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Italija rengiasi
karan

Graikija nenusilenkia

(bandotyrinėjimų ' (Graikija 
suversti kaltę už užmušėjistę 
ant albahų, kad buk tuos ita
lus užmušę albanai — Graiki
jos teritorijoje).

Laikraščiai irgi kritikuoja 
Italiją už perdaug skubų vei
kimą. Niekurie laikraščių ly
gina Italijos ultimatumą prie 
Austrijos ultimatumo Serbi
jai 1914 m., kuris iššaukė pa
saulinį kurą. Sąlygos abiejų 
tų ultimatumų esančios labai 
panašios.

Jau rengiamus! prie 
angliakasip streiko

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

Siūlo angliakasiams aSSM|, Ko Italija reikalauja 
pakėlimą Reikalauja atlyginimo ir atsi

prašymo.

Neišvengs angliakasių streiko
Italija rengiasi karan 

prieš Graikiją
Įsakė laivynui prisirengti ka

ran. Demonstracijos prieš 
Graikiją. Graikija almėsianti 
Italijos reikalavimus.

„ , ...... ..........

LONDONAS, rugp. 30. — 
, Gautomis iš Milano žiniomis, 
Italijos laivynui Tarauto įlan
koj įsakyta būti prisirengu
siam pirmuoju įsakymu iš
plaukti veikimui prieš Graiki
ją. '

Rymo gi žinia sako, kad de
monstracijos įprieš Graikiją 
yra rengiamas visose Italijos 
dalyse, bet ant kiek žinoma, 
jokių sumišimų ikišiol nebuvo.. 
Valdžia atsišaukė į laikraščius 
ir fašistus gelbėti palaikyti 
tvarką ir discipliną.
Graikija nenori priimti Italijos' 

ultimatumo.

ATHENAI, rugp. 30. — 
Sprendžiama, kad Graikija vi
sai nėra palinkusi priimti pa
žeminančių sąlygų, kurias pa
statė Italijos valdžia.

Italija pinsiuntė notą, reikl
iau j ančių satisfakcijos už už
mušimą penkių Italijos narių 
GTaiktijos-AJbajujos rubežiaus4 
komisijos. Italija reikalavo at
sakymo j 24 valandas. Graikija 
prisisakė sutinkanti atsakyti j 
paskirtą laiką.

•

Jeigu įvyks užsikirtimas ki- 
virčiuose tarp Italijos iir Grai
kijos, tai Graikija ketina pa
siūlyti visą dalyką pavesti 
tautų sąjungai.

Graikija ‘sutinkanti išreikšti 
apgailavimą dėl įvykusių sker
dynių ir atlyginti šeiminoms* 
tų Italijos oficierių, kuriuos 
užmušta Graikijoj.

lalija gi reikalauja, kad 
Graikija užmokėtų 50,(KM),000 
lirų (apie $2,170,000), saliu
tuotų Italijos laivyną ir nu
baustų žmogžudžius.

RYMAS, rugp. 30. — Itali
jos valdžia paskelbė, kad ji

„ ~ .pastatė sekamus reikalavimusGraikijos premieras Gona- L. ai (Ielei užlnušim() Grai.
tas sako kad nors visi Itah-k
jos reikalavimai nėra priimt.- K* ijos.Albal)ijog rubežiaus 
m, mekune jų busią priimti, o , .
kitus bus prašoma pakeisti.! 1 ..’.. . . . .. . . . II. Graikijos karines valdžiosKaro gi ininisteris prižada pa;Lficialinio ir lataus atg. 
siųsti į Santi Quaranta karnų | x
laivą ir padaryti tyrinėjimus Sy£°įurengti žuvllsiem8 iškU.

Ii 1 * 1 1 1 X ’ Įmingąs laitotuvių pamaldas!
talai skaito, kad užmušė- katalikų katedroje Athenuose, 

jistes tapo papildytos politi- pamaJdose daiyvaujant visiems 
mais tikslais delei graiką ne- l|džios narjajns 
apykantos prieš italus ir delei 3 Graikijos karinių iš. 
vedamos prieš ita us propa- L.,.^ v-liav()s jr sa
ęmdos. Tos užmusejistes tu- Iiutavima9 ita|ijos karini lai. 
įjosiančios blogų pasekmių!
Graikijai. ________ Į Padaryti plačiausius tyri

nėjimus.
5. Mirtimi nubausti kalti

ninkus.
TA.DAYTO ™ 90 uo i 6* Atlyginti 50,000,000 lirų. r į rugp‘ ’ . ’l 7, Atiduoti karinę pagarbą

hs Itahjos laivyno išplaukė žuvu8iemS, kada jų lavonai
nežinomais .tikslais turbut pa- L gaJ>enwi Italij . 
daryti laivymnę demonątraci-1 _____
ją prieš Piraeus, Atbenų Uos-Įn
tą. Kitos Italijos laivyno eskar GuD. Pincnot padavė savo 
droš yra koncentruojamos tiesi . . 5 . .
Capo di Lu«:a Tarauto kara |(O|I|prOmiS||| paStatytlM
pulkas gavo įsakymą būti pri
sirengusiems sėsti į laivus 
prie pirmo įsakymo.

Italijos laivynas išplaukė

Talkininkai protestuoja 
prieš Graikiją

Tautų sąjunga irgi veikiausia 
įsimaišys. Italija kritikuoja
ma už perdaug skubų veiki
mą.

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu* 
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį,ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

PARYŽIUS, rugp. 30.— Tal
kininkų ambasadorių taryba 
nutarė pasiųsti telegramą Grai
kijos valdžiai, protestuojančią 
varde Anglijos, 'Francijos ir] 
Italijos valdžių priųš užmuši-1 
,mą Graikijoje penkių Italijos 
narių Graikijos-Albanijos ru- 
bežiaus komisijos. Telegrama 
taipjau reikalaus, kad Graiki
jos valdžia padarytų plačius 
tyrinėjimus prie , kokių aplin
kybių ta skerdyilė įvyko.

Tą nutarimą padarė amba-J 
sadų sekretoriai, nes patys 
ambasadoriai yra išvažiavę 
atostogoms. Juos tuojaus pa
šaukta sugrįžti ir gal dar ry
to jie patvirtins tą nutarimą.

Niekurie mano, kad ir tau
tų sąjungos taryba, kuri da
bar laiko savo posėdžius Ge- 
nevoje, paseks ambasadorių 
tarybą ir irgi įsimaišys į tą I 
dalyką. Ji turinti teisę tai pa
daryti, nors ir nebūtų gavusi 
nuo Graikijos atsišaukimo. 
Niekurie spėja, kad tautų są
jungos taryba sudraus Italiją! 
už jos perdaug skubotą vei
kimą. Abi šalys yna sąjungos 
nariai.

Diplomatiniuose rateliuose 
daug kalbama apie perdaug 
aštrų Italijos ultimatumą ir 
išreiškiama viltis, kad Italija 
gal ir pakeis savo reikalavi
mus, ar bent palauks pasekmių

Siūlo pakelti angliakasiams al
gą, įvesti 8 vai. darbo dieną, 
pripažinti uniją, bet be 
“check off” sistemos. ( 

-- -r, L- L- , Al
IIAIlBISBUftG, rugp. 30.— 

Gubernatorius Pinchot vakar 
vakare padavė antracito ka
syklų savininkams ir anglia
kasiams savo kompromisinį/ 
pasiūlymą, kviesdamas abi’ 
puses tą pasiūlymą priimti ir 
susitaikinti, tuo išvengiant 
angliakasių streiko, kuris turi 
prasidėti ryto vidurnaktį./

Svarbiausiais jo pasiūlymais 
yra sekami:

: 1. Pripažinti pamatinę 8 vai. 
į darbo dieną dėl visų darbinin
kų. Jei prisieitų dirbti dau
giau valandų, tai mokėti virš
laikį.

2. Pakėlti visiems darbinin
kams algą 10 nuoš. Tas pakė
limas veiktų nuo rugsėjo 1 d.

3. Kad, kasyklų savininkai 
pilnai pripažintų uniją, bet: 

i neįvedant “check off” siste
mos. Tečiaus unija turėtų tei
sę pastatyti savo atstovą raš
tinėje, kada būna išmokama

! 4 Pripažinti principą kolek- 
tyvio taikimoš.

Kartu jis reikalavo, kad dė
lei pakėlimo algos angliaka
siams, kaina anglių nebūtų pa
kelta daugiau kaip 50c. ant 
tono. Padarytoji sutartis veik
ių nemažiaus kaip metus lai- 
Įko.

Gubernatorius
atsakymo iš abiejų pusių iki 
rytdienos vidurdienio.

pareikalavo

Įkorporavo Farmer-Labor 
partiją.

SPRINGFJELD, BĮ., rugp.
29. — Pereitą trečiadienį iš
duota čarteris Illinois Farmer- 
Labor partijai.

Paliks prižiūrėti kasyklas*, ang
liakasiai nešasi savo įran
kius. Svarstomas guberna
toriaus kompromisinis pa
siūlymas.

harrisburg,
30.
to kasyklos jau rengiasi* prie 
streiko, kuris turi prasidėti 
ryto vidurnakty. Niekuriose 

kasyklose angliakasiai jau ir 
įrankius pasiima su savim.

Tik viena diena liko iki pra
džios streiko ir niekas betiki, 
kad streiko galima butų iš
vengti, nes jeigu ir butų su
sitaikinta ryto, tai vistiek ang
liakasių viršininkai , nespės 
pranešti visiems nariams, kad 
streikas atšaukiamas.

Angliakasiai ir kasyklų sa
vininkai padarė sutartį, kad 
laike streiko bus paliktas už
tektinas skaičius pumpuotojų 
ir kitokių* darbininkų, reika
lingų kasyklų prižiūrėjimui, 
kad jų neužlietų vanduo ir 
kad nebūtų įgriuvimų.

Tokie darbininkai dirbdavo 
12 vai. į dieną. Nuo rugsėjo 
1 d. jie dabar dirbs tik 8 va
landas ir gaus mokėti 23c. 
mažiau, negu už 12 vai. darbo 
dieną. Jei prisieitų dirbti virš 
8 vai., tai jiems bus mokama 
viršlaikis. Tie darbininkai, km 
rie dirbo 9 ar 10 vai., tiek pat 
dirbs ir dabar, bet gaus$1.15 
į dieną daugiau, negu gaudavo 
ikišipl. Be to jeigu butų pa
kelta alga kitiems darbinin
kams, tai ir jie gaus naują pa
kėlimą algų, kuris* veiks nuo 
rūgs. 1 d.

Angliakasiai ir kasyklų sa
vininkai dabar svarsto guber
natoriaus Pinchot pasiūlytą 
kompromisą. Angliakasių ko
mitetas, kuria visi nariai yra 
Harrįsburge, svarsto tuos pa
siūlymus ant vietos, bet kasyk
lų savininkai šaukia savo su
sirinkimą Philadelphijoj.

Abiejų pusių atsakymas, 
priimantis ar atmetantis kom
promisinius ptasdulyrnu's, tu
ris būti duotas iki ryto vidur
dienio. Gubernatorius dar ne
sako ką jis darys, jei jo pa 
siūlymai bus atmesti.

Angliakasiai abejnai 
prielankiai pasitiko guberna
toriaus pasiūlymus. Jie bent 
niekurius pasiūlymus veikiau
sia priims. Bet užtai kasyklų 
savininkams tie pasiūlymai 
labai nepatinka. ‘Pakėlimas 
angliakasių s algų esą pakeltų 
anglių kainą, be to pasiūlymai 
yra dalinu pripažinimu unijos. 
Gubernatoriaus apskaitymu, 
pakėlimas algos neturi pakelti 
anglių kainos daugiau kaip 50 
centų ant tono.

Pa„ rugp.
Angliakasiai ir antraci-

gana

kunigas apkaltintas nepadorios 
literatūros platinime.
MINNEAPOLIS, rugp. 29.— 

Kun. G. L. Morrill ir vietos 
savaitraščio leidėjas Edward 
j. Morgan liko apkaltinti už 
leidimą ir garsinimą nepadorių 
knygų. Tas knygas parašė ir 
platino ikun.* Morrill. Morgan 
tik dėjo jo skelbimus.
............ 'i*'' ......... . ,,

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 30 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus* kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100,000 kronų ....
Belgijos 100 frankų ...........
Darijos 100 markių .........

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

Lietuvos 100 Litų...... ..........
| Lenkų 100,000 markių ....

1 Norvegijos 100 kronų .....
Olandų. 100 kronų .............
Šveicarų 100 kronų .........
Švedijos 100 kronų ........... T____
Vokietijos 1,000,000 Dtarkių 9 Vi c

. $4.56

. $1.45

. $4.68
$18.62

$2.78
$5.61

. $4.85 
$10.00 
... 45fc

$18.10
$26.69

CHICAGO. — C. B. Shane 
Co,'325 W. Madison St., rub- 
siusiai streikuoja jau aštuntą 
savaitę. Jų skaičius nėra taip 
didelis — viso streikuoja 180 
rubsiuvių. Bet ir pačioj dirb
tuvėj dirbo tik 225 rubsiuviai. 
Likusieji, reiškia, pasiliko 
streiklaužiauti. Būdami aršiais 
darbininkų priešininkais, jie 
netik, streiklaužiavo, bet ir pa- 

tys visose pakampėse jieškojo 
streiklaužių. Jiems tuo budu 
buvę pavykę gauti kelis de- 
sėtkus nauju streiklaužių. Bet 
pastaruoju laliku skaičius 
streiklaužių pradeda mažėti. 
Porą savaičių atgal dirbę virš 
100 streiklaužių, o dabar jų 
nėra nė 90.

Streiklaužių padėtis esanti 
gana bloga. Lietuviški bose
liai nori, kad .jie dirbtų už ma
žą algą, nes jie jokio darbo 
neatlieka, tik dar drabužius 
pagadiną, taip kad juos paskui 
reikia išmesti. Geras algas 
gauna tik šnipai, nes šie mo
kina streiklaužius darbo ir 
dar lydi juos namo, kad kas 
neužpultų.
, Jeigu jau streiklaužiams yra 
nepakenčiama darbo sąlygos, 
tai kokios turėjo būti darbo 
sąlygos toje dirbtuvėje dar 
prieš streiką? Todėl nestebė
tina, kad streikieriai tokiuo 
griežtumu ir užsįispyrimu t$- 
sia tą streiką ir veda kovą su 
samdytojais už pripažinimą 
unijos ir įvedimą unijos darbo 
s$lygU- Ir veda kovą, nežiū
rint prisamdytų burių mušei
kų, šnipų ir išgauto prieš strei- 
kierįus injunetiono.

Streikieriai yra pasiryžę tol 
kovoti, iki bus pripažinta uni
ja. Ir jie sako nesibiją polici
jos ir kąlėjimų, nes jie ne prieš 
valdžią kovoja, o tik prieš 
tuos, kurie traukė iš jų bur
nos duonos kąsnį, verčiant 
juos dirbti pusdykiai. Prieš 
streiką darbininkai toje dirb
tuvėje gaudavo išpradžios $12 
savaitėje, o metus išdirbus al
gą. pakeldavo ūki $20. Viena 
mergina nesenai pasisakė, kad 
ji visą laiką dirbusi už $6 sa
vaitėje. Kaip gi tad bosai ne
sipriešins pirpažinimui unijos, 
nes uniją pripažinus reikėtų 
mokėti daug augštesnę algą ir 
be to žymiai pagerinti 
sąlygas. ;

Streikierių įgautomis 
mis, pastaruoju laiku
nepasitenkinimas ir tarp streik 
laužiu, žvarbesnieji streiklau
žiai nepatenkinti, kad jiems 
reikia dirbti viršlaikį net iki 9 
yal/ vakaro, o naujieji streik
laužiai visai bosų neklausą. 
Esą padirbę porą valandų ir 
einą namo, o jei boselis ir su
bara, tai tuoj meta darbą, gir
di, dar skebauk ir peklos gauk, 
tokio darbo jie nenorį. 

