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Amerika pripaži 
no Meksiką

Jungt. Valstijos formaliniai 
pripažino Meksiką

Atnaujina pilnus diplomatinius 
ryšius. •

Italija atmetė Graiki 
jos atsakymą

Naujas Italijos ultimatu 
mas Graikijai

Derybos su kasyklomis tęsiasi

Antracito angliakasiirstrei 
kas jau prasideda

Tūkstančiai angliakasių 
metė darbą.

jau

Šiandie vakare apleis kasyk
las visi antracito angliakasiai. 
Jų yra į 150,000. Tečiaus jų 
streikas gal neilgai tęsis, jei 
kasyklų savininkai pasidarys 
nuolaidesniais, negu kad jie 
ikišiol buvo.

WASHINGTON, rugp. 31. — 
Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Jungt. Valstijos ir 
Meksika nutarė atnaujinti, pil
nus diplomatinius ryšius.

Tai yra pirmas Meksikos pri
pažinimas nuo puolimo Carran- 
zos valdžios 1920 m. Abiejų ša
lių ambasados dabar vėl pasi
darys oficialinėmis. Visi esan
tieji nesutikimai bus pavesti 
komisionieriams išspręsti.

Atsteigiant diplomatinius ry
šius tapo formaliniai pripažinta 
ir prezidento Obregono vald
žia. •

Tas Meksikos pripažinimas ir 
atnaujinimas diplomatinių ryšių 
įvyko po nesenai Mexico City 
užbaigtų derybų tarp Amerikos 
ir Meksikos komisionierių.

ne-

su-
už-

kariuomenės ir laivyno judė
jimus ir grūmoja aštriomis 
priemonėmis tiiems laikraš
čiams, kurie šio įsakymo 
paisys.

Graikijos atsakymas. 
A

Graikija savo atsakyme 
tinka atsiprašyti Italiją už
mušimą penkių Italijos komi
sionierių, bet prašo pakeisti 
atsiprašymo formą, taipjau 
sutinka surengti pamaldas už 
žuvusius ir duoti jų šeimi
nėms “teisingą” atlyginimų. 
Kitus gi Italijos reikalavimuš 
Graikija atmeta kaipo paže
minančius ir prašo juos pa
keisti. Ųraikija nenori ipVi.'li- 
imti kaltes už užmušimą, ne
nori leisti Italijai daryti tyri
nėjimus, taipjau nenori saliu
tuoti Italijos laivyną, ar išmo
kėti Italijai 50,000,000 lirų at
lyginimo. Taipjau atmeta rei
kalavimą surasti ir mirtimi 
nubausti užmušėjus.

Italija padavė Graikijai 
notą?

LONDONAS,, rugp. 31. — 
Iš Athcnų pranešama, kad Ita
lijos amba'sa<loriuis apsilankė 
Graikijos užsienio reikalų mi
nisterijoje ir paliko ten naują 
Italijos valdžios notą.

naują

WILK.ESHA1UU<’„
31. — Tuksiančiai 
(kietųjų anglių)

Pa., rugp.
antracito

Graikijos atsakymas lia 
lijai nepatenkinantis

Derybos su kasykly savi 
niekais tęsiasi

Italija tą 
Kariniai 
mi.

atsakymą atmetė.
prisirengimai tęsia*

Italija užėmė Gertu sala
kuris

dabartinio kon-
iiižsibaiigia VK

dir-

Angliakasiai priima kompro- 
<*' misą kaipo pamatą dery

boms. Kasyklų savininkai 
priešinasi algų pakėlimui.

rugp. 31. — Ste- 
oficiailnė žinių

angliakasių, 
Coal 

mete savo 
savo šif-

šiandie metė darbą VVyoming 
klony dėlto, kad neliko pada
ryta naujo kontrakto, 
užimtų vietą 
trakto, kuris 
durnakty.

Tokstančiai
busiu Pennsylvania 
kasyklose Pittstone 
darbą neužbaigę nū 
to. Niekurie visai nedirbo ir
tik susirinko savo visus įran
kius ir aplėkto kasyklas, o ki
ti išsivalė savo kamaraites, su
pildami į vagonus jau iškastus 
anglis.

1 JUM) angliakasių Hudson 
Coal Co. kasyklose sustreika
vo kandie, įkadangi kompani
ja nedavė jiems vagonėlius.ja nedavė
Vietoj to,
panaudojo
kių akmenų, kuriuos kompa

nija paskui sumaišė su gerais 
anglimis. Sumaišydama akme
nis su anglimis kompanija ti
kisi gauti už akmenis tokią 
pat kainą kaip ir už gerus

gabenimui smul-.

HARRIS'BURG, Pa., nų(). 
31. -- Antracito kasyklų savi
ninkai ir angliakasiai šiandie 
pranešė gubernatoriui Pin- 
ehot, kad jie priima jo kom
promisinius pasiūlymus kaipo 
pamatą tolimesnėms dery

boms. Kasyklų savininkai bet
gi atmetė siūlymų algos pakė
limo angliakasiams ir tik su
tiko su tuo, kad naujas kon
traktas butų daromas iJgam 
laikui.

Kasyklų savininkai priimda
mi tris gubernatoriaus pasiu-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
"NAMAI-žEMfi”.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir k^iek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 

l progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA
MAI-žEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

mas 10 nuoš. dabartiniu laiku 
esąs nepateisinamas. Anglia
kasiai gi priėmė visus pasiū
lymus kaipo pamatą dery-1 
boins. ;

Tolimesnės gubernatoriaus 
derybos su kasyklų savininkais 
ir angliakasiais yra vedamos 
prie uždarytų durų, kuriais 
saugo valstijos policija.

Angliakasiai nepaliaują rei
kalavę įvedimo “check off” 
sistemos, kuri gerai veikia 
minkštųjų anglių laukuose. Jie 
nurodo, kad daugelis geležinke
lių, kurie taipjau turi ir ka
syklas, sutvėrė savo, unijas ir 
įvedė “check off” sistemą. Ang
liakasiai todėl nemato prie
žasties kodėl tos pačios kom
panijos negalėtų įvesti "check 
off” sistemos ir kasyklose.

RYMAS, 
fani pusiau 
agentūra sako, kad Italijos ka
binetas savo susirinkime šian
die rado Graikijos atsakymą į 

Italijos ultimatumą nepaten
kinančiu. Ministeriai ir dau
giau nutarimų padarė, bet jų 
neskelbiama.

Fašistai šiandie surengė dvi 
nedraugingas demonstracijas 
prie Graikijos konsulato.

Iš Brindisi pranešama, kad 
Graikijos laivas Utromido's, 
kuris vakar turėjo išplaukti į 
Graikiją, liko sustabdytas uos
te. Italijos gi laivas Adria, ku
ris plaukia į iLivaną, gavo įsa
kymą plaukti tiesiai 
stantinopolių, visai 
dant Graikijos uostų.

La i vy n o jniinfisteris 
DiRevel skubiai 
Pola pasitarti 
Mussolini.

Pusiau ofiiealiniai paskelb
ta, kad valdžia yra nusispren- 
dusi gauti užtektiną atlygini
mą iš Graikijos ir žmones to
dėl galį pilnai pasitikėti, kad 
valdžia darys viską, kad išlai
kius tautinę garbę.

Trims Graikijos laikraščių 
korespondentams įsakyta ap
leisti Italiją.

Italijos valdžia ragina laik
raščius nieko neskelbti apie

Paduos Graikijai penkių valan
dų ultimatumą.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Excbange Telegraplv (agentūra 
praneša, kad Italija užėmė 
Corfu salą Graikijos pakraš
čiuose. Žinia »priduria, kad 
okupaciją atlikta 4 vai. penk
tadieny. Italijos legacija 
reiškusi, kad okupacija 
taiki ir tik laikinė.

Žinia taipjau priduria, 
I tai i j os legaci j a pra n ešė
kijos v/ddžiai, jog penktadieny 
5 vai. ji įteiks Graikijai naują 
Italijos notą, duodančią tik 
penkias valandas laiko atsaky
mui.

pa- 
yra

kad
Grai-

į Kon- 
nekliu-

adm. 
atvyko iš 
su premjeru

Del Darbo Šventės 
panedėlyj, rugsėjo 3 
d. Naujienos neišeis

Uždarinėja karčiamas an
tracito kasykly distrikte
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 

31.
valdžios deda pastangų uždary
ti visas karčiamas antracito 
kasyklų distrikte, kur šiąnakt 
prasidės 150,000 angliakasių 
streikas.

Abiejų gaidžių agentai ta
me distrikte aplankė daugiau 
kaip 1,000 karčiamų ir įsakė 
joms užsidaryti.

Naujienų ofisas rytoj, rug 
sėjo 2 d., bus atdaras nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po 
piet. Bet panedėlyj bus už
darytas visų dienų.

Federalinė ir valstijos
Panedėlįp vakare bus Nau
jienų Draugingumo vaka
rienė Great Northern Ho- 
telyj, kampas Jackson bul
varo ir Dearbom gat.

Naujienos šiandien išeina 
dviejų dalių, 12-kos pusla
pių.

* -............... - - -

Tai esęs tik Italijos-Grai 
kijos reikalas
priešinasi bandymuiItalija

įvelti kitas šalis. Padėtis pa
naši buvusiai prieš pasauli
nį karą.

PARYŽIUS, rugp. 31.— Ita
lijos diplomatiniai atstovai 
pranešė Europos valdžioms, 
kad Italija skaito dabartinį 
konfliktą kaipo grynai Itali- 
jos-Graikijos reikalą ir griež
tai priešinsis pastangoms įt
raukti į tuos kivirčius ir ki
tas šalis.

Albanijos legacija Ryme ga
vo Jugo Slavijos komitadžų 
(partizanų) ultimatumą, rei
kalaujantį tuoj aus sustabdyti 
komisijas tdarbą prfe (nuliesi
mo Jug)o (Slavijos^Albanijos
rubežiaus. 
pasiuntė
Anglijos, Franci j os ir Italijos 
valdžioms, taipjau ambasado

rių tarybai.
Diplomatiniai 

labai susirūpinę 
kurios gali kilti 
Italijos-Graikijos 
lijoje yra įvesta 
ir negalima žinoti kas dedasi 
už kulisų, o valdžia nieko I ne
skelbia. \ •’

Graikijos atsakymas yra tiek 
nepatenkinanti^ kad Italijos

Albanjjos valdžia 
protestą prieš tai

rateliai yra 
galimybėmis, 
iš dabartinių 
ki virčių. Ita- 
aštri cenzūra

Telegramas stoja už streiklaužius 
Shane'o dirbtuvėje

Streikierius vadina “žydberniais”. Amalgameitų uniją 
vadina “kaikią” unija

valdžia negali jį priimti, jei 
nori išlaikyti savo prestižą.

Pusiau olicialiniai pareiški
mai ir tonas laikraščių yra la
bai panašus tiems pareiški
mams ir laikraščių šukavi
mams, kurie buvo Viennoje ir 
Bortine prieš prasidesiant pa
sauliniam karui 1914 m., ka
da buvo paduotas visai pana
šus ultimatumas Serbijai.

Laikraščiai pesimistingai kal
ba apie padėtį ir kaltina Itali
ja, kad ji perdaug skubotai 
veikia ir visai neatsižvelgdama 
į tautų sąjungą, kurios na
riais yra abi šalys. Niekurie 
atvirai klausia, ar Italija tik
rai mano paniekinti tautų są
jungą.

Niekurie betgi išreiškia vil
tį, kad paskutinėj valandoj 
Italija galbūt ir pakeis savo 
reikalavimus ir prisilaikys tau
tų sąjungos įstatų, kurie rei
kalauja neskelbti karo iki po 
trijų mėnesių po to, kaip bus 
duotas tautų sąjungos tarybai 
laikas viską nuodugniai išriš-

Anglija, o taipjau gal ir 
Francija, į dabartinius Italijos- 
Graikijos kivirčius nešima i- 
šys, pasitcnkindanios 4>ik tiio.i, 
ką jau atliko ambasadorių ta
ryba. Tik jeigu jau prieitų 
prie karo, tai tos šalys vei
kiausia pradės maldauti visą 
dalyką pavesti tautų sąjungai.

Graikija šaukiasi prie 
tauty sąjungos

Graikijoj paskelbtas karo sto
vis.

prašydama ją jsi- 
Graikijos-Italijos ki-

ambasada griežtai 
gandams, kad Itali-

LONDONAS, rugp. 31. — 
Iš Athcnų pranešama, kad 
Graikija atsišaukė prie tautų 
sąjungos, 
maišyti į 
virčius.

Italijos 
užginčija
ja buk jau paskelbusi karą. 
Bet neužsigina, kad Italija jau 
daro karinių prisirengimų.

Karo stovis šiandie tapo 
skelbtas visoje Graikijoje.

Daug pinigą užgriebė.

pa-

DUSSELDORF, rugp. 31. — 
Prancūzai šiandie užgriebė vie
tos spaustuvėje 1,300,000,000 
markių. Tai yra didžiausias gro
bis Dusseldorfe nuo -pradžios 
okupacijos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiuČio 31 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 ....
Danijos 100 markių .....

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

Uotu vos 100 Litų...........
Lenkų 100,000 markių
Norvegijos 100 kronų .
Olandų 100 kronų ........
Šveicarų 400 kronų ....
Švedijos 100 kronų ..... „ ,
Vokietijos 1,000,000 markių ,..i 11a

....$4.55 

....11.45 

.... $4.62 

... $18.56 

.... $2.78 

.... $5.61 
.... $4.29 
... $10.06 
....... 4156 
... $16.32 
... $39.32 
... $18.10

$26.6?

Dar niekad nebuvo atsitikę, 
kad lietuvių laikraštis su tokia 
panieka ir taip atvirai stotų 
prieš lietuvius darbininkus 
streikuojančius už savo teisių 
pripažinimą didesniųjų kapita

listų šapose.
Ir niekad lietuvių visuome

ne nebūtų pakentus tokio lai'k-

Bet štai toks laikraštis atsira
do.

Tai "Telegramas^
Apie Si

streikierius

čių ‘kaikbernių’, kuriems ne 
darbas rūpėjo, o tik šmuge
lio keliu uždėti ant musų 
‘kaikiųi’ unijos diktatūrą. 
Mes tikimės neužilgo paim
ti šitą dirbtuvę pilnai į lie
tuvių rankas ir turėti tikrai 
vieną didžiausią lietuvišką 
pramonę ir čionai dirbs vi
si savo naudai, o ne ‘kalkių’ 
unijos naudai.”

Kitas "Tclegramo” reporte
ris "Kriaučius” irgi lankėsi

.... I pas Shane’o streiklaužius ir ir- 
. „m , i gi atrado, kad unija esanti su- upomis felegra-, . . .. . .. „ 1 puvus, o apie streikierius štaimals įsavo paskutiniame nu- . , ... ., -. , , . . ... | kaip atsiliepia:meryje (rugsėjo 1 d.) ątsihc- 1 

pia su didele panieka.
"Telegramas” leidžia vie

nam iš boselių išvadinti Shane 
kompanijos streikierius "bolše- 
vikuojatiČiais kaikberniais” 
(reiškia žydberniais).

"Telegrame” sakoma, " kad 
• ^kaikberniams” - streikieriamu 
nerūpėjęs darbas, bet tik uždė
jimas šmugelio keliu "kalkių” 
unijos diktatūros ant bosų.

"Telegrame” sakomi; kad 
streikieriai turi tik vieną pro
gą iš Šimto išlaimcti šitą strei
ką.

Parodoma labai aiškus no
ras užmušti streikierių dvasią, 
kad jie negalėtų atsilaikyti 
prieš kvailą užsispyrimą bose
lių nepripažinti žmonių teisių. 

O apie streiklaužius “Teleg
ramas” atsiliepia gražiais žo
džiais ir lygina juos prie ge
riausių žmonių, kokius, sako, 
galima esą matyti tik Naujies 
nų metiniame baliuje.

"Tclegramo” reporteris sa
ko perėjęs per dirbtuvę ir ra
dęs, kad ten dirbąs kiekvienas 
supranta savo darbą.

Ir tolinus džiaugiasi 
streiklaužių darbo šitais 
džiais:

"Visoje dirbtuvėje mačiau 
tik dvi mašinas, kurios sto
vėjo 
kas 
šapa 
visai 
jančių dirbtuvę.
Tai toks džiaugsiuos > "Te- 

legramo” reporterio iš streik
laužių darbo! O seką štai 
koks begėdiškas išjuokimas 
strd!|kiieTlių, drąsiai kovojančių 
už savo teises:

"Paklausiau vieno iš šapos 
viršininkų, kaip šis streikas 
atsiliepė į kompaniją kas 
dėl darbo atlikimo. * Virši
ninkas tik nusijuokė ir sa
ko: ‘mes darbo išleidžiame 
tiek ir taip pat gero kaip ir 
prieš streiką, o trumpu lai
ku padirbsiim dar daugiau 

darbo ir su mažiau darbi
ninkų’. Paklausiau ir vėl 
kaip <tai, daugiau darbo ir 
dar su mažiau darbininkų? 
"Taip,” atsakė boselis. "Ma
tai tamsta, dabar musų dar
bininkai dirba savo ir musų 
kompanijos naudai ir jų 
niekas netnikdo ir įnega/iši- 
na; pirmiau gi jų tarpe bu
vo keliėlika bolševikuojan-

iš
žo-

dykos, ant kurių nie- 
nedirbd, o šiaip pilna 

darbo ir darbininkų, 
nepanaši į streikuo

ti

"Žinodamas šitą ir kitus 
suktus unijos viršininkų 
darbelius, negalėjau nesu
tikti su p. Žukausku. Padė
kojau jam už informacijas 
ir išėjau. Išėjęs laukan taip
gi nemačiau nei policistų ty
kojant pikietininkų, nei pi- 
k ietin i n kų, protostuo j anči ų
prieš streiko laužymą. Iš to 
aš darau šitokią išvadą: tie 
darbininkai, kurie būgnija 
laikraščiuose apie šitą dide
lę savo kovą ir sako, kad jų 
vietose, dirba gatvėse suran
kioti 
dina 
kad i 
kytų 
ginu 
times 
lengvatikybei ir 
širdžiai.”
Tai taip 

laikraštyje, 
męs šoksta 
kėjus ir kurio redaktorių 
buk tai aidoblistas J. Laukis, 
kaip matyt visai vėjo papučia
mas žmogus. Tame pačiame 
"Telegramo” numeryje fari- 
siejiškai teisina “Telegramą’’ 
ir ponas A. Liutkus, to "Tc- 
legramo” diivjktorius ir ixmo 
K. * Jamonto didžiausias prie- 
telis, ir streikicriams nenori 
pripažinti nei gero nei iŠ- 
graužk.

Už prakalbos sakymą šio 
streiko streiklaužiams ' Lietu
vių Daktarų draugija pašalino 
D-rą Graičuną nuo sekretoria- 
vimo, SLA. kuopa pašalino jį 
iš daktaro kvotėjo violos, o 
tautininkų Sandara išnešė pa
peikimo rezoliuciją visiems, 
kurie tik remia streiklaužius.

IŠ to yra aiškus nusistaty
mas lietuvių visuomenes šita
me streike: Cbicagos lietuvių 
visuomenė vienbalsiai remia 
streikierius ir peikia streik
laužius.

Kaip-gi dabar lietuvių visuo
menė atsineš prie tų ponų, ku
rie laikraštį panaudoja tokiam 
atviram streiko laužymui?

valkatos, bomai, klni- 
visuomenę tik tam, 

ilgiau jų <lraugui palai- 
juos dykais ir 
galėtų turėti sau good 

i ačiū savo draugų 
jų gerai

jie il-

rašoma
kurs tik
šmeižti senus vei-

yra

ką užgi-

šiandie — nepastovus, gal 
lietus; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6: 14 v., leidžiasi 
7:26 v. Mėnuo teka 10:15 v. vi

||MPERFECTINORIGINAL



-r**™* t

NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, Rūgs. 1, 1923

Baltgudiją 
padarysią Žydų

Respublika

Prapuolė 60 valčiy 
r- .. ...... 4

Včtra pridarė didelių nuostolių 
Danijoj.

Vai muštynės su ko 
kitais

20,000 rūsy menonif y 
. atvyks Į Kanadą

Anglija priėmė Rakovskį

Taip bent planuojanti padaryti 
Sovietų Rusija.

Chicagiškis žydų dienraštis 
“Forverts” išspausdino šitokį 
Žydų Korespondencijos Biuro 
pranešimą iš Kauno:

Iš ką tik atvykusio iš Sovie
tų Rusijos ištikimo asmens 
gauname atsižinoti, kad Rusų 
komunistų partijos centrali- 
nis komitetas svarsto planą iš 
Baltgudžių krašto padaryti 
Žydų Respubliką. Ta Žydų 
Respublika susidėtų iš Gome
lio, Vitebsko ir Minsko guber
nijų, kur gyvena 300 tūkstan
čių žydų ir apie 500 tūkstan
čių ne žydų. Kadangi dabar

COPENHAGEN, rugp. 31. — 
Tarp 60 ir 70 žvejų valčių pra
puolė po smarkios vėtros, kuri 
siautė Jutlandijos pakraščiuose 
ketvirtadieny. Daug valčių su
daužyta.

Dideli plotai dirbamos žemės 
liko užlieti ir daug galvijų pri
gėrė. Didelių nuostolių pridary
ta komų derliui. Vėtra buvo taip 
smarki, kad ir traukiniai Vos 
galėjo pamaži vaigščioti. Dau
gely vietų telegrafo vielos nu
trauktos. Pačiame Copenhagene 
nuostolių mažai padaryta.

Didelė minia žmonių Užpuolė 
klaniečių susirinkimą. Polici
ja gynė juos ašarojančiomis 
bombomis ir vandeniu. 100 
žmonių sužeista.

PERT AMBOY, N. J., rugp. 
31. — Vakar vakare apie 5,000 
žmonių minia užpuolė plačiai iš
garsintą Ku Klux Klano susi
rinkimą Odd Fellows svetainėj, 
kuriame dalyvavo apie 500 ku 
kluksai.

Gaso darbininkai atme
tė arbitraciją

Bet sutiko streiką atidėti vienai
Savaitei. '

publikų Sąjunga, tai tautybių 
komisariatas kartu su žydų 
sekcija veikiausiai bus panai
kintas. Ateity tautybės bus 
reprezentuojamos tik nuo te
ritorijų. Tuo budu ir žydų ko
munistai nebeteks savo atsto
vo centralinėj Maskvos val
džioj. Įsteigus Baltgudijoj Žy
dų Respubliką, Sovietų Res-
publikų Sąjungoj žyda|i t 
savo atstovybę. Stalin’as 
Kamenev’as šitam planui 
nai pritaria.

li’

Pil-

fauty sąjungos su 
smukimas

CHICAGO. — Gaso darbinin
kai užvakarykščiame susirinki
me atrtietė gaso kompanijos pa
siūlymą reikalavimą algų pakė
limo pavesti išspręsti arbitraci- 
jai.

Betgi darbininkai sutiko strei
ką atidėti vienai savaitei ir tuo 
tarpu vesti derybas su mayoru 
Dever, kaip to prašė pats ma- 
yoras. Pirmas pasitarimas- su 
mayoru jau vakar įvyko.

Unijos prezidentas Murphy 
nurodo, kad kompanija sakosi 
negalinti pakelti algų, nes tds 
pakėlimas sieksiąs $1,000,000 į 
metus. Tuo gi tarpu pati kom
panija prisipažįsta, kad kovai su 
nupiginimu gaso kainų ji išlei
do $10,000,000.

Kįlo smarkios muštynės, ku
riose daugiau kaip 100 žmonių 
liko sužeista. Ku kluksams pa- 
gelbon atėjo policija ir ugniage
siai, kurie ašaras iššaukiančio
mis bombomis ir smarkiomis 
vandens sriovėmis bandė puoli
kus nuvyti nuo salės. Išpradžių 
jiems pasisekė minią atstumti, 
bet paskui minia vėl puolė salę, 
policiją nustūmė ir įsiveržė sve
tainėn. Ku kluksai gynė kaip 
įmanydami, bet tapo nuveikti ir 
skaudžiai sumušti. Tik tie išsi
gelbėjo, kurie susiprato laiku 
numesti savo baltas kaukes. .

Apie 30 ku kluksų pasislėpė 
salėje ir ten ištupėjo visą nak
tį. Bet ryte vos tik spėjo išei
ti iŠ salės, juos apsupę minia 
įr juos visus gerai apkūlė.

Keturi ku kluksai tapo areš
tuoti už nešiojimąsi ginklų.

“Doras” policijos viršininkas.

Susirinkimas svarstys svarbius 
internacionalinius reikalus.
geneva, laigp. 31. — Pir

madieny, rugsėjo 3 d., prasidės 
ketvirtas visuotinas tautų sąjun
gos susirinkimas. Jau dabar Ge- 
nevoje yra daugiau kaip 1,500 
įvairių šalių atstovų, ekspertų 
ir žurnalistų.

Šis susirinkimas busiąs labai 
svarbus. Tautų sąjunga pasta
ruoju laiku labai daug veikė, 
taipjau iškįla daugybės svarbių 
internacionalinių klausimų, ku
riuos susirinkimas turės svar
styti, be to turės nustatyti są
jungos veikimą ateity.

Manoma, kad Airija, Turkija, 
o gal ir keletas 
šalių paprašys 
jungon.

BERLINAS, rugp. 31. — 
hingt. Valstijų senatorius La 
r'ollette ir jo partija, kurie 
’ankėsi čia. šiandie

HAMMOND, Ind., rugp. 31. 
— Lake pavieto jaunuolių teis
mas išdavė varantą areštavi
mui Crown Point policijos vir
šininko Harry Vincent, 50 m., 
už tvirkinimą 15 m. Crown 
Point mergaitės. Kaltinama, 
kad jis važinėjęs po tvirkavi- 
nio urvus ir tvirkavęs su ja.

kitų mažesnių 
priimti jas -sa

bus vieši. Pir-Visi posėdžiai 
miau niekurius posėdžius laiky
ta prie uždarytų durų, bet tai 
susilaikė aštrios kritikos ir dau
giau jų nebebus laikoma.

Vokietija rūpinasi taika

WATE1RLOO, Ont., rugp. 28. 
— 20,000 rusų menonitų se
kamais metais atvyks apsigy
venti Kanadoje,

Tai paskelbia Amerikos me
nonitų bažnyčios konferenci
joje. Ta bažriyčia išleidusi Ru
sijos menonitų Miliniui $1*,- 
000,000. Bažnyčiai davus $300,- 
000, šiemet į vakarinę Kanadą 
atvyko ir ten apsigyveno 2,- 
600 rusų menonitų. Jie užsi
dirbę kiek pinigų atsikvies į 
Kanadą taipjau savo pačias ir 
vaikus. !

EONDONAS, rugp. 81.
ilgo svyravimo ir galvojimo, An
glija pagalios sutiko priimti bu
vusį Ukrainos “prezidentą” Ra- 
kovskį kaipo galvą Rusijos pre
kybinės delegacijos Londone.

torijos Dr. J. S. Plaskett. Tarp 
kitko jis sako:

“Mes žinome, kad yra ne- 
Po į apsakoma .energija medžiagos 

atomuose, ir kad žvaigždes 
siunčia milžinišką energiją, 
kurios užtektų visiems musų 
reikalams. Ikišiol mes neįsten- 
gem ’ pakinkyti tos energijos, 
bet tokis procesas ateis su lai
ku.”

žvaigždės attiksiančio^ visą 
darbą.

VICTORIA, B. C., rugp. 31. 
— Už 300 metų žemės gyven
tojai atlikinės visus savo dar
bus pagelba žvaigždžių energi
jos. Tokią nuomonę išreiškė 
direktorius Kanados ‘observa-

rautuve eros
MUZIKOS
Nacionales

n

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
F' JS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

JOS. MOCKUS
Pranešu visuomenei, kad aš dabar 

turiu, kriaučių šapą po num. 3612 So'. 
Halsted St. Prašau atsilankyti senus 
ir busiančius mano kostumerius, kaip 
su nauju, taip ir su senu darbu.

Žinote, kad aš darbą atlieku grei
tai, gerai ir pigiaus, kaip pas kitus 
kriaučius. Turiu naujausio styliaus 
materijolą. Dabar yra laikas užsisa
kyti siutą ar overkotą, nes vėliaus 
gražesnes stailos išsirenka. Pasisku- 
binkit. Šitą mano pranešimą išsikirp- 
kit ir įsidėkit į kišenių ir savo drau
gams praneškit apie mane. '

JOS. MOCKUS, 
3612 So. Halsted Street, 

Chicago, I1J.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbi

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. .

Pasekmingai siunčiau?, (^nigus ir 
Parduodam Laivalftirtes.

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
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Kainos?

KAINA 75c.

Registruoto 
įžnakaiio —» $700, 
Tas tai yra pub- 

užtikrin.imas teisią-

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavou 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tol. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S't.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.Už LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos men. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu.

