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Anglija paskelbs 
[savo nusistatymą
Maldaus koperavimo
Vokietija vėl protestuoja

Streikai ir riaušės Berline
4

Anglija tikisi Amerikos 
pageltos

Valdžia paskelbs savo nusista
tymą kontribucijos klausi
mu.

LONDONAS, liepos 10. — 
Nors dar nežinoma tikrai kokį 
pareiškimą padarys parlamen
te ketvirtadieny premjeras Bal- 
(hvin kontribucijos klausime, 
valdininkai sako, kad tame 
valdžios pareiškime nebus nie
ko ypatingo.

Jie sako, kad tik bus viešai 
išdėstytos Anglijos pažiūros į 
Europos ekonominį ir politini 
atsisteigimą. Durys bus palik
tos atdaros pilnam Anglijos ir 
Francijos kooperavimui.

Jeigu net pasirodys reika
lingu Anglijos valdžiai veikti 
vienai, tai nurodoma^. kad 
Francija jau du sykiu stvėrė
si savystovio veikimo linkui 
Vokietijos, visai neatsiklaus- 
dama Anglijos ir delei to Ang- 
lijos-Francijos sąjunga vistiek 
neišįro.

Kalbama taipjau, kad Ang
lija galbūt pasiūlys paskirti in
ternacionalinę kopiisiją nusta
tyti kiek Vokietija pajiegtų už
mokėti kontribucijos. Anglija 
tikisi, kad galbūt prie tos ko
misijos prisidėtų ir Jungt. Val
stijos. O galbūt Anglija pasiū
lys, kad pernai paskirtasai ko
mitetas butų pakviestas veik
ti. Į tą komitetą įėjo ir J. P. 
Morgan.

Niekurie spėja, kad premic- 
ro pranešimas parlamente bus 
konstruktyvis, o ne kritikuo
jantis ir tai busiąs paskutinis 
Anglijos maldavimas talkinin
kų kooperavimo t atsteigime 
Europos.

Taipjau tvirtinama, kad ka
da Vokietijos ambasadorius 
apsilankė pas Curzoną, pla
čiai buvo svarstoma apie sa
botažą Ruhr distrikte ir abel- 
nai apie visą pasyvio priešini
mosi klausimą. Anglija raginu-

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
ną.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI. 

si Vokietiją elgtis atsargiai ir 
išmintingai ir davusi suprasti, 
kad Vokietijai padarytų gerai, 
jei aiškiai pasmerktų sabotažą 
ir smurto aktus.

Vis dar nežinia ar Anglija 
nutars veikti savystoviai. Bent 
apie tai tyli valdininkai. Te- 
čiaus niekurie. rateliai tvirti
na, kad Anglija turėtų padėti 
Vokietijai, jei Vokietija yra 
taip nusilpnėjusį, kaip kad 
Francija mano, nes Vokietijos 
susmukimas Anglijai butų 
pražūtingas, kadangi Anglija 
negali ištesėti netekti Vokieti
jos prekybos.

Vokietija protestuoja prieš 
uždarymą rutožiy

BERLINAS, liepos 10.— Vo
kietija pasiuntė Anglijos ir Ita
lijos valdžioms protestą delei 
Francijos ir Belgijos uždarymo 
okupuotojo krašto rubežių.

Oficialiais pranešimas sako, 
kad Vokietijos ambasadoriams 
Londone ir Byine įsakyta nu
rodyti Anglijai ir Italijai į su
sidariusią nepakenčiamą padė
tį, kada ir Pareinio atstovai 
negali eiti savo pareigų delei 
nutraukimo visokio susisieki
mo.

Valdžią taipjau įsakė amba
sadoriams atkreipti domę į 
Francijos karo teismo nuteisi
mą nužudymui septynių vokie
čių delei sabotažo ant geležin
keliu. (

Maisto riaušės Bailine.
200,000 metalo darbininkų 

streikuoja. Streikas veikiau
sia dar labiau plėsis.

BERLINAS, liepos '10. — Iš 
priežasties daugiau kaip 200,- 
000 metalo darbininkų strei
ko, Berlino pakraščiuose buvo 
didelių maisto riaušių. Net ir 
moterų nepaisyta, kada suju
dusi minia puolė bulvių, dar
žovių, žuvies ir mėsos sankro
vas priemiesty ties Potsdamu. 
Riaušėms malšinti buvo pašau 
kti kareiviai iš Potsdamo.

Viskas rodo, kad Vokietiją 
laukia dar rūstesnė padėtis. 
Valdžia bandė sutaikinti meta
lo darbibninkų streiką, bet ka
dangi markė dar labiau nupuo
lė, tai streikieriai pareikalavo, 
kad jų alga butų nustatoma 
sulig auksinės markes.

Yra žinių, kad Berlino mies
to darbininkai ir geležinkelių 
darbininkai ^isoje šalyje pri
sidės prie streiko, jei jų reika
lavimai nebus išpildyti.

Vokietija už kelių mėnesių 
veikiausia pasiliks be tabako ir 
alaus. Tabako sankrovos pas
kelbė, kad jos nieko nepirks iš 
tabako, jei bus įvesti naujieji 
tabako taksai. Jie sako, kad 
kam jie turi mokėti didelius 
taksus kuomet stambieji fab
rikantai, kaip Stinnes, moka 
tik mažus taksus. Bravarų

Paveikslėlyje matome vieną iš mažų miestelių Italijoj, netoli ugnekalnio Etnos. Išsiveržusi iš ugnekalnio karšta tiršta lava
užtvenkė gatves ir išvijo iš miestelio žmones.

darbininkai paskelbė, kad nuo 
spalio 1 d. jie nustos dirbę alų, 
jei bus įvesti dideli taksai kar
tu nepakeliant algos darbinin
kams.

Rusai sutinka atsiprašyti.
Bet neduos jokio atlyginimo 

už japonų sRredynę.

TOKIO, liepos 10.’ — Rusi
jos atstovas Joffe pasitarimuo
se su Japonijos atstovu Kaw- 
akami bandė padaryti kelią 
Rusijos-Japonijos su taikumui, 
pasiūlant atsiprašyti už Niko- 
lajevsko skerdynę, bet neduo
dant jokio atlyginimo.

Trečiadieny atstovai svarstys 
apie Sachalino ateitį. Tas svar- 
tymas palies ir amerikiečio 
Sinclair gautąsias ant tos salos 
aliejaus ir anglių koncesijas.

Sumušė Vokietijos atstovą
BRIUSELIS, liepos 10.— Vo

kietijos atstovas — charge 
d’affaircs, liko sumuštas čia 
gatvėje pirmadidnio „vakare. 
Jis ėjo su kitu vokiečiu ir gar
siai vokiškai kalbėjosi. Vie
nam praeivių sušukus greitai 
susirinko minia ir iki atvyko 
policija, atstovą gerai sumušė. 
Du buvusieji Belgijos kareiviai 
liko areštuoti ir paleisti už 
eauciją.

Iki vidurdienio šiandie jokio 
ofidialinio Vojkictijos protesto 
dėl to incidento negauta.

Sankrovos užsidaro, bet 
atsidaro karkiamos

RYGA, liepos 10. — Nors 
sankrovos neįstengdamos pa
daryti biznio užsidarinėja Mas
kvoje, keleiviai praneša, kad 
ten atsidarinėja daug naujų 
karčiamų, kurios suvartoja 
daugybes alaus iš naujai ati
darytų bravarų.

Apkaltino 26 aliejaus 
prigavikus

CLEVELAND, liepos 10. — 
Federalinis grand jury apkalti
no 26 Texas aliejaus kompani
jų organizuotojus, jų tarpe ir 
tolimosios šiaurės tyrinėtoją 
Dr. F. A. Cook, už vartojimą 
pašto prigavįngiems tikslams.

DU ŽMONĖS PRIGĖRĖ.
SOUTH BEND, Indv liepos, 

10.— Du žmonės prigėrė eže
re, kada jie valty bandė persi
mainyti sėdynėmis.

3ficierius sumušė kunigą.
Už pabučiavimą jo jaunos

pačios.

BOSTON, Mass., liepos 10.— 
Laivyno leitenantas Wcsley 
M. Hague apsilankė pirmadie
ny į Bostono Bažnyčių Federa
cijos raštinę ir ten gerai išpė
rė kailį Federacijos sekreto
riui episkopatų kunigui George 
Lyman Paine kailį, taip kad 
tas kunigas išlėkė su visomis 
stilklinėmiis durimis. Atsipra
šęs stenografčs už sukeltą 
triukšmą, oficierius tada išėjo.

Kaip paskui išsiaiškino, ku
nigui kailį išperta už pabučia
vimą jaunos oficieriaus pačios, 
su kuria Hague tik du mėne
siai atgal apsivedęs. Kunigas 
prisipažįsta, kad jis pirmą kar
tą pabučiavęs ją kada ją pa
krikštijęs prieš šliubą. Paskui 
po šliubui, kada Hague buvo 
išvykęs tarnybos reikalais ki
tan miestan, kunigas išsive
žęs nuotaką į laukus, kur ją 
vėl pabučiavęs. Bet jis sako, 
kad ji nesidavusi ir jis ją pa
bučiavęs tik į skruostą. Kuni
gas tečiaus teisinasi, kad tai 
buvęs tik tėviškas ir draugiš
kas bučkis.

Hague gi sako, kad jį labiau
sia užpykino tai, kad kunigas 
tvirtina, jog jo bučkis buvęs 
tik “tėviškas”, tad jis ir nus
prendęs, kad kunigas yra rei
kalingas išperimo, ką ir atli
kęs ant vietos. Pats kunigas 
yra vedęs ir turi du sūnūs.

13,000,000 AUTOMOBILIŲ 
AMERIKOJE.

NEW YORK, liepos 10. — 
Iki liepos 1 d. Jungt. Valstijos 
buvo užregistruota 13,048,128 
automobiliai ir trokai. Tai 23 
nuoš. padidėjimas palyginus su 
pereitais metais.

Dabar automobilius Jungt. 
Valstijose išpuola ant veik kas 
8 žmonių. Daugiausia auto
mobilių turi Californija, kur 
automobilis išpuola ant kas 5 
žmonių.

PINIGU KURSAS
Vakar, liepos 10 d., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
banką buvo skaitoma Amerikoj! pini 
tais Htaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.59
Austrijos, 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų............... $4.95
Danijos 100 markių ........... $17.45

Finų 100 markių ................... $Ž.78
Francijos 100 frankų ........... $5.97
Italijos 100 lirų ............  $422

Lietuvos 100 Litų........... ......... $10JW‘
Lenkų 100 markiij ....... '......  1/lfK.
Norvegijos 100 kronų ....... JJttG.lG
Olondų 100 guldenrj ........... $3wf£
šveicarų 100 markių........... $17.25
Švedijos 100 kronų................ $26.41
Vokietijos 100 markių :....... l/20o

Shaną rubsiuviai laikosi
7 tvirtai

Vis daugiau rubsiuvių priside
da prie streiko. Dar dalis lie
tuvių streiklaužiauja. strei
klaužiams prakalbas laiko 
Dr. Graičunas.
CIIICĄGO. — C. B. Shane 

Co., 325 W. Madison St., rub
siuvių streikas tęsiasi ir kryp
sta gerojon pusėn. Streikieriai 
laikosi tvirtai ir jų eiles nuo
latos didėja, nes prie streiko 
prisideda vis daugiau tos kom
panijos darbininkų’.

Kaip jau buvo rašyta, tą 
streiką iššaukė tos kompanijos 
išėmimas injunetiono prieš 
Amalgamėtų uniją ir nieku- 
rius tos kompanijos pašalintus 
iš darbo už unijos organizavi
mą darbininkus, uždraudžiantį 
unijai ir tiems darbininkams 
organizuoti likusius darbinin
kus. Darbininkai sužinoję 
apie išėmimą injunetiono ir 
pasatymą policijos, pereitą 
šeštadienį nutapė paskelbti 
sreiką ir neiti dirbti tol, kol 
policija nebus pašalina ir ne
bus atšauktas injunetionas.

Dalis darbininkų tuoj sus
treikavo, bet kita dalis pasi
liko dirbti. Nors darbininkai 
yra neorganizuoti, bet jie su
prato, kad jie turi ginti savo 
teises, turi kovoti už teisę or
ganizuotis ir tuo pagerinti savo 
būvį, nes tų darbininkų padėtis 
buvo ne kokia: alga labai 
menka, o ir darbo sąlygos ga
na blogos, daug blogesnės, 
negu organizuotose dirbtuvėse.

Bet dalis darbininkų to nesu
prato ir pasiliko dirbti. Dalis 
tų darbininkų jau suprato ne
gerai padarę ir jau prisidėjo 
prie streiko, bet dalis visgi dar 
tebedirba. Apie visą dirbuvę 
apstatyta policija, kad niekas 
negalėtų prie likusių streik
laužių prieiti ir juos paraginti 
mesti darbą. Jau buvo ir are
štų — keli streikieriai yra are
štuoti.

Pasilikę streiklaužiauti yra 
išimtinai lietuviai, išėmus ke
lis lenkus. Bet ir streikicrių 
didžiuma irgi lietuviai. Vakar 
į dirbtuvę apsilankė Dr. A. L. 
Graičunas ir pasakęs likusiems 
streiklaužiams prakalbą, ku
rioj jis raginęs juos nepaisyti 
unijos, laikytis savo darbo ir 
neklausyti tų, kurįe kursto 
juos prie streiko. Streikieriai 
yra labai pasipyktinę tokiuo 
Dr. Graičuno pasielgimu gel
bėjimui kompanijai kovoti su 
unija ir sulaužyti streiką.

Graičuno pasiaiškinimas
Musų paklaustas ar tai tie

sa, kad jis kalbėjo streiklau

žiams ir ragino juos nestrei
kuoti ir nepaisyti unijos, Dr. 
A. L. Graičunas aiškinosi, kad 
jį kalbėti likusiems darbe dar
bininkams pakvietę kompani
jos advokatai ir jis darbinin
kams lietuviškai ir lenkiškai 
aiškinęs tik apie injunetioną 
jo prasmę ir unijos visai nelie
tęs, negi nekurstęs darbinin
kus nesideti prie streiko.