■ ' •> :

Vakar rytč dvi moteris tapo 
areštuotos. Jas kaltinama, kad 
jos, patiems stre^kjaužiiams 
prašant,, buk pavaišinusios 
juos žaliais kiaušiniais (išvirti 
kiaušinių gatvėje neturėjusios 
kur).

—Toks kaip kriaučius.

Traukinis užmušė
tris lietuvius

šeši žmonės užmušti traukiniui 
užbėgus ant automobilio 
ties Binghamton, N. Y.

darbo

žinio- 
gimsta

Rado lavoną maudynėje.

CHICAGO. — Kada Waler 
Gile, 4219 N. Kedyale Avė., su 
savo pačia sugrįžo į namus po 
4 savaičių atostogų, jie rado 
maudynėje negyvą jų giminai
tę Marie Broeger, 20 nL, iš 
Waukegano. Manoma, kad |i 
išgulėjo maudynėje nuo pir
madienio. Priežastis mirties 
dar nepatirta.

BINGHAMTON, N. Y. — 
Trys lietuviai, du rusai,ir vie
nas lenkas liko užmušti pe
reitą septintadienį Erie pasa- 
žierinio traukinio, kuris užbė- 
go ant jų automobilio. jiems 
važiuojant j Rndicott. Nelai- 
nie ištiko ant (Iray kryžkeles, 
tarp Johnson City ir Endicott, 
2 vai. ryto.

Užmušti lietuviai yra: Kat
re Tverijoniepe, 87 Glemvood 
Avė., Binghamton, Matas Ru
dis ir Antanas Kaminskis iš 
Endicott. Kiti užmušti: Karto 
Htiberik ir jo žmona, iš Endi
cott ir lenkas Frank Hardick 
iš Binghamtono.

Jie visi svečiavosi pas Tve- 
rijonienę ir ten ilgokai užtru
ko. Tverijonienę, kaip matyt, 
sutiko juos parvežti namo į 
Endicottą savo naujuoju Olsd-, 
mobile automobiliu. Vežėju 
būti sutiko Hardickas, kuris 
nuvežęs svečius į Endicottą 
butų su Tverijoniene sugrįžęs 
atgal į Binghamtoną. Be to 
kartu buvo ir 5 m. Marės Hu- 
berikienės pirmojo vyro mer
gaitė Helena Masačuk. .

Kaip pasakoja žmonės, Har
dick važiavo gana greitai. Bu
vo taipjau ir tiršta migla. Tad 
spėjamą, kad jis neužmatė atei
nančio/ ^raukinio, ar paskaitė 

jo švi< is už ateinančio iš 
priekio automobilio šviesas. 
Vėžės rodą, kad dar buvo ban
dyta automobilių sustabdyti 
bert nebeįstengta, nes automo
bilius papuolė po 58 m. Į vai. 
greitumu ėjusio traukinio. Iki 
spėta traukinį sustabdyti, au
tomobilius liko nuvilktas apie 
ketvirtadalį mylios jir ' sutrin
tas į šipulius.

Visi šeši žmonės liko ant 
vietos užmušti. Tik mergaitė 
Helena dar buvo gyva. Ji te
bėra ligoninėj, kufr kovoja su 
mirtim. Bet daktarai sako, kad 
gal dar'ji ir pasveiks.

Visus žuvusius lietuvius pa
laidota Glenwood kapinėse,- M. 
Rudis , paliko seserį Mikulaju- 
nienę, oa A. Kaminskis du bro
lius J. ir Alfonsą Kamins- 
kius.

Pranašauja Stresemanno 
valdžios puolimą 

1 ■ -* •

BERLINAS, rugp. 30. r- Pa
dėtis Vokietijoje yra taip blo
ga, kad Vokietija ilgai nebe
galės tęsti pasyvio priešinimo
si ir turės jį atšaukti. Nenorė
damas susikompromituoti, 
Stne-semannas su savo fabri
kantų partija veikiausia pa
bėgs iš valdžios, palikdamas 
nemalonųjį darbų ---- -prie&ini-
nios atšaukimą ---- atlikti ki-

toms partijoms, ypač sočiai* 
demokratams. Buržuazinės par
tijos kartą jau taip padare, 
pabčgdamos iš valdžios ir pa
likdamos dieniems socialdemok 
ratams pasirašyti Versailės tai
kos sutartį.

Gaso kompanija šaukia* 
7 si mayoro pagelbos

CHICAGO. — Gaso kompa
nija vakar atsikreipė prie ma
yoro, prašydama pagelbėti su
taikinti ją su darbininkais ir 
tuo neprileisti gaso darbinin
kų streiko. Mayoras pasižadėjo 
daryti viską jo gajėje ir jau 
parašė laišką dubininkams, 
siūlydamas jiems savo pagal
bą susitaikyme su kompanija. 
Be to kompanija pasiūlė dar
bininkams arbitraciją.

Kaip vakar, vikare turėjo 
įvykti darbininkų susirinki
mas, kuriame turėjo būti ar- 
bitracijos pasiūlymas priim
tas ar atmestas. Taipjau turė
jo būti nutarta diena paskel
bimui streip f

Darbininkų jko-ntraktas su 
kompanija baigiasi rugp. 31 d.

18 žmonių nusinuodijo grybais 
Berline.

BERLJNAS, rugp. 28. —< 
Devyni nariai — tėvas, moti
na ir 7 vaikai, mirė pavalgę 
nuodingų grybų. Kiti du jų vai
kai yra drti mirtfes. Tuo bū
du Beržine laike pastnųjų 24 
valandų nuo nuodingų grybų 
mirė 48 žmonių.

Iš kitų Vokietijos vietų irgi 
pranešama apie daugelio žmo
nių nusinuodijimą grybais.

DENVER, Colo., rugp. 28.— 
Coney Slaughter, buvęs Pueb- 
lo Mercantile National Bank 
kasierius liko nuteistas 11 me
tų Leavemvorth kalėj imanx už 
išaikvojimą banko pinigų.

Šiandie — giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:13 v., leidžiasi 

7:28 v. Mėnuo teka 9:44 v. v.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų 
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
j "Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino-

< kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

Siųšdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės lx>nų prino
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.
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Xas Dedas Lietuvoj.
- r; -n-

Kur eina valdžios 
turtas

Tauragės Apskrities jžemės 
Tvarkytojaus žinioj randasi apie 
penki šimtai centnerių rugių ir 
tiek pat avižų, suvertsi į san
deli. Matytis tie grudai buvo 
blogai prižiūrėti, kad apipelėjo; 
giliau—sukepę į šmotus. Tvar
kytojas norėjo perduoti juos 
intendantūrai, bet intendantū
ra atsisakė priimti, kaipo netin
kamus vartojimui. Tuokart 
jau paskelbė varžytines, įkai
nuodamas nuo 13—14 litų. Var
žytinėse nieks nenupirko, ne
žiūrint kad ir pigiai įkainuota 
(turgaus kaina rugiams Taura
gėj 18—20 litų). Dabar tvarky
tojas rengiasi pardavinėti smul
kiomis normomis, bet irgi var
gu atsiras kas perka, nors esą 
manoma pardavinėti nuo .7 iki 
10 lt. centu.

Neabejotinas ėja tvarkyto
jaus Stungevičiaus apsileidi
mas duos valdžiai 8—9000 litų 
nuostolių, (jei neparduos gru
dų, dar daugiau).

Kas padengs tuos nuostolius: 
ar valdininkai, ar visuomenė?

“iL. ž.”)

Paminklas Dagiliui

mesniesiems tarnautojams* al
gų priedų nuskyrimą daugiau 
kaltino ne Seimą, bet pačius 
ministerius, nes tą algų priedų 
projektą padavė pati valdžia, o 
Seimas tik jį patvirtino. Val
džia nustatydama ztaip algų 
priedus, kad aukštieji valdinin
kai gauna šimtus litų, o že
mesniesiems tarnautojams te- 
primetama vos po 20—30 litų 
stačiai sužeidė Valstybes apa
rato sądarbininkus ir tuo ne
lemtu savo žygiu padarė dide
lės žalos ne tiek valdininkams, 
kiek pačiai Valstybei. Juk 
toks netikslus algų priedų pa
skirstymas žemesniųjų tarnau
tojų ' tarpe iššaukė didžiausį 
pasipiktinimą, kad kai kurie 
iš jų yra pasiryžę dhgi griebtis 
priemonių, kurios Valstybei 

gali atnešti skaudžių pasek
mių ir didelių nuostolių. Kal
bėtojas Valstybės gerovės de- 
liai perspėjo susirinkusius nuo 
bet kokių neapgalvotų ir prie
vartos žingsnių susilaikyti ir 
savo būvio pagerinimo ieško
ti teisėtu keliu.

Kai kurie iš kalbėtojų 
smerkdami Seimą patarė susi
rinkusiems nuo tokio priedo 
—ubagiškų trupinių — visai 
atsisakyti. Gji kiti išsireiškė, 
kad reik išrinkti delegačiją pas

Valstybės Prezidentą įr prašy
ti, kad jis pasiremdamas savo 
nepaprastuoju 50-ju paragrafu 
tą Seimo nuosprendį panai
kintų ir algų II-jo priedo pa
keitimą įstatymą perduotų iš- 
naujo Seimui persvarstyti.

Kadangi iškeltajam sumany
mui visai atsisakyti nuo duo
damųjų priedų susirinkusieji 
reiškė savo pritarimo, tai tas 
klausimas buvo paduotas baB 
savimui ir balsuojant jį rankų 
pakėlimu dauguma balsų duo
damasis priedas nutarta neim
ti.

* • v *

Nubalsuot, kad neims prie
dų, nubalsavo bet, deja tas 
nubalsavimas gyveniman ne

įvykinta Ir rezultate jis pasi
baigė kažkokiu keistu nesusi
pratimu. Nubalsavus priedų 
visai neimti rezolidcijos susta
tymo Komisijos narys pil. Kr. 
pareiškė, kad su tokiu nutari
mu nesutinkąs, nes jo nuomo
ne tub savo atsisakymų tar
nautojai nieko nelaimėsią, ir 
dėlto išeinąs iš Komisijos.

Po tokio pil. Kr. pranešimo 
prie jo išreikštos nuomonės 
staiga prisideda ir kiti kai ku
rie iš dalyvių ir gavę žodį jie 
išsireiškia, kad tas nutarimas 
visai neimti priedų esąs neap
galvotas, ant greitųjų padąry- 
tas betikslis žingsnis. Esą nu
balsuot nubalsavom, kad prie
dų visai ncimsim, bet kaip ir 
kas tų priedų — ar ligi kokios 
kategorijomis, ar visi valdinin-

naujienos, c^, n. , ,  , . . . . . . . . .  . 
kai
nesame aptarę.

Kilus (tokiems nesusiprati
mams bei «Ubejėjimams oJgų 
priedo klausimos

neimslm, to mes viwbi kuri bus pakalbta laikraščiuo- f 
s«.

Koperatyvo reikalu deĮ laiko 
stokos veilr nieko nenuveikta, 
tik pranešt^ jo stovis. IŠ ko- 
peratyyo pirmininko pil. Mar-Į 
cinkaus pranešimo paaiškėjo, 
kad narių Koperatyvas kol kas 
teturi apie 500. Gi prekių Ko- 
peratyve jau esą už 16,000 li
tų, bet didžioji prekių dalis 
esanti duota įžymesniųjų kre-l 
ditorią. Valdžia pažadėtosios 
20,000 litų paskolos vis dar 
neduodanti, reikalaudama ko
kios nors kreditingos įstaigos 
garantijos.

s
Naujų narių tuo tarpu ne

daug tesirašą. Koperatyvo ge
resnei plėtotei ir jo pasiseki
mui reikalinga sąjungos narių 
visokeriopa ir energinga pa
rama.-y-Tet. Klimka.

f V statomas 
balsavimui antfą syk ir šįkart 
jau dauguma balsų paduoda 
už tai, kad duodamuosius algų 
priedus reik ■. imti.

Tokio balsavimo rezultatais 
dalis susirinkusiųjų tarnauto
jų pasipiktino — trypia kojo
mis, kiti švilpia, bet perspėti 
susirinkimo pirmininko ap
rimsta. iGfdop nutarta, kad 
pilagyevirimo minimumas, t. 
y. I. kategorijai, turi būt nu
statyta ne mažiau 260 litų mė
nesiui ir algos privalo būt pa
keltos nuo 1 rugpiučio š. m. 
ir valdžios atsakymo terminas 
duota iki 1 rugsėjo. Gabaus 
išneštą atatiiikama rezoliucija,

CJ

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St., Chicago, III.

Čeverykai vaikams ir mergaitėms 
dėl mokyklos

Del tų vaikų, kuriems čeverykai nelaiko ir negali gauti gerų kitur, tai

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ
Štai čeverykai dėl didesnių vai
kų, geriausių ką gali- C p T7E 
ma gauti nuo........... ■ v

Ir augščiau
(Juodi, rudi ir lėkeravoti)

 Penktadienis, Rugp. 31,5

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
* Klebono Rezidencija:

3509 So. Upion Avė., 
Tel. Yards 1636

Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landų vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame papai Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI ARMAI- E 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
F<L JS. TAS JUMS BUS» 

ANT NAUDOS. ,

S, L, FA8I0MAS CO,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn 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-

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant ĮŽnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Už LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos įnėn. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė..

Physical Giilture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Ogtebpathas, ChiroprataB. 
Naturopathas

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

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

Theater Bldg., 2-ro« lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
• Tel. Lafayette 5698.

. iki 12 ryto.

Rugsėjo 2 d. Biržuose bus 
atidengtas- miesto aikštėj pa
minklas St. Dagiliui (1943— 
1915), žymiam biržiečiui ra
šytojui ir visuomenės veikėjui, 
paruošiusiam reformatų baž
nytinį giesmyną latynų raidė
mis ir t. p. Dagilio biustas 
dirbtas Berlyne ir nesenai at
vežtas į Biržus.

Į paminklo atidengimo iš
kilmes laukiama daug žymių 
svečių iš Kaimo, kurie kilę 
nuo Biržų, kaip Min,. Pirmin. 
p. Galvanauskas, Fin. Min. p. 
Petrulis ir kiti. (B. Ž.)

-------------*----------T- ? . Ji U

iš Okupuotos Lietuvos
Dysna, Tverečiaus vai., Šven

čionių apskr. — Čia žmonės 
neturi ramumo nei dieną nei 
naktį, nes ipolicininkai beieš
kodami kažkokių jaunuolių 
naujokų neapsakomai įbaugi
nę juos savo žiaurumais. Atė
ję į kaimą jie tuoj reikalauja 
sūrio, sviesto ir daužo visiems 
veidus* o dažnai ir šaudo. Ne
senai policininkų tyčia sužeis
ta šios apylinkės sodžiuose 4 
jauni vyrai, o viena mergina 
visai nušauta.

