
The First and Greatest Lithuanian Daily tn America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published b y the Lithuanian Neuis Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III, 

Telephone Rooseoeli 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

■■■■s

VOL. X Kaina 3c

Ivaujienos
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Knterad m vacond CUm Mattor March 7. 1914, at the Port Office ef Cblcag*, I1L,

Chicago, UI., šeštadienis, Liepos-July 28; 1923
WW

Angliakasiai nu
traukė Derybas

agaa.nTifcft -■gaairfaK ■■airi an.awg.-«r.a&WTi- ~teiw> 

FnancijosrBelgijos dte-klaraci- 
jos, kad nebus vedama jokių 
derybų so Vokietija iki nebus 
sustabdytas IpaĮšy^is priešini
masis ir kad Buhr distriktas 
nebus okupantų evakuotas ki
taip, kaip laipsniškai, sulig to 
kaip Vokietija mokės kontri
bucijų. Tėčiaus 
tinka padaryti okupacijų ‘'ne
matomų”/ jei vokiečiai sustab
dys pasdys pasyvį priešinimu
si.

Franci ja $uj

MM*

kinti markę ir išleisti visai 
naujus pinigus. Birža ir finan
siniai rateliai ‘sakot, ikad jau 

prisiartino Vokietijos finansi
nis susmukimas ir kad jokio 
išsigelbėjimo nebėra,

Danija ratifikavo sutartį su 
Rusija

27, 
pa-

Saukia reichstago susi' 
rinkimą;

Gręsia antracito an 
gliakasių streikas

Belgija atideda atsakymą
Nori pirmiaus pasitarti su Po 

incare. '

Užėmė Vokietijos miestą
Francija nenusileidžia Anglijai
Derybos su antracito kasy 

kly savininkais nutruko
Nutruko kasyklų savininkams 

atsisakius pripažinti anglia
kasių unijų. Angliakasiai 
grūmoja streiku rugsėjo 1 
dienų.

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 27. — Antracito (kietų
jų) anglių kasyklų savininkų 
ir angliakasių derybos dėl al
gų šiandie nutruko ir nežinia 
ar jos daugiau beatsinaujins.

AngiilĮajk^«iiai pasiūlė ^Minti
nai užbaigti derybas ir jų dau
giau nebetęsti, bet, kasyklų 
savininkai pasiūlė, kad dery
bos vėl atsinaujintų, jei vie
na kuri pusė to pareikalautų 
per bendros konferencijos se
kretorių.

Derybos nutruko delei ang
liakasių reikalavimo pilnai 
pripažinti unijų ir įvesti 
“check uffM sistemą. Kasyklų 
savin inkai be jokio svarstymo 
ta reikalavimų atmetė. Tada 
angliakasiai pareiškė, kad jei 
kasyklų savininkai atmeta rei
kalavimus visai jų nesvarstę, 
tai nėra reikalp tęsti ir dery
bas. Be to angliakasius užrū
stino kasyklų savininkų pa
reiškimas, kad įvedimas 
“clieck off” sistemos yra “ne- 
amdrikoaiiškas reikalavimas”. 
Į tai angliakasiai atkirto, kad 
jie nenori kad butų svarstoma 
jų patriotizmas ir padarytas 
dalimi derybų.

Angliakasiai jau vakar no
rėjo nutraukti derybas, helį 
kasyklų savininkai išprašė dar 
vienų dieną deryboms. Bet iš 
to nieko neišėjo, kadangi nė 
viena pusė nenori tuo klausi
mu nu skleisti.

Reikalavimas pripažinti un 
jų buvo paduotas griežtoj for-

BRIUSELIS, liepos 2>. 
Belgija galbūt neatsakys 
Anglijos kontribucijos notų 
premieras Theunis nepasitars 
su Poincare sekamų savaitę. 
Pripažįstama, kad yra skirtu
mų Belgijos ir Francijos. nuo
monėse.

Anglija jau nebesitiki sii- 
sitaikimo

iki

Mano, kad derybos su Franci
ja tęsis iki Vokietijos sus
mukimo.

metų kovoja

moj, su pareiškimu, kad jei 
jis nebus išpildytas, tai rug
sėjo 1 dieną bus paskelbtas 
aintraefito ^angliakasių lyri
kas. ♦

Deryboms nutrukus streiko 
pavojus did(i.iHtsi. ĮNąite (dery
bos veikiausia ' ir atsinaujins, 
bet ar kas iš to išeis, yra labai 
abejotina. Nes kasyklų savi
ninkai visomis įmonėmis per 
per ddsėtkus
prieš unijų ir vargiai jų pri
pažins, o angliakasiai veikiau
sia nesutiks taikintis be uni
jos pripažinimo. Be to dery
bos ir algų klausime nirimo iki 
šiol neatsiekė. Angliakasiai 
reikalauja pakėlimo algų, kuo 
met kasyklų savininkai nori 
jas nukapoti. Esant tokiems 
dideliems skirtumams reikala
vimuose, susitaikimas yra la
bai sunkus.

Streikas, jei jis kiltų rugsė
jo 1 d., paliestų vien kietųjų 
anglių kasyklas, kadangi min
kštųjų anglių kasyklų savinin
kai jau yra susitaikę su ang
liakasiais.

Prancūzai užėmė dar vieną 
Vokietijos miestą

(LONDONAS, liepols 27. — 
Viešpatavęs čia optimizmas, 
kad galbūt ir . bus susitaikinta 
su Francija ir Belgija dėl Vo- 
kietijofe kontriburi!jos, dabar 
pradeda nykti, ’ gavus žinių, 
kads ne Frantija, nė Belgija 
nenori nusileisti ir griežtai lai
kosi savo pirmiau paskelbtos 
Killitikos smaiigti’ Vokietiją 
dek galima ^blausia/

Niekdrie mano, kad derybos 
tarp talkininkų užsitęs iki ru
dens, kuomet kasdie Vokieti- 
.oje padėtis blogėja ir Vokie
tėj a skubiai' artinasi prie vi
siško susmukimo. (Esą Vokie
tijos markės puolimas dar nė
ra taip pavojingas Vokietijai, 
<aip gręsiąs sukilimas, kuris 
m'idarys neišvengtinu, jei 
vadėtis greitu laiku ‘.nepage

rės.

Socialistai reikalauja skubaus 
veikimo, kd išgelbėjus Vo
kietijų nuo visiško finansi
nio susimuklmo.

BEBiLINAS, liepos 27 dienų. 
— Reichstagas liko pašauktas 
susirinkti nepaprastam posėd
žiui rugp. 10 dienų. Tai pa
daryta partijų konferencijos 
nutarimu.

“Reichstagas turi veikti tuo 
jaus”, sako socialistų vadovas 
Braitscheid “Mesduosime 
kancleriui Cuno dar vienų pro
gų įrodyti savo ekonominį ir 
finansinį sugabumą. Mes rei
kalaujame, kad didesnės ver
tes nuosavybes butų valdžios 
užgriebtos ir kad visi taksai 
butų užmokėti sulig šiandie
ninės vertės markės. ,

fjRejdhsibankas tudi įišleisti 
auksinius kreditus, o ne popic 
rinius. Algos įstatymais turi 
būti padarytos algomis su tik
ra verte. Pinigų klausimas 
turi būti išrištas.

WASHINGTOH 'liepos 
—Danijos legacija šiandie 
skelbė, kad Danijos pariamen 
tas nepaprastame posėdyje ra 
tifikavo laikinę sutartį tarp 
Danijos ir Rusijos. Ta sutar
tis veiks tik iki to laiko, kada 
bus padaryta nuolatinė drau
gingumo sutartis tarp tų dvie
jų šalių, kurion įeis pripaži
nimas Rusijos valdžios ir at
naujinimas Jpįiilnų, prekybinių 
ir diplomatinių ryšių. Abi ša
lys prisižadėjo nevesti viena 
preš kitų jokios propagan
dos. ..

Sutartis yra parašyta anglų 
kalboj, kuomet pirmiau visos’ 
internacionalinės sutartys bu
vo rašomos tik franeuzų kal
boj.

Markė nepaliauja pulti
Už 90c. duoda 1,000,000 mk.

MANNHEIM, liepos 27. 
Francijos kareiviai šiandie 
ėmė Rheinau, Badene ir 
varė vokiečių policijų.

uz-
iš-

Francija jau parašė atsa 
kymą Anglijai

betAtsakymas esųs taikus, 
FrantVja įviistik nenusileid
žia.

27. -
Angli- 

bus

Bėdinas pradeda pritrukti 
maisto

Niekas nenori pirkti 
duoti prikėš už
Ragina Vokietijų 
naujus pinigus.

ar par- 
markes.

išleisti

27. — 
Vokieti- 
apsireiš-

Vokietijos monarchistai 
veikia

•NEW YORKAS, liepos 27. 
— Vokiečių tmarkės šiandien 
biržoje parsidavinėjo po 90c. 
už 1,000,000 markių. Prieš ka
rų gi 1,000,000 markių buvo 
vertas $238,000. Bet nežiū
rint markės didelio nupuoli
mo, mažai kas jų perka, nes 
visi tikisi, kad markės dar že
miau puls.

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totų 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.

PARYŽIUS, liepos 
Francijos atsakymas į 
jos {kontribucijoj notų 
paduotas Anglijos valdžiai šeš
tadieny ar septintadieny. Po- 
incare, užbaigęs rašyti atsaky
mų, įvyko į vasarnamį kelių 
dienų poilsiui. Atsakymas tc- 
čiaus bus paduotas Anglijos 
valdžiai tik po to, kaip Bel
gijos valdžia bus gavusi jo 
kopijų ir jį apsvarsčiusi Kaip 
tik Francijos ambasadorius 
Briusely praneš, kad atsaky
mo kopija yra paduota pre- 
mierui Theunis, Francijos am 
basadoriui Londone, bus įsa 
kyta paduoti 
jos užsienio 
jai.

Francijos
lįai skaito, kad atsakymas yra 
taikus, nes jis priima nieku- 
rius Anglijos pasiūlymus, o 
kitais prašo platesnių 
škinimų. Betgi tuo pačiu laiku 
atsakymas

atsakymų Angli 
reikalų minister:

oficialiniai rate-

paai-

griežtai laikosi
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Didelis potvinis Ghinijoje
1,000,000 žmonių liko be pas

togės. Daug žmonių žuvo.

PEKINAS, liepos 27. —Vie
nas milionas žmonių liko be 
pastogės Anhui provincijoj dė
lei potvinio, kuris palietė 
dvidešimtį distrjktų. Potvy
nis pasidarė delei ,nuo didelio 
lietaus išsiliejusių upių. Nie- 
kuriosc vietose tvenkiniai tru
ko ir ištisi kaimai ir mieste 
liai liko nunešti vandens.

Manoma, kad labai daug 
žmonių žuvo. Išsigelbėjusieji 
šiaip taip pasiekė kalnus, kur 
jie neturi maisto ir kenčia di
delį vargų.

Potvinių yra ir kitose Chini- 
jos dalyse. Visur renkamos 
aukos nukentėjusioms, kadan
gi valdžia negali jiems pa
gelbėti, pati nieko neturėda
ma.

Socialistas Branting su- 
grįšiąs valdžion

STOCKHOLM, liepos 27. — 
Net ir dabartinės valdžios na
riai pripažįsta, kad sekamų 
rugsėjo mėn. valdžion sugrįš 
socialistas 'Hjalmar Branting 

ir kad Švedijoje vėl susidarys 
grynai socialistinė valdžia. 
Socialistai tikisi turėti parla
mente 106 balsus iš 213, o nie- 
kuriuose atsitikimuose ir 116 
balsų. Branting jau du sykiu 
buvo Švedijos premieru, bet 
kad .socialistai neturi didžiu
mos parlamente, jo veikimas 
buvo labai aprubežiuo- 
tas. Patekęs valdžion Bran
ting ketina, pirmiausia rūpin
tis sumažinti iki minimum 
Švedijos armijų.

Kareivis nušovė daktare v
Grūmoja streiku

DUSSElLDORF, liepos 27. 
125,000 metallo darbininkų, 
priklausantys vieni unijai, ku
rios raštinė yra Essene, pri
grūmojo paskelbti. streikų, 
jei tuojaus nebus žymiai pa
kelta alga.

Reikalauja injunetiono

BATTLE CREEK, Mieli., 
liepos 26. — Nežinomas žmo
gus, manoma, Werron, atėjo 
Dr. W. S. Shipp raštinėn, ke
liais šūviais nušovė daktarų ir 
pats iššoko per 6-to augšto 
langų, ant vietos užsimušda- 
mas. Manoma, kad Werron 
yra ex-kareivis ir kad jis at
keršijo tuo Dr. Shipp už jo 
atidavimų kariuomenėn laike 
drafto.

BiERLINAS, liepos 
)idžiausias pavojus 

, os markės puolimo 
čia tame, kad Berline prasi
deda jaustis maisto trukumas. 
Tai delei to, kad prekės mažė- 
a, sandėliai išsisemia, o per- 
eupčiai, tikėdamies dar dides
nio markės nupuolimo, neno
ri pardavinėti už markes. San- 
crovininkai irgi nenori pirkti 
daugiau prekių, nežinodami 
kas bus su marke, o taipjau 
prekių sunku yra ir gauti

Arbatos, kavos, ryžių ir ki
tų tropinių šalių produktų 
au visai nebegalima gauti. 

Trūksta ir bulvių, delei vėly
vo derliaus ir delei to, kad 
valldžia daug bulvių siuntė į 
okupuotus kraštus, šeiminin
kės negaudamoe maisto tur
gavietėse, nežino! kų daryti ir 
stveriasi įvairiausių, 
neteisėtų priemonių 
maisto.

Berlino miesto valdžia jau 
atsikreipė prie federalinės val
džios, prašydama ! parūpinti 
daugiau maisto ir įvesti kainų 
controlę. < ji •

Finansiniai /ekspertai ragina 
valdžių kuogreičiausia panai-

t

ExrkaUęri$ ir sūnūs palai
ko* su Jais nuolatinius ryšius

■ i ę'* .

LONDONAS, liepos 27. — 
Buvęs Vokietijos kronprincas 
(sosto įpėdinis) iEriediiich 
Wilhelm, kaip sakot Amster
damo žinia, pienuoja pabėg
ti iŠ Wieringcn. Jis palaiko 
nuolaitinius susižlinojįmus su 
nacionalistais ir jų organiza
cijomis ' visojo Vokietijoje. 
Jeigu jis sumanytų pabėgti, 
tai jis lengvai galėtų padary
ti, kadangi sala yra labai men 
kai saugome.

Pas ex-kaizerį Doornc irgi 
nuolatos lankosi Imonarchis- 
tai. Pereitų mėnesį be kitų 
apsilankė princas Eite! ir bu
vęs ministeris von Helfferich. 
Sakoma, kad pas ex-kaizerį 
buvo slapta apsilankęs ir di
džiausias Vokietijos kapitalis
tas Hugo Stinnes. Ex-kaize- 
siui taipjau nebūtų sunku pa-, 
bėgti, jei jis to panorėtų.

Žinia spėjau kad daugiau 
šia veikiama apie sugrųžinimą 
ex-kronprinco, o ne ex-kaize- 
rio, kadangi pastarasis pasida
rė labai nepopuliarus tarp Vo
kietijos monanchistų.

Iš Chicagos į New Yorką į 
8 ir pusę valandas

-—r.----------—|

GARDEN CITY, N. Y., lie
pos 27.

mechaniko 
7 ;30 vai. 
aeroplanu 

išskrido iš

CHI'CAGlO. — Kepurių ir 
skrybėlių (fabrikantai Textile 
Hea<Iware Co., 2338 Mihvau- 
kee Avė. ir Polakoff and Bra- 
ndy Co., 557 W. Jackson Blvd. 
pareikalavo injunetiono prieš 
United Cloth Hat and Cap 
Makersr uniją, jos viršininkus 
ir visus vietos unijos narius. 
A'tyiejų tų kompanijų darbi
ninkai streikuoja, reikalauda
mi. pripažinti unijų. ’ A . . f ' -3*

NEW YORK, liepos 26. — 
Neužilgo manoma pradėti pla
čių kampaniją, kad suorgani
zavus bankų darbininkų. Dau
gelis darbininkų jau dabar pri 
sidėjo prie unijos. Bankai 
atsakyčiui į tai mano pakelti 
darbininkų algų, bet panai
kinti bonusus.

Telefonistės atšaukė streikų.

BOSTON, Mass., liepos 26.
— Streikuojančių Naujosios 

vadovė 
paskelbė/ 

yra

Anglijos triefofhisčių
Julia S. O’Connor 
kad telefonisčių streikas 
atšaukiamais. Streikierė^ {rei
kalavo 7 vai. darbo dienos ir 

bet streikų

f Aviatorius Eddie 
Stinson, lydimas Illinois avia
torių kliubo prezidento Char
les Dickinson ir 
Arthur Gray šįryt 
atskrido metalikiiu 
iš Chicagos. Jie
Chicagos vakar 11 vai naktį 
ir padarė visų kelių be jokio 
sustojimo į 8 valandų ir pusę. 
Jie skrido vidutiniškai 100 m. 
į valandų greitumu. Jie tiki
si sugrįžti į Chicagų dienos 
laiku. Tai yra pirmas trijų 
pasažierių skridimas /tarp tų 
dviejų ’ miestų naktį ir be jo
kio sustojimo.

Tas pats aeroplanas 1921 
m. atskrido su penkiais pasa- 
žieriais iš New Yorko į Chi
cago be sustojimo į 8 vai. 55 
min. <Bet jie skrido dienos 
laiku.

Ši kelionė esanti reikšmin
ga, kadangi ji parodanti aero
planų transpoįrtarijos galimy
bę. Chicagoje žmogus atlikti 
visus reikalus dienų, vakare 
nueiti j teatrų, o ant pusry
čių būti New Yorke.

G Dickinson yra milionie- 
rius, kuris keletu metų atgal, 
būdamas 65 m. amžiaus, išsi
mokino skraįdyrt|i 
ir dabar yra vienas žymiau
sių aviatorių visoje valstijoje.

aeroplanu

kad ir
gauti

pakėlimo algos, 
pralaimėjo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 26 d., užsienio pi- 

tmi ns mažiaus kaip už 254)00 doleriu
buvo skaitoma Amerikai ptaP

• ig, ; v i
lerlingrų ........ $4.59
) kronų........ $1.45
kų.... ............. $4.86

$17.90
Belgijos 100 frankų
Danijos 100 markių

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

Lietuvos 100 Litų_____
’4 I>enkų 100,000 markių
' ’ Norvegijos 100 kronų

Olandų 100 kronų .....
Šveicarų 100 kronų.....
Švedijos 100 kronų.....
Vokietijos 100|000 markių ..u 12 H c

... $4.40 

. $10.00 

.... 5%c 
. $10.25 
. $39.45 
.. $17.87 
. $26.70

Hardingas nori didelio karo 
Į^gįlaivynol

SEĄTTLE, ĮWa«H 
27. — Prezidentas Hardingas 
šiandie savo pirmoj prakalboj 
po sugrįžimo iš Alaskos, pa
reiškė, kad Amerika turi rū
pintis užlaikyti didelį 
laivynų. Esu tik ant 
laivyno Amerika turi 
ir juo pasitikėti iki 
tas laikas, kada visos 
sutars nebevartoti
ginkluotų spėkų. Tai jis pasa
kė presos kliube sugrįžęs iš 
Jperžbli’ijlįjimo' dalies Jungt. 
Valstijų laivyno Pacifike.

iliepos

kar 
didelio 
remtis 
neateis

šalys 
daugiau

DOKŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

:NEW YORK, liepos 26. — 
1,400 dokų darbininkų sustrei
kavo Nėjw Yorke. Streikų- pa
skelbė I. W. W. Prisidėję prie 
Am. Darbo Federacijos dckųl 
darbininkai nestrėikuoja. j

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina (temperatūroje. Tai
pjau ir ryto.

Saulė teka 5:38 valandų, lei
džiasi 8:14 vai. Mėnuo leid
žiasi 6:24 valandų ryte.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos-žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

naujienos
1739'S.HalstedSt.

