaukite:
5654 W. 64-th PI.
Tel. Prospect 6012

•REIKIA 2 VYRŲ prie real 
estate. Turi kalbėtii lietuviš
kai arba lenkiškai ir angliš
kai ir turi mokėti valdyti ka
rą. Gera proga teisingiems 
darbininkams. Nurodymų ir 
koiperacijos pirkėjai laukia. 1

J. N. ZEWERT and GO. 
4400 So. Kedzie Avenue

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

3908 S. Western Avė.

PARDAVIMUI du namai, mūrinis 
ir medinis. Mūrinis turi 3 flaf.us ir 
2 bizniu. Medinis turi tik groserne 
ir bučerne. Bizniai yra seni per 18 
metų. Gali pirkti namą su saliunu, 
sykiu ir pekarnę.

118 Midland Avė. 
Joliet—Rockdale, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 flatų puikus mūrinis namas su 

visais įtaisymais. Mainysiu ant loto, 
arba kokio nors biznio. Kaina tiktai 
$8,600. Perkantį reikia mokėti tiktai 
$1000, o kitus kaip rendą po mėne
siais. Kreipkitės pas: C. P. Surom- 
skis, 3346 So. Halsted St., Chicago, 
III., Phone Blvd. 9641.

REIKALINGAS
BUČERIS.

Atsišaukite:
CHICAGO MEAT MARKET, 

1845 W. 47th St.

PARDAVIMUI pianas, kur 
reik įmesti 5c. Kaina $100. Tin
kamas dėl saliunų ir ice 
creame parlorų.

1007 W. 19th St:

PARDAVIMUI du namai ant 
4 lotų, labai pigiai. Galima lai
kyti karvių ir auginti vištų. Kai
na $2,700, $1,500 pinigais.

Atsišaukite:
5629 So. Kilbourn Avė.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs tame amate. Darbas ant vi
sados, įr geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
8139 So. Halstcd St.

PARSIDUODA groserne su 
saldainiais labai pigiai dideli 
ruimai, renda ne brangi,* biz
nis geras iš priežasties nesvei
katos atsišaukite greitai 2857 
So. Emerald Avė, Tel. Victo- 
ry 7345

PARDUODU šunį. Didelis 
geras dėl saliuno.

Atsišaukite'
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
?ardavimo, turiu dvi biznis. Priim- 
iau partnerius. Paduodu labai pi

giai tik už $500,00.
1822 Cąnalport Avė.

Savininkas
549 Liberty St.

2306 Bhie Island Avė.
A. Beleishis Phone Canal 6772

PIRMOS klesos krautuvė, gro- 
sernė ir bučernė pardavimui.

Atsišaukite:
3300 Wallace St.

PARSIDUODA saldainių, ci
garų, cigaretų, Ice Gream ir 
kitokių daikitų krautuvė. Lie
tuvių apgyventa apielinke, bi
znis išdirbtas per 25 metus. 
Atsigaukit į Naujienas Box 298

BIZNIS IR NAMAS.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer

nė su namu Brighton Parko apielin- 
kėje visai netoli lietuviškos bažny
čios; kaina $9,000 apie $4,000 reikia 
įmokėti, kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namelis su 5 kambariais; sta
tytas prieš karę, beveik naujas; pui-

DIDŽIAUSI BARGENAI KĄ IĮ11 vieta laikymui naminių paukščių 
GALI BŪT Ilr au£lnimul daržovių; lotos 30x125;

_______  * I kaina $4,500.
Parsiduoda bizniavas namas, štoras I PARDAVIMUI kampinis muro na- 

ir 3 flatai, namas randasi geriausia- m?8» augštų; 4 pagyvenimai 2 po 
me stovyje, savininkas parduos už $6,- Į 5 ir 2 po 6 kambarius; statytas prieš 
500 arba mainys ant bile kokio biz- kare pagal naujos mados su garu šil- 
nio. Atsišaukite touj, tas bargenas 1 į0™8’ aJŽaala tnmingai visur; ren- 
ilgai nebus. P08 ne®a $230.00 ) menesį; namas ran-

Pardavimui 2-jų aukštų muro ną-1(la81 Brighton Par^° lietuvių apielin- 
mas, po 6 ir 6 kambarius. Namo įtai-DfJe» kaina $20,000, nereikia visų pi- 
symai vėliausios mados. Savininkas I _, . , ,. . , .
parduos už $6,500. Turėdami $2,500 Norėdami pamatyti viršminetus na- 
gali pirkti. I mus atsilankykite dieną ar vakarais