P. MIKOLAlNIS, 
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, New York

4

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

• Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Gulbransen Trade Mark
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen 
Piano yra įspaustą ant užpakalio 

. $600, $495 arba $420. ’ ’
Tikos apsaugojimas — i ' ‘
go patarnavimo perkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai apie jį nusima
no arba negali gerai nuspręsti jo vertės. 
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose 
moka t:y pačią, kainą, už Gulbransen Regi- 
Struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos> 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos nebūtų teisingos?

’ ‘B
LIETUVIŠKI REKORDAI GRAŽIAUSI.

' KOMIŠKI MONOLOGAI.

7869 Kelionė ’dilajviu ir šokiai
7868
7616
7395
7257
7092
4916
4795
4716
4535
4475
4746
4237
1249
1248

Petrogn

7604
7603 
7478 
7394 
7025
3840 
3905 
4415 
43G2
3191
2356 
2357
2358

Važiavimas į Kauną ir Kelione
Lekcija iš Biblijos ir Sibyro nelaisvėje'_
Dykai nieks' neveža, Kas bus be degtinės
Ubagėlis ir Ubagų peštynės
Pas' fotografą, ir Jonas mokina kariauti w
Piršlybos ir Jaunikio išsirinkimas
Liudnaą, Gyvenimas ir Hotelyje
Laiškas nuo Barbutes ir Derybos
Jaunavedžio pasiskundimas. Pas teisėją
Girtuoklio metavonė. Stebuklai
Naujas kareivis. Dainininkas pas profesorių
Jonas Smikis ir Maršo kelione

i Mano Palvis ir Smarkus vyras
; Velnias ne boba 2 dalys

DAINOS INDAINUOTOS MUSŲ GERIAUSIŲ ARTISTŲ.
Plaukia sad laivelis. Aš išvilkčia. čigono rūbą

I Kaip gi gražus, gražus rūtelių darželis
> Onitč ir Gegužinei daina

Du broliukai kunigai. Per tamsią naktelę
• Noriu miego,-saldaus miego. Plaukia žąselė
i Ant kalno karklai siūbavo, šią naktelę
. Ant tėvelio dvaro. Nesigraudink mergužėlė
i Piemenėlis'ir Pavasaris

Kur upelis teka. Viltis
Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo
Lietuvą Tėvynė Musų. Tykiai nemunėlis teka
Kur banguoja nebunėhs. Birutė
Darbininkų marseliete. Sukeikime 'kovą. <

ŠOKIAI — POLKOS, INREKORDUOTOS LIETUVOJE.
Berniukas, valcas; Šiaulių polka
Jaunimo šokis, širduže Polka
Trepukas. Po Senopiutei
Jonulio Sočas, Daili Porutė Valcas
Šok mergaite per virtuvę. I kampus
Onyte polkav Gražus Vakaras polka

06 Pergalės maršas. Medžiotojų maršas
32 Kitra polka. Klarnetus polka
2397 Klumpakojis. Koketka polką
7093 Visi Lipo polka. Trepukas Kauno Kapeli ja

Physical Culture Institute 
»R. J. A. VEI.ONIS 

Oąteopathan, Chi^oprala*, 
Naturopathas

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

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

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

. Nuo 6 iki 8 vakarais. 
■Nedėldieniais nuo 9 iki 12. ‘

Tel I.afayette 5698.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Pątarim-ai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Pancd., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
diena.

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6890

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

Mba»niĮįĮiM^y& ilgi i ....H ' i
„ii i ...m .... m ~

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S't., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabasli Avė.

Tel.: Pullman 6377. '

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018 Ibij-- - .-ji * - -• —----------- -- .
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Mitros per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir vaht.)

Busto Telefonas 
Arinitage 3209

’ NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, 
čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No............

Iii. 
at-

11
12
13
15
02
10

Lengvomis sąlygomis sutiktų su
stabdyti pasyvį priešinimąsi.

KĖBLINAS, rugp. 31. — Pa
syvia priešinimasis Ruhr distrik- 
te ir Pareiny savaimi apsistotų, 
jei tik butų leista vokiečiams 
operuoti savus geležinkelius ir 
jeigu jiems butų suteikta indus
trinė ir administratyvė laisvė. 
Tokis yra dabartinis Vokietijos 
oficialiais nusistatymas.

Žymus kabineto narys leido 
suprasti, kad klausimas evaku
acijos butų paliktas tolimesniam 
laikui, kadangi pasyvis priešini
masis yra daugiausia atkreiptas 
prieš geležinkelių, dirbtuvių, ka- 
syklų ir administratyvių funk
cijų užgriebimą. Tai sugrąžinus 
apsistotų ir pasyvis priešinima
sis.

Tas kabineto narys pridūrė, 
kad kancleris Stresemann stve
riasi visokių priemonių, kad tik 
užkalbinus Francijos premjerą 
Poincare ir atnaujinus svarsty
mus kontribucijos klausinio.

Oficialiniai šiandie markės 
kursas buvo 10,072,500 markių 
už dolerį, bet juodoji birža už 
dolerį davinėjo 12 milionų mar-

No. 1685. 'Suaugusiai moterei na
mie dėvėti suknia. Sukirptos rriieros 
36, 38,. 40, 42, 44. 46, 48 ir 50 colių 
per krutinę. Mietai 40 reikia 3% yar- 
do 40 colių materijos ir 3 yardus stul- 
gelių apsiuvinėjimui.

No. 1703. Suknia ilgu liemeniu. 
Sukirptos mieros 36, 33, 40, 42. 44 
colių per krutinę. Miera 36 reikia 
3% yardo 32 arba 36 colių materijos 
ir % yardo apikaklei, rankovėms ap
siūti.

No. 1700. Lengva patogi ir labai 
pigi suknelė. Sukirptos mieros 36, 40, 
40 colių per krutinę. Miera 36 rei
kalauja 3% yardo 36 colių materijos 
ir 5% yardo kaspinėlių apsiuvinėjihiui.

No. 17i 1. Graži ir patogi bliuzka. 
Sukirptos mieros 16, 36. 40 colių per 
krutinę. Miera 36 reikalauja 1% 
yardo 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar dąugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti miarą ir siiš-

•riai parašyti savo vardą, pavardę 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kultu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukce Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogėriausiai

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

IMMM

66 Kas Nuramins Man širdelę
56 Gana Broliai Mums Miegoti

" 32 < Suktinis
18 Koketka* polka, be žodžių
67 Gegutė valcas 1
11 Lietuvių šokis
12 Varpelis, valcas
7 žirgelis šokis
5 , Lietuvių muzika

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NĄPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų. *

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 0:30 p.m.

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M/
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

LIEPOS 
DRABUZiy 

 

PATUSTINIMO 

 

IŠPARDAVIMAS

ROL^S ŲĖL PLAYER PIANO SU ŽODŽIAIS.
27 Lietuvių Himnas
30 Noriu Miego Saldaus Miego
4 Pamylėjau Vakar
55 Pas Darželį. Tris Mergelės
3 Meilė
28 Jojau Dieną
39 No Dėl Tavęs Aš Mergelė
37 Koi Liūdėt' Sveteliai
59 Suskintas Kvietkelis

Rekordus ir roles pasiųnčiame visur ant pareikalavimo.
Daugybė bargenų, ant' gramafonų ir pianų.
Gramafono kaina $150 už $85.00
Gramafono kaina $125,už $63.00
Pianas gerame stovy je . geras mokinties už $50
Planaę vertas $300 ųž $150

Playor pianas visai naujas kainavo $700 už $300
Didelis' pasirinkimas deimantų, auksinių laikrodėlių, perlų ir t. t.

Bes. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

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

JUOZAS F.
SUDRIK
3343 So. Halsted St*, Chicago, III 

it...... m
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°c“t™tr DR- H- A- BROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

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

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

Perskaityk atsargiai Šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i. 
$27.50 dabar............................... $18-i
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ...............*....  $25.M*
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 
$47.50. Dabar................................ $32.5(1
Jaunimui sportiško modelio 2 kolnir. 
siutai vertės nuo $22.50, $25,50 ir 
$27.50. Dabar ........     $T8.W
Palm Bcach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 Ir augščiau.
Vralkams 2 kelnių siutai po $8.5£ - 
augščiau.

S. GORDON 
739 VV. 14th Str.

|-mos durys į rytus nuo Kalstą SU 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak..r» 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pieg
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Sveikatos Dalyka Leidėjas ir Redaktorius

Tikroji Nauda Purvas piene
Dr. A. Montvidas.

Musų dienų pasakaitė, iš gyvo
jo gyvenimo paimta.

ir ne 
pečių

Tamstos darbo nėra tame KĄ UŽDIRBAI, 
bet visa naudajame KĄ SUGĖDIJAI. Visa 
žmogaus ateitis ir gerovė remiasi ant sučė- 
dyto pinigo.

TODĖL VISADOS ATMINKITE, kad 
UNIVERSAL STATE BANKAS, kaipo Di
džiausia Lietuviu Įstaiga, yra tinkamiausias 
Bankas Lietuviams. (Under State Govern
ment and Clearing House Supervission).

Važinėdamas po Wisconsin 
valstiją ir lankydamas ūkinin
kus, ypatingos domės kreipiai 
į sanitarines sąlygas. Pirmiau
sia man rūpėjo žinoti, kaip 
švariai yra gaunamas pienas, 
nes ir mes miestų 
naudojame jo daug 
da daugiau.

Skaitant knygas
ir net pienininkystės įstai- 
skelbimus, gauni suprati- 
kad Amerikos gyventojai 

laimingi pieno aprūpinimu, 
paveikslai dedami, rodą, 

rūbais ir piršti-

gyventojai 
ir reikėtų

ir brošiu-

NAUDOKITĖS Šio Banko patarnavimu 
ir patarimais.

BANKO SKYRIAI: TAUPINIMO, KO
MERCIJOS, PASKOLŲ, APDRAUDOS, PI
NIGŲ SIUNTIMO ir LAIVAKORČIŲ.

DIDŽIAUSIA PINIGŲ SIUNTIMO A- 
CENTURA. Turime tiesioginius ryšius su 
Lietuvos Bankais. Siunčiame litais ar dole- 
riais.

BANKO VALDYBA: Jos. J.
A. H. Nowak, Vice-Pres.;

Banko Turtos 
$3,000,000.00 ūkiuose karvės 

rankomis, dides-

Elias, Prcs.; James P. Doody, Vice- 
Wm. M. Antonisen, Cashier; S. V. 

Valanchauskas, Ass’t Cashier; C. S. Pavietas, Ass’t Cashier; Anthony 
A. Slakis, Attomey.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

(Laikinai 814 W. 33rd St. kol užsi
baigs remontas)

Jūsų Geriausis 
Draugas

ir išskaitliuoja, 
Tiesa, nevisuo- 
purvo; mat su-

Nieko nėra geresnio, kaip turėti gerą draugą — kuris pa- 
gelbsti jums kuomet yra reikalas — ant kurio visuomet gali
ma pasitikėti; ir vienas tų kuris pagelbsti jums finansiniose 
klausimose. Tokiu draugu yra jūsų bankinė knygutė.

Neatidėliokit, kad padarius savo draugu bankinę knygutę 
— ateikite ir pradėkite TUOJAU. Vėliau, kuomet pamatysite 
progą kad dar labiau pagelbėjus sau investuojant pinigų sumą 
arba reikalui esant pirkime ar budavojinje sau namų, jus ga
lit kreiptis prie savo draugo kur šimte, kad jis neatsakys jums.

Musų bankas yra atdaras nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vaka
re. Subatomis iki 8 vai. vakare.

Voel § i ate p ank
JL1 y M|jWAUKEE AND n'ORTH AVEN.UFS V

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Depozitai padėti pirm rugsėjo 10 dieną, nuošimčiai bus 

mokami nuo rugsėjo 1 dienos.

Saugus
Investmentas

Saugiausias investmentas šiandien yra Pirmų

Morgičių Auksiniai Bonai. Jie atneša 6 iki 6l/j%

ir jus nedarote jokio riziko, nes jie yra apsau

goti savo vertėje įtaisytose miesto savastyse.

ras 
rgų 
mą, 
v ra 
Net
kaip baltais 
nėmis apsitaisę melžėjai mel
žia karves ytin švariuose bal
tuose tvartuose į sterilizuotus 
indus. Gal vienur-kitur esa
ma tokių ūkių, kur pieninkys- 
tė pastatoma ant ideališkos pa
pėdės. Tečiaus visuose ūkiuo
se, kuriuos teko man lankyti, 
taip nėra. O teko man lanky
ti vargingus ūkius ir taip va
dinamų miMoiiierių ukius. 
Wisconsin valstijai— 'tai Įpid- 
no valstija. Čia geriausio bu
vo galima tikėtis.

Mažuose 
melžiamos
iriuose gi mašinomis, Švarumo 
stoka visur. Indai tik vande
niu paplaujami, kartais tie pa
tys indai vartojami karvių, 
kiaulių ir arklių šėrimui, arba 
šiaip kur voliojasi ir dulka, 
kol vėl prireiks. Paprastai nė 
melžimo mašinos, nė melžėjo 
rankos nemązgojamos. (Plovi

mas karvių tešmenų ir‘spene
lių yra nepaprastas dalykas. 
Kada pienas palaikomas keletą 
valandų, ant indo dugno nu
sėsta nemažai purvo. Kontrak- 
toriai, kurie supirkinėja pieną, 
tiesiog sveria, kur buvo ĮMeno 
ir kiek purvo 
kiek mokėti, 
met yra daug 
lyg sezono.

Apart paprasto nešvarumo, 
yra proga gauti ir ligotų kar
vių pieną. Ūkiai klesifikuoja- 
ini valdžios inspektorių. Nete
ko gerai patirti, kokia ta kle- 
sifikacija, vienok vieni skaito
si pieno statytojai į pieniny- 
čias, kiti ne. Nuo vienų rei
kalaujama .didesnių pareigų 
link sveikatos, nuo kitų ma
žesnių. Mažesniuosius ūkinin
kus ir inspektoriai lanko re
čiau. Vienok ir jų pienas tie
siu ar netiesiu keliu tenka 
tiems patiems kontraktoriams, 
ką ir iš didžiųjų ūkių perka. 
Ligotų karvių rasite ir pas ma
žuosius ir pas didžiuosius ūki
ninkus. Kartais valdžios agen
tai suseka jas ir sunaikina, at
mokėdami nustatytą mokestį. 
Vienok yra pasiteisipimo bu
dai. Ūkininkas pasako, kad 
jo karvė ar karvės vos tik ap
sirgo, kad jos gydomos ar 
tuoj bus gydomos, kad jų pie
nas nevartojamas. Suprantate, 
yra pasiteisinimų ir gali būt 
kišiais papirkimų.

Ūkininkai įstatymus sten
giasi apeiti, vieną, dėl bizniškų 
išrokavimų, kita, dėl nežinoji
mo, kokis pavojus gręsia nuo 
nešvaraus ir nesveikų karvių 
pieno.

Laimė, kad į miestus stato
masis pienas yra tinkamai ko
šiamas ir pasterizuojamas, 
kitaip jis butų žymiu ligų šal-^ 
tirtiu. Nėra abejonės, kad ton- 
šilų, skrandžio ir žarnų įdegi
mo priežastis neretai slepiasi 
piene.

Nelabai senai dideliame mies
te Chjcagos buvo ir gyveno 
nieką sau žmogus. Jis pir
miausia dirbo kur . daugumą 
mūšų brolių dirba, dėjo cen
tą prie cento ir galvojo apie 
didelius darbus, apie išganymą 
lietuvių tautos, apie leidimą dide 
lio laikraščio, apie prezidenta
vimą, apie pardavinėjimą še
rtą. Gudrus tai buvo, anot tos 
pasakos, žmogus jis rinko 
žmonių adresus ir krovė juos 
kaip didžiausią turtą. Surinko 
jisai adresų didelį glėbį ir pra
dėjo biznį varyti: užsiman,ė 
žmones (gydyti žolėmis, šak
nimis, akmenėliais, milteliais, 
maudynėmis, burtais, ragana
vimais ir privedimais prie sa
vo frentų žydiškų daktarėlių, 
kurie jam duodavo komišeną.

Tas biznis jam didelių pro
spektų nedavė, o pelno dar 
mažiaus.

Musų žmogus ima ir užde
da kitokį biznį: parduoda na
mus, lotus, visokius bonus, 
Šerus ir kitus gabus, čia kiek 
geriaus: ir dirva platesnė,, ir 
pinigai lengviau atplaukia.

Gyvena musų karžygis kaip 
Dievas prisakė ir, prakaitą 
šluostydamas, valgo baltą duo
ną.

Bet trūksta > garbės.
Gudrus musų tautietis: jisai 

ima ir užmano laikraštėlį — 
mažą, nublukusį, skystą, bet 
visgi laikraštėlį — “Tiliponą”.

Pirmą numerį jisai pats su
rašo, zeceriai kalbą ištaiso; 
pirmąjį numerį i jisai pats ir 
paskaito, nes nėra žmonių, ku
rie Tiliponą skaitytų. Musų 
tautiečiai per tiliponą pasikal
ba,' bet Tilipono skaityti neno
ri. Skaito kas ar neskaito, 
musų karžygis savo atsiekė: 
dabar jisai jau laikraštininkas, 
lietuviško laikraštėlio leidėjas, 
galįs rašyti kas patinka, galįs 
dykai savo laikraštėli para.pi- 
jonams išdalinti.

Linksmas musų tautietis ir 
vilties^ pilnas. Leidžia savo 
Tiliponą, garsina savo bonus 
ir lotus ir ruko dėšimteentinius 
cigarus.

Bet musų draugas karžygis 
tuomi nepasigenda. Jisai no
ri, kad Tiliponas butų kiekvie
no lietuvio reikmena; jisai 
siuntinėja Tiliponą visiems, 
jet tasai Tiliponas toks mažas,

kad niekas į jį nežiūri.
Kas daryti? •
Gudrus musų žmogus 

kopūsto galvą jisai ant 
nešioja: padidina savo Tiliponą
šimtą kartų ir paima dar gud
resnį žmogų, buvusį visokiose 
srovėse ir dirbusį visokį darbą. 
Paima jau tikrą, taip sakant, 
redaktorių, ir jam paveda pa
rašyti kas reikia. Šis žmogus 
ne tiek rašo kiek kerpa, o spaus- 
tuvninkas džiaugiasi nauju biz
niu.

Galais ne galais Tiliponas 
pasidaro didelis ir margas, pil
nas įvairių įvairiausių pasenu
sių žinučių ir iš kitų laikraščių 
iškarpytų taradaikų.

Viskas dabar butų gera, bet 
tie lietuviai toki gremėzdai ne
skaito laikraščio Tilipono ir ga
na. Redaktorius ... gudresnis 
žmogus: jisai pats vienas neno
ri savo prikarpytą prirašytą Ti
liponą skaityti, jisai išnešioja 
Tiliponą visiems savo draugams 
ir savo draugų draugams. Kas 
miela subatėlė redaktorius pą<- 
siima pundą Tiliponų ir prakai-

tuodamąs veika : 
prašo kad skaitytų. ______
džiaugiasi: yra kuom ir lončius 
susivynioti ir kitam reikalui 
popieros nereikia pirkti...

Dabar abu šiedu vyru jau
čiasi laimingu. Vienas jau ta
po tikras Tilipono leidėjas, o 
antras tikras Tilipono redakto
rius. —Vienas Vienutis.

NEW YORK, PLYMOUTH 
BAVRE-PARIS

LA SAVOJE Sep 8, Oct. 20, Nov. 24
PARIS' ........... Sep. 12, Oct. 3, Oct. 24
FRANCE ......Sep. 19, Oct. 10, Oct 31
LAFAYETTE ......  Sept. 29, Nov. 10

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAJJK

Rašykite dėl žingeidžios aprašomo* 
knygutės Jūsų vietiniui agentui arba | 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

47 St ir Ashland Avė.
CHICAGO

t

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

MANDAGUS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS 
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

kuris padare šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuvių Chicagoje ir už 
Chicagos, ir kas didelėj dalyj prisidė
jo prie jo greito auginio.

Apie 50,000 žmonių atlieka savo 
bankinius reikalus šiam senam ir 
stipriam banke; taipgi daugybė kitų 
ateina pas mumis klausti patarimų 
daugybėmis dalykų.

Pinigai padėti čia ant taupymo kny
gelės, gali būt atsiimti ant pareikala
vimo. Tie, kurie gyvena per toli nuo 
šio banko, gali pradėti taupymo są
skaitą per paštą. Tai yra labai lengva 
padaryti.

Taigi, kur jus turite jūsų taupymo 
sąskaitas?

nyrBank
DIDELIS BANKAS

ant kampo

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. DA VIDONIS, m/D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:86 vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

, , 1,1 Į I .........'■..■I... ... I

Gareiukitės Naujienose.
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago* III. 

kampas 18-th Street.
Phone Cąnal 0257

Milwaukee ir Ashland Avė.

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ
Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St., Chicago.

DR. A. MONTVID
as ir Chirurgas

Garsinkities Naujienose
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Lietuvis 
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. STRIKOL'S 
Lietuvis 

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

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

• Tel. Prospect 1930 
Valandos pagąl sutarti

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. 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.

» * 1. _■ M...........

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEHS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

..............................
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyveninio 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 piet, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 557< 
CHICAGO, ILL

h, ............   i i

“™n^Mrs. A MiGHNIEVICZ-VIDIKIENč
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akuieri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Penrisylvani 
jos ligonbučiuc 
se.‘Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

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

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

HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis. .

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

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

Telefonai:

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

h ................. i

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠEREA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

Teikiu
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. BoJevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrlat
TcL Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampa* 47-to* gat 

2-ro* IoIkiIm

telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos:: * |
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
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 pačijentams, kad aa 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.

Telephone Arinitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutarti.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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NAUJIENOS
Tbe Lithaanlan Daily Newa 

Publiahed Daily, axc«pt Sunday by 
Tha Lithuaniau New« Pnb. Co.» Ipc.

Kdltor P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Tclephoua Rooravelt 8500

Subscription Katėsi
18.00 per year in Cnnada.
17.00 per year outside of Chicago.
i8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Clasu Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, II!., undar the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telafonaai Rooaevelt 8500.

Užslmoktjimo kainai
Cliicagoje — paltui

Metams___ _____________  $8.00
Pusei metų___ 4.00
Trinas mėnesiams________ __ 2.0C
Dviem mėnesiam .................     1.5(
Vienam minėsiu!... .75

Chicagoje per nei!atėjusi
Viena kopija___ __________ —— 8cSįyaitei 18c
Minėjui —.........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pastų:

Metams ......—__________ $7.00
Pusei metų ............................. — 3.50
Trims mėnesiams .........  1.75
Dviem mėnesiam ___________  1.25
Vienam mėnesiui_________ - .75

Lietuvon ir kitur uŽsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams........................... $8.00
Pusei metų ......................... ........ 4.00
Trims mėnesiams.... ..... -..........  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu eu ussakymu. 
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Patriotingųį ų 
advokatų isterija.

M inneapolyje Advokatų 
Sąjungą laiko konvenciją. 
R. E. L. Saner, pagerinimo 
pilietybės komiteto narys, 
išdavė raportą. Raportas 
maždaug skamba šiaip. Re
miantis gerais autoritetais, 
Amerikoje esą 1,500,000 ra
dikalų, kurie siekiasi nuver
sti dabartinę valdžią ir su-, 
kurti kurios nors rųšies ko
munizmą. Tos rųšies idėjas 
skleidžia 400 * laikraščių ir 
žurnalų, kurie turi 5,000,000 
reguliarinių skaitytojų. Pe
reitais metais, girdi, raudo
najai propagandai buvę'iš
leista <$3,000,000.

Iš to. mokytasis juristas 
daro išvadų, kad Amerikos 
žmonės turį pasirinkti vieną 
iš dviejų — radikalizmą ar
ba patvarumą.

Palmerio atidengimai 
“baisiausių sąmokslų” ir is- 
teringa agitacija prieš rau
donąjį pavojų, matomai, tiek 
paveikė į silpnų nervų ir 
•menkos nuovokos žmones, 
kad jie ir iki šiol dar neatsi
peikėjo ir vis dar tebeklejo- 
ja apie gręsiamą komunisti
nį perversmą.

Sąryšyje su to komiteto 
raportu skaitome busiant ne 
pro šalį pažymėti, kad “The 
Wall Street Journal” žiuri j 
dalykus nepalyginamai rim
čiau, negu tie patriotingieji 
advokatai. Del “baimės pe
rimto” komiteto raporto ta
sai žurnalas editoriale sako:

“Reiškimas tos rųšies 
baimės dėl šios šalies poli
tinių įstaigų saugumo 
perdaug jau atsiduoda 
isterija ir nesąmonėmis. 
Tos įstaigos atlaikė neap- 
rubežiuotą ateivybę, ke-
turių metų civilinį karą, 
kuturis karus su svetimo
mis. valsybėmis, socialinę 
ir ekonominę metamorfo
zę (persimainymą) iš žem
dirbių civilizacijos į indus
trinę. Mes pakartojome 
iki tūlo laipsnio Anglijos 
patyrimus, būtent, kad žo
džio laisvė yra geriausias 
apsaugojimas nuo politi
nių ekspliozijų.

“Žinoma,' negalima pri
tarti terorui. Juoba, kad

dabartinė valdžios forflįa 
gali būti pakeista kltus'ly- 
ties (formos) valdžia pri
silaikant konstitucijos dė
snių. Taip buvo tyčia pa
tvarkyta. Ir išmintingai. 
Tik kurstymas prievartos 
stvertis valdžios nuverti
mui yra ^draudžiama.” 
Toliau žurnalas primena 

patriotingiems advokatams, 
kad jų legalinė profesija 
tankiai atsiduoda parazitiz
mu ir liepia jiems labiau žiū
rėti, kad,, teismuose butų 
daugiau teisybės prisilaiko
ma. Esą pusti burbulą apie 
57 skirtingų rųšių komuniz
mo pavojingumą yra visai 
bergždžias daiktas. Skai
čius tų ,kurie norėtų prie
vartos keliu nuversti val
džią, esąs visai menkas ir 
jis nesudarąs jokio pavo
jaus.

Protingas kalbas malonu 
klausyti. “The WalĮ Street 
Journal” atstovauja stam
biajam kapitalui. Vienok 
Advokatų Associącijos karš
tagalviams jis pasakė daug 
teisybės. Tas faktas, kad 
žurnalas pilnai pripažįsta, 
jog valdžios forma kitėjo, 
kitėja ir kitės ateityje, yra 
reikšmingas. Jis net giria 
konstitucijos gamintojus, 
kad jie įrašė tokį dėsnį, ku
riuo einant valdžios) forma 
gali būti pakeista. Bet tatai 
turi būti atlikta ramiu bu
du, o ne prievarta. ' Kitaip 
sakant, jeigu dauguma žmo
nių nori pakeisti valdžią, jie 
gali padaryti tai balsavimu.

Tai visai teisinga mintis. 
Isterikos apimti žmonės gali 
sukauti apie visokius “rau
donus” pavojus ir patvaru
mą, bet tas šauksmas yra tik 
vėju, pamuštas. Net kapita
listų organas, sutinka, jog 
valdžios kitėjimas yra neiš
vengiamas dalykas. Ištik- 
rųjų šis pasaulis butų neįma
nomai nuobodus, jeigu jame 
nepasireikštų kitėjimo ir vi
skas butų patvaru.

Naujo karo 
pavojus.

Europos padangė vėl ap
siniaukė. Vėl pradedama 
kalbėti apie karo galimybę. 
Fašistų premieras pasinau
dojo proga sustiprinti savo 
prestižą. Nėra jokių įrody
mų, kad Italijos komisionie- 
rius nužudė graikai. Labai 
galima, kad žudeikos yra al
banai. Bet Mussolini nesu
tiko laukti, kol dalykas bus 
ištirtas, ir pasiuntė ultima
tumą. Esą šiaip ar taip grai
kų valdžia esanti atsakomin- 
ga, nes ji nepasirūpino tin
kamai komisionierius apsau
goti. f ‘ j

Ultimatumo tonas gan aš
trus. Tarp kitko reikalau
jama užmokėti 50,000,000 li
rų ir mirtimi nubausti žu- 
deikas. Kiti ultimatumo 
punktai irgi aštrus. Graiki
ja sako, kad ultimatumas 
jau perdaug atsiduoda dik
tavimu, ką graikai turi da
ryti. Žinoma, diktatorius 
Mussolini jau priprato savo 
valią antmesti Italijos žmo
nėms. Dabar jis siekiasi to
lau— diktuoti savo valią ir 
eitoms valstybėms.