20 BANDITŲ UŽMUŠTA.

Bet banditai pastvėrė 90 tur
tingų chiniečių ir didelį gro
bį.

IliONKONG liepos 10.—Apie 
20 banditų liko užmušta, kada 
jie užpuolė traukinį, ties Can- 
tonu .pereitą šeštadienį. Betgi 
išlikę banditai pastvėrė ir iš
gabeno 90 turtingų chiniečių ir 
už $50,000 grobio. Vienas chi- 
nietis oficierius ir kareivis li
ko užmušti tame susirėmime.

SUMMIT, N. J., liepos 10.— 
R. Scxton iš Summit ir jo pa
ti, kurią jis vedė 10 dienų at
gal, prigėrė Indian ežere, Adi- 
rondack kalnuose, kada apvir
to jų valtis.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

s

To prašo Lietuvosimonėsir 

taip pataria Lietuvos bankai1

•V

NAUJIENOS
1739‘S.HalstedSt.

GiSgoIlI.

Paskyrė komitetus 
deryboms

Antracito angliakasius dery
bose atstovaus pats Lewis.

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 10. — Antracito kasyklų 
savininkai šiandie paskelbė 
sąstatą subkomiteto, kuris ves 
derybas su Pcnnsylvanijos 
angliakasiais apie naują algų 
kontraktą, prasidedantį nuo 
rugsėjo 1 d. Kasyklų savinin
kai nutarė šiemet turėti du pa
vaduotoju, taip kad derybos 
galės tęstis ir tada, jei regu
liacinis ‘ komiteto narys ir ne
galėtų pribūti. >

Angliakasiai taipjau išrinko 
savo subkomitetą, kuris susi
dės iš centralinio unijos pre
zidento Jobu L. Lcfwis ir dist- 
riktų prezidentų : .Tbomas Kcn- 
nedy iš Hazleton, Golden iš 
Shainokin ir Brenan iš Scran- 
tono. Pastarąjį po liepos 31 d. 
pavaduos Rinaldo Cappelini.

11 žmoniŲ užmušta.
CHICAGO. — Vakar ir už

vakar automobiliai užmušė 11 
žmonių, neskaitant daugybės 
sužeistų. Tarp užmuštųjų yra 
daug mažų vaikų.

NEW YORK, liepos 10. — 
Nuo įvedimo prohibicijos ant 
laivų ir pradėjimo konfiskuoti 
degtinę ant tų laivų, kurie at
plaukia turėdami degtines į 
Amerikos uostus, ant tų laivų 
ikišiol konfiskuota daugiau 
kaip už $100,000 svaiginančių 
gėrimų. Dabar laivai jau pra
dėjo laikytis prohibicijos ir 
nebesigabena degtinės į Ameri
kos uostus.

* šiandie — nepastavus, vieto
mis gal lietus su perkūnija; 
biskį vėsiau.

Saulė teka 5:24 v., leidžiasi 
8:27 v. Mėnuo teka 3:34 v. r.



Eugenikos ir rasės klausimai
[Tęsinys]

Kas pergales šią kovą —

Ar galimas daiktas, kad į-

TAIP
Šią vasarą
bus ir ANTRAS

Rugpjūčio 5 d
Metinėms Lietuvos

VAIKAMS ŽEMOS VAŽMOS pripažinimo sukaktuvėm

Chicaga. HL

Da- 
lai-

higtenoa klausimas.
lūgienos klausimas

jos
dėl

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SY., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tol.: Pullman 6377.

Tol. L&faycttc 4221
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vimuM 
patarnauju kuogerlauslat

M. Yuška,
12?M W. SMh Si

Lietuviai Kontraktoriai
Atliekam MEDŽIO PLYTŲ ir PLE- 
STERIO DARBUS gerai, greitai 

ir prieinama kaina. 
TBURSTON BROS.

3232 So. Lowe Ave.TeL Blvd. 0619

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdųiimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee A v., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

Kalbės S. J. Beneckas.
Mildos svet., 3142 S. Halsted St., Chicago

Ketverge, Liepos 12 d., 1923 m.
Pradžia 7:30 v.

Kas tik gyvas bukite ant šių prakalbų, 
įžanga dykai. Kolektų nėra. Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Rasės

Iš Mokslo Srities

Rasės
yra labai svarbus ir aktualus 
klausimus politikoje, sociologi
joje ir medicinoje. Jis labai 
tampriai surištas su pradžioje 
minėta eugenika. Dabar 
vakarų universitetuose laiko
mos atskiros paskaitos apie ra
ses higieną, rašoma labai daug 
tuo klausimu specialėje spau
doje, steigiamos draugijos, ku
rios ne teoretiniai tyrinėja 
klausimą, bet ir praktikoje la
bui energingai dirba, daryda
mos presijų valdžios ir įstaty
mų leidimo organams.

Štai kas verčia domėtis ra
sės klausimais. Imkim pavyz
dį:

Mes turim du žmonių tipu, 
abiejų lygų skaičių — po 50%. 
Pirmą tipą paženklinsime rai
de A, antrą B. Pažiūrėkime 
koks jų procentinis santykis 
bus ix> tam tikro laiko, jeigu 
vienų daugėjimas bus intesin- 
gesnis, o kitų lėtesnis. Pavyz-. 
džiui, A. turės vidutiniškai 
kiekviena pora ]>o 3 vaikus, o

tų tipas A sudarys 50% vieto
je, jau tik 28% visų gyventojų. 
Tuo tarpu tipas B. —• 72%. 
Po JUM) metų A. sudarys jau 
tik 7%, o B. išaugs iki 93%.

Jei paimsime, kad A gene
racija tęsis 33 metus, o B ge
neracija tik 25 metus, tai po 
300 metų A sudarys vos 0,9%, 
o B jau sudalys 99,1% visų 
gyventojų —- vadi misi, genera
cijoj skirtumas 8 metais per 
300 metų duoda tokį rezultatą, 
kad vienas tipas veik visai iš
nykstu sudarydamas tokį ma
žulėlį nuošimtį.

Atsižvelgiant į šitokius fak
tus, darosi aišku, kad su laiku 
gali labai įsigalėti vienas rases 
tipas ir visai sumenkūti kitas. 
Čia aš nesprendžiu, kuris turi 
įsigalėti, kuris sunykti, kuris

rųšics. Apie galimumus pakal
bėsime vėliau. Dabar keletą 
žodžių apie musų '(Europos) 
rasės plėtojimąsi apskritai.

Rases higienikai dabar žiuri 
į m ilsų rasės ateitį labai pesi- 
mistingi. Jie konstatuoja 
fizinį ir psichinį smukimą 
daugelio priežasčių.

Imkime paskutinį karą su 
jo pasekmėmis. Pirmiau ka
rai rasės gerėjimo atžvilgiu 
būdavo naudingi tam tikra 
prasme. Kada vienas vyras 
stodavo prieš vieną, tai, papras
tai, žūdavo silpnesnis, savo rau-
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menų ar gudrumo jėga, 
bar, kada mašinos lemia 
mojimą, atskiro vyro kvalifi
kacija nieko nereiškia (ne ka
ro, bet rases atžvilgiu). Pir
miau armijose daug daugiau 
žūdavo nuo Įvairių epidemijų, 
liet ne nuo ginklų. Supranta
ma, kad nuo epidemijų žūda
vo silpnesni organizmai, ku
rie joms yra ne taip atsparus. 
Vadinasi, armijoj likdavo stip
resnis elementą. Medicinos 
technika, yųąč sanitarija, iš 
vienos pusės ir karo nauji pa
būklai iš kitos pusės šį dalyką 
visai iškreipė, pastatė aukštyn 
kojomis.

Į karų buvo sutraukti svei
kiausi vyrai; namie liko dau
giausia fiziniai ir psichiniai 
menkos vertės vyrų. Jiems 
buvo duotas galimumas, ypač 
nesant namie visiems kariams, 
intensingiau veisti savo ypaty
bes, greičiau galima laukti ir 
rases pablogėjimo. Taip, kad

dabar karas, vis tiek laimėtas, 
ar pralaimėtas, veda paskui sa
ve kariavusią valstybių rasės 
pablogėjimą. Bet ne vien ka
ras. ..

Daug blogėja rase ir nuo ki
tų musų modernaus ekonomi
nio gyvenimo priežasčių, kaip 
moterų darbas įstaigose, fabri
kuose, alkoholizmas etc. Ra
ses higienikai konstatuoja mu
sų moterų degeneraciją moti- 
nystės atžvilgiu. Yra tai vi- 

•siems žinomas Europos inote- 
jrą susilpnėjimas gimdymo ir 
. kūdikių žindymo atžvilgiu, 
i Gimdymas sunkėja vis dėl la
ibiau neiškiančiosi tam tikrų 

1 moteries kaulų susiartinimo. 
To priežastį higienikai r mato 
per dideliame jaunų merginų 
stovėjime ant kojų, kaip, pa- 

; vyzdžiui, krautuvių pardavė
jos, restoranų tarnautojos ir 
■tam tikrą fabrikų darbininkių 
rųšis, kuriai tenka labai daug 
stovėti ant kojų.

Kas dėl kūdikių žindymo, tai 
vakarų Europoje vos du treč
daliu moterų pajėgia šią savo 
prigimties prievolę atlikti. Čia 
jau netenka kalbėti apie nor
malų 9 mėnesių žindymą —.ge
rai, kad nors 3 mėnesius pa
žiurto! (Bus daugiau)

PRAKALBOS
Tomoje: DIDELE ARMIJA VIEŠPATIES!

kokia armija gaus viršų?

vyktų visasvietinė revoliu-

cija? Į tuos klausimus, ku

rie įdomus kiekvienam,

bus išaiškinta su pagelba

istorijos ir pranašysčių.

Ar Jus Žinote Chicagą? 
vartokit jūsų L’ pasus!

Jūsų “L” pasas yra lyg koks tai magiš
kas karpetas, ant kurio jus galit važinėtis 
po miestą stebėdamos, per čielą savaitę vos t

Stebėtini parkai, botanikos daržai, žvė- 
rinyčios, garsiausi pasaulyje muzėjai, dai
lės institutas, universitetai. Vartok juos 
važiuot darban, važiuot pirkti, į teatrus, į 
bažnyčias—visos savaitės važiavimas eleva
torių už $1.25.

Laiškas “N-nę" 
ftatakeijai
N. Y., Birž. 23, 1923 

Gerbi amo j i Rudakei  j ą:— 
Būdamos Amerikoje Lietu

vių Moterų Globos Komiteto 
reikalais, turėjome malonios 
progos patirti g. Tamstų drau
gingumo ir prielankumo musų 
darbui, — tad dabar, apleid
žiant Ameriką, mums yra tik
rai malonu išreikšti g. Tams- 
toms širdingą padėkos žodį

Turime taip jau vilties, kad 
ir ateityje ueapleisit L. M. G. 
Komiteto ir jo užlaikomųjų na
šlaičių prieglaudų.

Reikšdamos gilios pagarbos 
liekame

D. Šleževičienė,
i V. V., Venciėnė.

Dr. Henry M. Hunt
Antras augštas — 189 N. Clark 
St. Kampas I^ike St. Turi dau
giau kaip 25 metus patyrimo 
gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerkles ligų.

Saugokit savo akis. 
Priaugimą nosies, ausų varvąji* 
mą *apkurtimą, galvos užimą, 
katamą, skaudamą gerklę, paso
dinusius tonsilus, praradimo 
balso, goiterį ir visas naujas ir 
užsisenėjusias ligas ausų, no
sies ir gerklės.

Prieinamos kainos.
Akiniai pritaikomi per exper- 

tus. A
Valandos: 10 iki 6. Nedėliomis 
9 iki 12.

R—— i

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
F/ JS. TAS JUMS BUS 

' ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

’V: Ui'-
Ūbi

IŠPARDAVIMAS TREČIADIENY, LIEPOS 11 IR LIKUSIU DALĮ 
KETVIRTAINE NYJ, LIEPOS 14

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.

MUILAS
Armours Lighthouse 10 šmoutų 
tik už 43c

SERADINKOS
“Prefet” brand 15 unc kenukas 91 A
tik už ./ fc I W

VAIKŲ PATENTUOTOS SKU- 
ROS SLIPERIAI

dirželiais apjuosiami, tekintais padais, 
mieros 4—8 ____________________

TRINERS
Bittcr Winc $1.25 banka 
tik už . _____ , 75c

FĖRANKOS
nėrinės, vertės $1,25 yardui .parinktais puikiais 
risunkais ir petrinais—atlaikai nuo musų 4 
reguliario stako-—Yardui______________ *T I V

MOTERIMS VEISTELĖS 
žemais kaklais, be rankovių, visos mieros, 1 £ p 
vertes lig 35c, už I W V

VAIKAMS VEISTIKĖS 
aplenktais viršais, žemais kaklais, be ran- 4 E f* 
kavių dėl 2 lig 16 m. amžiaus; 35c vertes I vlf

VAIKAMS BLAUZĖS 
sportiškos, gražaus perkelio, visokių spalvų, 
miera 6 lig 15 metų 3 kol išteks 50 tuzinų 
tik už I VVV

VYRAMS DARBINIAI 
CEBATAI

“Endicott Johnson” vienas latas, tik 7 flĮ 4 EQ
saizo, už__________________________ <4T I

ŠILKO PANČIAKOS 
einančios mados, užpakaly susiūtos, augštai pri
durti tįstantys viršai, pagal dirbtuvės O 7 n 
gerumo $1.00, specialiai fc I V
VAIKAMS PUS-PANČIAKĖS 
dirbtos iš lisle siūlų, baltos su užriestais 1 7f* 
kapsais, miera 5 lig 9M?, vertė lig 39c už I I w

NAUJAUSIOS BOUDOIR 
LAMPOS

puikios auksu ir kaulu baigtos, metalinė apačia 
puiki užlaida su šilko, šniūreliais — C 4 OQ 
reguliarė kaina $2.98 už___________ M* I

ORANCIAI
California Valencias, didokas, tuzinas 
už 23c

Naujienų Piknikas 
f 4 "T *

JOHN KUCHINSKAS
^LII^TUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

t. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

’ 1311 Rčcter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savai tą laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, 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 laboratoriją. ■

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

Brooklyn, N. Y.