Išsimaino 4-rių pagyvenimų muro Pa8j nrATTv rnuuAkrvnamas, 2 flatai po 7, ir 2 po 4 kam-1 J5RIGHTON REALTY COMPANY 
barius — extra lotas prie šalies iri . 4P34 Archer Avė.
garadžius 2-jų mašinų. Namo paran-| (prie Cahfornia Avė.)
kūmai vėliausios mados. Savininkas Į .------------------------- -------------——
mainys ant mažesnio namo. Del su- PARDAVIMUI South West kam- 
žinojimo viršminetu bargenų kreipki- pag 13 ir Hoyne Ave, x krautuvė, 4- 
tes pas: Į? kambarių flatas. Rendos $2,520 į

FRANK G. LUCAS I metus, krautuvė apšildoma. $3,000 pi-
4116 Archer Avė. ' • I n’^als» kitus išmokėjimais pagal su-

Phone Lafayette 6107 ■ | ‘«‘i. r kueblbr

1306 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI •grtosemč, Brighton 
Parke, arba mainysiu ant automobi
lių, Doclge, Maxwell, arba Ford. At
sišaukite greitai, didelis barmenas. Sa
vininką galima matyt nuo 9 ryto iki 
1 vai. po piet.

2515 W. 38th St.

PARDAVIMUI Rcstaurantas 
geroj vietoj, kur yra daroma 
visados geras biznis, Parduo
siu pigiai iir greitai, nes savi
ninkas serga. Kreipkitės.

3819 So. Halstcd St.

PARDAVIMUI groserne ir 
rūkytos mėsos Malt and Hops 
Vieta gera. Rennda pigi. Biz
nis einan gerai, Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

945 W. 33-rd St.
PARSIDUODA barber shop, 

geroj vietoj, geras pelnas. Tu
ri būti greitu laiku parduotas, 
nes savininkas turi kitą biznį.

Atsišaukite:
4642 S. Węstern Avė.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo šapa su mašinomis ir 
visais įtaisymais, taipgi saldai
nių, cigarų ir smulkių daiktų 
krautuvėlė virš 20 metų to, 
pačioij vietoje. ;

2332 Blue Island Avė.
PARDAVIMUI arba mainy- 

siu ant namo bučernę ir groser 
nę, cash biznis., Priežastis 
davimo, senatvė.

2057 W. ,22nd PI., 
Tel. Canal 2881

PARDAVIMUI saliunas. Par
siduoda pigiai, nes mes turime 
išvažiuoti į kitą miestą, 
šaukite tuojaus.

FRANK KIGAS, 
1409 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas ran
dasi geroj vietoj ir biznis per 
daug metų gerai išdirbtas, de 
svarbių priežasčiių turiu par
duoti greitai. Parduosiu labai 
pigiai 2649 W. 47 Str.

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 
ice cream ir kendžių štoras. Galima 
padaryti gerus pinigus trumpame čė- 
sia. Biznis įplaukia ne mažiau kaip 
$35.00 iki $65.00 dolerius į dieną. At
sišaukite greitai po numeriu:

2208 So. Halsted St.

PUIKUS 5 PASAŽIERIŲ AUTO- 
mobilius pardavimui; viskas yra pir
mos klesos padėjime; atrodo ir bėga 
kaip naujas; kaštavo $1,550 parduo
siu už $450.00, nes reikia pinigų; ga
lima duoti pilną gvarantovlmą geru
mo šios mašinos. Ateikite dieną ar 
vakarais pas: »

BRIGHTON PARK GARAGE, 
8022 W. 43rd Street j 
Kampas Whipple St

PARDAVIMUI grosemė ir yra lai
koma šviežios mėsos ir rūkytos. Ge
riausioj vietoj ant Bridgeporto. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant sa
liuno, namo ir mažesnio# grosernės.

Kreipkitės:
8336 So. Lowe Avė. 

Tel. Yards 3609
PARSIDUODA grosernė ir 

bučerne. Vieta apgyventa viso
kių tautų. Biznis senai išdirb
tas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite: *
4104 Caippbell Avė.

Parsiduoda labai pigiai trys auto
mobiliai:

Maxwell, 1923, touriųg, beveik nau
jas, $750.

Lexington, touring, išrodo ir eina 
kaip naujas, $650.

Studebaker, 4 cil., touring; eina ge
rai, $100.

Kreipkitės subatoj i garažių 
1909 S. Halsted St., užpakaly.

PARDUOSIU ariba mainysiu 
ant loto savo automobilių Vel- 
ie 5 pasažierių naujas geras ir 
visas yra labai gerame stovyje. 
Atsišaukite Carl Gaedele 4555 
So. Paulina St, 
......  t

PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parloras. Kampinis 
namas, gera vieta* Lysas ilgam 
laikui.