Bet nejaugi dėl to, kad li
to nužudyti keli komisionie- 
riai bus paskelbtasrVara^? 
’ Nejaugi tai yra-rikroji prie-
žastis? Žinoma, gal atsirasžaštis? Žinoma, gal atsiras noma, bus apsaugoti Wall 
nemažai naivių žmonių, ku-Stryčio- interesai. Faktas

Tie patikės tuo, jog tai yra 
tikroji priežastis. Daugelis 
žmonių tikėjo, kad Sarajevo 
tragedija (nužudymas Aus
trijos sosto įpėdinio) pagim
dė pasaulinį karą. Dabąr 
visi žino, kurie nori žinoti, 
jog Sarajevo tragedija buvo 
tik priekabis, o tikrosios 
priežastys randasi kur ki
tur: kovoje dėl rinkų, etc.

Priežasčių dabartiniam 
konfliktui irgi nesunku su
rasti. Italai žiuri į graikus 
kaipo į savo konkurentus 
dėl Adriatiko juros kontro
liavimo. Romoje visą laiką 
vaikščiojo gandai, kad grai
kai yra padarę slaptą sutar
tį su albanais dėl Adriatiko 
kontrolės. Mussolini ūmi ak^ 
cija dabartiniame krize le
mia laimėjimą. Laikas la
bai patogus: kitos valstybės 
yra perdaug užimtos Ruhr 
srities klausimu ir vargu ga
lėtų sudrausti Italiją. Tuo 
budu Mussolini vienu akme
niu du paukščiu užmuštų: 
atsikratytų nuo Italijos kon-( 
kūrento ir sustiprintų savo 
autoritetą. Vargu juk kas 
gali abejoti, kad italai greit 
įveiktų graikus.

Italai jau pradėjo žvangy- 
ti ginklais, kad parodžius, 
jog juokų krėsti jie nemano. 
Graikai greičiausiai bus pri
versti nusileisti, nes be kitų 
pagelbos jie prieš italus ne
galės atsilaikyti. Jie šau
kiasi į Tautų Lygą. Bet ta 
įstaiga jau ne kartą parodė, 
jog ji nesugeba išrišti nė 
vieno svarbesnio klausimo. 
Taipgi ir šis graikų nesusi
pratimas su italais patvir
tins tik tą faktą, jog dabar
tiniu laiku galybė yra teisy
bė.

Argentina kratosi 
nuo ateivių.

Pietų Amerika irgi prade
da pamėgzdžioti Jungtines 
Valstijas. Neužilgo Argen
tinos kongresas pradės svar
styti sumanymą, kuris sie
kiasi suvaržyti ateivybę. Esą 
pastaruoju laiku privažiavę 
,daug nepageidaujamų ele
mentų, kurių tarpe yra ne
mažai kriminalistų. Kita 
vėl blogybė esanti ta, kad at
važiuoją daug jokio amato 
nemokančių darbininkų, ku
rie skverbiasi į miestui ir 
tik sunkina miestų darbinin
kų gyvenimą. Sumanymas 
siūlo įleisti tik parinktus 
ateivius, kurie gali šaliai at
nešti naudos. Per tūlą lai
ką ateiviai butų po priežiū
ra. Jeigu jie : pasirodytų 
esą negeistini, tai valdžia 
galėtų juos deportuoti.

Sakoma, kad sumanymas 
busiąs priimtas. Tuo budu 
ir Pietų Amerika greitu lai
ku pradės “sjjoti” ateivius.

Pripažino 
Meksiką.

Ant galo, Jungtinės Val-
stijos pripažino Obregono 
valdžią. Vadinasi, diploma
tiniai santykiai, kurie buvo 
nutraukti 1920 m., vėl bus 
atnaujinti. Kokiomis išly
gomis Jungtinės Valstijos 
pripažino Meksiką, kol kas 
nėra tikrai žinoma. Vienok 
iš to, kas yra žinoma, gali
ma spręsti, jog amerikiečių 
interesai bus apsaugoti Mek
sikoje. Pirmon galvon, ži-
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yra tas, jog kuomet didlapiai 
ima kalbėti apie “paniekini
mą” amerikiečių teisių Mek
sikoje, — tatai reiškia tik 
vieną dalyką: Meksikos val
džia priešinasi <Wall Stryčio 
savivaliavimui. Kokių inte
resų galėjo turėti Meksikoje 
eilinis Amerikos pilietis? 
Beveik jokių. Kas kita su 
Wall Stryčio klika.' Dauge
lis tos klikos narių buvo už- 
jnteresuoti Meksikos alie
jaus laukais, kiti vėl visokio
mis neteisybėmis buvo įsigL 
ję ten neįmanuomai didelius 
žemės plotus. Ir kai Obre
gono valdžia pasiryžo par- 
žiurėti, kiek teisės turi tie 
ponai valdyti labai abejoti
nu budu įgytas nuosavybes, 
tai kapitalistų kontrolių o j a-

' L. Šeimenis
* : ■ *

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.

Keletas žodžių vietoj įžangos.
Plačioji Lietuvos mokytojija 

buvo auklėta Rusijos mokyklo
se, gi paskutiniais metais — Lie
tuvos mokyklose, kurios labai 
maža kuo skiriasi nuo Rusų mo
kyklų. Mokytojai besilavinda
mi Rusų tipo mokyklose gerai 
pažino rusų gyvenimą, dvasią, 
kultūrą, būdą, papročius ir t.t. 
Visiems gerai žinoma, kad laike 
Didžiojo Karo skaitlingi Lietu
vos inteligentijos būriai blaškėsi 
įvairiuose Rusijos kampeliuose, 
įvairiuose kraštuose, kame taip- 
pat turėjo geros progos pažinti 
rusų, o dalinai ir tikrųjų rytų 
kultūrą. Bet visapusiai išsilavi
nusiam inteligentui, o ypatingai 
pedagogui toli gražu pėrmaža 
rusų kultūros. » Nepasakysiu, 
kad labai mažai naudos butų iš 
Rusų tipo mokslo įstaigų, ypa
tingai prisimenant rusų gyveni
mo ypatybę, bėt visgi tenka pri- 
pažiti, kad Vakarų Europos gy
venimui toli nūžęhgus pirmyn, 
Rusai pasiliko užpakalyj ir ne- 
galixduoti to, kas reikalinga kul
tūringam šių dienų žmogui.

Vakaruose kas kita; kasdieni
nio gyvenimų technikos tobulu
mas, mokymo priemonių gausu
mas,* daugybė naujų auklėjimo 
metodų bei principų, Įjūrio ru
suose nors ir žinomi, bet gyveni
me nepraktikuojami.

Lietuvos mokytojai gyvenda
mi tarpe tų skirtingų kultūrų ir 
gerai susipažinę su rytais, o vi
sai silpnai su vakarais, nutarė 
laike šios vasaros atostogų pa
važinėti Vokietijoje bei Čeko
slovakijoje, kad įgavus nors 
bendrą vaizdu apie Vakarų gy
venimą. • žinoma, smulkiai pa
žinti visas gyvenimas jokiu bu
du negalimas, bet įgijimas ben
dro vaizdo, kiek gilesnis patyri
nėjimas vienos ar kitos srities 
pilnai prieinamas, ką pilnai su
prato patys ekskursantai ir ne
leisdami laiko smulkmenoms 
stengėsi paviršutiniai, bet su 
didesniu skaičium dalykų susi- 
pažinti.

Iš Kauno ligi Leipcigo.
Liet. Mokytojų Profesinės 

Sąjungos Centro Komitetas su
kvietė 9 d. liepos Kaunan visus 
savo narius, pareiškusius noro 
važiuoti ekskursijon. Nors an
kščiau buvo susirašiusių arti 
100, bet išvažiavo iš Kauno tik 
35 žmones. Centro komiteto na
rių p. Žygelio ir p. Gūžio buvo 
viskas paruošta,! likosi tik pirkti 
bilietus ir traukti gana ilgon 
kelionėn. Išvažiavome 10 d. 
liepos, 5 vai. vakaro. Ekskursi
jos dalyviai—mokytojai įvairių 
Lietuvos mokyklų: pradinių, vi
durinių ,o taip pat ir aukštes
niųjų—gimnazijų. ,

Susėdus* į greitą jį Lietuvos 
traukinį • garėsi lyg' ir nejaukiu; 
viena, gaila buvo šį tą palikti— 
mat dauguma buvo jauni vyrai 
ir papelės; antra, būdami iš į- 
vairiausių Lie.tuvos kampelių ne
spėjo susipažinti, be to ir žymiai 
savo budu vienas nuo kito sky- 
rėmes. žemaičiai, kurių žymi 

mi laikraščiai ėmė rašyti 
apie meksikiečius tokių bai
sių dalykų, nuo kurių imda
vo net šiurpuliai krątyti.

Dabar ta šlykšti kampani
ja prieš Meksiką eina prie 
galo.' Viskas persimainė. 
Įvyko susipratimas. Wall 
Strytis, matomai, perdaug 
nenukentėjo, todėl nebėra 
reikalo rašyti apie Meksikos 
bolševikiškas reformas ir ki
tus baubus. Tik “Draugas” 
nieku budu negali užmiršti 
to dalyko, kad Obregono val
džia įžeidė papos pasiuntinį. 
Jeigu butų jo valia, jis tikrai 
nebūtų leidęs Amerikai pri
pažinti Meksikos tol, kol Ob- 
regonas nebūtų nuvažiavęs 
į Romą papai pantaplio pa
bučiuoti.

t dauguma buvo, linksmi, šaltai, 
palengva viską svarstą, aptarią, 
visuomet jaučią save, ne greitai 
įtikę svetimai nuomonei, žodžiu, 
labai ir labai atsargus esą. Su
valkiečiai, kiek daugiau, bent 
paviršutiniai, inteligencijos tu
rį, labiau savyje užsidarę, ma
žiau kalbą ir netaip greitai su
siartiną, susipažiną.

Šios ryškesnėsės ypatybės, ne
minint jau kitų sričių ypatybių, 
kai dzūkų, kapsų, zanavykų iš 
vienos ir žemaičių, aukštaičių iš 
kitos pusės pagrindiniai tolino 
vienus nuq kitų.

Bet lipšnus, malonus į stotį 
atlydėjusių atsisveikinimas, o 
ypatingai p. žygelio, pasakysiu, 
gaspadoriškas rūpestingumas 
ekskursija verste vertė visus 
būti dėkingais ir reikšti padėkos 
atėjusiems atsisveikinti bei pa
linkėti laimingos keliones, kurių 
nemažas būrelis buvo.\ Bet tuo- 
jaus garve'žys sušvilpė, pasigir
do lietuviškas “prašau sėstis”, il
gas skepetaičių mosavimas ir 
mes apleidome Kauną, tą laiki
nąjį Lietuvos centrą. .

Kiek pavažiavds Kauno* apie- 
linkės tarpkalniais, atsidūrėme 
lygių lygiausioje Suvalkijoje. 
Dalis žemaičių dar nebuvo va
žinėj ę Suvalkijoje ir prasivėrę 
langus žiurėjo į derlingus, lau
kus, vienkiemius, 1 bažinytkie- 
mius, kiek vėliau pamatė ir 
garsios Kazlų Rudos girias.

Mauručius pravažiavus suval
kiečiai parodė Veiverius, tą taip 
gerai pažįstamą Lietuvos moky
tojui kampelį, iš kurio ne vienas 
mokytojas gavo reikalingas ži
nias, kad vėliau dirbti užsibrėž
tąjį darbą. Nors rusai laikė Vei
verių mokytojų seminariją sla- 

’vinimo įstaigai', bet, reikia paste
bėti, nelabai jiems tatai vyko ir 
Lietuvos mokytojija pasiliko 
garbingoje, jai tinkamoje, vie
toje. '

Toliau, girias pravažiavus, vis 
tas pats vaizdas, — lygumos, 
vienkiemiai šiaudiniais stogais, 
geri juoduoją javai tęsėsi ligi 
pat Vokiečių rubežiaus.

Prie rubežiaus ryškiau į akis 
puolė gyventojų turtingumas, 
laukų derlingumas ir apdirbimo 
technikos* tobulumas. Čia maty
ti dažniau ūkio mašinų, daugiau 
stogų bleke bei čerpėmis dengtų, 
durpes kasant mašinomis lyg gi; 
ria krūvų rigsojo, mat ten visa 
apylinkės biednuomenė, bei dva
rai sau kurą kasasi.,

Jau ir Virbalis, — ekskursan
tai lyg ko nerimauja, vaikščioja 
iš vietos į vietą, vagone daiktus 
ąusižiuri, bėga stotin i litus į 
markes išsikeisti, kurių už kiek
vieną litą gauna* 18,000. Dauge
lis nori keisti, kasoj neištenka 
markių. Kai kurie pasilieka su 
litais bei doleriais; '

Tuoj per vagonus pereina mui
tinės valdininkai, šio to paklau
sinėja, patikrina dokumentus ir 
be didelių trukdymų tuoj leidžia 
traukinį per rubežių. Vokiečių 
pusėj tenka išlipti, eiti užregis
truoti pinigus, kad vėliau, grįž-

tant butų galima iš Vokietijos 
išvežti; mat Vokiečiai nenori 
leisti pinigų užsienin. Pinigų 
reikalą sutvarkius einama daik
tų revizijon, kame ir viskas grei
tai atlikta, toliau stojama eilėn 
ir vienas už kito eina per kam
bariuką, kame kišenius smulkiai 
apžiūrimą, ar nesiveži ginklų ar 
šiaip netinkamų vokiečiams da
lykų.

Ši procedūra gerokai keliau
ninkams įgęsta ir musų ekskur
santams neperlabiausia patiko; 
bet niekis, mažai ką reiškia pil
nam energijos ir viskuo besido
minčiam jaunimui (pažymėsiu, 
kad senių musų tarpe beveik 
nebuvo).

(Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Bereikalingi dūsavimai
“Naujienų” 202 num., rug. 

27, tūlas Moksleivis rašo ‘‘Pas
tabos iš L.MjP.S.A. seimo nu
tarimų, pažymėdamas, kad 
‘“Pažangus moksleiviai bijosi 
pažangiųjų vardo”. Jfdomu, 
kad p. Moksleivis myli būd
vardį, nežiūrint kiek jis ten 
reikštą. Mat galima kuo nori 
pasivadinti, tik klausimas, 
kiek tas turės reikšmės?

Moksleivis sako: “Iš šalies 
žiūrint ir nežinant tikro kal
bamųjų moksleivių sąstato 
reiktų manyti, kad tame sei
me paėmė viršų dešinieji arba 
klerikališkųjų pažiūrų moks
leiviai. Juk kam gi kitam 
reiktų bijoti žodžio “pažan
gus”?” . r.'i

Sulig šiuo sakiniu žmogus 
gali pasivadinti kuo jam pa
tinka ir reikštų, kad jis toks 
esąs. Bet jeigu mes kiek rim
čiau pagašlvosime, tai pama
tysime, kad visai ne taip. Kiek 
įvairių pasivadinimų rasi pa
sauly, ir iš jų kiek pasiekė ti
kslo sulig savo pasivadinimų? 
Atsakymas: labai mažai. O 
pasižiūrėkime į musų lietuvių 
pasivardijimus, tai nė kalbėti 
nėra ko. Tik paimkime porą 
faktų, tuoj rasime. Sakysim, 
Lietuvoj yra tokių elementų 
kur save vadina “krikščioni
mis demokratais”. Gal p. Mo
ksleivis malonėtų paaiškinti 
ar tas vardas “demokratas” 
turi kokios reikšmes? To liaus 
komunistai vadina save kovo
tojais už darbininkų “laisvę”. 
Kokią reikšmę tūri tas- žodis 
“laisvę”? Tai tik būdvardžiai, 
ir neturintys jokios reikšmės. 
O kai dėl /“dešiniųjų”, tai čia 
labai sunku pasakyti apie ko
kius dešiniuosius p. Mokslei
vis kalba. Jeigu jis žiuri “ta- 
vorščių” akimis, tai jis gali čia 
rasti “dešiniųjų”. šiaip aš 
nematau moksleiviuos čia di
delio dešinumo nė kairumo. 
Žinoma, atskiri nariai gal tu
rėti savo palinkimus, tai prF 
vatinis jų dalykas, bet ne or
ganizacijos. Del “klerikališ

kumo” tai tik tuščia baimė. 
Kiekvienas žino gerai, kad 
kas norėjo eiti prie klerikalų, 
tas senai nuėjo pas juos. O 
tie, kurie šiandie yra Mokslei
vių organizacijoj, arba S.L.M. 
A., iš tų jau tikrai klerikalų 
pabus, nėra ko verkti.

p. Moksleivis sako: “Išbrau
kus žodį “pažangiųjų” pasida
rė tokia spraga, kad jau ke
liais sakiniais negalima užlo
pyti”. Šis pasakymas panašus 
į vieno dzūko pasaką: Kartą 
ėjo keliu, per giria dzūkas ir 
zanavykas. Einant dzūkas tru
putį atsiliko. Zanavykas tai 
pamatęs sumanė iškirsti jam 
šposą.. Nusitvėrė medžio šaką 
ir lenkė kiek gulėdamas, pas
kui paleido ją. šaka pataikė 
dzūkui ir išmušė jam akį. Dzū
kas suriko: gerai, broluci, kad 
palaikei,, o ka, ne, būt visai ma
ne užmušę”^ p. . Moksleivio 
nuomone, jeigu butų palikta 
žodis “pažangiųjų”, tai moks
leiviai ir butų buvę pažangus, 
bet dabar jau jie negalės būt 
pažangus, nes tas būdvardis 
išmestas... '

Toliaus p. Moksleivis pacita
vęs p. d’Mentus Amoris žo
džius : “Savaime moksleivių 
organizacija laikosi nuošaliai 
politikos, jon gali priklausyti 
visų pažvalgų moksleiviai ir 
alumnai”, sako: “Matote kaip 
greit moksleivių organizacija 
apsitraukė lyg kokiu ruku, ir 
negali iš vardo žinoti su ko
kiais moksleiviais reikalą tu
ri.”

Pažiūrėsime, ar gali visų pa- 
žvalgų moksleiviai ir alumnai 
priklausyti moksileivjĮų organi
zacijai, Leiskim sau mes Chi
cagoje turime nemažą būrį 
profesionalų— daktarų, redak
torių, advokatų, inžinierių ir 
kitų. Iš jų kai kurie visai ne
priklauso jokiai partijai, kiti 
ti yra socialistai, kiti tautinin
kai, etc. (išskiriant klerikališ- 
kų pažvalgų). Tą patį turime 
ir su moksleiviais. Moksleiviai 
turės alumnus ne iš tų žmo
nių, kurie yra kokios partijos, 
bet iš profesionalų. O kokių 
pažvalgų jie yra, tai kol kas 
mums nėra taip labai svarbu. 
Svarbu mums mokslas. Moks
leiviai pabaigę mokslą pasi
rinks sau partiją kokia kuriam 
patiks. Nustatymas, kokiai jie 
partija turės priklausyti, ne
turėtų jokios vertės. Tas dąu- 
giaus pareis nuo to, kaip,, vi
suomenė atsineš į mokšteivius, 
kurie šiandie eina mokslus. 
Kad klerikalai šelpia saviškius 
moksleivius, jie įgyja prielan
kumą mokslą baigusios inteli
gentijos. Jeigu pažangioji vi
suomenė tą patį darys, t. y. 
stengsis kiek galėdama moks
leivius šelpti, tai ji turės ir 
pažangiofeicjĮs inteligentijos iš 

tų moksleivių, kurie šiandie 
patys stengiasi prie to eiti.

—Studentas.

Įvairenybės

23 metus dirbtas laikrodis

Vienos mieste laikrodininkas 
Jakob Javorek padirbo didelį 
laikrodį, jį dirbo 23 metlis. 
Laikrodis turi 3 metrės aukš
čio, 2 metru pločio ir sveria 
300 kilogramų (18 padų ir 30 
sv.).

Ant laikrodžio galima maty
li 18 miestų laiką, tame skai
čiuje, Vienoj, Kelne, Amster
dame, Paryžiuje, (Londone, 
iMadride, Buonos - Aires, Tokio, 
Čikagoj, Kalkirtte, Melburne ir 
kt.

Toliau laikrodis rodo saulės 
judėjimą erdvėj, mėnulio at
mainas, mėnesio datą, valandą, 
minutę, sekundą. Ant laikro
džio yra žemės globusas, ap
sisukąs per 24 valandas apie 
savo ašį.

Kiekvieną pusvalandį atsida
ro durelės ir tarpdury pasiro
do išradėjo atvaizdas. Kiek

-vieną minutę pasirodo* dvi ju
dančios figūros kurpius valąs 
pusbačius ir “šarmanščikas” 
su mechaniškai grajončia val
sus, “šarmanka”. Saulė ir mė
nuo erdvėje bėga savo keliais, 
tąip-pat teko ir nusileidžia.

Laikrodžio apačioje yra pa
statyta su dviem bokštais pi
lis. Kas valanda atsidaro du
ris ir pasirodo dvi armotos. 
Ant bokšto mirtis savo dalgiu 
mojuoja. Kas pusvalandis iš 
budelių išeina šeši sargybiniai 
ir pusantros valandos pro pilį 
pravažiuoja žaislų traukinys.

(“L-va”)
~~ ~ ~~ .. .............................. - ■ ii "K

Redaktorius gavo 
$5 pabaudos

A.. H. Bowman, 1316 Maple 
avė., Evanstono Netws-Index 
redaktorius, kuris kiek laiko 
atgalyašė ilgus straipsnius sa
vo laikrašty, kad neikia Evans- 
toną valyt? ir gražinti, dabar 
likosi priteistas užsimokėti $5 
pabaudos ir teismo lėšas uz 
nevalymą elės ties savo na
mais.

Garsinkitės Naujienose
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KAUNAS
PASIKORĖ.

Liepos mėn. 31 d., 5 vai. pa
sikorė Kėdainių kelio ruožo 
viršininkas inžin. Vladislaus- 
kisnPadalka. Priežastis neži
noma, bet spėjama, kad dėl 
šeimyninių nesusipratimų.

LIETUVOS BALTGUDŽIŲ 
MINISTERIJOJ.

Liepos 28 d. 1923 m. be prie
žasčių paaiškinimo paliuosuota 
nuo tarnybos penketas baltgu-

peršovęs jo paties sūnūs, Sta
sys Batūra, 20 m. jaunikaitis; 
jo antrąją žmoną Teklę Batu- 
rienę nukovęs jų giminaitis, 
Albertas Butrimas, 18 m. jau
nikaitis, abu moksleiviai ir 
šauliai. Batūros gyvenamoji 
troba su visu turtu ir nukau
ta Tekia Baturiene sudegė. Li
ko išgelbėti iš ugnies dvejetą 
mažučių Batūrų vaikučių. Nu
žudymo ir padegimo priežas
tis nežinoma. Suimtieji ir ap
kaltintieji jaunouilai kalti esą 
neprisipažino'. Eina tardymas.
. KARININKAS NUSKENDO.

komunistams pasitraukus ir 
užėjus reakcijos viesulai, so- 
cialdėinųkratijos veikėjai visai 
liko išblaškyti. Keletas be jo
kių apkaltinimų tapo vietoje 
sušaudyti (sušaudyti 7 drau
gai). Kiti turėjo prasišalinti 
Latvijon, kurie ir ligišiol nė
ra grįžę. Likusieji tuo tarpu 
manė bent kiek atnaujinti sa
vo veikimą, bet 1921 m. Žval
gybos tapo suimti, biauriausiai 
sumušti-sukankinti (P- Gaiga
las ir k.), be jokios kaltės iš
laikyti po kelis mėnesius kalė; 
jimuose ir paleisti milicijos 
priežiūrom Nuo 1921 m. iki 
šiolei pasai ir visi gyvenamieji 
dokumentai * tebėra milicijos 
nuovadoje Vaškuose, du metu 
žmogus darbininkas negalėjo 

be dokumentų iš gyvenamosios

o sutilpdavo net caro laikais J Nepažįstamieji visa tai paėmę 
Ar nedaro čia įtakos “swięte rainiai nudūlino vėl į mišką.
wojsko”?

“Dz. Wil.” fredakdija šiam 
pjudymui atskirame savo prie-

Nugąsdinta Gicčniene nuke
liavo į Švenčionių policiją, pra
nešė apie tą nepaprastą įvykį

rašė pritaria ir tvirtina, teisin- ir reikalavo pagalbos. Tačiau
giau— meluoja, jog iš 10Q lie
tuvių vaikų, laikomų Vilniaus 
lietuvių prieglaudose 99 esą at
vežti iš “Kauno Lietuvos”.

BIELIONYS^

Švenč. apskr. Prieš pora 
savaičių ėjo Cicėnienė nuo Pa- 
Yingio į Švenčionis ir nešė 
maisto bei pinigų savo giminai-

policijoje ' valdininkai \ ėmė 
juoktis. Girdi, vagių gaudy
mas —: ne musų darbas. Daug 
geriau butų, jei galėtumei šį 
tą nupasakoti apie lietuvių 
mokyklų, lietuvių laikraščių 
skaitytojus ir 1.1. Tuo viskas 
pabaigta, bet žmonės bijosi di
desniais keliais važinėti, šun
keliais dar galima išsislapsty
ti. (“L. R.”)

džių tarnautojų, tame skai
čiuje keletas iš “33” Vilniaus 
tremtinių.

Pasipiktinusi tokiu nesu
prantamu paliuosavimu Kauno 
baltgudžių. kolonija nutarusi, 
kad nei vienas baltgudis netu
ri moralės teisės tarnauti to
kioj įstaigoj, kur tyčiojamasi 
iš jo tautinių teisių. .

Duodasi patėmyti, kad ir į 
balt gūdžius dabar taikoma ka
talikiška {politika — baltgu- 
džiai katalikai (“Kryvic”) pro
teguojami, o pravoslavai arba 
laisvamaniai bent neigiami. 
Net Klaipėdos krašte jau gir
dėt pasiskundimų, kad evan
gelikai Lietuviai užviešpatavus 
turi katalikų šventes švęsti, 
nes valdžios įstaigos tada už
daromos. (“L. Ž.”).

Palanga. Trečiadienį, rugp. 1 
dieną besimaudydamas Palan
gos juroje prigėrė 3 p. pulko 
leitenantas Plėtras Alekna.

M. Broliukas.
PROFESORIUS SIMPSON 

DEL VILNIAUS

STEBUKLAS.

Aleksote kadaise karo žiny
bai prigulėjo didelis Nemuno 
kanto gabalas. Susisiekimo 
Ministerija tą krantą išprašė iš 
K. A. M. sau neva tai uostui 
statyti. Šioims dienomis Susi
siekimo Ministerijos buvo su
šauktas posėdis aptarti, kur 
Kaune statyti uostą. Ir čia pa
sirodė stebuklas, kurį čia mi
nime, tas Nemuno kranto ga
balas iš Susisiekimo Ministe
rijos patekęs į kun. Vailokai
čio banką, kuris ten savo san
dėlius turi. Kokiu budu tai 
atsitiko, — Susisiekimo Minis
terijos valdininkai to nežino. 
Jie žino tiek tik, kad bankas 
kažkokiomis teisėmis pasirem
damas, reikalauja iš Susisieki
mo, ar K. A. Ministerijos ir li
kusią kranto dalį atiduoti ban
kui. f‘L. ž.”).

KODĖL SPAUSDINAMOS UŽ
SIENY KNYGOS.

Pačiame Kaune yra bene 14 
spaustuvių, kui|omjs- (trūksta 
jau darbo. Bet Lietuvos mi
nisterijos tebeužsakinėja spau
dinius užsieny. Ar tai ne pa
kirtimas lito, ar tai neišveži
mas dolerių užsienin. Vyriau
sybė stengiasi ne visai vyku
siais budais- sulaikyti bėgimą 
valiutos užsienin. Tad ir pa
čiai reikia to paties laikytis. 
Pirmiau Lietuvos spaustuvės 
būdavo užverstos darbais, da
bar litui atsiradus darbo nu
stoja ir reikia laukti krizio. 
Nors vyriausybei vertėtų steng
tis spaudinti knygas vietoj, 
bet ne užsieny.

IŠVOGĖ DISKREDITUOJAN
ČIUS LENINĄ IR TROCKĮ 

DOKUMENTUS.

MASKVA. Sovietų valdžia 
savo užsienių atstovybėms įsa
kiusi sekti, gal kur pasirodys 
labai svarbus dokumentai, lie
čiu Lenino ir Trockio derybas 
su Vokietija, kuriuos išvogę iš 
archyvo ir kurie, paskelbti, 
galėsią labai diskredituoti mi
nėtus asmenis.
BAISI ŠEIMOS TRAGEDIJA.