Chicagolll.
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Tautų Sąjungos 
Išlaidos

Paetaruoj u laiku Prancūzų 
senatas ir parlamentas užimtas 
diskusijomis dėl 1923 m. Pran
cūzijos biudžeto. Tarp kitų iš
laidų, numatytų biudžete yra ir 
Tautų Sąjungos biudžetas, nes 
kaip žinoma, Prancūzija tą įstai
gą daugiausia ir palaiko. Vie
name paskutinių parlamento po
sėdžių Margoine, užsienių reika
lų komisijos vardų kaip tik tu
rėjo pranešimą apie T. S. išlai
das, “Temps” paduoda Margoi- 
ne’o sutrumpintą pranešimą, iš 
kurio matyti, kad Tautų Sąjun
ga turi užsilaikyti iš pajamų, 
kurias gauna iŠ visų valstybių 
T. S. narių, bet realybė parodė 
visai ką kita. 1923 m. biudžco 
išlaidos 24,933,508 aukso fran
kų, iš kurių: generalio sekreto- 
rijato išlaidos 14,860,546 auks. 
fr., ir tarptautinio teisių tribū
noj _ 1,880,962 auks. fr., tarp
tautinės darbo organizacijos 
8.192,962 auks. fr.

Iš kur tokios išalidos? 1920 
m. pradžioj generalis sekreto
riatas turėjęs susidėti iš genera
lio sekretoriaus, sekretoriaus 
adjutanto, dviejų subsekretorių 
ir 11 skyrių vedėjų: savaime su
prantama, kad kiekvienas virši
ninkas turės sekretorius. Bet 
nepoilgam T. S. personalas buvo 
167 žmonės ir 1922 m. jau 480 
žmonės. Tas pat buvo ir su al
gomis: skyriaus vedėjas 1920 m. 
gaudavo 40,000 auks. fr. ir 1922 
m. 53,000 auks. fr. Generalis se
kretorius gauna 180,000 auks. 
fr., o generalio sekretoriaus ad
jutantas 96,000 auks. fr., sub- 
sekretoriai po 60.000 auks. fr.

Generalis sekretorius, kuris iš 
viso gauna 180,000 aukso fr. 
gauna 96,000 auks. f r. algų; 
60,000 auks. f r. reprezentacijų 
reikalams ir 24,000 aūks. fr. gy
venti Ženovoje. Be to, jis turi 
du bendradarbiu, katrie gauna 
po 24,000 auks. fr., asmenišką 
sekretorių, kuris gauna 14,000 
auks. fr., ir tris stenomašinistės 
— po 10,620 auks. ir. **

Generalis sekretoriaus adju
tantas iŠ viso gauna 96,000 auks. 
f r., iš kurių 72,000 alga ir 24,000 
auks. f r. reprezentacijų reika
lams. Jis turi taip pat du ben
dradarbiu, kurių kiekvienas gau
na 24,800 auks. fr. asmenišką 
sekretorį 14,700 auks. fr. ir dvi 
stenomašinistės po 11,000 kiek
viena.

Tarptautinių biurų skyriaus 
direktorius, kuris turi generalio 
subsekretoriaus adjutanto titu
lą, gauna iš viso 84,000 auks. fr., 
iš kurių 72,000 auks. fr. algos 
ir 12,000 auks. f r. reprezentaci
jų reikalams, jis turi 4 pagelbi- 
ninkus, kurie vienas gauna 21,- 
000 auks. fr., kitas 15,200 auks. 
f r., trečias — 12,300 aukso f r., 
ir ketvirtas — 9,920 auks. fr. ir 
taip paskui visi kiti direktoriai 
ir sekretoriai. Bet tai dar ne 
viskas: prie algų, reprezentaci
jų, aostogų išlaidų dar prisideda 
išlaidos išmokamos dienpini
giais už tuos posėdžius, kurie 
esti ne Ženevoje, kur kitur, tuo
met aukštieji valdininkai gauna 
40 šveicarų fr. kas dien, žemes
nieji — 30 šveicarų fr. pirma 
savaitę ir 25 šveic. frank kas
dien visas sekančias savaitės.

Margoine pastebi, kad tai dar 
nevisos išlaidos, nes Paryžiuje 
yra dar speciali įstaiga iš 25 
žmonių, kurie seka kiekvieną T. 
S. žingsnį. Tos įstaigos direk
torius gauna 25,000 prancūzų 
fr., jo sekretorius — 14,000 auk
so fr., du redaktoriai 13,000 fr. 
ir tt. Be to, dar T. S. turi bib
lioteką; ją aptarnauja 20 žmo
nių, kurie taip pat gauna algas 
nuo 24,000 auks. fr. iki 1,900 
auks. f r. Paryžiuje taip pat 
yra T. S. biblioteka kurią aptar
nauja 14 žmonių.

Laikraštis, baigdamas skun
džiasi Ą;turįs daugiau vietos pa
duoti 'smulkmenos apie tai, 
kiek gauna žemesnieji T. S. val
dininkai. Tai esą labai pikantiš
kas dalykas, tai galima tik pas
tebėti, kad ir jie gauna algas, 
pritaikintas aukštesniųjų valdi
ninkų algoms. (Elta).
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FZ* LoJS. TAS JUMS BUS 

ANT naudos;

S. L FR8I0N AS 00.
58

&
809 W. 351h Sf., Chicago

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam gpnigua ir 

Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
Ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto. x

’■■■ ‘ ' ........ .i —-1

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 •

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Įlydė Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'alle St. Room 530

:o.

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
šiame Naujieny Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu

vėms paminėti bus i’ .*. t

Šaudymai ir Ug'nįs
GRAŽIAUSIAS pyrotechnikos programas 

BENGALIŠKOS UGNIS ,

Tarp “fire work’y”
Raudona ugnis 
žalia ugnis 
Bengališka trijų spalvų ugnis 
Romaniškos žvakės 
Aukso lietaus žvakės 
Elektros žvakės 
Parodos žvakės 
Spalvuotų^vaigždžių raketos (12) 
Parodos įvairios raketos (6j> 
Spenialčs raketos 
Trjs didelės raketos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų) 
Pavos raketos (4 svarų) 
Aukso turbilionai

bus sekami pastebėtini numeriai

'ir.'

Jack-in-»-Box
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės 

_ Sidabriniai berželiai
Kvietkų fpntanai
Ind toniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai
Magnesijos liepsna
Sąrpentinos l
Bombų sprogimas
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas sų sidabro ugnimis
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

IA

Kviečiam^ visus Chjcagiečius ir Chicagietes būtinai ateiti i ši puiku 
Naujieny Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą SuvienytyjŲ Amerikos Valstijy valdžios ir pasigrožėti 
puikiaisiais fainvorkais. i H i ’ ! NAUJIENOS.

jb,*-
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J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. V^baeh Avė.

Tet: Pullman 6377.'

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
' ĮTAISYMAI , 

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS |

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

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelnų ar 
nuostoli.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, -$25.00 ir, 
$27.50 dabar ....................... ......  $185(1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 t» 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės, nuo $22.50, $25.50 ir 
$27.50.^ Dabar .................   $1850$27.50. Dabar ..........................  $1850
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. ,
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON
i 739 W. 14th Str.
įl-mos durys j rytus nuo Halsted Str. 

Atdara kasdien nuo 8 lyto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakar) 
Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.

4.

e



NAUJIENOS, Chičago, UI

SIUTAI SU 2 KELNĖMISgalima
Telefonai

MANDAGUS IR

Atdara subatoj iki 10 vai. vakare

3113 South 
Halsted St.

GREITAS PATARNAVIMA 
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

Švedų Žemės 
Ūkio Parodos

Anot paskelbtų parodoje davi
nių, paskutiniais metais bendras

Duonos kultūra šveduose ga
na įvairi atsižvelgiant į įvairias

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO. ILL.

prie 
kiek- 

atsisiti- 
Teikiu y-

Duodu pa-

— Kuppenheimer, Stratford, Fashion Park, 
Tai yra tie patįs išdirbiniai, kurie yra par-

automo- 
vi šokiems 

Kaina

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Musų Maišytų Gatunkų Siutų 
Išpardavimas yra Skelbiamas

Sept. 29
Oct. 20 

October 3 
19, Oct. 10

(SPAIN),

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tek Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

■Tel. Blvd. 3138
| M. Woitkew’di 
| BANIS 
4 AKUŠERKA 
■Turiu patyrimą. 
įPasekmingai pa- 
|tamauju 
■gimdymo 
■viename 
’kime. -___ „
|patišką_ prižiurę

~ ‘„į_ 
įtarimus moterims 
gir merginoms vėl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Del pasaulinio karo tarpas 
tarp šios parodos ir dabartines, 
įvykusios Gotenburge, užsitęsė 
12 metų, per kurį laiką švedų 
žemės ūkis žymiai patobulėjo. 
Ypačiai didelės pažangos žymu 
gyvulininkystės srity.

Gotenburgo parodoje buvo iš 
statytos žymiausios gyvulių vei
slės, gavusios premijas iš švedų 
valdžios. Be to, parodoje buvo 
išstatyti įvairių veislių užsienių 
arkliai, jaučiai, karvės ir kiau
lės, kurie buvo įvežti į švedus iš 
svetur ir, tarpininkaujant išti
sai eilei specialių institutų, bu-

daugiau kaip 600 pieninkystės 
sąjungų, 200 sąjungų kiauši
niams, vaisiams ir bulvėms par
davinėti, 25 skerdyklų savininkų 
sąjungos ir šiaip įvairių organi
zacijų, turinčių reikalo su spiri; 
to, durpių, miltų ir kt. išdirbi
niais.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

šveduose prieš karą kas pen- 
keri metai būdavo organizuoja
mos žemės ūkio parodos. Jas or
ganizuodavo gausingos švedų že
mės ūkio draugijos, kurios sten
gėsi viešai parodyti tai, ko šve
du žemės ūkis galėjo pasiekti 
arklių, raguočių, žemės ūkio pro
duktų, ūkio metodų ir tyrimo 
metodų srityje.

Priešpaskutinė paroda buvo 
įvykusi Erebro mieste 1911 me
tais, kur buvo išstatyta: 516 ar
klių, 633 stambieji gyvuliai, 421 
kiaulė, 112 avių, daugiau kaip 
tūkstantis egzemplarų paukščių, 
530 kolekcijų mašinų/ 1,250 nu 
merių žemės ūkio produktų, dau
giau kaip 200 numerių miškinin
kystės produktų, per 200 nume
rių žuvininkystės produktų ir 
apie 100 numeriu mokslo dar-

Offso vai.:
Tel

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washirtgton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

mie-
— šiaurės da- 
ir miškų ūkį

.Tel. Yards 1188
STANLEY P. 

j MEžEIKA 
ČRABORIUS ir

BšĮsamuotojas
Tunu 

bilius j 
reikalams, 
pririhama.

Į 3319 Auburn
1 Avė., Chicago

Mes nesenai užbaigėme musų didelį trijų mėty sukaktu
vių išpardavimą. Tūkstančiai žmonių iš visų dalių mies
to pasipirko sau rūbų šiame išpardavime. Mes turėjome 
labai daug stako prisipirkę musų trijų metų sukaktu
vėms. Mes dabar turinme ant rankų šimtus pavienių 
siutų iš. visokių gatunkų, visi naujausių stylių ir mode
lių, visokių mierų spalvų ir labai gerai žinomų išdirbė- 
jų kaip tai 
Fit Form.
davinejami didžiausiose rūbų krautuvėse ir didžiausia 
me rūbų centre West Sidėje.

Ganai 0267 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

Skatikas prie 
Skatiko

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

(Del švedų žemės Ūkio parodos 
įvykusios Gotenburge birže

lio 19—24 d.)

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

8315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

PALM BEACH SIUTAI
Specialiu worsted, gabardines 
ir pagerinto materijolo, su 1 ar
ba 2 kelnėmis, nuo

$12.50 iki $27.50

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

1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Boulevard 5913 \ •

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

24,557.876 
prie Lundo miesto., ha. Rugiais buvo užsėta — 372, 

712,902 ha,
— 166,847 ha ir kvie- 

140,903 ha.
f Gyvulininkystės dalykas vaiz- 

žemės ūkio mokyklas su pusės duojasi skaičiais: 1919 m. buvo 
metų kursu, 36 mokyklas spe- 715,000 arklių, 2,550,000 stam- 
cialiai moterims, kur kursas iš- biųjų raguočių, 1,696,000 avių ir 
einamas per tris mėnesius, ir 18 ' ožkų, 716,000 kiaulių ir 4,871,- 
nuolatinių kursų žemės ūkio'000 paukščių. — Y. (L-va) 
kontrolieriams specialistams ruo
šti. Be to, yra ištisa eilė pieni
ninkystės mokyklų, o taip pat 
daržininkystės, žuvininkystės ir 
durpininkystės mokyklų.

Visa tat labai gražiai buvo at
vaizduota parodoje tai: buvo lyg 
žemės ūkio valstybinio darbo 
grandinė.

Bet ir visuomeninė savigaiba Kiekvienam žmogui — tai- 
ir organizacija žemės dirbimo,! gi ir man reikia taupyti- 
gyvulių veisimo, žemės ūkio pro-1 Čėdyti pinigus. Kitaip ne
dūktų eksporto ir technikos da- (galima gyventi.
iykų, kaip parodė paroda, užima j Sučėdyti pinigus į,.... 
šveduose aukšta vietą. Čia buvo tik tada> kada nuolat; kož.

' 1 Įną peidę, dedi skatikų prie 
skatiko, centų prie cento, do
lerį prie dolerio.

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuŠelis.

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

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

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

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

3410 S'o. Halsted St.
—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

LAFAYETTE Aug. 4, 
LA SAVOJE Aug. 
PARIS Aug 

FRANCE

NEW

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So/Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

Sept. 1,
Sept. 8,

15, Sept. 12,
Aug. 22. Sep

YORK. VIGO 
BORDEAUX

Rašykite dcl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba j 
didį j j ofisą 19 SUte Street New York.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vaL 

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Rėš. 1139 Independence Blvd. Chicago

Ofiso Telefonas TW XX A PPAAIY Busto Telefonas 
Central 4104 n. 2Y. DKv2W Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė,
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.
ir Chirurgas 

12 Metų, 7 iki 8 v 
' Chicago. III

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
ĮpFjįStet* Tel. Boulevard 6487
Gjjk’ 4649 S. Ashland Avė

Kampas 47-tos gat.
Ea****^ 2-ros lubota

Lietuviai DaKta
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Telephone Yards 1532

DR. J. I
Lietuvis Gydytojas 

Ofiso vai.: 9 iki . “ 
3259 So. Halsted SI

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu I 
si Pennsylvani-I 
jos ligonbučiuo i 
se. Sąžiniškai pa-i 
tarnauja, -viso-' 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930' 
Valandos pagal sutartį

kuris padarė šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuvių Chicagoje ir už 
Chicagos, ir kas didelėj daly j prisidė
jo prie jo greito augimo.

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

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

Taigi, kur jus turite jūsų taupymo 
sąskaitas?

Peoples v^Bank
DR. C. K. KLIAUGA

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

kampas 18-th Street.
Phone Canal 0257

DR. S. BIEZIS
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

vo pritaikinti žemės ūkio dar
bams ir plačiai išsiplėtė.

Ne mažiau įdomioą buvo paro- klimato ypatybes. Tuo tarpu 
doje grudų ir semėnų duonos kaip pietų Švedų dalys verčiasi 
kolekcijos. Tas kolekcijas išsta- daugiausia tik žemės darbu ir 
tė grudų ir sėmenų stotys, kai- sėja daugiausia kviečius, 
po rezultatai naujų mokslo me- žius ir runkelius 
todų, kuriais buvo pagerintos lys eksploatuoja 
grudų ir sėmenų rūšys. Čion rei-i šalia žemdirbystes. Pačioje šiau- 
kia priskaityti ir išstatytus ty- rėje miškininkystė yra visų svar- 
riamųjų laukų ir trąšų pavyž- blausias gyventojų verslas, 
džius.

šveduose yra 2 aukštosios že 
mes ūkio mokyklos viena prie sėjamos žemės plotas siekia 3 
rujiiversiteto Upsalos miesto, j 794.711 ha, miškų 
o antra
Abi šios mokyklos turi labai di- į 169 ha, avižomis 
deliuš žemės ukius. Be to, šve-, miežiais 
dai turi 13 žemės ūkio moky-, čiais — 
klų su 2 metų mokslo kursu, 44 į

Naujienų Spulkon 
čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

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

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

TURNER BROS. CLOTHING COMPANY
Laike šio visokiŲ gatunkų siutų išpardavimo, mes parduosime visus 
tuos stiliškus siūtus musų pačių pirkimo kaina. Mes esame užtikrinti, 
kad jus rasite mierą ir spalvą kurią jus geriausiai mėgstate. — Vyrai! 
Štai yra jūsų proga. Nepraleiskite jos!

»>>c

Turner Bros, visuomet ran
dasi savo krautuvėje ir su- 
teikia asmeniškų patarnavi
mų kiekvienam.

♦ ,

Mes neimame jokio atlygini
mo už patarnavimų. Mes 
garantuojame pilnų užganė- 
dinimų arba pinigus grųži- 
name.

TURNER BK CLOTHING C!
S. Corner Roosevelt andHalsted St.

L



NAUJIENOS, Chicagc, ni. šeštadienis, Liepos 28, 1923

NAUJIENOS
The Uthuanlan Daily News 

rnblished Daily, except Sunday by 
The Lithuanian News Pab. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis >

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
38.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.0$ per year in Chicago.

8c per eopy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the aęt pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu: 

Metams .... ..... .............  $8.00
Pusei metų_____________ ___ 4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam........ ........ —... 1.50
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus! 
Viena kopija .. ..........
Savaitei____ ____ ...__
Mėnesiui____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:~ $7.00

3.50 
1.75

, 1.25 
, .75

.75

3c
18c
75c

Metams...... .......
Pusei metų ....... .
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiarn 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
• (Atpiginta) >

Metams________ __________ $8.00
Pusei metų..........4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.
u j J---------- --rLgJĮjr

Svarbių įvykių 
priešdienyj.

Iš Vokietijos ateina alar- 
mingų žinių. * Pinigų vertė 
puola galvatrūkčiais. Jau 
dabar vienam doleriui mo
kama milionas markių. Ber- 
line, laikraščių pranešimais, 
eina didelis judėjimas- Lau
kiama riaušių, kadangi žmo
nės nebegali įpirkti maisto.

Tokiai padėčiai susida
rius, suprantama, kad atsi
randa visokių gaivalų, kurie 
stengiasi tą žmonių ūpą sa
viems tikslams panaudoti. 
EinJi g,-a.nclų-, ktid komunistai 

rengiasi prie sukilimo. Iš 
kitos pusės, monarchistai ir- 
gi nesnaudžia. Sakoma, kad 
paskutinėmis dienomis ypač 
daug svečių pradėjo lanky
tis pas buvusį kaizerį. Tai 
vis esą visokie monarchis
tai, kurie svajoja apie mo
narchijos grąžinimą. Delei 
to kalbama, kad monarchis
tai planuoja pakartoti Kap- 
po bandymą.

Santykiai tarp Anglijos 
ir Francijos neina geryn. 
Ramsay Macdonald, Angli
jos Darbo Partijos vadas, 
parlamente padarė paskuti
nes pastangas- išpildyti pa
sižadėjimą, duotą kare žu
vusioms kareiviams, būtent, 
kad pasaulinis karas turėjo 
būti paskutinis karas. Mac
donald pasiūlė parlamentui 
priimti rezoliuciją, kuria ei
nant butų šaukiama inter
nacionalinė nusiginklavimo 
ir taikos konferencija. Re
zoliucija liko atmesta 286' 
balsais prieš 169.

jos armija yra stipriausia Giafferi įspėja Francijos žmo- 
Europoje. Tai jos jėga ir 
kartu silpnumas. Palaiky
mui tos armijos reikia neį
manomai daug pinigų: Tuo 
tarpu biudžete visuomet pa
sireiškia deficitas. O tai 
reiškia, kad Francija tęsti 
karo ilgai nepajėgtų, nes fi
nansiniai ji greit sukluptų. 
Bet ar Poincarės valdžia ga
li permainyti savo politiką, 
kuri gręsia Europai nauju 
karu? Vargu.