• _______________ .

Profesiniu Sųjungy 
gyvenimas' 

[iMusų koresp.]
Kaunas. — Trečiadienį, rug

pjūčio 8, 5 vai. po pietų Rotu
šės salėje įvyko skubus nepa
prastas visuotinas Valstybės 
įstaigų tarnautojų Sąjungos 
Kauno skyriaus susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė: al
gų, koperatyvo klausimai ir 
sumanymai.

Kadangi šio susirinkimo 
svarbiausis tikslas buvo algų 
priedų aptarimas, tai susirin
kimas buvo labai skaitlingas 
ir jame dalyvavo ne vien Są
jungos nariai, bet ir šiaip vals
tybės tarnautojai bei darbinin
kai, taip kad dalyviai tiesiog 
nebegalėjo sutilpti didžiulėje 
Rotušės salėje. ♦

Atidarius biudirinkimą, algų 
priedų klausimu stojo kalbėt 
visa eilė kalbėtojų. Kalbėju
sieji tuo klausimu kalbėtojai 
nurodydami sunkią žemesnių
jų tarnautojų padėtį griežtai 
smerkė Seimą už jo tokį ne
tikslų algų priedų nustatymą, • 
pabrėždami, kad tokiu priedų 
paskirstymu stačiai iš jų pa
sityčiota.

Įspūdingiausią kalbą pasakė 
Sąjungos Centro Valdybos na
rys pil. S-rnel. Jis savo kal
bėję už toki pažeminantį že

Turkiško Tabako lapų.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

10 ir 20 skrynutėje

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyje

IŠRINKTI 
PER TUOS 
KURIE ŽINO

TAI nereikia ekspertų, 
kad apvertinti kokybe

Vienok, kad tuos tabako la
pus perdirbti į gerus Turkiš
kus C ig a retus, reikalingi yra 
ekspertai.

Rūkytojui užims tik keletą 
minučių, kad apvertinti 
100% lyrą Turkišką Taba
ką HELMARUOSE. * r

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos /nuo susilaužy- 
mo ir susimankymo. Papra
sti cigarėtai yra supakuoti 

/j pundelius.

,. a
y.’# A

Mes turime labai drutus ir gerus 
dėl jūsų C 1 Q£
tik už...................... * ■

Juodi ir rudi 
čeverykai dėl 

' merginų
W Mes turime vi- 
y šokių, sliperių ir 

augštų čeverykų 
dėl tų kurios no
ri gauti gražius 
ir druČiausius 
dėl šiokios die
nos ir nedėlios. 
Raudoni, mėly- 

, ni, žali, juodi ir 
rudi. Su daug 

j .į dirželių ir su 
, šniūrais labai 

specialiai nuo

$1.95
ir augščiau

čeverykai de! vyrų pas 
mumis geriausi

Oxfordai ir Rūgšti (čeverykai. Vi
si yra numažinti % (trečdalių 
kainų). Reiškia, kad musų visas 
stakas parsiduo- Q£
da nuo u.................

». . . . i.... ' ■
, ir augščiau

Ko nematėt šiame apskelbime, prašome atei
ti pas mus. Mes šnekame lietuviškai ir duo

sim jums patarimą apie čeverykus
Neužmirškite adreso.

Boston Shoe Store, 3435 So. Halsted St.

čeverykai dėl moterų ir merginų 
Tų čeverykų negalima gauti ki
tur kaip pas mus. Gražiausio ir 
geriausio išdirbimo, visokių ko
kių tik^norite. Mes turime vie
ną iš didžiausių stakų, kas yra 
Chicagoje. Čeverykų, kurie la
bai maži atrodo ant kojų, spe
cialiai nuo 
ir augščiau ............

Tie labai gražus išrodo.

Visuomet mes turime labai ge
rų vyrams darbinių čeverykų, 
specialiai į jCO nė 
nuo ........................d.

j ir augščiau
Tie geriausi čeverykai ką galima 
gauti iš visokiu skutų iš minkš
tų. Ir lengvi dėl nešiojimo. Ru
di, juodi ir lekeravoti.

Phone Bouievard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir bo 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., Utarain., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

1 »
---------r...............................-.................... 1------- ... 
—1 11 1 ............. ........ " 1 .-----------

L ' J i
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPKACTIC GYDYTOJAS

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

žventad. 9-12
1579 Milwatikee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd,St., arti Leavitt St.
Telephonas Ganai 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, 
Eerkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

4t 
r w

DOVIERNASTIS
( (Ingaiiojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 

» 

kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

DR. J. JAKUBAUSKAS
. į NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigus ir chroniškas li
ūgas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7#. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

p.m.

Res. Phone Republic 7812 
\Res. 6117 So. 'Ikilman Avė.
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St,, Chicago
Tel. Bouievard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

Kenosha
Lietuviai

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
e ADVOKATAS
Ofi’sas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
' Tel. Yards 4681

... .............  Ii ■.ĮMiMiniii i................................... ' J
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S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

f
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI .

B OI sėli o kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas. /

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

$47.5Q. Dabar 
Jaunimui spo

TeL Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St

Fine for Lumbago •
Musterole djivcg pain away ano 

brings in its place dclicious, soothing 
comfort. Just fub it in gently.

It ia a clean^ white ointment, made 
with oil of muatard. Get Muster'ole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.0Q. 
better than a mustard plastef

LIEPOS . 
ŪRABUZIĮJ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umaue iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną au 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..............................  $18^4
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $80.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................... $25.06
l.ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.5C h 
$47.50. Dabar................................$82.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fcr 
$27.50. Dabar ..........................  $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 Šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.F<? U 
augščiau.

• S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Halstt> SU. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 valu.™ 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po pieų
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Sveikatos Dalykai
Laikraščiai ir medicina

Dr. A. Montvidas.

įve- 
yradę sveikatos skyrių, kuris 

vedamas gerai nusimanačio 
apie savo profesijų ir medici
nos progresų sekančio gydyto
jo. Ne kiekvienai; gydytojais 
gali vesti sveikatos skyrių laik
raštyj, nes, viena, reikia moks
liškus dalykus išreikšti publi
kai suprantamoj kalboj, kita, 
jis turi gerai žinoti pamatinius 
medicinos 
progresų, 
pasirenka 
vedėjo Su
bčm, pasistato save ant juoko 
ir kartais turi nesmagumų. 
Mat, laikraštį skaito ne tik 
mokslų neėjusioji minia, o ir 
mokyti žmones, ir patys gy
dytojai.

Laikraščių skaitytojai ar in- 
te ne i ngai ar 
apsistoja ant

linų. Jis ir yra vartojamas 
ne tik širdies sustojimuose, o 
ir kraujo nubėgime, ir dusu
lyje (asthma). Kada žmogus 
miršta dėl kokios kitos prie
žasties, ipav., plaučių sugedi
mu, inkstų sugedimo, nuodų 
kūne prisirinkime ir veik visų 
ligų, tuomet adrenalinas ne
gelbės. Net ir ten, kur širdies 
plakimo sustojimas yra vie

iacijas, kurios ištikro yra se
nos ir paprastos. Į sensacin
gas žinias link ligų ir sveika
tos reikia atsinešti skeptiškai, 
nes jos tankiausiai yra tik sen
sacijos, papirktų arba nežinan
čių dalyko reporterių skleidžia
mos.

Ar jus žinote, kad
Rugpiučio 1 dieną 12,000 emigran

tų įvažiavo7} Suvieflytas Valstijas per 
Ellią Island į 10 minučių? 21,000 
tikimasi, kad atplauks į dien ar porą 
dienų. Tie 21,000 laukia laivuose ku
rtais jie atplaukė, nes Filis Island ne
talpina daugiau žmonių kaip 1,700 
vienu sykiu. Ar jus žinote, kad Hel- 
mar Cigaretai teikia jums gerumą, 
kur kiti cigaretai teikia jums dau
gumą ?

tik kompeten- nintėlė priežastis, reikia jį var

dėsnius ir sekti jos 
Kuris laikraštis ne
sveikatos skyriaus 
viršminėtom ypaty-

akių užkliuvimu 
sveikatos straips- 
ko pasimokina, 
sakydamas, kadGal neklystu 

iš laikraštinių straipsnių apie 
sveikatų žmonės išmoko dau
giau apie jų, negu iš visu ki
tų šaltinių.

Pasitaiko tečiaus, kad apie 
sveikatų rašo asmens, nestudi- 
javusteji medicinos mokslų. 
Šitokie raštai netoli visada yra 
klaidingi ir ne todėl, kad au
torius gerų norų neturėtų, o 
todėl 'kad jis nežino. Norė
damas savo rašinį padaryti 
žingeidžių, lįspudingu, jis da
lykus išpučia, papuošia, per
deda ir išeina klaidinimas vie
toj pamokinimo. Net ar tas 
rašytojas, kuris verčia iš sveti
mos kalbos bei renka medžia
gų iš kokio 
ri žinoti, ar 
ritetinga, ar ji

‘pažinta, nes yra
tų apie sveikatų, kurie gali 
būti pavadinti tik humbugu, 
nes rašoma su komerciniais iš-

rokavimais. Tik atsiminkite 
nesenos praeities raštus apie 
Abramo mašinų, kurių Fordus 
išardė ir ištyrinėjo atrasda
mas,\ kad net papraščiausios 
elektros srovės ji neperneša į 
gydomų j į. Ar maža yra pa
rašyta knygų, kuriose auto
rių s-gydy to jas ir savo biznį 
pagarsina. s

Taigi sveikatos skyrių laik
raštyj vesti gali
tiškas gydytojas, ap’ jis rašys 
originalius straipsnius, ar jis 
vers iš kitų kalbų.

Bet reikia atsiminti, kad 
laikraščiuose, apart gydytojo 
vedamo sveikatos skyriaus, 
telpa da neretai žinios — pra
nešimai apie sveikatų. Kartais 
pranešama, kaipo apie naujau
si, didžiusį išradimų apie kokį 
nors senų, gerai išbandytų ir 
visiem gydytojam žinomų da
lykų. Juk nesenai buvo vi
suose laikraščiuose žinia, buk 
likę atrasta, kad adrenalinu 
galima atgaivinti mirusį žmo
gų. Esą įšvirkščiama keli la
šai šito vaisto į numirėlio šir
dį ir jis vėl atsigauna, šitame 
pranešime yra ir tiesos, bet 
gydytojai jų žino jau per kokį 
tuzinų metų. Kada širdis su
stoja plakusi dėl išgąsčio, nuo 
chloroformos laike operacijos 
ir dėl kelių kitų priežasčių, 
adrenalinas tankiai pgelbsti. 
Žodžiu, kada nėra kitos prie
žasties mirčiai ir pati širdis 
yra sveika, tik sustojo plakusi, 
tuomet verta bandyti adrena-
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toti greitai, nevėliau 7—8 mi
liutų po šustojmo. Venok ad
renalinas nėra vienintelė prie
monė širdies atgaivinimui. 
Net jos masažavimas neretai 
verčia prie plakimo atnaujini 
mo.

Laikraščiuose matosi viso
kiausių išradimų širdies, vėžio 
ir kitų ligų gydymui. Prane
šama apie stebuklingas ope-

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie- . 
kiiną su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.
Turtas virš $8,000,000.00

šaltinio, tu- 
ji ajuto-

mokslo pri- 
nemaža raš-

178a

No. 1782. Iš pavidalo Tamsta pa
matysi kaip paprasta ši suknia, bet 
kuomet ją apsivilksi, išrodysi kaip tik
ras sportas.

Vasara dar tik prasidėjo, nelaukda
ma pasisiūdink ją sau.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 
44 colh; per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 36 colių 
materijos ir % yardo kitokios materi
jos apikaklei. juostelei ir rankovėms 
apsiūti.

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

krasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
lėliškus reikia adresuoti:

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

• NAUJIENOS Pattem Dept.
! 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdi No............

Mieros ............. .............  per krutinę

{Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir valst.)

NEPRIIMAME ORDERIŲ PAŠTU NEI TELEFONU

$25,000 Boston ČmrykiĮ Pirkinio
IŠPARDAVIMAS

Musų New Yorko »ir Bostono pirkinys šiam dideliam išpardavimui, 
yra daug pasekmingesnis negu paprastai — pasekmė yra ta, kad 
vertė paragina kiekvieną pirkėją nusipirkti pigiai. Tas išpardavimas 
yra labai laiku atsižvelgiant, kad čia yra daug mokykloms čeverykų!

Vaikų čeverykai
Minkštos juodos ir brown veršiu
ko odos — lace ir guzikų sty- 
liaus, rankomis siūti padai, smai
liais arba bukiais galais, mie
ros 3 iki 8, Q7f*
po .............................. vi v

Vyrų Išeiginai čeverykai
Mahogany Brown Veršiuko, Ang
liško arba Blucher styliaus, Good
year welt ir McKay aržuolinės 
odos padai, guminės kulnįs. Mie
ros 6 iki 11, 
pora po ...................

Vaikų Mokykloms 
čeverykai

Ir išeiginiai čeverykai iš Mahor 
gany brown veršiuko. Angliško 
arba Blucher styliaus, tikros odos 
prisiūti padai, guminės kulnis. 
Mieros 1 iki 6 me- 
tų. Pora už ...........

Vaikų likeriniai Mary ’ 
Jane Pumps

Ir Oxfordai, instep užvarstomi ir 
four eyelet styliaus — rankomis 
prisiūti padai, mieros 3 O 7 f* 
iki 8, pora po ............ v f v

Mahogany brown veršiuko odos, 
Blucher styliaus, prisiūti odiniai 
padai, guminės kulnįs. Mieros 9 
iki 13^. Pora 
po .......... ................ $1.77

X

Mergaičių ir vaikų mo
kykloms čeverykai

Mahogany ir Gunmetal veršiuko 
odos, lace styliaus, lankščios odos 
padai, mieros SVz 
iki 2. Pora 
po ..........................

iki 11, 1114

$1.43

Moterų Comfee Sliperiai
Pirmos rųšies felt, dešimts skir
tingų .spalvų išsirinkimui, ribini- 
niai trimingai ir Šilkiniai pam 
pam. Minkšti briedžio odos pa- 

' dai, visij mierų. Kostumeriui duo
dama tik viena 69c 
pora, po .....................

Moterų ir paaugančių 
merginų čeverykai

‘Mahogany Brown Veršiuko odos 
ir minkštos ožio odos, kareiviš
kos ir žemos gumines kulnįs. 
Goodyear welt ir McKay“ prisiūti 
padai, verti iki 
$5, po ......... .............. $1.98

Moterų Parankus 
Oxfordai

Ir vienu šniūreliu kambarių ąli- 
periai minkštos juodos ožiuko 
odos, rankomis prisiūti padai, gu
miniai padai. Mieros AM 4 A 
4 iki 8, pora po • I ■ I U

DYKAI $300 iki $400 DYKAI
Kada pirkaite namą tiesiai nuo statytojo ir sutaupysite agentų nuo
šimtį. Pirkite vieną iš, tų gražių namų, 2 flatų, 6 kambarių namai 
su sun parlor, augštu 'skiepu, skalbimui loviai, tile grindįs, karštu 
vandeniu šildomi, dU> skirtingi boileriai, kieto medžio užbaigimeį svar- 
besniose kambiriose, to pėdų platuipo lotas, randasi 5606-5610-5612 
So. Sawyer Avė. , Kąinos labai prieinamos. Ateikite ir apžiūrėkite 
tuos namus, ir taipgi kitus, kurie čia nėra paminėti.

