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Francija atidarė Ruhr 
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Francija [prirengs atsakymą 
Anglijai sekamą savaitę.

Betgi eina gandų, kad rube
žius vėl bus uždarytas.
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dar daugiau markių. Delei to 
apsireiškė trukumas maisto.

Visa Vokietija yra nusimi
nusi. Turgavietąse buvo arti 
sumjišimų, kada šeimininkės 
rado, kad už tuos pinigus, kur 
vakar galima buvo ’ nupirkti 
maistą visai dienai, šiandie 
negalima nupirkti ir gero kąs
nio. Visi keikia valdžią ir ka
pitalistus. ’ i

Bankieriai nemato jokio iš
sigelbėjimo, nors jie ir suti
ko tartis su finansų ministe
rija apie budus 1 sulaikymui 
markės puolimo. Reichsban- 
kas prąšo laikraščių ir spaus
tuvių paliauti spausdinus lai
kraščius ir knygas, bet spaus
dinti vien markes, nors ir da
bar kasdien yra ataphusdina- 
ma po trilioną markių.

si diktatoriai, šešetą savaičių 
prieš jo pasimatymą su Muss- 
olini, buvo surengtas pasikėsi
nimas ant Mussolirii, kuriame 
liko užmuštas jo šoferis. Betgi 
Mussolini turi taip pažabojęs 
laikraščius, kad nė viepas laik
raštis nepadavė apie tai žinios.

Neduoda Debsui svetainės

adjutantas 
išnuomdti 

socia- 
partijos ^udirinki-

kuriųose kalbės drg. 
V. Debs. Gen.

SALEM, Oregon, liepos 26. 
—Oregono gen. 
White uždraudė 
ginkhiotines (armory) 
iistų 
mams, 
Eugene
White IsavO į uždraudi mą pa
matuoja tuo, kad Diebsas prie
šinosi karui ir delei > to sedėj 
kalėjime.

Pranašauja revoliuciją 
Amerikoje

Darbietis senatorius Johnson 
numato Amerikoje revoliu
cijų, jei nebus pagerinta da
rbininkų ir ūkininkų padėtis

Gaso

Gal nupigins telefonu
likoir elektros kainos 

nupigintos.

pre-
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Girdi, tai butų peržengimas 
prifsštrustinių įstatymų.

PARYŽIUS, liepos 26. — 
šiandie paskelbta, kad Fran
cija ir Belgija pilnai susitaikė 
visais svarbesniaisiais dalykais 
dėl Anglijojs kontribucijos no 
tos. Betgi paskelbimas nesa
ko, ar atsakymas Anglijai bus 
duotas bendras, ar atskirai 
kiekvienos šalies. r

Francijos atsakymas Angli
jai bus prirengtas Sekamą sa
vaitę. Anglijos parlamentas 
turės užsidaryti rugpjūčio 3 d. 
ir Anglija nori gauti atsaky
mą dar prieš tą dieną. Nors 
atsakymas ir nebus paduotas 
parlaipentui, bet galbūt pre
mjeras Baldwin norės kąnor 
pasakyti parlamentui apie de
rybų bėgį.

Belgija jau prirengė atsakymą
BRIUSELIS, liepos 26. — Iš 

autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Belgijos atsakymo į Ang
lijos kontribucijios notą pro* 
jektas tapo pasiųstas Paryžiun 
Ir jis pilnai sutinka su Franci
jos nusistatymu. Sakoma, kad 
atsakymas pareiškia, jog 
Ruhr okupacija turi tęstis tol, 
fki nebus užmokėta kontribu
cija. Kai dėl internaciona
linės komisijos nustatymui 
Vokietėj ols nuojHegumo mokė
ti kontribuciją, nota pritartų 
pasklrimui Amerikos, 
Kiiropos, ekspertų.

o ne

L1TTLE ROCK, Ark., 
25. — Du baltieji ir negras li
ko suimti už užmušimą dviejų 
miesto detektyvų. Vienas su
imtųjų yra sunkiai sužeistas.

liepos

Kas turit 
pardavimui 

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

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI. ,

DUSSELDORF, liepos 26.— 
Rubežius tarp okupuotojo 
Ruhr klonio ir Vokietijos liko 
franeuzų atidarytas pereitą 
naktį.

Tūkstančiai vokiečių sku
biai važiuoja per rubežių iš 
ir Į Vokietiją, kad kuogrei- 
čiausia atlikus visus savo rei
kalus kol dar yra proga, nes 
eina gandų, kad rubežius vėl 
liks uždarytas už kelių dienų. 
^Dusseldorfo duonkepiai pro

testui prieš netikusius iš Vo
kietijos atsiunčiamus miltus, 
uždarė savo duonkepyklas 24 
valandoms. Didžiuma Dussel- 
dorfo gyventojų 
be duonos.

(Blokada ant 
Ruhr distrikto į
ko paskelbta vasario 1 dieną, 
bet rubežių visiškai uždaryta 
liepos 1 dieną, Rubežių užda
ryta kaipo pabaudą už bombą 
traukiny ties Duisburgu, kuri 
užmušė 10 Belgijos kareivių).

šiandie yra

siuntinių iš
Vokietiją Ii-

Panika Vokietijoje markei 
puolant

BERLINAS, liepos 26. — 
Visoje Vokietijoje kįlo pani
ka markei nepaliaujant pul
ti ir besiartinant prie bever- 
čia Rusijos rublio. Vakar už 
dolerį buvo duodama 666,668 
markių. Visi gyventojai, nuo 
ministerių iki paprasčiausiių 
darbininkų yra labai tuo susi
rūpinę. Biržoje gi vakar vie
špatavo sumišimas, markei 
nuolatos puolant. Milionams 
žmonių uždarbis ir sutaupyti 
pinigai liko nušluoti to didelio 
markės puolimą

Visa Vokietija sujudusi
Pelnagaudos naudojasi mar

kės puolimu ir neparduoda 
maisto.

BERLINAS, liepos 25. — 
Poilcija ir kariuomenė yra su 
traukta Berline ir apie Berli- 
ną ir yra prisirengusi veiki
mui. Valdžia irgi sėdi kaip 
ant parako statinės. O tai vis 
dėl didelio markės puolimo.

Padėtį pablogina dar 
kad
si markės puolimu ir nepar
duoda maisto ir prekių už 
puolančią markę, tikėdamiesi, 
kad markė dar puls ir jie to
dėl vėliau už savo prekes gaus

tai, 
pelnagaudos naudoj a-

ST. PAUL, Minu., liepos 26. 
— Išrinktasis senatorius dar- 
bietis Magnus Johnson sako, 
kad Amerikai gręsia politinė, 
industrinė ir net ginkluota re
voliucija, jei darbininkų ir 
farmerių padėtis nebus page
rinta. Esą daugelis tvirtina, 
kad Rusijos revoliucijai pana
ši revoliucija Amerikoje yra 
negalima.. Bet tą patį manęs 
ir caras. Caras turėjęs didelę 
armiją, ir tai negalėjo sustab
dyti revoliucjjo^, o Amerika 
didelės armijos neturi. Revo
liucija galinti ateiti visai 
tikėtai, niekam nespėjus 
apsižiūrėti.

Pasak jo, reikia daugelį 
iykų perma/in^ti, taisyti,
savo pieno jis dar nesąs išdir
bęs. Ypač bloga yra francu- 
merių padėtis ir jie yra reika
lingi ūmios pagelbos. Betgi 
prezidentas Hardingas atsisa
ko šaukti nepaprastą kongreso 
susirinkimą. Reikalingi. esą 
skubus Įstatymai, nes ūkio 
produktai tiek nupigo, kad jie 
neteko perkamosios, jiegos,, o 
tą farmerių negalėjimą nieko 
pirkti veikiai pajusianti, visa 
šalis. Reikalinga farmerių 
apsaugai pastovus įstatymai, 
bet kol tai bus padaryta 
kia pravesti bent skubius 
kinius Įstatymus.

ne-
ir

da
bot

CHICAGO. — Illinois 
kybos komisija vakar nupigi
no gaso iy elektros kainąs Chi- 
cagoje. Gasas liko nupigintas 
po 5c. ant 1,000 kubinių pėdų 
ir dabar už 1,000 pėdų bus 
mokama 95c. vieton $1, o ele
ktra liko nupiginta 1c už pir
mą kilowattinę valandą.

Gasą ir elektrą nupiginta 
tik kitokioj proporcijoj, ir ki
tuose šiaurinio Illinois mies
tuose ir miesteliuose.

Nupiginimas pradedą veikti 
nuo ateinančio trečiadienio. 
Chicagos kompanijos sutiko 
priimti nupinimą, bet ar pri-> 
ims nukapojiipą kainų Pub
lic Service ’ Co. of Northern 
Illinois ir Central lUinois Pub
lic Service, kurios aptarnauja 
gash ir elektra 169 Illinois 
miestus ir miestelius, dar ne
žinia. A ;

Komisija taipjau pareikala
vo iš Chicagos telefonų kom- 
.panijos Įrodymo kodėl telefo
nų kainos neturėtų būti su
mažintos. Manoma, kad tai 
yra tiktas ženklas, jog netoli
moj ateityj telefonų kainos 
bus sumažantejs. (Tardymai 
apie telefonų kainas eina jau 
dvejetą metų.

ATLANTtC,CITY, N. Y., lie- 
pos -26. —■ Antracito kasyklų 
šavininkai šiandie atmetė 
angliakasių reikalavimą pilnai 
pripažinti uniją. Kasyklų sa
vininkai sakosi atmetą tą rei
kalavimą patariami jų advo
katų, kadangi jie tada patap
tų dalininkais nelegalinio ant
racito industrijos monopo- 
liaus. Tečiaus neskaitoma, 
kad atmetimas yra galutinas 
ir | kad delei to pairtų algų de
rybos.

Su Įpripažinjjinu Unijos tu
rėjo būti Įvesta ir “closed 
shop”, t. y., kad vien unistai 
darbininkai gali būti samdomi 
ir taipjau butų buvus Įvesta 
“check off” sistema, kada uni
jos duokles »yra atskaitomos iš 
angliakasio algos. Kasyklų sa
vininkai gi sakė, kad “closed 
shop” yra nelegalis monopo
lius, “nenaudingas” darbinin
kams |ir “neamerikoniškas.” 
Betgi jų žvilgsniu, nėra mo
nopoliu tas faktas, kad visos 
antracito (kietųjų) anglių 
kasyklos yra kontroliuojamos 
tik mažiau kaip 20 žmonių.

INDLANAPOLIiS, Ind., lie
pos 26. — Augšti Indianos Ku 
Klux Klano ^viršininkai pas
kelbė, kad Klanas yra pasiren
gęs pirkti Valparaiso universi
tetą, jei to universiteto globė
jai įrodys, jog universitetas 
gerai stovi ir neturi jokių 
prieš jį užvestų bylų. Univer
siteto globėjai jau esą nutarę 
parduoti universitetą Klanui, 
bet dar nežinoma kiek toli yra 
derybos tuo klausimu nuėju
sios.

Nevažiuokite automobiliais 
į Michiganą septintadie

niais
“Mėlinieji Įstatymai” Mason 

paviete viską uždraudžia 
nedėldieniais.

rei- 
lai-

Areštuoja C. B. Shane Co. 
pikietuotojus

Pranašauja Francijos
Vokietijos karą

Chicagos bankierius tikiri, 
Mussolini liks nužudytas.

kad

CHICAGO. — George M. 
Reynolds, ^direktorių pirmi
ninkas Continental and Com- 
mercial Bank per kiek laiko 
lankosi Europoje tyrinėjimo 
tikslais ir dabar sugrįžo Į Chi- 
cagą-

Jis sako, kad Europos padė
tis yra labai bloga. Politikie
rių intrigos trukdo taikai, di
deli muitai trūkto internacio
nalinę prekybą, o be to gręsia 
didelis karas tarp Francijos ir 
Vokietijos — Rusijos. Tame 
kare Anglija laikysis nuoša
liai. Nors jis ir ilgai tyrinėjęs 
Europos padėtį, bet kaip page
rinti padėtį, jis nežinąs. Eu
ropoj iškįlą tiek svarbių klau
simų, kad ir geriausios gal
vos negalį jų išrišti.

Jam labai patinka Itali
jos diktatorius Mussolini. Bet
gi jis sako, kad ankščiau ar 
vėliau Mussolini liks užmuš- 
tasj nes tokį galą susilaukia vi

Vakar areštuota dvi merginos 
. pikietuotojos.

CHICAGO. — Vakar prie C. 
B. Shane Co. dirbtuvės tapo 
areštuotos dvi merginos vei
kiausia lietuvaitės ir du vyrai 
už pikietavimą ir bandymą 
atkalbinti tt’nįiklaužius nuo 
streiklaužiavamd. (Visi areš
tuotieji yra tos dirbtuvės strei 
kieriai. Streikas ten kįlo dėl 
kompanijos išėmimo injuneti- 
ono prieš Am alga mėtų rub- 
siuvių uniją, draudžianti tai 
unijai organizuoti tos kompa
nijos rubsiuvius.

Vakar areštuota: Mrs. Katy 
Jakaski ir Miss Anna ‘ Kaval- 
kos, 2850 W. 40-th St., ir An- 
ton Facino ir Stephen Weks. 
... ................... —............... i ....................... .1 -n.

PINIGŲ Ę
Vakar, liepos /IA d. 

nlgų ne mažiaus 
bankų buvo 
{eis iitaipi

I., užsienio pi- 
kip už 25/100 dolerių 
omą /kmerikM pini-

Anglijos 1 sv. sterlingų .1 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .,.,c...L. 
Danijos 100 markių ........

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

Lietuvos 100 Litų.......-....
Lenkų 100,000 merkių....

1 Norvegijoą 100 kronų ........
Olandų 100 kronų ............

• šveicarų. 100 kronų............
Švedijos 100 kronų ........
.VokieijoB 100, niarkią l/SOų

.... $4.59 

.... $1.45 

.... $4.86 

.. $17.76 

.... $2.78 
.... $5.94
....  $4.40

$10.00 
....... 55c 
... $16.25 
... $17.94 
... $17.87 
.. $26.65

0 politiniai kaliniai tebesi 
kankina kalėjimuose

CHICAGO. j— Prezidentas 
Hardingas suteikė , pardoną 
p-lei Goldie Skalnik,- kuri liko 
nuteisia šešiems mėnesiams 
kalėjimo už prisidėjimą prie 
Consumers Packing Co. suk

tybių. (Ta kompanija surinko iš 
žmonių desėtkus, o gar ir šim
tus tūkstančių dolerių, bet vi
sus pinigus prašvilpė, taip kad 
akcinionieriai, daugiausia be
turčiai, pražudė visus savo į- 
dėtus į kompaniją pinigus. 
P-lė Skolnik gi buvo privatinė 
sekretorė tos kompanijos sek
retoriaus Ader, kuris yra nu
teistas 7 metams kalėjiman, 
bet, rodos, yra pabėgęs ir 
slapstosi.

Hardingas Kanadoje
VANCOUlVER, B. C., liepos 

26. — (Prezidentas Hardingas 
šiandie apsilankė šiame Kana
dos mieste ir laikė čia prakal
bą. Tai buvo pirmas Jungt. 
Valstijų (prezidentas, kuris 
apsilankė Kanadoje.

Prezidentas savo kalboj .pa
reiškė,* kad žmonių valia, o 
ne spėka, padaro pastovią tai
ką ir nu^pdė į taikų Jungt. 
Valstijų ir Kanados sugyveni
mą per daugiau kaip šimtą 
metų. Girdi, jei Europa paim
tų tą pavyzdį, tai visi jos keb
lumai išnyktų ir tada nereik
tų jai užvydėti Amerikai. Jis 
patarė neklaušyti tų, kurie no
ri, kad Kanada prisidėtų prie 
Jungt Valstijų. Esą daug ge
riau buą, jei tos dvi šalys gy
vens savystoviai, viena kitai 
pasigelbėdamos.

Abednai Amerikos preziden
tai pirmiau niekad neapleis- 
davo savo šalies ir prezidentas 
Wilsonas buvo pirmas Jungt. 
Valstijų prezidentas, kuris bu
vo apleidęs savo šalį 
kęs Europon į taikos 
renciją.

ir išvy-
konfe-

25BOMBA Y, liepos
Smarkus mušis siaučia Patani 
provincijoje tarp siamiečių 
ir inalajiečių. Daug malajiečių 
liko užmušta. Siamo kareiviai 
liko pasiųsti sustabdyti mūšį.