Tokie tai dalykai dedasi 
Europoje besiartinant devy
nių metų sukaktuvėms nuo 
karo prasidėjimo. Kaip 1914 
m. liepos pabaigoje Europos 
žmonės gyveno įtemptu gy
venimu ir laukė, kad karas 
gal kokiu nors budu bus iš
vengtas, taip ir dabar 
politinė atmosfera ten 
yra įelektrizuota. Laukia
ma nepaprastų įvykių. Tas 
įtemptas gyvenimas Euro
poje ilgai negalės tęstis. Jis 
turės krypti vienon ar kiton 
pusėn: tai priešdienis karo 
ar taikos.

| Apžvalga]
INDIJA IR FILIPINAI

“The Christian Science ^loni-1 
tor” daro palyginimą tarp ang
lų valdomos Indijos ir amerikier. 
čių kontroliuojamų Filipinų. Jis 
sako:

“Rytų Indijoje gyvena 320,- 
000,000 juodveidžių, gelton- 
veidžių ir baltveidžių, kurie 
yra pasidalinę į kastas. Jie 
taipgi skiriasi religija, papro
čiais ir kulturingumo laips
niu. Filipinuose gyvena apie 
11,000,000 žmonių, kurie vi
sais žvilgsniais sudaro viene
tą. Kastų Filipinuose irgi nė
ra.

“Anglijos Rytų Indijoje 
mažiau kaip vienas iš trijų 
šimtų turi progos mokyklų 

lankyti. Tik tenykščių gy
ventojų gali skaityti ir rašy
ti. Dėdės Šamo Filipinų kolo
nijoje vienas iš trylikos lan
ko mokyklą ir 37% gali skai
tyti ir rašyti.

“1919 m. nacionaliniuose 
Filipinų rinkimuose balsavo 
tik 1 iš 15. Provincijų tary
bas renkant Indijoje balsavo 
tik 1 iš 180, o parlamentą 
renkant tik 1 iš 1,300.”
Kaip vienas, taip ir kitas re

kordas yra blogas, bet Anglijos 
yra kiek blogesnis. Jais negali
ma pateisinti pavergimą Indijos 
ir Filipinų. Bet nežiūrint į tai, 
anglai ir amerikiečiai skaito sa
ve 'labdariais pavergtųjų provin
cijų.

nes. Jis sako, kad reikia budė
ti, nes padėtis darosi rimta.! 
Greitu laiku užsidarys keliems' 
mėnesiams parlamentas. Per 
laiką pilnai galima tikėtis mo- 
narchistų bandymo užgriebti 
valdžią į savo rankas, jeigu žmo
nės išanksto neužbėgs tam su
manymui už akių.

MOKSLEIVIŲ PADĖTIS.

“Tėvynė” rašo:
“Laiks nuo laiko Amerikos 

lietuvių pažangiojoj spaudoj 
tenka pastebėti kylančių bal
sų, kad musų pažangioji mok
sleivija neapsakomai skursta 
ir ne vienas atsitikimas liudi
ja, kad net savo tikslo nepa
siekus žūsta. Ir blogiausia yra 
tas faktas, kad niekas ta mok
sleivija nesirūpina ir net ne
simato jokios vilties, kad 
Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė kada nors pradės 
galvoti apie suteikimą pagal
bos tiems nelaimingiems jau
nuoliams?*’
Kas kita su dešiniuoju spar

nu. “Tėvynė” sako:
“Tik pažvelgkitę, b pamaty

site, kad Amerikos lietuvių 
katalikų palaikomo Tautos 
Fondo lėšomis šimtai jaunuo
lių auklėjama klerikalinėje 
dvasioje čionai Amerikoje, ir 
Europos aukštosiose mokyklom 
se. Reikia pripažinti, kad kle
rikalai šituo žvilgsniu pažan
giuosius žmones yra toli gra
žu prašokę, nes, matomai, jie 
puikiai supranta kokią dide
lę reikšmę turi gyvenimu pri- 
aiauklėjimas sau ištikimos in
teligentijos”.
Toliau “Tėvynė” paduoda pa

vyzdžių; kokio didelio vargo 
moksleiviams tenka kęsti. Vie
no moksleivio iš Lietuvos at
spausdinta laiškas, kur jis skun
džias, jog turėsiąs mesti moky
klą, jeigu nesusilauksiąs ūmios 
pageibos. Tam moksleiviui iki 
mokslo baigimo Datnovos žem- 
derbystės mokykloje likę tik 
pusantrų mėtų. Bet jis esąs tik 
suvargęs, jog nėturįs-net tin

kamo drabužio, kad galėjus gat
vėje pasirodyti. Laiškas baigia
ma šiais žodžiais: '

“Bet jei uolius kuo
nors pagelbėti, tai tiek to — 
niekam juk skriaudos nebus, 
jei mane gyvenimo audros nu
blokš į bedugnę, kurioje jau 
vaitoja ne vienas jaunuolis 
mokslo siekęs ir savo vilties 
žvaigžde nusivylęs.”
Moksleivių šelpimo klausima^ 

ištikrųjų yra labai svarbus 
ir musų pažangiajai visuomenei 
reikėtų rimtai juo susirūpinti.

Laiškas iš Kauno sunkigio’ Lietuvos Universiteto Stud 
darbą kalėjimo 1 Tautininkų Korporacija

(Gautas vieno chicagiečio nuo 
savo brolio, kurs jau daugiau 

kaip dveji metki ten 
uždarytas).

i
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Tautininkų Korporacija
Įsikūrus Lietuvos Universite

tui pradėjo jame reikštis akade
minis gyvenimas visoj pilnumoj. 
Iš vienos pusės organizuojama 
mokslo pajėgos — profesūra, 
tvarkoma fakultetai, nustatoma 
jų santikiai su aukštesniais

rencijoj Dorpate, š. m. balan
džio mėnesio pabaigoj. Tauti
ninkai, visiškai nežiūrėdami di
desnės Lietuvos U-to studentijos 
dalies, kuri susiorganizavus 
Stud. Savyšalpos Draugijoj, Stu
dentų Socialistų Draugijoj bei 
žydų organizacijoj, pasiuntė sa
vo'atstovus kalbėti pačiosios 
Lietuvos studentijos vardu, tuo 
uzurpuodami minėtų trijų or
ganizacijų teises. Del to tai 
Liet. U-to Stud. Savyšalpos 
Draugijos Valdyba mušė Dorpa
to konferencijon telegramą, nu
rodydama, kad minėti tautinin
kai negali atstovauti Lietuvos 
studebtijai, nes jie išrinkti tik
tai dviejų negausingų nariais 
organizacijų. Konferencijos 
buvo į tai reaguota ir musų tau- 
tininkėliai atsidūrė keblioj pa
dėtyj ir už tat grįžę iš konfe
rencijos visaip puldinėjo Stud. 
Savyšalpos Draugiją, šmeiždami 
spaudoj ir net grasindami teis
man traukti. Dabartinėse sąly
gose Savyšalpos Draugija nekėlė 
dalyko viešumon tik pasitenkino 

Idar kitu protestu, pasakytu žo
džiu visuotiname studentų - lie
tuvių susirinkime. Taip pat 
Studentų Socialistų Draugija pil
nai solidarizuodama su aukščiau 
minėta Savyšalpos Draugija įtei
kė raštu protestą minėto visuoti
no Studentų susirinkimo prezi
diumui, gi viešai spaudoje netu
rėjo galimybės .viską išsiaiškin
ti, nes dabartinė Lietuvos socia
listų spauda persilpna, kad galė
tų patenkinti nors tokį reikalėlį 
kaip šis.

Dabar ,neliesdamas tos Pabal
ti jos valstybių studentų konfe
rencijos nutarimus, tik keliais 
žodžiais pažymėsiu mūsiškių ro
lę joje ir iškelsiu norus bei sie
kinius, kuriuos jie norėjo įvyk- 
dinti. Bendrai su kitų valstybių 
atstovais apsvarstę diplomų su- 

1 bendrinimo, suvienodinimo klau
simą, susisiekimo, susiartinimo 

' klausimą, bendrų ekskursijų rei
kalą ir dar kitus mažesnės svar- 

1 bos reikalus, mūsiškiai tautinin
kai rūpinosi visą laiką jiems taip 
opiu “žydų klausimu”. Gavę 
šiokios tokios užuojautos iš Es
tijos panašių studentų, jie kelitir 

’Įvo Lavijon, kame jau širdin
giausią užuojautą savo “pla
nams” apturėjo iš “tavorščių” 
latvių. Ir nuolat susiėję posė- 
džiavo ir stale planus, kiti p čia 
apsisaugojus nuo nekenčiamų 
kitataučių, o ypatingai žydų. Ir 
net tais reikalais pas Latvių 
Švietijno ministerį buvo musų 
tautininkėliai apsilankę, kame 
jau tikrai tėviškos užuojautos 
ir patarimo gavo mūsiškiai taip 
sunkioje kovoje, šias visas ži
nias suteikė tautininkų korpora
cijos “prezidentas” (kaip jis 
pats save dažnai, matyt ir “pra
kilnumo”, vadina) Lietuvos U-to 
laisvas klausytojas — Marčiulio
nis laike savo atskaitomybės vi
suotiname Lietuvos U-to studen
tų lietuvių susirinkime apie nu
veiktuosius Pabalti jos studentų 
konferencijos darbus. Ir smagu 
buvo žiūrėti j perkaitusius vei
dus ir verkiančias akis musų 
tautininkėlių iš to didelio džaug- 
smo, kad jų atstovai net su pa
tim Latvijos minįsteriu yra ma
tęsi ir radę tiek pagyrimo bei 
patarimų “žydų klausimą” be
sprendžiant...

Tai ryškesnieji bruožai cha
rakterizuoją ir rodą veidą Lietu
vos U-to Tautininkų korporaci
jos
ir neperdaug malonus minėti, 
bet nieko nepadarysi, tai skau
dus ir kartu tikri gyvenimo 
faktai... Be kovos su kitatau
čiais, labiausiai žydais, daeinant 
kartais ligi nieku nepateisinamų, 
begėdiškų žygių, be naudojimo 
kitų vardo neklausant ir nesirū
pinant žinoti sutikimo, be den
gimos! senai nudėvėtais, supeli
jusiais, šabloniniais dangčiais 

į bei žibučiais, niekas daugiau 
nepuošia musų tautininkėlių ne
ilgos dar, tiesa, darbuotės laiko
tarpį. Neilgas dar yra korpo
racijos amžius, bet jau iš pirmų 
žygių matyti kam ji, kuriems 
galams susitvėrusi ir, iš tiesų, 
kiekvienam gali būti aišku, kad 
šios rųšies studentai musų jau
najai inteligentijai garbės visai 
nedaro; L. šeimenis.

■’l* M-— , ,
sta aKune pasirodyti su tekia 
naujiena... žinoma, su laiku mu
sų studentijos dalis pradės man- 
drąuti su visokeriopais žibučiais 
garsioje Kauno Laisvės Alėjoj. 
Gal ir špagas įsitaisys... Tai bus 
kur j ozas, studentas nuvažiavęs į 
kaimą pas tėvus negauną žmo
niškų klumpių paavėti, o atsidū
ręs Kaune iš tuščio 
be turimų žibučių, 
prisikabinfų.a-

Gal kas pasakys, 
menkniekiai, bet ne, tai faktai I 
kilę iš dabartinės Lietuvos 
“krikščioniškos” atmosferos. 
Tai faktai rodą musų studenti
jos dalies idėjinį subankrutavi- 
mą, neturėjimą nieko prakil
nesnio už savo viršują formą. 
Dar daugiau. Tai yra pamėgž- 
džiojimas ne ko nors naudingo, 
gerbtino, gal ir atsitraukusio 
nuo gyvenimo, bet ateityj gali
mo įsikūnyti, bet tai yra lindi-,1 
mas į viduramžio pelėsius, į ver
gijos laikotarpį, kuomet taip 
iat buvo žmonės daiktai (res) 
bei žmonės prakilnieji (nobiles) 
ir traukimas iš jų nudėvėtų, ša
bloninių liekanų save iš kitų tar
po išskirtų. Ir aišku, iš tokios 
studentijos darbo Lietuvos liau
dis mažai ko gero gali tikėtis.

Dabar meskime žvilgsnį į kor
poracijos nuveiktus darbus, da
rytus žygius ir tikslus, kuriūos 
minėtos korporacijos nariai atei
tyj mano atlikti. Neilgai žval- 
gęsi labai liūdną jreginį išvysi
me darbuose tos Lietuvos stu
dentijos dalies, kuri susispietus 
tautininkų, korporacijoj. Pir
miausia, tai kova su kitataučiais 
studentais, o kaip Kaurtė plačiai 
kalbama ir net laikraščiuose ra
šoma, tai korporantai neatsitikę 
ir nuo iškabų tepimo bei langų 
daužymo visai ne studentų, bet 
šiaip piliečių ne lietuviškai kal
bančių. Ta kova tautininkų su 
svetimtaučiais pasiekė to laips
nio, kad laike visuotinų studen
tų susirinkimų, kuris nors kita
tautis, nespėjęs ganėtinai iš
mokti lietuvių kalbos, norėjo 
kalbėti jam prieinama kalba, 
tautininkai tuomet užmiršę žmo
giškumą, dorą ir studento gar
bę šoko su. dideliausiu trukšmu ] 
kumščiomis įtikinti besiren
giantį kalbėti, kad jis tik 'lietu
vių kalba savo mintis gali reik
šti.

’ Nenagrinėsiu plačiau šio nuo- 
tikio aplinkybių bei priežasčių;' 
tik pažymiu tautininkų ūpą ir 
norus.

Toliau, laikui bėgant, korpo- 
rantams sustiprėjus pradedama 
sistematiškai, gerai organizuotai 
kovoti su kitataučiais, šaukia
mi visuotini vien tik studentų 
lietuvių susirinkimai, kame stu
dentams socialistams protestuo
jant išnešami nutarimai įvesti 
Lietuvos Universitetan “nume- 
rus clausus”, tą anot prof. M. 
Biržiškos didžiausią XX amžiaus 
kultūros gėdą. Panašiais nuta
rimais kreipiamasi į U-to Rek
torių, Švietimo ministerį ir kitas 
įstaigas prašydami neatidėlio
jant gyvenime įvykdinti. žino
ma, dar Lietuvos gyvenimas, 
nors ir “krikščionių” tvarkomas, 
taip toli atgal nenuėjo, kad galė
tų Universitetan įvesti kitatau
čiams “numerus clausus”, bet 
laikui bėgant ir matant naujus 
“krikščionių” užkariavimus ne
galima tvirtinti, kad tai nebus 
įvykinta. Juk kiekvienam šiek 
tiek kritiškiau mąstančiam aiš
kių aiškiausia į kur dabartinės 
Lietuvos šeimininkai valstybės 
vairą suka. Nežiūrint jau libe
ralizmo bei racionalizmo, demųj 
kratizmas jiems tuščias žodis, o 
fašizmas gi tai išsvajotasai ide
alas ir prie jo visomis keturio
mis žengia, uoliais talkininkais 
turėdami minėtą tautininkų 
korporaciją.

Bet daugiausia niekšybių ■ pri-
• dirbo ir ryškiausiai savo veidą
• parode minėta tautininkų korpo-
• racija, kuomet ryžosi, kartu su 
, savo bičiuliais ateitininkais, at-
• stovauti Lietuvos studentiją Pa-
• baltės valstybių studentų konfe-

Duodu žinot, kad aš esu svei- U-to organais — Senatu ir Rek- 
kas, tik nelinksmas, dėl to kad 
sėdžiu kalėjime be jokio reika
lo ir turiu kentėt baisiausiai .... 
Niekados nemaniau kad susi
lauksiu tokio Vargo. Stojau int 
kariumenę tėvynės ginti nuo 
lenkų grobikų ir nUo visokių 
priešų. Kadais buvom suvaržyti 
vokiečių ir rusų, o dabar Lietu
vos buržuazija dar labiau spau
džia negu vokietis arba rusas. 
£jo Lietuvos sūnus sau laisvės 
jieškoti, bet ne laisvę sau ra
dom, o kandalus ant rankų ir 
kojų. Katėjimai kareivių prikim
šti — tai dovana, kad ėjo ko
voti už Lietuvos laisvę.... x Kalė
jimuose žvėriškai apsieina, be 
pasigailėjimo muša, spardo kaip 
gyvulius* ir dar aršiau. Sumu
ša, sumuša, o paskui į karcerį 
sodina ir badu marina —- į tre
čią diena duoda viralo, ir tai na
mie pas * gerą ūkininką šuo ge
riau ėda ne kaip Lietuvoj kali
niams duoda. Už mažinusį daik
telį tuoj kandalus ant kojų už
kala. Aš taip-pat tris mėnesius 
turėjau ant kojų kandalus, — 
kiek drabužių nuplėšiau per 
tuos tris mėnesius, kol man juos 
nuėmė tai trejas kelines nuplė
šiau, o kazionų neduoda. Ir kol 
nešiojau kandalus tol negalėjau 
drabužių nuo savęs nusirėdyt ne 
dieną nė naktį. Jau treti metai 
kai kenčiu, o galas dar toli, dar 
turiu daugiau kaip trejus me
tus kentėti, jei nebus amnesti
jos; Ale vargiai sulauksime, kai 
girdėt tai šiais metais nebusią 
amnestijos. Pereitus metus ji 
buvo, ale ne visiems, tik tokiems, 
kurių visai nereikė į kalėjimą 
sodinti. O šiaip kuris kareivis 
buvo nestojęs o suimtas į ka
riuomenę, tai tą nuteisė nuo 4 
iki 15 metų kalėjimo — aršiąu 
kaip carizmo laikais. Kai mane 
teisė tai aš maniau kad jie bai- 
kauja, bet dabar sėdžiu jau tre
ti metai, tai jau. po Laikų....

Kauno kalėjime tvarkos jo- 
kios nėra. Prižiūrėtojai tai mer
ginas tyčia iht karcerus sodina, 
o paskui eina katras nori ir per 
gvoltą su jomis negražiai apsi
eina.... Buvo dvi merginos užda
rytos karcery kokį mėnesį ir vi 
są laiką buvo be jokios šviesos, 
tai joms paskui nubodo visą lai
ką tamsoj būt, išėjo iš kantry
bės ir išdaužė langus su šiubais 
ir su visom langinyčiom, kurios 
niekados nebuvo atidaromos. Už
tai jas paskui suvarė į skiepus, 
tokius urvus, kad ten ir gyvu
liui butų baisu uždarytam bū
ti* Aš taipjau sėdėjau tuose ur
vuose keturis kartus už jokį be- 
reikalą. Kai mane pirmą kartą 
ten uždarė, tai maniau kad ma
no akys niekados šviesos dau
giau nebematys, ir taip man 
baisu buvo, kad aš buvau be ža
do ir jei butų atėję pas mane 
ar brolis ar sesutė, tai vargiai 
bučiau galėjęs žodelį ištarti — 
taip mano visos jėgos buvo at
imtos. O tos dvi merginos ir 
šiandie dar ten tebesėdi, viena 
jų nuo Marijampolės, antra nuo 
Vilkaviškio, abidvi darbininkės, 
“politinės prasikaltėlės”....

Gina Lietuvos sūnus tėvynę, 
tik ne savo tėvynę, bet savo po
nų ir jų turtus, ir kažin kada 
mes susilauksime laisvės....

Tavo brolis...................

torium, iŠ kitos gi pusės nesilie- 
ka ir studentų lavinimosi orga
nizavimas, kūrimas keleriopų 
kuopų bei draugijų. Be Socia
listų Draugijos, Stud. Savyšal
pos Draugijos, Ateitininkų kuo
pos,, žydų kurtur-lygos sky
riaus, 1922 metų pabaigoj įsiku
ria Liet. U-to St. Tautininkų 
korporacija. Kadangi ši pasta
roji korporacija, turėdama ne
kaltą vardą, gali geros valios 
žmones suvadžioti ir kiek tenka 
girdėti jau tas kelis kartus jai 
pasisekė, pasistengsiu nors 
trumpai keletą žodžių apie ‘ją 
tarti.

Tautininkų korporacija gimė 
laike aršiausios kovos tarp stu- 
dentų-žydų ir t. v. studentų — 
“tikrųjų” lietuvių. Ta kova vi
suomet aukščiausio laipsnio siek 
davo laike visuotinų Lietuvos 
U-to studentų susirinkimų. Čia 
valio patriotai pastebėję žydų 
organįzaciją, tuoj suprato, kad 
ir jie organizuotomis jėgomis 
geriau galėsią kovoti su nepa
kenčiamais priešininkais — ki
tataučiais. Juo labiau tautinin
kai buvo priversti subrusti, kai 
pamatė studentų Socialistų 
Draugijos narių pilną toleranci
ją kitataučiams, o kartais net 
griežtą pasmerkimą klierika'lų, 
pasivadinusių “tautininkais”. 
Minėtos aplinkybės verste vertė 
valio-patriotus kurti savo kor
poraciją, kas, žinoma, tuoj buvo 
ir atlikta. Tautininkų būrima
sis vienon organizacijon ėjo ga
na sparčiai, o ypatingai kuomet 
atsirado jų tarpe uolus “žem
dirbių” šulas — Marčiulionis, 
kuris savo “žemdirbiškas”, klie- 
rikaliai - monarchistines ten
dencijas beskiepindamas ką tik 
gimusioj korporacijoj, sutraukė 
kelias dešimtis pirmiau neorga
nizuotų studentų.