Šiaulėnai, Šiaulių ,apskr..4, š. 
m. rugpiučio iš 6 į 7 d. Dikta- 
riškių vienkiemy atsitiko bai
si tragedija. To vienkiemio 
ūkininko Jono Batūros 1 vai. 
naktį užsidegė troba. Iš tro
bos išbėgo pašautasai (į ran
kas ir kaklą) dar gyvas šeimi
ninkas Batūra, kurs prieš mir
damas milicijai pareiškė: jį

Reuterio žinomis, rugpiučio 
6 d. profesorius Simpson, bu
vęs 1 Jetuvių-Latvių sienai nu
statyti arbitražo Komisijos 
pirmininkas “Times” laikraščio 
strainyje Vilniaus reikalų 
pareiškęs, kad jei Vilniuje bu
tų įsigyvenę lietuviai, tai kiek
viena proga lenkai butų užsi- 
puldinąję Lietuvą. Lenkai tu
ri nepasotinamą norą įtraukti 
Lietuvą ankšton unijon su 
Lenkija, o ypatingai tas noras 
padidėjęs nuo Rusų-Lenkų tai
kos sutarties pasirašymo, ku
ris įvyko Rygoje 1921 m., ir 
kurios nustatytas šienas pripa
žino Ambasadorių konferenci
ja. Tuo tarpu priešingai Ru
sų-Lietuvių ^taikos sutartis, pa
sirašyta Maskvoje 1920 m., vi
sai netapusi peržiūrėta, nors, 
tada Rusija pripažinusi Vilnių 
Lietuviams. Toliau iSini'pso- 

nas pareiškęs, kad remiantis 
net istorinius pamatais negali 
būti jokių abejojimų kuriai 
valstybei Vilnius turėtų pri
klausyti, o be to 1920 m. Vil
niaus krašto lietuviai, žydai 
ir gudai galutinai butų perbal- 
savę Vilniaus krašto lenkus ir 
Vilnius butų turėjęs priklausy
ti Lietuvai.. Bet 1921 m. Len
kija ėmusi teroro budu len
kinti Vilnių, tuo budu ruošda
ma rinkimus savo naudai. To
liau vis ėjęs Vilniaus klausi
mo svarstymas ir buvęs daro
mas ekonominis ir politinis 
spaudimas į Lietuvą, %kad ji 
susijungtų su Lenkija nepriim
tinomis Lietuvai sąlygomis ir 
galų gale kovo mėn., 15 d. 
ambasadorių taryba patvirti
nusi Lenkų agresijos politinį 
padėjimą.

Baigdamas prof. Simpson 
pasako, kad išspręsti tokią 
Vilniaus krašto nenonnalę pa
dėtį nesą jokios vilties kitaip, 
kaip tik ta, kad tas klausimas 
butų pavestas išspręsti visai 
nepartiniam teismui.— (Elta).

vietos niekur išeiti nei darbo 
pasijieškoti. Gyvenk, kad no
ri!.. . z-’.

Musų viešpačiai jokio skirtu
mo nedaro tarp komunistų, 
socialdemokratų ir net valstie
čių. Girdi, ko čia mes suksi
me galvas, nebučiavai klebo
nui į ranką, ir marš į ėipę, 
šunsnuki, bet ką gi mes gali
me ko geresnio laukti iš vietos 
negramotnų viešpačių, kad net 
ir p. V. R. Ministeris, kalbėda
mas dėl socialdemokratų inter
peliacijos rinkimų laisvės var
žymu, pasakė: Pilietis turėjo 
įgaliavimus nuo sodjaldemo-z 
kratų apylinkės ,komisijoje at
stovauti ir tuom aišku, kad jis 
yra komunistas.

Aišku, kad nuo viršaus iki 
apačios pravedama tam tikra 
sistema. Neklupščioti prieš 
kunigą, busi bolševikas ir lais
vės tau nėra.

Daug pasisekimo kovoje Žei
melio draugams!

P. Papartis.

čiams, kurie vargsta kalėjime. 
Ties pačiu Bielionių dvaru iš
ėjo iš miškelio pakelėj keletas 
asmenų apginkluotų šautuvais, 
revolveriais ir kardais, apsivil* 
kę jie buvo uniformomis pa
našiomis į lenkų policininkų. 
Buvo trečiadienis. Žmonių 
skubėjo daugybė į rinką, bet 
išvydę tokius svečius vieni su
stojo it įbesti, o kiti nudulkėjo 
kiek arklių kojos išneša. “Sve
čiai” atstatę revolverius “man
dagia^’ paridikaflavo' ptiduot^ 
pinigus ir maistą. Cicėnienė 
kuogreiČiausiai tatai atliko.

Kaltinėnai (Švenčionių ap.). 
Musų parapijos dalis buvo an
kščiau neutralinėje juostoje. 
Dabar kai kurie sodžiai radosi 
lenkų valdžioje. Lenkai tuo
jau ėmė savotiškai šeiminin
kauti. Gaudo ypač (kareivius, 
kurie tarnavo lietuvių kariuo
menėje. Jie buvo paimti į ka
riuomenę einant tam tikrais į- 
statymais. Dabar juos kaltina, 
kad jie tarnavę dėl žemės. Tuo 
tarpu nelaimingi žmonės sėdi 
kalėjime ir nėr žinios ar ligai 
tas tęsis. (“L. R,”).

Vyru ir Vaikinu
ra

Gerumas yra svarbiausias dalykas perkant rubus. " 
Ši yra labai nepaprasta proga nusipirkti rudeninį ra 
siutą tik už $37.50. Geriausio materijolo, naujausių S 
stylių, (pasiūti geriausiai. ®

Iš Okupuotos Lietuvos
•VILNIUS.

Lietuvių pogromas Vilniuje.
Gautomis iš Vilniaus žinio

mis, lenkų valdžia vėl daro 
Vilniaus lietuvių inteligentų ir 
ietuvių kultūros įstaigų po

gromą. Visai eilei lietuvių 
mokyklų mokytojų įvairiau
siais išgalvotais pretekstais 
nebeleidžiama mokytojauti. 
>nkų valdžios atstovai pa
reiškę lietuvių gimnazijos ir 
lietuvių mokytojų seminarijos 
vedėjams., Ikad neleisią (šioms 
mokykloms veikti ateinančiais 
mokslo metais.1 Suimta apie 
20 žmonių, baigusių šiais me
tais lietuvių gimnaziją ir mo
kytojų seminariją. Valdžia 
uos kaltina šnipiųėjime, kas 

neturi nė mažiausio pagrindo. 
Laikydama juos kalėjime, len
kų valdžia siekia tikslo neleis
ti gimnazijos abiturintiems 
stoti į aukštasiąs mokyklas, o 
naujai išleistiems mokytojams 
varyti mokytojų darbą.

(“L. Ž.”)

Dviem eilėm ir viena eilė guzikų. Taipgi liuosų sty
lių pasiūti siutai ir aptempti styliai. Didelis pasirin
kimas spalvų, dailus, dryžuoti ir čekioti. Taipgi gra
žių sumaišymų. Mieros 33 iki 46. Paprastiems, sto
riems, augštiem« n* mažiems vyrams.

Jauniems vyrams 
High School Siutai 
su 2 kelnėmis.
Smart stylių ir gra 

žiai čekioti, dryžuo
ti, viena ar dviem 
eilėm guzikų, mie- 
ros 32 iki 38

,$33.50

Pašto viršininko 
teismas

Raseiniai. — š. m. rugpiučio 
m. 18 d. Kauno apygardos 
Teismas Raseiniuose nagrinės 
bylą buvusio Raseinių pašto, 
telegr. ir telef. viršininko Cypi
no, kuris, pralošęs kortomis 
daugiau 2000 litų, pradžioj 
sausio mėn. pasislėpė Vokieti
joje su 32,000 litų valstybės 
pinigų fŠviso. Pradžioj kovo 
m. Cypinąs, sąžinės verčiamas, 
sugrįžo į Raseinius, pasidavė 
teismo rankosna ir sugrąžino 
daugiau 30,000 litų. (“L. Ž.”)

Žeimelis, Pasv. apskr.
Žeimelis iš senų laikų atsi

žymėję kaipof socialistinis kam
pelis, prieš didįjį karą čia vei
kė “Socialdemokratų” kuope
lė.

Pradėjus tvarkytis Lietuvai, 
susidarė Žeimelio aplinkėje ki
tokios sąlygois socialdemokra
tų veikimui. 1919 m. Rusams

Vilniaus Lietuvių Savitarpės 
Pagalbos Draugijos valdybos 
nariams ir steigėjams d-rui 
D. Alseikai, lietuvių ligonines 
vedėjui, ir d-rai A. Alseikienei, 
akių ligų gydytojai, uždraus
ta medicinos praktika. Uždrau
dimo priežastis nežinoma.

[“L-va”].
—“Dziennik Wilenski” rašo, 

kad Ižos rajone pasirodęs gink- 
uotas būrys banditų, atėjusių, 

anot jo, iš Sovietų Rusijos. Ja
me .buvę apie 40 žmonių.

NAUJI “ŽYGIAI”. 
V J

“Dzienn. Wil.” kažin koks 
kum. K7 W. nusiskundžia, kad 
nemetama laukan lietuvių 
prieglauda iš Subačiaus gat. 
23, 1921 metų pavyzdžiu, kai 
ouvo išmetama lietuvių prie
glaudą iš namų Nr. 16 (toj pa
čioj gatvėj), nes šio buto per1- 
maža esą šaritėms, kurios taip 
daug pririnkusios rastinių vai
kiu įdomu kas čia per prie- 
žasltys veikia, kad tų rastinių 
vaikų taip daug atsirado Vil
niuje, ir jau jie net naujai į- 
kurtose prieglaudose nesutelpa,

Ankstybo rudenio viršutiniai kautai 
ir gabardines

$25.00 iki $35.00
Puikus gabardines tan ir pilki, yoke iš užpakalio ir 
su diržais. Knit tex ir tweed viršutiniai kautai ke
lių stylių, mieros 36 iki 44

Amerikos Geriausi Siutai dėl Vaikų

$12.50 $14.50
$16.50

Shower-proofed, Devėjims-proofed 
extra kelpės. Pasiūti visi iš vilnų 
materijolo kurie nesiraukšlios, su
sinti labai tvirtai. Nuo 8 iki 18 me
tų amžiaus. > /

TURNER BROS
CLOTHING CO

S. W. Corner Roosevelt and Halsted St.

75cin.

Victrola No. 80 
$100

Mahogany ar Riešučio 
Kitokių stilių $25 iki $1500

VICTROLA PADARO LINKS 
MESNIUS NAMUS.

Muzika, kuomet tik nori, tokių artistų, kuriuos tik 
nori išgirst. Jie pasirengę daiuot ir grajit jums pas 
artimiausį dylerį Victor produktų. Jis maloniai su
tiks jums pagrajit biie vieną iš dvidešimts vieno 
skirtumo stiliaus Victrola — ir ten jus rasit vieną, 
kuris jums patiks. Paprašyk pagrajit šiuos:

Nauji VICTOR Rekordai dėl Rugsėjo:

73911
«

Ktir Bakūžė Samanota.
Mariona Rakauskaite.

pukružėlė.
Mariona Rakauskaitė.

Listo kain.
10 in. 75c

ll 4<

73912 Po dvigubu ereliu. Maršas
Sousa’os Benas. , ■ ,

10 in. 75c

u Rankos kitoj pusėj jūrių. Maršas.
Sousa’s Benas.

<< <<

73913 Elenos Polka 10 in. 75c

65118
U

65121

<c

67251
<4

72260

72426

69779

72075
«

Kauno Kapelija.
Pabaiga Svieto. Polka, 

Kauno Kapelija.

Ar turit šiuo VICTOR Rekordus?,
Jau saulutė teka (Tautiška daina) 10 in. 75c

Linartienė ir Vysockaitė. <( u
Kaip gi gražus ,gražus.

Linartienė ir Vysockaitė.
U «

Užtrauksime naują giesmę 
(Liaudies daina). 

Boleslovo Valušio.
Neris upė ir Šešupė (Liaudies 

Boleslovo Valušio.

Kur bėga Šešupe
Vilniaus Lietuvių Choras.

Noriu miego.
(2) Pasėjau linelius.

Vilniaus Lietuvių Choras.

Vai putė, putė
Lucija Mačiūnas. 

Lopšine.
Lucija Mačiūnas.

Himnas, Lietuva Tėvyne
Jonas Butėnas.

Eina Garsas.
Jonas Butėnas.

Lelijų Valcas
Kauno Kapelija.

Rožių Valcas.
Kauno Kapelija.

Ūkininkų Valcas
Kauno Kapelija.

Kaimo Bernelio Valcas.
Kauno Kapelija.

10

daina)

10

in. 75c

10 in. 75c

10 In. 75c

10 in. 75c

10 in. 75c

Kiekvienas dyleris VICTOR produktų maloniai sutiks 
viršminėtus rekordus dėl jūsų pagrajit, ir suteiks 

jums VICTOR Rekordų katalogą.

Žiūrėkit po antvožų ir ant leibelių, kad butų 
Victor vaiabaženklis.

Victor Talking Machine Co
Camden, N. J. U. S. A.

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, dv* skirtingi boileriai, kieto medžio užbaigimo svar
besnėse kambarioše, 33 pėdų platumo lotas, randasi 5606-5610-5612 
So. Sawyer Avė. Kainos labai prieinamos. Ateikite ir apžiūrėkite 
tuos namus, ir taipgi kitus, kurie čia nėra paminėti.

A. Romanowski, namą budavotojas 
6540 South Westem Avė.

E. Kelnor, ofiso managerius. Ofiso valandos nuo 9 iki 6
Vi,- r —...........—........ -......... , ■■ ■  ............ ■ ........—; - —

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louis Avė. 
'CHICAGO. ILL.

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

A. BARTKUS. Pjes.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Darbininkų Diena

Darbininkų Diena — Labor 
Day— yra legalinė šventė be
veik visose Jungtinėse Valsti
jose, švenčiama kas metai rug
sėjo mėn. pirmąjį pirmadienį. 
1882 metais Knights of Labor 
pirmą kartą parodavo tą die
ną Nehv Yorko Ynieste, 1884 m. 
buvo pakartota ir nutarta, kad 
ta diena butų darbininkų šven
tės diena. 1887 m. Colorados 
valstijoj ta diena buvo pripa
žinta legaline darbininkų šven
te, o 1909 metais ji buvo jai 
švenčiama visose Jungtinėse 
Valstijose, išskiriant Arilzonos 
ir North Dakotos valstijas.

Tat ateinantį pirmadienį ta 
Darbininkų Diena sukako 4 
metus. Per visą tą laiką orga
nizuotieji darbininkai kvietė 
savo draugus į masinius susi
rinkimus, aiškino jų vargus ir 
ragino organizuotis kad iš to 
vargo išsivadavus. Tečiau su
lyginus tų ilgų metų darbą su 
dabartiniu darbininkų judėji
mu nematyt tokių didelių vai
sių, koki turėtų būti. Supran
tama, tai ne Darbininkų Die
nos kaltė. Tiesa, kai kurie 
darbininkai tą dieną vadina nu
sidėvėjusią, pasenusią. Bet 
turime daug švenčių, kurios 
yra daug senesnės, pav. sek
madieniai, o betgi nesakome, 
kad jos jau pasenusios, nusi
dėvėjusios. Atpenč, laukiame

Iš Klaipėdos Krašto
|| U||

Klaipėda (Ek.) Rugpiučio 1 
d. Krašto Direktoriai prisiuntė 
Minist. Pirmininkui savo tos 
pačios dienos nutarimą, ku
riame prašoma daryti visus 
reikalingus žingsnius kuovei- 
kiausiai perimti Klaipėdos 
krašto geležinkelius Lietuvos, 
žinion.

■ i ■■ i ..i r .mįiia^lMyi i X.iJi

PALAIMA ŽMONIJAI.

Lietuvių soprano rekordai 
dėl Victor

jų, kaipo pasilsio dienos. Jei 
tų švenčių nebūtų, tai nei pa
silsio mums nebūtų, o turtin
gesni mes irgi nė kiek nebūtu
me. Vadinas, ne diena arba 
šventė kalta, o tie, kuriems ji 
skirta, kad jie nemoka ar tin
gi ja pasinaudoti.

Rytoj, rugsėjo 2 dieną So
cialistų Partija rengia darbinin
kų iškilmę Riverview Parke. 
Ten kalbės mylimiausias dar
bininkų vadas Debsas ir kiti 
darbininkų reikalų gynėjai. 
Tat kiekvienas darbininkas tu
rėtų ten būti. Dalyvaudami 
toj iškilmėj jie turės ne tik 
pasilsio, pramogos, bet ir išgirs 
naudingų darbininkų klasei da
lykų.— Laisvės Mylėtojas.

Paviliojo savo brolio 
žmoną

Mis. Doorthy Delucha, 20 
metų, 77H) ,(rreenwood* avd, 
pabėgo su savo vyro broliu, 
pasiimdama su savim du vai
ku ir vyro $8(X), Spėjama, 
kad jo brolis su jo žmona iš
važiavo į Italiją. Jos vyras li
kęs su vienu vaiku dideliame 
nuliūdime.

Grain elevator darbinin
kai nutarė streikuoti

Grain elevator darbininkai 
nutarė kaip šiandie sustreikuo
ti, jei darbdaviai nesutiks jų 
reikalavimų išpildyti.

Nusižudė mergina
Miss Mary Moore, *45 metų, 

2023 Lawrence avė., užsiraki
nus virtuvėj gazu užsitroškino. 
Tuo laiku kitame kambary jos 
sesuo skaitė knygą. Pastebėjus 
gazo kvapą ji įsilaužė virtu
vėn, bet jos šesuo jau buvo ne
gyva.

Kazimieriečių priėmimo 
vakaras.

Rntradienį, rugsėjo 4, 7:30 
V. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj ruošiamas Seserų Kazimie- 
riečių priėmimo vakaras.

Iš Europos sugrįžo p. Joseph 
R. Noel, Noel State ‘Banko 
prezidentas, su žmona ir sū
num, svečiavę ten tris mene- 
Bius* ■ . . i-._____....'lli'iA'JA
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Senelis Debs’as Chicago j
Jis kalbės Socialistų piknike 

rugsėjo antrą Riverview 
Parke.

Kas nenori išgirsti senelio 
Debs’o kalbos Kas yra sene
lis Debsas? Kad kur tik se
nelis kalba tenai svetainėje 
pritrūksta vietos. Tūkstančiai 
žmonių klausosi ir atsiklausy
ti negali. Senelio Debs’o pra
kalbas lanko aukšto ir žemo 
luomo žmonės. Jis yra vienas 
veteranų kovotojų už darbo 
žmonių reikalus. Jis kelis 
kartus sėdėjo kalėjime už tai, 
kad jis kovojo už darbo žmo
nes. Nors jis Atlantos kalėji
me praradot savo sveikatą, bet 
darbo, organizatyvio darbo 
darbininkų eilėse jis nepametė. 
Jis yra pasirįžęs ir toliau už 
darbo žmonių reikalus kovoti.

štai tas senelis ir vėl kalbės 
žmonėms apie jų pačių reika
lus ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 2 ,Riverview Parke. Jam 
prigelbėti bus dar geras pro
gramas, kuriame ima dalyvu-

Plikis reikalauja 
savo pinigų

“The Thomas” įstaiga pri
žadėjo p. Tauff’ui užauginti 
naujus plaukus. Jis negalėda
mas sulaukti užaugant naujų 
plaukų, traukia minimą firmą 
teisman reikalaudamas sugrą
žint jam $75., kuriuos jis firmai 
sumokėjas už vaistus. Mat fir
ma žadėjusi užauginti 
jam palukus uniu laiku, bet iki 
šiol to nepadarė. P. A. Tho
mas, kalbėdamas firmos vardu, 
pareiškė, kad minimas klien
tas gavęs paskutinį “trytmen- 
tą” birželio 30 d., o firma ža
dėjus užauginti plaukus į 90 
d. Firmai duota«dar mėnesis 
laiko parodyti “stebuklus”.

Išgelbėjo vaiką
Lincoln Park per neatsargu

mą įpuolė į vendenį trijų me
tų amžiaus vaikas, W. Tho
mas. Jo gelbėti šoko j vande
nį apysenis žmogus, kuris net 
nė plaukti nemokėjo, šiaip ant 
kanto niekas nesiskubino gel
bėti vaiko. Pagalios vaiką ir 
tą žmogų priplaukęs laiveliu 
policistas išvežė ant kranto-. 
Vaiko motina vietoj būti tam 
žmogui dėkinga, jį dikčiai api
barė, pareikšdama, kad jis tu
rėjęs vaiką sudrausti prie upės 
kranto žaisti.

Norėjo pasipelnyti 
kitų pinigais, bet pa 

teko už grotelių
Charles Millard, 33 metų, 

3435 S. Michigan avė., rinko 
aukas vaikų prieglaudai, , ku
rios visai nebuvo. Jam pavy
ko nemaža pinigų surinkti nuo 
žmonių tam tikslui, bet dabar 
jis tapo suimtas ir priteistas 
užsimokėti $500 pabąudois ir 
teismo lėšas.

Svičmanas užsimušė nu
puolęs tarp kary .

James C. Pohvell, 37 metų 
amžiaus, 6528 Drexel avė., 
svičmanas, kuris dirbo Beit 
Raihvay /kompanijai, nupulda
mi tarp dviejų tavorinių ka
rų mirtinai susižeidė. Abi jo 
kojos buvo sulaužytos. Nuve- 
žus jį ligoninėn, jis tuoj pasi
mirė. . , ' i ;.i* 
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mą gerai žinomi asmenys, kaip 
tai Morris Rubin, kuris dai
nuos, Šeimom* Stedman advo- 
katais-kalbėtojais, Skiečių cho
ras, Otto Branstetter Soc. 
Part. sekretorius ir senelis 
Debsas.

Kad programas perilgai nesi
tęstų ir nenusibostų publikai, 
komitetas todėl paskyrė kiek
vienam tam tikrą laiką seka
mai ,

I Daina—Morris Rubin
pradeda ............................ 2:15

II Kalba Seymour Sted
man ...................  3:15

III Darnai-—Vokiečių D’aiinos 
Draugija .................................. 3:45

4 Kalba— trumpa apie or
ganizaciją r— lOtto (Branstet
ter ..............................    . ... 4:15

5 Kalba —Dienos klausymas 
—senelis Bugenius V. Debs 4:30

Iš programo matos, kad bus 
geras, tik reikalinga yra skait
lingo atsilankymo. Todėl lai ne
lieka nė vieno namie. Va
žiuokime visi į Socialistų Par
tijos pikniką Riverview Par
ke ateinantį, sekmadienį.

—Proletaras.

Už atsisakymą duoti 
$8,000 gavo bombą

Keturias italų šeimynas bom
ba išvijo gatvėn. Namų visi 
langai tapo išdaužyti ir prie
angy sienos apgriautos bom
bos, kuri ekspliodavo kevirta- 
dienio naktį prie 516-18 N. 
Leavitt gat.

Louis Marino, tų namų savi
ninkas, pranešė policijai, kad 
jis gavęs tris grasinačius laiš
kus, reikalaujančius $8,000. 
Kadangi jis atsisakė išpildyti 
juodran’kių reikalavimą, spė
ja, kad dėlto buvo padėta jo 
namų prieangy bomba.

Taxi cab užmušė žmogų
Thomas II. Bartley, 38 me

tų amžiaus, 223 W. Ontario 
St. tapo užmuštas bedirbant. 
Bartley, kuris yra telefono 
knygų išnešiotojas, [stovėjo 
ant vežimėlio prie Edison na
mo. Taxi cab, kurį operavo 
Benjamin Dįituma, (parmušė 
Bartley ir sutrynė tarp veži
mėlio ir užpakalio taxi cab. 
Sužeistasis tuoj pasimirė.

A. f A.
Ant atminties metinių sukak

tuvių Zidoriaus Žičkaus. 43 me
tų amžiaus, mirė rugsėjo 8 die
ną, 1922. Paėjo Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Eržvilko pa
rapijos, Raginės kaimo. Paliko 
dideliame nubudime savo mote
rį Kotryną ir dukterį Veroniką, 
sūnų Kazimierą, vieną brolį ir 
seserį Amerikoje. Motiną, 8 se
seris ir 3 brolius Lietuvoje. O 
Dieve, kaip tu beširdės mirtis 
išplėšiai iš musų tarpo bran
giausi globėją. Nėra mums ant 
svieto nei draugų nei prietelių. 
Nors ir miręs metai laiko, bet 
musų širdyse dar neužgeso jaus
mai. O kaip yra sunku man be 
savo brangaus globėjo. Taigi 
meldžiu atminti tą liūdną širdį 
ir dėkavoju Judeikiui graboriui 
ir visiems draugams ir gimi
nėms už malonų paskutinį pa
tarnavimą laidotuvėse. Tariu 
širdingai-kčiu visiems. Meldžiu 
draugų ir pažįstamų ateiti ant 
pamaldų rugsėjo 3 dieną, 7:30 
vai. ryto į šv: Kazimiero baž
nyčią. Tegul jam būna lengva 
šios šalies šalta žemėle. Ilsėkis 
mylimas vyras ir tėvas.' Lieku 
nubudusi moteris- su vaikučiais, 
Kotrina Žičkienė, 4609 So. Wells 
St., Chicago, III.

DAVTD RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South SIde ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

’ 50 metų sukaktuvės bus 
apvaikščiojama nuo išradi
mo pirmos praktiškos rašo
mos mašinėlės, kuris atsibus 
Ilion, Herkimer Co., N. Y. 
rugsėjo 12 dienų. Rašomoji 
mašinėlė pati per save pa
darė labai svarbų nuotikį 
moderniniame gyvenime, 
kad dabartinis pasaulis var
giai galėtų be jos apsieiti. 
Išradėjas C. Latham Sholes, 
iš Milwaukee, Wis., kuris mi
rė tenai 1890, vienų savo pa
skutinių laiškų sako: “Ką aš 
esu palikęs savo jaunuose 
dienose kaipo vertę rašomo
sios mašinėlės, yra palaima 
žmonijai, o labiausiai mote
rims”. Tuos pačius žodžius 
galima pasakyti ir apie Tri- 
nerio Kartųjį Vyną. Ta gy
duolė yra palaima žmonijai 
ir specialiai moterims, ku
rios labai tankiai kenčia nuo 
prasto apetito, užkietėjimo, 
vidurių, gasų viduriose, gal
vos skaudėjimo, nervingu
mo, neramaus miegojimo ir 
kitokių simptomų vidurių 
nemalonumų. Bet ji yra ge
ra gyduolė visiems — viso
kio amžiaus ir visokiame 
padėjime, kaip Mrs. Chollak, 
767 Main St., Edvvardsville, 
Pa., sakė pėreitą gegužį: 
“Tjcinerio Kartusis Vynas 
yra) dėl senų ir jaunų, dėl 
sergančių ir dėl sveiku”. Pir
kite jį jūsų aptiekoje arba 
pas gyduolių pardavinėtoją 
ir laikykite parankioje vie
toje ateinančiai sezono per
mainai.

i (t, 
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šį mėnesį Victor išleido lietuvių kal
boje rekordus, kuriuose yra įdainuota 
labai gražių lietuvių kalboje dainų ži
nomos suprano Marijortos E. Rakaus
kaitės. t

“Kur bakūžė samanota”, liaudies 
daina, su lengvomis ir švelniomis me
lodijomis ir yra dainuojama su dideliu 
jausmu. “Du kryželiai”, turi labai 
gražią fhelodiją, su žemomis gaidomis 
ir yra dainuojama su įkvėpimu.

Du žinomi maršai yra įgrapinti ži
nomo Susą beno. Tie maršai “Under 
the Double Eagle” ir “Hands aeross 
the Soa”, yra žinomi visur ir jie ne
reikalauja perstatymo. Jie yra ge
riausi iš visų maršų. Tik kai kurie 
gali klausyti šaltu krauju.

Dvi labai gražios polkos kur jus 
galite šokti, “Helen” ir “Koniec swia- 
ta” yra griežiamas kaimiečių beno. 
Abidvi turi klarnetos gražias melodi
jas. Polką šokti visuomet yra didelis 
smagumas. Ji daug kuo skiriasi nuo 
kitų/ šokių.

PAKAITAS SVIETUI.
Tai svarbu žinoti namų 

šeimininkėms. Į
Šią savaitę atsibuvo Chica- 

goje konvencija John F. Jelke 
Kompanijos, išdirbę jų Good 
Luck Aleomargarino selesino- 
nų ir atstovų.

Konvencijoj dalyvavo atsto
vai iš visų šalies dalių. Kęn- 
vencija turėjo daugiausia pa- 
mokų tikslą, l^aslink to svar
baus maisto produkto, kuris 
savo tyrumu ir sveikumu pa
keičia sviestą ir, kuris kaskart 
plačiau liekasi žinomas dėl na
mų šeimininkių.

Maisto žinovai tvirtina, kad 
dėl aptepirno ant duonos dėl 
vaikų ir dėl visos šeimynos, jis 
yra geriausias.