A. Romanowski, namu budavotojas
6540 South Westem Avė.

E. Kelnor, ofiso managėriud. Ofiso valandos nuo 9'iki 6

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGĖPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Ofiso Telefonas T1T? LT A RDOATI Busto Telefonas 
Central 4104 Arinitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

.............. .......    Į ...................—................................   I I I I ........................................ K, II II ........................................Į

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- k 
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

Gi Benošius
1616 W. 47th Street

PINIGAII

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

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

Visiems, kurta naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923, m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tjk tani’ laikotar
py bus duodamos dąvanos.

; DOVANOS j
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
, - . ■ — Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, -! Brooklyn, N. Y.

Mis. A MICHNIE VICZ-VIDIKIEN t 
’ AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri’ 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos li^onbučiuo 
se. Sąžiniškai pu 
tarnauja, viso
kiose ligose priei 
gimdymą, laik( 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
šiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoiųs; kreij 
kitės, o rasiu 
pagelbą.

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

i iš

ROCKFORDO'

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne-Į 
turi patogesnės ir geresnės, 
įstaigos kaip į

Rockford Real E statė ! 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

* * ’

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St^

Rockford, 1 H.

llllllllllllllllllllllllllllllllBIMIUUimUIIWIIM

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

. .............. I ......... ........  ...............  ........ .
.................................... 11 1 1 . ............... . ' ...................................

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
*—' ■!<>  »■■■»■■ ■    

Telephone Yards 1532

DR J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTYID
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

DR. M. T. STRtKOL’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. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
z CHICAGO, ILL

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

... ............................        ih.i'ii H.i'a

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

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. >. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

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

i Tel. Canal 2118

DR. A, L YUSKA
PHYSICIArf AND SURGEON 

1900 So. Halsted *St. ‘ 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė, 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted

Kampas 18 ir Halsted St.
L —.......... .................... .

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574. 
CHICAGO, ILL

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

M^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 9511 
Boulevard 4138

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

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

iki 2 vai. po pietų. ' 
i......... ............ - ............ . —

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUsas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų , 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted StM Chicago.
, Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
i 'l—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrbt
Tel. Boulevard 6487

Kampas 47-to» gut.
• 2-ro« luboba

......................... .............. ■ ■■>

Telefonas Boulevąrd 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

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

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. J

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentanus,' kad a* 

sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1023. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip Ir pirmiau.

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTO 

Nė. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedčlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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NAUJIENOS
The Eithuanian Daily New»'* 

PubHahed Daily, axc«pt Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
, Ghicago, III.

Telephone Rooeevelt 8500

Subscription Rateei
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.04 per year in Chicago.

8c per copy. *

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March žnd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
■ekmadieniuc. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

ūisimottjimo kainai 
Chicagoje — paštui 

Matams-------------------------
Pašei metų__________ _____
Trtraa mSnaaiama , u „ 
Dviem minosism . 
Vienam minėsiu! __ .

Chicagoje per Dejiptojuii
Viena kopija .........  —___
Savaitei . .............. „ 18c
Minėsiu!............. ........      75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštu:

Metams........ .......................-.....~ $7.00
Puse! metų  3.50 
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam    1.25 
Vienam mėnesiui .....— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ---- ------ -------- ■■ $8.00
Pusei metų_____ 4.00
Trims mėnesiams    _______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

18.00 
.4.00 
. 2.00 
. 1.60

.76

Turkai grįsta 
Europon.

Einant padarytąja sutar
timi, spalių 4 d. talkininkai 
visai apleis Konstantinopolį 
ir užleis jį turkams. “Euro
pos ligonis” (taip buvo vadi
nama Turkija) parodė tiek 
gyvybės, jog talkininkai pa
galios priėjo prie tos. išva
dos, kad nuo to ligonio Eu
ropa visvien negali atsikra
tyti. Tiesa, talkininkų su
kurstyta, Graikija bandė, 
turkus išvyti Azijon. Iš- 
pradžių ta misija jai sekėsi. 
Bet į trumpą laiką turkai 
atsigriebė ir graikams pas
kubomis reikėjo bėgti atgal. 
Vienok Konstantinopolis pa

siliko talkininkų kontrolėje, 
ir turkai nematė reikalo 
prieš juost ginklą kreipti. Jie 
jautėsi tiek stiprus, jog de- 

, rybomis pasiryžo atgauti 
tai, kas jiems priklauso. Ir 
ištikrųjų talkininkai dery
bose nusileido ir turkai at
siekė savo tikslo: jie vėl pa
siliko savo senojoje sosti-i 
nėję.

Talkininkai pamažu jau 
pradeda likviduoti savo 
įstaigas. Miesto valdžia ir
gi perduodama turkams. 
Amerikos įstaigos, kaip tai: 
jaunų Vyrų Krikščioniškoji 
Draugija ir kaikurios moky
klos turės paliauti savo dar
bą, nes tai priešinasi turkų 
konstitucijai.

Kaip žinia, Konstantino- 
lyje yra nepaprastai daug 
rusų pabėgėlių. Angoros 
turku valdžia jau pranešė 
jiems, kad jie turi gauti iš 

sovietų atstovybės indentifi- 
kacijos dokumentus ir pasi
rašyti afidavitą, kuriuo pri
pažįstama sovietų valdžios 
rėžimas. Jeigu jie to nepa
darys, tai jie turės apleisti 
Turkiją arba bus deportuo
jami Rusijon. Tas patvar
kymas labai sujudino rusų 
koloniją. Rusai pabėgėliai 
visokiais budais bando 
sprukti iš Konstantinopolio, 
kad neturėjus reikalo su so
vietais. Jiems atėjo į pa- 
gelbą Kanados Imigrantų 
Biuras, kuris sutinka vežti 
pabėgėlius Kanądon. Ame
rikon irgi važiuoja trans
portai pabėgėlių, kurių ke->

lionės išlaidas apmoka Ame-Į r' 
rikos labdaringosios draugi-1 zas” Europos liguistai pade 
jos.

! Graikams Konstantino
polyje irgi prisieis riestai. 

' Gauta iš Angoros patvarky
mas, kad graikų itaieste bus 
palikta nuo 60 iki 70 tūks
tančių, ty. tiek, klek jų bu
vo 19141 m. Gi perviršis bus 
deportuojamas.

Turkai grįžta Europon 
lyg pergalėtojai. Jie be nie
kur nieko antmeta savo pa-j 
tvarkymus. Jie net reika
lauja, kad talkininkai užmo
kėtų jiems $2,600,000. Tiek 

I esą jie padarę turkams nuo
stolių laike Konstantinopo
lio okupavimo.

Kodėl talkininkai, kurie 
parbloškė Vokietiją ir Aus
triją, nusileido Turkijai ? Į circumstances, and in short- 

| Turkija juk rėmė vokiečius 
ir kartu su jais pasaulinį ka
rą pralaimėjo. Supranta
mas daiktas ,talkininkai ry
žosi antmesti nepakeliamą 
naštą ir turkams. Bet iš to 
nieko neišėjo. Turkai nusi
tarė nepasiduoti. Talkinin
kų rankos buvo pilnos Euro
pos reikalais. ‘ Didelio spau
dimo į Turkiją jie negalėjoj 
daryti. Prie viso to tarp 

I Anglijos ir Francijos prasi
dėjo trynimosi. Tatai davė 

| turkams progos sumušti 
graikus ir griežčiau nusista
tyti. Turkijoje industrija 
yra visai menkai išvystyta. 
O tokiai šaliąi karas pakelti 
kur kas lengviau, negu in
dustrinėms šalims. Štai ko
dėl Turkija galėjo be didelio 
sunkumo dar ilgai karą tęs
ti, kuomet Vokietija ir Aus
trija visiškai sugniužo. Tal
kininkai tatai matė, todėl jie 
ir nusileido “Europos ligo
niui” iki tokio laipsnio, jog 
atrodo, kad karą laimėjo ne 
talkininkai, bet turkai. %

Toks tai papos “diagno

čiai. ♦ į
O štai jo . panacėja visų 

blogybių prašalinimui.
Kuomet, girdi, politikoje 

ir atskirų žmonių santykiuo
se bus prisilaikoma Kristaus 

| mokslo dėsnių ,tąsyk ant 
žemės įvyks taika, pasitikė
jimas tarp žmonių ir įvairus 
nesusipratimai bus taikiu 
budu rišami.

Tai ir viskas, švelniai sa
kant, tai tik žodžiai, žodžiai, 
žodžiai. Crowther savo 
straipsnį pradeda taip: 
“Some one haą said įhat the 
Vatican thinks in centuries 
ordinarily, in generations 
fairly often^ in years only 
under pressure df unusual

į Apžvalga
LIETUVIŠKI KUNIGAIKSCIA

Pasikalbėjimas 
su papa.

Pirmą kartą istorijoje lai
kraštininkui buvo suteikta 
garbė turėti pasikalbėjimą 
(interview) su papa. Ta lai
mė išpuolė Amerikos žurna
listui, Samuel Crowther, ku
ris buvo įleistas į Vatikaną. 
Papa Pius XI kalbėjęs maž
daug dešimts minučių apie 
Europos padėtį. Statyti 
klausimų papai negalima. 
Todėl ir pasikalbėjimo, ko
kis paprastai yra priimta 
daryti, negalėjo būti. Bet 
visgi papa sutikęs išreikšti 
savo nuomones laikraštinin
kui dėl Europos padėties.

Samuel Crowther savo pa
simatymą su papa aprašo 
savaitraštyje “Collier’s 
Weekly”. Pirmoje vietoje 
papa pareiškęs, kad Europo
je taikos nėra. Žmonės esą 
sugedę ir nebepaisą Kristaus 
mokslo. Spėka statoma 
aukščiau teisybės; kieno įga
lia, to esanti ir valia. Žmo
nės esą rūpinasi tik šio pa
saulio gerybėmis ir nebepai
są tikėjimo bei doros. Kita 
vėl blogybė — tai “klasių ko
vos” obalsio platinimoši. 
Klasių kova esą paraližiuo- 
janti visą gyvenimą ir ne
šanti žalos žmonijos gerbū
viui. Prie to dar reikią pri
dėti vienų didelį norą įsigyti 
daugiau pasaulio gėrybių, o 
kitų tyirtą pasiryžimą ne
siskirti su turtais. Politinės 
partijos irgi esančios blė- 
dingos, nes jos tankiausiai 
žiūrinčios savų interesų, o 
ne visuomenės labo.-

er periods never”. Tikrai 
taip. Nenuostabu todėl, kad 
Vatikanas visuomet nuo 
progreso yra atsilikęs: jis 
negali nuo praeities pasi- 
liuosuoti. Papos “diagno- 
zas” neišlaiko jokios kriti
kos. Jis pastebia tik pada
rinius, o apie priežastis ne
sako nė žodžio-. Klasų kova, 
neapykanta, doros nupuoli
mas, etc., — vis tai tiesa. 
Bet kodėl tos blogybės pasi
reiškė, kur reikia tam prie
žasčių ieškoti, — apie tai pa
pa nesako nė gu-gu. O kol 
tos priežastys nebus praša
lintos, tol galima apie Kris
taus mokslo dėsnius dieną ir 
naktį kalbėti, — iš to visvien 
nieko neišeis. Galima labai 

I patraukiančiai kalbėti apie 
dvasios reikalus, bet tos kal
bos jokios naudos nėatnęš, 
jeigu nebus aprūpinti kūno 
reikalai, būtent, neturės 
žmonės tinkamo maisto, dra
bužių ir kitų gyvenimui rei
kalingų daiktų. 'Gi žmonių 
“sugedimas” tankiausia ir 
pareina nuo ekonominių gy
venimo sąlygų. Tą tiesą ži
no visi; kurie tik nori žinoti. 
Tik Vtaikanas vis dar tebe
mano, kad žmogus, pasak 
Taine’o, ir po purvyną besi- 
voliodamas gali būti švarus.

Jeigu yra bala, tai nelabųjų 
atsiranda, -L sako rusų prie
žodis. Tikrai taip. Gavus Lie
tuvai nepriklausomybę, atsira
do gan daug kandidatų į lie
tuviukus ĮkunigaikMiuĮs, kurie 
įrodinėja paeiną iš garsiųjų 
Lietuvos kunigaikščių — Ge
dimino, ^Sapiegos, etc. “Vieny
bė**, > remdamos kauniškės
“Laisvės“ pranešimu, rašo;

“Klerikalų ‘Laisvė’ prane
ša apie ątsiradimą keleto 
lietuviško kraujo kunigaikš
čių, kurie kai varnai, tręš
ta grįžti į Lietuvą, nors jų 
tėvai per amžių amžius jau 
niekuo neatsižymėjo tautai. 
Vienas kunigaikštis — Jo
nas Gediminas Beržanskis 
Klausutis, dirba Romano 
bendrovėje už medalingą pa
skelbimą. .

“Bet 1919 metais tūlas 
Stasys Sapiega per Berlino. 
atstovybę prašė suteikti 
jam “augštą vietą“ Lietu
vos valdžioje, įrodinėdamas, 
kad jis paeina iš lietuviškų
jų Sapiegų šakos (kita Sa
piegų šaka yra Galicijos ku
nigaikščiai). Atstovas tą jo 
prašymą atmetė, nes paa
bejojo apie jo naudingumą 
Lietuvai. ,

“1920 į lietuvių įgaliotinį 
Konstantinopoly kreipėsi ku- 
nįgaikšjtis Dimitras Trubec- 
koi, gimęs Vilniuje 1884 me
tuose, ir ten gyvenęs iki 
buvo 5 melų amžiaus. Jo 
tėvas gimęs Maskvoje. Bet 

' įgaliotinis r davė jam lietu
višką pasą, su kuriuo gyve
no Paryžiuje du me*tu. Lai
kui išsibaigus; jis prašė pra
ilginti, bet kilo abejonių 
apie jo lietuviškumą ir paso 
klausimas pavestas Kaunui 
išspręst}. Trubeckoi sakosi 
paeinąs nuo Gedimino.

“1921 metais 
tis Vladimiras 
prašė Lietuvos 
bes duoti jam' 
žinoti į Lietuvą 
suhais
labui.” °Jo tėvas gimęs Lie
tuvoje, o jis motinos dvare 
Tvėrės gubernijoje. Jis gyve
nęs Petrograde ir sako, kad 
jo lietuviškumą gali paliu
dyti Voldemaras, kun. Lau
kaitis ir kiti. Bet jo prašy
mas nėra patenkintas, nes. 
jis nepristatė tėvo gimimo 

* metrikų. |
“1922 m. birželio mėnesy 

į Lietuvos konsulatą Kara
liaučiuje atsišaukė Juozas 
Skirmantas gimęs ir gyve
nęs Austrijoje, Austrijos pi
lietis. Jo senelis gimęs Lie
tuvoje. Jis yra inžinierius, 
dabar gyvena Dancinge ir 
mokinasi 'lietuv|ių įkalbos, 
kaip Urachas lietuviškų po
terių. Jis nurodo savo pra
šyme, kad jo bočiai dirbę 
lietuvių tautai ir aukas dė
ję, kad ir jis norįs pasišvęs
ti savo “tautai“. Jo prašy
mas dar svarstomas Kaune.