Kų tik a.tsix*a.clusi tautininkų 
organizacija kreipe dideles do
mės į savo paviršių, į savo narių 
viršujus veiksmus. Apskritai 
imant, Lietuvos studentija, ne
senai susidarius, neturi jokių 
akademinio gyvenimo tradicijų, 
studentų papročių bei ūpo. čia 
studentas jaučiasi ar gimnazis- 
tu^r jau visai suaugusiu piliečiu, 
bet, gink Dieve, ne studentu, 
kokią tas žodis turi prasmę ki
tose šalyse.

šis apsireiškimas yra gana 
sveikas, nes studentas neturi 
progos laike savo mokslo atitol
ti nuo šiaip gyvenimo. Bet tau
tininkų korporacija turi visai ki- 
tokias\ šiame dalyke pažiūras, 
mato didžiausią naudą manęro 
se, papročiuose, paviršiuje, ma
žai kreipdama domės į vidujin: 
savo narių stovį. Taigi ji ir pa
siryžo skolintus papročius, žino
ma daugiausia iš Vokietijos stu
dentų — buržujukų, dirbtinai 
prikergti, primesti Lietuvos stu
dentui, nėkiek nebodama jo “ap- 
sitrynimon, bendro išsilavini
mo laipsnio ir t. p. Tuoj įveda 
korporacijos narių padalinimą 
“išrinktuosius” — senjorus ir 
“prakeiktuosius”
Toks pasidalinimas gal kur ki
tur ir'tiktų, pavyzdžiui Vokieti
joj, bet jokiu budu ne Lietuvoj, 
kame studentas be kaimo kiau
lių, žagrės bei riebiųjų barščių 
iš vienos pusės ir miestelio su
klypusių, dvokiančių žydų bakū
žėlių iš kitos,mažai ką daugiau 
yra matęs. įstojęs korpora- 
cijon tuoiž gauna vardą junioro 
ir kiek Vėliau “prakilnaus” sen

 

joro! To vadinimosi dar nega
na, jie ir gyvenime reikšmę sen
joro ir junioro skiria. Payyz 
džiui šaukiami suširinkimai, ku 
riuose tik senjorai gali dalyvau
ti, bet jokiu budu juniorai ne tu 
ri drįsti atsilankyti, nes pasta 
rieji vienu laipsniu žemesni.. 
šiais metais ir žibančias kepu- 
rias išsidirbo, bet vis dar nedrį

mandrumo, 
dar špagą

kad tai vis

h

SOVIETINES RUSIJOS 
GYVENIMO. 

/ 

(Laiškas iš Gomelio)
Turėdamas pasilikusių Rusi

joje savo draugų, neretai gau
nu iš jų laiškus, kuriuose nors 
trumpai parašo apię esamąją 
ten padėtį. Ką tik gaVau laišką 
iš Gomelio rašytą liepos 26 š. 
m. Laiško autoriai — gelžkelio 
darbininkai. Laiške jie karčiai 
nusiskundžia, kad esą labai sun
ku gyvent, nes palyginus su 
brangenybe visai mažai teuždir
bą, o produktų bei pirmos reik- 
menės prekių kainos nepapras
tai aukštos. Pavyzdžiui: juodos 
duonos svaras kainuojąs V/2 
miliono rublių, lašinių svaras 30 
milionų rublių, sviesto svaras 26 
mil. rublių, muilo svaras 10 mi
lionų rublių, pieno stikląs 1 mil. 
rublių, pakiukas machorkos 7 
mil. rublių, viedras vandens 
250,000 rublių ir t. p.

Šiais metais bolševikai vėl iš
leido naujus pinigus, kurių vie
nas rublis lyginasi milionui rub
lių. Minėtųjų pinigų du pusrub
liu draugai įdėję į laišką atsiun
tė man parodyti. Naujo išleidi
mo pusrubliai toki: ant papras
čiausio balto ketvirtainiško po-

Iš

••i

FAŠIZMAS IR KUNIGAI.

Tiesa, bruožai neįvairiausi
jumorus

Anglijos valdžia atvirai .menams, kurie siekiasi monar-

K. P-niui, Chgo. — Buvo N-nų 
Lietuvos darbininkas. * leidiny liepos 12 d

Redakcijos Atsakymai
,įi,Ti'iitiIW ĮBKiT-—J........ Į'i K""TiBfiESS

širšynų Pranei. — Tamstos 
ko^esppųd^np’lĮ^ įgalime laįk- 

pierio ’ gabalėlio apskritoj mėta- j B. S., Chgo.
•1 « M I — -e « n. -4? a -XX «• «« M X '

Socialistai kaltina Franci jos 
kunigus tuo, kad pastarieji ban
do sumobilizuoti jaunimą nu
vertimui respublikos.

Parlamento atstovas Moro 
Giafferi, vienas žymiau
sias Fradijos advokatas 

1—kriminalogas įtaria Po- 
incarę pataikavimu mo- 
narchistams ir reakcio-

“vį įnoriams, Kurie sieKiasi monar- 
prisipažino, kad ji dirbanti chiją steigti. Pasak jo, 20,000 
daug orlaivių; žinoma, apsi- jaunuolių mankštinasi katalikų 
ginimo tikslais. Bet miltta- kuni^ sukurtose gimnastikos 
ristų kalboje tatai reiškia sal?s®;. .Jaunuo“ai. d46v?. ju°dus 
puohmą, nes priešo puoli- '.................... -
m&s yra geriausias apsigini- 
mo būdas. Nieko daugiau 
Anglijos valdžiai nebelieka 
daryti, kaip tik laukti, kol 
Francija atvirai paskelbs 
karą.

Niękam nėra paslaptis, 
kad Francija nori kontro
liuoti Europos geležį ir an
glis, kad ji nori visiškai su
naikinti Vokietiją. Franci-

liūtą, kaip ir nacionalistiniai 
Mussolini batalionai prieš fašis
tų perversmą. Giafferi sako:

“Mes matome, kad Musso
lini fašistai pasiryžo vardan 
laisves reorganizuoti valdžią. 
Bet. tikrenybėje laisvė Italijo
je žymiai liko susiaurinta: 
spauda persekiojama, teismuo
se nėra beŠalingumo ir dikta
torius ruošiasi teroristinės re
akcijos pagelba užgriebti val
džią į savo rankas.”

Lietuvos kon- 
’linio pinigo formoje atspausta ’ su'laįo Chicagoj dar nėra. Kreip- 
“50 kopeek 1923 goda”, ant an- kites Atstovybėj! adresu: Lith- 
tros pusės “petdesiat kopeek” ’ uanian Lcgation, 1925 F Street 
ir “poddelka presleduetsia zako- N. W., Washington, D. C. 
nom”.
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Suplėšė saugiąją šėpą
Plėšikai suplėšę Cascade dra

bužių skalbyklos, 7988 S. Racine 
Avė., saugiąją šėpą ir išnešė 
$344.59. Be to, jie nemaža dra
bužių sugadinę.

Socialistu “Autingas” ■ Merginos t nri rm aro a
White City’j

Draugai prašomi dėl jo 
pasidarbuoti.

Cook kauntės Socialistų parti
ja ruošia didelį “autingą” — iš
važiavimą į White City.

Jis įvyks už poros savaičių, 
būtent sekmadienį, rugpiučio 12 
dieną.

Bilietai jau atspausdinti ir 
partijos sekretorius d. W. R. 
Snow prašo, kad kuopų valdy
bos urnai pasirūpintų gauti juos 
iš Cook kauntės ofiso (1501 
Warren Avė.) ir išdalintų na
riams pardavinėti.

Tikietų kaina 10 centų, iš jų 
£ centai eis pačioms kuopoms, 
o 5 centai Cook kauntės socia
listų partijai.

White City — tai visiems ži
nomas pramogų daržas. Be pra
mogų ten bus ir prakalbų, ku
rias laikys žymiausi vietos so
cialistų kalbėtojai, o taipjau ir 
du svečiai — Edmundas F.

/

Melms iš Milwaukee ir Rose 
Brown, garsi juodųjų oratorė ir 
agitatorė iš Muncie, Indianos.
Rugsėjo 2 — piknikas River- 
view Parke. — Kalbės Debsas.

Be “autingo” White Cityj, So
cialistų partija ruošia dar mil
žinišką pikniką Rivervievv Par
ke rugsėjo 2 dieną, kur vyriau
siuoju kalbėtoju bus garsus so
cialistų veteranas d. V. Debsas. 
Tikietai ir tam piknikui jau ga
lima gauti Cook kauntės ofise 
ir kuopos prašomos išanksto už
siimti jų pardavinėjimu.

A. žymontas, LSS. Sek r.

i užpuolikas 
priteistas 60 metą kalė- 

, jimo.
Morrell Turner, 23 metų, neg

ras, už užpuolimą Miss Agnės 
Blomųuis, 27 metų, tapo pritei
stas 60 .metų sunkiųjų darbų ka
lėjimam

Valparaiso Universiteto 
globėjai traukia tieson 

išnuomuotojus
Valparaiso universiteto globė

jai patraukė teisman universite
to rūmų ir žemės išnuomuoto- 
jus. Išklausymas įvyksiąs rug
sėjo 19 dieną.

Yra spėjama, kad Brown tei
smo keliu bandys tatai sulaiky
ti, bet universiteto globėjai yra 
įsitikinę, kad Brown pastangos 
nueis niekais.

Todėl sakoma, kad universite
tas dėlto neužsidarysiąs.

Rado duobėj prigėrusio 
vaikino lavoną

Rogers Park nuovados polici
ja rado Frank Hoffman, 15 .me
tų, lavoną molio duobėj (clay 
hole), prie Kedzie ir Farwell 
Avės. Jo drabužius rado* ant 
duobės kranto. Matomai jis ten 
prigėręs.

Prigėrė vaikas
Mark White Sųuare Park, 29 

ir Halsted gat. maudymosi vie
toje prigėrė Stan. Banaszak, 7 
metų. Spėjama, kad jis šokda
mas į vandenį negilioje vietoje 
susižeidė ir paskui prigėrė.

Moteriškė už pinigą vi
liojimą pakliuvo džėlon

Mrs. F. Smith, trylikos vaikų 
motina, tapus priteista vieniems 
metams kalėjimo už pinigų nuo 
žmonių viliojimą. Ji prižadėda
vus pristatyti žmonėms pigios, 
geros ir gražios gelumbės, bet 
paėmusi pinigus ji daugiau ne- 
begrįždavus.

Metodistams palengvi
nimai

Metodistai iki šiol savo na
riams drausdavę lankyti teatrus, 
šokius, ir kai kurius kitus pa
silinksminimus. Dabar, sako, bu
siąs duotas palengvinimas — 
nebebusią draudžiama savo 
riams tatai daryti.

na-

Miestas nedarys 
pasirinkimą

Vietos pagerinimų boardo 
prezidentas John J. Sloan pa
reiškęs, kad nebusią kreipta 
domės į pasirinkimą kontrak- 
torių miesto darbams, bet bu
sią i aini tik tie, kurie ga
lėsią geriausiai ir pigiausiai 
padaryti savo darbą. Tuo no
rima sumažinti miesto išlai
das. Mat iki šiol būdavę ima
mi tik tie kontraktoriai, ku
rie turėdavę daugiau artimų 
ryšių bei draugiškumo su po
litikieriais. O dėlto miestui pa
sidarydavę daug išlaidų, nes 
už darbus reikėdavę daug mo
kėti, o darbai dažnai nebūda
vę tinkamai padaryti.

Suareštuoti ir vėl 
paleisti

Trys įtarti plėšime skystimė
lio areštuoti, vėliau paleisti, o 
dabar jie patraukė areštuotoją 
teisman ir kiekvienas reikalauja 
$50,000 atlyginimo už suarešta
vimą.

Gal pradės sodinti “džė
lon” greit važiuojančius 

autoistus
Vyriausia Municipalinio tei

smo teisėjas Harry Olson iš
siuntinėjo visiems teisėjams 
naujo patvarkymo blankas dėl 
patvirtinimo. Jeigu teisėjai 
patvirtins, tai sulig šiuo įpa- 
tvarkybttu visi greit važiuojan
tys autoHstai bus baudžiami 

kalėjimu. ■

Rumunija pripažinusi 
žydams pilnas pilietybės 

teises
Šiomis dienomis Rumuni

jos konsulatas Chicagoje pra
nešė, kad rumunų valdžia pri
pažinusi visiems Rumunijos 
žydams pilnas pilietybės tei
ses. Savo pranešime konsula
tas kviečia visus Rumunijos 
žydus gyvenančius Chicagoje 
paduoti aplikacijąs, kurie no
ri būti Rumunijos piliečiais ir 
naudotis pilietybės teisėmis.

Tuo Rumunijos įstatymu žy
dai, sako, esą pilnai patenkin
ti. iMat kai kurie jų nori va
žiuoti į Rumuniją ir ten už
sidėti biznį < ar tam panašiai. 
Gi kol jie neturėjo lygių'pilie
tybės teisią, jiems buvo sun
ku tatai padaryti.

Suradus merginos pėd- 
sakius . norėjo nudurti 

savo vyrą
“Aš išgirdau nuo kitų, kad jis 

draugaująs su kita moteriške, ir 
aš nusprendžiau patirti ar tai 
tiesa. Kuomet aš pastebėjau 
merginos pėdsakius savo vyro 
kambary, ant grindų, tai aš ne
tekau susivaldymo ir paėmusi 
peilį duriau jam.”

Ji tatai pasisakiusi teisėjui 
Howard Haynes. Tai buvus Mrs. 
Mable Levin, 429 N. St. Louis 
Avė.

Ir redaktorius vienaip 
mokina kitus, o kitaip 

daro
• v

Tat gal nebereikalo yra sako
ma, kad daug lengviau yra pa
stebėti krislą kito akyse, negu 
rąstą savose.

štai pavyzdys. Evanstono 
laikraščio “The News-dndex” re
daktorius beragindamas Evans
tono piliečius valyti ir gražinti 
savo miestą taip toli nuėjęs, kad 
net ant pirmo savo laikraščio 
puslapio buvo pradėjęs didelėm 
raidėm spausdinti: “Beautiful 
Evanston — the dirtiest city in 
theworld?” •

Tatai pastebėjęs gatvių ir ėlių 
komisijonierius Hal W. Smith 
paskelbė vajų valyti Evanstoną. 
Gi nešvariausią vietą ėlėj visa
me Evanstone rasta ties redak
toriaus namaiš. Tat ir pirmiau
sia yarantas areštuoti už neuž- 
laikymą švariai ėlių tekęs mi

nėtam redaktoriui.

Atyda.del Chicagos Piliečių, Didelį Pikniką 
rengia

Auksinės žvaigždės Liet. Pasilinksminimo ir Pas. Kliubas iš Roselando 
Nedėlioj, Liepos (July) 29 dieną šių metų 

RIVERDALE PARK 13413 Indiana Avė., Riverdale, III.
Pradžia 1 vai. diena. - Inžanga 55 centai porai

Kviečiame jaunimą ant šio pikniko, atsilankyti, o visi busit užganėdinti. Nes bus puikus Star Novelty 
orkestras.

Davažiuot iš visų kraštų Chicagos galima 119 Morgan-State gatvekariais ir mainyti 119 St., Michigan 
Avė., paskui imkite Riverdale karus iki dąržo. Kviečia KOMITETAS.

Ura Tautiečiai Visi į Išvažiavimą!
LIETUVIŲ TAUTOS MOTINOS’ DIEVO PANELĖS ŠVENČIAUSIOS ŠIDLAVOS 

Parapijos išvažiavimas j
BEVERLY HILLS MIŠKUS

įvyks
Nedėlioj, Liepos 29,1923

Visus Chicagiečius kviečiame į šį iškilmingą išvažiavimą, nes turėsim* gardžių valgių ir skanių gė
rimų. Prie f o dar ir šaunų programą.

•PASARGA: Važiuokit Ashland Avė. karais iki 87th St., paskui eikit ant kalnelio į giraitę ir 
pamatysit lietuvišką vėliavą su parapijos vardu parašyta.

Visus kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS.

Rasta dvi didelės 
bombos

Ketvitadienio Vakarą rado vie
ną didelę bombą po Tony Du- 
tioni namų prieangiu, 519 South 
Hoyne Avė., o kitą tarpdury 
šešių pagyvenimų namų, 1535 
S. Ridgeway Avė. Nuo Tony, sa
ko, juodrankiai reikalavę $5,000. 
Todėl spėjama, kad tai tų juod- 
rankių darbas, nes Tony atsisa
kęs jų reikalavimą išpildyti. O 

‘kokiais tikslais buvus padėta an
tra bomba, nesusekta.

Abidvi bombos buvusios gana 
didelės. Pirma, sako, svėrusi 
virš šimto svarų. Ir abidvi pa
stebėta prieš pat jom eksplio- 
duojant.

37 žmonės areštuota 
smuklėse [

Septyniolika merginų ir dvi
dešimts vyrų areštuota ketu
riose minkštųjų gėrimų smu
klėse.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Panešimas visuomenei!
L ----- . ■ — ■1 \

•

Turiu už garbę pranešti geis 
biamai visuomenei, kad atida-* 
riau gražų ir patogų vasamamj 
(summer resort), kur galimai 
linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero 
kur randasi geriausios maudynės 
visoj Wisconsino valstijoj. z

SZEMET’S LONG LAKE
RESORT, r « •

R. 4. B. 56.
Campbellsport, Wis.,
F. J. Szemet vedėjas.

PASARGA: Važiuojantiems iŠ Chi
cagos reikia imti traukinį nuo North 
Western stoties iki Campbellsport, 
Wis., o iš ten imti automobilių iki 
Long Lake. •

Rezidencijos Tel. Brunsvrick 4887

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

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

šventad. 9-12 
11)79 Milwaukee Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.
- - —J

Pirkite savo naują plumberį ir apšildymo Įrengimus pas Kloin’ą ta pačia kaina kokią

V ienas-sujungtas • (2 dalių) 
akmenines balėjos dėl skal
bimo,* taip kaip parodo pa
veikslėly

$13.50

Su dvigubo
mis misingi
nėmis duri
mis gazinis 

vandeniui dėlapšildyto jas
40 galionų tahkas, kaip paro
do paveikslėly

$7.50

mokate kur kitur už antrarankius (rengimus
--------------------------- Musų
Patarnavimas

30 galionų ..range katilai fy. ^y. 
(boileriai), kaip parodo- Blu f Ii 1 
ma, specialė kaina

Dvigubi dėl sinkos špun- 
tai, su indeliu dėl muilo, i B i B
specialė kaina CjJ w

Maudynėms geldos, /K 

pilnas įrengimas. Vjjp ® ’U

Atkerpame ir sudedame gvintus i 
dūdas pagal mierą

Obalsis
Kaina

Mažais Iškaščiais

Mes pirkome savo apšil
dymo įrengimus kol kainos 
dar nebuvo taip augštai pa- 
kilusios, todėl galim suteik
ti tokias kainas, kurios 
tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą 
apšildymo be jokio iškaš-

Pasimatykite su mupiis 
—esame expertai tame da
lyke. '

Vertė
Maudymosi tryškynės su 
užlaidomis, specialė kaina BL. S B H B

čirškynės dėl daržų. Ge
riausios vertas—5/8 colių 
papėde, specialė kaina po

Prausinyčia, augščiau nuo$5.50
Pristatome | visas dalis miesto ir 

priemiesčius be užmokesčio

Paauksuota aržuolinė, vir- 
šui arba apačioj, augštos klo- 
zetinės tankos ir trimingai, 
kaip paveikslėly, specialiai

Klozetinės 
paveikslėly, specialiai par 
duodamos po

ynes

C OMP AN Y
ATDARA KASDIEN, 

NEDĖLIOJ IKI 1 V AL. 
PO PIETŲTelefon Drexel 3407

T VI I7TXT J. ivL/iSllN
4544-48 Cottage Grove Avenūe

____ _______......... ............



Chicagos žinios
------- t ■ ■ ■ —■

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Gazo darbininkai reika
lauja padidinti užmo- 

kesnj
Ketvirtadienio vakarą gazo 

darbininkai laikė savo susirinki
mą (180 W. Washington St.). 
Tarp kit-ko darbininkai nutarė 
streikuoti rugsėjo 1 dieną, jei 
gazo kompanijos atsisakys padi
dinti darbininkams užmokėsiu 
25 nuošimčiais.