Phone Lafayette 5429 
Phone Lafayette 5428

Lietuviška Aptieka
Šiuomi turiu už garbę prane

šti lietuviškai visuomenei, kad 
nupirkau apticką po numeriu

2735 W. 43rd St
vienas blokas į šiaurius nuo lie
tuviškos bažnyčios. Pilnai už
pildžiau ją visokiais vaistais, 
kaip Amerikoniškais taip ir Eu- 
ropėjiškais. Reikale malonėkite 
kreiptis prie manęs, o aš pasi
stengsiu užganėdinti sąžiningai 
pildydamas daktarų receptus ir 
duodamas teisingus patarimus.

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorius

2735 W. 43rd Street, 
Chicago, III,

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

0. R. Shoe Store
1738 W. 47th St.

Del Mokyklų Atidarymo
Pamatykite musų pilną pasirinkimą vaikų ir 
mergaičių čeverykus pigiausiomis kainomis. Bus 
duodamos dovanos prie kiekvienos nupirktos 
poros.

-  — \............—* • • . -----------------*

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS
AUDROS DURIS IR SIETOKOS

Kas nors labai naujo. Ateikite persitikrinti prie musų, 
negu adresuosite.

Mes

/

2510-16 Archer Avenue

žiemą ir vasarą durįs sujungtos į 
vieną

Sykį įdėtos — visuomet gatavo^. Jus 
padarysit permainą iš vidaus.

Su juodo drato screen sekcija $7.50 ir augščiau

turime kai kurias duris su gal
vanizuoto drato sieteliais$8.50 ir augščiau

Mes dirbame audros duris ir por- 
čiij langus ant orderio

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
i laiką ir pinigus

Douglas Products Co.
“Geresnės lentos ir medžio 

išdirbystė pigiau”

Phone Victory 6545
Netoli South Halsted Street
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PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEIN’į TA PAČIA KAINA. KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- 

RARANKIUS ĮRENGIMUS
MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
I musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žiemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te-; 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Mažais Iškasėtais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pagimatykite su mumis — 
esame Išpertai tame dalyke.

MUSŲOBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 

. ir trimingai, kaip pa- 
. veikslėly, specialiai po M* ■ ■ wU

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- ^9 9 ii 
duodamos po

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

J. KLEIN & CO.
- Chicago■ 4544-48 Cottage Grove Avė.j

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio v u U Skausmo

Nei vienas žmogus nedaro sau tei
singai arba savo šeimynai, kuris nuo
lat nešiojasi rupturą, kuomet yra taip 
lengva ir pigu būti išgydytu su pa
gelbėk mano metodo. Jus nežudote lai
ko nuo darbo, nereikia ligonbučio bi
lų mokėti ir jus busite išgydyti be 
pkausmo.

SKAITYKIT KĄ MR. 
SESTAK SAKO:

“Daugiau kaip metai laiko aš pa
kėliau perdaug sunkiai ir gavau rup
turą. Aš nenorėjau turėti peilio ope
raciją ir aš bandžiau visokių būdų 
gydymo, bet negavau jokios pagelbos 
kol nuėjau pas Dr. Flint. Aš kalbė
jau su žmogumi kurį Dr. Flint bu
vo išgydęs ir nusprendžiau, kad aš 
nueisiu pas jį ir likau išgydytas to
kiu pat budu. šiandien aš esu svei
kas ir stiprus. Išgydžiau savo ruptu
rą be peilio ir skausmo ir negulėjau 
nei minutos. Yra puikus dalykas bū
ti išgydytu taip lengvai”.

JOHN SESTAK, 
2218 So. 59th Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

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

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėiiomis, uždaryta.

» t

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau ruiK-anttias 
kenčiančių žmonių, o

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 I
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną. J< ,i u. i ..........—V

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesm-agumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Meš taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robeir St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydyinu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9. '

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd„
, Chicago, III.

______ __ —---------- --------------- -——



Lietuvių Rateliuose
Naujieny draugingumo 

vakarienė
P. Grigaičiui atvykus iš Lietu

vos Naujienų direkcija ren
gia draugų vakarienę.

Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis, tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos, turės daug įspūdžių 
papasakoti Naujienų draugin
gumo vakarienėje, kurių ren
gia Naujienų direkcija.

Naujienų "draugų vakarienė 
įvyks panedėlio vakare, rugsė
jo 3 d., Great Northern kote
lyje, kampas Jackson bulvaro 
ir Dearborn gatvės, vidurmies- 
tyje. Vakariene prasidėsianti 
7 vai. vakare.

Visi Naujienų draugai yra 
kviečiami dalyvauti Šioj įdo
mioj Naujienų draugingumo 
vakarienėj.

“Birutė”
Dabartiniu laiku “Birutė” be 

sunkaus darbo rengtis prie 
“Sylyijos”, turi ir “good time”. 
Gana dažnai ruošia įvairius iš
važiavimus. Štai pereitų šešta
dienį ji buvo išvažiavus į Wil- 
lovzs Spring net visai nakčiai. 
Turėjo savo “Moonlight” pik
niką. Toks piknikas jau ne- 
bepirmas šių vašarą.

Visi gerai pasilinksminu grį
žo namo ir vėl stvėrėsi savo* 
darbo prie “Sylvijos”.

“Birutės” Konservatorija.
Nesenai įsikūrusi “Birutės” 

konservatorija gerai gyvuoja. 
Nemaža studentų ji jau turi, 
žodži u—progresuoja.

North Šitie
Iš Rytmetinės žvaigždės Pa- 

šelpinio ir Pasilinksminimo 
Kliubo darbuotės.

šioj lietuvių kolonijoj gerai 
gyvuoja Rytmetinės žvaigždės 
Pašelpinis ir Pasilinksminimo 
Kliubas. Kadangi kliubas su
sideda iš rinitų ir progresyvių 
narių, tai jis turi nemaža ir 
draugų northsidiečių tarpe.

Rugpiučio 26 dienų kliubas 
buvo nusitaręs surengti šei
myniškų išvažiavimų į maudy
nes ir miškus, bet kaip -iš ry
to pasirodė lietinga diena, tai 
išvažiavimas neįvyko. Vietoj 
išvažiavimo, kliubiečiai susi
rinko į Liuosybės salę ir čia 
turėjo šeimyniškus pietus. Vi
si linksmai šnekučiuodami ir 
fekania’is užkandžiais gerėda
mas bei juokaudami praleido
me laikų.

Bcužkandžiaujant buvo pra
nešta, kad North Sidc randasi 
viena mergina, tai E. Sarbin- 
taitė, kuri dar visai nesenai 
atvykus iš 'Lietuvos, ilgų laikų 
buvus be darbo ir dabar susir
gus ir randasi labai blogame 
padėjime. Jis primines ar ne
būtų gerai tos merginos su
šelpiami kiek paaukoti. Tam 
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eMakna
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visi pritarė ir bemątant sume
tė $62.50. Po $5 aukavo šie 
nariai M. Krajauskas, A. Ti
tas, J. Stalgaitis, R. Saikius, B. 
Namajuška, A. Valiulis; po $2 
aukavo: Al. Gudialis, J. Rad- 
zišauskas, Ig. Ambrolevičia, J. 
Bailia, M. Žukas, J. Keras, X. 
Saikus, A. Kunigonis, C. Mont- 
vid; po $1. aukavo C. Rudis, 
T. Palionis, A. Katašauskas, 
J. Martiniutis, J. Čepaitis, J. 
Moskus, V. Strumskis, P. La
banauskas, M. Yankus, M. Ma
telis, E. Stravinakietė, Eva 
Eva Stravinskiutė, J. Giunaus- 
kas: po pusę dolerio: J. Gude
lis, K. Morkus, M. Paskųs.

Aukos jau priduota p-lei 
Serbintaitėi, už ką ji taria 
aukavusiems širdingai ačiū.

—Northsįdieitis.

Draugijoms
Daugelis draugijų ir žmo

nių rūgo ja, t kad “Naujienos” 
mažai rašo apie draugijų rei
kalus, apie jų veikimą. Bet vie
toj išmetinėti, reikia griebtis 
plunksnos ir apie draugijų 
darbuotę parašyti patiems į 
laikraščius.

Draugijos visuomet rude
niop pradeda daugiau atgyti, 
turi visokių parengimų, dau
giau veikimo. Jeigu norima, 
kad kas butų apie tai rašoma, 
lai nepatingi apie tai pranešti 
laikraščiui. Tų gali padaryti 
draugijos sekretorius arba bile 
koks draugijos narys. Bet 
ankiausia toki dalykai “pa

mirštama”. Užganėdinti drau
gijas iir jų pageidavimus 

‘Naujienos” turi reporterių, 
draugijoms reikia tik apie sa
vo veikimų “Naujienų” redak
cijai pranešti, kad tokia ir to
kia draugija nori reporterio ir 
duoti ženklų įžangos. O redak
cija su mielu noru tai pada
rys. Ruduo artinas; daugiau 
darbo, daugiau energijos, to
dėl lai geras darbas atneša ge
rus* vaisius.

“Naujienų” “Spulka”
, Kiekvienų savaitę yra po 3— 
4 aplikacijos paskolai. Kiek
vienų savaitę darosi apyvartos. 
Kiekvienų savaitę “Spulka” 
auga. Ypatingai pereitos sa
vaitės rekordas sumušė visus 
kitus rekordus. Ačiū visiems 
už nemokamus išgarsinimus.

Kaip reporteris 
renka žinias

Man, kaipo reportęriui, ten
ka visur būti ir visko prisi
klausyti... Gal daugeliui yra 
tokių dalykų, kurių negalima 
klausyti, tai užgina geruoju, 
jeigu dar vis klausaisi, tai gali 
gauti tokių dovanų, kad visą 
amžį daugiau negirdėsi...

Štai “Naujienų” direkcijos 
susirinkimas prie uždarytų du
rų. Nieko ne pamatyti, nė 
išgirsti negalima: net ir pri
prasta rakto skylutė duryse 
užkimšta popiera. Tas repor
teriui, suprantama gadina dir- 
ksnius. Mėginau Visaip suži
noti kas viduje dedas, bet vi
sai mažai tesužinojau. Jeigu 

susirinkimas butų buvęs vaka
re, tai gal bent užsilipęs prie 
lango bučiau galėjęs ką nors 
išgirsti; bet ir tai “Dievo sar
gas” pamatęs, butų galėjęs pa
šalinti, manydamas, kad koks 
plėšikas. O dienos laike tai 
darant, tai gali pakliūti net ir 
į proto tyrimp vietą...

Kaip tą sužinojau, kąd yra 
slaptas direkcijos stisirihki- 
mas, aš tuoj pamaži eidamas 
linkui uždarytų durų ir berods 
taip tyliai ėjau, nes “gumas” 
dvigubas turėjau ant kulnų. 
Bet vis tik mane išgirdo prie 
durų bėsant, turbut nuo mano 
smarkaus dūsavimo arba ma
no minties, nes sakoma, kad 
dabar profesoriai yra suradę, 
jog žmonių mintys keliauja ir 
viens antram gali perduoti sa
vo mintis. Gal būt kad čia ir 
su manim tas atsitiko, nes 
labai norėjau sužinoti ir visą 
laiką apie viduj esančius mąs
čiau. ..

Nuvijo... net rodos savo 
žmogui nepasitiki ir slaptybes 
užlaiko, bet jeigu jie nuo savo 
žmogaus slepia, tai ir aš nuo 
jų slėpsiu. Aš jums vis tik pa
sakysiu, bet meldžiu š.. .š... ššš. 
neišduoti...

Girdėjau juos kalbant:
“Naujienos” turi prigelbėti 

visiems čia atkeliaujantiems 
imigrantams” — pareiškė vie
nas.

'“Netik įmigrantai, Įbet ir 
esantiems biedniems .sene
liams”—pastebi antras.

“Reikalinga būtinai, kad 
“Naujienos” duotų pagelbų bei 
paspirtį nelaimėje patekusiai 
šeimynai”—šoko trečias.

“Artnasi Kalėdos, užeis šal
čiai, kų likę lietuvių vaiku
čiai našlaičiais veiks?” — pra
sitarė ketvirtas.

Tai viskas ką girdėjau, bet 
aš vistik šnipinėsiu ir toliau, 
kol nuo direktorių neišgausiu 
daugiau paslapties, o išgavęs 
jums pranešiu. Bet meldžiu 
laikyti viską paslaptyje...

h—Raganius.

Iš Tautiškos Parapijos
Mirus “vyskupui” Mickevi

čių, tautiškos parapijos Ame
rikoje liko be “vyskupo”. Į S. 
B. Mickevičiaus vietų tapo at
keltas kun. Ks. M. Žukauskas. 
Jam pradėjus darbuotis, pa
rapija jau įėjo į geresnes vė
žes. Daug skolų tapo latmo- 
kėta ir sutaisė didelis vargo
nus. f

Kas subata rengiama šokiai 
jaunimui bažnytinėj svetainėj.

Tautiškų kunigų konklava.
Kiek teko patirti, tai kun. 

Ks. M. Žukauskas mano grei
tu laiku šaukti konklavų visų 
lietuvių Amerikoje tautiškų ku
nigų rinkimui naujo lietuvio 
“vyskupo”, nes pašak kim. Žu
kausko “kam mokėti pinigus 
ir galvų lenkti kokiam airiui 
arba italui?” —■ geriau lietu
viui.

Taipgi manoma patraukti 
prie lietuvių veikimo visus lie
tuviškus kunigus, 'tarnaujan
čius lenkų “vyskupui” Hodo- 
rui. —Raganius.

KAŪJTĖttOS, Cliicagc, ItL

Per Naujienų pinigų siunti
mo skyrių pinigai išmokėti 
Rusijoj: 4) ,

Rec. No, 1. Ivan Titov,-^ 
/’ ” 2. Alfred Auzin,
” ” 4. Ksenia (Veledi-

movičz,
” ” 13 Ivan Titov ,
” ” 16 Stepaiiia Ralius

Kvitos randaši Naujienų ofi
se. i

Pranešimai
Kas, kfc, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spnlka
• 1739 S. Halsted St. >

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereiha į globų Meluose 
Park, News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose -Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujiehų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu ^dresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

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

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

81 KUOPOS MITINGAS
LS'S. 81 kuopos susirinkimas įvyks 

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

— Kp. Raštininkas.

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

— Sek r. K. Gavėnas.

Illinois Lietuviu Pašelpvj Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 1 -d., 8 vai. vak., papra
stoje svetainėje, 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite laiku susi
rinkti....  — Ą.J. Lazauskas, rašt.

Pirmyn Mišnuvęhoras po vakacijų 
laikys dainų praktikas antradienio va
kare rugsėjo 4 d.j 1822 Wabansia 
Avė., Liuosybės svetainėj. Visi daini
ninkai privalote būti ant praktikos 
taip pat ir nauji ėsate kviečiami pri
sidėti. , • — Valdyba.

Draugijos Atgimtiem 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 Avė. Svar
bių reikalų ddelėi, malonėkite visi 
laiku susirinkti. ,

— Nut. rašt. V. Pakeltis.

Indiana Harbor, Ind. — Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 187 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d., 10 vaL iš ryto, Kathcrine House 
svet., 138 ir Ųeodor St. Prašau visus 
narius laiku susirinkti, taipgi ir nau
jų aplikantų atsivesti.

' — Fin. rašt. Pranas Barzdys.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 2 d., 1 vai. po pietų, 
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkit laiku susi
rinkti, nes randas daug svarbių daly
kų aptarti.

— Nut. raštį b'. Kunevičia.

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

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
repetięijos įvyksta kas penktadienį 8 
vai. vak. • Raymond Chapėl. Gerbia
mieji choristai lankykite repeticijas, 
kviečiame visuomet* naujus.

— Organizatorius.

Cicero. — S. L. 194 kp. susirim 
kimas įvyks nedėhoj, rūgs. 2 d., 1 
vai. po piet, Onos TamUliunienės 
svet., 1447 So. 49th Avė. Visi nariai 
prašomi ateiti susirinkimam ir užsi
mokėti priklausančius mokesčius.

— Valdyba.

Bridgeportas. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus Draugijos paprastas 
susirinkimas bus laikomas antradie
nį, Rugsėjo 4 d., 7:30 v. v., papras
toj svetainėj. 3301 So. Morgan St. 

J,Visi’ natini kMėčiath'if atvykti Miku, 
nes yra svarbių reikalų ' svarstyti.

— Sekr. Ant. Mosteika 
7135 So. Rockwell St.

A. L. P. D. susirinkimas bus laiko
mas rugsėjo 2 d., sekmadienį, Liber
ty svetainėj ant Union ir 30 gat. 
Pradžia 2:30 valandą po pietų. Visi 
nariai būtinai turite atsilankyti, nes 
bus daug svarbių aptarimų.

— Sekr. A. Rekštys.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai gedaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
aal, apsivedimai, asmenų jieško ji
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš
tars jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu, apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
NITTA miTchiell

įg&l:

Jieškaū merginos, kuri save vadina 
Nitta Mitchell. Ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Detroitą pradžioje va
sario (Feb.) 1923. ir nieks nežino kur 
dingo. Ji savo biznį paskutiniu Jaiku 
turėjo 2108 E. Carson St., Pittsburgh, 
Pa. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo apie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas neva ir užžadėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akių, smulkių dantų. Su 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Nitta Mjtchiell jieškojo per laikraštį 
“Keleivį” No. 43, Sept. men. 1922,,dėl 
apsivedimo vyro, ale ne biedno, biz
nieriaus arba profesionalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

APSIVEOIMUI .
Aš GEORGE DAGIS pajieškau gy

venimui draugės neseųesnės 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 prisiųsdamos savo paveikslėlį 
Tik tuoms duosiu atsakymą, kurios 
prisius savo paveikslą. Taipgi nepra
leiskite šios geros progos ir pasisku
binkite. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

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

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumb tikėjimo, ne- 
jaunesnes 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

PAJIEŠKAU merginos žemaitukės 
apsivedimui, kuri turi tėvyškę Lietu
voje, kuri lankė Europos aukštas mo
kyklas ir moka kelias kalbas ir iš 
prigimimo myli ir gailisi ligonių.. Aš 
esu vaikinąs 38 m., gimęs Žemaitijoj, 
profesinį darbą dirbu, drąsus mergai
tės atsiliepkit, kurioms pertoli atva
žiuoti rašykit laiškus ir paveikslą pri- 
siųskit. Viską slaptoj užlaikysiu. Vai
kinai nerašykit nei jokių pasityčio
jančių laiškų.

BENOŠIUS DRUG STORE 
1616 W. 47th St., Chicago,TU. 

c-o š. F. P.
.. .......„i i ....................

■ĮIEŠKO PARTNERIŲ
Jieškau partnerių į mcil or- 

der biznį, pageidaujama neve
dusių. Vaikinams gera proga. 
Pinigų visai mažai tereikalau- 
jam. Atsišaukit per laiškų ir 
duokit savo telefonų, jei turit

3210 S. Halsted St. No. 18

PARENDAVOJIMUI naujas mūri
nis namas; apačioj vieta įtaisyta što- 
rui; viršuje du ofisai ir 6 ruimai pra
gyvenimui; vieta tinkama daktarui. 
Elektra, gasas ir kiti patogumai, vis
kas įtaisyta pagal vėliausios mados. 
Atsišaukite 10801 Michigan Avė., 
Phone Pullman 1372, Roseland.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobilių 
;rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale ,0114.
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KAM reikalinga maliavoti 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 vSt.
_________________ ______J------------

REIKALINGI žmonSs į lietuvių 
viešbutį gyventi: geriausia ir pigiau
sia dėl darbininkų žmonių, su valgiu 
arba be valgio. Kambariai šviesus ir 
švarus.

Atsišaukite
MRS. GADEIKO, 

1606 So. Halsted jSt. "

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai merginom ar 

ženotai porai. Ruimas gerai už
laikomas, šviesus.

Atsišaukite:
65$ W. Slst St.
2 lubos frontas

KAMBARIS rendai, šviesus 
su valgiu ar be valgio. Kaina 
nebrangi.

Kreipkitės:
819 W. 34 PI.

1 lubos užpakalis.

IŠDUODU kambarį vienam 
vaikinui! arba ženotali porai, 
kad moteris galėtų pridaboti 
3 metų mergaitę; kambariai 
apšildomi štimu.

3237 Auburn Avė.
2-ros lubos.

RENDAI kambarys vyrui ar 
merginai. Kambarys šviesus ir 
gerai užlaikomas.

Kreipkitės:
3342 S. Halsted St. 

1 lubos

REIKIA OARBININKŲ
. REIKALINGA mergina arba mo* 

toris prie najnų darbo ir prižiūrėji
mo 4Y2 metų mergaitės./Valgis, kam
barys ir mokestis.

Atsišaukite po 4 vai. vak.
CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 3&h St., 

arba Pershing Rd. 2-rų lubų

REIKALINGA moteris arba 
mergina prižiūrėti mažus vai
kus ir prie namų darbo. Nėra 
skalbimo; mokestis gera.

2202 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 2362.

REIKIA sena moteris pada
boti 18 mėn. vaiką; namų dar
bo nėra; burda ir užmokestis. 
3533 S. Wallace St., Chicago 

3 lubos iš fronto.

PAJIEŠKAU senyvos moters 
prie padabojimo vaiko išėjimo 
laike. Geras mokesnis ir vieta.

Kreipkitės laišku:
3210 So. Halsted St. No. 19

PAJlUšKAU mažos mergai
tes ofiso telefonui atsakinėti.

Atsišaukit pas:
Dr. Strikolį

Telefonas: Bęuflevard »782Q

REIKIA moterų sortovimui 
regsų. Gera mokestis, nuolat 
darbas.

Atsišaukit:
Harry Dray

1447 Blue Island Avė.

REIKIA moterų pardavinėtojų, 
kad butų patyrusios mastinių tavorų 
pardavinėjime. Nuolat darbas, gera 
alga toms, kurios gali gerai atlikti 
darbą.

k STERN’S DEPT. STORE 
3442 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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.

1

PARDAVIMUI
PARDUODU arba mainyčiau bu- 

čemę ir grosernę sena ir išdirbta yie- 
;a. Mainyčiau ant loto, automobiliaus 
arba nupirksit už teisingą pasiūlymą, 
’riežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
636 W. 37th St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
2551 So. Emerald Avė.

Chicago, II).

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

4660 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, biz
nis išdirbtas pep 15 metų, pastovam 
kriauČiui gera proga. Prie dirbtuvės, 
šviesi kambariai pagyvenimui, renda 
pigi. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. Kreipkitės laišku į Naujienų 
ofisą po num. 319.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė. 
Biznis senai išdirbtas. Priežastį dasi- 
žinosite ant vietos. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį.

A. WAITKUS
10450 Corliss Avė.

Pullman, III.
Tel. Pullman 7655

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

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

PARDAVIMUI ' grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui.
Atsišaukite: 3300 Wallace St7 

Chicago, III. 1

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Šaukite Pros- 
pect 1665 tarpe 9 ir 12 vai. nak
tį. Arba Boulevard 3249 tarpe 
1-6 dėl sutarties.

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

Kreipkitės:
5348 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per, 
daug metų. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju iš Chicagos. At
sišaukite 32Q0 Federal Str.

Chicago

ANT pardavimo viena iš gražiau
sių krautuvių šioj apielinkėj. Dailus 
fixČeriai ir labai geras lystas. Ge
riausia proga įgvti mokamą biznį. 
Pigiai parsiduoda.

DĄRGIS & DARGIS
72$ W. 18st Street 
Phjbne Canal 1603 
_________ i______ :______________ _

PARDAVIMUI delikatessen ir 
groserio štoras. Pigiai parduo
sim, nes apleidžiame miestą. Vie
ta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
3245 Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernč ir bučerne 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas ‘ huo gana seniai ir randasi 
lietusiais apgyventoje kolonijoje.

Priežastį pardavimo sužinosite vie
toje.

Kreipkitės:
3140 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 2 pečiai. Vie
nas gasinis, antras kietomis an
glimis kūrenamas. Abudu vėliau
sios mados. Priežastis — einu į 
apšildomus kambarius. Parduo
siu pigiai. 3126 W. 41 PI., 1 fl.

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

Atsišąukite:
1335 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

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

1434 So. 49th Court, 
Cicero, III.

PARSIDUODA pieninė, tu
riu parduoti greitu laiku, arba 
mainysiu ant lotų ar kitokios 
nuosavybės. Biznis gerai išdir
btas; apiclinkė apgyventa Lie
tuviais. Parduosiu pigiai už 
teisingą pasiūlymą. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.

2241 W. 23-rd Place



NAUJIENOS, Chicago, UI

RAKANDAIPARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

Galima matyti nedėlioj ir panedėly.

liga. At

AUTOMOBILIAI
TIK VIENA GERIAUSIA PROGAI

Phone Victory 6639

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

siu

RAKANDAI

lotas, 
64-th

>atiks tas 
i $8,000, 1

mūrinis
Manor

4116 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

EXTRA! EXTRA!

PARDAVIMUI namų rakan
dai (furniture) už labai pigią 
kainą.

Reikale kreipkitės:
3510 So. Union Avė.

yra
savinin-

murinis namas, 4 fla
5 ir 6 kambarius, geriausia 

padėjime, lotas 75x125. Renda la- 
pigi, tik $100 į mėnesį. Parduo 
už $8,500. b , 
JASUDES ir ABRAMAVICZ 

2015 So. Robey St.

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

Atsišaukite:
544 W. 18th St.

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

2907 So. Union Avė.

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

Atsišaukite:
1338 Miller St., Chicago

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.

PARDAVIMUI ar mainymui 
4 flatų naujas muro namas, pc 
6 ir 7 kambarius, garu šildomi, 
South Sidėje. Rendos į 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.

PARDAVIMUI geras saliu
nas, biznis išdirbtas, gera pro
ga padaryti pinigus. Priežastis 
pardavimo, turiu du salimui.

903 E. 75 St.

PARDAVIMUI groserne, ar
ia mainysiu ant mažo namo, 
gera vieta biznis išdirbtas per 
daug metų; taipgi 7 sėdynių 
automobilis.

737 W. 34-th St.

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

Kl. Ladžius,
4333 S. Artesian Avė.

mandagiai ir maloniai patar- 
JOHN E. KLINCK and CO. 
Estate. Loans and ‘Insurance

2402 W. 63rd St.
Phone Republic 0292

PIRKITE farmų žemę dabar, že
mė randasi Menominee County, Mich. 
Nuo $10 iki $25 už akrą. Gera žemė, 
vanduo ir geras oras. Netoli gelžke- 
io, Tik 9 vai. važiavimo ,nuo Chicagos. 

Atsišaukite arba rašykite, Jarosh, 
2216 No. California Avė., netoli Mil- 
waukee Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame cottage cementįpiu pama
tu, elektra, furnace šildomas, 
12x18 garadžius. Kaina $4,500, 
$2,500 įmokėti ir morgičius 3 me 
tams. 5345 Union Avė., Phone 
Yards 2664.

PARDAVIMUI saliunas, vie
na iš seniausių vietų ir kur vi
sados biznis gerai eina. Vieta 
svetimtaučių apgyventa. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės pas savinin 
ką S. J., 4800 Gannison St., ir 
kampas Cicero Avė.

PARDAVIMŪI pigiai rakandai, 
kaip nauji. Overstuffed parloro setas, 
console lova ir valgomo kambario se
tas, 2 karpetai, davenport, stalas, 
liampa, virtuves setas.

Atsišaukite:
800 So. Crawford Avė.
Tel. Van Buren 6746

' PARDAVIMUI 3 iflatų na
mas. Moderniškas iš visokių 
atžvilgių, 2-6, 1-5, rendos $65, 
garu šildomas. 50x125. . Savi
ninkas gyvena ant pirmo aug- 
što. 645 Garfield Blvd.

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na 
mas. Elektra, maudynės, kieto med

5-tą vai
iki 12-tos valandos.

Savininkas:
J. J. ŽIBĄS 

3800 So. Emerald Avė

BARGENAS.
Parduodame šešių flatų bil- 

dingą. Atsišaukite Naujienų 
ofisan No. 320.

PARSIDUODA pigiai biznia
vus mūrinis namas 2 augštų. 
8 metai kaip statytas, Halsted 
st. priešais 33 pi. Maudynės, 
skalbykla, elektra, ąžuolo vi
dus ištaisytas; 85 pėdos ce
mentinis beizmentasv (Krautu
ve tuščia, gailma pradėti biz
nį. K. Pagis, 3313 S. Halsted

Mūrinis namas, 2-jų augščių su 4 
pragyvenimais, po 4 kambariais su 
elektra ir gazu. Pastogis drapanoms 
džiaustyti. Ant galo loto garadžius, 
eurs talpina 2 mašinas. Namas ran
dasi Bridgeporto apielinkėj, Lowe Avė 
arti 86-tos gatvės. Galiu priimti lotą 
arba cottage kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Kreipkitės laišku arba ypatiškai 

:as vakarą ir sekmadieniais

PARDAVIMUI mūrinis biz
niavus namas, ant 63 gatvės, 
apačioj štoras, ant antrų lubų, 
6 kambariai ir 2 ofisai, $iltu 
vandeniu šildohias, kieto me
džio trimingai, rendos $250 į 
mėnesį. 4501 S. Talman avė., 
2 lubos.