Vaikai žemiau septynių metų, kada po 
priežiūra suaugusių, važiuoja dykai; 
tarp 7 ir 12 metų, 3c. Mokyklos vaikai 
žemiau 17 metų gali pirkti knygutes 
iš 50 važiavimų už $2.50 priduodant lan
kymo paliudijimą. Blankos nuo eleva
torių agentų.

Naudok Jūsų “L” Pasą

paminėt
bus šaudymas

Rengkitės!

ir ugnįs

LIEPOS - 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš- 
įiartlavimo sezono, Štat yra Jūsų pro
ga.

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.06
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 v 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 keblią 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ii 
$27.50. Dabar ...........    $18Jd
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON
' 739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 

Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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i MUSŲ MOTERIMS
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Musų pantry Ką ir kaip virti .

Pantry yra ta vieta kurioje 
apart indų puodų, šaukštų, lai
koma ir maistas, ūmam vartoji
mui ar ilgesniam laikui.

Todėl, kad maistas negestų, 
būtinai reikia daboti, kad pantry 
turėtų langą. Langas reikia už
tiesti sietais ir visuomet laikyti 
atidarytą.

Maistą geriausia yra laikyti 
ledaunėje (ice box). Jame rei-, 
kia sudėti visą likusį maistą, 
pieną sviesta, vaisius ir daržo- 
yės. Jokiu budu nereikia lai
kyti maistą tarpe indų ant len
tynų. Jeigu neįstengiama turė
ti “ice boxį”, tai galima maistą 
sudėti į bliudą, o bliudą apvož
ti torielka ir laikyti ant tam ty
čia paskirtos lentynos, skyrium, 
nuo indų ir puodų.

Gerai ir skaniai sutvarkyta 
pantry išrodytų sekamai:

Pirma lentyna, nuo grindų, 
sudėti reikalingiausius, kas
dien vartojamus dalykus: cukrų, 
kavą, arbatą, cocao, viename 
kampe, o antrame duoną (skry
nioje) kruopas (stikle).

Antra lentyna. Visi reikalin
gi indai. Puodukai, torielkos, 
stiklai, bliudai.

Trečia lentyna. Virimui puo
dai, ir daiktai, kuriuos ne nuo
lat vartojama. Jeigu yra vietos, 
tai galima ant trečios lentynos 
laikyti skiriamus žiemai kon
servuotus vaisius, uogas, etc.

Viršutinėje lentynoje galima 
laikyti visokius nereikalingus 
kasdien dalykus.

Tvarki šeimininkė niekuomet 
nelaiko miltų, kruopų, cukrų, ar 
ką panašų, popieriniuose mai
šuose. Geriausia tam tikslui 
vartoti stiklinės bonkos. Tas 
ir gražiau ir tvarkiau ir svei
kiau.

Lentynos geriausia apkloti ci- 
rata. Ciratą lengvai galima nu
plauti.

Barščiai su aviena.

Barščiai virinti su avienos 
kaulu arba mėsa yra 'labai ska
nus. Galima vartoti šviežią ar
ba šutintą avieną.

Reikia virt kokias 2-3 valan
das. Prieš įdėsiant išvirtus su
kapotus arba sutarkuotus barš
čius reikia į sriubą įdėti visokių 
daržovių, svogūnų, pipirų. Kuo 
daugiau įdėsi daržovių, tuo sriu
ba bus skanesnė.

Barščius virintus su aviena 
Beriekia baltinti, nes avies tau
kai nesi jungia su Smetona.

I

Saldi sriuba.
Paimk šešis didelius obuolius 

ir šešias griušias. Nulupk, su
pjaustyk plonai, užpilk vandeniu 
ir virk pakol sutirštės. Gali 
perkošti per šitą, jeigu nori. 
Pridėk pusę svaro cukraus, bis- 
kutį cinamono ir riekelę cit
rinos ir vėl virk. Užbaltink su 
14 kvortos saldžios grietinės. 
Kuomet įpili grietinę, nebevirk. 
Jeigu valgysi karštą, gali valgy
ti su bulvėmis, šaltą su suko- 
riais ar krekėm.

Prancūzų šutinys.
Paspirgink skauradoje 3 ar 

4 riekutes kiaulienos. Sukapok 
vieną didelį svogūną ir pridėk 
prie kiaulienos. Supiaustyk į 
mažus šmotelius 2 svarų jautie
nos, sudėk į puodą su kiauliena 
ir Svogūnais ir užpilk kiek nori 
verdančio vandens. Pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį ir 
viryk išpalcngvo per valandą ir 
pusę. Pridėk 6 plonai suraiky
tos bulves. Virk iki bulves bus 
minkštos. Išmaišyk du šaukštų 
miltų truputyj vandens ir įmai
šyk į šutinį. Nuiimk nuo ug
nies ir padėk ant stalo.

Skanus ir pigus valgis.

Morkų šutinys.

sušildyk, bet neleisk užvirti. 
Pridėk pagal skonį pipirų, drus
kos ir sviesto.

Bulvių kiaušinienė.

Išvirink ir sugrūsk užtekti
nai bulvių pripildyti 3 puodu
kus. Įdėk bulves į bliudąj įmai
šyk du kiaušinių, didelį šąukštą 
pieno, truputį druskos ir pipi
rų. Įdėk į gerai ištaukuotą 
bliudelį ir kepk pečiuje iki vir
šus bus parudęs.

Arba.
Išvirk ir sugrūsk 6 dideles 

bulves. Pridėk du gerai išplak
tu kiaušiniu, sviesto, pipirų ir 
druskos pagal skonį. Įpilk vie
ną puoduką karšto pieno. Plak 
iki bus labai lygi ir šviesi košė. 
Pridek truputį cukraus ir api- 
berk nutmegu arba cinamonų. 
Sudėk į gerai išsviestuotą moli
nį bliudelį ir kepk iki viršus pa
ruduos.

Rabarboro (Rhubarb) pyragas.
1 puoduką cukraus. , 
V2. puoduko taukų.
1 puodukas rozinkų.
j/2 šaukštuko cinamonų, 

šaukštuko nutmego.
žiupsniuką druskos.
1 šaukštuką sodos. , 
1 puoduką rabarboro.
1% puoduko miltų.

Gerai sumaišyk taukus, cuk
rų, druską, cinamonus ir nutme
go. Tada pridėk rozinkas. 
Įmaišyk sodą į puoduką išvirto 
bet nesaldinto rabarboro. Pri
dėk prie pirmo mišinio. Galuti
nai pridėk gerai išsijotus miltus. 
Sudėk į blėtą kur įtiesta ištau
kuotą tyra popiera.

Kepk vidutiniai karštame pe
čiuje. šis pyragas nėra brangus, 
o vienok yra skanus. /

Lietuviškos Chicagos 
Atsiminimai

Tie laikai senai praėjo. 
Geri ar blogi jie buvo 
Ar atsimenat juos?

Ar atsimenate tą laiką prieš 
Kalėdas kad išėjusiame pirmą 
syk suvo gyvenime laikraštyje 
“Lietuva” buvo paskelbta:

Ar atsimenat tą laiką, kada 
“brolcms Liętivwnikams Tlu- 
moezium Suduosie visokiose 
KALBOSE buvo Jurgis Gustai
tis? o szipkortcs pardavinėjo 
K. Savickas? O Jurgis Gustai- 
lais užlaikė Lictuviszką Sabi
na ant Lavrrcl stryto, slauną 
alum iš Mihvaukes, su tokiu 
priežodžiu:

cze Broli atkelcusi 
Aviška gausi.”

“Jei
“Pas Gustaiti

*

i s|s * !■<

Ar atsimenate, kada L W. 
Zaįcharewiczia buvo {mokyto
jas šokimų ir mokino mergi
nas ir vaikinus kaip kojas dė
tie?

Tai buvo 1892 ir 1893 me
tais. Jis tada rašė sekančius 
priminimus per Ipikraštį:

“Didelis džiaugsmas mane 
ima, kad rribs Lietuwnikai 
rūpinamės apie tokį dėl jau
nu menes gražu dalyka, kaip 
szokis, par szoki žmogus pa
sidaro miklus kojose, szavcI- 
nus sawo apscjmuosc, ba 
szokis isz;waro įsa žmogaus 
wisa nekemežnuma 'ir ant 
senatvvcs toks žmogus ne 
vvn'szczios kaip Ikuikis susi-

kad 
isz-

APGARSINAME
Avisicms Lictuwiams, 

laikrasztks “Lietu-vva” 
duotas ira per akcijonariju-
szus. Akcija kasztuoja tik
tai $10.— 50 Akcijų jau ysz- 
imta, o da lieka 100.

Kas nor isz Lietuviu imt 
Akcija, tegul atsiszaukia in 
Redistia “Lieluvva,” 567 W. 
18-ta ulieze.

AKCIJONARUUSZAI.

Ar atsimenat pirmutinį lie
tuvį daktarą Chicagojc T. Ko-

* *
Ar atsimenate, kada 

baum Sūnys, kurie turi dabar 
didžiausią banką vidurmiesty- 
je, garsinosi “Lietuvoj“, jog 

jie siunčia pinigus “i Avisas 
szalis svieto” ir kalba lietuwi- 
szkai?

Kuriais metais tai buvo? 
(1892).

Grccn-

lenkias,” 
>> ♦ «

Ar atsimenate Chicagos Lie- 
tUAviszįka tealtra’liszka draugy- 
stią ir tą laiką, kada ponas 

“atsiuntė ant ranku 
100 egzempliorių lic- 

kalendoriaus dėl 
tcalraliszkos drau-

Mrs. A. MiGHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 ga& 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si rennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; 
kites, o 
pagalbą.

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

TAUPUS ŽMOGUS

Milukas 
Griniaus 
tuwiszko 
šaunanti 
gystes?

Yra žingeidi! sekti Lietuviš
kos Chicagos Atsiminimai.

Temykite juos kituose Nau
jienų numeriuose.

—iTel. Blvd. 3138
| M. Woitkewich 
I BANIS 
I AKUŠERKA

ĘEĮTuriu patyrimą. 
^■Pasekmingai pa- 

tamauiu prie 
gimdymo kiek- 

■Hviename atsisiti- 
g|p;kime. Teikiu y- 
pRtpatišką prižiurė- 
j^jimą. Duodu pa- 
shfctarimus moterims 
į fiir merginoms vcl 

tu i.
OI 3113 South 

Halsted St.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

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

jt^DR. HERZMAN

Pantryje reikia vengti laikyti 
nešvarių skalbinių ar senų deba
tų, ką tankiai musų moteris da
ro ir kas jokiu budu neprisideda 
prie paakstinimo apetito, jeigu 
kartais išalkęs gaspadorius įsi
norėtų kokį sandwichį.

Iškepink svieste vieną sukapo
tą svogūną. Pridėk 1 puoduką 
sukapotų žalių morkų ir 1 kvor
tą (4 puodukus) verdančio van
dens. Pridėk vieną puoduką su
kapotų bulvių ir virink dar 20 
minutų. Pridėk kvortą pieno ir

MADOS.

Laiškus reikia adresuoti:
Naujieną; Pattem Dept., 1789 So. 

Halsted St, Chicago, III.

Šeimininkėms patarimai

Sudrutinimui stiklinių indų 
pripilk didelį puodą šaltu van
deniu ir įmaišyk įkejis gode
lius šaukštus druskos. Sudėk 
stiklus lempų, puodukus, bu
teliukus ir kitus stiklinius in
dus. Kaip gerai pavirs, nuimk 
nuo ugnies ię ^ejisk palengva 
atšalti, tada nušluostyk stik
lus. Stiklai sudrutinti tuo bu
du laikys ilgiau ne kaip pa
prastai.

-------1------

Kad išimti plėtmus padary
tus karštų bliudų ant poliruo
tų stalų, reikia sumaišyti tru
putį druskos ir valgomo alie
jaus ir sudėti ant pletmų. Už 
valandos ar dviejii reikia nu
šluostyti vietą su minkštu au
deklu. V

Sudžiovyta žievė citrinų, su
pjaustyta |į šmotelius jir už
mesta ant degančių anglių, 
sunaikins visokius nemalonus 
kvapus namuose.

Pridek keletą lašų citrinų 
sulčių į vandenį su kuriuo 
mazgoji dantis. Tas nuims dan- 

’tų apskretimą ir prašalins 
kvapą.

Jeigu iškepta ar išvirta žu
vis neturi gero skonio, aplai- 
styk ją citrinų sultimi.

Galima išimti purvyno plėt
mus iš drapanų, gerai patrin- 
dami juos su žalia bulve.

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

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo lO-ylŽ pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

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

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Trisdešimts mėty Koiiservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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^fiuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 i m 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo )10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 4988

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

’ iki 1 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

i

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
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.

Pastebėtinai gražios bliuzbos. Vi
sų mylimos ir dėvėjamos.

Pigios ir lengvai pasiuvamos. Nei 
vieną moteris ar mergina neturėtų ap
sieiti be šių bliuzkų.

Pavyzdis No. 9222 pasiuvamas j ke
letą valandų. Sukirptos mieros, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. Mieros 
36 pavyzdis. B reikia tik l’/j yardo 
36 colių materijos. Pavyzdžiui A rei
kalauja dviejų rūšių materijos; 1 yar- 
dą paprastos 36 colių materijos ir % 
yardo 36 coilų kokios nors su gėlė
mis materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodyti; pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu.