Tas palies apie 1,000 darbinin- 
kų.

Gazo kompanijų darbininkai 
dabar gauna algų nuo $3.87 die
nai iki 72 centų darbo valan
dai.

Gazo kompanijų darbininkų 
unijos sutartis su kompanijomis 
pasibaigs rugsėjo pirmą.

Vakar darbininkai įdavė kom
panijoms savo reikalavimus.

Gazolinas nebus 
nupigintas

Gazolino gamintojai, refine- 
riai, ir pardavinėtojai pereitą 
ketvirtadienį atlaikė konvenciją 
Congress viešbuty neva tuo tik
slu, kad nupiginus gazoliną. Te- 
čiaus po penkiolikos valandų de- 
batovimo išsiskirstė nieko kon- 
krėčio nenutarę. Mat nupigini- 
mas gazolino reikštų sumažini
mą pelno, kas nei vienam jų nė
ra pageidaujama.

Kiek . žmonių y ra žuvę 
nuo automobiliu, mun- 
šaino, ir revolveriu nuo 

nauju metu
Cook kauntėj nuo Naujų Me

tų automobiliai užmušė 377 žmo
nes; munšainas nuvarė į kapus 
121 asmenį; ir nuo revolverių 
yra žuvę 134 žmonės.

Deda pastangų išgelbėti 
nuo kartuvių Arthur 

Foster
Sako, dedama pastangų išgel

bėti nuo kartuvių Arthur Fos
ter, kuris nuteistas pakorimui 
už nužudymą Mrs. Trostell.

Bažnytinės Apeigos
švento Kryžiaus tautiškos parapi

jos apeigos, suma su pamokslu, atsi- 
buna: Nedėliomis 10:30 vai. ryte. 
Švento Kryžiaus Katalikų BažynČia 
randasi prie 3132 S. Aubum Avė., 
tarpe 31 ir 32 gatves —tarnauja ka
talikams ypač lietuviams per 25 me
tus.

Turėdami reikalą kaip tai: su krikš
tais, šliubais, pagrabais ir t. p. kreip
kitės į kleboną. (Klebonas yra lietu
vis) 3240 So. Morgan St. antros lu
bos. Jei klebono nerastumėte, —
kreipkitės j zakristijoną J. Nekrešių, 
634 W. 35th St.

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Theater BldgM 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatišsu.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

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

Gal neteks darbo mo
kyklos perdėtinis ir jo

* du asistentai
AMermanas pataria miesto 

majorui Dever, kad jis paša
lintų nuo vietos Chicagos Pa
taisos Mokyklos (Parental 
School) perdėtinį Smith ir du 
jo asistentu, dėl jų brutaliu 
apsiėjimo su vaikais toje mo
kykloje.

Mokyklų žaidimo vietų 
darbininkai perkeliami 
iš vienos vietos i kitą

Apie 500 pradžios mokyklų 
darbininkai perkeliami iš vie
nos vietos j kitą. Mat yra da
romi tyrinėjimai kas link jų 
gavimo darbo bei kitų daly
kų.

Tuo norima darbininkus per
organizuoti.

S. B. Komaiko jau 
Kaune 

r

Žinomas chicagietis S. B. Ko
maiko, 175 Jackson Blvd., kuris 
nesenai išvažiavo į Lietuvą, sa
ko esą priimtas Kaune su dide
lėmis iškilmėmis. Jį pasitikę žy
mus Kauno miesto valdininkai, 
ir jis geroką valandą kalbėjęsis 
su Lietuvos prezidentu.

Chicagietė prigėrė 
Michigane

Miss Rose Ricco, 19 metų, ir 
Miss Edith Ricco, 17 metų, abi
dvi seserys, nuvažiavusios į Ben- 
ton Harbor paviešėti ir nuėju
sios į Silver Beach maudynes 
maudytis. Miss Rose Ricco pri
gėrusi, o jos seserį dar išgelbė
ję-

Ir vėl bomba
Vakar anksti rytą eksplodavo 

bomba Morrison viešbučio barz
da skutykloj e, skiepe. Nuostolių 
padaryta virš $2,500.

Gimimai:
Chicago Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Elenor Rimavičius, 1945

Evergreen, liepos 4 d.
Gertrude Kasperavičius, 2835

S. Keeley Avė., liepos 3 d.
Jos. Kojalis, 1214 48th Ct., 

liepos 18 d.
Helen Kasperovicz, 4742 Eli- 

zabeth Avė., liepos 17 d.
Gloria Mėsinis, 6452 Glen- 

wood, liepos 24 d.
Irene Gavalevičiutė, 4725 

Justine, liepos 18 d.

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.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinim-ą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

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

šiuo m i pranešu savo draugams,— 
kostumeriams, kad savo biznį per
kėliau po No. 3043 W. Fullerton 
Avė. arti Milwaukee Avė. Meldžiu 
neužmiršti atsilankyti visus savo 
kostumerius.

Draugiškai Chas. McKay.
r i ' ..........................—k

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesnlam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam lašui 

ELEKRA. VANDUO IR CAR- 
BONIC ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Avė.,

Phone Victory 7760

Lietuvių Rateliuose
Pirmas Lietuviy Radio 

Koncertas
Dalyvaus vien lietuvių artis

tai ir dainuos vien lietuvių 
dainas.

Pirmas vien lietuvių radio 
koncertas bus ateinantį antra
dienį, liepos 31 d. Jis bus 
duotas KYW radio stoty, Chi
cago, ir jame dalyvaus veik 
visi Chicagos žymiausi artis
tai. Netik kad vieni lietuviai 
dalyvaus, bet ir vien grynai 
lietuvių dainos buls dainuoja
mos ir lietuvių kompozicijos 
griežiamos.

Radio koncerte dalyvaus šie 
artistai: Julia širvaite, Mare 
Janušauskiene, Kastas Sabo
nis ir Jonas Ramanauskas, 
daininkai-ės ir Jonas Bijans- 
kas ir Antanas Olis, pianis
tai.

Koncerto pradžia 8 valandą 
vakaro. Ilgis radio vilnies —- 
345 metrai.

Visi lietuviai, kurie turite 
radio aparatus, nepraleiskite 
neužgirdę šio pirmo lietuvių 
iradioi koncertą |Amerikoj'e>. 
Pilnas to koncerto programas 
bus paskelbtas pirmadieny.

Bridgeporto įvairumai
žmonės sako, kad svietas 

margas, bet man rodos, kad 
Bridgeportas dar margesnis. Nes 
kas Bridgeportc per vieną dieną 
įvyksta, tai ir ant jaučio skuros 
nesurašytum.

“Gyvenimas”
Greitu laiku žadąs pasirodyti 

naujas lietuvių mėnraštis “Gy
venimas’’, kurį Įeisiąs ir reda
guosiąs žinomas daktaras ir 
publicistas Antanas J. Karalius. 
Jis, sakosi, rašysiąs tą, kas ki
tuose lietuvių laikraščiuose nėra 
rašoma. Tai iš socialės hygie- 
nos, atletikos, chirurgijos ir me
dicinos. Rašysiąs paprasta kal
ba, kiekvienam suprantama ir, 
sako, nieko nevyniosiąs į bovel- 
na. v

Nesaugu Bridgeporte 
nuo “autų”

Čia bene daugiausia lietuvių 
automobiliai- suvažinėja, negu 
kokioje nors kitoje Chicagos 
miesto daly.

SARGAS SVEIKATOS AP- 
SAUGOTOJAS SKAUSMŲ

Jei kas nors perka gyduo
les šiandien ir labai garsiai 
giria jas rytoj, jus galite 
tikrai sakyti, kad tai yra
abejotinas pagelbėjimas. 
Bet jei tūkstančiai šeimynų 
jau vartojo gyduoles per 10, 
20 ar 30 metų, visuomet su 
geromis pasekmėmis, jus be 
jokių abejonių galite pasa
kyti, kad tos gyduolės yra 
geros. Ir beveik visi varto
janti Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Daugumas 
iš jų raportuoja, kad jie yra 
pilnai užganėdinti su Trine- 
rio Karčiuoju Vynu. Pirmu
tinė dovana tapo suteikta 
Mr. Petrak, New~York, už 
obalsį “A. guard in health, a 
defender in pain”, kuris pa
reiškia dvigubų veikimų Tri 
nerio Karčiojo yyno: jis 
veikia kaipo apsaugotojas, 
jei esate geroje sveikatoje ir 
pašajina skausmus, jei jus 
sergate. Viso 20 dovanų, su
moje $210 yra paskirta dėl 
prisiunčiamų obalsių, kaip 
tai “A treasure in home” 
(Mr. Cieslinski, Detroit, 
Mich.) “Where Nature is 
helpless, Trinerio Kartusis 
Vynas pagelbsti” (Mr. Klič- 
ka, Milwaukee, Wis), etc. 
Jūsų aptiekorius arba gy
duolių pardavinėtojas tari 
jo stake. Pirkite kad jaus
tumėtės gerai tose šiltose 
yasaroS dienose 1

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Liepos 28, 1923

Baigė inžineriją

VYTAUTAS (A- GRAtčUNAS
Be kitų šiemet aukštuosius 

mokslus baigusių Chicagos 
lietuvių — apie kuriuos savu 
laiku buvo Naujienose minė
ta, — baigė dar Armouro Te
chnologijos Institutą, su inži
nieriaus diplomu, V y t a u - 
tas A. Graičunas 
(vyresnysis Dro. A. L. Grai- 
čuno Simus; jaunesnysis sū
nūs, Algirdas, yra baigęs Illi
nois Universiteto agronomijos 
skyrių). Savo specialybe jis 
yra pasijriuikęįs pramonės In
žineriją ir toje šakoj žada 
darbuotis.

Baigęs vidurinę Wendel 
Phillips mokyklą Vytautas A. 
Graičunas lankė Chicagos 
Universitetą, o paskui, po 
kiek laiko, persikėlė į Illinois 
Universitetą. Bet čia mokslą 
sutrukdė didysis karas. Pašau
ktas Jungtinių Valstijų ka
riuomenėn Vytautas A. Grai
čunas buvo išsiųstas Franci- 
jon, kame tarnavo aviacijos 
skyriuj kaipo, “pilot” ir -per 
dvejus metus buvo fronte, už 
linijos. Karui pasibaigus ir 
paleistas iš tarnybos su leite
nanto laipsniu, jis, proga pasi
naudodamas, tūlą laiką dar 
lankė ten Grejioble Universi
tetą, ligi sugrįžk iš Francijos 
įstojo Armouro Technologijos 
Institutan, kurį dabar sėk
mingai pabaigė.

Pereitą šeštadienį automobi
lius sužeidė Juozą Radžiu, 5 me
tų. Kiaušas trukęs. Pirmą pa
galbą suteikęs daktaras Stasys 
Naikelis.

Sekmadienį Tribune’o “truck’- 
as” “mirtinai” suvažinėjo 
ford’ą. Taipgi, gal mirtinai su
žeidė vieną žmogų.

Beveik kas dien vis įvyksta 
automobilių susidūrimai.

Ką dr. St. Naikelis sako

Jeigu taip toliau busią, tai 
daktarai pradėsią slapstytis nuo 
pacientų, kurie tampa automobi
lių sužeisti. Nes, girdi, 90% su
žeistųjų neatlyginą daktarui už 
patarnavimą. Ir taą kas dien au
gąs. — Tas pats.

Iš “slaptosios” “vaidyly 
brolijos”

Lietuvių dievai — Perkūnas, žai
bas, Krivių-Krivaitis ir Pra
amžius — turi geriausius 
“džiabus”.

Musų žmonės labai myli pa
slaptis, ir labai žingeidauja ką 
nors sužinoti iš ten, kur kas 
nors yra slepiama. Ypač dauge
lis labai domisi slaptomis drau
gijomis ir būtinai nori jų paslap
tis atidengti. Tik visa bėda ta
me, kad jie patys tatai daryti 
nemėgsta, o ragina reporterį. 
Mat jų supratimu reporteris tu
ri viską žinoti.

Kadangi kiek laiko atgal til
po “Naujienose” Raganio apra-

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

Naujienų Spulka 
1739 Halsted St. 

šymas “Vaidylų Brolijos” išva
žiavimo, tai dabar kai kurie 
žmonės pasigavę “Naujienų” re
porterį privertė jį būtinai ati
dengti dar daugiau “Vaidylų 
Brolijos” paslapčių. Gi po ilgų 
tyrinėjimų reporteriui pavyko 
štai kas surasti bei patirti.

“Vaidylų Brolija” yra slapta 
organizacija. Nors ji dar visai 
nesenai susitvėrė, bet jau gana 
daug narių ji turi. Ji yra parem
ta 'lietuvių mytologija.

Kaipo tokia organizacija, 
“Va(idly)lų Broffija? atidaro, veda 

ir uždaro savo susirinkimus su 
tam tikromis ceremonijomįs. 
Priimant naujus narius taipgi 
laikoma tam tikra ceremonija. 
Ji turi savo slaptus ženklus, pa
rodymus bei perlaidas. Pavyz
džiui, kaip kad turi anglų drau
gijos: “K. P.”, “Odd Fellows”, 
“Masonai”, “K. C.” ir kitos.

Jos viršaičiai susideda iš šių 
lietuviij dievų: Perkūno, žaibo, 
Krivių-Krivaičio, Praamžio ir ki
tų vaidylų.

“VaidylųriBrolijos” nariai pa
sakoja apie tyrfo organizaciją su 
dideliu upu ir išdidumu. Sako, 
brolija galėsianti padaryti daug 
gero lietuvių tautai ir progresy- 
vei liaudžiai.

— Reporteris.

Naujienų Pikniko 
belaukiant

Vakar gana vėlai parėjau na
mo. Nusirėdęs tuojaus virtau lo
von. Apsiverčiau ant dešinio šo
no. Na, sakau, dabar manęs 
nei su kanuole iš lovos nebeiš- 
varys. Nes mat dar nuo šešta
dienio neturėjau progos 
žmoniškai išsimiegoti.

1 Po kelių minutų užmerkiau 
akis. Ir jau buvau beskrendąs 
į sapnų, saldžių sapnų pasau
lį...

Tik štai! br-r-r-r-r teleponas.
Aš iš lovos nejutom tik 

strykt, kaip zuikis iš krūmų....
Na, kas čia dabar, manau 

sau....
Atsipeikėjęs galvatrūkčiais 

pribėgau prie telepono ir dar ne
nukabinęs klausomos triubelės 
sušukau “Heilo”!!!

“You.... this yard.......?” klau
sia anoj pusėj koks tai asmuo 
storu ir gana gramėzdišku bal
su. rr’^rr.;

“Yes.”
“You.... — e-e.... tok litvish?”
“Taip, kalbu lietuviškai,” — 

atsakiau.
“Sei, draugas, tamsta, aš no

riu jus nužemintai prašyti .... 
e-e.... kad tamsta mums ateitum 
“fonių” parodyti, nes mes labai 
“laikinam” tamstą, kaip tamsta 
mums “fones” kreti, che, che, 
che.”

“Labai malonu girdėti.”
“A, tai jus, draugas, apsi

ima te?’’ — nudžiugusiu balsu 
paklausė.

“O kada, kur ir kas rengia?” 
— klausiu jo.

“Sei, aš kumitetas ir mes va
žiuojame į Tautiškas kapines”.

“Ką?! Ar ant Tautiškų kapi
nių jus norite “kadrilių šokti ?! I!

“Sei, ne, ten ant antro pu
sėj. — ”

“Šitaip, tai yra prieš Tautiš
kas kapines.”

“O, kada tas bus?”
“Ugi nedėlioj, penktą dieną 

Augusto. — ”
“Kaip?! Penktą dieną rug- 

piučio?!!!”
“Yes, yes. — ”
“Labai gaila, kad negaliu, 

nes busiu užimtas”.
“Ei, ką jau drapgas dary

si?”
“Matai, tamsta, tą dieną yra 

ruošiama Naujienų piknikas. Aš 
ten turėsiu būti ir vesti žais
mes.”

“Well, tai “bom biznis.” Bet 
t ar jus negalite kaip nors ten 
palikti, o pas mus atvažiuoti. 
Mes jumis atšiftintume‘maka- 
biliu.”

“Negaliu, nes Naujienų pik
nike bus labai daug žmonių; 
net iš kitų miestų suvažiuos. 
Reikia pasimatyti su žmonėmis, 
savo senais pažįstamais bei 
draugais. Na, ir biskutį pažai
stu

“Ar jus ten vėl sasyčius 
valgysite, kaip kad pereitą sy
kį darėte? Sei, mano “frentas”, 
draugas Jonas, tris dienas sir
go nuo sasyčių valgymo. Sei, 
jis gal dar nębutų sirgęs, bet, 
“kreizys”, jis tuoj ėjo dar pie
no, žinai, iš papkės čiulpti, che, 
che, che. Bet jis vis tik “satis- 
fay”, nes dovaną laimėjęs.”

“Ne. šį sykį dovanų nebus ir 
žmonėms nuo “sasyčių” sirgti 
nereiks. Bus tik šiaip daug gra
žių ir naujų žaismių. Be to, bus 
dar daugybė visokių ratų rate
lių....” '

“O kur važiuosite šu jais?”
“Paskui sutemus bus leidžia

ma bengališkos ugnys.”
“Ką ?!!! Bulgariškos ugnys ?!! 

' “Ne bulgariškos, bet bengali
nės ugnys, raketos, fajerver- 
kos.”

“O-o-o. šitaip. Aš žinau kaip 
musų pulke dar prie Caro bu
vo daromos iliuminacijos, kur 
leisdavę į orą visokias ugnis, ži
nai ką, draugas, aš pasakysiu 
savo “sosaidei”, kad jie perkel
tų savo pikniką į kitą nedėldie- 
nį, o visi važiuotų į Naujienų 
pikniką. Ba mums neužsimokės 
tą dieną rengti.”

“Taip. Jus geriausiai ką gali
te padaryti. Savo pikniką atidė
kite kitai dienai, o tą nedėldie- 
nį visi atvažiuokite į Naujienų 
pikniką.”

“Sei, draugas, kaip atvažiuo
siu, tai nepasipuikavok.... aš vis 
ko turėsiu... su savim atsive- 
šiu....

“Ačiū.”
“Sei, o kaip ten geriausia bu

tų nuvažiuoti?” *
“Paimkite bile kokį gatveka- 

rį iki State gatvės. O nuo State 
paimkite Štate-Michigan ir 119 
gatvekarius ir važiuokite iki 119 
gatvės. Čia išlipę eikite pietų 
link apie tris blokus. Ten rasi
te “Gardners Grove” daržą.”

“Aha, na tai dėkui draugas, 
mes visi ten busime. Good-Bye”.

— Raganius.

No. 1844. Jeigu nori gražiai atrody
si ir nekentėti nuo karščio, būtinai pa- 
•sisiudink šią šaunią suknelę. Ar ji 
Tamstai nepatinka. Tokia lengva ir 
visai be rankovių. Gali pasisiūti ją 
iš bile materijos, nors patartina bu
tų vartoti lengvą, šviesų šilką.

Sukirpto mieros 16, 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

36 mierai reikia 27V& yardo 82 ar 
42 colių, materijos.

Su raukta apačia reikia 3% yardo 
40 colių materijos.

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

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No....,......

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

v ••••••••••• a
(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)
l • (

(Miestas ir valst.) r

Pranešimai
* .............-

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

ar kviečia.

Nedėlioj, liepos 29 d. jvyks Lietu- 
viųSocialistų Sąjungos Aštunto Ra- 
;ono draugiškas išvažiavimas į Jęf- 

’erson miškus. Bus kalbėtojai. Kvie
čiame visus draugus ir socialistus 
užjaučiančius skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

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

—Chicagos Apskritys.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas atsibus liepos 28 
d.,, šeštadienio vakare K. Ūkelio sve
tainėj, 343G So. Aubum avė. Pradžia 
7:80 v .Visi nariai bukit susirinkime.

—Valdyba.