PARDAVIMUI saliunas, vie 
nas iš dviejų, abi geros vietos 
Parduosiu pigiai, nes man dvi 
vietos persunkti laikyti.

5343 S. Halsted St. arba 
8900 Normai Avė.

PARDAVIMUI pianas gera
me stovy, parduosiu pigiai.

AtsiŠaukit į Paul Pilkio 
krautuvę, 1822 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda 2 augštų medinis 

namas, kur galima uždėti bile 
kokį biznį, vieta 3823 So. Hal
sted St. Rendos neša į mėnesį 
$120. Kaina tik $7,500. Tai yra 
bargenas ir .bizniava vieta. 
Kreipkitės prie savininko.

6550 So. Artesian Avė.

Kreipkis pas mane, paduosiu jų ad
resus ir paaiškinsiu plačiau apie far- 
mas, kurios randasi keliose didžiau
siose ilietuvių 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 budinkaĮs, ja
vais, gyvuliais, žemė juodžemė ir prie 
molio. Kas pirmesnis atsikreips iš tų 
3 ūkių gaus geriausį 'bargeną. (Kreip
kitės laišku arba ypatiškai dienomis 
ir vakarais, Augusto 31, Sept. 1, 2. 
3. Mane gali matyti nuo ryto iki va- 
caro. Iš didžiausios lietuvių kolonijos 
ūkininkas. 2047 W. 23rd St., Chicago. 
III., 2 fl. frontas.

Brighton Park naujas muro namas 
vėliausios mados statymo, 2 flatai po 
6 kambarius ir Storo vieta. Augštas 
beizmentas vienutėliai gera vieta dėl 
>iznio ant 50 pėdų pločio žemės. Ga
radžius dėl 2 mašinų, prie Lietuviš- 
cds Bažnyčios, tiesiog sakant, puikiau
sioj apielinkėj, kožnam ] 
rimas geras. Reikia cas . . 
sius paskolą duos savininkas. Namas 
randasi

4340 So. California Avė.

PARSIDUODA Ice Cream ir sal 
lainių krautuvė; biznis geroje vieto 
e. Savininkas išvažiuoja Lietuvon.

AtsiŠaukit:
V. M. Stulpinas

3311 So. Halsted St. 
Phone Yards 6062.

PARDAVIMUI Ford touring 
karas, 1921 modelio, yra daug 
extra dalykų, didelis bargena^ 
rasite namie subatoj ir nedėlioj.

J, BUDREVIČIA, 
1632 Winchester Avė.

PARDAVIMUI
' Puiki 6 kambarių cottage 

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

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

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

3748 W. 59th Place

BARGENAS. Parsiduoda mūrinis 
namas 5 ir 6 kambarių'; gasas, elek
tra, vanos, gražus skiepas, garadžius 
1 mašinai, 1331 So. 49th Avė.
Savininkas gyvena 1518 S. 49th Ct. 

Cicero, III.

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

PIRK FARMA NUO PATIES 
SAVININKO.

palikusi negaliu prižiūrėti na

715 W. 47th PJace 
Tel. Yards 0898

TIKRAS PIGUMAS
Ant Bridgeporto, Union Avė., ar

ti 31 St., 3 augščio mūrinis namas 
6 pagyvenimai po 4 kambarius, ga
sas, elektriką. Namas geriausiame pa
dėjime. Rendos $100 į niėriesį. Par
duosiu tik už $8,500; ’ JASUDES ir 
ABRAMAVICZ, 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų, karštu vandeniu šildo
mas ,cimentuotas beismentas, elektra 
maudynės. Viskas gerame padė
jime.

Kreipkitės
4026 So. Artisian Avė

ARTI MCKINLEY PARK
2 augščio 

tai po 
me i

PARDAVIMUI namas, 2 augštų, 6- 
6 kambarių, elektros šviesa, baltos 
sinkos, kuknioj baltas floras. Naujas, 
gražus namas, labai gerame padėji
me, akmeniniu pamatu, dėl greito 
pardavimo tik $4,000, kitur reiktų mo
kėti du syk tiek. Rendos $50 į mė
nesį. A. M., 1913 Morgan St., 2 fl., 
frontas.

Kas nori gero biznio ir na
mo uždraustoj vietoj ant kitų 
gatvių biznį laikyti. Namas vi
sas geras, biznis groserio. Pa- 
siskubinkit gausit bargeną.

5531 So. Albany Avė;

PARDAVIMUI kostumereka kriau
čių šapa, biznis gerai išdirbtas, darbo 
užtenka dėl dviejų gerų kriaučių, ap
linkui kito tokio biznio nėra, vieta ge
ra tokiam, kuris nori dąryti gerą biz
nį. Priežastis pardavimo — 
sišaukite: L. ADINT 

2502 W. 69th St

PIGIAI ir greitai parsiduoda 
biznio namas, naujas mūrinis, 
7 rūmai, skiepas cemento, 
elektra, vana, gasas; garadžius 
dėl 3 karų; geroj vietoj prie 
streot car linijos. Namas prie 
mokyklos ir lietuvių apgyven
ta; priežastis — išvažiuojam 
į Lietuvą. Savininkas P. G., 
2350 S. Leavitt St., prie 24-th 
St., Tel. Canal 6792, Chicago.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marouette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364. ‘

STANDARD 8 automobilius 
pardaviiiiui, model 1920. Visa 
mašina gera ir tvirta. Kaina 
tik $400, tai bargenas; pasis- 
kubinkit. 3240 S. Wallace St. 
Matyt galima kas dien po 4 v.

Ant pardavimo labai graži 
farma Hart Michigan. 110 ak
rų žemės, didelis sodnas 117 
obelių, 22 viešnios, 34 slyvos. 
Gyvulių: 7 karvės, 5 kiaulės, 
4 arkliai, 200 vištų ir visi far
mos įrankiai. Marinis namas, 
10 kambarių > puiki barnė ir 
graži ganykla, per vidurį upe
lis bėga; 15 akrų: miško. Kai
na su viskuo $65(M).00. Atsi
Šaukit pas Kazimierą, Dobra- 

walskį, 11341 cEdbrook Avė., 
Chirago, III. Notintis tenai va
žiuot: Rout l,/|l»ox 113 Hart, 
Mich. ■

Turiu parduoti greitai, nes viena mo
teris 
mo.

PARSIDUODA groserne, ci
garų, cigarietų ir saldainių 
krautuvė. Garu apšildoma, 4 
gyvenimui kambariai. Daroma 
geras biznis, turiu parduoti, 
nes turiu kitą biznį.

2630 W. 38 Street.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, labai sparčiai augančiame mies
te, 10 metų atgal buvo 40 tūkstan
čių gyventojų, šiandien jau yra 90 
tūkstančių. Norintieji pradėt bizni 
yra labai gera proga. Priežastis par
davimo, savininkas serga ir negali 
prižiūrėt atsakančiai biznio. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės į Nau
jienas, Box 314.

PARSIDUODA groserne ge
roj vietoj. Biznis išdubtas per 
ilgų laiką.

Atsišaukite:
11813 Michigan Avė.

26% ANT JŪSŲ PINIGŲ
Pardavimui 2 augštų namas, krau

tuvė ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga
radžius, kambarys su vana augStai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
>100 j mėnesį. Kaina $5,500. Savinin- 
ęas: M. K. Wood, 85 So. Dearborn St. 
toom 816, TeK Dearborn 8544

mas 
syma: 
šildomas; namas randasi ant Emerald 
Avė 
vieta; kaina $13,500, apie $6,000 rei
kia pinigais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; karštu 
vandeniu šildomas su dvejiais boile
riais; namas statytas 6 metai atgal; 
lotas 30 pėdų pločio; neša geras ren
čias; visi įtaisymai vėliausios mados; 
kaina $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 
po visas lietuvių apgyventas apielin- 
kes, atsilankykite dienoms ar vaka
rais pas
BRIGHTON REALJY COMPANY 

J. Yushkevvitz, vedėjas 
4084 Archer Avė. (prie California av)

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Parduosiu už kėš 
arba mainysiu ant automobi- 
liaus. Vieta išdirbta ir parsi
duoda labai pigiai, nes savi
ninkas turi užsiėmimą kitame 
mieste.

2649 W. 47-th St.

ANT pardavimo kampinis medinis 
namas, du flatai po penkis kamba
rius. Maudynės ir elektrikai. Lotas 
37 *48x150. Rendos $75.00 į mėnesi. 
Caina $7,500, $3,000 įmokėt. Atsi

Šaukit pas savininką,
3258 Emerald Avė.

PARDAVIMUI groserne ir viso 
kios rūkytos mėsos vieta, gerai iš 
dirbta. Parduosiu už prieinamą kainą 
Priežastis pardavimo turiu apleist 
miestą. 4 ruimai gyvenimui. Kreip 
kitės prie savininko vakarais.

3336 Ix>we Avė.

PARDAVIMUI pilnas garadžiaus 
įrengimas, oro pumpa, elektrinis mo
toras, gaso tankas, alyvos tankas, 
200 galiomi vandenio tankas, ¥2 tu
zino geležiniai shuderiai, tuzino 
plieninių durių ir langų visokių mie
tų, ’/a tuzino medinių durių tinkamų 
dėl garadžių, garinis boileris ir ra
diatorius.

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

Yards 1741 also 4040

PARDAVIMUI delikatesen įr 
groserio štoras. Pigiai parduo
sim, nes apleidžiame miestą. 
Vieta gera ir išdirbta.

Kreipkitės :t
3245 Parnell Avė.

PARDAVIMUI 6 kambariu namas, 
sun parlor, karštu vandeniu šildo
mas, vana, gerame padėjime, vertas 
$9,500, parduosiu už $9,000. iš prie
žasties apleidimo miesto. Taipgi par
duosiu ir rakandus.

Atsišaukite:
5833 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI bučernė ii 
groserne, biznis cash ir išdirb 
tas per daug metų. Taipgi mai 
n y si u ant namo. Peter Žukas 

2057 W. 22nd PI.

BARGENAS. 8 flatų mūrinis, 1-5 
cambarių, 3-6 kambarių, 4-3 kamba
rių, 3 karų mūrinis garadžius. Viso 
rendos $5,000. Kaina $25,000. Pini
gais $7,000, kitus morgičiais.

B. W. ONKEN, 
1925 Orchard St.

Diversey 4255

Pardavimui. Kas pirmutinis 
ateis į mano namą su $200, 
tas nupirks mano pianą vertės 
$550 ir $12 vertės benčių, taip 
kaip naujas. Atsišaukite 2502 
Archer Avė., kampas Halsted 
St., 2 augštas. AtsiŠaukit tik ne 
nedėlioj. •

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

TĖMYKIT LIETUVIAI
Jeigu norit pirkti namą ar lotą, 

mainyti ar parduoti visados kreipki
tės prie musų, nes mes geriau Tr 
greičiau tos dalykus atliekam negu 
kur kitur. Turim apie 200 namų, ku
rie turi būt parduoti į trumpą laiką. 
Taipgi ateikit ir pamatysit musų di
delius bargenus, Musų ofisas atda
ras kožną dieną. „ Walter Yurkeviče 
yra vedėjas lietuviško skyrio, kulis 
jums 
naus.
Real

PARDAVIMUI namas 2 pagy 
venimų po 4 ambarius.

Kreipkitės prie savininko tuo 
jaus.

2935 So. Union Avė.

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

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė (shoe repairing). Visos ma
šinos ir įrankiai koki tik yra reika
lingi tain bizniui. Vieta išdirbta per 
daug metų. Nupirksit už pigią kai
ną, iš priežasties apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
3347 So. Union Avė.

Lietuviai, negirdėtas bargenas. 
North Side, prie Humboldt 
Park, vienas iš puikiausių mū
rinis namas, 2 flatai po 6 kam
barius, cementuotas skiepas, 
elektros šviesos ir maudynės, 
ir šviesos iš visų pusių, pirmo 
morgičius $6,000. Kąina tik 
$11,800. Nepraleiskit šitos pro
gos; kreipkitės kuogreičiausiai 
pas John A. Walulis, 1852 
Wabansia Avė.

PARDAVIMUI biznio pra 
per|ė, kampas, lotas 50x125 
puikioje vietoje, geros įplau
kos. Atsišaukite: T. W()LF 
4524 So. Ashland Avė., Bou- 
levard 4324.

NEGIRDfiTAS BARGENAS
Parsiduoda kampinis biznia

vai muro namas. Namo įtai
symai pagal šią madą. Namas 
vertas apie $25,000, parduosiu 
už $19,500, arba mainysiu ant 
didesnio privatiško (namo.

Parsiduoda 4 flatų namas, 
2 flatai po 5 ir po 4 kamba
rius. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mažesnio namo, 
nepaisant apielinkės, arba an ; 
geros farmos. Namai turi bu 
parduoti arba išmainyti 
trumpą laiką. Kreipkitės pas:

$650.00 parsiduoda groser- 
nė, cigarų, saldainių ir visokių 
smulkmenų, 5 ruimai gyveni
mui. Listas ilgas, nupirksit 
bargeną. Rendos tik $30.00 į 
mėnesį. Kreipkitės: 3721 1S0. 
Halsted St.

PARSIDUODA medinis namas, 1 
pagyvenimų po 5 kambarius, cementi 
nis pamatas, lotas 50 pėdii pločio 
kaina $4,985.

Atsišaukite
i - 5137 S. Turner Avė.

3 blk. į vakarus nuo Kedzie Avė.

2 lubų augščio medinis namas, 2 
pagyvenimai, po 4 kambarius, randa
si 3140 Emerald Avė. Kaina tik $3,- 
200, $1,000 įmokėti, o likusią skolą 
kaip vendą.

Naujas 2 lubų augšto muro namas, 
2 pagyvenimai, 1-5 kambariai, 1-6 
kambariai, štymu šildomas, su vė- 
iausios mados įtaisymais, namas ran

dasi 7616 So. Peoria St. Šitas na- 
mas parsiduos už žemą kainą. Ren
dos neša į mėnesį $150.

1 M. J. KIRAS
Real Estate Improvement Co.

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

dvi savaites. Kaina 
morgičius $8,000.

| Pardavimui naujas 
bungalow Marųuette 
netoli viešos mokyklos ir Šv. 
Ritos katalikų mokyklos, įėji
mas iš šono, namas didelės' 
micros, 53 pėdų ilgio, 25 pė
dų pločio, ąžuolo ir mahoga- 
ny trimingai, karštu vandeniu 
šildomas, skalbykla, maudynė, 
miegojimui porčius it sun par- 
loras, 2x6 kazilai, 2x10 balkiai, 
30 pėdų lotas, kaina 
$3,000 įmokėti.

Pardavimui! tuščias 
šiaur-vakarinis kampas 
ir Mozart St. 60x125 pėdų. Vi
si įtaisymai ir apmokėti. Mor
gičius $1,500, kaina' $3,3Q0.

James A. Burke & Co.
3107 W. 63rd Sl^., Republic 

7339. Atdaras vakarais ir ne- 
dėliomis.

Savininkas parduoda . pigiai 
du bizniavu namu, Roselande 
ir vieną rezidenciją Riverdale. 
Bargenas. Priežastis pardavi
mo, einu į didelį biznį, reikia 
pinigų. 13551 Indiana Avė., 
Riverdale, III.

PELNINGAS biznis labai pi
giai. Gerai varomas bačkų biz
nis, įsteigtas per 20 metų toje 
pačioje vietoje. Turi būti par
duotas iš priežasties vyro ligos. 
Parduosiu tik už pinigus. Biz
nis vertas $20,000. Parduosiu 
pigiai. Užsimoka apžiūrėti.

2650 Hillock Avė.

Pardavimui naujas 2 augštų 
mūrinis namas, 2 po 6 kany 
barius' flatai, į šiaurę nuo 
Marquette Blvd., 1 blokas nuo 
lietuvių vienuolyno, karštu 
vandeniu šildomas, sun par
lor, miegojimui porčius, vana 
su lietaus lašais, skalbykla, 
ąžuolo ir mahogany > užbaigi
mo, knygoms šėpa ir benčius 
parlare, bufetas 33 ^2 pėdų 
pločio. Galima bus gyventi į 

$16,500,

Geras pirkinys. Pardavimui 
4 flatų mūrinis namas, po 5 
didelius kambarius, vanos, 
elektra, cementuotas beizmen- 
tas ir išpleisterio<tas. Extra lo
tas 30 pėdų pločio, mūrinis 
garadžius dėl 2 mašinų. Gra
žioj vietoj arti vienuolyno. At- 
sišaukit pas Savininką 3125 
W. 39 St., 2 lubos.

B A R( rEN AS. Pa rda vi m u 1 
krautuvė labai geroje vietoje, 
geras biznis, pigi kaina, savi
ninkas apleidžia miestą.

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė.

Ford Touring ..........................  $442.25
Ford Coupe .............................. 584.73
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 1G20

Klauskit William Malin

PARDAVIMUI saliunas su 
namu. Dvi didelės mitingams 
salės, iš užpakalio gyvenimui 
kambariai. Salios dabar 
išrenduotos. Matykite 
ką, 2525 So. Halsted St

VERTAS 700 dolerių, atiduosiu už 
$275. Chandler automobilius 7 sėdy
nių, geriausiame padėjime, vertas 
700 dolerių. Iš priežasties išvažiavi
mo į Lietuvą parduosiu už $275.

Atsišaukite:
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI pooltebelis ir 
vienas baras (counter), viena 
mėsos malama mašina, viena 
kavai malama mašina.

5252 S. Artesian Avė.
Tel. Prospect 3590

1TALIJONIŠKA ARMONIKA nar- 
siduoda, $300.00 verčios, nupirksi ; 
už tikrą pirmą pasiūlymą, nes tur:i 
būti greitai parduota. Kreipkitės va
karais nuo 5 vai. ir nedėldiehiais.

P. JONUTIS, 
3328 Emerald Avė.

1 lubos

BRIGHTON PARK i
4 kambarių cottage, gasas, vanos, 

elektra, bargenas, $3,150.
2 augštų frame, 2-4 kambarių fla- 

tas, bargenas, $4,000.
2 augštų mūrinis, skiepas, 2f-4 kam

barių flataš, gasas, vana, elektra, 
bargenas, $7,700.

2 augštų frame, 2-4 kambarių fla
tai ir 4 kambarių cottage, iš užpa
kalio, bargenas, $6,500.

KAZLAUSKI BROTHERS, 
2525 W. 47th St. Atdara nedėliomis

PARSIDUODA Oliver nau 
jas typewriteris pigiai — tu 
ri būti pardotas greitai. Atsr 
šaukit į krautuvę:

3255 S. Halsted St.

GERIAUSIOS PROGOS PIR
KIMUI NAMŲ!

PARDAVIMUI 2 augštu 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 
lietuviško vienuolyno, labai gražioj 
vietoj; kaina $15,000, apie $6,000 rei
kia (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 randasi Brighton Parko 
lietuvių apielinkėje; kaina $12,800, 
apie pusę pinigais, kitus lengvais iš
mokėjimais.

'PARDAVIMUI 2 augštų muro na- 
>o 5 ir 6 kambarius; visi ištai- 

vėliausios mados ir su garu

prie 69-tos gatvės, labai puik

šeštadienis, Rūgs. 1, 1923

NAMAI-ŽEME _ _
Brighton Park apielinkėj 2 lu

bų mūrinis namas, 5 ir 6 kam
bariai, cementinis beizmentas, 
elektra, vanas ir t. t. Kaina 
$11,000.00.

2 lubų mūrinis namas 5 ir 6 
kambariai, elektra, vanas, beiz
mentas t. t. Kaina $9,000.00.

3 lubų mūrinis namas, 7-8 ir 
8 kambariai, elektra, vanas, beis 
mentas, 1.1. Kaina $10,000.00.

13 flatų, stymu šildomas, la
bai geroj apielinkėj. Renda $9,- 
400.00 į metus. Reikia apie $20,- 
000.00 cash, kitus ant morgi- 
čių.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St.

Phone Canal 1603

PARSIDUODA FARMA

graži, aukšta, žemės 76 akeriai, nau
ji budinkai. Parsiduoda su visų in
ventorių gyvuliais ir įrankiais.

Labai pigiai parsiduoda, nes vyrui 
mirus, sunku našliai apžiūrėti.

Atsišaukite:
J. MASALSKIS

812 W. 33rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 bizniavi lo
tai prie Kedzie Avė., netoli 
26-th St. už 4,000.
Jarosh, 2216 N. California Avė 

netoli Milvvaukee Avė.

NORIU apmainyti bizniavą 
namą ant bile kokios farmos. 
Namas randasi geroj vietoj 
dėl bile kokio biznio. Atsišau
kite greitai. F. Doogin

818 W. 35-th Place

PARDAVIMUI medinis na
mas, dviejų pagyvenimų su 
grosemes bizniu; rendos neša 
$85 į mėnesį. z

Parduosiu pigiai.
2665 West Pershing Rd.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbiipas—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.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visoje šakose beauty 
culture, water vvaving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietoą. Po rugsėjo 1, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug
pjūčio 31 dienos, jus galite pasinau
doti nupiginta kaina.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St^

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewrlting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Uteiaturos, Retorikos, 
Etinialogijos, Oratorystės.

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

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą (Urbą, tad ateik 
r pasimatyk w mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
risokio lldirblmo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms Ir vakarais klesos.
HUNSON SCHOOL OF MOTORTNG 

1M7 W. Madison Si.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
•ki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)
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Pastabos Apie Biznio Dalykus
rodome telpantį Naujienose 
labai žingeidų Jurgio Spur- 
gio straipsnį apie Algų klau
simą. Iš šito straipsnio mes 
patariame, kad algoms gal 
faktinai ir labai didelis pa
jamų nuošimtis išmokama ir 
kad nieko netaisant dabar
tinėje pramonėje gal augs- 
tesnių algų nebegalima butų 
mokėti ir kad algų klausi
mas galutinai priklauso nuo 
eikvojimo ir ekonomijos pra
monėje. Tai viskas parodo
ma aiškiais faktais iš dabar
tinės padėties pramonėje.

Tokio indomaus straipsnio 
musu laikraščiuose mes se
nai bematėme. Būtinai per
skaitykite Jurgio Spurgio 
straipsnį “Algų klausimas”, 
kurs šią savaitę buvo spauz- 
dinamas Naujienose.

x x
X

Biznio padėtis 
Europoje

Iš visos Europos šalių Vo- 

kietijai klojasi blogiausia ir 
politiškai ir ekonomiškai. 
Dar pernai metais Vokieti
joj netruko ir darbo ir med
žiagos darbui, o šiais metais 
su Ruhru užėmimu viskas 
pradėjo eiti blogyn. Ir šita
me dalykų pablogėjime dau
giausia nukenčia vidutinioji 
klesa, mokytojai, klerkai, 
profesoriai, o taipgi darbi
ninkai. Iš nuostolio kitų tur
tus sau krovė tik Stinnes ir 
jo grupė. Dabar Vokietijoj 
su kiekviena diena didinasi 
bedarbė, markė pavirto be
verčiu popiergaliu, aukso 
pamatu pinigų vis neišleid
žiamą, žiemą daugeliui grę- 
sia badas.

Nelabai kaip biznis sekasi 
ir Anglijoj. Kai-kurios pra
monės ten pergyvena krizį. 
Darbai ypač sumažėjo audi
mo verpimo ir laivų staty
mo pramonėse.

Bet už tai gana gerai se
kasi bizniui Francijoj, nežiū
rint į franko puolimą ir ge
ležies darbininkų streikus. 
Francuzai tik susirūpinę 
kas bus su Ruhru, nes iš ten 
vis mažiau gaunama med
žiagos. Taip iš 74 geležies 
liejyklų, kurios dirbo metų 
pradžioj, dabar tedirba tik 
11.

Iš kitų šalių neblogoje pa
dėtyje yra Italija su kįlan- 
čia lyra ir Čecho-slovakija, 
kur valdžia pasižymi mokė
jimu gauti paskolas. Suomi
ja pradėjo išvežti savo tavo- 
rų daugiau negu įvežti sve
timų.

— Kl. Jurgelionis.

Aukso amžius.
Vaikas skaitydamas knygą 

klausia:
—Tėveli, kada buvo aukso 

amžius?
—Tada, kai dar žmonės auk

so nežinojo.

Biznio padėtis
Biznis Amerikoje vis dar 

blogėja. Prie didesnio pablo
gėjimo pastaruoju laiku dar 
prisidėjo namų statybos su
mažėjimas, prekybos su už
sieniais puolimas, ir čekių 
apyvartos apskritas suma
žėjimas. Padėties paaštrėji
mas vienok duoda vilties, 
kad po aštresnio puolimo 
greičiaus gal ateis atsitaisy- 
mas.

Patartina vis dar laiky- 
ties atsargumo, kurį reko
mendavome pirmiaus.

x x

Didieji namai
Chicagoje ir kitur didžiuo

se miestuose labai augštai 
pakilo kainoje mažieji — 
vieno — dviejų — trijų — 
flatų namai. Tas “bungalų” 
ir “dviflačių” pabrangimas 
įvyko labiausia todėl, kad 
jiems labai daug atsirado 
kupčių iš darbininkų klesos. 
Žinoma, pirmiausia prie to 
prisidėjo abelnas namų pa
brangimas.

Palyginant su “bunga- 
lais” šiandien Chicagoje kur- 
kas yra pigesni didieji apart 
nientų namai — su 10 iki 30 
apartmentų. šitokie namai, 
jeigu esti nupirkti nuo jų 
savininkų už jų tikrą dabar
tinę kainą, neša iki 25(,'i gry
no pelno ant indėtų pinigų.

Žinoma, šitokių namų 
pirkti labai retai kurs tega
li. Vienok yra galimas pir
kimas susidėjus i krūvą ke
liems. Penketas žmonių, ku
rie perkasi mažus namelius 
už brangią kainą ir gauna 
menką iš to pelną, galėtų su
sidėję bendrai ar pagal ko- 
operativio pieno nusipirkti 
gerą didelį namą ir turėti 
iš to gerą pelną. Taip daro
ma yra tarp amerikiečių. Su 
laiku gal ir lietuviai išmoks 
taip daryti.

x X
x

Ar neperaugštos algos?
Kiekvienam kas tik ima 

ar moka algos turi būti žin
geidus klausimas: Ar neper
augštos dabartinės algos, 
kurias gauna Amerikos dar
bininkai?

Mes žinome šališkus į tą 
klausimą atsakymus, būtent, 
imančių algas ir mokančių 
algas, darbininkų ir samdy
tojų atsakymus. Pirmieji 
vienodai sako, kad algos per 
mažos, antrieji vienodai sa
ko, kad algos peraugštos. Ir 
mes žinome, kad abi pusės 
yra šališkos.

Bet štai mes turime pro
gos gauti ir bešališką atsa
kymą į klausimą apie augš- 
tumą algų, ar bent bešališką 
bandymą tą klausimą svei
kai išnagrinėti. Mes čia nu

Marketo Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi
cagoje buvo sekamos:

Sviestas, svaras 32 iki 45 c 
Kiaušiniai, murzinieji 22 iki 22% 
Kiaušiniai, švieži 20 iki 21 c 
Kiaušiniai, ektra 28 iki 30 
Suris 24 iki 2516c 
Vištos ’^yvos 14 iki 26 
Vištos broileriai 22’6 
Gaidžiai gyvi 14c 
Antįs 22c 
Broileriai 26c
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 
iki $6.25.
Medus, baltas 9c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $1.50 
iki $2.00 )
Kopūstai, kreitas $1.00 iki $1.50 
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $3.00 
Koliflaurai, kreitas $2.75 iki $3.00 
Celeros, kreitas 75c iki $1.00 
Agurkai, baksas $1.00 iki $1.25 
švieži žirniai kreitas $5.00 iki $5.50. 
Salotos, kreitas $2.00 iki $3.00 
Svogūnai, maišas $2.50 iki $3.00 
Pipirai, kreitas $1.00 iki $1.25 ' 
Pupos, šviežios amp- $1.00 iki $2.00. 
Griežčiai, amp. $1.00 $1.25.