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

siųsti man pavyzdį No.______

Mieros.... ......................per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
v

I

(Miestas ir valst.)

Jeigu turi raudonojo medžio 
rakandus ir jeigu jie kokiu nors 
budu sušlaptų, visus pasilikusius 
nuo vandens ženklus lengvai ga
lima prašalinti patrynus tas vie
tas su paprastu, švariu kamščiu.

------------------ to .

Susitepusios nuo valymo 
daržovių, vaisių, arba skutimo 
bulvių rankas, lengvai galimą 
išbaltinti numazgojus rankas 
stiprioj arbatos essencijoj ir nu
plovus jąs ant galo drungnu van
denių.

Sinką srutoms pilti galima 
švariai užlaikyti paprastu proš- 
keliu vadinamu Kitchen Ciea- 
nser.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Humboldt 1098

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
• nuo 5 iki 8 vakaro

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

„ , >_________________ — , '

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

■ Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S’o. Halsted St., Chicago. 
Vąlandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7-—8 vak. Ned^liomisz 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. UI. T. STRIK
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. i 

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris,

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard .1401

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

Garsinkitės Naujienose

■' | 1 . ’ j 1 1 ' ■

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.

BOU tetari! MOT

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So< Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574, 
CHICAGO, ILL.

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. r

3319 Auburn- 
Avė., Chicago

Tel. Yards 1188
TANLEY P. 

MEžEIKA
RABORIUS IR 
Bajsamuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
jikalams. Kaina

M akimis, *asitein«k 
BLUMENTHAI1



NAUMENOS

Wttar P. firigaltM4

xrt# South fiaisted f įtart

JHSSElSS&JE Trečiadienis Liepos 11,1923

Subecription Ratai

Entersd m Second Class Mattel 
March 17th. 1914. et the Port Office

Naujienos eina kasdien. fėskiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovių 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Mefonesi Beoeevelt MML

tFirimoUJinia kainai 
Chlcagoje — patai i

Metams ---- - • — - |8.00
Pusei metą ■ , , 4.90
Trime minėdama . 2.00
Dviem mSnedam - t t-t
Vieam mineahd ,     ,7<6

Chlcagoje peof nrtHrtajM \
Viena kopija..... .  8c
Savaitei

Minėsiu! ,
Suvienytose VekrttfeM m Chtaegojt 

pertu:
Metams r j t - - 87.00
Pusei metą -3-............- . 8.60
Trims mėnesiams -į 1.76
Dviem minesiam .............  1.25
Vienam minėsiu! , , ,, .76

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(AtpirinU)

Metams ........ - , $8.00
Pusei metų 4.00 
Trims mėnesiams.......... -_____  2.00

Pinigus reikia siųsti pulta Money 
Orderiu, kartu su uisakymo.

Kiek Francija nori atsi
kratyti nuo militarizmo ro
do kad ir tai, jog kaip tik 
dabartiniu momentu ji yra 
pasiryžusi įsigyti didžiaus:, 
pasaulyje orlaivių laivyną. 
To dar negana. Prancūzu 
pinigais yra palaikomos 

Lenkijos, Čeko ■ Slovakijos, 
Rumunijos ir Jugo - Slavi- 
jos armijos. Tai vis pavyz
džiai Poincarės, Briando ir 

| jų klikos nuoširdumo.

Kolbant apie Washingto- 
no sutartį, reikia pasakyti, 
kad ji yra geriausias įrody
mas tam, kad kapitalistinės 
valdžios nė nemanė panai
kinti militarizmo. Ji yra 
niekas daugiau, kaip tik 
__________ Ta nuomonė 
buvo reiškiama tuoj po to,

18c
75c

normalinius ryšius, nes prie
šingame atvejyje sekamą 
žiemą Anglijai vėl gręsia ne
darbas. Užtat Anglija ir 
bando išgauti iš Francijos 
tokias sąlygas, kurios butų 

I Vokietijai priimtinos. Bet 
Į Francijos džingų nusistaty- 
mas yra tiek griežtas, jog 
nėra vilties, kad Anglija ga
lės padaryti bet kokios įta
kos.

Jeigu Anglijai nepasisek-* 
tų susiprasti su Francija, tai 
ji planuoja šaukti tarptauti
nį kongresą, kuris turės 
spręsti Vokietijos padėtį. 
Kongresan busią kviečiama 
kaip talkininkų, taip ir neu- 
tralinės šalys. Jeigu Fran-Į 
cija ir atsisakytų dalyvauti, kamufiažaT 
tai kongresas visviena ture- L

kai Washingtone atsidarė 
konferencija. Gi pastarųjų 

-visų parlamento I mėnesių įvykiai parodė, jog 
remieras Baldwin Hipjomaty suvažiavimo įver-

I tinimas buvo teisingas.

Reikia pasakyti, kad “Lais
vė” garbina “absoliutinę do
rą,”. L y. tokią dorą, kuri nei
gia visokią dorą. Todėl jai nie
ko nereiškia padaryti tokią pa
stabą:

“Na, kaip jums patinka
Aitas ‘Naujionų’ rlckretas? 
ICada redaktorių protas bu- 

vo ne namie — ar kada pir- 
mą dekretą rašė, ar dabarti
nį?” ■ . ■
Iš savo pusės, mes norime 

paklausti, kaip jums patinka 
šita “Laisvės” klasta, kurios 
pagelba ji nori {tikrinti savo 
skaitytojus, jog abu “dekretu” 
parašė “Naujienų” Red.? Ir tai 
daroma nežiūrint net to, kad 
po antruoju ^tr^ipsnitf-ddkre
tu buvo pasirašęs Filosofas! 
Vadinasi, kiekvienam galėjo 
būti aišku, kad tą straipsnį ne 
“Naujienų” Red. parašė. Bet 
ne tokia yra Maskvos garbin
tojų dora, ?kad pasakius teisy- 

‘Laisvei” rūpėjo iškolioti
savo oponentą. Vienok be jo
jos priežasties juk nesikolio- 
si: žmones gąli kažin ką pa
manyti. O kadangi tos prie
žasties nebuvo, tai prisiėjo ją 
sufabrikuoti.

, Mes užtikriname ‘Laisvę,”1 
kad “Naujienų” Red. savo nuo
mones sulig Dr. Kaškiaučiaus 
nepermainė. Tvirtinimas, kad 
visi daktarai užsiima / tokia 
praktika, kokia užsiėmė Dr.; 
Kaškiaučius, yra absurdas. Tie
sa, karts nuo karto daugelis, 
daktarų daro nelegaliuos ope
racijas. Bet jie tai daro, kuo
met tokios operacijos yra bū
tinai reikalingos. Gi kiti vėl 
daktarai — kurių, žinoma, ir-

Anglijos susikirti
mas su Francija.

Iš Europos ateinančios ži
nios skelbia, kad santykiai 
tarp Anglijos ir Francijos 
nuolat blogėja. Numatoma 
net, kad Antantė suskilsian
ti. Išgelbėti padėtį galėtų 
tik Francijos nusileidimas. 
Bet tokio nusileidimo iš 
Francijos vargu galima ti
kėtis.

Prieš kiek laiko Anglija 
pareikalavo, kad franeuzų 
valdžia raštiškai pareikštų 
savo nusistatymą *sulig Vo
kietijos. Bet Poincarė, ma
tomo, tokio pareiškimo dary
ti nenorėjo. Jis davė in
strukcijų franeuzų atstovui 
Londone išdėstyti tą nusis
tatymą žodžiais. Išpradžių 
anglų užsienio reikalų mini
steris atsisakė matytis su 
franeuzų atstovu, reikalau
damas raštiško pareiškimo. 
Ir priėmė jį tik tada, kai pa
starasis parodė savo val
džios instrukcijas.

Vienok faktinai premjeras 
Poincarė pastatė ant savo. 
Anglų valdžia neturi raštiš
ko pareiškimo, ir jeigu Fran 
cija nesilaikytų savo žodžio, 
— anglai negalėtų to įrodyti.

Nesusipratimai tarp Ang
lijos ir Francijos kilo dėl se
kamų priežasčių: franeuzai 
laikosi tos nuomonės, jog 
vokiečiai yra galutinai par
blokšti ir jų pasipriešinimas 
ne šiandien, tai rytoj turės 
sugniužti. Be to, jie reika
lauja, kad vokiečiai pilnu
moje atmokėtų reparacijų 
mokesnius. Į įrodinėjimus, 
jog vokiečiai ir prie geriau
sių norų tokios sumos negali 
atmokėti, Poincarės valdžia 
atsako, kad jai visai nerupi, 
iš kur vokiečiai ims pinigus, 
bet reperacijų mokesnius jie 
atmokėti turi. Iš kitos pu
sės, Anglija mano, kad vo
kiečiai Ruhr srityje gali dar 
ilgai priešintis. O kol tas 
priešinimosi tęsis, tol Euro
poje negalima laukti norma
laus gyvenimo. Dalykas ta
me, kad pakrikęs Vokietijos 
gyvenimas N labai skaudžiai 
atsiliepia ir į Angliją. Jai- 
svarbu su Vokietija atsteigti

mui Anglijos valdžia turinti i 
pritari 
partijų 
jau turėję^ pasitarimą su vi

 

sais partijų vadais.

Bet tuo pačiu laiku iš Pa-įI Turkija 
lyžiaus ateina žinia, jog lajmQį0- 
Čeko - Slovakijos užsienio ' 
reikalų ministeris, Dr. Ed-I T . 
ward Benes, vykstąs į Lon- Lausanoje liko paruosta 
doną, kad sutaikius Anglija Pa*os sutartis tarp turkų ir 
su Francija. Be to, jis pra- talkininkų. Europos ligo- 
nešiąs Mažosios Antantės "!s > kaip buvo -Turkija va- 
- Lenkijos, Čeko - Slovaki-Pnama, išėjo pergalėtojas 
jos, Jugo - Slavijos ir Ruma-1 ^el ^bose. Francijos, ng i- 
nijos — nusistatymą. O tas P®8 ir Italijos užsispyrimai 

I nusistatymas esąs toks: jei- lko sulaužyti. Tų salių de
gu tarp Anglijos ir Franci- Į 

jos truktų ryšiai Jai Mažoji 
Antantė nenustotų rėmusi 
Francijos ir, reikalui esant, 
pasiųstų savo armijas prieš 
Vokietiją.

Tai tokia situacija dabar 
yra susidariusi Europoje. 
Trumpoje ateityje galima 
laukti stambių permainų. 
Anglijos valdžia šį kartą ne 
juokais nori išspręsti Vokie
tijoj klausimą, žinoma, tai 

daroma ne kokiais humanin- 
gais tikslais, o todėl, kad An
glijos ekonominis gyveni
mas to reikalauja.

Nusiginklavimo 
sutartis ir Francija.

Kaip žinia, praeitais me
tais Washingtone įvyko gar
sioji ginklavimosi aprube- 
žiavimo konferencija. Tarp 
Anglijos, Francijos, Japoni
jos ir Jungtinių Valstijų li
ko’ padaryta sutartis, kurik 
einant aprubežiuojama gin
klavimosi. ' Kitos šalys tą 
sutartį jau senai ratifikavo. 
Bet Francija to nepadarė iki 
pat pastarojo laiko. D^barl 
ir Francijos parlamentas ra
tifikavo sutartį. Spėjama,! 
kad iš Senato pusės irgi ne-l 
bus jokių kliūčių.

Ką tai reiškia? Nejaugi 
Francijos džingos stoja už 
taiką ir militarizmo panai
kinimą? Manyti, kad Poin- 
carė ir jo šalininkai staiga 
persimainė, žinoma, butų 
naivų. Parlamento kolonijų 
ministeris, Albert Sarraut, 
pareiškė, kad sutarties su
laužymas nėra surištas su 
jokiomis bausmėmis. Sutar
tis, girdi, remiama tautų 
garbės žodžiu. Iš to išvada 
gali būti tik viena: Franci
jos džingos laikysis sutar
ties tik tol, kol jiems bus 
tai patogu. Gi pirmai pro
gai pasitaikius jie numos 
ranka ant sutarties ir gar
bės žodžio. Kiekvienas juk 
žino, kad garbės žodis san
tykiuose tarp valstybių ab- 
suličiai nieko nereiškia.

I traukti derybas, jeigu Tur- 
• I kija nenusileis. Bet tuo nie

ko nebuvo atsiekta. Turkija 
Į gerai suprato, kad talkinin- 
I kai pakankamai yra privirę 
košės Europoje ir todėl ne- 

I galės stvertis grikio. Žing- 
jsnis po žingsnio jie privertė 
I talkininkus nusileisti. Tur- 

Jkija vėl sugrįš į Europą. 
Nors, tiesa, jos rubežiai kiek 
ir liko apkarpyti, bet užtat 
ji atsikratė svetimų valsty
bių dominavimo.

Lausanos konferencija 
aiškiai parodė vieną dalyką: 
jėgos vyravimą. Talkinin
kai negalėjo antmesti Turki
jai savo sąlygų, todėl kad 
dabartinė Europos padėtis 
yra tokia, jog kariauti Ar
timuose Rytuose butų buvu-1 
si tikra beprotybė. Todėl 
talkininkams neliko nieko, 
daugiau daryti, kaip tik su-j 
kandus dantis nusileisti tur
kams. ' I

NĖ ŽINGSNIO BE FALSIFI
KACIJOS.

arodyti 
ujienų” 
būtent, 

tai, kad jos apie D?. Kaškiau- 
čių išreiškusios dvi griežtai 
priešingas nuomones. Tik klau
sykite :

“Pirmame dekrete Kaš
kiaučius baisus kriminalis
tas, žmogžudis ir dar ki
toks, nevertas ant svieto gy
venti. Antrame dekrete jau 
Kaškiaučius nėra kriminalis
tas, nėra prasikaltėlis visuo
menes akyse, jis tik prasi
kaltęs prieš dieviškus įsta
tymus, kurie esą atgyvenę 
savo laiką. Pirmame dekrete 
reikalaujama, kad Lietuvių 

, Daktarų Draugija ; :|gęci^iąu- 
siai jį, kaipo? krįm&alistą, 
išbrauktų iš savo tarpo, o 
antrame dekrete jau . sako
ma, kad visi daktarai papil
do tokius griekus, už 
riuos dr. Kaškiaučius 
baustas kalėjimai!/’

“Laisve” sumanė 
savo skaitytojams ‘ 

didžiausią “nuodėmę,

kil
nu-*

bę.

gi yra nemažai — pasirenka 
tąs operacijas, kaipo specialy
bę. Ir , tai ne kokiais humanin- 
gumo tikslais besivadovau
jant, o tik todėl, kad tokios 
operacijos yra gerai apmoka
mos.