“1922 m. gegužės mėnesy 
atsišaukė į Lietuvos atsto- 
vybę Berline kunigaikštis 
Boris-GalicĮinais, buvęs |rusų 
Durnos atstovas, gimęs ir 
gyvenęs Rusijoje. Jis i>rašo 
suteikti jam Lietuvos pilie
tybę, nes jis paeinąs iš ku- 
nigaikščio Gedįmįnoį todeil 
jaučiasi save lietuviu ir no
ri maudingu Lietuvai x bū
ti“. '

kunigaikš- 
Giedraitis 
Vyriausy- 

pasą a t va-* 
su dviem

“darbuotis tėvynės

Pasigarsino.
Komunistą agitatoriui, 

Wm. Z. Fosteriui, atėjo į 
galvą mintis pagarsėti. Nuo 
kėlimo “revoliucijų” miš
kuose jau praėjo gerokai lai
ko. Publika jau buvo be
pradedanti užmiršti revoliu
cionierių Fosterį. O drauge 
su tuo ir jo kursas buvo be
pradedąs 'smukti. Taip da
lykams susidėjus, reikėjo 
kokiu nors budu pasigarsin
ti. Ir štai Ashland Audito- 
riume surengiama “pasikėsi-. 
nimas” ant Fosterio gyvas
ties: nemedžiaginėmis kul
komis bandoma jį nušauti. 
Tapo paleista trys šūviai, 
o kulkų policija niekur ne- 
suranda: nėra žymių nuo 
kulkų nė sienose nė lubose. 
Vadinasi, buvo šaudoma 
tuščiais šūviais. *

Be to, kaip laikraščiai sa
ko, Fosteris įspėjęs publiką, 
jog atsitiksią kas tai nepa
prasto. 1

Išvada aiški: Fosteris, 
matomai ,norėjo pagarsėti 
kaipo didelis revoliucionie
rius, kurio darbuotė neduo
da ramybės “darbininkų 
mulkintojams”. Bet ta ko
medija buvo sulošta taip ne
vykusiai ir taip gramezdiš- 
kai, jog ji gali nemažai pa
kenkti Fosterio “revoliucin
gumo” tyrumui.

bos departamento raportas, 
bet smulkmeninių [krautu
vių, o taipgi pašto apyvarta 
buvo mažesnė, negu birže
lio mėnesy. Biznio bankru- 
tų skaitlius sumažėjo, bet 

r padidėjo 'paskolos. Abelnas 
skaičius darbįpinkų, turėju
sių visoj šaly darbo, buvo 
daug maŽ toks pat, kaip 
birželio mėnesy. Prekinių 
vagonų 'krovimas, išskyrus 
paskutinę liepos /mėnesio 
savaitę, siekė daugiau, ne
gu 1,000,000 vagonų kiek
vieną savaitę. ' Suvartojimas 
šilkinės medžiagos (raw 
šilk) rodo apyvartą didesnę, 
kaip birželio mėnesy, sako 
raportas. > ,

“Telegramai, aplaikyti iš 
komercinių Jungt. Valstijų 
agentų, esančių Vakarų Eu
ropoj, ligi Britanįjos prem
jero Baldwino paskutinės 
notos (kurios įtaka į pra
monę dar pilnai nepastebė
ta) rodė, aplamai imant, 
neblogą biznio stovį Franci- 
joj ir Sunkėjančią padėtį 
Vokietijos pramonės delei 
pastarosios šalies markės 
puo>limoT’, ' nurodo raportas.

'“Francijoj praktiškai ne
buvo nedarbo liepos mėne
sy; dauguma pramonių dir
bo normaliai. Francijos eks
portas bėgiu pirmųjų šešių 
mėnesių, šių metų, rodo žy
mų padidėjimą importas 
(įgabenimas) lengvą suma
žėjimą.

“Pinigų susmukimas Vo
kietijoj turėjo bizny tą jtek- 
mę, kad pradėta daugmenų 
kainas skaitliuoti aukso ba
ze, j ir nors oficialiai palygi- 

* nimas kainų aukso bazės 
kainoms buvo uždraustas, 
tokis skaitliavimo būdas bu
vo plačiai priimtas. Nedar
bas Vokietijoj pakilo liepos 
mėnesy, o nedarbo našta ta
po dar sunkesnė dėl stokos 
maisto, kadangi rugiapiu- 
tė šiemet buvo vėlyva. Tran- 

^sportacija Vokietijoj buvo 
taipgi pakrikusi.

“Pragyvenimo brąngumas 
Italijoj vis kilo augštyn. 
Valdžia sumanė painią prog
ramą kovai su reikmenų 
brangumu. Kaipo priemonę 
nupiginti gyvenimo reįkme- 
nes, nutarta sumažinti tak
sos ant maisto dalykų ir 
atidaryti visuomenės turga
vietes”.

Jurgis Spurgis.

Algy Klausimas
(Tęsinys)

GAMYBA KYLA

Prekybos ( Departamentas iš
leido raportą; kur parodoma, 
jog gamyba einahti geryn. Net 
“aptilusiu” liepos mėnesiu ga
myba kiek pakilusi. “Darbas” 
paduoda iš to raporto sekamas 
ištraukas:

“Pardavimai daugmenų 
bizny pakilo’, sako pirkly-

O dar vienas pavyzdis. 1916 
metuose garsinimams išleista 
apie du miliardai dolerių. Šian
dien, reikia manyti, toji suma 
bus padidėjusi kone dvigubai. 
Bet tegul bus 2 miliardu do
lerių. Garsinimų tikslas yra 
pranešti visuomenei apie nau
jus (produktus ir naujus įvy
kius. Dabar tečiau garsini
mai naudojama kaipo priemo
nė įpiršti žmonėms daugumoj 
atsitikimų visai nereikalingus 
dalykus. Jiegi vidutinė amat- 
ninko metinė alga siekia 2,0Cfo 
dolerių, tai reiškia, kad mi- 
lionas darbininkų yra užimta 
brukiiilu žmonėms daugelio 
bereikalingų <lalykų, arba to
kių, kurių jie gali nusipirkti ir 
be brukimo, šios šalies armi
ja ir laivynas suėda tarp 2 ir 
3 miliardu dolerių metuose. 
Jeigu vidutinė ainatninko al
ga siekia 2,000 dolerių me
tuose, tatai reiškia, kad ar
mija ir laivynas suėda 2—3 
milionų vyrų darbą metuose.

Jungtinėise Valstijose inor- 
maliu laiku esama apie 2,000,- 
000 bedarbių. Pramonės ap
mirimo, t. y. krizįų laiku be
darbių skaitlius pakįla iki 6 ir 
7 milionų žmonių. Roosevelto 
prezidentavimo laiku, būtent 
1909 m. padarylasai tyrinėji
mas parodė, kad Jung. Valsti
jose bile laiku serga trys mi- 
lionai žmonių. Patyrimai ro-, 
do, kad 40 nuošimčių šitų li-

gų galima butų išvengti, jei
gu tie, kurių rankose šiandien 
yra pramoninė ir politinė ga
lia, butų pasiryžę pašalinti 
jas. O juk ligos yra eikvoji
mas žmonių pajiegų, ir'našta 
visuomenei. Rimta kova su 
lygomis galėtų jsutaupinti ša
liai keletą šimtų milionų do
lerių metuose. Toliaus, 1919 
m. 23,000 žmonių buvo užmuš
ti pramonėj; 575,000 buvo su
žeisti ir negalėjo dirbti ketu
rias savaites ir ilgiau; beto, tais 
pačiais metais pasitaikė 3,000,- 
000 lengvesnių sužeidimų, dėl 
kurių sužeistieji sugaišo ma
niusia po vieną dieną laiko. 
Suskaitoma, kad dėl nelaimin
gų prietikių pramonėj kalba
mais metais išeikvota ne ma
žiau, kaip 296,000,000 darbo 
dienų. O patyrimai tų įstaigų, 
kurios stengiasi prašalinti ne
laimingus atsitikimus iš pra
monės, rodo, kad 75 nuošim
čius tokių atsitikimų nesunku 
pašalinti.

Pagalios dar vienas pavyzdis. 
Jungt Valstijų iždo sekreto
rius paskelbė, kad 1919 me
tuose buvo pagaminta dalykų, 
kuriuos reikia skaityti puošnu
mais (luxury), vertės 22 bido
nų dolerių. Stuart • Chase nu
rodo, kad bent pusė tų dalykų,1 
kuriuos iždo sekretorius pa
skaitė puošnumo dalykais, rei
kėtų vadinti vidutinio brangu
mo gyvenimo ( patogumais. 
Taigi lai. yra buvę 1919 m. pa
gaminta puošnumų tik 11 bi- 
lionų dolerių vertės. Je£gu 
vidutinė ainatninko alga me
tuose siekia 2,000 dolerių, ta
tai reiškia, kad pusšešto* mi- 
liono darbininkų buvo užimti 
brangenybių gaminimu, kuo
met daugeliui kitų milionų, 
žmonių nebuvo iš ko tinkamai 
pavalgyti. • '

Dabar padarykime trumpą 
sutrauką. Stuart Chase (bro
šiūroj ’<The Chaįlenge of 
Wastef’) eikvojimų dydį ap
skaito šiaip:

Eikvojimas dėl to, kad žmo
nių energija suvartojama be
reikalingiems dalykams. Čia 
galima priskaityti minėtieji 
aukščiau 2 bilionai garsini
mams, nuolatiniai • mainymai 
madų, spekuliacija biržoj, ta 
pati “ęhervving* gum” ir daugy
bė kitokių dalykų,' kurių sto
ka suteiktų žmonėms ir dau
giau patogumų, ir apsaugotų 
jų sveikatą. Šiai eikvojimų 
kategorijai Stuart Chase pa
skiria išeikvotą darbą metuo
se 14,000,000 žmonių.

Netikusios pramonės meto- 
dos ir tvarka išeikvoja me
tuose darbo pajiegos 12,000,000 
žmonių.

Nedarbas vidutiniai išeikvoja 
metuose darbo pajiegos 5,000,- 
000 žmonių.

Viso -labo 30,000,000 žmo
nių darbas išeikvojama.

Jungt. jVa'lstįjose suskaito
ma esant 42,000,000 pelningai 
užimtų žmonių. 30 milionų tų 
žmonių pajiegos išeikvojama. 
Reiškia išeikvojama 70 nuo
šimčių šalies darbo pajiegų. 
Kai kurie statistikai tvirtina, 
kad eikvojimas pasiekia 90%. 
Patys biznieriai pripažįsta, kad 
išeikvojama 25%. Tegul bus 
išeikvojama tik 50 nuošimčių 
visos šalies darbo pajiegos 
(pusi. 24.).

50 nuošimčių! Jeigu šitoji 
darbo pajiega butą tiksliai su
vartojama, tatai* reikštų, kad 
šalies pajamos,
lygiai tarp visų gyventojų, ga
lėtų suteikti šeimynai iš pen
kių ypatų ne 2,500 dolerių, 
bet 3.750 dolerių įplaukų., Ki
taip sakant, kiekvienas šalies 
gyventojas galėtų gyventi pa
togiu gyvenimu.

Akyvąizcįoj nurėdytų aukš
čiau faktų, ką turi -daryti'or
ganizuoti darbininkai? Jie tu
ri kovoti, kad pakėlus savo 
algas. Bet kovoti jie turi>taip, 
kad kiekvienas šis laimėjimas 
verstų pramonės kapitonuos 
naikinti eikvojimą pramonėj.

(Pabaigi)

Įvairenybės
Žemės drebėjimai

Pastaruoju laiku įvyko (ke
li žemės drebėjimai.’ Liepos 11 
d. Barcelonoj buvo nedidelis 
žemės drebėjimas, bet jokių 
nuostolių nepadarė. Tą pačią 
dieną Ispanų Marokoj Melhloj 
buvo stiprus žemės drebėjimas, 
bet nuostolių taip pat nebuvę. 
Ir Šveicarijos seismografo 
aparatai užregistravo labai di
delį žemės drebėjimą, kuris 
turėjo būti kur-nors 1.500 ki
lime trų atstu nuo Šveicarijos.

Iš romos praneša,, kad vie
name Italijos kaime žvejai, iš
ėję žvejoti į Bracciano ežerą, 
pastebėję, jog vandens pavir
šiuje pilna negyvos žuvies. Iš 
pradžios buvę spėjama, kad tai 
brakonijerų darbas, kurie kar
tai su dinamitu užmuša žuvis 
ir paskui gaudo. Bet vis dėl 
to buvęs perdidelis skaičius ne
gyvų žuvų ir kelios žuvys bu
vusios nusiųstos į Romą pada
ryti analyzui. Ekspertai atra
dę, kad žuvys buvusios užmuš- 1 
tos elektros srove. Spėjama, 
tad, kad Bracciano ežero dug
ne buvęs žemės drebėjimas, 
arba kas nors panašu, ypač, 
kad žinoma,, jog kadaise toj 
vietoj, kur dabar ežeras, vuvęs 
vulkano krateris. (“L-va“).

Pašto ženklų mėgėjų 
dėmesiui

1924 m.' Prancūzijoj 
Olimpiški žaidimai, kur 
vaus 45 tautų atstovai, 
ouzų pašto administracija su
tiko, žaidimų komitetui pra
šant, išleisti tam |ikrus pašto 
ženklus, kurie bus 4 typų: už 
10 sentimų, 25 šen., 30 sent.’ir 
50 sent, ir atvirutes už 30 sent. 
Tie ženklai turės galią tik ligi 
1924 m. gruodžio 31 d. (Eltg).

daly-
Pran-

Padirvėmis
Jeffersono giružės aidai.

•Mes—eiliniai komunistai— 
Good time turėjom,

Nes giružė laisva buvo— 
Keikėm kiek norėjom.

Spyčius drožėm susirietę,
Kojom žemę mynėm,

Kas į medį atsirėmęs
Pečiais luobą trynėm.

Dėdės Senio valdžia niekai,
Mes ją ir nuversim

Ir sovietų diktatūrą 
Čia miške sutversim.

Menševikus pasigavę
Pievą, dirVą arsim

O sudarę savo “čeką”
Visus juos iškarsim.

Jie gadina musų biznį—
Sunku ką nukniaukti:

Kai tik aukos į kišenių,
Jie tuoj ima šaukti:

“Žiūrėk, broli, ve tavorščiai
Vagia jūsų aukas!“—

Ir taip rėkia, kaip pasiutę, 
Kad net skamba laukas.

Revoliuciją padarę
Mes juos pamokinsi m:

Susigavę mes visus juos
Į medžius kabinsim.

O kai vieni, pasiliksim
Visi komisarai,

Dėsim aukas į kišenę 
Kur duos proletarai.

Nebebus daugiau kam rėkti,
Nebus menševikų,

Nes miškelis bus mus vienu 
Tiktai bolševikų!

’ —Vargšo Vaikas, į
I

paskirstytos A. Rom.

Ruduo.
Dangus pilkas jau vaitoja, 
Vejas žvarbus, piktas dūksta, 
čia lynoja, čia sustoja, 
Žemė mirksta, žemė slūgsta. 
Vai sudiev tau, vasarėlė, 
Tavo kaitrai, dulkių vėjams, 
Ir žemelei, kuri želė.
Ir miškams, ūksmės davė

jams
Prie gyvybės likę diego, 
Pasiruošę naujai sėjai, 
Nūn užmigsim ilgo miego, 
Lig nauji prikels musvėjai.