Munšainierio pati irgi 
kalta

Taip nusprendė Muskegon 
vieto, Mich., teismas.

pa-

MUSKJEGON, Mich., liepos 
26. — Jeigu jus gyvenate Mus- 
kegono pavlbte ir dirbate 
munšainą, tai jūsų pati yra 
tiek pat kalta peržengime pro 
hibicijos įstatymų. Taip nus
prendė Circuit teisėjas Van- 
derwerp. Jis sakė, kad ateityje 
jis teis ir baus munšainierių 
pačias kartu su jų vyrais^

“Nė vienas vedęs vyras ne
gali laužyti Įstatymų savo, na
muose, jei jo pati nesutinka 
su tuo.” pareiškė teisėjas.

Didelis streikas Ryme
Fašistai laužys mūrininkų 

streiką.
t

RYMAS, liepos 26. — 30,- 
000 mūrininkų ® sustreikavo, 
sumažinus duodamą jiems de
lei pragyvenimo brangumo 
subsidiją. Kontraktoriai vis
ką pavedė fašistams, o tieji 
nusitarė visomis savo jiego- 
mis laužyti darbininkų strei
ką net importuojant streik
laužius iš kitų provincijų, jei 
bus reikalo. Jau buvo ir su
mišimų.

/

J

LUDINGTON, Mich., liepos 
26. — Davatkų pakurstytas 
Mason pavieto (lietuvių uni- 
ninkų kolonijos Scottville a- 
pielintyėje) prokuroras iFitch 
įsakė visiems valdininkams 
griežtai vykinti senus, visų 
užmirštus, “molinuosius lįsta- 
tymus”, kurie . viską uždraud
žia daryti septintadieniais.

Prokuroras Įsakė sustabdy
ti visus automobilistus, kurie 
septintadieniais bandys ' Įva
žiuoti ar pervažiuoti per Ma
son pavietą; taipjau Įsakyta 
uždaryti visus teatrus, sank
rovas, vaistines, garažius, žo
džiu, viisus bizįnips, /išėmus 
bažnyčias, kurios kad ir sep- 
tirita<įieniais galės varyti savo 
biznį. Be to septintadieniais 
yra uždraudžiama Šokti, mau
dytis, žuvauti, važinėtis valti
mis ar automobiliais, 
beisbolę, 
žodžiu, 
valandas 
normalis 
stoti.

Moterų 
tengęs 
komisionierius 
kius csajnčius Jventa^ 
dienia$s, apsilanko (pas proku
rorą ir tas tuojaus Įsakė vy
kinti visus “molinuosius Įsta
tymus”, kurie jau keli metai 
kaip buvo pravesti, bet nie
kas jų nepaisė ir nepildė.

lošti 
ar šiaip linksmintis. 

Mąson paviete per 24 
kiekvieną savaitę 
gyvenimas turi apsi-

davatkų būrys neįs- 
priversti pavieto 

_2_j uždrausti šo- 
^venta*-

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:37 valandą, lei 
džiasi 8:15 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 5:31 valandą ryte.

T

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo LietUVOS'žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

t

NAUJIENOS
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GAISRININKŲ SAVANO
RIŲ IšKILMfi.

Iš Klaipėdos krašto

Birželio 30 dieną Kauno Sava
norių Gaisrininkų Draugija 
Šventė savo dviejų metų sukak
tuves. Trečią valandą po piet 
Rotušės aikštėje buvo visos ko
mandos paradas. Komandą pre- 
rentavo Draugijos Pirmininkas 
inžin. VI. Skardinskis. Su cere
monijomis Komandai buvo įteik
ta daili vėliava. Iškilmėse daly
vavo Vidaus Reikalų Ministeris, 
Kauno Miesto ir Apskrities Vir
šininkas, Miesto Burmistras.

Kauno miesto Valdyba yra su
teikusi Komandai triobėsių ir 
žemės sklypą prie Ožeškienės 
gatvės Nr. 27. Paskutiniais me
tais komanda atremontavo tą 
namą, įrengė ten salę, kieme 
įrengė teniso aikštę, išdailino 
prie Ukmergės plento skardžių, 
įtaisė pavilijoną muzikai ir ren
giasi įsteigti ten gaisriųinkų 
kliubą. (L. ž.)

Klaipėda. (Ek.). Birželio 23 
d. 9 vai. 30 min. dideli būriai 
lietuvių išplaukė garlaiviu iš 
KĮaipėdos į Rambyną j tradici
nį metinį susivažiavimą — Jo
nines. Garlaivis atplaukė į Ram- 
byną apie 4 vai. ryto. Tilžiškiai 
atvyko Rambynan sekmadienio 
‘■y* ' <

Klaipėda. (Ek.). Krašto Di- 
rektorija nutarė nuo birželio 23 
d. pavesti Klaipėdos uosto valdy
mą ir išlaikymą ‘ Lietuvos vy
riausybės Įgaliotinio žiniai, pa
brėždama, jog galutinas uosto 
klausimo išrišimas ir atsiskaity
mas šiuo reikalu priklausys nuo 
derybų tarp Klaipėdos krašto ir 
Lietuvos vyriausybių. Birželio 
27 d. rytą išlėkė orlaiviu Kau
nan Tarybos prezidentas Gai
lius.

'uEROVĖs sKYRlUy
1’ii Aunii HI

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR <JU 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

JUS GAUNAT JŪSŲ 
PINIGŲ VERTĘ

Skatikas prie 
Skatiko

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

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož- 
ną peidę, dedi skatiką prie 
skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR 

be gyduolių 
iškas ligas:

Gydau be operacijų ir 
visokias staigias ir kron 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinimų, dusulf ir visas kitas il
gas; vyrų, moterų ir vaįkų. 
rimai dykai. 1 .

2159 W. 21 St.. kampas
Telefonas Roosevelt 

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

Fatą-

.eavitt St. 
8135 
n. NedėHoj

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

norėdami
NYrTrti^S^UOTI A® MAI* VISADOS KREIPKITfiS 

,m/8. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S. L FflBION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiama i^nigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Žydų pogromas Vilnijoj
žydų Koresp. Biuro praneši

mu, Liutatave, Vilnijoj, įvykęs 
žydų pogromas. Liepos 18 die
ną, turgaus metų krikščionių go- 
vėdos rinkoj užpuolę ėmę muš
ti žydus prekiautojus, plėšti jų 
krautuvėles ir namus. Pogromas 
tęsęs daugiau kaip tris valan
das. Apie pora dešimčių žydų 
esą sunkiai sužeista.

Du lenkai priėmę žydų 
tikėjimą.

Tos pat agentūros pranešimu, 
d n lenkų valdininkai, vienas var
du Adamski iš Braslavo, Vilni
joj, antras to paties rajono po
licijos viršininkas Zaševski pri
ėmę žydų tikėjimą ir abudu ve
dę žydes.

MADOS

eiov j*.
nn

No. 1852. Paskiausios mados švarkai. 
Jeigu nori būti madoj, būtinai turi pa- 
sisiudyti šį švarką. Jisai ir gražus ir 

.patogus ir praktiškas. Sukirptos ma
dos No. 1852, 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 inierai reikip 
vos 2& yardo taip vadinamo angora 
materijos, ta materija yra 27 colių 
platumo. Jeigu materija bus 40 ar
ba 42 colių, tai jos reikia nedaugiau 
kaip 1% yardo. No. 1277 Bliuzka tin
kanti dėvėti su tuo švarku. Sukirptos 
mieros 36, 38, 40 ir 42 colių per Kru
tinę. 36 mieros reikia 2 yardų mate
rijos.

Už kiekvieną šių madų reikia pri
siųsti po 15c. Jeigu norėsi tik švarką, 
tai 15c.

Norint gauti vieną ar daugfaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą mankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio k^ina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikią adresuotu

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

NAUJIENOS Patiem Dept.
1789 S. HalUted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ftoo h(ko rviMenaim* rtL

•vartos Šeimynai ir tautai 

ir mes jan/tam*, kad tai 
yra dalykas, kur) t*-l 

rime retuHarUkals laiku-, 

tarpiais atvirai (r (alavai 
pergvOdaaU..

/— ■s z ■1 - ■ \
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Metai po kūdikystės yra be galo 
svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima ta
da pagelbėti vaikui įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo.

Menkumas ypatingai akstiną blogas 
penėjimas. Neinkamas maistas ne vi
sados paeina iš jo stokos, nes ir'tur
tingi nuo to kenčia. Gali kūdikiai 
gimti su aukso šaukštu, bet jei ne
gaus duonos ir pieno, orancių sunkos, 
žalių vaisių, šviežio oro, saulės, mie
go ir mankštinimų, tai bloga sveikatai 
ir menkas iŠsivystym-as bus jo gyve
nimo draugai. Inžinui reikia tam tik
rų anglių, kad jis gerai dirbtų, taip- 
pat ir žmogaus mekanizmas reikalau
ja tinkamo kuro, kad geriausiai tar-, 
nautu.

Nekurie nraisthi yra butini augini-’ 
mui, o svarbiausias iš jų yra pienas;, 
jo stoka dažniausiai padaro nedapenė-( 
jimas, nes jame randasi visi elemen
tai akstinanti augima. Vienok ir po 
kūdikystei pieną negali kiti atstot, tik 
jam prigelbsti visus paprastus val
gius, ne keptus; nereikia pataikauti joj 
norams. “Smaguriavimas” yra skylu-., 
te pro kurią atlenda nedapenėjimas. 
Vaikas reikalauja kitko negu suaugęs 
kuris tik palaiko savo jau išvystytas 
savybes.

Nedapenėjimas paliečia dantis, na
gus, aulus, o mineralai kaip špinaco 
geležis, pieno kalkis ir fosforas, duo
da gyvybes ir kietumo. Vaikas rei
kalauja penkis sykius daugiau kalkių 
negu suaugęs. Minkštų dantų pavo
jus gi daug, pavyzdžiui, likučiai ren
kasi pudami dantų tarpais. Tie nuo
dingi pūliai' įeina vėliau į kraują ir 
padaro vieškelį įvairioms bakterijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė esąs 
brangus veikėjas nukovojantis neda- 
peneėjimą, nes užlaiko savy vitami
nus ir mineralus pradinėje čielybėje.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
amerikoniškų motinų išauklėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. Tą 
{os darė, nes jų draugės rekomendavo 
Cagle Pieną ir dėlto, kad jis rado jį 

užganėdinančiu. Bet ant nelaimės 
daugeliui tų motinų nebuvo tikrai 
informuota kodėl šitos puikios pasekr 
mes visados būdavo gaunamos. Eagle 
Pįenas yra puikiausias, saldus, rie
bus pienas, sumaišytas su gerai pa- 
grinintu cukrumi, taip kad padaro ge
riausi pieną kūdikiams.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaij 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Bardei- 
no Kompanija išleido Lietuvių kalbo-j 
je pamokinimų kaip paruošti Barden’s 
Eagle Pienas visokių amžių kūdi
kiams. Jei nori kopijos tų instrukci
jų, iškirpk kuponą iŠ laikas nuo lai
ko telpančių pagarsinimų, ir prisiųsK 
jiems, o jie su mielu noru visai dykai 
Jums prisius jas.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitė ir pasidėk ateičiai.

Garsinkitės Naujienose

Kada Jus perkate HELMAR C|garetus, 
Jys gaunat kokybę. Jus gaunat 20 tyry 
Turkišky Cigarety supakuotų kietose 
skrynutėse, kurios apsaugoja juos nuo 
susilaužymo ir susiitiankymo.

i ' ■ '* i ' ’ J 
Kada Jys perkat paprastus cigaretes 
Jys gaunat juos supakuotus į paprastus 
pundelius, kurie daleidzia čigaretams 
lengvai sulūžti.

HELMAR suteikia Jums kokybę, 
kitokie duoda jums kiekybę, katra 
Jus pasirenkat? * 1 ''

10 ir 20 skrynutėje

ATSIMINK SKRYNUTE IR VARDĄ

Išdirbėjai auRečiausios tų- 
Sies Turkiškų ir Egyptiš- 
kų Cigaretų pasaulyje.

•----------- — -.. r ‘luJus surasite pilną saugumą varto
dami puritan Malt,—
Pirmiausiai — pasekmės yra tik
ros. Tas apsaugoja jus nuo eik

vojimo laiko ir pinigų.
Antras — geru
mas yra garan- z
tuoj a inas. Jus tik K
rai galite tikėtis 

' gerumu, skanu
mu ir stiprumu. 
Pabandyk kianą 
šiandien. i

Klauskit jū
sų groser- 

ninko!

PURflAN ALT

Ura Tautiečiai Visi i Išvažiavimą!
LIETUVIŲ TAUTOS MOTINOS’ DIEVO PANELES ŠVENČIAUSIOS MULA VOS 

Parapijos išvažiavimas į
BEVERLY HILLS MIŠKUS l O- ’

* ‘A . ; į'. įvyks • \
Nedėlioj, Liepos 29,1923 <

Visus Chicagiečius kviečftime į šį iškilmingą išvažiavimį, nes turėsim gardžių valgių ir skanių ge- 
limUpASARGA:<‘ Važiuokit ^sldand^ve. karais iki 87th St., paskui eikiub ant kalnelio į giraitę ir 
pamatysit lietaviMc, včliav, sų parapijos vardu parašyta^ jjLj.gOjjAg ir KOMITETAS.

Naujienų Spulkon 
čia geriausia priprasi i 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
Išaugs;

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

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
II ....... ................................ ■ ■■ m...................... .

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropafth

\ Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniŠkas 
ligas: nervų systeiųos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
motery ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Kėtv. 
ir Pėt 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

valandose Utarnnkais

X T«l. Lafayątt*
Ptammnt

Kaipo lietuvi*, 1 ___ _____
patarnauju kuogeriavslaL

. M. Yuška,
8218 W. t8th St^ Chteage. IU.

I

Heatinr 
uviama vimdai 

amiat

NO

iself-REDUCINB
----------------------------—-------- ■ ■ ■ .... - - -

Nemo Liednimos num.838, tik
rai pigus. Turi žemą virių ir vi-

■ dutfni sijoną. Ii tvirtos iviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy

* Užtai 24 iki 86 ; atsieina tik S8. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 

| mums savo vardą, adresą ii
$3. Mes pasiųsime.

Nemo HygieniC'Fashion Institute. 
■ IŽO E.16th St., New York (Dept. S.) ato s k _ . - - — - - - •

Chroniškų, Nerviškų, Atjkaklių ir 
, Privatiškų. 

Ir visas komplikuotas 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai 
jums.

ligas aš

patarimai

DR. WHITNĘY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake , gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dięną.

Kam kentėti nuo vasaros 
karščiu ir susierzinimy?
ANTITRIGINfi PAGELBĖS JUMS!

85c “Antitrigine” 85c
ANTITRIG1NE yra Prancūziškas an
tiseptikas nuo sutinimų, susierzini
mų. raudonymių odos paeinančių nuo 
užsikrėtimų, šlapumo, trinimosi ir 
daugelio kitų odos ligų, šita nauja 
Prancūziška gyduolė yra malonumas 
gel kentančių darbininkių moterų ir 
vaikų.
ANTITRIGINE yra švelnus antiseptiš- 
kas pauderis. kuris yra labiausia pa
rankus vartoti, neperšintis, šaldantis, 
švelninantis ir suteikia geriausias pa
sekmes. f
ANTITRIGINE yra aukščiasuio geru
mo, skirtingas nuo visų kitų gyduolių, 
tos i rūšies. ,
ANTITRIGINE yra parduodamas ųp 
85c vidutiniško dydžio dėžė. Del pla
tesnių žinių pnsiųsk 2c štampą ar 
tiesiog ordęriuok įdėdamas 5c štampą 
padengimui siuntimo kaštų.
ANTITRIGINE PRODUCTION 

(not inc.)
P. O. Box 881| Chicago, 111.

co.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

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

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

MSt

Ik. gugis
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.
t

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
k—........................ ii

....... ..................................... .........
Tcl. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
♦ . Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.' 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

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

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

v ■ i 7——■■■■£ ,

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vahVi— ■ ■ I..Į.Į.I. ............ . f.. ■„ Z

J. P. WAITČHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Td.: Pullman 6377.
.1 IMI...............................  U-l /

PLUMBERIO IS APŠILDYMO
{TAISYMAI J

Olselio kaina tjesiai pirkėjui. .
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLE8 PLUMBING & HĖAtlNG
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS
DRABUŽIŲ / 

z PATUST1NIM0 .
IŠPARDAVIMAS

I
Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 

Pavasarinių ir Vasarinių siutų j dėl li- 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
Ra.