Dr. Kaškiaučiaus rekordai 
rodo, jog Jis prilclatisfš pastara
jai daktarų rugiai. Kitais žo
džiais sakant, tomis operacijo
mis jis darė sau gerą bizn|. 
čia kaip tik ir reikia atsimin
ti tą dėsnį, kuris sako, jog kie
kybe pereina į kokybę: biskj 
daugiau, negu galima virstą 
prasižengimu.

CT^kad kriminalinės operaeL 
jos nėra geras dalykas, tame 
gali įsitikinti kiekvienas, kas 
nori. Dr. William J. Robinson 
sako, kad kas metai Jungtinė
se Valstijose miršta nuo tų 
operacijų tūkstančiai nevedu
sių moterų ir desetkai tūkstan
čių nevedusių. O kiek tūks
tančių nustoja sveikatos dėl 
užsikrėtimo laike operacijos ir 
delei to, jog vėliau prisieina 
naujomis operacijomis taisyti 
pirmosios operacijos padari- 
lius? i

Taip kalba vienas žymiausių 
Amerikos 
Robinson 
žmogus 
kontroles
A. Jacabi, Amerikos medici- 
ios tėvas, sako, kad kriminali
nes operacijos doros žvilgsniu 
nedaug aukščiau testovi už vai
tų žudymą, kuris buvo prak
ukuojamas laukinių tautų.

Toks tai yra “nekaltumas” 
;ų operacijų, kurias darė gry
nai bizniukais išrokavimais Dr. 
kaškiaučius.

daktarų. O juk Dr. 
yra labai pažangus 

ir didelis gimdymo 
šalininkas. Gi Dr.

Aklasnėbematė.

Laiškas iš Berlyno*
Pat pradžioj norlisi pasitei

sinti. Pilnai suprantu ir pri
tariu tiems, kurie sako mus 
perdaug jau apie Vokietiją sa
vo spaudoj kalbant. Bet kaip 
gi kitaip, kad čia randasi tų 
pačių musą plunksnininkų dau
giau, kaip kur kitur. Be to 
šiaip ar taip* mums lemta gy
venti su Vokietija kaiminy- 
stej. Šiais amžiais nebeina taip, 
kad —■ kaimynas nepatiko, su
sikrovei savo monatkas ir 
kraustais su visa orda kitur, 
geresnių žmonių j ieškoti. Bet 
jei yra kitaip, tai kalti tie, ku
rie gyvendami Ritose valsty
bėse nelaiko reikalinga apie sa
vo gyvenamąjį kraštą tiek in
formuoti, kiek Bcrflyniškiai 
lietuviai.

Po šios įžangos, rodos, jau 
galiu eiti prie tikslo.

Besekdamas vokiečių vidaus 
gyvenimo naujus kelius kas 
kart labiau prieinu išvados, 
kad Vokietija slenka vis ir vis 
žemyn. Kaž kaip palengva to
ji prūsiška disciplina kuri bu
vo įsisunkus į vokiečio kaip 
valdininko, kareivio, taip ir į 
paprasto piliečio kraują, pra
deda išgaruoti, ir nepasakysiu, 
kad geron pusėn. Sakysim, ne
reguliarumų valdžios aparate 
pastebėsi - visoj linijoj. Jau 
kartais viena įstaiga, nebežino, 
ką kita dano. Jau ir telefoni
stės erzina kalbėtoją savo ap- ^įįįyiai. Sakysim šią žiemą at- 
sileidimu kaltais net daugiau, 
kaip kauniškės. /Valdininkai 
mėgsta “pagerinimą” iš pra
džių pašto markutėmis, o to
liau — tokių pritrukus “iš bė
dos” priima,, ir reichsmarkė
mis, jieib tik suma didesnė, 
Vagiliavimas kasdien virsta 
vis paprastesne naujiena. Jau 
anot pačių Berlyno laikraščių, 
daugybėmis atvejų net iš vi
dutinių valdininkų ir tarnauto
jų sluoksnio lengvesnio ama
to “specai” pradeda naudotis 
raktu į svetimą spintą ar ki
šenių. )

Vyrai Jieško vis lengvesnio' 
pasipelnymui budo. /Visur, .žit- 
raisi, sutiksi 'kaz kokių <!tij/ų, 
kurie prie geresnės. progos, juo 
labiau, pastebėję', “auslanderį”, 
pristoja su įvairiausiais pasiū
lymais arba kalbomis. Vyras,

rodos, kaip ąžuolas, inteligen
tas iš pamatymo ir pasirūdy-. 
;mo, nesidrovi gatvėj .prieiti, 
pradėti “intymią” kalbą ir čia 
jau priminti neturįs ar pini
gų, ar valgyti, ar dar ko ki
ta. Gal tai “auslanderiai” iš
tvirkino, nes, pavyzdžiui, mus 
porą “auslanderių” einant gat
ve ir kalbant ne vokiškai bent 
keletas paprašė pagelbėti, o 
vienas’ęct stačiai primine no
rįs valgyti ir atsakius, kad ir 
mudu ne pro šalį pavalgyt u,*- 
va, bet tiktai nieks nefundi- 
ja, jis piktai atkirto, kad aus- 
landcriai turį pinigų, lai mu
du kam kitam, o ne jam pa
sakoją ir “negavęs” — nuėjo 
keikdamas iš visos širdies. Vy
rai j ieško pigaus pelno, mo
ters “štarkios valiutos”. Užtat 
tik stebėtis reikia, kokią čia 
rolę vaidina japoškos, kurių 
Berlynas kibždėte kibžda. Sun
ku sutikti špetniausį gelton- 
veidį, kurs nesivadžiotų pir
mos rųšies vokietės blondinės.

Ir stebėtina kartais, kaip jie 
viena ranka stengias tuos sve
timšalius palaikyti, kaipo mel
žiamas karves, kita gi — gata
vi nuo jų kinų siena atsitverti.

Mums lietuviams tai smar
kiausiai sukirto “už Klaipėdos 
išgvoltavojimą”. Ir daugiausia 
— čia bus nukentėję tie ne
kalti studentai ir šiaip mok-

) “Liet, žinios” Nr. 131.

sitiko generalinis valymas lie
tuvių studentų iš Berlyno 
universiteto. Daugeliui studen
tų atsakytas mokslas, nors vie
no ar dviejų semestrų betru
ko, kai kas jau buvo visą kur
są išklausęs ir bereikėjo tik 
seminarų dse .padirbėti, — ir 
tokiems atsakyta oficialiai prie
žasties nors nepareiškiau t, bet 
privačiai duodant suprasti, kad. 
tai iš “patriotizmo” daroma. 
Ar valdžia suras būdą įtikinti 
tuos kaimynus, kad lazda tu
ri du galu? šiaip spaudoj pas 
vokiečius nuo kai kurio lai4 
ko pakvipo , ypatingas , IHetų- 
viams f prielankumas. Net to
kie nacionalistiniai, kaip “Deu
tsche Zeitung” karts nuo kar
to pradeda įdėti visai lojalin- 
gų straipsniukų nuo savo “nuo
latinio atstovo Kaune”.

(Bus daugiau)

Atstovybės mokesčiai ne pama 
žinti, bet padidinti.

Paskelbiant naują Lietuvos 
Konsuliarį tarifu ir žyminį mo
kesnį, iš Atstovybes informaci- 

jos biuro buvo pranešta laikraš- 
čiams, buk tai tie mokesčiai esą 
žymiai sumažinti.

Bet ar ištikrųjų taip yra?
Pasirodo, kad ne.
Tik užsienio pasas dabar pi

gesnis, o viskas kita daug bran
giau, nors iš painaus tarifo ne 
išsyk tas matyti.

Štai mokesčiai už ingaliojimų 
arba “doviernapčių” paliudiji
mą — jie tapo žymiai pakelti.

Pirmiau mokėdavom po $2.50 
nho parašo. Dabar-gi reikia 
mokėti po $3.50 nuo parašo. 
Kodėl ir pirmiau ir dabar reikia 
mokėti už skaičių parašų, Die
vas vienas žino. Atstovybė fak- 
tinai juk paliudija ne žmonių 
parašus, bet vieno tik notaro pa
rašą. Ir už tą tik turėtų imti.

Apart to tarifas taip yra su
painiotas, kad Atstovybė gali iš
tikrųjų pasirinkti tokį mokestį, 
koks jai geriau patinka.

Kad geriaus išsiaiškinus tari
fą nuolatiniems žmoni reika- 

 

ams, “Naujienų” admįhistraci- 
ja paprašė Astovybę ad paaiš
kintų neaiškius punktus.

Iš gautojo iš Atstovybės atsa
kymo pasirodo, jog už ingalioji- 
mą su trijų brolių parašais At
stovybė ims ne žemiausią, bet. 
augščiausią kainą, buterit 
$10.50, o jeigu ingaliojime bus 
pavedamas turtas pažymėtos 
vertės, leiskim $4000 vertės, tai 
už tokį ingaliojimą prie $10.50 
dar reikės pridėti $80.00, nes 
nuo aktų dėl turto iki $2500 rei
kia mokėti 1% mokesčių, o nuo 
aktų dėl turto virš $2500 reikią 
mokėti 2% mokesčių.

Tai yra labai sunkus mokesčių 
užkrovimas ant Amerikiečių lie
tuvių.

Ir tai dar nežinia ar tas mo
kesčių užkrovimas yra legaliai 
ar nelegaliai padarytas.

žemiails paduodame laišką, 
kurį “Naujienų” administracija 
pasiuntė Atstovybei apie mokes
čius iisAtstovybės atsakymą į kiu, ar tiktai už padarymą, ar 

tiktai už paliudymą?
Pastaboje sakote: “Paru

ly tvirtinimas, neturintis do
kumentą legalizavimo reikš
mės nuo kiekvieno —

Jeigu yra parašyta 
jimas trijų brolių turtui į 
ti ir valdyti, o taipgi byloms 
vesti, ir po to ingaliojimo pa
sirašo visi trys broliai, ir jų 
parašus užtvirtina notaras, o 
notaro parašą Tamstos patik- 
rinat, tai kiek dabar už tokį 
ingaliojimą reikės Tamstoms 
mokėti? Ar $2.00, ar $3.50, 
ar $5.50, ar $10.00? Nes pa
gal Tamstų paduotų skaitlinių 
Tamstos galėtumėt paimti 
kiekvieną iš čia paminėtų su
mų su pilnu savęs pateisini
mu. Idant mes galėtume ži
noti kiek ištikrųjų reikės 
Tamstoms pinigų, muitas rei
kalingas pilnas Tamstų išaiš
kinimas.

Straipsnis “G”.
1. Apie kokius protokolus 

čia eina kalba? Jei tai yra 
Amerikos teismo bylų trans- 
kriptas, tai ar jo puslapių pa
liudijimas yra čia supranta
mas anglų kalboje ar vertime.

Laukdami greito Jūsų atsa
kymo į šiuos klausimus, lie
kame

Su tikra pagarba, 
f NAUJIENŲ BENDROVĖ, 

Kleofas Jurgelionis, 
Vedėjas.

Lithuanian Legation, 
Washington, D. C.

1923 m. liepos mėn. 7 d.
Nr. 39423

Naujienų Bendrovei,
1730 S. Halsted St., 
Ghicago, 111.

Birželio 13, 1923.
Lietuvos Respublikos

Atstovybė,
1925 F St., N. W„
Washington, D. C.

Gerbiamieji:
Mes turime Tamstų “Naują 

Lietuvos Konsularį Tarifą ir 
žyminį mokesnį”. Kaikurie 
dalykai tame yra mums nesu
prantami ir todėl prašome 
Tamstų išaiškinimo kogrei- 
čiausiu laiku.

Straipsnis “A”.
1. Įsiregistravimo 'liudymas.

— Apie kokį įsiregistravimą. 
eina kalba? ,

2. ir 3. — Koks tai yra pilie
tybės liudymas ir kuo jis ski
riasi nuo įsiregistravimo liu- 
dymo?

6. ir 7. — Kokia lai yra 
vienkartinė viza, ir kokia 
daugkartinė? Koks skirtu
mas tarp vienkartinės vizos 
iki 6 mėnesių ir daugkartinės 
vizos iki 6 mėnesių ?

Straipsnis “B”.
Ar šitais “Liudymais” su

prantama taipjau ingaliojimai 
ar daviernastys? Ar mokes
nis $1.50 yra nuo dokumento 
ar nuo parašo, kaip buvo pir
miau? 1

Straipsnis “F”.
2. ir 8. Kuo skiriasi inga- 

liavimas minimas šituose pa
ragrafuose nuo liudymų mi
nimų straipsnyje “B”? Kiek 

7 yra mokesnio už ingaliavimą, 
kuriuo ingaliojama nekilno- 
jamasai turtas vaĮdyt, o taip
jau ingaliojaipa bylas vesti? 
Ar už tokį ingaliavimą reikia 
mokėti $2.00, ar $3.50, ar 
$5.50 ir ar mokesnis turi būti 
nuo dokumento ar nuo parašo, 
kaip buvo pirmiau? Ar šitas 
mokesnis yra už dokumento 
padarymą ir už paliudymą sy-

Gerbiamieji Tamstos:
Atsakydami į Jūsų paklau

simus laišku iš birželio 13 d. , 
turime paaiškinti sekančiai:

Straipsnis “A”
“I. — Liečia piliečių regis

traciją. Įstatymas bus pas
kelbtas vėliau. 2 ir 3 — Vien
kartinė viza kelionei vienam 
kartui, daugkartinė — daug 
kartų.