IMPERFECT IN ORIGINAL 1
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CHICAGOS
afflos

Socialistą Piknikas

Cook
. R.

Kiekvienais metais Socialistų 
Patrija rengia ikeletų pik|- 
ni'kų. Porų tokių piknikų šių 
vasarų jau rodos atsibuvo. Pa
skutinis šių metų piknikas 
įvyks sekamą sekmadienį, rug
sėjo 2 dienų, Rivervięw parke. 
Svarbiausia programo 
bus E. V. Dėbso kalba.

dalis

Socialistu prakal
bos gatvėse

Socialistų partijos 
kauntės sekretorius
SncAv skelbia, kad viešos so
cialistų prakalbos įvyks šiuo
se gaivių kampuose:
šiandie; 8 vai. vak.:

1) Ties Homan ir Roosevelt 
Road.

2) Ties Washtenaw ir Di- 
vision St.

Rytoj; 8 vai. vak.:
* 1) Ties

2) Ties
Avė.

3) Ties
Road.

Visur kalbės rinktiniai so
cialistų kalbėtojai.

30-ta ir State St.
112-ta ir Michigan

Turner ir Roosevelt

Pasipiktinę cirkais ban
dė juos suardyti kovo-

1536 
pasipiktinęs 
cirkais, ku-

Jonli Carp, 42 metų, 
Corndll ■ gal., • 
“merry-go-round 
rie buvo įtaisyti prie Cornell 
ir Holt gatvių, nuėjęs antradie
nio naktį pradėjo viskų griau
ti ir ardyti. Blėdies, sako, pa
daryta savininkams už apie 
$3,000.

Sveikatos departamente 
įregistruota gimę:

Ashland

ji 19 Druni- 
d.

Gručiutė, 3739 
avė-, rifgp. 14 d.

Arthur Sliekus, 
mond PI., rugp. 6

Nausiedukas, 841 W. 33 PI., 
rugp. 11 d.

Melvin Renius, 2251 North 
Thripp. rugp. 12 d.
' Julie Katauskaitė 4535 S.
Honore St-, rugp. 6 d. •

Albert Blašius, 1614 S. 58tli
Avė., rugp. 13 d. ■

Anton Rupslankis, 530(5

> Eugene V. Debs.

Debsas yra uoliausias 
tojas už darbininku reikalus ir 
teises Jungtinėse Valstijose. 
Dalyvaudamas • su darbininkais 
ir tarpe darbininkų jis supran
ta darbo žmonių vargus, kan
čias ir nelaimes ir visu pasi-: 
šventiniu, energija ir visu sie
los jautrumu 
stoja 
sės ir 
mūšio 
sės.

Atiduokime savo padėkų tam 
jautrios širdies darbininkų 
darbuotojui skaitlingu atsilan
kymu ateinantį sekmadienį į 
Riverview padkų. Paiikų.. gali
ma pasiekti iš bet kurios mies
to dalies Western, Belmont 
arba Clybourn gatvių tramva
jais. —J. Lapas.

visur ir visada 
priekin darbininkų kla- 
veda juos į klasių kovos 
laukų kovai už savo tei-

Daug turtuolių ne 
mokėjo taksų

Kasiukiutė, 525 S. Morgan 
St., Rugp. 17 d.

Elenor Lukas, 1822 W. 47 
St-, rugp. 8 d.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Vakar daug įžymių turtuo
lių vardai paskelbta laikraš
čiuose, kurie neužsimokėjo tak- 
Isų kiek jiems priderėjo užsi
mokėti. Jų tarpe yra ir taip 
vadinamų ^‘šimtų nuošimčių” 

patrijotų. Tai stambus 
riai ir pramonininkai, 
kantai.

biznie-
'fabni-

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėjr ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas

Finansų arba suieškojimo 
paskolos komisija paaiškino, 
kad komisijos nariai lankėsi 
pas kai kuriuos bankierius, ir, 
girdi, paskola bus galima gau
ti, jei bendrovė sukels pusę 
kapitalo. Girdi, tik ta sąlyga 
esu galima gauti paskolų.

Taipjau buvo skaityta pata
rimo laiškas nuo vieno kon- 
traktoriaus. Laiške buvo nu
rodyta, kad jei bendrove neiš
gali pastatyti viso namo šį ru
denį, tai esu galima pastatyti 
iki pirmo aukšto, uždėti tuo
laikinį stogų, ištaisyti beizmon- 
lų, iš priekio padaryti 4 san
krovas, o iš užpakalio didelę 
svetainę, kurioje galėtų laiky
ti balius ir susirinkimus. Tas 
bendrovei, girdi, neštų pelno 
apie $700 į mėnesį. Kada jau 
bus sukelta daugiau kapitalo, 
tai tada bus galima užbaigti 
statyti antrų aukštų. Šėrinin- 
kai visapusiškai apsvarstę nu
tarė šį rudenį pradėti statyti 
Auditorium ar ant vieno aukš
to, ar ant dviejų, bet pastatyta 
bus.

Po to, buvo plačiai kalbama 
kaip sėkmingiau butų galima 
sukelti kapitalo, kad pastatyti 
namų J)e sustojimo. Kai kurie 
aiškino, kad daug draugijų, 
biznierių, daktarų, profesionalų 
ir darbininkų yra pasižadėjusių 
pirkti serų tada, kaip jau Au
ditorium bus pradėta statyti. 
Taigi dabar geriausia proga ir 
yra sav6 pasižadėjimus išpil
dyti, nes svetaine yra pradeda
ma statyti. Pinigai reikalingi, 
tat visi į darbų; pirkime Šerus 
patys ir kitus raginkime tai 
pirkti kiek tik kas išgali. Sve
tainė šį rudenį turi būt pasta
tyta. Šerus galima pii4<ti ben
drovės ofise, 840 W- 33rd St., 
pas bendrovės direktorius ir 
draugijų atstovus.

—-Bendrovės korespondentas.

šiame susirinkime dar prisi
rašė šeši nauji nariai.

V Jauno j i Birutė” auga kaip 
ant mielių. Beje dar nutarta 
pradėti mokyti lietuvių kal- 
bos-gramatikos. —Pypkius.

Laisvos Jaunuomenes 
Vyry Choras

“Jaunoji Birutė”

Šis , choras iš vardo pasiro
dytų nežinomu, bet pažvelgus 
į jo istorijų pasirodys kas ki
ta. Apie penketų metų atgal 
gyvavo 'Chicagos Lietuvių Vy
rų choras ir Lietuvių Socialis
tų Vyrų choras. Tie chorai jau 
buvo gana gerai pralavinti, 
turėjo gerų dainininkų, tik 
stokavo mokytojaus. Kiek vė
liau “revoliucijos banga” pa
kenkė jiems. Gyvenimas pasi
darė nuobodus ir, kad palai
kius kiek, nutarė šiuos du 
choru suvienyti. Kaip nutarta, 
taip ir padaryta. Chorai susi
vienijo, bet kaip nėra moky
tojaus, taip nėra. Galop suži
nota, kad p. A. Kvedaras, ži
nomas chorvedys, turi kiek 
liuoso laiko, prie jo kreipta
si ir atiduota jam į rankas šie 
du susivieniję chorai, kurie 
pasiėmė vardų “Laisvos Jau
nuomenės Vyrų Choras.” Ą. 
P. Kvedaras veda dabar šį cho
rų. Repeticijos laikoma kiek- 
vįpnų penktadienį Raymond 
Chapelėj, 816 W. 31 gat., ly
giai 8 vai. vakaro.

Dabar prie šio choro pri
klauso apie 30 gerų, Jau prasi
lavinusių dainininkų.

Kiek girdėti, jįis choras jau 
rengiasi prie savo rudeninio 
koncerto, mokinasi naujas dai
nas. Visi darbuojasi. Butų ge
rai, kad visi seni choristai, 
kurių Chicagoje yra gana daug, 
sueitų į vienų chorų ir suda- 
rytii vienų pilnoje žodžio pras
mėje gerų chorų. Tas galima 
lengvai padaryti, tik reikalin
ga geros valios. Kitos tautos 
turi gerus vyrų chorus. Kodėl 
pas

> ■

Lietuvių Auldtoriją.
Pereitame ’šėrininkų susi

rinku susirinkime galutinai 
nutarta tuoj pradėti statyti 
Lietuviry Auditorium. Audito 

’rium .pastatyti kaštuosią virš 
$157,000.

Nelemtas sekmadienis.
' Daug rengtasi, daug įkalbė
ta apie pereito sekmadienio 
išvažiavimus-piknikus, bet ka
da iš pat ryto 
pienus, darbus ir 
sugadino.

*
♦

D. P. surengė v savo pik 
Riverviėw parke. “Vilne-

*zkUD1KIv^X 
EROVės skYRJUŠ

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Iijo, tai visų 
kalbas lietus

KSdlklg aprSptnimaa Ir-pe* 
Mjimaa yni. dalykas tyros 

svarbos šeimynai ir Uolai 
ir mos jaugiame, kad Ui 
yra dalykas, kur] mos tu-

tarpiais atvirai ir .laisvai 
porgvildMlLi

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

lietuvius“ to nėra?
—Taip kaip ir choristas.

Vaikų ir tėvų 
apie šimtas. Ap- 
savo bėgamuošius 
prieita prie naujų

Tarp kurių yra

Raganiaus pastabos
Prašymas “Keleiviui”.

nikų _
lė” giriasi, kad publikos turė
ję net 10,000. Jeigu dar vie
ną zero pridėtų, tai butų 100,- 
000. Ištiesų gi pikniko darže 
buvo daugių daugiausia apie 
vienas tūkstantis., Reikia ne-

(Tąsa ant 64o pusi.)

Pinigai,
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

F Del • 1F niežiančių de- 1
I gančių kojų? 1

MENTHOLATUM
Greitai praša- i 

liną ir at- J 
šviežina K

t

STRAIPSNIS XXXV
SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS, 

AUSIS, NOSĮ 4R BURNĄ

Nors visados, yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir bumą švaro
je, bet ypač ręikalinga tą pridaboti šil
tame ore. Nes iš čia prasideda daug 
bėdų. Paprastai, vasaros mėnesiai kū
dikiui labai kritiški, ir reikia daryti 
viską, kad išvengus bėdų, sena patar
lė: “Žiupsnelis išvengimo vertas svarą 
gyduolių,” ypač pritinka kūdikiams. 
Niekad negali perdaug rūpesčio dary
ti, nes turi atminti, kad jų maži kū
neliai nėra taip stiprus, kaip suaugu
sių.

Reikia Šaukti gydytoją dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, kad tai menkniekis. 
Greitas veikimas šitokiuose atvejuo
se dažnai apsergsti nuo apjakimo, ar
ba užkurtimo.

Kūdikio ausys reikia laikyti švarias 
ir sausas. Ausis lengvai užkrečiama ir 
ausies skaudėjimas labai skausmingas. 
Užsikrėtus reikia tuoj pas gydytoją 
krėipties.

Jauni kūdikiai turi madą viską 
kišti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas no
sį negali jų paskui išimti reikia tuoj 
kreiptis prie gydytojo.

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ąusis, nosį ir burną šva 
roję. Taipgi reikia kad visi indai ku
rie jam maistą gaminama, butų šva
rus. Darbas ir rūpestis maisto gamini
me bus bergždžiai išaikvotas, jei bon- 
kutė ar šiulpikas bus nešvarus. Bon,- 
kutės reikia išvirinti taipgi čiulpikus. 
Pieną reikia tėmyti ir duoti kūdikiui 
tik gryną, šviežią pieną. Pieno klausi
mas svarbus vasaros metu. Karštame 
ore pienas turi būti laikomas šaltoje 
vietoje, kad ųesurųgtų. Tūkstančiai 
motinų vartoja kondensuotą pieną, dėl
to, kad jį lengvai ir greitai prirengia.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų. •

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau i KA’santtias 
Kenčiančių žmonių. ' '

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR, WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACDA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba nu- 

. grąžinimui ligoniui sveikktos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, Slapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. P«r anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Rugpiučio 27 dieną )Miidos 
svetainėj įvyko Auditorium 
bendrovės direktorių ir šėri- 
ninkų visuotinas susirinkimas. 
Susirinkimas šaukta pasitarti 
ar pradėti statyti svetainę da
bar, ar laukti pavasario.

Bendrovės pirm. A. Zalato
rius atidarydamas susirinkimų 
phaiškino, kad bendrovė jau 
turinti sukėlus apie $60,000. 
Kadangi svetainės pastatymas 
kainuos $175,000, tai ir buvo 
svarbiausias klausymas, keikiu 
būdu butų galima sukelti tų* 
sumų pinigų-

Trečiadienio vakarų, rugpiu- 
čio 29, ‘Mark 'While Sąuare 
Parko svetainėje įvyko* visuoti
nas “Jaunosios Birutes” susi
rinkimas, 
dalyvavo 
svarsčius 
reikalus,
sumanymų, 
verta paminėti šie. Nutarta 
rengti ‘‘Jaunosios Birutės” na
riams šeimyniškų vakarienę, 
geresniam susipažinimui * ir 
draug;išikuimfi. Tam reikalui 
yra išrinktas komitetas iš pen
kių narių—motinų. Nutarta
rengtis prie savo vakaro. Va
karas žada būti labai įdomus: 
žadama demonstruoti gerai ži
nomą <vaikalą— dviejų aktų 
•melodramų, — parašytų Gab
rieliaus Landsbergo1—Žįemkal- 
nio. Muzika žinomo kompo
zitoriaus Miko Petrausko “Bi
rutė”. Surengimui šio valfąro 
tapo išrinktas komitetas, o pro
gramų sudaryti pavesta “Jau
nosios Birutės” mokytojams 
Petrui Sarpaliui ir Juozui Uk- 
tveriui.

Be demonstravimo “Birutės”, 
bus dar gabalėliai muzikos, 
kuriuos išpildys pati “Jaunoji 
Birutė”. Bus ir daugiau pa- 
marginimų.

Labai prašyčiau gerbiamo 
“Keleivio” redaktoriaus, kad 

perspausdindamas mano “Nau
jienoms” rašytas žinutes bent 
pažymėtų, jog paimta iš “Nau
jienų”.

Universal Bankas.
Bankas dėl remonto labai 

apdraskytas, veik baigiama jis 
griauti. Visas namo priekis jau 
išgriauta. Vietoj seno priekio 
statys puikų, dailų priekį. Sa
koma, kad nušvies' visą Brid- 
geporto apielinkę. Dabar ban
kas perkeltas į užpakalį na
mo. Paklausus banko preziden
to p. J. J. Elias ar remontas 
nekenkia bizniui, atsakė, kad 
ne kiek.