Viskas yra paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ac 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šios kainai.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir. 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertęs nuo $30.00, $32.50 ir 
$Š5.00. Dabar ........................... $25.0tf
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertė* nuo $37.50, $42.56 \ 
$47.50. Dabar............ ................... $32.50
Jauniumi sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $2Ž.50, $25.50 fr 
$27.50. Dabar ............ .<..........  $181^
Palm Beach ir Mphair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. 
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 1 
augščiau. ,i

S. GORDON
739 W. 14tE Str. f ‘ _

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ‘ 
vena r—‘ __
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus. antitoxinua Bakterius, O 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

I
Kraujo bandymas VVassermanu

Nurodome abejotinose atsitikimoae užsi
krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gaji išrodyti ,Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kautose? Šašus, rudas plot
inas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
pavargęs, sunervuotaa ir ar’ neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme, 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, at turit* 
galvos sukimą, ar patnetėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką Šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žeminu nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McCarthy , ol>1,

136 Wabash Avo,... Chicago Į L-mos durys į rytus nuo Halsted Str.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 Dakare. Sere-Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 

doj ir subatoj. iki 8 vakare Nedėlioję nuo Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakari 
9 vai. ryto iki i vai. po pietų. Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.

be jo- 
priirn- 

per. 
, ----- - -------------, kurie gry-

nuolat po, num. 136 South Wabaah

yra
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KORESPONDENCIJOS
Coal Centre, Pa

Traukinys užmušė lietuvį 
Joną Mažeikį.

Liepos 4 dieną, 3 vai. po pie
tų traukinys užmušė lietuvį Jo
ną Mažeikį, kilusį iš Vitogalos 
kaimo, Upinos parapijos, Taura
gės apskr. Paliko dideliam nu
liūdime brolius Izidorių, gyve
nantį Westvillčj, III., it Petrą, 
gyvenantį Daisytown, Pa., taip
gi seserį Barborą Dabulskienę 
Lietuvoj.

Velionis tapo palaidotas Coal 
Centre kapuose liepos 7 dieną.

Nubudę broliai
Izidorius ir Petras Mažeikiai.

Organizuos Plieno 
Darbininkus

pri-16 organizacijų, 
Amerikos Darbo Fe- 
nominavo komitetą,

Nesenai 
klausančių 
deracijai, 
kurio pareiga yra išdirbti pla
nus organizavimui plieno pramo
nės darbininkų.

šis žingsnis tori didelės svar
bos Amerikos darbininkų judėji
mui, suprantama, jeigu jis rim
tai nutarta padaryti. Dalykas ta
me, kad didžiuma organizuotų 
Amerikos darbininkų yra kvali
fikuoti darbininkai, t. y. ama- 
tiniai gi nekvalifikuoti arba pu
siau kvalifikuoti (vadinamieji 
“semiskilled”) darbininkai yra 
daug silpniau organizuoti.

Suprantama, ne visi amatnin- 
kai yra organizuoti. Kai kurių 
amatninkų, ypač gyvenančių ma
žesniuose miesteliuose negalima 
bus dar ilgą laiką suorganizuo
ti. Jie mat randasi “atokiau” 
nuo organizuotų darbininkų ju- 
dejimo vieškelio. Bet jie nelošia 

nei didžiai svarbios roles.
Kas kita su darbininkais tokių 

pramonių, kaip anglių kasimo, 
skerdyklų arba plieno pramonė. 
Didžiuma jų yra paprasti, ne
kvalifikuoti arba mažai kvalifi
kuoti darbininkai. Bet jie dirba 
stambiose, pamatinėse šalies pra
monės šakose, kuriose atskiros 
korporacijos arba kompanijos 
samdo kaikada desėtkus tūk
stančių žmonių, šitų darbininkų 
suorganizavimas rodosi kas sy
kis reikalingesnis.

Kasyklų darbininkai yra orga
nizuoti palyginamai tvirtai ir ge
rai. Kai dėl organizavimo sker
dyklų ir plieno liejyklų darbi
ninkų, tai suorganizavimas plie
no darbininkų, be abejo, Ameri-

)

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Cj»OK Be 
Peilio V L u Skausmo

Ištirkite atsakančiai priežastis ir 
paskiau nuspręskite ką daryti. Aš gy
dau rupturas be skausmo ir lengviu 
budu. Tas jau parodo, kad kiekvieną 
savaitę jus matote paliudjimus išgy
dytų mano pacijentų. Jei jus turite 
rupturą, ateikite ir pamatykite mane.
SKAITYKIT KĄ MR. BALTAITIS 

SAKO:
“Aš turėjau rupturą iš abiejų pu

sių ir nuėjau pas Dr. Flint, kad jis 
mane išgydytų. Įtrumpą laiką aš li
kau išgydytas nuo abiejų rupturų 
tikrai gerai. Aš dabar jau parvažia
vau namo ir vėl einu darban ir ne- 
nešioju jokių diržų ir jaučiuosi' labai 
gerai. Tai yra puikus išgydymas”.

Joseph Bakaitis,
1216 Liberty St., Clinton, Iowa.

Padidėjusios gyslos $25
Aš taipgi esu išgydęs daugybę nuo 

ištinusių gyslų ant kojų be peįlio ar 
naudojimo lestikos kojinių ar kitų ma- 
chaniškų nepatogumų. Jums nereikės 
sugaišti nuo darbo.

Taipgi pasekmingai gydau kroniš- 
kas, privatiškas ar draugijines ligas 
ir silpnumus vyrų ir ndoterų. Trisde
šimtis metų patyrimo.
Viskas slaptai. Pasitarimai dykai

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

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

pietų, panediliais ir ketverg&ls iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

dr. v. a. Šimkus

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

CHICAGO. ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

v*

kris darbininkų judėjimui turi 
didesnės reikšmės.

Bet tas darbas yra nelengvas. 
Dar 1919 metų plieno darbinin
kų streikas ir, organizacinis va
jus nepavyko. Tūli žmonės kal
tina vadus. Bešaliai žiūrint, iš
rodo greičiau, kad kalbamo strei
ko praradimu nieko perdaug 
kaltinti negalima. Kodėl? Todėl, 
kad pono Gary ir kitų plieno 
magnatų jie gos buvo galinges
nės, kaip darbininkų.

Kokią galią turi kai kurios 
plieno, anglių kasyklų, o ir kito
kios kompanijos, vaizdžiai paro
do viename straipsnyje Powers 
Hapgood, angliakasių unijos or
ganizatorius. šitame straipsny 
jis pasakoja, kaip, jam atvykus 
į tūlą miestelį ir vos išėjus iš 
stoties, jį pasitiko kompanijos 
policistas. Manykite, ne mieste
lio, ne valdžios tarnautojas poli
cistas, bet kompanijos!

Kompanijos policistas tuoj 
pradėjo jį kvosti, kas jis per 
vienas, ko atvykęs, kada manąs 
įpiestelį apleisti.

Hapgood pasisakė jieškąs dar
bo. Policistas palydėjo iki kom
panijos ofiso. Kai Hapgood su
grįžo atgal į stotį, jis išsikalbė
jo su 2 čekais, laukiusiais trau
kinio. Jiedu buvo namų ir lotų 
pardavinėtojai. Atvyko kalba- 
man miestelin, idant pamėginus

ATDARA VISA SUBATOJE , 
ir iki 6 vai. vakare

Keturiy Dieny Cord Tajery Išpardavimas
10,000 mylių ,naujų, pirmos klesos Cord 
Tajerų, su eiliniais numeriais, suvynioti 
į originalius dirbtuvės vynioklius.

KLEIN BROS

Moterjs ir merginos, kurios supranta tik
rą vertę bus užganėdintos su šiais šilko 
išdirbimo sveteliais, jie yra nupirkti labai 
prieinama kaina nuo gero New Yorko iš-

New Yorko pirkinys daleidžia si

PUIKIU SVETERIŲ iSPARDAVIMį

Jie yi*rx p;ryno Šilko, geriausios rųšie^ 
extra stori. Dailus ir su parrvarginimais.

$1.88 
$2.88

Juodi, navy, jade, oi-ange, balti ir brovvn. 
Tuxedos, Slipinos, Smocks ir Novelty cf- 
fekto. Paprasta kaina $8.

PASTABA!

Subatos charge pirki
niai gali būti užmokė
ti september mėnesy.

Vyrai! Ateikit greitai

2-jy KELNiy SIUTAI $22.50
New Yorko pirkinys

štai yra išpardavimas dėl jūsų vy
rai, kurie nori gerų rūbų už mažai 
pinigų! Pirkinys iš pageidaujamų 
siutų iš ‘

Grynų vilnų cassimeres, 
tweeds, cheviots ir neuž
baigto worsteds.

Naujausi modeliai! F1
kiaušis pasiuvimas! ir ge- |
riausis už viską, 2 kelnės v f B I 
prie kiekvieno siuto. Kai- B B BB
na iki $35, po H

suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Čash arba ant išmokėjimo. \

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

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

įsiūlyti vieną-kitą lotą, vieną-ki- i veikiantys Kongres^ųr legislatu- 
tą namą vietos darbininkams če- rose, galėtų pasekmtegiausiai
ko-slovakamsz

Kompanijoj perdėtinis paliepė 
jiems kraustytis juo greičiau 
ten, iš kur buvo atvykę. Kom
panijas policistas palydėjo juos 
iki stoties, kad persitikrinus, 
jog jie tikrai išvažiavo.

Pirm traukiniui atbėgus, sto
ty vėl pasirodė kompanijos poli
cija, kuri sutiko ir palydėjo 
traukinį.

Kompanija, kuri valdo mieste
lį, kurios policija gali stabdyti 
ir kvosti žmones, einančius gat
ve; kurios viršininkai gali pa
liepti paprastiems biznieriams 
apleisti miestelį į trumpiausią 
laiką — kokią milžinišką galią 
turi šitokia kompanija! Ir kaip 
sunku pasiekti, kaip sunku pri
eiti prie tokios kompanijos dar
bininkų, kad suorganizavus juos. 
O juk tokių kompanijų, tokių 
miestų ir miestelių plieno pra
monėj yra pakankamai.

Organizuoti plieno darbinin
kus reikia būtinai. Bet tenka pa
sakyti, kad darbas yra nepapra
stai sunkus. Stambi Darbo Par
tija, turinti nemažą savo atsto
vų skaitlių Kongrese ir valsti
jų legislaturose, galėtų daug pa
dėti organizavimui tokių, kaip 
minėtoji augščiau, vietų darbi- 
ininkų. Darbo Partijos atstovai,

šinkos — No. 1, mild eured ir liesi, 
10 iki 12 svarų, 4 Q LCp
paprastai svarui
Spare ribs, su saldžiais agurkais, mu
sų pačių eure, R
svarui ” V
Virta šinka, geriausios rųšies (supjau
stytos svarui 37 c.) visas 04 p
ar pusė svaro W I Ir

to ą: v J

NAUJIENOS, (Chicago, III.

pažaboti sauvalį kompaniją šei

 

mininkavimą. Bet kolei ka\ di

 

džiosios darbininkų unijos, Ame-

12 Didelių Laivų kurie plaukioja kiekvienų Sa
vaitę, per Bremeną )

PLAUKITE į seną tėvynę ant Amerikos laivų. Jums bus už
tikrinta parankamas ir apsauga ir daug vietos kur šitie 
laivai suteikia. Trečios klesos cabin dėl 2, 4 ar 6 asmenų

— rūkymui kambarius — knygynai su knygomis jūsų kalboje — 
daug vietos ant laivo — geras maistas — tie yra dalykai kur 
jus gausite. Tie laivai yra: »
Į Bremeną

George Washington 
America/ - ' 
President! Roosevelt 
President Harding 
President Arthur 
President Fillmore

I Cherbourg ir Southampton — S. S. Leviathan 
Antroje pusėje susijungia su Danzigu

Užsisakykit sau vietas dabait— eikite prie jūsų vietinio agento 
šiandien arba rašykite tiesiai į

UNITED STATES LINES. 
45 Broadway, New York City 

Agentūros didžiosiose miestuose
Manageriai operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD
v

5
E

30x3........... $6.95
30x3 ....... 8.95
31x4...........$11.95
32x4...........$14.45
34x4.............15.95

Visi 4«/2 ir 5 colių tajerai labai 1 »
kainomis

nužemintomis

FREEMAN TIRE CO. 
z 3802 W. Roosevelt Rd.

Phone Lawndale 0453 Atdara vakarais

Mes esame pardavinėtojai ir turim pilną pasirinkimą Standard tajerų, 
tūbų ir kitų reikalingų dalykų.

Patarnavimas, taisymas ir vulkanizavimas.
Mes kalbame lietuviškai.

ir nedeldicniais

—*

Lietuviai Daktarai
• . • •

- Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

a '1 »

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

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

nuo 5:80 iki 7:36 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 71715

M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį 

Garsinkite Naujienose

rikos darbininkų judėjimo bran- 
duolis, vis dar nemato reikalo, 
ar nemato galimybės tokiai par
tijai tverti. Gaila, bet taip yra. 

(“Darbas”).

7.$

Į Londoną, Plymouth ir Cherbourg 
President Polk 
President Van Burcn 
President Monroe 
President Adams 
President Gdrfield

Fisk Raudoni Viršai 30x3)4 
Lieto kaina Dabartinė kaina

$18.95................ $12.95
30x3 '/2..............$6.95

*

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.'

PINIGUS LIETUVON

i

Telefonai:

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Ostcopathas, Chfropratas, 
Naturopathas

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

cijų, >— naujausiais budais.
4223 Archer A ve.   Brighton Park.

Thcater B! d g., 2-foh lubos.
Valandos* nuo 9 iki 12 dieni.

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

Tel. Lafayette 5698.

NUSIUNČIAME
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

NUSIPIRK
Typewriterį 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, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str 
Chicago, III.

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

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

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

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, Ilk

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 k..........■ I ,,|

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 55741 
CHICAGO, ILL.

Mrs.A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos Jigonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdomą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

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

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir dkušelis.

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

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

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

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

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woltkew’«?h 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 

Apatišką prižiurė- 
ite?.1jimą. Duodu pa- 

i tarimus moterims 
r merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

ms

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR MAURLCE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4Š31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chin 

Specialistas Moterišku, Vj
Vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM 
Vhlandoą: 10—11 ryto; 2—3 
7—8 vak. Nedėliomis 10—1 
Res. 1139 Independence Blvd.
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štai kodėl buyo labiausia pageidauja-

f

I marksizmu
I Wisconsinę radikalus judėji- 
Įmas yra stiprus.

Matote, kaip viską papra- 
štai ir lengvai galima aiškin
ti. Tam reikia tik vieno da
lyko : visiškai nesiskaityti su I 
logika ir faktais. >

Į* *llEikime toliau. Karo me
to Wisęonsino žmonės išrin
ko Victor Bergerį į kongre
są, ir tai nežiūrint to fakto, . --- ----
kad jis buvo nuteistas dviem Mausią rupi kokiu nors bų- 
dešimtiem metų kalėjimam!1

w y • Inymas duodamas balsuoti. Val-
įS I 11VOS stiečiai liaudinipkai pasisako

Seimo
mi Amerikai. Kad pro
gresyvi judėjimą pagimdė 
ekonominės sąlygos, — 
'jiems neateina į galvą. Ne
ateina jiems į galvą ir tai, 
kad netinkamumą dabartį- 
nes tvąpkos pjausimus
betl pirmiausią mtelęktųl;- Ue| mąsinių areštų ir terorijęa-k^g :r mažažemia

balsuosią už musų sumanymą. 
Dabar balsavimo\ezu|tatai pri
klauso nuo to, kaip basuos dar- 

. bo federacija. Bet štai^federa- 
M CU°S atstovas praneša, kad dar-

Posėdis pirž. 26. Piyųiiausia b0 federacija balsuos prieš su- 
eina ministerių atsakymai į vai- manymą. ^aip ir padarė. Tokiu

t

Jam davė pilnų parcelę 8 ha. 
Vietos milicininkas taip pat tu
ri pirmenybę ir taip pat gavo 
pilną parcelę 8 ha. Gavo 3 ha 
žemes gretimo Penkinių dvaro 
krautuvninkas. Arba dar štai

niu žvilgsniu ąųkščiaų sto
vintys elementą^

; Bet didlapįąjųs dąbar |ą-

dešimtiem metų kalėjimai), du diskredituoti progres^yj 
Vadinasi, netiesioginiai sako judėjimu. Štai kodėl jie ir 

j “Tribūne”, vokiečiai drįsol skelbia, kad jis yra svetimas 
Į rinkti į kongresą žmogų, ku- | Amerikai ir importuotas iš 
ris sulaužė šalies įstatymus. 
Ko verti buvo tie karo iste- 

j rijos metu išleisti įstatymai, 
“Tribūne”, žiųojna, nesako. 
Dabar kiėkvienąs padores
nis žmogus^ šlykštėjasi tais 
kvaitulingais persekioji
mais, kurie buvo praktikuo
jami negarbingos atminties! 
Palmerio laikais. . \ I 

| Apie Minnesotą “Tribū
ne” irgi turi labai blogą opi
niją. Ten, girdi, yra įsiga
lėję švedai, norvegai, olan
dai, finai, etc. Nors lange
lis jų gimė šioje šalyje, bet 
jiems amferikonizmo dvasia 
tebėra dar svetimo. Iš to ži-1 
noma, “Tribūne” daro išva- 
dą, kad Minnesotoje radika
lus judėjimas turi pasiseki-

I kitų šalių. Vienok tie nai- 
I vųs tvirtinimai vargų ką b.e- 
suklaidins. Ekonominės gy
venimo sąlygos spirs žmo
nes ieškoti išeities iš dabar
tinių sunkenybių. O tai dar 
labiau stiprins progresyvų 
judėjimą. j

.. i-r ..