Straipsnis “B”.
Apie įgaliojimus kalba str. 

“F”. Mokestis nuo įgaliavi- 
mo vieno asmens ar organiza
cijos vienam objektui.

Straipsnis “F”.
2 ir 3 — Mokesnis tiktai už 

paliudymą. Už įgaliojimus 
turtui įgyti ir valdyti, o taipgi 
byloms vesti pažymėtoji tari
fe mokesnis yra nuo kiekvie
no parašo pasirašiusiųjų po 
dokumentu. Tiktai vyro ir 
pačios parašai priimami už 
vieną parašą.

Straipsnis “G”.
Už nuorašus mokama atski

rai.
Su pagarba, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATSTOVYBĖ,

M. J. Vinikas, 
Sekretorius.

Lietuvos Universiteto 
studentu ekskursija už

sienin
Kaunas. — Liepos men. pa

baigoj Liet. Univtertliteto {stu
dentai daro ekskursiją į Vo
kietiją ir Čekoslovakiją^, Kelio
nes maršrutas bus toks: Ka
raliaučius — Berlynas — Dre
zdenas — Niurnbcrgąs — Shaip 
— , Piisen — Praga — Brno, 
paskum Tatrų kalnai, kai ku
rie Čekoslovakijos kurortai ir 
kitos žymesnes vietos. Visa ke
lione apsieisianti asmeniui apie 
250 litų.

Redakcijos Atsakymai
Laisvės Mylėtojui. — Apie 

tą patį įdėjome kito korespon
dento' anksčiau prisiųstą apra
šymą.

Tai-Tam. — Tas-pat.
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Domui Naujieny Spulkos 
nariij ir pritarėją

Nuo liepos 1 <1. mes prade
dam naują 2-rą seriją. Nežiū
rint kad tai dar visai jauna 
Spulka, mes jau padarėm dvi 
paskolas ir jūsų sudėti pini
gai neša gana gerą nuošimtį. 
Smagu kad mums sekasi, bet 
toliau gali būti dar geriau. 
Daugiau energijos, nariai. Tre
čiadienį sumokėkite visi savo 
duokles ir prikalbinkite prisi
dėti naujų narių.

Raršt. V. Mišeika.

kus, bet jie nei kiek nepabūgę 
ir tuojaus šokę prie jo. Jis lie
pęs jiems atsitraukti, o J. Son
noras paliepęs jam padėti re
volverį. Dar kiek pasiginčijus, 
J. Sonnoras šokęs prie Ambra
so, o Ambrazas tuosyk šovęs 
į jį ir pataikęs jam šonan.

Sonnoras kiek vėliau m; 
žaizdos miręs, o jo “frontas” 
Sladak pasodintas kalėjimam

Savaitę atgal tas garažius 
buvo užpultas plėšikų, kurie 
paėmė iš kasos $38 ir labai su
mušė savininko brolį.

Gimimai:

Lietuvis nušovė lietuvį
Pereitą pirmadienį apie pir

mą valandą ryto Povilas Am- 
brazas, prie Halsted ir 19 gat. 
garažo savininkas, mirtinai pa
šovė Joną Sonnorą.

Atsitiko taip. |Ambazui be
dirbant garažuje, atėjęs vienas 
vyras ir paprašęs jo leisti jam 
telefonu pakalbėti. Jam telefo
nu bekalbant atėję kiti du vy
rukai, būtent, Jonas Sonnoras 
ir koks .ten Sladakas. Vienas 
jų priėjęs prie to žmogaus, 
kuris telefonu kalbėjęs, - šėrė 
jam veidan. P. Ambrazas lie
pęs jam atsitraukti nuo to 
žmogaus, bet šis nepaklausęs 
jo. Tuo parpti įvažiavo Jidiš 
Suviekas su dviem vyrukais ir 
jie visi ėmė tuos bomus vary
ti laukan. Bet šie tuojaus šoko 
juos mušti ir jiems priešintis. 
Vienas bomų jų išmušęs dan
tis ir perkirtęs veidą. J. Savic
kas pamalęs, kad čia jau ne- 
bebaikos įbėgęs į ofisą užsida
rė duris ir bandė apie tai pra
nešti policijai, bet vienas plė
šikų pribėgęs prie tų durų ir 
jas išmušęs. Tada P. Ambra
zas paėmęs revolverį šovė sy
kį į viršų, grasindamas plėši-

Apkraustė lietuvės 
icecriminę

Kaip jau buvo “Naujienose” 
minėta, p-nia Krokonienė tu
ri “icekriminę” prie Mildos 
teatro, /Bridgc porte. Mildos 
Bendroves direktoriams užkrt^ 
lūs šonines teatro duris, pro 
kurias buvo galima iš teatro 
įeiti į tą “icekriminę”, pro 
tas duris įsilaužęs vaikas į tą 
“icekriminę” ir išnešęs gero
kai “icekrinio”, cigarų ir smul
kių pinigų. “Plėšikas” nesu
gautas. V

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę: '

Karalius Kiškunas, 2330 W.
24 St., birž. 25 d.

Andrcw Kubis, 4047 N. Alba- 
ny Avė', birž. 16 d.

Bruno Bendoraitis, 3927 W.
56 St., birž. 12 d.

R. Sargis, 522 So. Loomis St., 
birž. 30 d.

Myrthle Budrik, 3343 So.
Halsted St., birž. 16 d.

, ' Anna Karieta, 1310 Chapin 
birž. 22 d.

, B. Meižute^ 904 S. Winchester 
Avė., birž. 18 d.

Paulina Blazevicz, 4856 So.
VVinchester Avė., birė 29 d.

Monica Kalvaitis, 4600 South 
Marshfield Avė., birž. 30 d.

das — kelionės, maisto, nak
vynės, drapajnų — apmoka 
valdžia.

Tokių vieno menesio vaka- 
c'ijų laiku jaunikaičiai kas
dien iš ryto busią lavinami 
kareivinio muštro, g!imnasti- 
kosj, plaujkytmo, po Įpietų jie 
turėsią įvairių žaidimų — 

bėzbolės, futbolės, jodinėjimo 
arkliais ir šiaip kitokio spor
to. Vakarais šokiai, krutamie- 
ji paveikslai etc. Del artimes
nių informactijų norintieji to
kių vakacijų turėti, gali kreip
tis į Military Training Camps 
Assocaation, 210 Mallers Bldg., 
5 S. Wabash Avė., arba į Inž- 
Vytautą A. Graičuną, 3310 S. 
Halsted St., Chicago.

iriai. Įvairios lietuvių draugi
jos /surengia įvažiavimus su 
įvairiais programais. Kiti gi 
—k pavieniai neturėdami kur 
dingti irgi važiuoja, kaip Lie
tuvoj tik iš papratimo į jomar- 
ką. Čia irgi daugiau panašu į 
jomarką negu į ką kitą. Tie
sa, čia gyvulių parduoti ne at
veda, bet užtai suvežą įvairios 
partijos savo idėjas turgavo- 
ti. Kas turėjo progos būti Lie
tuvoj jomarke tam toko pa
tirti, kad tie, kurie gali ge
riau rėkti ir siūlyti savo pro-
---------------—............—1 ■ ■ 1

(Šėlta ant 6-to pįisl.)

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

21(>9 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

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

|— .................... .......... 1

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milvvaukce Avė.,

Kampas Robey ir North Avė.

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

Septyni asmenys užinuš-

Siūloma jaunikaičiams 
vakacijos

Federalinė valdžia siūlo jau
nikaičiams, amžiaus nuo 17 
iki 24 metų, vieno mėnesio va- 
kacijas — ištisą rugpiučio mė
nesį praleisti gryname ore, 
laukuose — Camp Guster, Mi- 
chigano valstijoj. Visas išlai

Lietuvių Rateliuose
Dar iš Jefferson miško 

padangės
Į šį miškelį beveik kas sek

madienis bei šventadienis su
važiuoja iš Chicagos bei apie- 
linkių skaitlingi žmonių bu,-

ti automobiliais
Pereitą pirmadienį septyni 

asmenys tapo užmušti automo
biliais. Jų tarpe keturi vaikai. 
Sakoma, kad sušilus orui dau
giau žmonių norėję dėl atvė
sio grdičiau automobiliais va
žinėti ir buvę netoki atsargus.

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ!

P-lė Kodulaitė
• v

The Stock Yards
Savings Bank'

■PEGULIAKI-
" NIAI išplau

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.
President Harding ........... July 14
President Arthur July 21
S. S. Levithan ..................  July 28
George Washington...............Aug 1
S. S. America......................  Aug 4
President Roosevelt............. Aug 11
President Fillmore ........... Aug 14

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

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite 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.

CLEARING HOUSE BANKAS.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNC1AME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Rašykit dėl informacijų ir dėl 
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines •
45 Broadway, New York City 
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO 
IŠPARDAVIMAS

Baisias galybes visokių knygų išparduodame 
už pusę kainos.

PRANĖ MISIENĖ
Atminčiai metinių sukaktuvių, kai velionė likosi užmušta savo 

vyro, kuris užtai dabar pakutavoje Julieto kalėjime. Velione per
siskyrė su šiuo pasauliu ta nelaiminga mirčia liepos 12 d., 1922 
metai, palikdama 4 kūdikius našlaičius, kuriuos dabar augina Ig
nacas Veneikis. Velionė paėjo iš Joniškio valsčiaus/M i Ivaidžių 
kaimo, Šiaulių apskričio, po tėvais Prane Inarelaičiukė. Paliko 2 
brolius Lietuvoj, Reliksą ir Bladislovą. Pamaldos atsibus liepos 
15 dieną, Lietuvių Tautiškose kapinėse 11 vai. ryte. Visi parapi- 
jonys Joniškiečiai ir pažįstami maloniai prašomi dalyvauti pamal
dose. Važiuojantys į kapines susirinkit 9 vai. ir ryto, 901 W. 35th 
St. čionais bus trokas, kuris nuveš į vietą. Pamaldos atsibus ant 
velionies kapo, kur yra pastatytas paminklas.

Kviečia visus atsilankyti Ignacas Vaineikis.
Liekamės nuliūdime brolis Ignacas ir giminės.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Or. Lewis H. Lippman
(gydytojas ir Chirurgas

233 E. 115-th St.

išvažiuoja aplankyti Pabaltijos 
kraštą ir taipjau studijuoti specia- 
linius kursus Viennos (Austrijoj) 

medikalinėse klinikose.

Sugrįš ir vėl pradės priminėti li
gonius spalio 15, 1923.

- Y '''''
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NUSIPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite daugiau,, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.

LYTIES MOKSLAS' knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmo
gaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar 
leižiame už $3.50. ./

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS ir ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių nė vienas Amerikoje gy
venantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar 
leidžiame už $5.50. Pilnais skuros apdarais.

GEOGRAFIJOS KNYGA, kurioje ir žemė, ir žmonės yra apra
šyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavę, po $4.0P, 
dabar mes parduosime o $2.00, ir tai puikiai adaryta!

L. K. MOKYKLOS visos ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš kurių 
išmoksi aritmetiką greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar mo
kytojo, pirmiau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS, iš kurių iš
moksta anglų kalbą net ir tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, 
pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LEK
CIJOS, iš kurių tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie ko
respondencijas per visą savo amžj rašė, iš visokių vadovėlių mo
kinosi, ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiame už $1.00.

Pinigus siųskite: nvoney order, express order, bankos čekį, do
lerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinasi, 
kai gauni pašte siuntinį, tai ten ir užsimoki.

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau 
ir laimės.

Adresuokite: MARGERIA KNYGYNAS
2023 Saint Paul Avė., Chicago> III.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

12th STREET
Tel. Kcdzic 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO. ILL.

HA RROAD Busto Telefonas• 2A. DIIVAU Armitage 3209Ofiso Telefonas
Central 4104 '

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.

BV toms KICIAU)SOUIRE EDGEGATE- - - -  The Auto Salesman Sure Wasted a Lot of Gas On the Constable!

‘IfltaSJiaL’bCartoon Co., N. ir. -------— .j —

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

JEI skaitant išrodo, kad raidčs. su- 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos. r : /• •. - ,‘-

JEI nuolatinis skaltyihas knygtį ir 
šiaip arti prie akių darban pa£a4 mina palvos skaudėjimų. _ ■

JEI saules Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėj) ovą.

JEI jūsų., blakstienai nuolat yra pa-
- raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dide-
, snės Šviesos pagamina mirks*- 
j- jimą.i:

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS

, 1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap~ t 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. | 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. I 
8eptintadieniaia 9 r. iki 12 dieno*. Į

Nenešiokite Diržo
Po ilffų bandymų, ižradnme mechani
ką systemą, kuri išgydo ruptura vyru, 
motery ir vaiky.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoe Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
Btruoiamn DYKAI Šio mokslinio syste- 

mos išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
lupturos. Jis turi 

r įjĮ Įasisekiino kur kiti
1 * JmMĮ llv*uri. Nedaro skir-
te, v ™ JKSB 'u,no ban-

5:'1'■1 kitus visus da- 
lykus, ateikite ir 

įįję - ’ 'j* pamatykite deinon-
stravimą — dėl sa

vožingeidumo. čia nėra plieninių 
aprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą 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 slėptinoj (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 i musų nuolatini ofisą re
miantis šio skelbimu, laike sekamų 30 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pasą kai
nos. jaut x

Neatidąliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra. V
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

piety. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S'o. Wabash«Ave. 

(Netoli Adams St.) Chicago.