LS'S. VII Rajono draugiškas išvažia
vimas į Jefferson miškus įvyks ne
dėlioj, liepos 29 d. ' Bus kalbėtojas 
Cook Kauntės 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 nasiliuosavus iš algi- 
nės vergijos, ir kas yra toji Socialistų 
brolija, kuri darbuojasi dėl įvykinimo 
Socializmo tvarkos visame pasaulyj.

Kviečia visus Komitetas.

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

—Komitetas.

Detroit, Midi.—LSS. 116 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks septintadienj, 
liepos 29 d., 1:30 y. 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., Dunneback miške, Kenosha, Wis. 
Prašome visus kenoshiečius ir savo 
kaimynus milwaukiečius, So. milwau- 
kiečius ir raciniečius atsilankyti. Bus 
įvairių pasilinksminimų. Visi galėsime 
Inksmai praleisti laiką.—Komitetas.

Lietuvių Tautos Motinos Dievo Pa
nelės švenčiausios parapijos išvažia
vimas įvyks nedėlioj, liepos 29 j Be- 
verly Hills miškus. Kviečiam* visus 
atsilankyiti, bus gardžių valgių ir pė
rimų, žaismių ir ant tyro oro laiką 
pi’cil cistų

Kviečia Klebonas ir Komitetas....

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

Kalbės Al. Margelis, L. Norrnan- 
taitė ir M. Šileikis. Visi kviečiami 
atsilankyti. —Komitetas.

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

Nedėlioj, liepos 29 d. įvyks Simano 
Daukanto Teatrališko Jaunuomenės 
Kliubo draugiškas išvažiavimas į 
Jefferson miškus. Bus kalbėtojai ir 
pamarginimai. Visus draugus bei 

drauges taipgi ir visus pašaliečius 
maloniai kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.—Komitetas.

Auksinės žvaigždės L P. k P. Kliu- 
bas, Roseland, rengia pikniką nedė
lioj, liepos 29 d., Riverdale parke, 
13413 Indiana Avė., Riverdale, III. Vi
si kviečiami atsilankytu —Komitetas.^

West Sidc ir Cicero. — A. Ž. V. 
Draugijėle rengia didelį iSvažiavimą į 
Jefferson mišką nedėlioj, liepos 29 d. 
Jeigu lytų, tai rugpiučio 5 d.

—Komitetas.

Liet. Laisvės Paš. Kliubo vyrų ir 
moterų susirinkimas įvyks sekmadie
nį liepos. 29 d., 2 vai. po pietų. Mc- 
Kinley Parko svetainėj.

Bus kalbama apie Šemynišką išva
žiavimą, kuris jvyks rugpiučio 19 d. 
Yra daug ir kitų svarbių reikalų.

—Nut. rašt.

West Slde. — D-ro V. Kudirkos 
Dr-jos susirinkimas įvyks šį vakarų, 
8 vai., Meldažio salėj. Nariai kvie
čiami skaitlingai ir laiku susirinkti.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESIOJIMAI
PAJIEšKAU savo draugo 

Antano Pilip iš Lietuvos pa
eina iš Tauragės miesto.

Juozapas Jakubaitis.
1606 Š. Halsted St. Chicago

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

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

PAJIEŠKAU savo parapijono S. 
Yoyman Jaimanas. Girdėjau, kad jis 
dirbo prie Street karų Chicagoj, jis 
ęirmiau gyveno ant Town of Lake, 

aipgi jieškau Jono Dundulioko ir 
Kazlunės Dundulienės. Girdėjau, kad 
esanti ženota. Keli metai atgal gy
veno 731 W. 16th St. Chicagoj.

Meldžiu patįs atsišaukti ar laišku, 
nes turiu svarbių reikalų. Meldžiu 
žinančių pranešti man už ką bufrfu 
dėkingas. Aš atvažiavau iš St. Paul, 
Minų.

August Šemaitis, .
2849 Sos Oakley Ąvt.į Chicago* Ilk



SIŪLYMAI KAMBARIŲ
VYRŲ

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI
Jieškau sau drau
gės. Katra pasida- 
bosit mane, ta ma
lonėkit atsišaukti; 
tik ne karšta kata
likė arba bolševikė, 
ne jaunesnė kai 20 
n®., ne senesnė kai 
40 m. Neskiriant 
mergina, našlė su 
vaikais arba be, gy
vanašlė su diVbrsu 
ar be rankos ar ko
jos— nėr skirtumo. 
Meldžiu atsišaukti 
laišku, kuri turi ke
letą tūkstančių. Bei- 
dna neatsisaukit. 
Kuri atsišauksit aš 

pranešiu dėl ko aš reikalauju

IŠNOMOJIMUI kambaryj su visais 
modemiškais parankumais dėl vieno 
vaikino arba vedusios poros; taipgi 
pasirendavoja “garadžius” vienam ka
rui.

* A. BRIJUNAS
8423'W. 61 St.

KAiMBARIS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam, iri; 
merginom, be valgio. Prie ma
žos šeimynos. Kambaris švarus 
elektra, maudynės matykit va
karais po 6:30 v. 2 lubos.

3402 So. Auburn Avė

REIKIA boilerių dirbėjų 
pagelbininkų ir 
pasiuntinėj imui vyrų.

Mechanical Mfg. Co.
39 St. ir Loomis St.

PARSIDUODA pięninė krau
tuvė. Biznis senai išdirbtas. Sa
vininkas serga, turi parduo >fr 
todėl leis pigiai. Vieta netoli 
bažnyčioj.

2241 —28rd PI.

aiškiai i
su pinigais. Malonėkit atsišaukt

Naujienos, Box 291, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

IŠRENDAVOJIMUI
JIEŠKAU susipažinimui dėl apsive- 

dimo geros širdies vaikino, laisvų pa
žiūrų, nuo 35 iki 50 metų. Marė Gul- 
buniutė, 1816 W. North Avė., Chica
go, III., 3 lubos iš priekio, j vakarų 
pusę. i

ANT RENDOS: Didelė krautuvo su 
4 kambariais pagyvenimui naujam 
kampiniam name. Tinkama dek bu
černes, aptiekos arba kitokio bizbio: 

4200 South Maplewood Avenue
Kreipkitės pas savininką Frank Ju- 

lišauskas, 4028 Maplewood Avė., 3 lu
bos. > •

REIKALINGAS, atsakantis 
bučeris.

Atsišaukite pasirengę dar
ban.

4828 W. 15-th Ct. Cicero.*

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Labai geroj vietoj 
Priežastis išvažiuoju į Lietu
vą. Galite pirkt su namu ar 
tik vienų biznį ųž pusę prekės. 
Taipgi turiu 1<4 flaty mūrinį 
namų, taip pat labai pigiai 
parduočiau ir duočiau didelį 
morgečių.
3056 Clifton Avė. Corner 
ry Avė. Lakęview 9828 
Klauskite savininko. ■

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

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė.

Phone Prospect 9279

KAMPINIS salįunas tan»e 
didelių dirbtuvių. Parduosiu 
su visu įrengimu.

2600 W. 26rth Str. ir 
RocklweM Str.

Bea-

............... ... ............................ .. ...........■■■.■■y *i i *........................... . ■ 1

PARSIDUODA ice OREAM 
parloras ir saldainių krautu
vė. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
5317 So. Wentworth Avė.

JIESKO PARTNERIU REIKIA DARBININKŲ"
MOTERŲ

REIKIA
prie siuvamų mašinų operatorių, vy
rų darbui naktimis. Nuolat darbas, 
gera mokestis. Atsišaukite pas su
perintendentą \

REGENSTEIN VEEDER CO.
8440 N. Kimball Avel

- . . . • ■' ' • "
PARDAVIMUI .bučęml ir grosernė 

Nupirksit pigiai už $1,250.00. Gera vie 
ta ir bizni galima daryti gerą. Grei
tai turi būt parduota, nes apleidžju 
miestą. Kreipkitės:

3336 So. Lowe Avė.
Tel. Yards 8609. ’

PARDAVIMUI
JIEŠKAU partnerio su laisniu dėl 

drug store. Esu savininkas namo, 
krautuvė randasi tame pačiame name 
Lietuviui gera vftta dėl drug store. 
Atsišaukite laišku Į Naujienų Brighton 
Park skyrių No. 28.

4138 Archer Avė.

'REIKALINGA mergina už 
veiterką restorane. Turi būti pa
tyrusi.

1947 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne geroj ir 
išdirbtoj vietoj kur visados p-alima da
ryti gerai biznf. Listas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu parduoti 
greitai. Kreipkitės.

3264 So. Morgan St.

PARDAVIMUI (jeverykų krautuvė 
pietinėj daly miestu, nėra kompetici- 
jos. Vien už taisymą įplaukų į mė
nesį $110 iki $135. čėverkų biznis Čia 
per 83 metus. Pigi renda su 8 gyve
nimai kambariais. $3,500.

8641 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI grosernė 
saldainių krautuve.. Gera 
ta dėl bučernes taipgi.

Atsišaukite
1631 So. Jefferson S t

ir 
vie-

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi* biznis. Priim
čiau partnerius. Paduodu labai 
giai tik už $500,00.

. 1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

pi

NAMAI-2EME
BRIGHTON PARK.

2 augštų mūrinis 1-5, 
kambariais flatai, elektros 
sa. Vanos puikaus beržo, 
gimęs. Didelis bargenas.

$8,500.

1-6 
švie 
bai-

DIDELE PROGA dėl greito parda
vimo, daug pinigų. Mes turimo du 
salunu, ir vieną iš tų noriu parduoti, 
nes sunku vienam laikyti. Prašom 
atsišaukti i vieną iš dviejų: 5343 So.- 
Halsted Štr., arba į 8900 Normai Av.

JOS WICZUS

PARDAVIMUI saliunas, geriausia 
vieta ant Town of Lake; biznis eina 
getai. Didelė svetainė ant viršaus, 
renda pigi, 4 kambariai užpakaly dėl 
gyvenimo. Turi būt parduota greit. 
Atsišaukit vakarais po 6 vai.

1809 W. 46 St.
Tel. Lafayette 4068

BARGENAS. pardavimui grosernė 
ir bučernė, su namu ar be namo, ant 
kampo. Labai gražioj vietoj. Bučer- 
niu arti nėra. Mainysiu ant priva- 
tiško namo. Priežastis pardavimo — 
nemokėjimas biznio varyti. Parduosiu 
pigiai.

2901 W. 88 PI.

Chica- 
puiki 
geros

Farma 40 akerių arti 
gos visa ariama. Labai 
vieta. Geri budinkai, 
įplaukos. Turi parduoti tuojau. 
Priimtų mainais namų.

2 augštų mūrinis 2 po 
kambarius flatai. Viskas moder 
niška. Reikia tik $3,000 Cash 
balansas, kaip renda.

2 augštų medinis ant cimcn- 
to fondainento 2 po 4 kamb. 
flatai. Elektra, gazas, vanos 
toiletai — puiki apielinkė.

$6,800

krau- 
vienoj 
kolo- 

nietų 
užmo

Mums reikalinga toujau 100 Merginų 
susirašinėt su vaikinais laiškais; mes 
turim daug reikalavimų, kur norėtų 
susirašinėti drauguškus laiškus, pri- 
siųskit l()c dėl informacijų.
C. M. B. 108 N. Dearborn St. R. 517. 

Chicago, III.

AR NORI PRALOBTI?
Yra rdikaiUngas pusininkas 

(Partner) į gerai apmokamų 
biznį, vyriškų aprėdaių 
tuvė. Krautuvė randasi 
iš gražiausių lietuviškų 
nijų ir jau gyvuoja 10 
Turėsi gerą darbą, gerą
kestį ir tavo pinigai neš gera 
pelną. Patyrimas biznio nerei 
kalingas. Dabartinis krautu
vės savininkas išmokins biznic

Atsišaukite greitai pas: 
Home Developing Co.

736 West 18-th St. Chicago.

- REIKIA
prie siuvamų maginu merginų ope- 
ratorkų. Moderniška dirbtuvė, nuo
lat darbas, gera mokestis.- Atsišau
kite pas superintendentų

REGENSTEIN VEEDER CO. 
3440 N. Kimball Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė ir 
Ice Cream biznis. Gera vieta ir iš
dirbtas biznis per daug metų. Yra lis
tas. Renda pigi. Ruimai gyveninvui. 
Turiu greit parduoti, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės Naujienų Sky- 
riun No. 45.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI (nesvaigina
mų gėrimų parloras. Kampi
nis namas, gera vieta. Lysas ii 
gam laikui.
Kueblcr, 1306 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA Groserne 
vieta gera ir geras biznis.

Atsišaukite
2046 Canalport Avė.

STOGDENGTYSTĖ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ i

REIKALINGA moteris arba vedusi 
pora pridaboti namus ir išleist vai
kus j mokyklą. Vaikai dideli, 11 ir 
12 metų amžiaus. Kreipkitės apie 
vai. vakare.

K. MAKAREVIČIA 
3436 S. Union Avė.

Tel. Boulcvard 3535—J.

6

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė. Geroj vietoj, biznis geras. 
Renda pigi. Lysas ant 8 metų. 
Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit aht vietos.

4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI bekerne Ci
cero]. Arti lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda greitu laiku. Par
davimo priežastį patirsite aht 
vietos.

1434 — 49-th Ct. Cicero

PARDAVIMUI kendžių sto
ras, lietuvių kolonijoj, tarpe 
3 mokyklų. Priežastis parda
vimo labai svarbi.

4600 Šo. Wood St.
Phone Lafayette 6256

PARDAVIMUI fotografo visoki 
daiktai, kurie reikalingi prie studio. 
Parduosiu pigiai, nes man daugiau 
yra nereikalingi. Kreipkitės

4512 So. Lowe Avė.
Tel., Yards 7221

PARDAVIMUI grosernė, Ice Crearn, 
gendžių biznis. Vieta yra apgyventa 
visokių tautų, ir galima daryti gerą 
biznį. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Teisingas pasiūlymas nu
pirks.

3247 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor, 
Tabako, cigarų ir' kitokių smulkmenų 
krautuvė, priešais didelę mokyklą, 
randa pigi Listas ant pareikalavimo, 
Earduosiu pigiai, nes turiu važiuoti 
ietuvon.

2700 S. Wallace St., Chicago, III.

5 kambarių medinė cottage, 
elektra, gazas, toiletas, puiki 
apielinkė.

$3,500 ' f.

Kazlowski Bros.'
2525 West 47-th Str.

Tel. McKinlcy 0886 
Atdara nedėliomis nuo 10 
4 vai. po pietų.

iki

Šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry Goods su 

smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo .priežastis—einu į didesni 
biznj. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflin St., Chicago. III.

PARDAVIMUI grosernė 
delikatesen krautuvė, 
išdirbtas peš 4 daugel 
Parduosiu pigiai.

1915 So. Union

ir 
Biznis 
metų.

Avė.

PARDUOSIU grosernę arba 
mainysiu ant nedidelio namo. 
Gera ir išdirbta vieta, kur vi
sados galima daryti gerai biz
nis. Kreipkitės.

3500 So. Emeralld Avė.

Delikatesen ir grosernė, geriausioj 
darbininkų apgyvento  j vietoj, rezi
dencijų distrikte North Sidėį.Jnsteig- 
ta per daug metų, ląbąi pigi' fendži, 
su 2 gyvenimui, kmabanais. Tš prie
žasties svarbios ligos turiu parduoti 
už $1050, verta, daug daugiau. Atsi
šaukite nedėlioj, 888 Lili Avė., netoli 
nuo Lincoln Avė.

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

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

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ

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

1413 S. 49 Ct., Cicero, III.

VYRŲ

Piknikams Daržas Dykai.
Visi sekmadieniai po Darbe 

Dienos dar tebėra neužimti 
Draugystės norinčios tuo lai 
k u piknikus, gaus daržų dykai

G. Chcrijauskas, 
Lyons, III.

VYRŲ
į vai.

'y. L. ■ ' . ■

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
biznis senas ir apsimokantis, tinkama 
vieta pagyvenimui/) Visi įtaisai kaip 
reikiant. Pardavimo priežastis->- se
natvė.

671 W. 14th PI.

KO JUS NUSIMINĘ?
Jeigu jus norit turėti nauji 

draugų ar draugių, tai prisius 
kito 10c dėl informacijų, c 
mes jus supažindinsime su mo
kytais ir turtingais draugais ai 
draugėmis. Jums apsimokės 
apie ta dalyką sužinot.

Č. M. B.
R. 517 108 N. Dearborn St.

Chicago, 111

Karpenterių į dirbtuvę, 75c| 
Prie anglių, 55c į vai. Prie gręžimo 
preso, 60c j vai. Prie elevatorio $25 i 
savaitę. Inžinierių, nuo $40 iki $45 
i savaitę. Elektrišenų, 75c į vai. Jani- 
torių, $25.00 iki $27.00 i savaitę. Darbi
ninkų, 50c j vai. Mašinistų, 75c į va
landą. Aliejuotojų, 55c. į vai.. Steam 
fitorių, 70c j vai. Sargų, $100 i mė
nesį, 8 vai. darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4191 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, ant kampo. Arti dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, renda pigi. 4 kamba
riai užpakaly dėl pragyvenimo. Ly* 
sas ant 3 metų. Piiežasti pardavimo 
patirsit ant vietos. Klauskit Petro.

5266 S. Federal St.
Tel. Kenwood 2467

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

2001 Nol- 11-th St.
Springfield, Jll.

■■■„„ į.......... ......., ... .......... Į, —i.im

DAR NEGIRDĖTAS 
' BARGENAS.

Pardavimui '"bučernė ir gro
sernė už $700;00. Arba mainy
siu ant loto, aiitomobiliaus, ma
žo namo. Tai bargenas. Kreipki
tės pas ' >

K. VALAITIS 
943 W. 33rd PI.

Tel. Yards 1571

Pardavimui barbernė priešais 
Balto Dobilo Kliubo.' Parduo
du dėl to kad neberberis esu, 
turėjau priimti už paskolų. 
Nupirksite už prieinamų kai
nų. 4600 So. Wood Str.

Tel. Lafayette 6256

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių ra

kandai. Visai nedaug vartoti, išrodo 
kaip nauji. Priežasfis pardavimo — 
išvažiuoja į Lietuvą. Parduosiu grei
tai.

3228 Lowe Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIU
V AI KIN AS I lieikala u j antįs

šaukite:
3237 Auburn Avė.

1 flat Tel. Blvd. 6094

SIŪLYMAI KAMBARIU
I&RANDAVOJIMUI 2 kam- 

bariai dėl dviejų vaikinų su 
visais f orinčiais šviesus kam
bariai. Galima šaukti ant tele
fono Yards 1377 5018 Went- 
Avorth Avenue

RENDAI KAMBARYS vie
nam arba dviem vaikinam. 
Tiktai su valgiu. Kambarys 
apšildomas elektra, maudynės 
ir -kiti visi parankamai. . 
3247 So. Union Avė. 2 lubos.

PARANDAVOJIMUI kambarys, ap 
šildomas ir apšviečiamas. Su*valgiu 
ar be valgio* Vienam* ar dviem vai
kinam arba vėčiusiai porai. Maža 
šeimyna.

1608 S. 50 Avė.
Tel. Cicero 3357

J. KASPER
Cicero, III.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO. 
3601 So. Racine Avė.

Dar negirdėtas bargenas.
Pardavimui cigarų, tabako, cigaye- 

tų, kenudžių ir 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.

2208 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių, gro- 
seris ir visokių delikatessen, 
krautuvė. Biznis gera ir pigiai.

2547 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Da
romas labai geras biznis lietu
vių busimoj kolonijoj.

5146 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne ir 
pianai. Parduosiu arba mainy
siu ar ant ane kokių kitokių 
daiktų. Biznis geras geri, pia
nai. Kreipkitės. 737 D. 34 St.,

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. '

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

Kreipkitės
3656 So. Union Avė.

PARDUODU grosernę gera: 
vieta. Kampinis namas galima 
uždėti bučernę arba mainysiu 
ant mažiuko namo. Savininkas 
sergą. Greit parduos 228 W. 31 
St Tel. Boulvard 9265

REIKIA pirmarankio bučerio. Turi 
kalbėt angliškai ir lenkiškai. Geriau
sia alga, puikios gyvenimo sąlygos. 
Naujas savininkas. Atsišaūkite.

J. GRYBAS,
219 E. 115 St.

Tel. Pullman 4306.