Apžvalga
AMERIKA — TURTINGIAU

SI PASAULYJE ŠALIS.

Ptroif. Friday apskaitymu, 
1913 m. Amerikos turtas sie
kęs $204;000,000,000, o 1922 
m. jįs pašokęs iki $300,000,- 
000,000. Tuo pačiu metu An
glijos visas turtas siekęs $120,- 

Prileiskime, kad tai tiesaJ 900,000,000, Franci jos — $92,-

I manymą. Taip padarė. Tokiu 
. \ . aą dą^binįą-

kams ir mažažemiams sumany
mas liko atmestas.

Posėdis 3Q yj. šiame posėdy, 
kuris įvyko ąetikėtai, naujo Mi- 
nisterių Kabineto vardu Ę. Gal
vanauskas perskaito deklaraci
ją. Kabineto sudėtis tokia: Mi- 
nisteris Pirminįnkas ir Užslepiu 
Reikalų Ministeris E. Galvanau
skas (nepartinįs), Vidaus Rei
kalų Ministeris K žalkaus^as 
(valstiečių liaųdinipkų), Ęrąšto 
Apsaugos Ministeris fcližys 
(nep.), Fįpansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeris V. Petru
lis (ūkininkų sąjungos), Susisie
kimo Minįsteris T. Jaruševičius 
(v. 1.), švietimo Ministeris L. 
Bistras (krikščionių demokra- 

I tų), žemės Ukię ir Valstybės 
Turtų Ministeris kun. M. Kru
pavičius (k. d.), Teisingumo W 
nisteris A. Tumėnas (k. d.) ir 
žydų Reikalų Ministeris & Ro- 
zenbaumas ((sionistas). r|?okiu 
bu<|u Kabinetas sudarytas koali
cijos pamatais iš krikščionių de
mokratų arba jiems prijaučian
čių ir valstiečių liaudininkų. S6- 
cialdemokrątai pasilieka opozici- 
Joje, .

Delei perskaitytos deklaraci
jos visos kitos frakcijos, išsky-
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Ateiviai kalti.
j?, ♦ ,•. T

Paskutiniais metais Ame-Į m o todėl, ykad ten vyrauja 
rikoje žymiai sustiprėjo pro- ateiviai.
gresyviij ^elementų judėji- __ ų v ...
mas- Republįkolių valdžia] Kas tada? Juk tai, kokie Į 000,ooo,ooq, Italijos $35,500 
pradeda nebepatefekmti dau-Į žmones gyvena tose valstijo- 

” ....................... |se, yra visai menkas daly
kas . Svarbiausias dalyko 
branduolys yra tas, ar tos 
valstijos yra tinkamai tvar
komos. Sulig to ir reikėtų 
spręsti apie “ateivių” blogu
mą ar gerumą. Bet .net 
“Tribūne” nedrįsta pasakyti, 
kad, sakysime, Wisconsin 
valstija yra blogiau tvarko
ma ,kaip bile viena senųjų 
partijų kontroliuojama val
stiją. Faktas yra tas, kad, 
Milwaukee — tas radikalų ir 
vokiečių lizdas — yra ge
riausia sutvarkytas miestas, 
visoje Amerikoje. Tatai pri
pažįsta net priešai. f

Toliau. Karo metu buvoi 
ištirta apie 1,700,000 karei-1 
vių proto stovis. Tie tyri
mai parodė, kad olandai, i 
norvegai, švedai, finai ir vo
kiečiai protiniu žvilgsniu la
bai aukštai stovi. Po to 
žurnalai ir laikraščiai pra
dėjo vesti plačią agitaciją 
už tai, kad butų įleidžiama j 
Amerikon daugiau šiaurių 
Europos gyventojų ir kuo-! 
mažiausia pietinių šalių tau- | 
tų — italų, ispanų, etc.

Jš to galima padaryti tik 
vieną išvadą: Wisconcino^ ir 
Minnesotos gyventojai yra 
labiau susipratę žmonės. In-, 
tęlektuainiu žvilgsniu jie ir-j 
gi užima vieną pirmųjų 
vietų tarp Amerikos pilie
čių. Tad kaip gi galima da
bar išaiškinti tą faktą, kad 
labiausia Amerikai pagety 
daujamos taujtos (švedai, 
norvegai, olandai ir vokie
čiai), jau nčbėra didlapiaųis 
pageidaujamos?

Atsakyti į tai labai leng
va. “Tribūne” ir kiti didla
piai atstovauja plėšriam ka
pitalui, kurio reikalai jiems 
labiausia rupi. Minnesotos 
ir Wisconsino. piliėčių nusi
statymas nėra tiems intere
sams prielankus. Štai ko
dėl tie didląpiai dabar ir

gelį tų, kurie tikėjosi susi
laukti visokių malonių iš 
Hardingo administmacijos- 
Ypač stiprus judėjimas pa
sireiškė tarp ūkininkų, ku
rių padėtis nuolat eina blo
gyn. Minnesotos rinkimai 
labai sujudino senųjų parti
jų šalininkus. Išmintinges
nieji jų ėmė daryti “revizi
ją” ir surado, kad senųjų 
partijų politika ištikrųjų 
yra bloga. Kaikurie viešai 
pareiškė, kad republikonai 
ir demokratai turi “taisytis” 
arba jie susilauks nemalonių 
sau dienų, t- y. žmonės pra
dės jais nebepasitikėti. z

Bet taip manančių palygi
namai nedaug tebuvo. Dau
geliui senųjų partijų vadų ši 
tvarka atrodo geriausia iš 
visų galimų tvarkų, ir todėl 
jie nemato jokių ydų savo 
politikoje. Vienok, jeigu se
nųjų partijų politika yra ge
ra, tai kodėl tarp žmonių pa
sireiškia toks didelis nepasi
tenkinimas? Toks klausi
mas turėjo kilti pas visus. 
Pažiūrėkime, kaip į tą klau
simą atsako didlapiai, kurie 
mano, jog “kaip yra, taip ir 
turės būti.”

Chicagos “Tribūne” su
randa, jog radikalus judėji
mas labiausia pasireiškia 
ten, kur daugiausia gyveno 
ateivių — ergo ateiviai yra 
kalti, kad tarp Amerikos 
žmonių pasireiškia nepasi
tenkinimas ir pradeda plisti 
tokios pavojingos nuomonės, 
kaip geležinkelių ir anglių 
kasyklų nusavinimas, žiū
rėkite, sako “Tribūne”, į 
Wisconsino valstiją, kur vo
kiečiai sudaro didelę gyven
tojų skaičių. Tiesa, forma
liniai jie nėra ateiviai, nes 
dauguma jų gimė šioje šaly
je. Bet faktinai jie neatsi
žadėjo nuo vokiškų papro
čių ir tradicijų ir todėl nega
li būti skaitomi tikrais ame- 
rikieciais. Daugiau to. Vo- ėmė kaltinti tuos ateit tautefe svečius 
kiški papročiai esą surišti su vius, kurie prieš porą metų šingiausiai.

Penktadienis, Llep. 27, 1923
Jungtines Valstijas visai negali 
būt (leisti, bet kurie buvo įlei
sti per apgavystę, tai yra, ku
rie imigracipės inspekcijos klau
sinėjami davė neteisingų apie 
save liudijimų. Tatai paliečia
ypatingai tuos, kur atvažiavę vienas žemės kandidatas. Musų 
čia patampa “pufrlic charge” — parapijos klebonas. Prapuolenis 
visuomenės našta, vadinas kur turi prie bažnyčios žemės ir be 
dėl nesveikatos ar ko kita pa- to dar ūkį pačiam bažnytkiemy 
tys sau nesugeba duonos pelny- iš 40 margų. Klebonas Prapuo- 
tis, neturi artįm<| giminių, kur lenis taip pat turi pirmenybės iš 
jų gyvenimą aprupirftų ir tuo Karklinių dvaro žemės gauti, 

budu virsta visuomenės sunkė-Ivisį ordinaminkai pasirodo tu- 
hybe. Jei per penkerius metus ri mažesnes teises prie Karkli- 
nuo atvažiavimo Amerikon tokie nių žemes, negu klebonas Prar 
susekami, jie gali bųt deportup- puolenis. Todėl ir Prapuoleniui 
U davė pilną parcelę 8 ha. Dabar

Trečiai1 kategorijai priklauso Į mums aišku, kodėl musų klebo- 
visi piktadariai, kriipinalistai, nas laiko pusę krikščionių ir dar- 
prostitųtės ir asmenys, kurie bo federacijos, 
prostitucijos dalykais užsiima;] Mes vargstame ir jau nieko 
anarkistai įr tie, kur skelbia nelaukiame. Pirmiau vis laukč- 
naikinimą nuosavybės, žudymą me, tikėjomės, o dabar dirbame 
valdininkų, griovimą valdžios Danijai, minime senesnius lai- 
smurto pagalba ir tt.; tie, kur kus ir spėliojame kada geriau 
dar neišgyvenę " penkerių metų gyventi, dabar ar pirmiau. Bu- 
Amerikoj jau pateko teisman ir vo prašvitusi aušrelė darbinin- 
tapo pasmerkti metams ar ilgės- kams, bet ji greitai nusileido, 
niam laikui-kalėjimo už tokius Birželio 8 dieną atvyko į Kar- 
jrasižengimus, kurie parodo, I klinius milicijos vadas su darbo 
tad pasmerktasis yra aplamai inspektorium, k^d “sutaikinti” 

nedoras žmogus. Visi toki atei- mus su danais. Milicijos vadas 
viai gali būt Darbo Mipisięrijos kaišiojo mums po nosimi kan- 
: sakymu areštuoti ir pašalinti J čių, vadino mus rupūžėmis, vel- 
(deportuoti) iš Amerikos bet j niais, žalčiais, vienam, ordinar- 
kada, visai neatsižvelgiant kaipĮninkui net per ausį užvažiavo, 
ilgai jau jie yra Jungtinėse Vai- Po tokio taikinimo,'žinoma, mes 
stijose išgyvenę. I vįgi su danais susitaikėme ir su-

Eifcant šiais įstatymais per tartį pasirašėme. Net pasirašė- 
praeituosius 192^ m. deportuo-1 me pusę valandos į dieną ilgiau 
ta iš Amerikos viso 4345 atei-1 dirbti, negu buvom su danais 
viai. Iš jų 284 dar nebuvo iš-1 jau susitarę. Milicijos vadas pri

vertė. Darbo inspektoriui šitoks 
policijos taikinimas labai patiko.

Darbininkas.

[yįmo piliečių Žvingių miestely 
| Cfauragės apskr.) per vietos 
m|iięijų įr dęl .neteisėto suėmi- 

Į rho jt>ei laikymo kalėjime žiež- 
| marių mokyiojo ; šiupšinsko. 
Kaip teisingai pažymi pagausė
jai, pas mus įėjo sistemon viso
kie administracijos sauvaliavi-! 
mai Ir perdaug laisvas atsineši-! 

Imas J piliečių laisvę. Bet jeigu 
patys nukentėjusieji paklausy
tų p. p. ministerių atsakymų, 

L jie labai būtų nustebinti: gajui 
gale išeina, kad kalti ne mili- 
ciantai arba žvalgybininkai, bet 
patys nukentėjusieji. Delei to 
tikslingai pasakė atst. Sugintas 
(v. 1.), kad Žinias, kurias su
renka ministeriai, visuomet skir
sis, nuo tų žinių kurias turi at- 

! stovai, nes atstovai gauna ži
nias nuo nukentėjusių, tuo tar
pu ministeriams paaiškina tie 
patys valdžios agentai, kurie 
yra sauvalės kaltininkai.

Šiaip ar taip, iš Vidaus Rei
kalų Ministerio p. Olekos ir Tei
singumo Ministerio p. Karoblio 
atsakymų gavosi įspūdis, kad 
musų valdžia nemano padaryti 
galo administracijos sauvaliavi
mui vietose ir įstatyti valstybės 
aparatą j tejaėtumo vėžes. socialdemokratus, pareiškė

frakcijos narys M- Markauskas 
kąlbėjo tiktai formaliniais mo
ty viais, neliesdamas deklaracijos 
esmės, kadangi pos&lis įvykęs 
urnai, frakcijos nariai nebuvę 
aPio jį perspėti ir savo daugu
moje negalėję šiandien dalyvau
ji; antra vėl deklaracija nebuvu
si išanksto prisiųsta ir frakci
ja neturėjusi galimybės jos iš 
esmės apsvarstyti. Todėl kalbė
tojas negalįs šiandien išsitarti 
nei už deklaraciją nei prieš dek
laraciją. Laikui bėgant Socialde
mokratų Frakcija įvertins nau
jo Ministerio Kabineto politiką 
iš jo darbų.

Socialdemokratų frakcija įtei
kė seimui Valstybės Įstaigų tar
nautojams atlyginimo įstatymo 
II priedo pakeitimo projektą. 
dDuo projektu numatoma mažiau
si mėnesinė alga 240 litų ir di- 
džiausį — 1000 litų/ reiškia, 
skirtumas tarp I ir XX katego
rijos didesnis tik 4 sykius. Ki
tais žodžiais pasakius sargo al
ga mažesnė 4 sykius už minis
terio pirmininko. Sulig to pro- 
jękto be pamatinės algos riuma-;

* I t. • . • v Į frakcijos narys
įneštas sumanymas pakeisti že-1 
mes reformos įstatymą darbi
ninkų naudai (žiuri; “Socialde
mokrato” N. 30). šis punktas 
jneša dau^ gyvumo. Reikia pa
žymėti, kad Seimas, laidodamas

000,000. Vokietija 1913 m. bu
vo įvertinama $68,400,000,000.
Be abejojimo, dabar jos tur-1 socialdemokratų įneštus suma- 
tas yra daug mažesnis-, nes nymus, rodo didėlio darbštumo, 
ji neteko kolonijų, Alsace — Taip, greitomis buvo palaidotas 
Lorra'ine’d -proVincijų, 'Jajivy- musų sumanymas išleisti politF- 
no, etc. . Be| prileidžiant, kad nę amnestiją, o dabar atėjo ei- 
Vokietija yra tiek vertą, kaip hė žemės reformos pakeitimo sų- 
ir 1913 m., net ir tame ęt-1 manymui. Mat, atatinkamos ko- 
vėjyje Anglijos, Francijos, Ita- misijos nutaria, kad tie įstaty- 
lijos ir Vokietijos turtas su- ................ ..... ‘
daro tik $296,000,000,000. Va
dinasi, jis yra keturiais bilio- 
nais doderių mažesnis, negu 
Jungtinių Valstijų turtas.

nymus, rodo didelio darbštumo,

KJEK LIETUVOJE YRA 
SVETIMŠALIŲ.

Lietuvoje einantis laikraštis 
“Darbininkas* paduoda tokių 
žinių apie svetimšalius:

“Viso Lietuvoje svetim
šalių yra 8,300. Pereitą ru
denį buvo tik 6,000 — ta
da nebuvo užregistruoti vai
kai, bet tik šeimynos. Dau
giausia yra piliečių iš Vo
kietijos, paskui 'Rusijos, to
liau Latvijos ir kitų valsty
bių.