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA:
šonkauliai 27c 
Šlaunis 38c 
čoks 13, Round 19

VAISIAI:.
Bulvės šviežios, maišas $2.00 
iki $2.40
Obuoliai, bačka $3.00 iki $4.50, 
Bananos, bunčius $2.50 iki $3.50 
Citrinos, keisas $9.00 iki $9.50 
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $5.75 
Pyčiy, keisas $4.50 iki $5.00 
Slyvų, kreitas $1.00 iki $2.50 
Mėlynes, keisas $3.50 iki $4.00 
Avietės, rami. $3.00 iki $4.00 
Serbentos, keisas $2.00 iki $3.25 
Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.50 
Molonai, kreitas $1.50 iki $2.50 
Arbūzai, vagonas $125.00 iki $200.00

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. 1.1054 iki 1.10% 
Kviečiai, rugsėjo 1.00 iki 1.00% 
Kviečiai, gruodžio 1.04% iki 1.04% 
Avižos, buš. 37 iki 41% 
Miežių, buš. 53% 
Rugiai, geg. 73% 
Rugiai, rūgs. 64% 
Rugiai, gruodžio 68%

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 23c 
Rūkyti lašiniai 19 iki 20c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17c 
Pork loin. žalia 26 iki 27c 
Plato beef $16.50 iki $17.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų $28.00 iki 30.00 
Motiejukų su dobilais $25.00 iki $28 
Motiejiukų] su dobilais $22 iki $25 
Dobilai No. 1 $23 iki $25 
Šienas papr. maiš. $18 iki $22 
Dobilai No. 2' $17 iki $20 
Šiaudai rug. $12 iki $13 
Šiaudai aviž. $10 iki $11 
Šiaudai kviet., $10 iki $11 
Alfalfa No. 1 $18 iki $30

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, vienutė $3.85 iki 
$3.95
Netrintų kaulų tonas $26 iki $28 
Atmatų tonas apie $4.50 iki $5.00 
Trintų kaulų tonas $22 iki $25 
Virintų kaulų tonas $16 iki $17

RIEBALAI:
Lajus 8 iki 8%c
Lyditi taukai valg. 11% 
Taukai 8 iki 8%c 
Stearinas 11% iki 11% c 
Bovelnos aliejus 9c

Kutva, Jonavos valse.

Liepos 15 d. čia įvyko Kau
no apskrities žemės ūkio dar
bininkų profesinės sąjungos 
susirinkimas. Nors neperdaug 
buvo susirinkę darbininkų, bet 
visi tie, kurie atvyko, pasirodė 
labai užinteresuoti ir geram 
upe. Pareiškė organizatoriui 
pasitikėjimą ir pažadėjo są
jungą kuo galėdami palaikyti 
Įstojo į sąjungą 17 naujų na
rių ir išrinkta skyriaus valdy
ba iš 5 narių. Reikia dar vie
na paminėti, kad visi šitie dar
bininkai tai buvusieji darbo fe* 
deracijos nariai, 'kurie turėjo 
savo skyrių, bet delei “geros” 
pagelbos darbininkams iš Fe
deracijos pusės, tas skyrius da
bartiniu laiku visai mirė ir 
darbininkai eina iš Federacijos 
į profesinę sąjungą. Klebonas 
nabagas keikia darbininkus už 
bedievybę, bet tai nieko ne
gelbsti ir darbininkai su kle
bonu ir davatkomis išvien ei
ti atsižadėjo. —Aceruns.

Perkantiems
Namus

Patarimai
Svarbu perskaityt kožnam kas 

pirko, perka ar pirks namus.

Kadangi didelė (didžiuma 
Cbicagos lietuvių nusitarė ne
bevažiuoti Lietuvon, o apsigy
venti čia pat, tai daugelis da
bar perkasi namus arba keti
na pirktis vėliaus.

Žmogus neperka namų kas
dien, todėl neturi tame daly
ke patyrimo, o neturėdamas 
patyrimo, gali apsigauti, ir 
paskui gailėtis. Beto žemė ir 
namai čia parsiduoda kitais 
pamatais kaip viskas kita. 
Mat, kaikurios žmogaus sko
los gula ant žehiės, ir pirk
damas praskolintą žemę, pirk
si ją su skolomis. Todėl reika
lingas yra pilnas ištyrimas ko
kios skolos jau yra atgulu
sios ant perkamos žemės ar 
namo. Vyro žmona turi teisę 
prie trečios dalies jo nejudi
namos nuosavybės. Tų,del per
kant žemę įteikia žiūrėti ar 
“atsii-nše” nuo tos. žemes visų 
vyrų pačios, kurie tą- žemę 

buvo turėję. Jeigu kokia nors 
vyro žmona “neatsirašė” nuo 
žemės nors ir 10 metų atgal, 
ji gali ateiti ir reikalauti savo 
dalies iš dabartinio žemės sa
vininko, nors žemė butų jau 
perėjus per dešimts rankų. 
Jeigu kada nors žemę buvo 
paveldėję keletas vaikų, pir
kėjui reikia žiūrėti ar visi 
vaikai teisėtai. gavo savo dalį 
ir patikrinti kitus “probate” 
dalykus. Tą viską, žinoma, ga
li atlikti tiktai advokatas.

Beto žemės ar namų pirkė
jui reikia būti tikram, kad jis 
moka neperbrangią kainą ir 
kad jis tikrai gauna tą, už ką 
moka pinigus. Kai kurie per
ka namus ant išmokėjimo ar
ba ant kofntrakto. Tokiems 
reikia dar daugiau dabotis.

Apsisaugojimui nuo visokių 
nemalonumų ir kartais dide
lių nuostolių surištų su pirki
mu namų ir žemės — kiek
vienas, kurs perka namus ir 
žemę, turi įsitėmyti ir prisi
laikyti sekamų patarimų:

Kas tik perkate namus tu
rite būtinai pasiimti advoka- 
tą. Advokatas turi būti lietu
vis arba dirbti po lietuvio ad
vokato- firma. Yra tokių real 
estate agentų, kurie pirkėjui 
įkalba, kad, sako, “o tau ne
reikia advokato, mes tau vi
sas popierius padarysime.” 
Agentas, kurs taip sako, neži
no savo biznio arba yra suk
tas ir nesąžiningas. Žmogus 
perkąs namus be advokato 
yra visiškame patamsyje. Jis 
gali būti apsuktas daugelį sy
kių. Jis gali nupirkti namus 
su skolomis. Jis gali nupirkti 
namus ne nuo tikro savininko. 
Jis gali pamesti visą savo ju
dinamąją nuosavybę (pinigus) 
ir visai negauti nejudinamo
sios (žemės su namais).

Yra tokių agentų, kurie 
vietoj 'tikrų advokatų įperša 
pirkėjui šunadvokačius. Rei
kia saugotis šunadvokačių. Jie 
prisistato kad viską žino, o jie 
nieko nežino arba viską žino 
tik atžagariai, šunadvokačiai 
mėgsta prisiglausti prie “real 
estate” agentų, o kartais kai 
kurie patys “real estate” agen
tai imasi būti šunadvokačiais, nuo

Kiekviename atsitikime imki
te tiktai tikruosius advokatus, 
kurie yra augščiausiojo teismo 
prisiekdinti ir patvirtinti. O 
lietuviams reikia imli lietu
vius advokatus todėl, kad lie
tuvis visados ims arčiau prie 
širdies lietuvio reikalą.

Kas perka namus ant išmo
kėjimo, turi suprasti, kad jis 
rizikuoja. Išmokėjimo kont
raktas visuomet turi tą sun
kią sąlygą, kad legaliu namų 
savininku pasilieka pardavė
jas ir jis gali atsiimti namą, 
jeigu tik tu neužniokesi už 
vieną mėnesį mokesnių. Apart 
to toks pardavėjas gali dar ir 
kitam tuos pačius namus par
duoti pirma negu tu baigsi 
mokėti. Tiesa, tada galėtum 
atprovoti nuo jo savo pinigus 
ar namą, bet visgi turėtum 
leisti pinigus eidamas į provą, 
o pagalios savininkas pardavęs 
kitam namą gali pabūgti, ir ta
da nei prova nebemąčytų. Tai
gi, perkant namus ant kont
rakto, patartina prikti tik 1 iš 
didelių įstaigų, kaip tai, iš 
bankų, trustų ar “trust” kom
panijų, arba iš tvirtų real 
estate kompanijų. Ar kuri 
kompanija yra užtektinai tvir
ta, kad ja pasitikėjus, vėl gi 
jus geriausia galite' patirti pas 
savo advokatą. Yra daugelis 
real estate agentūrų, kurios 
pardavinėja lotus ant kontrak
to, bet tų CUiica^oje tik ke
lios yra pasitiketinos.

Kai kurie žmonės pirmiau 
padai’o kontraktą, įmoka pi

nigus, porą šimtų dolerių ar 
daugiau, o paskui tik eina pas. 
advokatą, kad jis “peržiūrėtu 
jų popieras”. Bet jeigu kon
traktas netikęs, o žmogus po 
jo jau pasirašęs, tai advokatas 
čia nieko nebegali pagelbėti. 
Taigi, pirkdami namus ar že
mę, niekad nepasirašykite nei 
kontrakto, nei kitų popierų be 
advokato. Kada rašotės po ko
kiom real estate popierom, te
gul jūsų advokatas bus prie 
jūsų šono, idant galėtų sulai
kyti jūsų ranką nuo pasirašv 
mo, jeigu rašytu metės po sau 
blėdingu kontraktu.

Kas dėl įkainavimo real 
estate tai čia daugiau gali būti 
neaiškumų. Apskritai įvertina
mas labai daug priklauso nuo 
įkalbėjimo, kaina priklauso 
nuo įkalbėjimo, medžiagos ir 
darbo brangumo, pareikalavi
mo ir pasiūlymo smarkumo ir 
nuo nešamo nuošimčio. Vidu
tinišką dabartinio laiko namų 
kainą galima patirti davus na
mą apkainuoti Chicago Real 
Estate Board įkainuotojams. 
Bet ir jų įkainavimas negali 
nustatyti pastovios kainos. 
Namų1 pirkėjas čia todėl turi 
vadovautis savo sveiku protu, 
nepasiduoti pagimdai įpirkti 
kol šaltai neapsvarstys ar na
mai ištikro yra dabar tiek ver
ti, kiek už juos prašo ir ar jie 
bus maž-daug tiek pat verti 
už dvejeto ar trejeto metų.

Darant paskolas, Vaip jau 
reikia atsargumo, bet apie tai 
parašysim kitu sykiu.

JUOKAI.
Mokytoja:—Jonuk, koks tu 

apsileidęs, tingi burnos nusi
prausti! Žiūrėk, kai šįryt val
gei pusryčiams kiaušinių, taip 
ir vaikščioji visas išsibuzojęs.

Jonukas:—Kad , aš šiandie 
kiaušinių nevalgiau.

Mokytoja:—Kur gi ne, kad 
visas smakras kiaušiniu ap
skretęs?

Jonukas:—Tai gal būt dar 
vakar.

Kodėl Lietuviai 
Nekepa Tikros 
Lietuviškos Duo
nos Ctiicagoje?

Taip, kodel-gi musų duon
kepiai nukepa Chicagoje tikros 
lietuviškos duonos, tokios (ko
kia kad valgydavom Lietuvos 
kaimuose, rupių ruginių mil
tų ir raugintos?

Ar musų duonkepiai tokios 
duonos nemoka iškepti? ar 
nemoka rauginti? ar nenori 
laiko gaišinti?

Kas nors lame yra, kad jie 
užsispyrę tik kepa ir bruka 
mums baltą duoną, kuri yra 
vėjo išpusta ir ant kurios ga
lima groti kaip ant armoni
kos.

Tokią amerikonišką duoną 
kepdami jie gal daug daugiau 
pelno gali pasidaryti.

Ale mes norėtume tikros 
duonos, kuri lūžta ir trupa, o 
ne tamposi kaip guma ir ant 
rytojaus pasensta kad jos nie
kas nebegali valgyti. Lietuviš
ka tikra duona juk nepasensta 
per savaitę laiko ir perniek 
nenueina.

Kad lietuviški “piekoriai” 
nemoka ar nenori iškepti lie
tuviškos duonos, tai dar ne
reiškia' kad lietuviškos duonos 
negalima gauti Chicagoje.

Tikrą lietuvišką ruginę, rau
gintą, lūžtančią, trupančią ir 
nesenstančią, sveiką duoną ke
pa norvegai kepėjai. Tik neno
rėdami jų uždyką garsinti ne- 
įdedame čia jų vardų. Vienok 
jeigu kurs lietuviškas kepėjas 
norėtų iš norvegų pasimokin
ti kaip lietuvišką duoną kepti, 
mes galėtume suteikti adre
sus.

Lietuviams reikia savo tik
ros lietuviškos yuginės duo
nos. Nes tai yra skaniausia ir 
sveikiausia duona sviete.

Taipgi išreikalaukime iš sa
vo kepėjų, kad jie mums pra
dėtų kepti tikrą lietuvišką ru
ginę raugintą lūžtančią ir tru
pančią nesenstančią sveiką 
duoną. Musų kepėjai negali tu
rėti jokio atsisakymo, kad jie 
negali iškepti tokios dtionos.

Duonius.

AR ATMENAT?

Kaip ir dabar L. Ažukas, vie
nas iš seniausių Chicagos lietu
vių gyventojų, kone taip pat at
rodo, kaip jis atrodė anais lai
kais, kada lietuvių buvo labai 
nedaug, Chicagoje. Šis Laurino 
Ažuko paveikslas yra imtas va
sario mėnesyje 1890 metų, taigi 
33 suviršum metai atgal.

Seredžius, Kauno apskr.
Rinkimai į Seimą praūžė, 

bet įnirtę krikščionių demokra
tų agentai dar ir dabar nesi
liauja burnoję. Taip birželio 
mėn. vieną šventadienį Sere
džiaus klebonas apsiputojęs 
išsakyklos keikė nepakhisnes 
aveles, nebalsavusias už “kri
kščionis” ir jų sėbrus. Štai 
jo žodžiai: “Kad tų, kurie, bal
savo Už socialistus, pasėti ja
vai dingtų žemėje, kad jų vai
kus suėstų parkos; prakeikti 
amžinai visi, nebalsavusieji už 
kiikščionis-demokratus ir 1.1.” 
Štai kokiais žodžiais Seredžiaus 
“Ganytojas” Dievo vardu lai- 
niino savo parapijiečius. Bet 
veltui klebonėliai, jūsų keiks
mai, susipratusieji darbinin
kai žinos, kas tikrai jų reikalus 
gyni ir gina (“S-d.”)

Nepatinkama žmona.

—Tamsta sakai, kad tamstai 
patinka tiktai baltplaukės, o 
tamstos žmona kaip tik juod
plaukė?

—Kas tamstai sakė, kad 
man mano žmona patinka?

Skatikas prie 
Skatiko

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

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož- 
ną peidę, dedi skatiką prie 

“skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.

Niekur kitur taip gerai 
nepriprasi čėdyti pinigus, 
kaip tik prisirašęs ir dėda
mas juos ant knygutės

Naujienų Spulkon 
čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
Čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

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

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

NAUJIENŲ SPULKA
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Prigavinga 
Meile

Parašė Juozas Pupa

Vieną Sekmadienio vakarą, 
parėjęs namo radau svečių, 
pribuvusių aplankyti mano 
šeimininkės. Jų buvo trys: 
dvi moterys ir vienas vyras. 
Jie visi drauge su mano šeimi
ninke sėdėjo parteryje ir gėrė 
arbatą.

Parteris su valgomuoju 
kambariu buvo sujungtas pla
čia anga, o ta anga užtiesta 
užlaidomis, kurias pati šeimi
ninkė buvo numezgusi iš ža
lių siūlų. Aš atsistojęs prie 
angos staktos atsargiai apžvel
giau visus ten esančius sve
čius bet nė vieno nepažinau.

Pas šią šeimininkę jau bu
vau išgyvenęs keletą mėnesių. 
Daug visokių svečių buvo at
silankę, bet niekuomet pir
miau, mano domesys nebuvo 
taip labai-patrauktas, kaip da
bar. O tas atsitiko tiktai dėl 
vienos moteries, kuri buvo 
svečių tarpe!

Ji buvo jauna mergina, ir 
tokia graži, kokios aš niekac 
pirmiau nebuvau matęs! To
kioms gražiai žibančioms 
akimis, taip pinikiai Nuaugu
siu veidu, kad man pasirodė, 
jog ji tik tam ir sutverta, kac 
aš galėčiau žiūrėti ir gėrėtis 
iš

stovėjau prie statkos ir žiu
rėjau, negalėdamas atitraukti 
nuo jos savo akių. Kaip čia 
su ja susipažinti? Kaip pasi
sveikinti? galvojau sau 
neturėjau drąsos, nežinau ko
kie ten žmonės — dar galėtų 
priskaityti mane prie nekultū
ringų ir amžinai paniekinti; 
likti gi nesusipažinus — ga 
reikštų sužinų pasislėpimą nuo 
laim"s, ar nuo tos Deivės, ku
ri dalija laimę? Aš atsitrau
kiau nuo statkos, nuėjau i vir
tuvę, vaikščiojau dideliais ir 
sunkiais žingsniais, barzdi- 
nau pirštais i stalą, švilpavau? 
paėmiau ir tyčia mečiau i sin
kų vandens geriamąjį stiklą, 
kuris duždamas baisiai su
žvangėjo ir ant to žvangesio at
bėgo mano šeimininkė.

Mano šeimininkė buvo sve
tinga ir simpatinga moteris. 
Aš tuoj atsiprašiau jos už pa
darytą nuostolį jr padėjau 
ant sta o kvotcrį, kad nupirk
tų kitą stiklą. Ji pasakė man, 
kad tai visai menkas nuosto
lis ir kad man pasitaikiusi ne
laimė. Surinkusi iš sinkos 
stiklo skeveldras ir išmetusi 
laukan, ji paklausė manęs, ar 
as nenorėčiau išgerti arbatos 
ir, kad eičiau prie svečių į 
parlorį. Jos pakvietimą aš 
priėmiau su lokiu džiaugsmu, 
kad tuomi atkieipiau i save 
jos atidžią. Nežinau ką ji 
manė, bet ji taip keitsai pažiu
rėjo į mane ir nusišypsojo. O 
aš knotik ne puoliau jai ant 
kaklo ir ne pradėjau bučiuoti, 
taip, kai]) kitą kartą bučiuoda
vau savo motiną už kokią 
nors didelę malonę man pa
daryta.

*■ v

Ji perstatė mane, svečiams, 
o svečius man, o aš sveikinau 
juos pradedant vyru ir bai
giant mergina. Merginos var
das buvo Elziutė. Spaudžiant 
jos ranką, aš pajutau, kaip 
p( r mano kūną, — visus są
narius ir dalis, perbėgo kokia 
tai elektros srovė, koks tai 
šiltas, saldus ir malonus vir
pėjimas! Jos rankutė buvo 
taip balta, minkšta ir daili, ko
kios aš nebvau matęs ne pas 
vieną merginą, su kuriomis 
turėjau proigck sveikintis. 
Sveikinant jį tik nusišypsojo 
nepasakiusi man nė yieno žo
džio. Besišypsant jos veiduo
se pasidarė dvi duobikes apie 
riešuto dydžio ir, taip tas 
smego į mano širdį, jog aš įsi
mylėjau į ją iš pirmo pasisvei
kinimo.

Dabar jau jokia pajėga ne
galėjo manęs nuo jos atkirsti. 
Aš pirmą kartą savo gyvenime 
pajutau meilės karštį. Džiau
gsmas ir liūdesys, kovojo su 
kits kitu, mano sieloje. Džiau
giaus aš, jog galiu su ja susi
pažinti, pasikalbėti, bet lindė
jau, nežinodamas a-r aš turiu 
teisę mylėti ją ir, ar jos sie
loj randasi bent kampelis vie
tos dėl manęs. Sakau, džiau
giaus ir budėjau, bet džiaugs
mas visgi ėmė viršų ant liū
desio, ir aš pavartojau visą 
mano gabumą, iškalbumą ir 
mandagumą, kad jai patikus.

Pakol aš tėmijau į ją per 
užlaidas, prie angos stoktos, 
ji atrodė lig ir nubudusi. Da
bar ji palinksmėjo ir dėlto pa
sidarė daug gražesnė ir ma
lonesnė.

Aš gėriau su ja arbatą ir 
kalbėjomės. Ji papasakojo 
man, jog ji dirbanti prie kriau
čių. Dveji metai, kaip iš Lie
tuvos. Lietuvoj baigusi pra
dinę mokyklą; mokanti lietu
viškai ir rusiškai skaityti ir 
rašyti, mokanti kalbėti latviš
kai ir jau angliškai biskį pra
mokusi.

Vakaras prabėgo labai grei
tai. Kada jie rengėsi važiuoti 
namo, ji padavė man savo ad
resą ir užkvietė pas save. Aš 
prižadėjau atlankyti ją už tri
jų dienų ir palydėjau juos lig 
strytkario.

Ta naktis ir sekančios trys 
Jienos man pasirodė neapsa
komai ilgos. Nieko kito ne
galėjau mislyti, kaip tik apie 
Ją. Visai netekau apetito. Vi
sokios mintys, svajones, abe
jonės tai džiugino, tai kanki
no mane, taip kad aš pajutau 
savyje ligą didelės ūmios mei- 
ės, ir jei tai nepraeitų, nu
mačiau didelį pavojų.

Nuvažiavęs radau ją gražiai 
pitsipuiošusią Jir beVaukjančią. 
Ji net ėmė išmėtinėti man, kam 
iš taip vėlinuos. Ji jau senai 
manęs laukianti ir negalinti 
sulaukti. Man tas labai pati
ko.

Vakarą mudu praleidova vi
sokiais pasikalbėjimais sėdėda
mi ant sofos. Kartais ji pa
dėdavo savo ranką man ant 
pečių, pakabindavo kaklą, o aš 
apkabindavau jos liemenį ir 
kožną kartą perbėgdavo per 
mane šiltas, saldus ir malonus 
virpėjimas... Tokioj padėty aš 
galėčiau sėdėti kad ir šimtą 
metų, ir tai nenusibostų!

Jau buvo vienuolikta, kada 
ji išlydėjo mane į prieangį. Aš 
paklausiau jos, pada kitą kar
tą galėsiu ją atlankyti ir ar 
mano atlankomas nepadaro 
jai nesmagumo. Ji pasakė, 
<ad lauks manęs kitą trečia
dienio vakarą, tai yra lygiai 
už savaitės. Aš protestavau, 
pasakiau jai, jog labai .myliu 
ją ir man bus begalo sunku 
pergyventi be jos septynias 
dienas!

"Aš tave dar labiau myliu, 
() pergyvensiu.. .f’ /— paįsakė 
man į ausį ir pabučiavo į vei
dą. Dar sykį susibučiavome 
ir atsiskyrėva.

Po to aš lankiau ją paskir
tais vakarais bent per porą 
mėnesių. Tankiai vesdavaus 
ją į letrą. Teatre sėdėdavom 
suglaudę galveles ir klausyda
vom daugiausia vienas kito 
širdies plakimo, nekaip akto
rių kalbos. iPasalkodavau jai 
apie jneilę, apie dailę, kaip vi
sa kas gyvena tik dėl meilės ir 
kaip butuva laimingu 'mylėda? 
m u viens kitą per visą gyveni
mą. Ji tylėdavo. Prisiglaus
davo prie manęs ir kvėpuoda
vo į mane šitla dvasia, o ran
ka kutendavo mano po pažas
čiai

•Pąly dėdavau ją lig namų. 
Visuomet karštai, karštai pa- 
sibučiuodavom — kartais ji 
pakviesadvo mane j vidų, kad 
jei užpakaly dresės kabiūkes 
atsagiočiau, nes visi namiškiai 
jau miegodavo, }JĮi nušivjidk- 
davo dersę, likdavo po apati
niais nuogomis rankomis ir 
pečiais — o kokie gražus jos 
pečiai! Kokia daili figūra! 
Jog akių nenorėdavau atitrauk-

ti: nusivilkusi dręsę imdavo 
auti kojas segioti kojines au- 
gštai ii’ drąsiai pasikeldama 
apatinę ir iš matydavau, ko
kios baltos ir storos jos kojos 
augšiau kelių. Man tąsyk pa
sidarydavo negerai... aš greit 
atsiveikinęs bėgdavau namo.

Vieną vakarą nuėjęs radau 
ją besėdinčią su kitu vyru. Ji 
priėmė mane labai šaltai. Ma
žai tekalbėjo, šypsojo lyg per 
prievartą, tai aš ir pamaniau, 
kad ji serga ir paklausiau jos, 
kaip ištikrųjų yra su jos svei
kata. Ji pasakė, kad nesijau
čia gerai, tai aš pataręs jai 
greičiau gulti ir ilsėtis, išėjau.

Man baisiai gėlė širdį —la
bai rūpinaus jos sveikata, bi
jojau, kad ji labai nesusirgtų, 
kad kas bloga su ja neatsitik
tų, ar neduok Dieve — nenu
mirtų !. .

matyti, kam • nors pasiskusti, 
savo bėdas papasakoti, kokį 
nors patarimą gauti, ar pla
tesnių žinių apie ją dažinoti. 
Su žmonėmis — maniau sau 
visgi bus ramiau ne kaip vie
nam.. .

Ant baliaus atsilankė ir ji 
su kokiu tai nepažįstamu vy
ru. Gavęs progą aš priėjau 
prie jos ir pasveikinęs tuoj 
paklausiau apie jos sveikatą ir 
pasisakiau, jog baisiai dėl jos 
rūpinuosi ir kenčiu.

“Elziut, Elziut, pasakyk kas 
atsitiko? Ko supykai ant ma
nęs? Ar kas ką pasakė, ar ką 
blogą apie mane nugirdai, pa
sakyk Elziute — viską paša-

Pasakyk man atvirai ir 
sąžinįgai, ar tu mylėjai ka
da nors mane ar ne? Jei 
mylėjai, tai kas atsitko su 
ta meile? Aš noriu turėti 
teisingą supratimą apie ta
ve ir žinoti paip elgtis atei
tyje, kad nedaryti nesma
gumų tau ir sau.” 
Ji man atrašo:
“Mr. Pupa!

Manyk kaip nori ir daryk 
ką nori, man vistiek... To
kių kaip tu yra daug. Prie 
manęs daugiau nelysk! Aš 
tave mylėjau ir labai mylė
jau, kol nepamačiau, jog tu 
esi veršis, —o kai pamačiau, 
kad tu esi veršis, daugiau 
nebegaliu mylėti. \—“Elzė”.

Ir aš sąžiningai pildžiau jos 
įsakymą: stengiausi niekur su 
ja nesusitikti, niekuomet nei
davau ta gatve, ant kurios ji 
gyveno, pastebėjęs kur ant 
gatvės bėgdavau į kitą pusę, 
pastebėjęs ant baliaus ar kur 
viešoj sueigoj lindau į žmones 
ar eidavau lauk, idant nesusi
tikti ir jai ūpo nesugadinti.

Taip ir pasibaigė pirmutinė 
mano meilė. Kaip aš dabar 
matau, tai buvo prigavinga 
meilė. Daug dėl jos nukentė
jau, daug laiko, sugaišau—bet 
ir daug pasimokinau. Tik vie
no dalyko dar lig pat šiai die
nai negaliu suprasti — kodėl 
ji mane vadino veršiu?

DR. VAITUSH, O. d“
Lietavis <ad* specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tdiregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
1 mokyklos vaikus.

Vai.: 16 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Nuėjau atlankyti sekama va
karą, taipgi radau sėdinčią su 
kitu vyru. Ji man pasirodė 
dar blogesnė: tokia nubudusi, 
pikta, išblyškusi — žodžiu tik
ra ligonė. Aš patariau jai gul
ti ir ilsėtis ir pasiūliau dakta
rą, kurio bilų ketinau apmo
kėti. Ji nusišypsojo ir pasa
kė, jog aš perdaug apie ją rū
pinuos, jai nesą taip labai blo-

Ėjau landyti kas vakarą ir 
vis radau ją tokioj pat padė
tyj, ir kas vakarą buvo tai 
vienas, tai du vyrai. Pagalios 
aš pastebėjau, kad mano at
lankymas ją tik pykdo ir er
zina. Ji net labai sarkastiškai 
pašiepė mane sakydama, kad 
aš tur-but neturįs namų...

Aš supratau jos mintį. Su
pratau ir išbėgau laukan nė 
sudiev nepasakęs. Jos balse 
ir veido išraiškoj aiškiai ma
čiau, kad ji 'manęs nekenčia, 
ar geriausiame atvejyje — ji 
pyksta ant manęs. Ko ji pyk
tų? Kodėl ta neapykanta pas 
ją atsirado, aš negalėjau su
prasti ir jokiu budu išsiaiškin
ti. Aš jai nieko nepadariau, 
nė vieno blogo žodžio nepasa
kiau, o vienok aiškiai mačiau, 
kad ji manęs nebepakenčia! 
Ir persimainė į taip trumpą 
laiką! Tik savaitė atgal, ka
da paskutinį kartą buvau te
atre, ji dar taip karštai ir mei
liai su manim kalbėjo, glau
dės, bučiavo — nejaugi ji per 
tas kelias dienas butų įsimy
lėjusi kitą?.. Ką Hutą”?... 
Kiekvieną vakarą aš mačiau 
pas ją yis kitą ir kitą! Ar gi 
ji galėtų juos visus mylėti?— 
Ne! Ji gali mylėti tik vieną, o 
daugiausia — tai du, bet ne 
šešis! Čia turi būt koks nepa
prastas dalykas, jkokia-nors 
man nežinoma priežastis, ku
rią aš kada nors patirsiu. Ba
nį i nau save kiek galėdamas, 
bet išrdis baisiai gėlė buvau 
nulindęs ir piktas.