REIKIA 10 selsmonų pardavinėti 
lotus West Sidėj, arti Zoologiško dar
žo. Ta savastis • priklauso poniai 
Editai Rbckfeller McCormick — lotai 
yra 50x125 pėdu ir kainos yra labai 
viliojančios dėl budavojimo namų,’ ar 
investmento. Patyrimas nereikalin
gas—mes išmokysim kas reikia. Ma
tyk MR. SMOOK

600 N. Michigan Avenue.

PARSIDUODA saliunas. Vie
ta yra apgyventa visokių tautų. 
Gera vieta ir geras biznis. Par
davimo priežastį patirsit ant vie; 
tos, parduosiu už teisingų pa
siūlymų. 2114 So. Halsted St.

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

6725 S. Ashland Avė.

REIKIA — 
patyrusio barbeno.

S. Danavičia
77 N. Broadvvay Aurora, III.

VYRŲ PRIE KARŲ
Patyrusių riveters ir buek- 

ers. Gera mokestis nuo štukų. 
American Car & Foundry Co.,

2310 So. Paulina St.,

PARDUODU arba mainau pusę sa-‘ 
liūno ant groąernės, 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 pnrduo-, 
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. Kręi-( 
PkltSS’ 5700 So. Honore St.

PARRAVIMUrjDIDĘLfi DRA
BUŽIŲ KRAUTUVĖ

■ ——------------------------

"Didelė krautuvė, pigi randą, 
ilgas. lysas, biznis išdirbtas per 
daugiau kaip dvyliką metų ir 
randasi geriausioje lietuvių ko
lonijoje prie didžiausios gatvės 
Visi pirmos klasės įtaisymai ir 
visokį kiti patogumai, krautu
vė pilna parėdalų vyrams ir 
moterims. »

i'Kas šitų krautuvę įgys, tas 
bus laimingas žmogus.

Parduosiu už pinigus, 
mainysiu ant nuosavybės 
cagoje . ,

Apsišaukite pas

arba
Chi-

REIKIĄ PŲŲBMERIO, kuris 
tnųka sudėti toiletus ir kitus 
reikaflingus dalykus namuose.

723 \V. 19-1 h St.
PARDAVIMUI barbernė su 8 krės

lais, 2 kambariai gyvenimui, geras 
lysas. Renda $35. Savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukite nedėlioj. ' I 

2502 W. 38tr St. J

r uomę 1
5-36 w. st.. chieęigo/iin

jrrmy.ų ■ i, ‘ .j----- , .......................  , '■'4 ...W '

•PAiRSIDUOPaY (saunas. liie-' 
tuvių, rusų apgyventa / vieta, 
Geras biznis.

Atsišukite
562 « 12-th St. 5

MALIAVŲ KRAUTUVĖ
Gerai apsimokanti krautuvė ir tin

kama vieta laikyti indams ir gasp&- 
dinystūs~Yęikmenis kaip priedo. Prie
žastis paraayimo — rengtuose pa- 
švensti visą mano laiką prie malia- 
vojimo darbo ant kontrakto, čia ran
dasi geras tyras tavoras, ir graži krau 
tuve.

Perkupčiai tenesikreipia
H. F. MOSACK

5144 So. Halsted St.

PIGIAI parsiduoda rakandai, 
puikus seklyčios Wclur setas 
ir 3 springsų motoru Concole 
gramofonas. Atsišaukite • grei
tai, nes turiu apleisti Chicaga. 
3564 S. Halsted St. 2-ros lubos 
iš užpakalio.

PARDAVIMUI kampipjs biznia
vus namas ant Bridgeporto: 3 lubų 
augščio, muro namas, Storas ir 5 pa
gyvenimai su vėliausiais intaisymais, 
elektra, maudynės, skalbyklos ir t.t. 
Inmoketi $10,000.00, likusią sumą sa
vininkas paskolins. I

Ant Bridgeporto; 3340 Lowe Avė, 8 
lubų, mūrinis namas, 3 pagyvenimai 
po 6 kambarius, elektra, maudynės 

kMnbariab inm^kėti 
$5,000.00, likusius savininkas pasko
lins. •

Ant Bridgeporto: Mūrinis namas 3 
ubų, 6 pagyvenimai po 4 kambarius, 
kaina tiktai $8,000.00.

Ant Bridgeporto: Mūrinis namas, 
3 lubij, 3 pagyvenimai po G kamba
rius, ir aukštas skiepas, gazas, mau
dynės ir labai gerai užlaikytas. Inmo- 
kėti $3000,00, likusius savininkas pa
skolins.

Brighton Parke: 2 nauji namai po 
2 pagyvenimu, platus lotai, 1 pagyve
nimas su garu šildomas, elektra, mau
dynės, skalbyklos ir vėliausios vigą- 
dos. Kaina po $13,500.00 ir $14,500.00 

M. J.'KIRAS REAL ESTATE
: IMPROVEMENT CO. 

3335 So. Halsted Street, Yards 6894

AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI

Dykai knyga apie Foley, Ala. Žie
miniai namai, orandžiai, daržovės, ūki
ninkavimas, sveikas klimatas, tyras 

vanduo, geriausia žemė, mažai įmo
kėti, išmokėjimais. Mongojia Springs 
Land Co., Foley, Ala. Aarba Chica- 
gos ofisas, 2835 Sheffield Avė.

EARL VARTOTŲ KARŲ BARGENAS
Buick Touring Light Studebaker Tour.
Ford Touring Dodge Coupe
Velie Coupe Mitchell 7 Pass.
Reo Touring Maxwell Tour,
Oakland Sedan Stearns-Knight Tour.

šeši Briscoes nuo 191# iki 1921
Augščiau paminėti karai pąrduodami pas New Earls yra 

labai gerame stovyje. Kainos nuo $75 ir augščiau. 1922 Earl 
pertaiso ir garantuoja karus. Pirmiau pirkimo karo, pamatyk 
tavorą. Earl Touring, Sport, Cambriole ir Sedan, $1095 iki 
$1595. A
Jūsų senas karas, biskis pinigų, o kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

EARL CHICAGO COMPANY 
2239 Michigan Avė., Tel. Victory 8668

NORTH SIDE
Tikras Bargenas. Puikus 6 flatų 

mūrinis nanias su visais įtaisymais. 
Puikus aukštas ir cementuotas skie
pas. Visi švarus kambariai, namas 
randasi arti Lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos. Tą namą galima pirkti su 
$6,000, kaina $15,500. Priežastis par
davimo—savininkas apleidžia miestą. 
Kam toks narnas yra reikalingas, 
kreipkitės kuogreičiausiai pas:

JOHN A. WALULIS 
1852 Wabansia- Avė.

PARSIDUODA lotai 3 sykiu ar po 
1, labai gražioj vietoj So. Keeler Av. 
Parduosiu pigiai, nes reikia pinigų. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės 
pas savininką Subatoj ir nedėlioj prie 

loOų yra vanduo, suros ir šalygat- 
viai—viskas apmokėta.

J. STRAUKAS
4524 So. Keeler Avė.

PARDAVIMUI iy2 tono tre
kas.

Phone Repųblic 6049.

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

4453 S. Honore St.

' Puikus pirkinys, 2 flatų 5—6 kam
barių, šiltu vandėniu šildomas, randa
si geriausioj vietoj Brighton Parke. 
Cementinis skiepas, porčiai su stik
lais, įrengimai apmokėti. Tai vienas 
tų kur sunku surasti bargenų. Kaina 
$7,750, $2,500 pinigais, kitus renda.

-J. N. ZEWERT & CO. 
4400 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 3 Stokai geri 
dėl mufavimo ir kitokių - darbų. 
Parduosiu visai pigiai.

8568 Archer Avė.

PARDAVIMUI automobi
lius, Jeffry, 5 pasažierių. Kai
na $275. Pardavimo priežas
tis — liga. Matyti galima vi
sada. 1617 -So. Jefferson St.

PARDAVIMUI 5 didelių kambarių 
bu n galo w, modemiškas, platus lotas 
prie Archer, netoli 65th Avė. (Tas 
namas yra veltas $9,000) parduo
siu už $6,500.

PARDAVIMUI automobilius už 
pusę kainos; automobilius yra ma
žai vartotas ir viskas pirmos klesos; 
bėga ir atrodo kaip naujas; kaina 
greitam pardavimui $450.00. Atsišau
kite dieną ar vak 

JOSEPH YU 
4084 Archer Avė. Chicago, III.

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

Kreipkitės:
D. PETĘACIČIA

. 948 W. 86th St.

PARDAVIMUI automobilius, 
Packard taurinį karas 7 pasa- 
žierių 4 cylinderių $175. 
3400 So. Union Avė. galima 
matyti vakarais 2 lubos iš 
fronto.

2 augštų mūrinis namas ir skiepas, 
krautuvė ir 3—5 kambarių flatas, ga- 
sas ir. toiletai vidui, nėra lyso, tinka
mas bile kokiam* bizniui prie 18 gat
vės, j vakarus nuo Halsted St. Kai 
na $6,600. Paimsime lotą ir pinigus. 
S. G.* TUPONICH, 1344 W. 18th St.

N AMAI-ŽEME

1 ■’ ------5------------- t—

NORTH WEST SIDE
10 pagyvenimų puikus kampinis 

muro namas, neša 13% pelno; gali
ma pirki i su $13,000. '‘Čia yra tikra 
proga pirkti. Kaina ,yra tik $40,000. 
Matykite greičiau

JOHN WALULIS
1852 Wabansia Avė.

PARSIDUOŲĄ ^trekas, įFotd, 2% 
tonų, gerame ‘stovyje,.,eina kaip ir 
naujas. Taipgi kiti dalykai: Manke
tai dėl mufavimo ir maišai dėl ang
lių vežimo ir visi reikalingi įrankiai. 
Pardųdsiu pigiai —■, pardavimo prie
žastis—įgyvenu ant farmų — nerei
kalingas. Matykit savininką subatoj

dr neaėlioj.
J. STRAUKAS

. 4524 S. Keeler Avė.

PARDAVIMUI 6—6 kambarių, mu 
ripis, Brįghtęn Parke — $6,800. 2 lo
tai, iškaitant kumpinį, 50 pėdų, fron
tas, Brighton Parke, $1,600. A. J. 
KODYKOW$KI — REAL ESTATE, 
4265 Archer Avė., Atdara nedėliotus.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius. Par
duosiu už cash ar mainysiu ant biz
nio. lotų ar mažesnio namo. Randasi 
Bridgeporte.

4600 So. Wood St. 
Phone Lafayette 6Ž56

Didelis .bargęnas,' naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, modemiškas 
Kieto medžio grindis, I* 
randasi Chicagos priemiesty. 
Tel^phone

lietabs vana, i 5 minute" 
ties. r~"

Repųblic 6551 .
3251 W. G3rd St.

PARDAVIMUI moderniškas nąujas 
mūrinis 2 flatų, 5—5 kani-barių, lotas 
40x125. Yra, 2 apšildymui. įrengimai, r |kj* (J £ t<)_

Tik $12.1^00. Išmokėjimais.
R. J. DARNELL, 

514 So. 5th Avė., Maywood, III. ;



NAUJIENOS, Chicago, III

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME NAMA1-ZEME NAMAI-ŽEME NAMJU-ŽEMĖ

BRIGHTON PARKO BARGENAI
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

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

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 fintai po 6 kambarius; namas 
statytas 5 metai; pagal naujos mados 
su karstu 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 3 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; G metai 
kaip statytas; kaina $4,000 greitam 
pardavimui.

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

J. Yushkiewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė.

(prie Califomia Avė.)

BARGENAS BARGENAS 
CICEROJ

Parsiduoda medinis namas 
ant dviejų pagyvenimų 4 ir 5 
kambariais; vanos ir elektri- 

kos šviesos, visas namas yra 
geras. Rendos neša $50.00 ji 
menesį.
Parsiduoda medinis namas sų 
bizniu ir 4 pagyvenimais ir 
garažius. Kas nori pirkti su 
bizniu galima tuojaus atida
ryti biznį, taipgi mainysiu ant 
lotų arba automobiliaus. 
Parsiduoda mūrinis namas, 
naujas po 5 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, 
visas įtaisymas vėliausios ma
dos, namas randasi gražiau
sioj vietoj Parkholnie. 
Taipgi turime lotų ant parda
vimo Grant Works ir Park- 
holme. 
Norintis pirkti arba parduoti 
kreipkities:

Grant Work3 Real Estate 
4917 W. 14th St., Cicero. UI. 
Phone Cicero 6723.
Rcs. Phone Cicero 6272.

Klausk Shvegzda.

Ar padarėt pinigų

PINIGŲ.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių NA

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

Atsišaukite prie
M. ROZENSKI

3301 So. HALSTED ST.

Lietuviai, Negirdėtas bargenas!
Prie vienuolyno 5 kambarių 

namas, karštu vandeniu apšil
domas. Parsiduoda pigiai, prie
žastis, apleidžiu miestą. Kam 
reikia, Kreipkitės pas

K. VALAITĮ
943 W. 33rd PI.

Tel. Yards 1571

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.
________ _ ___

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. .

štai kur proga įsigyti už 
pusę kainos dvejetą gražių 
lotų lietuvių apgyventoj vie
toj. Lotai pilnai išmokėti. 
Pasiskubinkite. Kreipkitės 
pas adv. K. Jurgelionį, Nau
jienų ofise, 1739 S Halstet St

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

118 Midland Avė.
JoUet—Rockdale, III.

PARDAVIMUI ar mainymui 2 au
gštų medinis namas, ant 17 gat. ir 
Union, senai įsteigtas ir gerai žino- 
faas biznio kampas. Atsišaukit tuo
jaus pas

Mrs. ANNA PETRAITIS 
1620 So. Union Avė.

2ros lubos ir užpakalio, po 5 v. vak.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marouette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba 
telefonuokite į James Kra), 2444 W. 
G7th St. Tel. Prospect 1364.

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.

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.,

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

P. pauijlusky,
1705 So. Peoria St.

PARDAVIMUI kampinis namas 6 
flatų, 8 metų senumo, prie pat bul
varo ir 55 St. Vidus visas kietmedžio. 
Elektra, vanos, viskas pirmos klesos, 
rendos j mėnesj, $280. Pigiai, nes 
važiuoju Lietuvon. Klauskit savininko 
Pullman 6344.

105 akrų farma, 45 akrų apsėta ja
vais ir dobilais, su gyvuliais ir bu
dinkais ir visa mašinerija. Visa far
ma aptverta su vielinėmis tvoromis. 
Trjs 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
ninkus susižeidė kojas.
S. Malsavage, McNaughten, Wis.

BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas 8 metąi kaip statytas. 2 flatų, 
5 ir 6 kambarių. Gasas, elektra, va
nos, gražus skiepas, garadžius (lel 2 
mašinų. Pardavimo priežastį patirsi! 
ant vietos. Klauskit savininko.

1331 S. 49th Avė., Cicero, III.

Geriausias Pirkimas Brighton Parke
Parsiduoda kampinis bizniavas mu

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

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayetfe 5107.

AR PADAREI
Real Estate Naujienos.

Čhicago yra žinoma visame 
pasaulyje kaipo centras Gele
žinkelių, ir jau yra svarstoma 
kad Chicago bus prieplauka 
(uostas). Tada galėsime Lie
tuvoj sesti į laivą ir išlipti į 
Chicagą. Padarius uostą Chi- 
cagoje, padarytum čia centrą 
visos Amerikos. Jau dabar 
pasirodo kad Tavorai yra ve
žami vandeniu į Chicagą, ir 
iš Chicagos, daugiau ir daiir 
giau kas menesį. Pavyzd
žiui: Gegužio 1922 buvo Ųk 3 
milijonai Tonų, o 
1923, trigubai 10 
tonų.

Atminkite kad 30 
gal, Englewood buvo toli už 
miesto, o dabar jau ta vieta 
yra vidurmiestis. Ravens- 
wood ir Alba n y Park buvo 
molio duobės, o dabar graži 
vieta, pilna najnų. Tik 10 me
tų atgal Marųuettc Park 
(Apie Vienuolyną) buvo for
mos, o šiandie turi bankus, 
storus ir gražiausia kolonija 
naujų budinky. Jeigu būtu
mėt pirmiau tikėję į Chicagos 
progresą, ir būtumėt pirkę,
tai ju§ų pinigai investuoti į 
Chicagos Real Estate (Nejudi
namą Turtą), butų atnešę di
delį pelną, kaip ir tiem, kurie 
pirko. Jeigu dar negavai pel
no išnamy ar lotiĮ. Cicagoje, 
tai yra jūsų kaičia hįeįę Įei
to. Kiekvienas pįrtkėjas tu
rėtų nors šiandien permatyti 
progą, įdėti 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. .

Gegužės, 
milijonų

metus at

PARDAVIMUI namas 2 aguštų, 6— 
6 kambarių, muro apačia, viršus me
džio, baltos sinkos, naujas medinis ga
radžius. Namas gerame stovyje, ren
dos $50 į mėnesį, kaina $3,800. Prie
žastis, pirkau biznį, užtai pigiai par
duosiu. A. M. 1913 S. Morgan St, 
2-frontas.

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. Triežastis, 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.

DIDELIS BARGENAS 5 
kambarių namelis ant 2 lotų 
ir barnė, didelis ištaisytas dar
žas, parduosiu labai pigiai tik 
už $3500.

5529 S. Kildąre Avė.

Ateik į didžiausį LIETUVIŲ 
REAL ESTATE ir pasirink 
namą kokioj tik nori dalyje 
Chicagos, nes mes turime di- 
džiausį pasirinkimą p?aperčių 
mažų ir didžių. Mes už tikri
nam, kad x padarysite 
tą parodo faktai;

BARGENAI!
Bridgeport.

3-jų ukščfių mūrinis t namas 
po 6 kambarius ir tuščias lo-. 
tas prie šalies, elek., maud. 
Kainą 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 įmokėki $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 namas 6 flatai po 4 
kambarius, eltektra, Kaina tik 
$8,000, Įmokėti $3,000.

3 flatai po 4 kambarius, 
mūrinis namas, ęlektra. 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,,£ mašinom ga
radžius, Randami ant Halsted 
St. Kaina tik $22,000 įmokėji- 
mas pagal ^ųtįjTies.

Labai stipru^, mūrinis na
mas 6 ir 6. kaųinariaj, elektra, 
maudynės, bašementps, Kaina 
tik $ll,00Q Imokėjimas pagal 
sutarties.,

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

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

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

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

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

Kampinis, mpro namas, 
liūnas ir 5 kambariai ant 
floro, 5 ir 6 kambariai
antro, garadžius 2 mašinom 
iš streeto išvažiuojamas. Pe
čiais apšildomas. Kaina tik 
$21,000, Imokėjimas pagal su
tarties. y

Mūrinis flatasį 4 flatai po 4 
kambarius, basementas. Kaina 
tik $6,500. Įmokėti $1,500.

Mūrinis namas 
barius, elektra, 
Kaina tik $5,000 
kia $3,000.

Medinis namas
kambariai, ant antro 2 po 4, 
elektra, maudynės, 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

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

Tel. Blvd. 0774 arba Bvd. 0611

siduoda 30 pėdų lotas 
$850.

2 lotai krūvoj už $1700 ir 1
lotas už $900.

Tokiu žemų kainų jus dar 
negirdėjote...

tik

sa-

ant

garadžius.
Įmokėji-

namas 2

namas, 
vanos. 
Imokėjimas

$7,800 įmo-

2 flatai
Kaina tik 

pagal

namas, 4 flatai po 
loto. Kaina

de- 
tik

ant

tik

SHORE.
Jackson Park

6 kambarius.

muro garadžius, 
vandeniu šildomas. Jo 

$50,000. Įmokėti $25,-

pat Jackson . Parko,

Biznių namai.
2 storai, 1-7 kambarių fla

tas ir 6 po 4 ant 2 lotų, pe
čiais apšildomas, Vendą $275. 
į nąėnesį. Kaina tik 18,500. Į- 
mokėti $9,000. Pirmas mor- 
gečius $9,000 iš Bankos Liku
sius cash.

Mūrinis namas 5 Storai, 10 
flatų po 5 kambarius, rendos 
$450.00 į menesį. Steam heat. 
Kaina tik $25,000. Įmokėti 
$10,000.

Tik Bizniai.
Parsiduoda up-to-date bu- 

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

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

PARSIDUODA 2 flatų muri- 
.nis namas ant 2 lotų. Kaina 
$7,900, Eilektros šviesa gu
zas ir vanos i.

5353 South Artesian Avė.
1-moš lubos

LIETUVIAI! NEGIRDĖTAS 
BARGENAS.