GERU. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Daugely sykių, normalia, sveikas kū
dikis nereikalauja gydytojo priežiūros, 
bet tai laimingas nuotikis nevisada 
įvyksta. Kada kūdikis nesiįaučia ge
rai, arba neauga kaip reikia, motina 
neturėtų vykinti pasirodyti su gydy
toju. Iš kitos pusės, normalia kūdikis, 
gaudamas tinkamą priežiūrą ir maiti
namas iš krūtų arba Borden’s Eagle 
Pienu, turi išaugti į sveiką, normalų 
jaunudlį. Tūkstančiai ir tūkstančiai 
kūdikių išaugo į stiprius ir vikrius 
berniukus bei mergaites, kuomet moti 
ria sukombinuoja gerą priežiūrą su 
Borden’o Eagle Pienu. Idant apsipa- 
žindinti Lietuvę motiną kaip Bordeno 
Eagle Pieną vartoti, Jhe Borden Com- 
pany yra pagaminusi Lietuvių kalbo
je pilnas maitinimo instrukcijas, kur 
pasakoma kaip priruošti Bordeno Ea- 
fle Pieną, kūdikiams visokių metų, 

ei nori tų instrukcijų kopijos, tai tik 
turi išpildyti kuponą bent vieno iš pa
skelbimų ir pasiųsti kompanijai, o ji 
su mielu noru dykai Jums jas pasiųs 
kartu su gražia knyga apie kūdikius.

savo orgilumoPasižiūrėkime į vidų

’fiMM

nSMSt

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtiea be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti ta puikų pasiūlymą, pagamintų per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash

Skaityk Situs ‘straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

be jo- 
priim-

•Ol'iREEDGEGATE

Ar jus žinote, kad ,
Ruhr distrikte jau prasidėjo bada

vimas, nes stoka maisto? Farmeriai 
atsisako parduoti geras bulves už ne- 
tikusias markes. Maisto negalima 
gauti už pinigus. Panašus padėjimas 
greitai bus netik Ruhr distrikte, bet 
ir visoj Vokietijoj. Ar jus žinote, 
kad Turkiškas tabakas Helmar Ciga- 
reuose yra gryniausias kok| jus rū
kote?

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

• • $6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.'
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

' i

He Unfolds Some Slick Advice, If Old Flint Will Apply It to His Case! BY LOUIS RICHAR

r HERLC 0*1 Z S O1E> 
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vena 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiftkua intrevenaua specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Ayassermahu 
Nurodome abejotinose atsitikimose 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite T____

tiškus skausmus k aulose? šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
lOje? Ar 
pavargęs, 
gyventi ?
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 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 su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
I*o vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė..., Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 x vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • '

užsi- 
„ • 

reuma-

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šaSus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

PINIGAI
. _ „ į /

Roselando
Lietuvon

artim- 
pasiunti- 
Lietuvon

. Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
mui pinigų
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East U5th St. Pi
nigai nueina Lietuvon* 
greitai, su pilna 
rantija.
Iš Roselando ir 
singtono siųskite 

gus Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington.

gva-

Ken-
pini-

Nau

X\\\V

______. ..__ ;_________r___ ; ' ■_____________ . i •;. _________i___ _
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NAUJIENOS, Chicago, UI,

Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Penktadienis, Rugp. 31,1923

NAMAI-ZEMĖPARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

pamiršti, kad tai buvo “tarp- 
tautiškas” piknikas. .

Lietuvių Laisvamanių Pirma 
Kuopa skelbė savo išvažiavi
mą į Jcfferson miškus. Žadėjo 
būti “geras” programas. Bet 
lietus viską sugadino. ' K

♦ ♦

MELįROSE PARKIECIAMS .

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išneMojimas ir- par? 
daVinėjimas pereina į globa Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų 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.

MOTERŲ
REIKALINGA merginą arba mo

teris prie namų dąrbo ir prižiūrėji
mo 4% matų mergaitės. Valgis, kam
barys ir mokestis.

Atsišaukite po 4 vai. vak. > 
CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th St., 

arba Pershing Rd. 2-rų lubų

PARDAVIMUI barbernė, ge
roje vietoje, geras biznis.

Atsišaukite:
1604 W. North Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI i grosernė ir viso
kios rūkytos mėsos vietą, gerai iš
dirbta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo turiu apleisti 
miestą. 4-ruimai gyvėnimui. Kreip
kitės prie savininko vakarais.

3386 Lowe Avė.

Lietuvių Tautos Atgimties 
Draugija irgi turėjo išvažiuoti 
į Beverly Hills, bet čia irgi 
lietus pakenkė. Jie visi suėjo 
į pobažnytinę svetainę ir ten 
baliavojo iki 12 vai. nakties.

Ir daugelis kitų draugijų tą 
patį padarė. Visi dejavo, kad 
tai buvęs nelemtas sekmadie
nis. —Raganius.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 1 d., 8 vai. vak., papra
stoje svetainėje, 3801 So. Morgan gat. 
Vėsi k Kubiečiai malonėkite laiku susi
rinkti....  — A, J. Lazauskas, rašt.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiandie 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapely (816 W. 31 St.).

Bus debatai tema “Ar religija prie
šinasi progresui?” — Komitetas.

Pirmyn Mišrus Choras po vakacijų 
laikys dainų praktikas antradienio va
kare rugsėjo 4*d., 1822 Wabansia 
Avė., Liuosybės svetainėj. Visi daini
ninkai privalote būti ant praktikos 
taip pat ir nauji esate kviečiami pri
sidėti. t? Valdyba.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą {atva
žiuoja laivu “America”: . '

Jonas Bakaitis ir
Morta Stumbrienė.
Pribus New Yorkan rugsėjo 

2 dieną. Sužinoję apie jų išva
žiavimą iš New Yorko jų gi
miniems pranešime laiškais.

N-nų laivakorčių skyrius.

Draugijos Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, rugsėjo 3 d., 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetainėj, 
prie 35 gat. ir So. Union Ave> Svar
bių reikalų ddelei, malonėkite visi 
laiku susirinkti. .* ,

— Nut. rašt. V. Pakeltis.

Indiana Harbor,'Ind. — Susivieni
jimo Lietuvių Iftmerikoje 187 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d., 10 vai. iš ryto, Katherine House 
svet., 138 ir Deodor St. Prašau visus 
narius laiku susirinkti, taipgi ir nau
jų aplikantų atsivesti.

— Fin. rašt. Pranas Barzdys.

Atsiimkit laiškus iš Pašte
Euro- 
tegu) 
paštą

Jaunų Lietuvių, Amerikoje Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 2 d.,<l vai. po pietų, 
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkit laiku susi
rinkti, nes randas daug’ svarbių daly
kų aptarti.

— Nut. raštį K Kunevičia.Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą subatoj, rug
sėjo 1 d., 7:30 vai. vak. Jono Maze- 
lauskoi svetainėj, 3259 So. Union Avė. 
Visi klinbiečiai prašomi laiku susi
rinkti, nes turėsim daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi atsiveskite nau
jų narių. — Rašt. K. J. Demereckis.

PARDAVIMUI 2 pečiai. Vie
nas gasinis, antras kietomis an- 

a t Txrr< a * • u i ghmis kūrenamas. Abudu vėliau- REIKALINGA moteris arba «os mados prieža.tis _ einu j 
mergina pne namų darbo. Nėra I mu3 kambariu3. Parduo. 
skaibuno mokestis geras. f 3126 w; 41 pl x fl 

Atsišaukite: ’
2202 So. Halsted St.

■ < •<’’ Vrv > PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
.Černė, geroj vietoj. Savininkas

REIKIA DARBININKU I • '. r -__ - :-,-r------ - -1 dasi. \
3210 So. Wallace St.
Phone Yards 3689

VYRŲ
REIKALINGAS geras buče- 

ris, mokantis kalbėti lietuviškai 
ir lenkiškai; nevedęs, gera už
mokestis. ADAM KRASAUSKIS 

3355 W. 38th St., 
Lafayette 5055

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per 25 metus. Prie
žastis pardavimo, patirsite ant 
vietos.

Atsišaukite:
3347 So. Morgan St.,

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI medinis namas. 5—6 
kambariai. Su skiepu ir 2 karu gara
džius. Geroje apielinkėje, netoli gat- 
vekarių linijos. Daugiau patirsit ant 
vietos.

i Kl. Ladžius,
4383 S. Artesian Avė.

PARSIDUODA Fordas, 1921, tour- 
ing, ir antras Buick. Parduosiu visai 
pigiai už teisingą pasiūlymą. Priežas
tį patirsit ant vietos. Galima matyt 
dienom, lig 6 vakare. Turiu parduoti 
Šią nėdėlią.

1823 So. Ruble St., 
ant antrų lubų, iš fronto

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis namas, 8 flatų, skiepas 
ir maža frame cottage iš užpa
kalio, pečiais šildomas, South 
Sidėje.

3748 W. 59th Place

REIKIA agentų ir salesmenų 
su ambicija, nuolatiniam darbui 
su didelėmis įplaukomis.. Atsi
šaukite nuo 9:30 iki 12:30, Room 
1111.

20 E. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI bučemės ir 
grosernės rakandai. Visi daiktai 
yra geri ir kas tik yra reikalin
ga dėl bučernės. Parduosiu labai 
pigiai, hes listas pasibaigė.

1334 W. 61st St.

VYRŲ. Reikia darbininkų ir 
shearmenų į geležies atkarpų 
jardą. Gera užmokestis.
CHERNYK IRON & METAL 

COMPANY
• 1000 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, rusų apgyventa. Parduo
siu pigiai, iš priežasties partne
rių nesutikimo.

Atsišaukite:
1338 Miller St., Chicago

REIKIA bušelmano prie rūbų 
taisymo. Turi būti tik darbinin
kas. Nuolat darbas.

Atsišaukite:
STATE CLOTHES >SHOP 

502 S. State St. /

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, pigį renda, su trimis kam
bariais dėl gyvenimo. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
544 W. 18th St.

«■

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI automobilius 
Cole 8, 1921 modelio, 7 pasažie- 
rių. Viskas labai gerame stovy
je; kaip naujas. Turi būt par
duotas į labai trumpą laiką. Kai
na $800. Garadžiui

2037 W. 22nd St.

Ford Touring ..........................  $442.25
Ford Coupe .............................. 584.7J
Ford Sedan ................... (............  787.53

Keturiomis durimis, naujo mode
lio. Ketvirtą dalį_ įmokėt, o likusius 
ant lengvo išmokėjimo.

T. G. ARNOLD & CO., 
3725-27-29 Ogden Avė.
Phone Crawford 1620

Klauskit William Malin

SOUTH SIDE BARGENAS
3 pagyvenimų namelis, 2 po 4 kam

barius, 1-3 kambariais. Randasi prie 
Ada ir 56th St. Parduosiu už $5,800, 
cash $1,500.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, viskas vėliausios mados 
įtaisymai, garu šildomas. Parduos už 
$12,500, jmokėti $3,500.

6 pagyvenimų po 6 kambarius ge
riausioj vietoj Šautos, kampinis na
mas labai gražus namas, garu šildo
mas, rendos $490 į mėnesį, parduos 
už $35,000. Atsišaukite pas:

1 ‘ A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

• C. P. Suromskis 
Real Estate

Turim 150 namų po visą 
Chicagą. Kaina nuo $23 šimtų 
iki $150 tūkstančių, tie visi 
namai turi būt parduoti, arba 
išmainyti į trumpą laiką. Kam 
reikalinga gerų bargenų namų 
arba norinti mainyti didelį na
mą ant mažo, arba mažą ant 
didelio. Taipgi priimam viso-, 
ki’is biznius, lotus, farmas, 
mainai?. Parduodam (greitai, 
pigiai ir gerai.

C. P. Suromskis
3346 So. Halsted Street
Phone Boulevard 9641

KLAUSYKIT!
$150$100

Mes reiškiame biznį ■
Mes turime puikios vertės už $100 

ir $150 tiktai subatai ii’ nedėliai.

Tas pasiūlymas yra daromas, kad 
išvalyti musų staką, kad sutalpinus 
ateinantį staką. •

Musų pasiūlymas yra $150 bile už 
vieną perbudavotą ir permalevotą 
karą — UŽDARYTĄ ar ATDARA vis 
viena. Pasinaudokite! dabar ta proga 
kol dar yra laikas.

ATMINKĮTE /
The Oakland yra vienatinis Ameri

koje automobilius, kuris garantuoja
mas vežiavimė 15,000 mylių*

ŪKĖS — FARMOS
P. D. Andrekus, iš Pentwater, Mich. 

iš lietuvių ukininky kolonijos bus Chi- 
cagoje Rugpiučio-August 29 ir grįš 
atgal Rugsėjo-September 1 dieną va
kare. Tikietas kainuoja į abi pusi 
$9.00. Malonėkite visi atsilankyti: pir- 
kikai, maininkai, darbininkai, biznie
riai, pakeleiviai, varguoliai, speku
liantai, visi gausite teisingą patari
mų apie ukes. Geras laikas važiuotu 
dvi dienos švenčių. Galėsite važiuoti 
sykiu. P. Dj Andrekus, 4438 South 
Maplewood Avė., Chicago, III., pir
mos lubos.

TIK VIENA GERIAUSIA PROGA!

Brighton Park naujas muro namas 
vėliausios mados statymo, 2 flatai po 
6 kambarius ir Storo vieta. Augštas 
beizmentas vienutėliai gera vieta dėl 
biznio ant 50 pėdų pločio žemės. Ga
radžius dėl 2 njašinų, prie Lietuviš
kos Bažnyčios, tiesiog sakant, puikiau
sioj apielinkėj, kožnam patiks tas pir
kimas geras. Reikia cash $8,000, liku
sius paskolą duos savininkas. Namas 
randasi

4340 So. Califomia Avė.

26% ANT JUS V PINIGŲ
Pardavimui 2 augštų namas, krau

tuvė ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga- 
radžius, kambarys su vana augštai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
$100 į mėnesį. Kaina $5,500. Savinin? 
kas: M. K. Wood, 35 So. Dearbom St. 
Room *816, Tel. Dearborn 8544

NEPRALEISKITE šio bargeno. Pat 
duosiu arba mainysiu namą 6 flatų, 
ant kampo, 1 blokas nuo bulvaro, ren
dos neša j metus $3,500. Arba mai
nysiu į bučernę ar grosernę ar j ko
kį kitą biznį. Namas tik 8 metai sta
tytas, vidus ištaisytas pirmos klesos. 
Pardavimo priežastis, esame du part
neriai, vienas važiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės per telefoną, Pullman 6344

PARDAVIMUI 4 flatų medinis ria- 
mas. Elektra, npaudynės, kieto med
žio grindįs. .Viskas gerame stovyje. 
Turiu parduoti greitai, nes viena mo
teris palikusi negaliu prižiūrėti na
mo.

715 W. 47th Place 
Tel. Yards 0398

503
506 
507 
515
518
520
527
537
546
547
548
553
556
564
566
567
571
577
592
599
600
606
608

Bendik Meri 
Bruzgulis Bronislawas 
Buckauskienė Grasildo 
Cicėnas Jozapas 
Diconas Antanas 
Dovvejko Boleslaw 
Jirinevskas John 
Grakauskite Ona 
Jasukovitsck S 
Josodovvich Antonui 
Janilonis Adam 
Kaleusky Franz
Kishkunas Mike 
Kudelka George 
Liaredeanskas Frank 
Lipskis Petrie 
Malaskevicius Jokūbas 
Okulaimu Zigmontui 
Skimelis L 
Sukuris Kazimeru 
Suvveizdis Petros 
Waskis Dawis 
Wenskat Emmy 

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

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
repeticijos įvyksta kas penktadienį 8 
vai. vak. Raymond Chapel. Gerbia
mieji choristai lankykite repeticijas? 
Kviečiame visuomet naujus.

— Organizatorius.