“Viso per Lietuvą perva
žiuoja kasmot ' po 160,OQQ 
svetimšalių. Bendrai Imant 
svetimšalių judėjimas siekia 
kas mėnuo 1,500 žmonių. 
Statymo sezone įvažiuoja 
apie <00 darbininkų, kurie 
<Jidjna normalų svetimšalių 
ską\Čių.

“Svetimšaliai moka me
tams 20 litų už teisę gy
venti Lietuvoje. Jie priva
lo registruotis (prie Apskri
čių Viršinininkų ir už įre
gistravimą moka po 1 litą. 
Centro Valdžia veda kon
trolę ir leidžia atatinkamų 
instrukcijų”. \ ‘

—— ■ l I*  ■ ... ............................. i ■■■. I I,

Latvių-Lenkų draugingumo 
'. demonstracija.

Birželio 23 d. Rygą apleidę 
lenkų menininkai, kurie čia 
lankėsi 3 dienas. Tų meninin
kų atsilankymas virto tiesiog 
Latvįų-įLcinkų draųgavįmo; de
monstracija. : Latvių liakraščiai 
įdėjo plačių sveikinimų, 

■j 
rautus, pokilitis ’ ir bendrai ’^u- 

7 ii vo matyti noras priimti “prie- 
i kuovai-

j vy
riausybės nariai kasdien rengė

I mai nesvarstytini, ir Seimui be
lieka tik tą nutarimą patvirtin
ti.

žemės Ūkio komisijos vardu 
jos nusistatymą praneša atst. 
Josiukas (uk. s.). Tai buvo įdo
mus pranešimas. "Jo nuomone 

‘žemės reformos įstatymas yra 
taisytinas, bet tik iš antro ga-> 
lo: priešingai s. d. įneštam su
manymui jisai randa, kad dva-į 
rimukams ir taip permaža pa-j 

likta žemės (80 ha) ir kadi 
jiems reikėtų užmokėti už že
mę rinkos kaina.

Musų sumanymo ginti išėjo!
dr. Plečkaitis. Jisai pažymi, kad lu_ ....... 
referentas Josiukas, matyti, rei-|menesiul Genant 
škia gilias mintis, ne tik ukinin- ’ ' a '
kų sąjungos, bet taip pat kri
kščionių demokratų ir darbo fe
deracijos (ir balsayimas tatai 
parodė). Musų kalbėtojas pavyz
džiais nurodo, kaip išeina prak
tikoje dabartinis žemės refor
mos įstatymas: dyarų centrai 
su trobesiais ir inventorium lie
ka dvarininkams arba jų par
duodami į pinigingų žmonių ran
kas. Darbininkams tenka dvarų 
pakraščiai, kokie nors smėlynai, 
bet dažnai dargi nedarbinių^ 
kams, o aplinkiniams ukinin* 
kams, krautuvininkams ir kle
bonams. Gavus žemės darbinin
kui ir tai maža džiaugsmo, nes 
jis neturi trobesių, inventoriaus 
ir sėkįos, o čia (}ar reikės val
stybei už žemę užmokęti (grū
dais) ; pavargęs ant gauto žemės 
sklypo ir negalėdamas įsikurti, 
darbininkas turės fiuo žemės at- 
siss/kyti. Numatant tai, social
demokratų sumanymas reikalau
ja nusavinti žemę bežemių nau
dai drauge su trobesiais, inven
torium ir sėklą, palikti bažny
čioms ne daugiau kaip po 3 ha, 
panaikinti išperkamuosius mo- 
l^epįi^s| įy< ^tlyginįnį^ ^varinįi|- 
kams, suteikti naujakuriams 
medžiagos trobesiams pasistaty
ti, panaikinti •' dvarų centrų iš
pardavinėjimus ir t. t.

Krikščionių demokratų vadai, 
prikalbėję Št. Seime daug gražių 
žodžių bežemių pusėn, dabar ty
lėjo kaip vandens įriję. Suma-

H V
gyvenę šioj šaly trejų pietų, o 
§487 dar nebuvo išgyvenę pen- 
kerių metų. Pastarųjų skaičiuje 
360 deportuota kaipo asmenys 
patapę sunkenybe visuomenei 
(“piiblic charge”), o 48 — už 
skelbimą griauti valdžią smurto 
pagalba.

- Kaip vykdoma žemės 
reforma

Kauno Socialdemokratu; rašo: 
į “Karklinių dvaras 1919 metais 
visas buvo prisidėjęs prie profe
sinės sąjungos. Bet tų metiį ru
dens streiką pralaimėjus, darbi
ninkai nuslinko F darbo federa
ciją. Renkant Steigiamąjį Sei
mą, mes balsavome už darbo fe
deraciją; pirmąjį Seimą — už 
darbo kuopų sąrašus; o šį Sei
mą — už socialdemokratus.
• Mes tvirtai tikėjome, kad 
Steigiamasis Seimas mums Kar
klinių dvarą atiduos. Bet skau
džiai apsivylėme. Mes ilgą lai
ką vedėme kovą su buvusiu Kar
klinių majorato nuomininku Ei-

JCIYVV MC pCUliaklilCD CUKU3 XIU1U€V* . , . . _ _ .. . Y ,V. . , OA ... delsu, vis stanginęs 11 iš dva- tomas vaikų priedas po 80 litui .x , .. . 7 . , 4* * v»/"\ i n c< •f'ii wa 4-i k\z\4- tn l^/'kirrk winwic<ro išstumti, bet ta kova mums 
nieko naudos nedavė. Eidelsąs 
iš dvaro išeiti išėjo, bet Šį pa
vasarį atvažiavo į dvarą nauji

„ • _ x ' ponai iš Danijos. Valdžia išnuo-
Kokl ZmOnCS Sali- mavo danams Karklinių dvaro

A centrą su 500 margų ilgiems
nami Iš /AmOFlKOS mtiains. n muk rialikn iiems

iFrancuzijo? 
Kolonijos.

“Echo de Paris” straipsny 
Į “Galimumas ir realumas” nuro
do, kaip mažai Francuzija turin
ti naudos iš savo kolonijų. Pas
kutinėmis statistikos žiniomis 
iš viso Francuzijoje esą apie 100 
milijonų žmonių, kurių pačioje 
Francuzijoje tėra fik 40 milijo
nų; šiaurės Afrikoj — 13 mil., 
Vakarų ir ekvatorialėj Afrikoj 
(kartu su Kamerūnu ir Togo) 
— 21 mil., Madagaskare — 3 
mil., Indokinuose (kartu su 
įstaigomis visoje Indijoje) — 17 
mil., ir visose kitose mažose ko
lonijose Amerikoje ir Australi
joje — 1 mil., iš viso — 95 
mil.

Bet kas iš to skaičiaus, kada 
40 mil. Francuzų duoda 450,00tf 
karęįvių (t. y. 1,12%), o 56 
mil. kolonijų gyventojų duoda 
tik 208,000 kareivių (t. y. 
0,35%).

Daleisim, jkad per kelius me
tus Francuzija sudarys stiprų 
vidur jūrinį laivyną ir transsa- 
charinj geležinkelio ir auto susi
siekimą, tai galima bus, reika
lui atėjus, gauti kariuomenės, 
bet vis dėlto tas greitumas la
bai problematinis, kas strategi
joje labai daug reiškia.

Dabar ekonominiu atžvilgiu, 
Francuzija 'labai mažai gauna iš 
savo kolonijų: iš 800,000 tonų 
bovelnos, suvartojamos Francu
zijoje, 290,000 tonų yra perka
ma užsieny, o iš 280,000 tonų 
vilnos, reikalingos Francuzijai, 
240,000 yra perkama taipogi už
sieny.. Tas pat ir su javais, alie
jum, medžiais ir t. t. Visa tai 
kainoja Francuzijai nuo 8 ligi 9 
milijardų per metus. Norint pa
didinti kolonijų produkciją, rei
kia, anot naujojo Vakarų Afri
kos gubernatoriaus Carde, duoti 
valgyti Afrikos gyventojams vi
sada, o kai jie valgys, tai turės 
ir ‘vaikų, o turėdami daug vai
kų, jie noriai dirbs ir tuo bu- 
du pakels krašto gerovę ir tur
tingumą. — (Elta).

metams, o mus paliko jiems 
7“ bernauti. Likusi nuo danų dva-

Jungtinių Valstijų įstatymais į ro žemė apie 500 margų teko 
einant, iš Aųierikos gali būt pa- j įvairiems žemės kandidatams. O 
šalinti ne tik naujai atVykstan- tų kandidatų butą daug ir jie, 
tieji imigrantai, bet ir tokie,'visi turėjo pirmenybės prieš 
kur jau yra ilgesnį laiką čia gy- tuos dvaro ordinarninkus, kurie 
venę. jau Karkliniuos dirbo net prieš

Pastarųjų yra trys kategori- karą.
jos: Iš dvaro darbininkų tarpo ga-

1. Tokie, kur gali būt depor- vo žemės tiktai K kariai po 8 
tuotL (pašalinti iš Aiųerikos) tik ha ir 4 ordinaminkai po 6 ha, 
per pirmuosius trejus pietus o 18'> ordiharninkų palikta da- 
nuo jų atvykimo; . - jnams. Daug kam davė valdžia

2. Tokie, kur gali būt depor- žemės, bet tiems 18 ordinarnin-
tuoti tik per’ penkerius metus kų nedavė, neš bijojo, kad kar- 
nuo, jų atvykimo; plis danai neliktų be vergų. Ir

3. Tokie, kur gali būt paša-! žemę dalinant neskriaudė tų, 
linti bet kada, neatsižvelgiant kas turtingesnis, kas turi įta- 
visai kiek laiko jie jau yra Ąme- kos, kas geras pažįstamas. Kas 
rikoj gyvenę.

Pirmai kategorijai priklauso’mes greičiau gavo. Pavyzdžiui, 
tie, kur nelegaliniu bųdu įvažia-' yr-a musų bažnytkiemy toks 
to į .Jungtines Valstijas, vadi-j krautuvninkas Padėlckas, turįs 
nas kurie neperėjo per imigr^- savo stubą. Jis gyvena nuo Kar
tinę inspekciją. Tokiais yra, pa- ’kimių dvaro Jaukų apie 2 — 3 
vyzdžiui, bėgusieji nuo laivų varstus. Tas^Padelckas kitados 
matrosai, sląpčią perėjusieji šie- turpjo savo ūkį Keturvalakiuose 
ną į Jungtines Valstijas ęjtc. ^Jęi (ir ūkė labai graži; apie’ 40 mar- 
trejų metų bėgiu jie nesuima- gų derlingos žemės. Bet ją nu- Medical Director’y paduoda 147,812 
mi,-tai paskui jie jau gali pasi- , leido, pragėrė. Kaip jus mano- lr P.aroda» kad daktarai randa- 
likti čia, legalizuotis ir patapti te, kas turi pirmenybės iš Kar- jus žinote, kadmius nuolat privalote 
šio krašto piliečiais. ' klinių žemės gauti, ar PadelckašI 100^ Tur-

Antrai kategorijai priklauso ar Karklinių dvaro ordinąmin- kiško tabako, nee Turkiškas tabakas 
tokie, kur, einant įstatymais, į kai? Pasirodo, kad Padelckaš. g™ ligSetaS n ^enausias taba’

kur jau yra ilgesnį laiką čia gy
venę.

jos:

turtingesnis, tvirtesnis, tas že-

Ar jus-žinote, kad
Medicinos daktarai reprezentuoja di
džiausią prpfesionalų grupę šioje ša
lyje? ‘Išviso yra apie 150,000 užbai
gusių daktarišku mokslą Suvienytose 
Valstijose, iš kurių 140,000 yra kurie 
užsiima praktika. The American 

vardu ir parodo, kad daktarai randa
si visur Suvienytose Valstijose. Ar

i Cigaretus 
jie yra gryni 100% Tur-

> 7* 4 . * ‘ ' • *"
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tikėdami mažesniu tak
sy susilaukė aukštesniu

Numažino gazo kainas
Illinois Prekybos Komisija 

trečiadienį įsakė gaso kompa
nijoms numažinti gazui kai
ną 5 centus už 1000 pėdų. Tuo 
pačiu laiku duota sugestija nu
mažinti 1, centą už kilowatt 
hour pirmame bloke už elek
tros šviesą. Šitas palies Šias 
kompanijas: Peoples (ras, Co'ni 
monvvealth Edison, Northern 
Illinois and Central Illinois.

Kada Chicagos miestas bu
vo dalinamas į zonas, dauge
lis žmonių tikėjosi, kąd tak
sai bus numažinti. Tečiau ap- 
sdriukta: taksai netik ką ne- 
numažiųti, bet dar padidinti. 
Padalintų zonų žemės vertė 
keliama aukščiau, negu ji bu
vo pirmiau. Todėl ir miestas 
reikalauja dabar aukštesnių 
taksų. Ypač reikalaujama auk
štesnių taksų nuo tos žemės, 
kuri randami pramones cen
truose. _

—.x . ....  — ,
Darbininku vadas

- Chicag-oje

Del monšaino autoistas pa 
kliuvo džėlon

John įSonlin, nacionalinės 
namų statymo unijos galva> 
atvažiuoja Chicagon minimos 
unijos reikalais.

Jis užvažiavo ant šaligatvio.
— Suvažinėjo merginą. — 
Paskui bandė pabėgti.

Nors paprastai yra sakotma, 
kad girtam žmogui (pasiseka 
apsilenkti su nelaime, bet ne
visi jų turi tokį liirkį. Bent 
taip buvo su John McCabe, 
1356 N. Harding Avė. Jis pu
sėtinai ištraukęs munšaino nu
sitarė pasivažinėti. Išpradžių 
jam dar buvo nieko, bet vė
liau jo autoiUO'bilius neteko 
kontrolės ir užvažiavo ant ša- 
lygatvio prie Sacramento Avė. 
ir Irving Park -Blvd. *

Tuo laiku šMigatvy stovėjo 
Miss Alice Solonu .-22 - metų. 
Ji kalbėjo su savo drauge. 
Nesuvaldomas automobilius ją 
parvertė, užkabino už jos dra
bužių ir nuvilkęs keletą deset- 
kų pėdų paliko ją gatvėj.

Jos draugė 
pagalbos. Tuo 
nieris atgavęs
kontrolę bandė pabėgti.

Tečiau® išgirdę merginos 
šauksmą subėgo aplinkiniai 
žmones. Vienas Yellow cab 
šoferis pradėjo vytis važiuo
jantį girtą McCabe. Paskui 
skubinosi jam į pagalbą ir ki
ti. Pagalios pasileido vytis jo 
ir policija su automobiliu.

MdCabe matydamas, kad 
jis jau nebepabėgs, movė tvo
rom Jo automobiliui įkliuvus 
tvoron, atvažiavo ir j>olieija ir 
ten ant vietos jį areštavo. Pa
galios vis tik pasirodė, kad 
jis esą nemaža munšainės iš
traukęs. ■ 4 Giliami

Nepaprastos ristynės 
Meldažio svetainėj

Rugpiučio 1 dieną įvyks ne
paprastos Mildažio svetainėje 
ristynės. Bus lietuvių ristikų 
imtynės su svetimtaučiais ris- 
tikais.

Pradžia 8:15 vai. vakaro.

Politikierių peštynės 
gal prives prie bankroto 

West Parks
Sako, kad politiški boardo 

narių susipainiojimai gal pri
ves vakarinės mifesto dalies 
parkus prie banlcruto.

Lenkų socialistų 
prakalbos'

pradėjo šaukti 
tarpu munšai- 

automobiliaus

Planuojama nauja gele
žinkelių stotis

* New York Central bendro
ve su kitomis bendrovėmis 
planuoja statyti Chicagoje nau
ją milžinišką geležinkelių' ter- 
minalę stotį.
• Nauja 
ma, bus 
tus nuo 
ties.

l*astatymas naujos stoties 
apkainuojamas virš šimto mi- 
lionų dolerių.

stotis, kaip planuoja- 
apie pusmylį į pie- 
žinomos Polk sto-

Penktadienį, liepos 20 dieną 
Schocnhofeno salejė prie Ash
land ir Mihvaukee avė.,/Lenkų 
Socialistų Sąjunga (ZSP.) su
rengė prakalbas. Pirmiausia 
lenkų socialistų choras “Nowc 
Žycie”, susidedantis iš 23 dai
nininkų, sudainavo dvi darbi
ninkiškas dainas. Paskui buvo 
pristatytas kalbėti “Dziennik 
Ludowy” redaktorius M. So- 
kplovski.