Nemo Liesinimo? num.883, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi. 
dutinj sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos. " materijos ; dy 
džiai, , 24 iki 36 ; atsieina lik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit ' 
mums savo vardą, adresą Ir 

w $3. Mes pasiųsime,
imp“,?X%ie,>L‘;'Fa‘hion Instituto 
120 E> 16th Sto>iNew York (Dept. S.)

SELF REDUC1NG
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Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
Cicero Lietuvių Kooperacijos Valgo

mųjų Daiktų Bendrovės visuotinas Šė- 
rininkų pusmetinis susirinkinias įvyks 
pėtnyČioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 14 St., ir 49 Ct. 
Visi šėrininkai malonėkite laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
svarstymui. — mat bendrovė rengia 
draugišką išvažiavimą j Jefferson 
miškus liepos 15 d.

— Nut. Raštininkas.

STOGDENGTYSTE
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kės, tie pritraukia prie, savo 
tavoro daugiau žiopsotojų ir 
daro neblogų biznį.

Jefferson miške didžiausių 
rėksnių ir meklerių kreditas 
priklauso musų bolševikams iš 
“Vilnies’- štabo. Kas bus, kas 
nebus tame jomarke, o “Vil
nies“ štabas šiur bus su savo 
visu pulku meklerių ir mok- 
lerėlių, kurie turgavoja bolše
vikų idėjas.

Kadangi bolševikai turi taip 
išlavintus savo maklerius, ku
rie moka subytyti visus kitus 
savo konkurentus, tai supran- į“ 
tanias dalykas, kad čia jų I — Kviečia širdingai Kliubas. 
priešams vietos nėra. Kad taip, I "

.... iii*l Jaunuolių Arkestro mėnesinis susi-
0 ne kitaip yra, rodo kad n lenkimas įvyks liepos 11, 8 v. v. Mark 
pereito nedėldienio jomarkas, I White Sq. Park prie 29-tos ir Halsted 

i- i *i -i* i •* (gatvių. Kaip Jaunuoliai taip ir jųkur, be bolscvikelių, turėjo 18-1 tėvai malonėkit atvykti, nes komite- 
važiavima sandariečiai ir pra-ltas išduos raportą i, Jaunuolių Or- 

• i . • | kestro išvažiavimo ir yra gautas nuomonteriai. Sin joinarkan atsi-1 Uetuvos Seimo atstovo K. Bielinio 
lanke generalis bolševikišku laiškas.
. ... , u-. • | —Rašt. Eugenija Grušiute.idėjų spekuliantas Bimba ir jol _______
pomočnikas Andriulis SU ga-| Kensington Lietuvių Bendroves pus- 
, i- ii • v. . i. . | metinis susirinkimas įvyks trečiadienį,lybėmis meklerių. Nežiūrint (Liepos 11 d., 7:30 vai. vak., F. Shed- 
tai, kad sandariečiai pastatė I veI> svetainėj, 341 Kensington Avė. 
<» i . ♦> i n -4. • a rr |Visi nariai malonėkite atsilankyti, nessmarkų kalbėtojų A. llllį, o|^us išduotas pusmetris raportas apie 
pramoniečiai Semaška, bet bendrovės stovį ir daugiau svorbių 

. . .. (dalykų aptarti kaslink mokėjimo di-jiem neteko ilgai kalbėti, nes videndų.—Direkcija.
jie galėjo kalbėti taip ilgai,! ,, . m ~ T . . _ 1
kiek Andriuliui ir Bimbai pa-1 savininkai ir dr-jų atstovai turite bu- 
tiko. Ir šie pastarieji atvažia-|tinai atsilankyti } pusmetini visuoti-

. , .Iną susirinkimą, kuris bus penktadie-vę jomarkan su savo tavoru n£ liepos 13 d., Mildos svet., 3142 So. 
ir turcdanii jomarka savo I Halsted gat., 7:30 vai. vak. Malonė- 

. . i . f-. I kitę atsilankyti laiku, nes bus pra-rankose, negi leis svetimiems negta daug svarbių reikalų kaslink 
savo prekes girti ir jas par-1 kapinių. —Kapriu Valdyba.
davoti. Ir bolševikėliai, vieno-1 _ “T I o. ~. . i... , . v- I Liet. Soc. Jaun. Lygos Stygų Or-kiu ar kitokiu bildu uzernę I kestro praktika įvyks ketvirtadieny, 
sandariečių ir pramonicčiii kal-lįį®?.08 J2 7*30 .vai. vak. Mark
betojų burnas, pasiliko jomar-1 nei, Halsted ir 29-ta gatvė.
ko viešpačiais, kol prisiartinu- . draugai ir draugės, malonėkite vi- 
si nakties tamsa išvarė juos 
iš jomarko su visais jų tavo- 
rais... — Vr.

LSS. 4-tos Kuopos narių susirinki* 
mas bus laikomas trečiadieni, liepos 
11 d., 8 vai. vak., Raymond Chape 
salėj 816 W. 31st st. (pusė bloko nuo 
Halsted). Svarbių reikalų aptarimui 
kviečiami būtinai visi nariai punktua- 
liškai atvykti.

—Sekretorius.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
j miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut.

— Kviečia širdingai Kliubas.

Trijų stogų prakiurimas užtaisoma^ 
ir garantuojamas už $4. Automobilii 
trokų patarnavimas Chicagoj tr apy
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

lĖii(iA MRBININIty
y YRU ir MOTERŲ

_______ _
REIKALINGAS Virėjas antraran- 

kis ir patarnautoja veiterka į restau- 
rantą. |

Geros darbo sąlygos ir geras už- 
mokesnis. Kreipkitės tuojaus.

3206 So. Halsted St.

REIKIA DARBlNINKy
_____ MOTERŲ ^ r _
MOTERŲ
COAR DIRBĖJŲ

Patyrusių, į bresinę fandrę. 
Vėsi darbo vieta skyrium nuo 
fandrės.- Gera mokestis. 49 Va 
valandos savaitėje.

Ateikite pasirengusios dar
ban.

. SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

REIKIA MOTERIES, kuri gali kal- 
3ėti angliškai ir lietuviškai, gera 
proga ateičiai. Mokama alga ir nuo
šimčiai. Pasinreatykit su Mr. Debs, 
6245 Normai Blvd.

REIKIA patyrusių skudurų 
skirstytojų, atsišaukit prisiren
gę dirbti.

Illinois Rag & Metai Co.
1 1820 W. 14-th St.

PASARGA

Užsimušė orlaivininkas
BESIGARSINANTIEMS

_________ | Klaidos padarytos paskelbime, turi
Kaunasi (E.). Birželio 20 H atltafaytoa 1 24 TaL

d. apie 3 v. p. p. Kauno aero- Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
» . .... i • - i-. |tų vietų nėra priimami. Visi Naujie-droinc atsitiko nelaime. ler|nų draugai prašomi pranešti Naujie- 

bandymus pasikėlė orlaiviu I nu ofisan apie einančius streikus, 
le^t. Stelmokas nr Įkar. Kači-Lalgtų žinoti, kaip elgtis supriduoda- 
nauskas^ Nepaėmęs ore dar I mais apskelbimais, 
tiesios linijos propeleris štai-1 
ga sustojo ir orlaivis smarkiai | mobilių, rakandų, kambarių 
eme kristi Zviuvu. >,viv. owi-i . . . . .» , .. . v . , . v , I mai ir t.t. turi but iš kalnomokas issyk užsimušė, I 
Vįs Kačinauskas slunkiai 
žeistas. Jie 
ligoninę.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
' j jieškoji- 

žrinvn T nit Kini. I u ai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
J • ' • I mo| Ik 4- f ♦•nvU Rui* IX Irolnrv JipHlOkU*

karei- mi.
. SU I Jeigu kurie apskelbimai F<»<»xVv.w 

nugabenti į Karo j ihejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš
ties jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

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

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galim-a kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melroso Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrosc Park rengia p'kniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Todėl m-eldžiu kitų 
draugijų tą dieną berengti.

—Komitetas.

D-tes Palaimintos Laetuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimakluoti pas finansų rašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Custer.St.

A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie
pos 15 d., National Grove darže ren
gia pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22 
-os gatvės eis omnibusai, kurie veš 
žmones j pikniką. Tikėtai galima gau
ti dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 
S. Halsted St.

Mes manom®, kad lietuviai darbi
ninkai atvyks į musų pikniką, nežiū
rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų ir 
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi 
visų tautų darbininkų reikalai yra 
vienodi ir jiems reikia draugingi ry
šiai palaikyti.

— Stanislaw Kolczak, sekK

N. S. Pittsburgh, Pa. — S. L. D 
pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie
tų, savame name, 818 Belmont St., N 
S. Pittsburgh, Pa. Visi S. L. D. na
riai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts- 
burgho apielinkėj malonėkit susirinkti 
sekantį susirinkiman, ’ nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti, o la
biausia kas Hnk padidinimo namo.

1 — D. Kvietkus rašt.

pasirodo

ASMENŲ JIESK0JIMA1

PAJIEŠKAU Antano Petronio: pa
eina iš Utenos apskr., Lialiunų vals., 
Mačionių kaimo. Brolis Juozapas yra 
miręs. Jis paliko pinigų hVturto. 
Broli Antanai, atsišauk kaip galima 
greičiau ar kas jį žino, malonėkite 
pranešti:

E. BADURA,
4229 N. Mobil Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio, sūnaus 
Roberto Motuzo. Paeina iš Žemaičių 
Kalvarijos miesto. Pirmiau gyveno 
Chicagoj, dabar nežinau, kur randasi. 
Meldžiu jj pati ar kitus, kurie žino 
apie ji pranešti m-an, nes turiu svar
bų reikalą. Taipgi pajieškau savp 
draugo Kazimiero švežo. Paeina iš 
Akmenės; pirmiau ^yvčpo ant Bridge- 
porto, o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti ar žinanti pranešti už ką 
busiu dėkingas.

FRANCIŠKUS VORONOVIČ, 
925 S. Winchester Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kamba

rys yienam ar dviem vaikinam, 
be valgio.

1462 S. Peoria St.
J. V. J

{VAIRUS SKELBIMAI
“PICNIC PARTIES”

Del parendavojimo Naujas 3 tonų 
trokas su pneumatic ratlankiais — 
savininkas vežėju—Telefonas Lafayet- 
te 5986

FRANK SKRANDEL.
4067 Š. Richmond Str.

_________VYRŲ

Reikia -
VYRŲ

STAKO VYRŲ
\

KUTERIŲ

IR DARBININKŲ

J musų merchandise ir ship- 
ping departamentus. Turi 
mokėti kalbėti angliškai. Ge
ra alga. Malonios darbo ap
linkybės. Ateikite pasirengę 
darban.

SEARS ROEBUCK and CO 
Homan Avė. and Arthing- 

ton Street

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLAT DARBAS, 
GERA MOKESTIS.
ATSIŠAUKITE:

Englander Spring Bed Co. 
39th St & Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo Hal

sted.

REIKALINGAS bučeris, ge: 
ram bučeriui gera alga ir trum
pos valandos.

Chicago Meat Mark et 
1845 W. 47th St.

REIKIA MOTERŲ prie grin
dų plovimo.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

REIKIA Egg Candlers, keletos pa
tyrusių merginų, geros darbo sąlygos, 
gera alga.

Atsišaukit:
GREAT ATLANTIC & PACIFIC 

TEA CO., 
445 W. 39 St.

REIKTA MERGINŲ ir 
MOTERŲ 
patyrusių sortavime poperių, Gera 
alga. Atsišaukite:
THE CONSUMER PAPER STOCK 

CO.
2834 So. Loomis St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina pridaboti du vaiku 4 
ir 2 metų. Mano moteris yra 
mirus; gera mokestis. Atsišau
kit St. Gatelis, 330 N. Mcnard 
avė., Chicago. Tol. Columbus 
0027.

Reikia —
Veiklios materės dėl valymo 

ofiso.
Atsišaukit:

5324 Federal St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W

CLEANING CO.
62 W. Washington St.

Darbininkų, darbas die
nomis ir naktimis (permai
nos). Geros darbo aplinky
bės. Atsišaukite.
Joseph T. Ryerson & Son 

16th & Rockwell Sts. 
Durįs 3

REIKIA —
RIVITERIŲ.

Atsišaukite:
MIDLAND STRUCTURAL 

STEEL
1310 So. 54th Avė.

MŪRININKŲ

Prie presuotų plytų darbo. Nuolat 
darbas, gera alga. Prie naujos Fordo 
dirbtuvės. Imkit 112 St. ir Torence 
Avė karą iki galo .linijos, arba South 
Shore liniją. Dykdi busais patarnavi
mas iki' dirbtuvėj.

PUIKUS AUTOMOBILIUS 
PARDAVIMUI.

Pardavimui 5 pasažierių au
tomobilius; viskas yra geram 
stovyje, taip kaip naujas; ne
mokanti išmokysiu važinėti; 
kaina $450.00; vertas du syk 
tiek; gera priežastis pardavi
mo. Atsilankykite dienų ar va
karais pas J. Yushkewitz, 4034 
Archer Avc., Chicago, iii.

PARDAVIMUI
BUčERNĖ ir grosernė parsi

duoda pigiai. Gera vieta, 5 
kambartiai pagyvenimui prie 

krautuvės. Priežastis išvažiuo
ja į krajų.

1846 W. 46 Street

Trečiadienis Liepos 11, 1923

NAMAI-2EME

DIDELI BARGENAI

PARDAVIMUI automobilius, King, 
1920. Naujai pertaisytas, viskas ge- 
riausiam-e stovy. Nauji Cord taje- 
rai. Norinti pirkti automobilių, ma
tykite šitą, nes yra vertas $400, par
duosiu tik už $200, nes turiu išva
žiuoti iš Chicagos. šitą automobilių 
garantuoju geriausiame stovyje.