PARDUODU arba mainyčiau bu- 
čemę ir grosernę sena ir išdirbta vie
ta. Mainyčiau ant loto, automobiliaus 
arba nupirksit už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės: A
Z 686 W. 37th St. •

APSIVEDEI

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Aš GEORGE DAGIS pajieškau gy
venimui draugės nesenesnės kaip’ 37 
metų, merginos arba našlės. Aš ne- 
jieškau turtingos, tik geidžiu susira
sti sau draugę su katra galėčiau link
smai gyventi ir būti laimingas. Aš 
esu vaikinas 36 metų, turiu pastovų 
gyvenimą ir svaiginančių gėrimų ne
vartoju. Taipgi nerūkau. Gyvenu gra
žiai ir priderančiai užsilaikau, taipgi 
merginos arba našlės neatidėliodamos 
ir negaišindamos laiko tuojaus atsi
šaukite prisiusdamos savo paveikslėlį 
Tik tuoms duosiu atsakymų, kurios 
prisius savo paveikslą. Taipgi nepra
leiskite šios geros progos ir pasisku
binkite. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

GEORGE DAGIS, 
7345 Yates Avė., Chicago, III.

" -.........      T**'
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be skirtumo tikėjimo,' ne- 
jaunesnės 30 m. ir nesenesnės 45 me
tų. Aš esu vaikinas 39 m. senumo. 
Turiu savus rakandus ir pinigų, tik
tai reikia gaspadinės. Atsišaukite ir 
su pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslą. P. J. S., 416 Hart St., Chicago

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtasv

Atsišaukite:
2551 So. Emerald A.ve.

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukite:

4401 So. Richmond St.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
šerne už pigią p^ekę. Lietuvių ir 
visokių tautų /ąpgyventa vieta. 
Vieta tinka kaip, mažai, taip ir 
dideliai šeimynai.

4104 So. Carppbell Avė.
----------- i—--- i---------  z \

, ..L .4..^—
PARSIDiUOĮ}^ pieninė, tu

riu parduoti greitu laiku, arba 
mainysiu ant lotų ar kitokios 
nuosavybės. Bizpis gerai išdir
btas; apielinkė apgyventa Lie
tuviais. Parduosiu pigiai už 
teisingą pasiūlymą. Pardavi
mo priežastį patirkite ant vie
tos.

OAKLĄND MOTOR CAR CO.
Dirbtuvės šaka

2426 S. Michigan Avė., 
Calutnet 5310

Atdara vakarais ir nedelionrds
—- » -.............. ... ................  ■ ■ i.. i m ir-y.

PARDAVIMUI Ford touring 
karas,, 192J.. modelio, yra daug 
extra dalykų, dideliu bargenas, 
rasite namie subatoj ir hedeiioj.

J. BUDREVIČIA, 
1'632 Wiiichester Avė.

RAKANDAI
23-rd Place

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, už pigią kainą, nes man 
reikia išvažiuoti į Califomia. 
Kreipkitės vakarais, po 6 vai.

4660 Wentworth Aye.

PARDAVIMUI dirbtuvė, visokių 
papsų, Roseland Bottling Works ir 
saliunas su namu arba be namo. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera proga lietu
viui įsigyti pelningą biznį. Priežas
tis pardavimo — tūriu du bizniu.

Tel. Pullman 5625
251 E. U5th St.

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų -fonografą 
bile už gerą pasiūlymą, 
praleiskite šio bargeno, 
šaukite vakarais 1922 S. 
dzįe Avė.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 flatų 

mūrinis namas, 5-6 kambariai/ 
2 furnace heaters. Tuščias flei
tas ant viršaus, tuojaus galima 
eiti gyventi. «

2 flatų, 6-6 kambariai, su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pi
giai. Namas randasi ant 32nd ir 
Union Avę. ( >

2 flatų naujas mūrinis namas, 
5-6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 

Kązimierio vienuolyno. Kai- 
$12,900.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

PARDAVIMUI ar mainymui 
4 flatų naujas muro namas, po 
6 ir 7 kambarius, garu šildomi, 
South Sidėje. Rendos j mėnesį 
$300. Pardavimo priežastis, mo
teris našlė negali užlaikyti. Kas 
turite mažesnį namą, o norite 
didesnio, tai atsišaukite greitai, 
gausit bargeną. Jos. Augaitis, 
808 W. 33rd Place.

ŠV. 
na

Jjle- 
atsi-
Ke-

3037 Union Avė. mūrinis frame 
2 flatų, 4 ir 6 kambarių, didelė 
bamė $4,800.
3041 Union Avė. mūrinis frame 

2 flatų, 4-4 kambarių, taipgi iš 
užpakalio namas 3-3 kambarių 
$5,800. Pamatykite musų agentą 
tenai nuo 2 iki 4:30 kasdien.

WINT0,N & NARTEN 
6829 So. Halsted St.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted SL

JIESKO PARTNERiy
JIEŠKAU partnerio į rakandų krau

tuvę. Biznis išdirbtas per ilguf metus. 
Noriu praplatinti biznį, vienam per
su nku. Kas norėtų su mažais pinigais 
pradėti, tas bus laimingas, nes čia 
yra didelė ateitis. Meldžiu atsišaukti 
ypatiškai.

654 W. 120 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, biz
nis išdirbtas per 15 mėtų, pastovam 
kriaučiui gera proga. Prie dirbtuvės, 
šviesi 'kambariai pagyvenimui, renda 
pigi. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. Kreipkitės laišku j Naujienų 
ofisą po num. 319.

ITALIJONIŠKA ARMONIKA par
siduoda, $300.00 verčios, nupirksit 
už tikrą pirmą jiasiulymą; nes turi 
būti greitai parduota. Kreipkitės va
karais nuo 5 vai. ir nedėjdieniais.

P. JONUTIS, 
3328 Emerald Avė.

1 lubos

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA bučemė ir grosernė. 
Biznis senai išdirbtas. Priežastį dasi- 
žinosite ^nt vietos. Parduosiu pigiai, 
nes einu i kitą biznį. %

A. W AITRUS
10450 Corliss Avė.

Pullman, III. *
Tel. .Pullman 7655

STOGDENGTYSTB

Socialistų Partijos Piknikas River- 
view Parke, Rugsėjo 2 d., -kur kal
bės Eugene V. Debs. Bus dainų ir ki
tokių pamarginimų. Tikietus galima 
gauti Naujienų Skyriuje. 3210 South 
Halsted St. Tikietų kaina tik 30c

North Sidės Draugijų Sąryšio pa
laikymui viešojo knygyno delegatų 
susirinkimas įvyks rugpiučio 30 d., 
8 vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Yra daug svarbių rei- 

, kalų aptarti. Visi delegatai malonėki
te laiku susirinkti.

— R. Shaikus.

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

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

Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI kostantinka. Už nau 
ją mokėjau $250; parduosiu pigiau. Ir 
dvi klematos — ų ir B. Viena kaina
vo $35, kita $45. Dabar parduosiu abi
dvi už $35. Namie nuo 5 iki 9 vai. 
vakare. > '

P. JANKĄUSKIS,
2226 W. 20th St., 1 fl. frontas

! PARDAVIMUI pilnas garadžiaus 
įrengimas, oro pumpa, elektrinis mo
toras, gaso tankas, alyvos tankas, 
200 galionų vandenio tankas. % tu
zino geležiniai shuderiai, % tuzino 
plieninių durių ir langų visokių mie- 
rų, % tuzino medinių durių tinkamų 
dėl gąradžių, garinis boileris ir ra
diatorius. ‘ .

J. F. EUDEIKIS,
4605 S. Hermitąge Avė., 

Yards 1741 also 4040
j ------4.—..............................-<---------- j --------

EXTRA. Pardavimui ar mainymui
i pekamė. ‘ Biznis išdirbtas per daug 
i metų ir daro gerą pelną. Priežastis 
pardavimo nemoku darbo. Atsišauki
te greitai. Parduosiu pigiai.

1434 >So. 49th Court,. 
Cicero, IJl,..

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5432, 10929 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit karą 
119 State-Michigan ant State Street. 

7" NAMAI-2EME, ~
PARDAVIMUI 6 kambarių namas, 

sun parlor, karštu vandeniu šildo
mas, vana, gerame padėjime, vertas 
$9,500, parduosiu už $9,000 iš prie
žasties apleiditno miesto. Taipgi par
duosiu ir rakandus.

Atsišaukite:
5833 So. Artesian Avė.

NEGIRDĖTAS barmenas ant Bridge- 
porto. Kampinis muro namas su biz
niu, tuščias lotas šalę, 4 pagyveni
mai, didelė svetainė ir Storas, augš
tas beizmentas, krėslai, pianai ir vi
si fixčeriai, gražiausis kampas ant 
Bridgeporto, pačiame Lietuvių centre, 
šis yra tikras bargenas, kas norite 
uždirbti daug pinigo, tai nesnauski
me, nes tas ilgai nebuš, nupirkęs ga
usite ir biznį tuojau užimti. Kaina 
;ik $17,500, pusę reikia įmokėti, ki- 
;us pagal sutarties. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas Frank Kra
sauskas, 808 W. 33rd Pl. Telephone 
Boulevard 1550.

PIRK FARMĄ NUO PATIES 
SAVININKO.

pra
lotas 50x125,

PARDAVIMUI biznio 
pertė, kampas, 
puikioje vietoje, geros įplau
kos. Atsišaukite:
4524 So. Ashland Avė., 
levard 4324.

T. WOLF,
Bou-

81 KUOPOS MITINGAS
LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadieny, rugsėjo 1 dieną lygiai nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Delei LSS. referendu
mo ir kitų svarbių reikalų kuopos na
riai būtinai privalo laiku susirinkti.

— Kp. Raštininkas.

KAM reikalinga maliavpti na
mus iš lauko ir vidaus. Aš at
lieku darbą gerai, greitai ir pi
giai. Kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai. K. BRUŽAS,

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė geroj Vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui.
Atsišaukite: 3300 Wallace St. 

Chicago, III.

EXTRA. Pardavimui ledo, anglių 
ir malkų biznis su express. Biznis j 
daromas per daug metų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. .

Atsišaukite: »
1335 So. 49th Ct„ 

Cicero, III,.

PARDAVIMUI 2 augštų 
frame namas, parduoda savi
ninkas, 4-4 kambarių, varna ga- 
sas ir elektra. Naujai, išmalė- 
vota, puikiame padėjime, pri
einama kaina. 712 W. 47 PI.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. šaukite Pros- 
pect 1665 tarpe 9 ir 12 vai. nak
tį. Arba Boulevard 8249 tarpe 
1-6 dėl sutarties.

PARDAVIMUI čeveiykų taisymo 
dirbtuve (shoe renairing). Visos ma
šinos ir įrankiai koki tik yra reika
lingi tam bizniui. Vieta išdirbta per 
daug metų. Nepirksit už pigią kai
ną, iš priežasties apleidžiu miestą.

Kreipkitžs:
8847 So. Union Avė.

PAĘDAVIMUI
Puiki 6 kambarių cottage 

Netoli- 47 ir Racine Avė. Moder
niški įtaisymai. Kaina tik $3,750 

PETRZILEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

GERIAUSIOS PROGOS PIR
KIMUI NAMŲ!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas po 5 ir 6 didelius kambarius; na
mas kaip ir naujas ir statytas pagal 
vėliausios mados su visais paranku- 
mais; garu šildomas; randasi prie pat 
ietuviško vienuolyno, labai gražioj 
vietoj; kaina $15,000, apie $6,000 rei
dai pinigais, kitus ant morgičio leng
vais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas tik pernai statytas; 2 flatai po 
5 didelius kambarius; statytas pagal 
vėliausios mados; lotas 34 pėdų plo
čio; namas randąsi Brighton Parko 
ietuvių apielinkėje; kaina $12,800, 

apie pusę pinigais, kitus lengvais iš
mokėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na- 
mas po 5 ir'6 kambarius; visi ištai
symai vėliausios mados ir su garu 
šildomas; nąmas randasi ant Emerald 
Avė., prie 69-tos gatvės, labai puik’ 
vieta; kaina $18,500, apie $6,000 rei
dą pinigais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; karštu 
vandeniu šildomas su dvejiais boile
riais; namas statytas 6 metai atgal; 
otas 30 pėdų pločio; neša geras ren- 

das; visi įtaisymai vėliausios mados; 
caina $11,500, apie pusę reikia pini
gais; šitas namas yra- vertas daug 
daugiau, bet savininkas turi greitai 
parduoti, naudokities proga.

Turime ir daugiau visokių namų 
jo visas lietuvių apgyventas apielin- 
<es, atsilankykite dienoms ar vaka
rais pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė. (prie Gplifornia av)

Kreipkis pas mane, paduosiu jų ad
resus it paaiškinsiu plačiau apie far
mas, kurios randasi keliose didžiau
siose (lietuvių kolonijose. 8 farmos tu
ri būt parduotos greitai, jos yra po 
40 ir 60 akrų, o kitos siekia iki 160 
ir 200) akrų. Ūkės su budinkais, ja
vais, gyvuliais. Žemė juodžemė ir prie 
molio. Kas pirmesnis atsikreips iš tų 
8 ūkių gausi geriausį 4>argeną. įKreip- 
kitės laišku arba ypatiškai dienomis 
•ir vakarais, Augusto 31, £ept 1, 2, 
3. Mane gali. matyti nuo ryto iki va
karo. Iš didžįausios lietuvių kolonijos 
ūkininkas. 2047 W. 23rd St., Chicago, 
(11., 2 fl. frontas. ‘

PARDAVIMUI naujas, 2 augštų, 6- 
6 kambarių, elektros Šviesa, baltos 
sinkos, balta maudynė. Gražus namas 
’abai gerame padėjime, akmeniniu 
□amatu, dėl greito pardavimo tik 
$4,000, rendos $50 į mėnesį.1'A. M..

1913 Morgan St.,
2 fl., frontas

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
'Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė. 
k———————« ——

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis su
sirinkimas atsibus pirmądienį rugsėjo 
3 d., 7:30 vai. vak., K. Strumilos svet., 
158 E. 107 gat. Visi šėrininkai ma
lonėkit laiku atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų apsvarstyt.

*— Sekr. K. Gavėnas.

RUIMAS rendai merginom ar 
ženotai porai. Ruimas gerai už
laikomas, švįesus,

Atsišaukite:
658 W. 31st St.
2 lubos frontas

PARDAVIMUI saliunas ge
roj apifelinkėj iš priežasties li
gos. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
5348 So. Halsted St.

BARGENAS. Pardavimui 
krautuvė labai geroje vietoje, 
geras biznis, pigi 'kaina, savi
ninkas apleidžia miestą.

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 3 aukščio mū
rinis namas su saliuno bizniu, 
6 flatai. Norinčiam turėti gerą 
biznį ir namą, nupirksit pigiai. 
Kreipkitės prie savininko.

2907 So. Union Avė.

PARDAVIMUI!
Mūrinis namas, 3 flatai po 7 kam- 

larius, garu apšildomas, maudynės 
elektras, garadžius dėl dviejų maši
nų, renda $180 j mėnesį.

Kreipkitės prie savininko. 
3256 So. Union Avė.

Pirmos lubos

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40 

Pilnas kursas visose šakose beauty 
•ulture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
i asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Zietos. Po rugsėjo 1, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rag
uočio 31 dienos, jus galite pasinau- 
loti nupiginta kaina.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash į 

2595, S. W. kampas Dearbom- 
Ųarrison Sts.
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