Kalbėtojas pirmiausiai aiški
no, kad lenkai, kaipo silpnesne 
tauta už rusus caro laikais 
per daugelį metų buvus cari
nės valdžios spaudžiama, kaip 
ekonominiai, taip ir politiniai. 
Lenkai visokiais budais buvę 
rusinami. Lenkų spauda buvus 
varžoma. Taippat ir kalba bu
vus carines valdžios persekioja
ma. Vienu žodžiu, lenkų 
liaudis būdama Rusijos caro 
valdžios letena prispausta ne
turėjus nė mažiausios laisvės. 
Tik iškilus Europoj didžiajam 
karui, kuomet Rusija tapus ka
rinės naštos sunkumo sugniau
žta, lenkams ir kitoms tau
toms pavykę pasiliuosuoti.. Bet 
tas pasiliuosavimas lenkų tau
tai atsiėjęs gana brangiai. Ta
pę išžudyta daug lenkų jauni
mo. Vis tai už Lenkijos- lais
vę, už neprigulmybę. Kovojant 
karo laikuose daugiausia guldė 
savo galvas lenkų darbininkai, 
proletarijatas. Nes kaip visose 
šalyse, taip ir Lenkijoj didelę

105 nauji gatvekariai 
paleista operavimui
Miesto majoras Dover pra

nešė, 1(H5 nauji gatvekariai pa
leista operacijai Northsidėj.

didžiuma šalies gyventojų su
darą darbo žmonės. Kaip visp- 
se valstybėse, taip ir Lenkijoj 
darbininkų klasė esanti tamsi, 
prietaringa. Būdama po ponų 
šlėktų ir klerikalų įtaka, ji len
gvai duodasi save suvedžioti. 
Lenkų proletariatas kovoda
mas už Lenkijos neprigulmy- 
bės išgavimą manęs, kad kaip 
tik iškovos 'laisvę, tai darbo 
žmonėms busią geriaus; nes 
tada jie turėsią didesnę laisvę 
žodžio, susirinkimų, organiza
vimosi į darbininkiškas politi
nes partijas, bei ekonomines 
unijas. Bet kaip tik lenkų 
buržuazija pasijutus esanti 
liuosa nuo carinio despotiz
mo, tai tuoj aus susidariusi ap
gaulingomis įmonėmis klerika
lų bei šlachtų reakcinė vald
žia. Ir tai valdymui “deino- 
kratingu” budu, kaip klerika
lai kad saką, musų tėvynės 
Lenkijos.

Bet kokia ten esanti demo
kratija? Darbininkai neturį 
laisvės nė žodžio, nė susirinki
mų, nė organizavimosi į dar
bininkiškas brolijas, kad galė
jus kovoti prieš 
inaudojimą.
korskis su savo 
nemokėdami vesti 
ūkio, nė išlaukinės 
politikos su kitomis 
mis, nupuldė šalies

me pasaulyje. Po Sokolovskio, 
kalbėjo dar kitas kalbėtojas, 
išgirdamas pirmąjį kalbėtoją, 
‘IDziennik Ludowy” redakto
rių, pareikšdamas, kad jis dar
buojasi prie Socialistų Partijos 
per 20 metų, ir kad jis dabar 
greitu laiku išvažiuojąs laiki
nai j Lenkiją geresniam apsi- 
pažinimui su Europos padėtim.

Buvo dalinamos pašaliniams 
žmonėms prisirašyti prie Soci
alistų blanko*.

Nors ir šiltas buvo vakaras, 
bet publikos buvo virš 300.

— Šapbs darbininkas.

PRANEŠIMAI. ĮVAIRĮJS SKELBIMAI

Lietuviu Rateliuose
Jauny Lletuvly Amerlkoja 
Tautiško Kliubo išvažiavi

mas

“Birutės” Choro praktika įvyks šį 
vakarą, liepos 26 d., Mark Wnte Par
ko salėj, prie 29 ir Halsted gatvių, 
pradžia lygiai 8 vai. vak. Visi riąriai- 
ės turi būtinai atsilankyti į choro re- 
pėticijas, nes jau pradėjome mokytis 
naują veikalą. Be to, taipgi turime 
rengtis ir prie ruošiamojo pirmo šią 
sezoną koncerto, kuris įvyks spalio 
mėn. 25 d. 8. m. Geriausia proga yra 
dabar naujiems nariams prisirašyti, 
nes vėliau nebus priimama. Tiktai 
tokie tiarai yra kviečiami prisirašyti, 
kurie tiori pašvęsti nors vieną vakarą 
Savaitėj ir lankyti repeticijas rėgulia- 
rtškai. įrašome visų nesiVėtuoti.

—Rašt.

LS'S. VII Rajono draugiškas išvažia
vimas į Jefferson miškus įvyks ne
dėlioj,, liepos 2Q d. Bus .kalbėtojas 
Cook kauntėė Socialistų Partijos Se
kretorius drg. W. R. Snow. Kviečiame 
lietuvių visuomenę atsilankyti. Iš kal
bėtojų bus galima daug naudingų ži
nių išgirsti, ypač ką darbininkai tu
ri daryti, kad pasiliuosavus iš algi- 
nės vergijos, ir kas yra toji Socialistų 
brolija, kuri darbuojasi dėl įvykinimo 
Socializmo tvarkos visame pasaulyj.

Kviečia visus Komitetas.

STOGDENGTYSTS VYR
f?rijų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobilių 
rokų patarnavimas Chičagoj.ir apie- 
inkėj. (staiga 34 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia1 stogų dengimo 
staįgą Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi. /
J. J. DUNNE ROOFING (X). 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawhdale 0114.

patyrusio barberio.
S. Danavičia

77 N. Broadway Aurora, > III.

Piknikams Daržas Dykai.
Visi sekmadieniai po Darbo 

Dienos dar tebėra neužimti. 
Draugystės norinčios tuo lai
ku piknikus, gaus daržą dykai.

G. Chernauska®, 
i Lyons, III.*

REIKIA —
Pėkerių, darbininkų, nuolat 

darbas, gera pradžiai alga.
Proga išsidirbimui.
Atsišaukite.

SEARS ROEBUCK and CO.
Homan Avė. and Arthington

Street

darbininkų 
Premieras Si- 

ministeriais, 
nė šalies 
Lenkijos 
valstybė- 
pramonę, 

pinigų valiutą. Dabar dėlto 
kenčią didelį vargą Lenkijos 
proletariatas. Nes ir industri
ja ir pramonė stovi. Darbinin
kų armijos be darbo kenčią ba
dą. O tuo tarpu klerikalinė bei 
fašistinė didžiumoje Lenkijos 
valdžia statanti naujas bažny
čias, klioštorius, ir tuo budu 
leidžia žmonių sudėtus pinigus 
Į>alaikymui tamsybės.

Kalbėtojas įrodė, kad ir nau
jasis premieras P. Vitos su- 
savo ministerių. kabinetu ir 
klerikaline Seimo didžiuma ei
nąs, tais pačiais keliais, kaip ir 
pirmoji Lenkijos “galva”. Ma
žažemiams ir bežemianls Len
kijos darbininkams ateitis esą 
darosi dar tamsefcnė. Po to kal
bėtojais baigdamas /savo kalbą 
kvietė darbininkus prisirašyti 
prie Socialistų ’ąąjungos, kurie 
dar Sąjungoje nepriklauso. Jis 
ragino lenku* darbininkus kar
tu su | visų tautų socialistais 
skleisti darbininkišką klasinį 
susipratimą bei socializmo įdė- 
jas, kad tuo pagreitinus socia
lizmo tvarkos įvykinimą vi^a-

Pereitą sekmadięnį, liepos 
22 dieną įvyko Jaunų Lietu
vių Amerikoje Tautiško kliu
bo išvažiavimas į miškus prie 
Tautiškų kapinių. Atvyko ne
maža svietelio, žtmonės links
minosi kaip kas išmanė.

šiame išvažiavime jokio pro- 
gramo nebuvo. Gal jau pra
dės iš “mados” eiti “progra
mai”; ypač toki, koki įvyksta 
Jeffersono miškuose.

Reporteris.

Iš “Jaunosios Birutės” 
darbuotės

Skaitlingas jaunųjų birutiečių 
išvažiavimas į Desplaines pau
pį.

Pereitą sekmadienį, liepos 22 
dieną įvyko “Jąunosios Birutės” 
išvažiavimas į Desplaines paupį 
(apie 40 mylių nuo Chicagos). 
Didelis būrys draugijėlės narių, 
tėvų ir &aip simpatizuojančių 
žmonių atvyko “truck’u” — au
tomobiliais. r;

Atvykę pažymėton išvažiavi
mo vieton, visi maudėsi, žaidė, 
kalbėjosi, užkandžiavo ir/ po ge
ram pasilinksminimui, apie pu
sę po vienuoliktos visi linksmai 
grįžo namo.

Išvažiavimas pilnai nusisekė. 
Visi turėjo daug pasigerėjimo ir 
labai linksmai praleido laiką.

— Raganius.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandie, liepos 27 d., 7:30 vai. vak., 
MciKnley Park salėje, prie 39-tos ir 
Western Avė. <

Visi Dramos Skyriaus nariai malo
nėkite atsilankyti laiku, ries yra daug 
varbių dalykų svarstymui.

-—Valdyba.

JIEŠKAU pabėgusio Šunies, pražu
vo panedSly, Brignton Parko apielin- 
kej. Suvirš 2 pėdų augščio, tamsiai 
rudas ir kudlotas. Kas matėt arba 
žinot, kur randasi, meldžiu man pra
neša!, už ką atlyginsiu.

J. RUBIS, 
2451 W. 45 St. 

Phone Lafayette 1383.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groaemS ęeroj ir 

išdirbtoj vietoj kur visados salima da
ryti gerai biznį. Listas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu paMuoti 
greitai. Kreipkitės.

3264 So. Motgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Ar jus tinote, kad
Kongreso honorAvo medaliai yra su
teikiami per Suvienytų Valstijų Pre
zidentą, varde Kongreso tokiems as
menims “kurie būdami armijos oficie- 
riais arba paprastais kareiviais, kur 
veikime susitikę su savo priešu, paro
do didelį savo vikrumą kur aiškiai 
yra matoma pavojus jo gyvybei ir 
kur nėra surišta su tiesiogine perei
ga?” Ar jus žinote, kad jeigu sykį 

Ž’ųs pradėsite rūkyti Hėlmar Turkiš- 
;us Cigaretus, jus pilnai ' busite už

ganėdintas, todėl, kad Turkiškas ta
bakas yra geriausias tabakas dėl ci
garetę.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. YuciUs D. C. Ph. C.
CHIKOPKACTIC GYDYTOJAS 

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė. ,

Nedėlioj, liepos 29, d. įvyks Lietu- 
viųSocialištų Sąjungos Aštunto Ra
jono draugiškas išvažiavimas į Jef- 
ferson miškus. Bus kalbėtojai. Kvie
čiame visus draugus ir socialistus 
užjaučiančius skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

DR. H. A. BROADOfiso Telefonas 
Central 4104 . _

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motery Ligos.

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

Amęrikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros Apskritys Chicagoje rengia iškil
mingą išvažiavimą su programų lie
pos 29 d., 11:00 valandą ryte į Jef
fersono girias (Jofferson Forest Pre
serve). Chicagos apskr. širdingai kvie
čia visus lietuvius ir lietuvaites skait
lingai atsilankyti ir linksmai preleis- 
ti laiką prie puikaus programų tyra
me ore po žaliais medžiais.

—Chicagos Apskritys.

Lietuvių Neprigulminąo Kliubo mė
nesinis susirinkimas atsibus liepos 28 
d., šeštadienio' vakare K. Ūkelio sve
tainėj, 3436 So. Aubum avė. Pradžią 
7:30 v .Visi nariai bukit susirinkime:

—Valdyba.

Dr-jos Lietvos Ūkininko įvyks drau
giškas išvažiavimas sekmadienį, lie
pos 29 d. į Lyons miškus. Bus ska
nių užkandžių ir įvairus programas. 
Visi kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.
------ ------------- „

Detroit, Mich.—LSS. 116 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks septintadienį, 
liąpos 29 d., 1:30 v. po p. Lietuvių 
Bendrovės svetainėj. Kviečiami būti
nai visi nariai punktuališkai atvykti.

—Organizatorius.

«Kenosa, Wis. — SLA. 212 kp. ren
gia didelį pikniką nedėlioj, liepos 29 
d., Dunnebaėk miške, Kenosha, Wis. 
Prašome visus kenoshieČius ir savo 
kaimynus milwaukiečius, So. milwau- 
klečius ir raciniečius atsilankyti. Bus 
įvairių pasilinksminimų. Visi galėsime 
Inksmai praleisti laiką.—Komitetas.

* i t s
t ——-—

Lietuvių Tautos Motinos DievO Pa
nelės švenčiausios parapijos išvažia
vimas įvyks nedėlioj, liepos 29 į ,Be- 
verly Hills miškus. Kviečiam visus 
atsjlankyiti, bus gardžių valgių ir gė
rimų, žaismių ir ant tyro oro laiką 
praleisti.

Kviečia Klebonas ir Komitetas....

L. P. Moksleivių 2-ros kuopos išva
žiavimas į Jefferson miškus įvyks sek
madienį, liepos 29 d.

Kalbės Al. Margeris, L. Norman- 
taito ir M. Šileikis. Visi kviečiami 
atsilankyti. —Komitetas.

L. S. J.y Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks Šiandien, 8 vai. vak., 
Raymond Ohapely, 816 W. 31 St. Bus 
debatai. —Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos^ ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, ne 
neprtėrtiysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nušipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Matas Rimkevičius pajieškau sa

vo brolio Kazimiero Rimkevičiaus 
JStasio sunaus paeinančio iš čeniškių 
valsč., Kauno apskr, kuris gyvena 
Amerikoj apie 15 metų. Prašau^ atsi
šaukti ant šio adreso’, o jei kas žinot 
apie jį, meldžiu pranešti už ką busiu 
labai dėkingas.

JOHN ZOOBRICK
1003 E. 5th St.

West Frankfort, III.

PAJIEŠKAU savo draugo 
Antano Pilip iš Lietuvos pa
eini iš Tauragės miesto.

Juozapas Jakubaitis.
1606 S. Halsted St. Chicago

Silvestras Sinkevičius, kilęs iš Kal
varijos valsčiaus, prašomas atsišauk
ti į mane. Turiu jam svarbią žinią iš 
Lietuvos.

\ V. Brazauskas.
2217 W. 23rd PI., Chicago, III.

JIESKO PAATNERiy
JIEŠKAU partnerio su laisniu dėl 

drug store. Esu savininkas namo, 
krautuvė randasi tame pačiame name, 
Lietuviui gera vieta dėl drug store. 
Ątsišaukite laišku į Naujienų Brighton 
Park skyrių No. 28.

4138 Archer Avė.
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IŠNOMOJIMUI kambarys su visais 
moderniškais parankumais dėl vieno 
vaikino arba vedusios poros; taipgi 
pasirendavoja “garadžius” vienam ka
rui. .

A. BRIJUNAS 
3423 W. 61 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTER

REIKALINGA mergina už 
veiterką testotane. Turi būti pa
tyrusi.

1947 S. Halsted Si.

REIKIA DARBININKŲ
, VYRŲ_______

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO.
3601 So. Ratine "Avė.

REIKIA SHEARMENŲ pa-
gelbininkų ir į jaTdą vyrų.
Peoples Iron & Metai Co.

5835 So. Loomis Blvd.

REIKIA atsakančio lietuvio sales- 
mano, kuris taipgi supranta ir lenkų 
kalbą. Apsukrus salesmanas gali pa
daryti gerus pinigus. '

M. HENCEL & CO., 
3923 So. Kedzie Avė.

REIKIA pirmarankio bucerio. Turi 
kalbėt angliškai ir lenkiška!. Geriau
sia alga, puikios gyvenimo sąlygos. 
Naujas savininkas. Atgišaukite.

J. GRYBAS, 
219 E. 115 St.

Tel. Pullman 4306.

VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į vai. 

Prie anglią, 55c į vai. Prie gręžimo 
preso, 60c į vai. Prie elevatorio $25 
savaitę. Inžinierių, nuo $40 iki $41 > 
į savaitę. Elektrišenų, 75c į vai. Jani- 
tprių, $25.00 iki $27.00 į savaitę. Darbi
ninkų, 50c į vai. Mašinistų, 75c į va
landą. Aliejuotojų, 55c. į vai. Steam 
fiterių, 70c į vai. Sargų, $100 į mė
nesį, 8. vai. darbo.