KUEĘLER, 
1806 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI' mūrinis 
mas su saliunu. Bargenas 
biznieriaus.

Atsišaukite: 
2725 Wentworth Avė.

na- 
del

DIDELIS, TIKRAS BARGENAS
Pardavimui didelis 4 pagyvenimų!

namas, elektra, gazas, vanos ir visi I PARDAVIMUI 80 akrų Illinois far- 
įtaisymai. Turi būt parduotas grėbimą. Užauga 75 bušeliai komų akre, 
tu laiku. Namas randasi 2026 South į Randasi geriausioj paukščiu augini-
Union Avė. Matykit savininką. I mo vietoj. Kaina $6,800, $2,800 nini-

1345 So. 49th Avė., į gaiš, kitus išmokėjimais. Gera stuba
Cicero, III. Į ir bamė. 4 akrai girios, kita dirba-

__ __________________________ —— I ma. Geriausis bargenas valstijoj.
FRANK MOORE, 

--------------------- | Mt. Vernon, III.
PARDAVIMUI 2 flatų namas ---------------------- -----------------

mūrinis, naujos mados, 5 ir 61 PARDAVIMUI naujas mūrinis na- 
i i. • • i. -i • • • j-Jmas 2 aukščio po 6 kambarius priekambariai, boileriai atskirai dėl Garfieltl Blyd. ir Carpenter St. Ga- 
vandenio šildymo. Kaina $15,5001 radžius mūrinis. Pirmas fletas garu 
• i rnn šildomas, ir viskas po naujos mados
įmokėti $5,500. įtaisyta. Kaina tik $9,800.00. Cash

5814 So. Sacramento Avė. I $3,500.00. Tas tai yra bargenas.
I Kreipkitės: J. Augaitis, 808 W. 33 Pi.

DIDELIS BARGENAS 5 z . " ■
kambarių namelis ant 2 lotų BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
ir barne, didelis ištaisytas dar- namas 8 metai kaip Statytas, 2 flatų, 
žnR nnrdnndii Inhni niaini tik a ir 6 kambarių. Gasas, elektra, vazas, parduosiu lanai pigiai llh I nos, graįu8 gtlepas, garadžius |)el 2 
UŽ $3500. I mašinų. Bardavimo priežastį patirsit

5529 S. Kildare Avė. ant.v*e!°s<į tu| looL 4yvri ^K.ve«j iii#

—----------- PARDAVIMUI 3 aukščio mūrinis
BRIGHTON PARK. Pardąvimui mu na™^s. 6„ J

rini» 2 flatu nn 6'kaT^tbariuR I 7 metų senumo. įtaisymaibeizmente? cementuotos 7 pėKukš’ nauj°R mados- Aržuoliniai trimingai. 
čk ^Uudvnė Mi^ Xi itaisvmd Arti Prie 331,(1 St ir Eraerald Avė. Ągen- dviejų ka% linių McKinlJ Parke k Itai. nesikreipkite. Kreipkitės pne sa- 
dviejų bulvarų. Kaina $9,600. Savi-1 viiunko. Avp
ninkas gyvena 2221 W. 23rd Place, . 3344 So. Emerald Avė. 
beizmente. * | " 1 ' '

- r. r- t r i I BRIGHTON PARKE parsiduoda du
MEDINIS 2 prag. 5 ir 5 ruimų, me(]iniai namai, atskiriu ar sykiu, 

elek., gasas, vanos, beizmentas, ga-1 yjenas (jei 4 Šeimynų po 4 kambarius, 
rudžius. Renda 1 antras šešių kambarių. Gazas, elek-
Furnace heat. Prekė $8400.00. Ant 511 (ra jr cementinis pamatas. Kaina $7,- 
netoli Ashland Avė. I 800. Rendos j mėn. $92. Parduosiu pi-

. . L ——, I giąi. Atsišaukite ant pirmų lubų iš 
Mūrinis 2 prag. 5 ir 6 ruimų, elek., I kakalio, 3025 W. 88th St

gasas, toiletai. Renda $75.00 per mė-1 . .
nesį. Prekė $8200.00; įmokėti $3500.00 WTTTZTTCI T„wen,™KTn,ACS likusius kai rendą. Cicero, III. I PUIKUS INVESTMENTAS. Gera

______  I proga pne So. Ashland Avė. Pardavi-
Murinis 2 prag. 6 ir 7 ruimai, elek., mui pirmos klesos biznio prapertė, 

gasas, maudynės, štymų apšildoma. I 5009 So. Ashland Avė. krautuvė ir 3 
Šviesus beizmentas, rendos $155.00 per flatai, namas 2 augštu, akmeniniu pa- 
mėnesį. Prekė $15,200.00. Netoli 54 ir matu ir cementiniu skiepu. Tas yra 
Hermitoge Avė. i vienatinis 2 augštų namas su akme-