Sekamą sekmadienį,' drau
gystė, prie kurios aš priklau
siau rengė balių. Aš pilnas 
liūdesio ir sielvartos nuėjau 
į tą balių, kad nusiraminti, 
kad vieną kitą savo draugą pa-

' “Ir ko čia tu prisikabinai 
prie mano merginos?” — vie
toj jos šoko į mane tas nepa
žįstamas vyras.

“O ko tu prisikabinai?!”— 
atšoviau jam.

“Ji yra mano 
nieks neturi teisės 
ti!”

“Tu prakeiktas 
yra mano!

“Tu gausi į snukį, jei nepa
sitrauksi !”—suriko jis.

Mudviem besiginčijant susi
rinko ir daugiau vyrų. Vytenį 
sveikinosi su ja, o kiti tuoj 
ėmė ginčytis ir šaukti, kad 
mergina yra jo, o ne kieno ki
to. Išviso atsirado šeši vyrai, 
kurie kožnas šaukėme, jog 
mergina yra mano. O ji tik 
žiurėjo ir šypsojosi. Toj tik 
Šypso j, aš mačiau, kaip ji di
džiavosi savimi ir, rodos gei
džia, idant tie vyrai imtų peš
tis delei jos ir už ją. Ir ištik
rųjų mes būtume susipešę, jei 
policistas nebūtų išskirstęs.

Aš greitai durniau namo ir 
parbėgęs tuoj parašiau jai 
laiškelį iš sekamų žodžių:

“Mylimoji Eelziute!
Musų santikiai, paskuti

nėse dienose pasidarė labai 
keisti ir nesuprantami. Iš 
mano pusės, rodos nebuvo 
padaryta (nieko blogo dėl 
tavęs, kas butų galėję išvy
ti iš tavęs meilę prie manęs, 
o sukurti neapykantą.

Tavo pasielgimai mane 
stebina ir kankina. Aš pa
reiškiau tau mano meilę, 
gerbiau ir dievinau tave; tu 
sakei, jog myli man ir, ro
dos mylėjai — o kas dabar 
pasidarė? Prie ko tu priėjai 
—ir kuomi tą komediją ke
tini baigti?

niekše 1

mergina, ir 
prie jos lys-

P-'ė Kudulaitė
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

The Stock Yards 
Savings Bank

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

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

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

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

SILPNOS AKIS
Turi bud gerai pritaikinti 

akiniai.

PffiKITE ŽEMES AIRį DABAR
Žmonės, kurie mąsto apie savo ateitį perka dabar akrą žemės, 
žinodami, kad pirkdami dabar gauna olselio kaina reiškia ne- 
priguliningą ateitį. Tai yra jūsų proga.

63 gatvė pilna sekcijos linija
DIDELI PINIGAI visuomet buvo uždirbami perkant ant šios 
puikios gatves. Chicagos ateitis padaro didelį pelną galimu.

5,2'/z ir 1 akras $490 už akrą
Didelis traktas padarys 48 miesto lotus. Trumpas važiavimas į 
miestą, pigi kelione ir gera transportacija. -

Tik $95 pinigais reik, kitus išmokėjimais
TITLE GARANTUOJAMA PER CHICAGO 

TITLE AND TRUST COMPANY v
Puiki proga. Rašykite arba atsišaukite tuojau dėl informacijų

THOS. S. COUSINS’, 1608 WEST MADISON STREET 
Atdara vakarais iki 9 valandai.

Ar jums tankiai skauda galvą ir 
ima svaigulys? Ar jūsų akįs kaista 
arba bėga ašaros kuomet skaitote? 
Ar jos yra raudonos ir uždegtos? 
Galvos skaudėjimo priežastis yra 
silpnų akių, delikatnų muskulų ir 
nervų akių — ir greitai yra pra
šalinama gerai pritaikius akinius.
Mes esame specialistai pritaikinime 

akinių ir mes garantojame 
užganedinimą.

Gerai pritaikinti akiniai priside
da prie jūsų gražumo, o taipgi sy
kiu ir pagerinime jūsų regėjimo. 
Jei jūsų akjs yra silpnos, duokite 
jas peržiūrėti be jokio užmokesčio. 
Jei jūsų seni akiniai nėra gerai pri
taikinti, mes priimsime juos mai
nais kaipo dalj įmokėjimo už jūsų 
naujus akinius.

Prižiūrėkite gerai savo akis.

Optical Specialists
3101 So. Halsted St., Room 2.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.k................

Gal jums reikalingi 
akiniai

TAUPUS ŽMOGUS
f

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

iluztohilvi* ra i

■w

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

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

JEI paprasto laikraščio negabia 
skaityti su viena akla kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

JEI nuolatinis skaitym<as knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saules Šyiesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatVės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
ciekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*, 
^eptintadieniais C r. iki 12 dieno*.

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Rųff/es 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos -odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po toj ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijfi.

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

Brooklyn, N. Y.

—r

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Tpwn of Lake

Auksinių, dęimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos 'mados. Užlaikome rusiškų ir ^rusiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome'laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus?? darbą "gvarantučjama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie .išvažiuoja | 
Lietuvą .arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.
STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7309.

Serganti žmones vyrai 
ir moterys

. Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit, su 
mažai iškašeių ir bę išliKimo iš 
darbo. Kraujo ir odos ligos. Nervų 
ligos. Paprastos ir užsisenėjusios 
ligos Skilvio, krutinės, širdies, ink
stų ir pūslės. Apkartimas. Ausų 
varvėjimas. Ligos nosies ir gerk
lės. Kataras ir Goiteris. Patarimas 
dykai. Neatidėliokite. Ateikite šian
dien' pas

DR. H. M. HUNT,
189 N. Clark St.,.
kampas Lake.

Valandos: nuo 10 iki 6. Seredojc ir 
Subatoje nuo 10 iki 8. 
Nedėlioję nuo 9 iki



Prof. N. I. A n d r u s o v Vertė V\ A.

Iš Mokslo Sritiesi
4

NAUJIENOS, Chicago, UI.
MMKtB

Apie Žemės Amžių
Vienas pirmųjų klausimų, 

kurį geologui užduoda pirmu 
kart su geologija susidūrę as
mens, tai klausimas apie tai, 
kaip senai įvyko vieni ar kiti 
įvykiai, apie kuriuos šis moks
las kalba; pavyzdžiui, kada 
gyveno visu tie nuostabus jau 
išmirę sutvėrimai, kurių liku
čius taip atydžiai saugoja mu
sų mažėjai, ir kiek šimtmečių 
ar lankstančių praėjo nuo to 
laiko kai jie išnyko. Kai atsa
kant į šiuos klausimus jie gir
di, kad laikas matuojamas kuo
ne milijonais metų, tai jiems 
kyla ir kitas klausimas, 
teisybė, kad musų žemė 
sena, kaip sako geologai? 
galima matuoti geologijoj

taip

darbą bandė atlikti rusų fizi
kas A. Sokolovas ir Vengrų as
tronomas Kevesligeti. Juodu 
abu manė, kad iš pradžių la
bai retas dujingas ukanynas 
nuolat tirštčdamas (traukda- 
niasis)^leido iš savęs baisybes 
šilumos, kurios dalis ėjo pa
čiam ukanynui kaitinti, o ki
lu — spinduliavimui į dangaus 
erdvę. Tyrinėdamas ukanynus 
Sokolovas naudojo įvairius fi
zikos dėsnius ir ypač remda
masis atrastais spinduliavimo 
dėsniais, žemės amžiui gauna 
tai 23,500,000 (23,5 milijono), 
tai 155,000,000 (155 milijonų) 
metų. Kevesligeti žemės am
žių randa 1,622,000 metų, tai

lai- 1,987,000 metų. Mat svarbiau- 
reikalas tame, kad visi 

skaičiavimai paremti Kanto- 
Laplaso hipotezės daleidimais, 
o hipotezėje kai kuriems da
lykams galima imti ir dides
nius ir mažesnius skaičius.

O tuo tarpu prieš Kanto-La- 
plaso hipotezę pradėjo nuolat 
kilti rimtų prieštaravimų, ir 
net tielę rimtų, kad toliau var
gu bus galima jos laikytis. Dar 
nežinom kiek gyvenimui pri
taikomos bus tos kosmogoni
nės hipotezės, kurios pastaruo- j 
ju laiku pradeda kilti aikštėn;

dar | 
am- i

kas ir kaip geologai tai atlie- sias 
ka?

Profanas geologijoje dažnai 
reikalauja tikslių atsakymų į 
pastatvtuosius klausimus,. ka-

tas įvyko. Pavyzdžiui, kada 
žemė apsiklojo kieta pluta? 
Kada joje pirmą kartą atsira
do organinė gyvybė? Kada jo
je atsirado žmogus?

Aišku, geologas turi atsa
kymų į visus šiuos klausimus, 
liet tiktai apytikrių atsakymų. 
Geologijos laiko skaičiavimas 
susitinka dar net su tokiomis 
klintimis, skirti 

reikšmės tiems skai
čiams, kuriuos jis dunda. Iš 
tų skaičių mes galini gauti tik 
bendrą supratimą apie eilę dy-

vienas kito. Tuo budu žemės 
para, kuri iš pradžių buvo 3— 
5 valandų, pasiekė jau net 24 
valandų, o mėnulio mėnesis, 
kurs iš pradžių bhvo 3—5 va
landų virto 28 dienų. Dž. Dar
vinas mano, kad šitokia per
maina' įvyko mažiausiai .per 
50,000,000-60,000,000 (50—60 
milionų) metų. Vienok kaip 
tikslų Dž. Darvino išskaičia
vimai nebūtų, tas mėnulio nuo 
žemės atsiskyrimo būdas, kurį 
autorius priima, net jo paties 
žodžiais yra tik paprasta ne 
pilnai įrodyta hipotezė, greta 
kurios turim jų ir daugiau, ki
taip aiškinančių žemės palydo
vo kilmę. Taip, pavyzdžiui, 
Čemberleno-Multono hipotezė 
žiuri į mėnulį kaipo į savys- 
tovį dangaus kūną, kuris tik 
pakliuvo į žemės traukimo 
sferą ir tuo budu virto jos pa
lydovu. Astronomas Si (See) 
mano, kad bendrai visi musų 
saugos sistemos dangaus kū
nai yra vienas kito sugauti: 
saulė sugavo planetas, o šios

pastarosiom fsavol palydovus. 
Kaip Si taip ir Multonas sten
giasi įrodyti nesąmoningumą 
kai kurių Dž. Darvino daleidi- : 
mų, ir tarp kita ko Multonąs 
apskaičiuoja, kad žemės pa- i 
ros pakitėjimui keturiomis 
valandomis redkietų nei dau
giau nei mažiau kaip 220,000,- 
000 metų.

(Bus daugiau)

kas

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPinigų!!!!!
Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary
kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
{rengimus j jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

laiko vienetu yra ne metai, ne 
šimtmetis ir net ne tūkstantis 
melų, bet dešimtis, šimtas, o 
gal ir tūkstantis tuksiančių 
metų.

Daugelis geologų net skep- 
tiniai žiuri į klausimą apie že
mės amžių ir apie galimumą 
gauti iš žemės rutulio žinių 
apie jos pačios amžių. Garsus 
Amerikos geologes Dettonas 
sako: “Kai mes klausiam se- 
nės-žemės apie jos amžių, jos 
veidas tampa sfinkso veidu.”

Vienok ir geologų tarpe įdo
mumas į klausimą apie žemės 
amžių taip didelis, kad dauge
lis bandė išskaičiuoti geologini 
laiką, šiose eilutėse pasisteng
siu trumpais bruožais, kiek 
leidžia vieta, išii 
dymų esmę.

Žemės rutulio 
daug įvairių erų. 
tų erų šios: 1) 
planetos atsiradi

nedavė bandymų žemės 
žiu i išskaičiuoti.

Taigi mums tenka kol 
atsisakyti nuo bent apytikrio
sprendimo absoliučio žemės 
amžiaus, vien tik dėl to, kad 
mes tikrai nežinom kaip 
ji susiformavo, ar iš ugninio 
rutulio, atitrukusio nuo ben
dro saulės ukanyno, ar iš dau
gybės smulkių kūnų lėkusių 
erdvėje ir tik per ilgą laiką

Vienok jeigu ir pripažintu
mėm, kad Kanto-^Laplaso teo
rija teisinga, tai vis tik tikra 
žemės atsiskyrimo era tektų 
pradėti tuo momentu, kai nuo 
jos atsiskyrė mėnulis, kitais 
žodžiais betariant, mes žemės 
metų skaičiavimą turime pra
dėti nuo “mėnulio gimimo”, 
šioj srity yra Dž. G. Darvino

istorijoje yra 
Svarbiausios 

žemės, kaipo 
pas, 2) kie

tos plutos atsiradimas, tuo 
vėju kai pripažįstama, kad 
mė kadaise buvo įkaitusi, 
atmosferos bei hidrosferos 
siradimas ir l) organines 
vybės atsiradimas.

Pirmuoju klausimu, tiesą, 
sakant, mes nieko nežinom. 
Ligi šių laikų viešpatavo ir 
buvo skaitoma nesugriaujama 
Kanto-Laulaso saulės sistemos

at-
že-

at-

hipotezės saulė, planetos ir jų

ukanvno rezulta-
ukanynas sukdamasis 

ekvatoriuje atskyrė žie-

bandymas. Šis autorius mano, 
kad mėnulis atskrido iš kelio
likos atitrukusių nuo smarkiai 
s lakančiosios ^skystos, karštos 
žemes gabalų, kurie vėliau su
sijungė į vieną bendrą masę. 
Gimęs palydovas iš pradžių 
lėkdamas aplink savo motiną- 
žemę tuo pačiu greitumu kaip 
ir ji aplink save. Vienok jau 
nuo pat pradžių abu dangaus 
kūnai traukė vienas kitą ir 
tuo budu vienas antrame iššau
kė potvinių ir atoslūgių, o dėl 
tų potvinių ir atoslūgių kiek
vieno šių dviejų kūno masėje 
pradėjo atsirasti vidujinis try
nimasis. To trynimos! rezul
tatas buvo tas, kad padidėjo 
jų abiejų sukimosi aplink sa
ve periodas, pailgėjo menulio 
aplink žemę apėjimo periodas 
ir juodu abu atsitolino nuo

■CUN ARD
M LIETUVON PER 10 DIENŲ
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
H per Southamptoną ant Milžinų laivų
■ AQUITANIA, MAURETANIA
M BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. 
Greitas persėdimai Southaniptone. 
Lietuviai ypatiSkai lydimi.

| Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
g šiai j Hamburgą ant naujų laivų 

burnerių. 8čia klesa (j Piliau $106 50, 
į Hamburgą $103.50). Kares tiiKsų

■ $5.00
■ KELEIVIAI Iš LIETUVOS
H sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
m Southamptoną ir ten persėda ant Mil- 

žinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.

■ w Informacijų dėl kainų ir reikalyi-
■ gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
y leiviams galite gauti nuo bile agento.

, Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.

J CUNARD LINE JV.
■ 110 N Dearborn St., I ,

™ Chicago, Illinois f ff) f

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBLRG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

, dalis 
LIETUVOS

Ižplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Bnllln” 
“Dcutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariSki laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir “VVestphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

A^ba bile autorizuoto agento.

■n1

1 B'.:''

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGU !!!!!

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv.

> Telefonai: Calumet JLbtfZ

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Puikus Namas su įplaukoms Brig'hton Parke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną sity mūrinių namų; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa- 

šelmenys.
Tik $2000.00 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110.00 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis. • _ i
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskatant gatvės išgrendimą.

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

rado saulės palydovai. Sulig 
fizikos-cht mijos dėsnių tos 
“protoplanetos” turėjo būti į- 
kaitusių dujų pluoštais, kurie 
greitai virto ugnies skystimu. 
Tam pačiam procesui kartojan
tis, žinoma, jau mažesniame 
maštabe, nuo pirmykščių pla
netų atsiskyrė jų palydovai. 
Taigi žemės istorijoje sulig 
Kanto-Laplaso teorijos gali
ma skirti tas momentas, ku
riuo ji atsiskyrė nuo kitų, ir 
tas momentas, ką mėnulis 
nuo jos atsiskyrė ir palaiko ją 
vieną kaip ii dabar yra.

.Pasitegus ištirti didelių uka- 
nynų/masių tirštėjimo dės
nius, remiantis fizikos ir me- 

f 

chanikos dėsniais galima pa
statyti tokių formalų, kurios 
duotų galimybės sužinoti kiek
vienos planetos amžių. šį

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

c
ir reumafiško uždegimo galima 

pasekminga' išgydyti su

SEVERAS 
goyharDOL

Ištikimas lininientds'i

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, Kaimo, raumenų štyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

į 
KAINA JO.//? 60 CENTAI.' \ I

Klauskite pas aptieRoribs.

Ig
I

W. F. SEVERĄ CO.

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite 
kurią nebūk dieną, ar septintadienį į musų ofisą, o mes nu- 
vešime pas namus.

STATYBA:—-Plytų su akmens aptaįsymais; išeinantis balko
nas su elektros šviesa pryšakinio prieangio ^ saulėtos sekly
čios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; kny
goms šėpos, bufetai.

R U BIN B R
. 3804 So. Kedzie Avė

o S M

ŠVINUOTĖ:—Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai 
kranai; baltos emalijuotos vaistams skrynelės; skalbimui cė- 
beriai beizmante.
ĮTAISYMAI:—Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai 
labai gražus. Tyčia sujungimai aslinėms žibykloms ir elek
triniam prosui. " ! >
Fornaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vai
siams.

Tel. Lafayette 5153 ir 6438
Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar darbo netekus.
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AdministratyvinšsBaudos
Lietuvoje

—c.

Lietuvoje yra stipriai įsigy
venęs paprotys bausti piliečius 
administratyvinčmis baudomis. 
Įvairus viršininkai, komendan
tai nuo 1919 metų leidžia pri
valomus įsakymus, kurie nei 
musų įstatymų nei Konstitu
cijos dvasiai neatatinka ir ku
riais pasiremiant galima baus
ti ką nori, kada nori ir už ką 
tik nori. Nors administraty- 
vinio nubaudimo sprendimus 
galima apskųsti, tačiau retas 
tėra atsitikimas, kad nubaus
tasis butų baudos nusikratęs. 
Jokio teisėtumo ir teisybės to
kiuose sprendimuose būti ne
gali, nes viršininkai baudžia 
pasiremdami milicininko pro
tokolu. Aišku, kad gali būti 
tokių atsitikimų, kad milici
ninkas ar kitas koks agentas 
gali sustatyti protokolą iš sa
vo asmens interesų. Juk yra 
tokiu atsitikimu, kad žmonės v l
nubaudžiami visai nekaltai, 
kur net teismui butų sunku 
surasti nusikaltamąjį darbą, 
tuo tarpu kai visą bylos pai
numą išriša vieno milicininko 
protokolas, o nusikalstamo 
darbo dydį keli šimtai litų pa
baudos. Kaipo pavyzdį pa
duodame štai koki atsitikima.

šių m. gegužės mėn. vienas 
Vilkaviškio apskrities seniūnas 
sušaukė savo seniūnijos gyven
tojus pasitarti kelių taisymo ir 
Valstybinio apdraudimo .pre
mijų mokėjimo reikalu. Susi
rinkusieji nutarė rašyti Fin. 
Ministerijai ir Valstybinio ap
draudimo įstaigai prašymus, 
prašydami sumažinti premijas, 
kadangi jos yra peraukštos ir 
tokių, kokios jos yra, jie su
mokėti negalį. Tą prašymą 
pasirašė visi dalyvavusieji su
eigoje. Birželio 9 d. atvažiuo
ja į tą kaimą apdraudimo ja
spį ktorius ištirti dalyką vieto
je. Eidamas per kaimą klau
sinėjo, kodėl gyventojai nemo
ka draudimo premijų. Visur 
ga\o atsakymą, kad, girdi, 
premijos aukštos ir nesą litu. 
Po kelių dienų atvažiavo ty
rinėti milicija, ir tris dienas 
tardžiusi negalėjo rasti, kad 
kas nors vienas butų kurstęs 
premijų nemokėti, nes visi 
bendrai susitarę rašyti prašy
mą ii' kol kas premijų nemo
kėti. Jo “tardymo” rezultate 
kaimo seniūnas nubaustas at- 
ministrat vviniu bildu 300 litų 
baudos arba 20 d. arešto. Nu
baustasis seniūnas padavė Viii. 
Beik. M. prašymą, prašydamas 
nuimti pabaudą. Tą prašymą 
pasirašė visi seniūnijos gyven
tojai liudydami, kad iš seniū
no pusės jokio kurstymo nebu
vę. Bet, žinoma, {įrašymas 
savo keliu, o bauda savo — ji 
reikės sumokėti arba kalėjime 
atitupėti.

Iš šio aprašymo matyti, kad 
seniūno kaltė labai sunku nu
statyti, nes visi buvusieji su
eigoje neigia, kad 'seniūnas 
butų kurstęs. Sąmoningo pa
sipriešinimo įstatymams čia į- 
žiurėti negalima, nes jei su
eigoje ir butų buvusios kalbos 
apie premijų nemokėjimą, tas 
dar negalima skaityti pasiprie

šinimu valdžiai, nes musų ūki
ninkai paprastai dėl kurių nors 
sunkumų paburnojo ant val
džios, visai neturėdami tikslo 
“griauti” esamąją tvarką. Pa
galiau ir pats nusikaltimas jei 
jis ir butų, nėra jau toks di
delis, kad reikėtų plėšti iš žmo
gaus gal paskutinę karvę, žo
džiu, milicijos nuožiūra čia 
skaudžiai nubaustas gal visai 
nekaltas žmogus. Panašių at
sitikimų yra daugybė. Pav., 
Kaune ateina koks agentas į 
kiemą ir sako, kad čia nešva
ru. Bezultate kelios dešimtys 
baudos. Be jokių liudininkų, 
be teismo, o įrodymų, vien 
milicininko ar kieno kito va
lia dedamos pabaudos. Padū
kini, kad 90% nubaustųjų yra 
tikrai kalti, bet ir tuomet 10% 
baudžiami nekaltai. Kas iš to 
išeina, aišku. Kad ir tas se
niūnas, jausdamos (nekaltas, 
ieško budo kaip tą baudą at
gal atgauti ir patraukti atsa
komybėn neteisingus įskundė
jus. Bet ar pasiseks'jam kas 
prie dabartinės tvarkos pada
ryti — didelis klausimas. Kai 
kam toki atsitikimai gali atro
dyti menkniekiais, bet iš tu 
menkniekių susidaro ne menk
niekis, liet masinis nepasitikė
jimas esama tvarka. Todėl 
laikas jau butų griežtai atsi
sakyti nuo panašaus budo ša
lies tvarkai palaikyti, nes lai
kas jau mums nors kartą pra
dėti su sauvale, su milicijos 
agentų nuožiūros visagalybe 
kovot, darant viską per teisiną, 
kuris kiekvieną dalyką tiksliau 
ištirtų. Laikas taip pat panai
kinti visų išleistų nuo 1919 m. 
privalomų įsakymų galę, nes 
1919 —■ 1920 metais gyvenome 
vienose sąlygose, o dabar gy-

vertame kitose. Visokį apskr. 
viršininkų ir komendantų įsa
kymai neprivalo kompromituo
ti valdžią žmonių akyse suda
rant bendrą nuomonę, kad iš 
valdžios teisybės laukti nega
lima. —V—as.

(L. Uk.)

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Nenešiokite Diržo

Pinigai 
iš 

Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Net ir kūdikiai pastebi!
!»• yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus . .

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų << 
gaivos oda bus taip tyra, kaip kūdikio v 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptickojo šiandie už G5c., arba prisiųskite 75o. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
i \ __ RYTAS __ )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) _ VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) * m <
2) — Salutaras vidurius išvalo; , SVEIKA LA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. J

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie p

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

Sol-EIlis & Sons
2212-14-16-18-20-22 So. State St. 

Vakarinėj pusėj gatvės
Namas tūkstančių bargenų. Visuomet teisingi gerume ta- 

vorų, patarnavime ir kainose.
Mes turime pas save labai didelį ir pilną ataką plumingo. 

apšildymo ir elektriškų prirengimų. Mes pristatome į visas da
lis miesto.

Musų vieta ištikrųjų randasi labai geroje vietoje ir galima 
pasiekti labai lengvai karais, elevatorių ir bus linija. Savinin
kas yra gimęs Lietuvoje.

SPECIALIAI BARGENAI ŠIAI SAVAITEI
Auksinio aržuolo, beržo ar mahogany klosetų sėdynės po 

$2.50.
Vieno šmoto virtuvės sinku, 42 coliai ilgio, užbaigta su tri- 

mingais $25.00.
Enameliotos maudynes $27.50.
Ateikite ir pasižiūrėkite arba rašykite arba telefonuokite 

dėl jūsų reikalingo materijolo.

Sol - Ellis & Sons
2212-14-16-18-20-22 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės 
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

l’o ilgy bandymų, teradome mechaniš
ką systemą, kuri išgydo rupturą vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon
struojama DYKAI šio mokslinio aysto- 

išradimo tiems 
nuo 
turi 
k+d 

skir- 
ban- 

visus da- 
ateikite 'h' 

demon- 
del sa- 

plieninių

žinoma, bus 
šio 
mos 
kurie kenčia 
rupturos. Jis 
>asisckimo kur 
neturi. Nedaro 
*umo jei jus 
dėt kitus 
lykus, 
pamatykite 

stravimą — 
vo žingeidumo. Čia nėra 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
meninį patarnavimų nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje. »

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj slėpenoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D.
217 E. 31st St., Chicago.

Per sekamas trisdešimts dienų 
>/2 kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis j musų nuolatinį ofisą re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 30 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kcmp’s System
134 So. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.) Chicago.
—*

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li
gų. .. d

1 O
privatiškų' gydymui kambarių

Mrs. Ooffman sirgo 
septynis metus

Ji liko išgelbėta nuo ope
racijos per Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.
SidelI, Ilk — “Aš visai buvau 

nerviška. Aš kentėjau nuo skaudė- 
(lėjimų mano kai

riojo šono, kuris 
visuomet mane 
kankindavo, aš 

negalėjau nei už
klojės laikyti ant 

savęs nakties lai
ke. Aš sirgau per 
septynis metus, 

bet netaip skau
džiai, kaip pasku
tinius aštuonioliką 
mėnesių, ir taip bu

vau nusilpusi, kad jau niekas man 
nebuvo miela, verčiau buvo mirti 
negu gyventi. Aš negalėjau nieko 
dirbti be pagelbos, ir daktarai man 
jasakė, kad vienatinis būdas išsi- 
gydymui, operacija. Bet aš nesu- 
ikau su tuo, vėliau mano vyras 
įamešė man butelį Lydia Pink- 
lam’s Vegetable Compound ir pra

šė manęs, kad vartočiau. Aš išvar- 
ojau 18 butelių, dabar jaučiuosi 
0 metų jaunesnė. Gyvenimas pil

nas ateities. Aš dabar dirbu visą 
stubos darbą ir turiu didelį daržą. 
Aš niekuomet nebusiu be Vegetab- 
e Compound savo namuose ir ka

da mano dvi dukters užaugs į mer
ginas, aš išmokinsiu ir jas vartoti 
Vegetable Compound. Aš visuomet 
esu pasirengusi pasakyti ir savo 
<aiminkai kaip ji gali pasigelbčti 
pagelba tų gyduolių ir jus galite 
vartoti mano vardą ir adresą kaipo 
iudijimą apie gerumą Lydia E. 
Tnkham’s gyduolių” — Mrs. Ida

M. Coffman, B. B. 2, Sidell, III.

'jnif

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

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

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

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.<50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.
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Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei; 
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą-

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedčlioj nuo 
10 vai. ryta iki 1 vai. die
ną. PancdUtyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

L Yards 1138 
rANLEY P 
MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
-eikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn
Avė., Chicago

■■■■■■■■■■■■■■■ah■■■

: Reumatizmas sausgėlų;
■ Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■

“ dažnai ant patalo paguldo. ■
* CAPSICO COMFOUND mo- ■ 

stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- *■ 
J* gybe žmonių siunčia padėka- ■ 
” vones pasveikę. Kaina 50c per ■
* paštą 55c arba dvi už $1.05. I,l,
* Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■

KATOS”, augalais gydyties, ■ 
— kaina 50 centų. ■

s Justin Kulis :
m 3259 South Halsted Street, *
■ CHICAGO, ILL. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B