SOŪTH PARK EMPLOYMENT 
' BUREAU, 

4191 S. Halsted St

BARBERIS reikalingas. Dar 
bas nuolatinis patirusiam dar
bininkui. Pradėti įdirbti gali
ma nuo ateinančio panedčlid. 
Kreipkitės: 702 W. 31 Str.

REIKALINGAS, latsaflcantis 
bučepis. Atsišaukite pasiren
gę darbai).

4828 W. 15 Ct., Cicero.
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PARDAVIMUI bučernė, grosernė ir 
Ice Crearų biznis. Gera vieta ir iš
dirbtas biznis per daug metų. Yra lis
tas. Renda pigi. Ruimai gyvenimui. 
Turiu greit parduoti, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės Naujienų Sky- 
riun No. 45. .

3210 So. Halsted St.
—'— .......... ......... '■ >■1 — * /•

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė. Geroj vietoj, biznis geras. 
Renda piįi. Lysas ant 3 metų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit ant vietos.

4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo —* 
liga. Kreipkiktės:

• 3404 Archer Avę.

PARSIDUODA grosernė 
ir bučernė. Gerą vieta dėl 
lietuvio bucerio?

1447 So. Halsted St.

šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry> Godds su 

smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—einu į didesnį 
biznį. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Lafhn St., Chicago. III. t

PARSIDUODA grosernė ir pieno 
stotis, biznis geras išdirbtas per 
daug metą, visi reikalingi įtaisymai 
it kambariai pagyvenimui, renda pi
gi, lysas ant 3 metų.

1413 S. 49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė Ir grosernė 
biznis senas ir apsimokantis, tinkama 
vieta pagyvenimui, visi įtaisąi kaip 
reikiant. Pardavimo priežastis— se
natvė.

671 W. 14th PI.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, ant kampo. Arti dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, rentfa pigi. 4 kamba
riai užpakaly dėl pragyvenimo. Ly
sas ant 8 metų. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos. Klauskit Petro.

5266 S. Federal St.
Tel. Kenwood 2467

PARDAVIMUI pekarnė Lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
7 metus. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju j kitą miestą. Turit gerą 
progą pigiai nupirkti. Kas pirmesnis, 
tas bus laimingesnis.

B. VISOCKIS 
4550 S. Wood St,

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

3908 S. Western Avė.

Dar negirdėtas bargenas.
Pardavimui cigarų, tabako, cigare- 

tų, kenudžių it Ice Cream Storas, kur 
galima daryti gerus pinigus Aš vie
nas negaliu apsidirbti, o gal mylėsit 
eiti per pusę į biznį ,tai matykit tą 
biznį ir nesigailėsit.

Pardavimui eigai
Al J\U1

galima daryti gerus pinigus Aš vie-

eiti per pusę į biznį ,tai ^n-atykit tą

2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Da- 
romą® labai getas biznis lietu
vių busimoj kolonijoj.

5146 g. Halsted St.
’ jlTKTRA

Ant pardavimo bučernė ir gro 
sernė. Taipgi priimsiu į mainus 
automobilį arba lotą. Atsišauki
te greitai.

3500 So. Union Avė ir 35 St.

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da bučernė ir grosernė labai pi
giai ir extra grosernės fixtures.

Kreipkitės
,į 3656 So. Union Avė. L

PARSIDUODA saliunas. Vie
ta yra apgyventa visokių tautų. 
Gera vieta ir geras biznis. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos, parduosiu už teisingą pa
siūlymą. 2114 Sp. Halsted St.
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PARDAVIMUI
PARSIDUODA Dray goods Storas 

ant Bridgeporto. Parduosiu cash arba 
mainysiu ant namo. Norintis gero 
biznio, kreipkitės tuojaus. Priežastis 
pardavimo, važiuoju j Lietuvą.

Klauskit. Tel. Boulevard 1601.

‘PARSIDUODA pieninė krau
tuvė. Biznis senai išdirbtas. Sa
vininkas serga, turi parduo ir 
todėl leis pigiai. Vieta netoli 
bažnyčios.

2241 —28rd PI.

PARSIDUODA SALIUNAS. Vieta 
apgyventa visokių tautų, biznis geras 
ir pelningas. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu Šią šalį.

6725 S. Ashland Avė.

PARDUODU arba mainau pusę sa- 
liuno ant grosernės, automobiliaus ar
ba mažo namuko. Biznis labai gerai 
eina. Gera proga vaikinui arba kat
ras gerai supranta apie biznj. Atsi
šaukite tuojaus, nes turi būt parduo
tas šią savaitę.
1000 W. 51 St (Kampas Morgan St.)

PARDAVIMUI grosernė su visais 
rakandais ir staku ir labai gera vieta 
dėl bučemės. Suprantantis bučerio 
biznj darytų gerus pinigus. Nupirksit 
pigiai, nes turiu apleisti miestą. Krei
pkitės.

5700 So. Honore St.

PARSIDUODA MINKŠTŲ 
gėrimų įstaiga už $650.00.

Atsišaukite
2724 South Canal Str.

PARDAVIMUI barbemė su 3 krės
lais, 2 kambariai gyvenimui, geras 
lysas. Renda $35. Savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukite nedalioj. 

2502 W. 38tr St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki Studio. Labai 

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

Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
No. 46.

8210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė. Labai geroj vietoj 
Priežastis išvažiuoju į Lietu
vą. Galite pirkt su namu ar 
tik vieną biznį už pusę prekės. 
Taipgi turiu 14 flatų mūrinį 
narną, taip pat labai pigiai 
parduočiau ir duočiau didelį 
morgečių. < i n‘
3056 Clifton Avė. Corner Bea- 
ry Avė. Lakevievv 9822 
Klauskite savininko.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
Nupirksit pigiai už $1,250.00. Gera vie 
ta ir biznį galima daryti gerą. Grei
tai turi būt parduota, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės:

3336 So. Lowe Avė. 
Tel. Yards 3609.

EARL VARTOTU URP BARGEN AS
Buick Touring
Ford Touring
Velie Coupe 
Reo Touring 
O aki and Sedan

Light Studebaker Tour.
Dodge Coupe
Mitchell 7 Pass. >
Maxwell Tour.

- . Steams-Knight Tour.
Šeši Bnscoes nuo 1918 iki 1921

Augščiau paminėti karai parduodami pas New Earls yra 
labai gerame stovyje. Kainos nuo $75 ir augščiau. 1922 Earl 
pertaiso ir garantuoja karus. Pirmiau pirkimo karo, pamatyk 
la™^- Earl TourinS> Sport, Cambriofe ir Sedan, $1095 iki 
>lo9o.
Jūsų senas karas, biskis pinigų, o kitus mažais mėnesiniais iš- * 
mokėjimais.

EARL CHICAGO COMPANY 
2239 Michigan Avė., TeL Victory 8668

AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 1% tono tro

bas.
Phone Republic 6049.

PARSIDUODA 3 trokai gert 
dėl mufavimo ir kitokių darbų. 
Parduosiu visai pigiai.

3568 Archer Avė.

PARDAVIMUI automobilius už 
pusę kainos; automobilius yra mo
šai vartotas ir viskas pirmos klesos; 
bėga ir atrodo kaip naujas; kaina 
greitam pardavimui $450.00. Atsišau
kite dieną ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4084 Archer Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 fordo trokai; vie
nas 2 tonų, antras vieno tono. Abudu 
trokai yra geri. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobiliaus.

Kreipkitės _____ . f MLa. i D. POTRAUIČIA f"
948 W. 86th St,

PARDAVIMUI Atlaa trokas, išrodo 
kaip tik naujas. 1 tono didumo, tin
kamas bile kokiam bizniui. Prie
žastis pardavimo, einu į kitą bizn|. 
Savininką galima matyti po 6 vakare.

4453 S. Honore St

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 

pietinėj daly miesto, nėra kompetici- 
jos. Vien už taisymą jplaukų į mė
nesi $110 iki $135. Čeverkų biznis čia 
per 83 metus. Pigi renda su 3 gyve
nimui kambariais. $3,500.

8641 Vincennes Avė.
................. l— l.   ■*■— ■' I ■   ....................... ..... II ■! ■■

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

Atsiėau’kilte: 11225 Michi- 
gan Avenue

PARSilDiUOfiDA Grosernė
' ’ I '

vieta gera ir geras biznis.
Atsišaukite.

2046 Canalport Avė.

PlAiRDAVIMUI jnesvaigina- 
mų gėrimų partoras. Kampi
nis namais, gera vieta. Lysas ii 
gam laikui.
Kuebler, 1306 So. Hoyne Avė.

HABDIAVIMUI (bekernė Ci
cero j. Arti lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda greitu laiku. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

1434 — 49-th Ct. Cicero

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gera vieta ir geras 
biznis — turiu parduoti grei
tai.

Atsišaukite:
5834 So. Ke^sie Avė.

Phone Prospect 9279

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen krautuvė. Biznis 
išdirbtas peš daugel metų. 
Parduosiu pigiai.

1915 So. Union Avė.

PARSIDUODA banber shop 
ir Lunch room, senas biznis iš 
dirbtas, gera vieta Lietuviui.

2001 No. 11-th St. 
Springfield, III.

RAUNDU
Pigus ir greitas išpardavimas

Parsiduoda rakandai; 2 lovos, 7 
krėslai, 2 stalai, 2 komodės, torielkos 
ir dauęr kitokių įrankių reikalingų 
prie šeimyniško gyvenimo.

4503 So. Wood St.
1 flatas, iš užpakalio

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai. Visai nedaug vartoti, išrodo 
,alP,.naa^‘. Priežasfis pardavimo — 
išvažiuoja į Lietuvą. Parduosiu grei
tai.

8228 Lowe Avė.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių NA

MAS 3 mietai kąip budavotas, elek
tros šviesa su trimis LOTAIS ir viš
toms namps. Gražiai medžiais apso
dintas prie pat upės. Ant III. ir ne
toli Kedzie Avė. Lietuvių kolonijoj. 
Pasiskubinkite šitą namą pamatyti. 
Parsiduoda ant lengvo išm-okėjimo. 
Morgečių padaro patsai savininkas. 
Kainuos tiktai $3950. Vertas $5000. 
Labai retai tokia proga pasitaiko. Sa
vininkas ineina į kitą biznį. Tokiu bu- 
du turi būti greitai parduota už nu
žemintą pnekią.

Atsišaukite prie

M. ROZENSKI
3301 So. HALSTED ST.

PARDAVIMUI du namai, mūrinis 
ir medinis. Mūrinis turi 3 flafus ir 
2 bizniu. Medinis turi tik groseme 
ir bučemę. Bizniai yra seni per 18 
metų. Gali .pirkti namą su saliunu 
sykiu.

118 Midland ’Ave. 
Joliet—Rockdale, III.

Real Estate Naujienos.
Chicago yra žinoma visame 

pasaulyje kaipo centras Gele
žinkelių, ir jau yra svarstoma 
kad Chicago bus prieplauka 
(uostas). Tada galėsime Lie
tuvoj sėsti į laivą ir išlipti į 
Chicagą. Padarius uostą Chi- 
cagoje, padarytum čia centrą 
visos Amerikos. Jau dabar 
pasirodo kad Tavorai yra ve
žami vandeniu j Chicagą,’ ir 
iš Chicagos, daugiau ir dau
giau kas mėnesį. Pavyzd
žiui: Gegužio 1922 būvą tik 3 
milijonai Tonų, o Gegužės, 
1923, trigubai 10 milijonų 
tonų.

Atminkite kad 30 metus at
gal, Englewood buvo toli už 
miesto, o dabar jau ta vieta 
yra vidurmiestis. Ravens- 
wood ir Albany Park buvo 
molio duobės, o dabar graži 
vieta, pilna namų. Tik 10 me
tų atgal Marąuette Park 
(Apie Vienuolyną) buvo far- 
mos, o šiandie turi bankus, 
štorus ir gražiausia kolonija 
naujų budinkų. Jeigu būtu
mėt pirmiau tikėję į Chicagos 
progresą, ir būtumėt pirkę,
tai jūsų pinigai investuoti į 
Chicagos Real Estate (Nejudi
namą Turtą), butų atnešę di
delį pelną, kaip ir tiem, kurie 
pirko. Jeigu dar negavai pel
no išnamų ar lotų t Cicagoje, 
tai yra jūsų kaičia. O nieko ki
to. Kiekvienas pirkėjas tu
rėtų nors šiandien permatyti 
progą, idant savo pinigus į 
'Chicagos nejudinamą turtą, 
tai yra namą arba lotą. Chi- 
caga dar jauna ir auga į visas 
puses ir turtėja kas metai. 
Pirkėjas kuris įdės, savo pini
gus į Chicagos Real Estate 
(Nejudinamą Turtą) dėl savęs 
ir vaikų, nupirks vieną iš ge
riausių daiktų, kokį tik galima 
už pinigus gauti.

Kiekvienam patariame pir
kti šiemet Chicagos namus ir 
lotus kaipo geriausį invest- 
mentą. Tą parodo faktai: Jei
gu negalima pirkti didelio, 
pirk mažą, bile turėsi savo.

S. L. FABIONAS,
809 West 35-th St.

Skaitykite musų praneši
mus šiame laikrašty. (

Geriausias Pirkimas Brighton Parke
Parsiduoda kampinis bizniavas mu

ro namas, ką tik naujai pastatytas, 
savininkas parduos pigiai, arba pri
ims mainais 2jų aukštų namą. Gali
ma pirkti su bizniu. Jieškantieji gero 
pirkimo, nepraleiskite tos progos, 
nes kas pirmesnis, tas laimės. Rei
kale kreipkitės, pas

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayetf.e 5107.

PARDUOSIU arba mainysiu į mie
sto namus ar lotus. Kas mylit gy
vent anf ūkės, čia yra gera ūkė, 160 
akrų, 40 akrų dirbamos, naujos trio- 
bos, laukai’ užsėti šienu, bulvėmis ir 
grybais. Išpardavimas bus rugpiučio 
15 d. Priežastis, silpna sveikata. Ma
no moteris turi eiti į apieką aš vie
nas negaliu apdirbt. Del platesnių 
žinių rašykite pas savininką.

P. SAMALIS, Box 42, 
Irons, Mich.

Savininkas atiduos 24 lotus, po $800 
ir daugiau, pinigais arba išmokėji
mais. Gražus kampiniai ir viduri
niai lotai, pilnai įrengti, netoli 63rd 
ir Kedzie Avė. Bus padalinti.

J. N. ZEWERT & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.,

105 akrų farma, 45 akru apsėta ja
vais ir dobilais, su gyvuliais ir bu- 
dinkais ir visa mašinerija. Visa far
ma aptverta su vielinėmis tvoromis. 
Trįs ežerai prie pat žemės su daugy

be žuvų. Kas nori gali budavoti 
daug katičių už kurias moka po $20 
k savaitę. Tai yra geras bargenas.

as nupirks tas nesigraudens, bet 
džiaugsis. Budinkai visi nauji. Savi
ninkas susižeidė kojas.
S. Malsavage, McNaughten, Wis.
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Ar padarėt pinigu
■ '"■■■* ■

Ateik į didžiausį LIETUVIŲ 
REAJL ESTATE ir pasirink 
namą kokioj tik nori dalyje 
Chicagos, nes mes turime di
džiausį pasirinkimą praperčių 
mažų ir didžių. Mes užtikri- 
nam, kad padalysite 1 pinigų, 
tą parodo faktai.

BARŲĘNAII
Bridgeport.

3-jų ukščįių {mūrinis namas 
po 6 kambarius ir tuščias lo
tas prie šalies, elek., maud. 
Kaina tik $12,000 įmokėti $8,- 
000.

2-jų aukščių mūrinis namas 
po 6 kambarius ir tuščias lo
tas prie šalies elektra, mau
dynės, steam heat. Kaina 
$11,500 įmokSti $4,500.

Mūrinis namas, saliunas ir
4 kambariai užpakalyje, 2 po 
6 ir 2 po 4 ant antro ir trečio 
augšto, Kaina tik $16,000. 
Įmokėti $5,000.

Mūrinis namas, 4 flatai po 4 
kambarius, elektra, basemen- 
tas, gražiai ištaisytas. Kaina 
tik $16,500 įmokėti $3,000.