J______  I niniu pąmatu ir cementiniu skiepu
Mūrinis 2 prag. 4 Ir 4 ruimai, elek. | pardavimui šiame bloke už $20,000. 

gasas, maudynės, extra tuščias lotas. Mano kaina greitam pardavimui yra 
Rendos $55.00 per mėnesį. Prekė $6,- $15,000, $8,500 pinigais. Herman N. 
000.00, įmokėti $2,000.00. Likusius kaip Į Rosenberg, 4712 So. Ashland Avė. 
rendą. šituos parduosiu arba mainy-1..........— ■ ------------------ -
siu. Savininkas I ---------

L. PAUKŠTA, EXTRA BARGENAS
4922 So. Ashland Avė. I __ ;_____

Tel. Prospect 8605 I Parsiduoda gražiausias kampas ant
-------------Y"-...— ---- I Bridgeporto su mediniu namu, du pa- 

PARDA.VIMUI geras biz -I gyvenimaiipo penkiskambarius Na-
” y . | mas turi būt parduotos į labai trum*-

niui kampas, 1 augšto mun-1 pą laiką. Kas pirmas tas laimės. Par- 
nis namas, su 3 krautuvėmis įdavimo priežastis labai svarbi. Atsi- 
. ?, , , _ ’ . v. Išaukite po numerio:į Halsted gatvę ir 2 augštų I 8258 Emerald Avė.
frame akmeniniu pamatu į 35Į ,______ ' __________
gatvę. Yra daug tuščios vie-Į NEGIRDĖTAS barge-
tos dėl pasistatymo garad-1 nas North Sidėj. Puikus 6 flatų mu- 
žiaius, lotas 
dabar pigi, 
į metus.

LIETUVIAI NEGIRDĖTAS barge- 
is North Sidėj. Puikus 6 flatų nru- 

koyi Renda I rinis namas su visais įtaisymais. Pui- 02X100. neima kus aukgtag ir cementuotafl aklepa3. 
Inplaukų $3,240 I Visi švarus kambariai, namas randa- 

| si arti Lietuvių bažnyčios ir moky- 
_____ _ (klos. Tą namą galima pirkti su $6,-
BURKE, 1000, kaina $15,500. Priežastis par-

3107 W. 63-rd St. Repub. 7338
——............— -------- -----— I kreipkitės kuogreičiausiai pas:

JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI saliunas ap
gyvento] visokių tautų aplinky
bėje. Biznis gerai išdirbtas. Tu
riu parduoti greitai.’ Patirsite 
ant vietos pardavimo priežastį.

2114 So. Halsted St
PARSIDUODA pigiai cigarų, 

cigaretų, kendžių ir ice cream 
štoras. Nepraleiskite progos. 
Pirkite tuoj, nes biznis labai ge
ras. Kreipkitės:

1907 S. Halsted St

PARDAVIMUI namas 2 au
kštų 3 ir 4 ruimai. Toiletai, 
elektra, Mūrinis garadžius dėl 
2 mašinų. Namas randasi ant 
Town of Lake prie bažnyčios 
ir mokyklos. Parsiduoda su 
mažai cash. Tai yra stebėtinas 
>argenas. Kreipkitės prie sar 
viniinko nedėldieniais iki 9 v. 
ryto. 2 lubos užpakaly.

JOHN A. WITGHES 
616 W. 31-st St.'

Naujamč ordo mieste! Tiki PARSIDUODA bizniavas kampinis 
i_ i n»ma«, 2 Storai su pagyvenimais irkeletas lotų ^beliko pardavimui 19 flatai. Rendoa neša $300.00 į m<5- 
lengvais išmokėjimais. Tie lo-1 nes|. Parduosiu ant lengvų iilygų ar- 

. , . • x • I ha mainysiu ant mažesnio namo. Geltai DUS brangesni 100 nuos. JI stina būt, kad 2 pagvvenimų namas 
90 dienų. Jums nieko nekai-|bąt,- Priežast) patirsite ant ^etos.

v. , , . | Atsišaukite pas savininką 2409 Southnuoja apžiūrėjimas, bet jums Į Hoyne Avė. ¥el. Roosevelt 7820. »
reiškiai laimę.

Atsiųskite kuponą
Dantei Wa]rholak,

Dearborn St. Room
ne Dearborn 7956-7-8, Chicago
III.

Aš
jūsų
noriu

labai žingeidauju apie 
real estate pasiūlymą ir 
pamatytii dienoije

. Valandoje ....
Vardas

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.