. Kreipkitės:
2423 VV’. 46 th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Senai ir gerai biznis 
išdirbtas. Nupirksit pigiai; 
priežastis pardavimo svarbi. 
Kreipkitės:

3210 So. Halsted St. No. 40

2 po 4 rum. muro basementas, elek- 
trikos šviesa, gasas, Vanos, muro ga
ražas dėl 2 automobilių. Parduosiu 
už $9,500.

> 23 ir California Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, 5 pool 

room stalai, bowling-alley. Randasi 
vienoj geriausioj vietoj, prie transfer 
kampų. Pietinėj dalyj miesto. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis parda
vimo turiu kitą biznį.

Atsišaukite:
523 W. 120th St.

PUSDYKIAI BUČERNE parsiduo
da arba išsimaino ant namo, loto arba 
automobilio. Bučemė turi būti par
duota šią savaitę. Kreipkitės.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Lafayette 5107

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučemė 

ir grosernė. Daroma didelis biznis, į 
dieną apie $100. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto arba ant sa- 
liuno. Kreipkitės greitai:

1901 W. 22nd St.

PARSIDUODA saliunas; vie
ta apgyventa visokių tautų. 
Biznis senas ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo savininkas 
apleidžia Chicago. . \

2535 S. Halsted St.

Mūrinis garažas veltas $9,500, par
duosiu už $9,000, jei bus parduotas 
šią savaitę.

3 augštų namas 2—7 kamb. ir 1—5 
kambariai. Akmeninis frontas, tuš
čias lotas. $12.500.

Bizniava savastis ant 22 gat. 2 po 
6 rum. flatai, krautuvė ir 7 rūmai už
pakaly, garu apšildomas. $27,000.

D. GODLEWSKI
2223 S. Whipple Str.

KRIAUČIAUS biznis ant pardavi
mo.. Vieta išdirbta per 13 metų, Lie
tuviais, lankais ir kitomis tautomis 
apgyventa. . Darbo užtektinai dėl 2 
kriaučių. Priežastis pardavimo—ei
nu į didesni biznį.

J. W. BRUŽAS, 
1202 S. Main St, Rockford, III. 

“ nmmi-ieme“-

Reikia - ■ <1
Lėberių, Trokerių

South Side Ware Ilųusc. At
sišaukit:

Albert Piėk & Co.
1200 W./35th St.

Reikia - -
Moldcrių, core makerių, jau

nų vyrų mokintis moderystės: 
Illinois Molleable Iron Co.

1760 Divcrscy Parkway

RAKANDAI
TURI BUT PARDUOTA TUOJAU 
Vėliausios mados rakandai dėl 5 

cambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
deli bargeną.

1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

PARDAVIMUI 2 grosemės minkšti} 
gėrimų ir šiaip visokių daiktų. Gerai 
išdirptas biznis ir galima . padaryti 
pinigų.’ Aš viena moteris likusi nega
liu išlaiktyi biznio.

4758 So. Honore St?X^

PARSIDUODA pusė saliuno. 
Vieta apgyventa visokių tautų, 
biznis geras. Aš einu į kitą biz
nį. Atsišaukite:

11851 Michigan Avė, 
Roseląnd, III.

PERSIDUODA RESTAURACIJA, 
labai geroj vietoj, biznis nuo senai 
išdirbtas, dienos įplaukos $75., renta 
pigi, lysas ilgas—turi , but parduota 
j trumpą laiką. Gara proga norin
tiems uždirbti pinigų. Atsišaukit:

1614 W. 46 Str.
Tel. Boulevard 8172

JARSIDUODA Automobil Repair 
šapa su visai įrankiais ir kartu au
tomobilis už mažą kainą. Labai gera 
proga geram machanikui padaryti 
daug pinigų. Darbo daugybe, tik reik 
dirbti. Atsišaukite į Naujienų ofisą. 
No. 283.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
už pusę kainos, nes yra tam tikra 
priežastis pardavime.

Pašaukite:
WM. /JRITĖNAS,

3241 So. Halfetcd St., 2-hTl floor
Tel. BoulevarĄ 5066/ \ ,

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME!

Pardavimui 1 akeris žemės 100x397 
pėdų su 8 kambarių namu; yra elek
tra ir cementuotas pamatas; 2 višti- 
ninkai; 15 vaisingų obelių; 1 vyšnia, 
1 slyva; % akerio blackberių; šuli
nys 197 pėdų gilumo, geras vanduo 
visuomet; 10 minučių reikia eiti iki 
111 gatvekarių; labai puiki vieta 
gyventi; vieta randasi Mt. Green- 
wood, III. Prie lietuviškų kapinių 
(šv. Kazimiero); kaina $6,000, reikia 
I mokėti $2,000, kitus ant lerigvių išmo
kėjimų; atsišaukite greitai, nes tokios 

progos reitai pasitaiko.

PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
muro nomas po 6 ir 7 kambarius, su 
elektra, gazu, maudynėmis ir kitais 
parankumais; namas neša virš 12 nuo
gių; kaina $10,000; pusę reikia įmo- 
'kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI beveik naujas 1 pa
gyvenimo muro namas su 5 kamba
riais; yra gesas, elektra, maudynė ir 
kiti parankumai; karštu vandeniu 
šildomas; yra geras skiepas ir antsto- 
gie; gera vieta laikymui naminių 
paukščių ir auginimui daržovių; 1 blo
kas nuo Archer Avė. Gatvekarių; 
kaina $5,200, apie pusę reikia turėti 
pinigais.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu medi
nis namas po 4 kambarius; statytas 
6 ipetai; geroj Brighton Parko lietu
vių apielinkėj; kaina $4,000.

Turime ir daugiau visokių namų, 
atsilankykite dieną ar vakarais pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Av. (prie California Av.)

PARDAVIMUI taukštų 
flatas, 2 frame florai, kaina 
$4,000, randasi 3838 Normai 
Avė. Atsišaukite

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 7—7 kambariai, saulės kam
bariai ( sun parlors) french durys, 
fire places, books cases. Kambariai 
dideli, pagal vėliausios mados, dide
lis basmentas, plieno stulpai ir bal
kis, 3 karų garadžius, šiltu vandeniu 
apšildomas. $3,500 įmokėti, likuąius 
ant lengvų išmokėjimų. Savininkas:

DR. C. VEŽELIS, 
5943 S. Campbell Avė.

Tel. Prospect 7107

PARSIDUODA 6 apartmentai, sau
lėtas parloris, 2 po 6 rum., 4 po 7 
rum.; geriausioj padėtyj arti Stony 
Island ir Jackson Park, kaina $32,- 
000. Cash $9,000., likusią dalį dali; 
mis. Nereikia brokerių. Savininkai 
apleidžia miestą. Matyk savininką:

612 E. 95 Str.
Tel. Chesterfield 3123

PARDAVIMUI namas su groseYne 
ir rakandais; gera vieta dėl bučemės. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo—turiu apleisti mieptą. Kreipkitės 

5700 So. Hondre St.

PARDAVIMUI namas su saliunų, 
garažium, 3 mašinoms; elektra, mau
dynės. Parduodu ir grosemę, kur ge
rai biznis išdirbtas. Viską nupirksit 
už pigią kainą. Priežastis yra ne
sveikata. Kreipkitės:

4337—4343 So. Wood St.

PARSIDUODA 6 kamb. namas ga
ru apšildomas, geras basementas, 1 
akras žemės, bames dėl mašinų, 1 
karvė, kiaulės ir smulkių gyvulių.

Atsišaukite:
112 SpauuMihg Av. Mt. Greenwood, III

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai sykiu arba po vieną.

Priežastis pardavimo: išvažiuoju iš 
Chicagos. Atsišaukit po 5:30 vakare 
ant 2-rų lubų:

3131 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas vienas iš 
geriausių, kur galima daryti .gerai 
bizni. Priežastis pardavimo svarbi. 
Nupirksit pigiai. Kreipkitės:

4240 So. Artisian Avė.

“AUTOMOBILIAI
$150.00 

ATSKAITOME
UŽ BILE VARTOTĄ KARĄ
ATVEŽTĄ PRIE MUSŲ DURŲ

PARDAVIMUI saliunas; sena vie
ta ir išdirbtas biznis. Svetimtaučiai 
apgyventa. Priežastj pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

Kreipkitės:
‘ 2721 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių kitokių valgomų daiktų. 
Lysas ant 2 metų. Kampinis štoras. 
Renda pigi. Uupirksit už prieinamą 
kainą. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

3700 So. Emerald Avė.
Tel. Yards 0397

Nežiūrint amžiaus ir padėties, kada 
mainysit ant vieno musų perdirbto ir 
pertaisyto karo.
Mes turime pilną parinkimą sedanų, 
coupes, touring karų ir sportiškų mo
delių.

Atmink, jei jus turit seną karą, jis 
gali but paimtas tiek pat, kaip ir 
cash už $150.00 kaipo pirmą jm’okėji- 
mŲ, už bile karą jus pasirinksit. Ba
lansas lengvais išmokėjimais.

Be musų perdirbtųjų Oaklands, mes 
dar turime sekamus 1922 modelius:

Buick Coupe
Columbia Touring 
Jewctt Touring 
Elgin Sport

1 Chevorlet Touring
Ir daugelis kitokių išdirbimų.

PARSIDUODA puiki BAiR- 
BERNĖ. Atsišaukit greitai.

A. SIVEK
511'8 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daug metų 
ir geroj vietoj. Turi but parduota 
trumpu laiku, nes perku kitą biznį.

Atsišaukite:
2722 W. 47th St., Chicago.

Tel. Lafayette 7352

PARDAVIMUI namas, lotų šalyje. 
Namas geroje vietoje, ant tyro aro, 5 
kambarių. Elektra, mandynė ir kiti 
parankumai. Gera proga pirkti lie
tuviams pigiai namas; galima laikyti 
karvė—nes žolės ir šieno dovanai iki 
valiai.

9445 So. Union Avė.

“NAUJAS BRIGHTON PARKO 
DISTRIKTAS.”

Vieta didelių pelnų.
Bizniavi lotai ir rezidencijų 

lotai arti Archer Avė. gatavi 
budavonei. Kairia $250 ir aukš
čiau; nedaug pinigų įmokėji- 
mui; įtaisymai visi ir išmokė
ti. Smulkesnioms žinioms ma- 
tykit J. N. Ze|wert Co.

4400 So. Kedzie Avė.
_______________ ... _

iPARSIDUIODA naujas 6 kam
barių muro namas ir 4 lotai. 
Kaina $5,900, cash $2000, ba
lansas išmokėjimais.

9431 So. Pamell Avė.
4 blokai į rytus nuo Hąlsted

PARDJAVIMUI ąrba mainy
mui 2 flatų namas su saliunu; 
barai, poolteibdlis priklauso 
prie mano remlos $75 į mene
sį. Kaina $7,500; mainysiu ant 
didelio namo arba bile kokio 
biznio. Kreipkitės pas C. P. 
Suromskis, 3346 So. Halsted 
st., Chicago, III._____________

mokyklos
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643‘

SiųyHiąas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—-dienomis ir vakarais. 
Specialia 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.

OAKLAND
MOTOR CAR COMPANY 

FACTORY BRANCH
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310.
Atdarais vakarais ir nedėldieniais

PARDAVIMUI automobilius, Buick, 
1920 m., 5 pasažierių. šis karas yra 
geras kai naujas, tairai visai nauji, 
ką-tik mdlivotas. Priverstas parduoti 
tesingu pasiulymu.

3020 W. 42 St.
Priešais Brighton Park teatrą. 

Lafayette 1855 ;

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, geroj vietoj, apgyventa tirštai vi
sokių tautų: 4 kam. gyvenimui. Kam 
reikia—atsišaukite:

2136 S. Halsted Str., 
Tel. Canal 8605

PARSIDUODA barbemė. Vieta ap
gyventa lietuviais. Vienas blokas 
nuo lietuvių bažnyčios,. bet ten yra 
įsimaišę ir kitų tautų. Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. Todėl 
parduosiu pigiai.

1714 W. North Avė.

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj; parduosiu pigiai. 1 

3357 W. 38th St.
L. . r- . 11 1 1 1 1 ■■ ll1-

PARSIDUODA minkštų gė
rimų užeiga — apleidžiu mies
tą. Atsišaukit po 5 P. M.:

2923 Armitage Avė.
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DIDELIS BARGENAS, namas ir 
didele barnė ant 50 pūde loto. Mar- 
kėtas dabar daro virš $800. biznio 
per savaitę. Kaina. $20,000; apie pusę 
cash reikalaujama.
Englewood Business & Realty Co. 

7701 S. Halsted St.
Tel. Vincennes 0821

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.;

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

' Etimalogijos, Oratorystes.
Mokinimo valandos vakarais: 

vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su-

TIKRAS BARGENAS. 2-jų flatų 
mūrinis namas su visais įtaisymais 
ir garadžius. Kaina tik $7,000 len
gvas išmokėjimas arba mainysiu ant 

loto, bučemės arba mažo namo.
Kreipkitės pa? C. P. SUROMSKIS, 
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

NEPRALEISKIT šio BARGENO
PARSIDUODA namas su bizniu 

Ice Cream Parlor ir delicatessen. Taip 
gi tame name yra ir pekamė. Name 
yra 3 Storai* ir 2 flatai. Namas vertas 
$24,000. Parduosim už labai numa
žintą kainą. Savininkas turi parduo
ti, nes yra reikalingi pinigai, arba 
priimsiu Bungalow mainais. Nepra
leiskite tos progos, nes labai puiki 
apielinkė, Brighton Parke su busin- 
čiu bulvaru. Atsišaukit pas savininką.

3000 Pershing Road

PRIVATRS AUTOMOBILIŲ
S2Q Inatrakcijua S25

Jei nori turtt gerų darbų, tad ateik 
Ir pasimatyk bu mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budn, 
visokio išdirbimo automobilius. Lale* 
nius ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos. 
HUNSON SCHOOL OF MOTORINI!

1M7 Madison 8t

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 diena mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros labos)