3 flatų mūrinis namas, 3 
flatai po 6 kambarius, mau
dynės, basementas, Kaina tik 
$12,500 įmokėti $7,500.

Mūrinis naipas 6 flatai po 4 
kambarius, elektra, Kaina tik 
$8,000 Įmokėti $3,000.

3 flatai po 4 kambarius, 
mūrinis namas, elektra, Kaina 
tik $6,300.

Mūrinis namas 6 ir 7 kam
bariai, elektra, maudynės. 
Kaina tik $10,000. Įmokėji- 
mas pagal sutarties.

Gražus mūrinis ’ namas, di
delis Storas ant pirmo floro ir 
2 flatai po 6 ■kambarius. Lotas 
150 pėdų ilgio, 2 mašinom ga- 
radžius, Randasi ant Halsted 
St. Kaina tik ^22,000 įmokėji- 
mas pagal sutarties.

Labai stiprus 1 mūrinis na
mas 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynės, Sbasementas, Kaina 
tik $11,000 Įihokėjimas pagal 
sutarties.

Neatbūtinai pamatyk šį 
gražų mūrinį namą ant 33 pė
dų loto, viskas up-to-date. 
Kaina tik $17,OĮOO Įmokėti $7,- 
000. Randasi geriausioj vietoj, 
Bridgeporte.

Murini^ namas, Storas ir 5 
kambariai, ant pirmo ir 2 po 
6 ir 2 po 4, basementas, elek
tra, maudynės, Kaina tik $7,- 
500 įmokėjimas pagal sutar
ties.

Mūrinis namas 6 ir 6 kam
bariai, basementas, maudynės, 
elektra, garadžius 3 mašinom, 
Kaina tik $9,000 Įmokėjimas 
pagal sutarties.

2 flatai po 6 kambarius, ba- 
semejntJasi, maudynės, jeldktra, 
garadžius, Kaina tik $6,500, 
įmokėti $4,000

Mūrinis namas po 6, vienas
5 ir vienas 4, elektra, maudy
nės, basementas, kaina tik 
$8,500 įmokėti $4,000. x

Kampinis muro namas, sa
liunas ir 5 kambariai ant 1 
floro, 5 ir 6 kambariai ant 
antro, garadžius 2 mašinom 
iš streeto išvažiuojamas. Pe
čiais apšildomas. Kairia tik 
$21,000, įmokėjimas pagal su
tarties.

Mūrinis flatas 4 flatai po 4 
kambarius, basementas. Kaina 
tik $6,500. įmokėti $1,500.

Mūrinis namas 2 po 5 kam
barius, elektra, basementas, 
Kaina tik $5,000 Įmokėti rei
kia $3,000.

Medinis namas ant 1 floro 7 
kambariai, ant antro 2 po 4, 
elektra, mau^ynėš, basemen
tas, Kaina tik $6,000. Įmokėti 
$3,000.

Mūrinis namas 2 flatai po 6 
kambarius, 2 po 5 kambarius, 
ir 4 po 4 kambarius, elektra, 
maudynės, lotas 55 pėdos plo
čio. Kaina tik $16,000 Įmo
kėjimas pagal sutarties.

Medinis namas vienas 4 ir 
2 po 6 elektra. Kaina tik
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$5,500 randasi ant Auburn 
Avė. prie, bažnyčios.

BRIGHTON PARK.
3 flatai po 6 kambarius, 

muro namas ant pusantro lo
to, 1 mašinai, garadžius, aug- 
štas cementuotas basementas, 
labai dideli Šviesus ruimai, ele
ktra, maudynės, Kaina tik 
$14,500 Įmokėti $7,000.

2 flatai po 6 kambarius, ant 
2 lotų, 2 mašinom garadžius. 
Kaina tik $12,500. Įmokėji
mas pagal sutarties.

Gražus mūrinis namas 2 
flatai po 6 kambarius, elektra, 
maudynės, 28 pėdų pločio lo
tas. Kaina tik $10,500. Įmo
kėjimas pagal sutarties. .

Kas nori residenciją sykiu ir 
įplaukų? Pirkit šį namą. 2 
flatai po 6 kambarius, aržuo- 
lu baigtas, 1 floras karštu 
vandeniu apšildomas, 2 maši
nom garadžius, ir 2 tuščiu lo
tu prie šalies. Kaina tik $10,- 
500. Įmokėjimas pagal sutar
ties.

Mūrinis namas vienas 6xir 2 
po 4 kambarius, elektra, pečiu 
apšildomas. Kaina tik $6,500 
Įmokėti $3,000.

2 flatai po 4 mūrinis narnąs 
dlektra, maudynės. Kaina lik 
$7,800. Kaina tik $7,800 įmo
kėti $2.600.

Mūrinis namas, 2 flatai po 
6, eketra, vanos. Kaina tik 
$10,000. Įmokėjimas pagal 
sutarties.

Mūrinis namas, 4 flatai po 
4, ant pusantro loto. Kaina 
tik $12,000. Įmokėti $5,000.

Mūrinis namas 4 ir 5 kam
bariai, elektra, vanos basemen 
tas. Kaina tik $8.000. Įmoke- 
jimas pagal sutarties.

SOUTH SIDE.
kam-Mųrinis namas, 6 ir 6 

bariai^, basementasi, (elektra, 
maudynės, ant 34 pėdų loto. 
Kiekvienam flatui apšildomas 
atskiras, garadžius 2 mašinom. 
Kaijiė tik $11,000. Įmokėti 
$5,000. ' i f‘ .

Gružus mūrinis namas ant 
2 lotų, 3 flatai po 6 ir 3 fla
tai po 5, viskas up-to-date, 
steam heat. Kaina tik $23,- 
000. Įmokėti $10,000.

6 metų mūrinis namas 8 
flatai, 2 po 5 ir 6 po 4 steam, 
heat, garadžius mūrinis 2 ma
šinom, Kaina tiki $31,500 
Įmokėti $12,000.

Mūrinis namas 3 flatai po f 
ir vienas 6, ant kampo, petčiu 
apšildomas. Kaina tik $f6,- 
500. Įmokėti $7,000.

Mūrinis namas vienas 5 ir 
2 po 6, elektra, maudynės, 
basementas.. Kaina tik $12,- 
000. Įmokėki $6į,000.

Medinis namas 6 ir 6 kam
bariai, basementas, eelktra, 
maudynės. Kaina tik $6,000 
Įmokėti tik $1,500.

6 metų mūrinis namas, 6 ir 
6 kambariai, karštu vandeniu 
apšildoųias, garadžius. Kaina 
tik $12,000. Įmokėti $6,000.

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, basementas, , iclektra^, 
maudynės, steam heat. Kai
na tik $10,000. Įmokėti $4,- 
000.

Medinis namas 5 ir 5 kam
bariai, basementas, elektra, 
maudynės. Kaina tik $6,000. 
Įmokėti pagal sutarties.

Medinis namas 2 flatai po 
6 ir 2 po 4 basementas, elek
tra, maudynės. Kaina tik 
$10,500. |mokėj|im^s Į^agąl 
sutarties.

Mūrinis namas 6 ir 6 kam
bariai, basementas, elektra, 
maudynės. Kaina $9,500 ste
am heat. Įmokėti $4,000.

12 flatų mūrinis namas, 3 
po 6, ir 9 po 4 kam. up toda- 
te. Kaina tik $52,000. Įmo
kėti tik $10,000.

Mūrinis namas 4 flatai po 6 
kambarius, ant 2 lotų, elektra, 
basemeiųtas, maudynės. Kaina 
tik $14,500. Pečiais apšildo
ma. Įmokėti $6,000.

Ypatingai gražus namas, 
ant 4 lotų kampas, 3 flatai po 
5, ir 9 po 4 kambarius, 6 ma-
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šinų mūrinis garadžius, ce
mentuota yela. Kaina tik 
$57,000. Įmokėti $15,000. ‘

Gražus mūrinis namas ant 
40 pėdų loto, vienas 5 ir 4 po 
4 kambarius, apšildymas kiek
vienam atskiras. Kaina tik 
$18,500. Įmokėt $10,000.

SOUTH SHORE.
Prie Leikos Jackson Park '

6 flatai po 6 kambarius. 
Kaina tik $34,000. Viskas up- 
to-date. įmokėti $15,000. ?

Ypatingai puikus namas, 6 
flatai ant 2 loti}, sun parlors, 
Kaina $36,000. Įmokėti $12,- 
000.

Gražiausia vieta prie ežero 
ir Jackson Park, 4 flatai po 5 
kambarius, ir 5 po 4 kamba
rius, 6 metų muro namas ir 5 
mašinom muro garadžius, 
karštu vandeniu šildomas. Jo 
ifarna $50,000. Įmokėti $25,- 
000.

/ Prie pat Jackson Parko, 
mūrinis namas 2 flatai po 6 
ir 4 po 7 kambarius, sun par
lors, Renda $460. į mėnesį. 
Kairia tik $31,000. Įmokėti 
$9,000.

6 fialai po 5 kambarius me-i 
tinę renda $5,000. Kaina tik 
$25,000. Įmokėti $5,000.

Gerbiami pirkėjai didelių 
namų, malonėkite kreiptis į 
musų ofisą ypatingai, nes tu
rime labai daug ypatingai ge
rų namų Hyde Park ir South 
Shore, seftaiįčiu iki 50 Apart- 
mentu ir kainos iki $300,000.

Biznių namai.
» • i

2 štorai, 1-7 kambarių fla
tas ir 6 po 4 ant 2 lotų, pe
čiais apšildomas, yeinda $275. 

'į mėnesį. Kaina tik 18,500. Į- 
mokėti $9,000. Pirmas mor- 
gečius $9,000 iš Bankos Liku
sius cash.

Mūrinis naujas 5 štorai, 10 
flatų po 5 kambarius, rend< 
$450.00 į mėnesį. Steam heat. 
Kaina tik $25,000. Įmokėti 
$10,000.

Tik Bįzniai.
Parsiduoda up-to-date bu

černė ir grosernė su visais vė
liausios mados aįtaisymais, 
ice box su šaldoma machine- 
rija, 3 scales 1 kavos machi- 
na, 1 mėsos pjaustoma ma
šina, (Slicer) 4 counters, 2 
kajados (Butcher Blocks), 1 

cash registeris, visos aržuoli- 
nes lentinos, ir kiti įtaisymai. 
Kaina tik $2,000.

Parsiduoda grosernė ir de
likatesen štoras pusdykiai iš 
priežasties savininko mirties. 
Vienas icė box, scale, lenty
nos, counters, ir stakas. Bi
znis buvo per ilgus metus, ir 
yra gera vietai—išdirbta. Vie
nus fixtures už tą kainą ne
galėtumėt nupirkti. Kaina tik 
$700.00

S. L. FABIONAS CO.
809 West 35-th Str.

Tel. Blvd. 0774 arba Bvd. 0611

BRIGHTON PARKO BARGENAI
PARDAVIMUI 2 augStų muro na

mas po 6 ir 7 kambarius; viskas 
pagal naujos mados; gasas, elektra, 
maudynės ir augštas skiepas; dviem 
automobiliams ęaražlus ir didelis vifi- 
tininkas: savininkas parduos pigiai; 
kaina $10,000; pusę pinigais, o liku
sius ant morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; namas 
staį-ytas 5 metai; pagal naujos mados 
su karštu vandeniu šildomas ir su 2 
boileriais; visa aržuola išrimuotas; 
kaina $11,500; nereikia visų pinigų 
turėti; namas yra vertas $15,000, pa- 
gal šių laikų.

PARDAVIMUI 8 augštų muro na
mas 3 pagyvenimai po 4 kambarius 
su gasu, elektra ir maudynėmis; kai
na $9,000; nereikia visų pinigų turė
ti. >

I
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų medi

nis namas po 4 kambarius: 6 metai 
kaip statytas; kaina $4,000 greitam 
pardavimui.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mais atsilankykite dieną ar vakarais 
pas
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkiewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė.

(prie Califdmia Avė.)
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PARDAVIMUI 2 augštų namas su 
lotu šalę ir groseme ir bučemęf' La
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite: į
5129 Archer Avė. 

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 0892.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis na 
mas, 1—5, 3—6, 2—7 kambarių. 
Kampinis lotas, 27%xl24. Gerame 
stovyje. Walįace ir 45 gatvė. $10,000 
pinigais, kitus pagal sutartį. Kaina 
$20,000.

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

PARDAVIMUI ar mainymui 2 au- 
8štų medinis namas, ant 17 gat. ir 

nion, senai įsteigtas «r gerai žino
mas biznio kampas. Atsišabkit tuo
jaus pas 

Mrs. ANNA PETRAITIS 
1620 So. Union Avė.

2ros lubos ir užpakalio, po 5 v. vak,

GERAS BARGENAS
3 kambarių namas ir du lotai su ge

ru daržu parsiduoda už pigią kainą. 
Priežastis —einu į biznį.

5112 S. New Castle Avė.
4 blokai į žiemius nuo Archer Avė.

Brighton Park apielinkėje 
yra pardavimui du lotai už 
pusę kainos, nes turi būt 
parduoti tuojaus. Kreipkitės 
pas K. Jurgelionį, Naujienų 
ofise, 1739 S. Halsted St.

...... b ,, n.

Štai kur proga Įsigyti uz 
pusę kainos dvejetą gražią 
lotų lietuvių apgyventoj vie
toj. Lotai pilnai išmokėti. 
Pasiskubinkite. Kreipkitės 
pas adv. K. Jurgelionį, Nau
jienų ofise, 1739 S Halstet St

120 AKRŲ farma pardavimui, su 
staku, įrankiais ir namu; yra 22 gal
vos gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkės, 
bitės etc. Žemė prie molio, geras 9 
kamb. namas su skiepu, vanduo name, 
2 bamės ir kitoki įtaisymui, pusi my
lios nuo lietuvių miesto. Kaina $8,- 
000, pusę įmokėt.

E. CHRISTOFFELS
Luther, Mich.__________

PARDAVIMUI namas tinkamas 
dėl 2 flatų, 5 kambariai ant pirmo 
augšto, bufetas, vanos, porčiai su sie
teliais, elektrinis, pečius, karštu van
deniu šildomas. Lotas 60x125. Kaina 
$5,000. Išmokėjimais, $2,000 pini
gais. .

Kreipkitės:
6035 So. Karlov Avė. 

arba šaukit
Prospect 9200. _______

PARSIDUODA namai su Sto
ru ir lotas 1 akro didumo, 
Justice Park apielinkėj. Kairia 
$1950, klausti Karvasek .

BARGENAS
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 

2 augštų mūrinis namas, 4 flatai po 
5 kambarius, didelis skiepas.

4701—12th Pi.
2 flatas iš fronto.

FARMA. Pardavimui arba mainy
mui ant Chicagoi prapertės. 200 mylių 
nuo Chicagos, III. valstijoj. Dabav 
viską galima matyti kaip viskas auga, 
yra 80 ąkrų su budinkais. Savinin
kas ant 1 lubų.

P. PAULAUSKY, 
1705 So. Peoria St.

PARDAVIMUI kampinis namas 0 
flatų, 8 metų, senumo, prie pat bul
varo ir 55 St. Vidus visas kietmedžio. 
Elektra, vanos, viskas pirmos klesos, 
rendos į mėnesį $20.80. Pigiai, nes 
važiuoju Lietuvon. Klauskit savininko 
Pullman 6344.

BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas 8 metai kaip statytas. 2 flatų, 
5 ir 6 kambarių. Gasas, elektra, v^- 
nos, gražus skiepas, garadžius dėl 2 
mašinų. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Klauskit savininko.

1331 S. 49th Avė., Cicero, I1L

PARDAVIMUI namas 2 aguštų, 6— 
6 kambarių, muro apačia, viršus me
džio, baltos sinkos, naujas medinis ga- 
radfius. Namas gerame stovyje, ren
dos $50 į mėnesi, kaina $3,800. Prie
žastis, pirkau biznį, užtai pigiai par
duosiu. A. M. 1918 S. Morgan St, 
2-frontas.

LIETUVIAI! NEGIRDĖTAI 
BARGENAS.

North Side, arti lietuviškos bažny
čios ir mokslainės, 8 pagyvenimų pui
kus mūrinis namas. Didelis lotas, 
šviesus iš visų pusių. Atneša 16%, 
galime pirkti su $3,000.

Nepraleiskit šios progos pamatykit 
kuogreiČiausia

JOHN A. WALULIS 
1852 Wabansia Avė.

MOKYKLOS

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madiaon Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.