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

Nepraleiskit šios progos pamatykit 
kuogreičiausia .

JOHN A. WALULI»' 
1852 Wabansia Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui didelis bizniavas na

mas, krautuvė ir 4 šeimynos. Dviejų 
mašinų garažius. Rendos neša $100.00 
į mėnesi. Parduosiu už $6,800.00. 
Duosiu morgičių. Atsišaukite.

J. P.
5006 Baring Avė., E. Chicago. Ind.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
krautuvė, 8 pagyvenimai. Namas ran
dasi ant Halsted gatvės, rendos neša 
$70. Parduosiu u? kash arba mainy
siu ant didesnio namo.

460fr S. Wood St
Tel. Lafayette 6256.

PARDAVIMUI du lotai ant 
63 ir Bichmond ir du lotai ant 
Western Avė. į vakarus nuo 
63 St. Parankus visokiems biz
niams turi būti parduoti tuo- 
jaus. Savininkas 2434 W. 69 St

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

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

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

čio. Kaina tik $16,000 Įmo- 
kėjimas pagal sutarties.

Medinis namas vienas 4 ir 
2 po 6 elektra. Kaina tik 
$5,500 randasi v 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 
Kaina tik $12,500. 
mas pagal sutarties.

Gražus mūrinis
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 karštų 
vandeniu apšildomas, 2 maši
nom garadžius, ir 2 tuščiu lo
tu! prie šalies. Kaina tik $10,- 
500. Imokėjimas pagal sutar
ties.

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

2 flatai po 4 mūrinis namas 
elektrą, maudyklės. Kaina tik 
$7,800. , Kaina tik 
keti $2.600. , 

Mūrinis
6, eRetra, 
$10,000. 
sutarties.

Mūrinis
4, ant pusantro 
tik $12,000. Įmokėti $5,000.

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

SOUTH SIDE.
Mūrinis, namas, 6 ir 6 kam

bariai, lt ba3einentas) elektra, 
maudynės, ąnt 34 pėdų loto. 
Kiekvienam flatui apšildomas 
atskiras, garadžius 2 mašinom. 
Kaina tik $11,000. Įmokėti 
$5,000.

Gražus 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 
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 $16,- 
500. Įmokėti $7,000.

Mūrinis namas vienas 5 ir 
2 po 6, elektra, maudynės, 
basementas.. Kaina tik $12,- 
000. Įmokai $0,000.

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

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

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

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

Medinis namas 2 flatai po 
6 ir 2 po 4 basenĮientas, elek
tra, maudynės. Kaina tik 
$10,500. |imokėjima/s 
sutarties.

Mūrinis namas 6 ir 
bariai, basementas, 
maudynės. Kaina $9,500 ste
am heat.

12 flatų ,murinis 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
S . L. FABIONAS CO.

809 West 35-th Str.
Tel. Blvd. 0774 arba Bvd. 0611

kambarius, ant 2 lotų, elektra, 
basementas, 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
šinų mūrinis garadžius, 
mentuota yela. Kaina 
$57,000. Įmokėti $15,000.

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

SOUTH
Prie Leikos

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

Ypatingai puikus namas, 6 
flatai ant 2 lotų, 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 
karštu 
kaina 
000.

Prie
mūrinis namas 2 flatai po 6 
ir 4 po 7 kambarius, sun par
lors, ' Renda $460. į mėnesj. 
Kaina tik $31,000. Įmokėti 
$9,000.

6 flatai po 5 kambarius me
tinė 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, sekančiu iki 50 Apart- 
mentu ir kainos iki $300,000.

MARQUETTE MANOR 
(prie Vienuolyno).

Mūrinis namas 5 ir 6 kamba
riai, hot water heat, viskas up- 
to date. Kaina tik $12,500. 
Įmokėti $5»000.\
< Murinjs ’nanias 6 ir 6 kam
bariai, ant 50 pėdų loto, garą- 
džius 1 mašinai, Kaina 
$12.000 įmokėti $5,000.

Mūrinis namas 5 ir 5 kamba
riai, ant 30 pėdų loto, moder
niškas. Kaina tik $13,000. 
Įmokėti $6,000.

Puikus mūrinis namas, 6 ir 
7 kambariai, arti 63-čios. Kai
na tik $13,000. Įmokėti $7,000

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, 2 mašinom garadsius. 
Kaina tik $13,000. Įmokėti 
$6,000.

Mūrinis namas prie 63-čios 
6 ir 6 kambariai, 2 mašinom 
garadžius. Kaina tik $14,500 
įmokėti $7,000.

4 flatai po 5 kambarius 2 
mašinom mūrinis garadžius, 
tuščias lotas prie šalies, Kaina 
tik $20,500 įmokėti $8,000.

Mūrinis namas, 5 ir 6 kam
bariai, aržuolu baigtas, 2 maši
nom garadžius. Kaina tik $13,- 
500, Imokėjimas pagal sutar
ties.

Parsiduoda grosernė - ir de- 
likatesen Storas v pusdykiai iš 
priežasties savininko mirties. 
Vienas ice 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 00.

(hicagojll.

AUBURN PARK.

tik

MORTGECIAi-PASKOLOS
Antrų jnorgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komf- 
šino< 'l'Žetams už paskolą $l,00Q, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaninaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
z COLLEGE

2407 West Madluon Street, 
TeL Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų klo- 
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.

elektra,

2 po 5 kam- 
basementas,. 
Įmokėti rei-

ant 1 floro 7

- L

BARGENAS
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 

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

4701—12th Pi.
2 flatas iš fronto.

PARDAVIMUI 2 augštų namas su 
(btu šalę ir groseme ir buceme. La
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
5129 Archer Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 
0892.

os plo-

įjagai

6 kam- 
elektra,

Įmokėti $4,000,

6 ir 7 kambariai, gražus mū
rinis namas, su garadžiu, ant 
30 pėdų pločio loto. aržuolu 
baigtas. Kainai tik $10,500 įmo 
keti $5,000.

Mūrinis namas, 4 flatai po 6 
ir 2 .po 5 kambarius, Renda 
$5,500 į metus. Kaina tik $32- 
500. Įmokėti $8,000.

Mūrinis namas 4 flatai po 6 
ant 56 pėdų loto. Kaina tik 
$18,000. Įmokėti $7,000.

LOTŲ BARGENAL
Bizniavas lotas ant Cottage 

Girove ir 92-tos gatvės, 3-ias 
nuo kampo, parsiduoda UŽ ne
girdėtai pigių kainą $2,500. 
Nepraleiskite šios progos.

3 lotai krūvoj prio 59-tos 
ir Crawford Avė. Parsiduoda 
už $800. Prie Vienuolyno par-

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

Tel. Blvd. 0774 arba Bvd. 0611

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted SU, 

Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, KnygvedysHta, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

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

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 InstrakdjoB $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1507 W. Madieon 8L

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji Ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grafomar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedeldieniais: nuo 10 ryto Ud 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-ėios gato O-ios lubos)

: ,ū. • a-
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos ir Pamokos
Dešimts patarimu

Kada viskas klojasi gerai, 
kada visko pilna, tai tada 
žmonės kuomažiausia rūpi
nasi apie tai, kas bus rytoj.

ėmės kainos

Amerikoj lietuviai iki šių 
metų davo ir dar tebe-

Jiems rodos, kad kaip tai' žingeidaujd žeme Lietuvoje, 
gali imt ir nupult uždarbiai manydami'jos sau įsigyti už 

’ ’ sutaupytus čia pinigus.
Daugelis jau ir įsigijo di

desnius ar mažesnius žemės 
plotus dažniausia patįs tuo 
tikslu nukeliavę Lietuvon.

Iš to, kas teko patirti apie 
pirkimą žemės Lietuvoje, 
galima spręsti, kad tikrą 
gero pinigo vertybę gavo 
tik tie, kurie pirko žemę apie 
dvejetas-trejetas metų at
gal, kada žemės kainos ne
buvo dar artificialiai iškel
tos. Tie, kurie pirko žemę 
Lietuvoje bėgyje dviejų ar 
pusantrų paskutinių metų, 
dažniausia yra labai praki- v sę.

Lietuvoje, mat, žemės sa
vininkai įsigudrino imti už 
žemę Amerikos doleriais, ir 
pradėjo užprašyti už žemes 
tiek dolerių, kiek jie butų 
prašę rublių.

Tie Amerikos lietuviai, ku
rie sukišo Lietuvos speku
liantams savo dolerius už 
žemę, negauna dabar už sa
vo indėtus pinigus nei pusės 
procento pelno iš tos žemės.

Tuo tarpu pinigai duoda
mi pramoninėms ir prekybi
nėms paskoloms Lietuvoje 
neša didesnį nuošimtį negu 
Amerikoje.

Kol iš Lietuvos žemės už 
indėtus už ją pinigus nega
lima bus turėti bent kokių 
dešimties nuošimčių pelno, 
tol amerikiečiams Lietuvos 
žemės neapsimokės pirkti.

Dabar Lietuvoje yra pra
šoma iki šimto penkiasde
šimt dolerių ($150.00) už 
hektarą. Daug geresnės 
žemės su geresniais įtaisy
mais ir už daug pigesnę kai
ną galima gauti čia Ameri
koje. Ištikro Lietuvos že
mės kaina toli peršoka 
Amerikos žemės kainą, ypač 
imant domėn kitų dalykų 
pigumą ir brangumą.

Kol Lietuvos žemės savi
ninkai prašys tokias augš- 
tas kainas už žemę, tol Ame
rikiečiams yra nepatartina 
pirkties žemės Lietuvoje.

* ♦
♦

Lietuvos Konsulas 
Chicagoj

Lietuvos Atstovybė iš Wa- 
shingtono paskelbė, jog ir 
Chicagoj busiąs Lietuvos 
konsulas, ir jog nuo to laiko 
kaip Chicaga įsigys konsulį 
Lietuvos atstovybė užsiims 
tik diplomatijos reikalais, o 
Lietuvos konsulai užsiims 
tik prekybos, palikimų ir į- 
vairiais žmonių nuosavybės 
ir asmens reikalais.

Įvedimas šito padalinimo, 
koks yra priimtas visų vals
tybių, turbut bus neblogas 
dalykas, ypač jei Atstovybė 
Washingtone, atsikračiusi 
nuo parašų liudijimo darbo, 
susiras sau užtektinai diplo
matinio darbo Lietuvos 
naudai.

Atstovybei pasiliuosavus 
nuo konsuliario darbo, mes 
tikimės, kad Lietuvos užsie
nio ministeris p. E. Galva
nauskas, skirdamas konsulį 
Chicagąi, turės omenėje ne
be politiką ir partijinį išro-

ir gerovė sumažėti. Jeigu 
saulė šviečia šiandien, tai 
juk švies ir rytoj, todėl jei 
šiandien yra duonos su svie
stu, tai bus ir rytoj. Toks 
yra žmonių palinkimas grei
čiau tikėti į tą, kuo norisi ti
kėti, negu į tą, kuo nesinori 
tikėti.

Taigi dėl šitos mažos mu
sų silpnybės matau reikalo 
kas savaitė priminti Naujie
nų draugams: bukite šiuo 
laiku atsargus, kad užeinan
tis laikinas biznio pablogėji
mas neužtiktų jus neprisi
rengusiais.

Štai dešimts patarimų, 
kuriuos rasite naudingais 
sekti dabartiniuoju laiku:

1. Kas savaitė atidėkite 
kiek nors į spulką ar į 
banką.

2. Nepirkite didesnių 
daiktų ypač tokių, kurie 
šiandien yra perdaug pa- 
brangę.

3. Jeigu turite biznį, 
dirbkite jame daug smar
kiau negu dirbųte iki šiol, 
bet nepadauginkite darbi
ninkų skaičiaus, jeigu ne
pasidaugins biznis.

4. Susispauskit ir nepir
kit visai nereikalingų 
daiktų.

5. Palaukite su pirkimu 
naujo aptomobiliaus; ge
riau seną pasitaisykit. 
Bet jeigu automobilius ap
sunkina jūsų išlaidas, tai 
geriaus visai jį parduoki
te, o važinėkitės busais.

6. Nekelkite kainų, kas 
esate biznyje, bet stengki- 
tės daugiau parduoti, įsi
gyti daugiau kostumerių, 
pavartojant tam tikslui 
tinkamus budus pasiskel- 
bimut

7. Kam reikia, galite da
bar pirkties kviečių ir 
miltų, nes jų kaina pasie
kė žemiausio laipsnio. Ka
žin ar kviečiai ir miltai 
bebus pigesni.

8. Vienok nespekuliuo- 
~ kitę ir kitais produktais,

nes greito ir perdidelio 
kainų nupuolimo dabar 
neįvyks.

9. Nesistatykit dabar 
naujų namų, nes statymo 
kaštai dabar pasiekė augš- 
čiausio laipsnio. Verčiau 
jau pirktis kelių metų se
numo namus, kuriuos sa
vininkais gali parduoti už 
pigią kainą nors ir su ge
ru pelnu.

10. Namų savininkams, 
kurie nori parduoti savo 
namus dabar, patartina 
žymiai nusileisti, taip kad 
namas išrodytų tikru 
“bargenu”. Kas taip da-

• rys, tai ilgainiui pamatys,- 
kad ištikro išlošė.
Šitie visi dešimts patari

mų yra geri šitam einamam 
laikui, bet nemažas jų skai
čius gali būti sekamas ir vi
suomet. Kas paseks šituos 
patarimus, tai užeinąs sun
kesnis laikas nelabai jį tepa- 
lies.

kavimą, bet tikrą bešališką 
patarnavimą lietuviams chi- 
cagiečiams, taip pat ir Lie
tuvos prekybai.

Mes laukiame, kad p. E. 
Galvanausko paskirtasai 
konsulis Chicagai turėtų 
bent šias ypatybes:

kad jis nebūtų partijos 
žmogus;

kad jis nebūtų politikie
rius ;

kad jis suprastų biznį ir 
mokėtų konsulo ofisą 
vesti amerikoniška sy- 
stema ir su tikru noru 
patarnauti žmonėms:

kad jis kooperuotų ne tiek 
su partijų vadais, kiek 
su 
bos taryba;

kad jis butų apsipažinęs 
su Amerikos ir Lietu
vos pramone ir prekyba 
ir butų tikru pagelbi- 
ninku santykiuose tarp 
Amerikos ir Lietuvos 
pramoninių ir prekybi
nių įstaigų.

Ar tikrai mes tokio žmo
gaus sulauksime Chicagos 
konsulo vieton, spręsdami iš 
kai kurių žmonių nuojautos 
pučiamojo vėjo, mes šiek- 
tiek abejojame. Butų labai 
smagu, jei šios musų abejo
nės butų išsklaidytos.

Kl. Jurgelionis.

iznieriais ir preky-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimai ir Atsakymai 
apie darbininką apdraudę 

nuo nelaimių
Gerb. “Naujienų” Red.

Meldžiu duot atsakymą į šiuos 
mano paklausimus per dienraštį 
“Naujienas”.

1. Ar Illinois valstijoj yra pra
vestas įstatymas, kad kiekvie
na dirbtuvė yra verčiama ap- 
draust savo darbininkus nuo ne
laimės (accident) ?

2. Koki atlyginimo skalė pa
sitaikius nelaimei ir ar yra koks 
skirtumas, jei darbas yra nuo 
šmotų ?

3. Kaip ilgai apdraudos kom
panija moka atlyginimą sužeis
tam darbininkui?

4. Ar galima gaut koks nors 
atlyginimas iš apdraudos kom
panijos ar iš dirbtuvės, jei po 
užgydymo žaizdos po metų ar 
pusės metų, net toj pačioj vie
toj reikia daryt operacija?

5. Kiek aš turiu gaut iš ap
draudos kompanijos siavaitiiiio 
atlyjrinimo, jei uždiroau $48.00 
į savaitę ir esu vedęs?

Dom. Kuzma.

Atsakymas.
1. Illinois valstijoj nėra lygiai 

tokio įstatymo, bet yra įstaty
mas žinomas kaipo “Darbininkų 
Atlyginimo” (Workmen*s Com- 
pensation) įstatymas. Pagal šito 
įstatymo pažymėtų jame rųšių 
dirbtuvės (bet ne visos) turi 
duoti valstybei užtikrinimą, kad 
mokės paskirtą atlyginimą dar
bininkams už mirtį ir susižeidi- 
mus djarbe. šiaįisl metais prie ši 
to įstatymo tapo dar pridėta 
pataisymas duodąs darbinin
kams atlyginimą ir už taip vadi
namas amatines arba užsiėmi
mo ligas, paeinančias nuo darbo.

2. Skirtumo nėra ar darbas 
buvo nuo šmoto ar ne. i

Atlyginimo skalė, trumpai su
glaudus, yra sekama:

Už mirtį, jei įlabašninkas už
laikė savo šeimyną, jo pačiai 
vaikams arba tėvams mokama 
ne mažiau kaip $1650 ir nedau
giau kaip $3500, atskaitant iš to 
kompanijos išlaidas už ligoninę 
ir t.t. Tolesni giminės, jeigu 
nabašninkas juos užlaikė, gauna 
mažiau. Našlė gauna kiek dau
giau jie turi inažų vaikų (ne 
senesnių kaip 16 metų).

Už sužeidimą,' po šešių dienų 
ligos mokama ne mažiau kaip 
$7.00 į savaitę'ir ne daugiau 
kaip $12 į savaitę.

Jeigu apart ligos dėl sužeidi
mo darbininkas netenka kurio- 
nors kūno sąnario, tai apart pa
minėto atlyginimo ligos laike 
darbininkas turi gauti dar ir pa
skirtą mokestį už kūno sąnarį. 
Taip, pavyzdžiui, turi būti mo
kama : už nukirstą nykštį ne ma
žiau $210 ir ne 'daugiau $360; 
už netekimą rankos (visų pirš
tų) ne ’mažiąu kaip $520 ir ne 
daugiau kaip $900, ir t.t

3. Sužeistam darbininkui kom
panija moka kol jo sužeidimas 
tęsiasi pagal daktarų pripažini
mo ir Industrialės Komisijos 
nuosprendžio; atsitikime amžino 
sužeidimo (perrriament disabi- 
lity) kompanija moka kas sa
vaitę paskirtą mokestį (nė ma
žiau kaip $7.00 į savaitę ir ne
daugiau kaip $12.00) iki tol, 
kol išmoka sumą, kurią reikėtų 
išmokėti, jeigu darbininkas bu
tų buvęs užmuštas, bet ne dau
giau.

4. Taip, gailina gauti, bet tą 
reikia daroayti Industrinei Ko- 
misijai. .

5. Jei uždirbai $48 į savaitę^ 
tai budamAs sukeistu ; turėtum 
gauti $12 į ‘ sakaitę. Kad tamsta 
esi vedęs, tai tamstai tas atlygi
nimo mokesties nepadidina, bet

peigu tamsta, turi vieną vaiką 
neturintį dar 16-kos metų, tai 
turėtum gauti $13 į savaitę, jei 
turi du vaiku, tai $14 į savaitę, 
jei tris ar daugiau, tai $15 į sa
vaitę.

; “Workmen’s Compensation” į- 
statymo skiriamas sužeistam 
darbininkui atlyginimas ne dau
giau kaip $12 j savaitę yra labai 
neteisingas. Ypačiai jis yra 
neteisingas todėl, kad kompani
jos, apdrausdamos savo darbi
ninkus, už apdraudą turi mokė
ti ne nuo dvylikos dolerių, bet 
nuo tiek, kiek darbininkas už
dirba. Taigi nors tamstos kom- 
ipanija ar dirbtuvė tikrai turėjo 
užmokėti “insurance” kompani
jai už tamstos apdraudimą pa
gal tamstos algos, t y. nuo $48.- 
00 į savaitę tam tikrą nuošim
tį, vienok “insurance” kompani
ja teismo gali būti priversta 
tamstai mokėti ne daugiau kaip 
$12 į savaitę, jei tamsta neturi 
vaikų. Šitas įstatymas davė 
progos kelioms “insurance*’ 
kompanijoms didžiai pra
lobti. Darbininkams jis 
duoda visai ineu^telktiną ap
saugą. Vienok jį atmainyti ga
lėtų tiktai Illinois valstijos le- 
gislatura, jei to reikalautų šios 
valstijos piliečiai. Ant nelaimės, 
tuo niekas šiuo laiku nesirūpi
na. — KI. Jurgelionis.

Markelo Ka nos
Praėjusią savaitę cĮlselio 

kainos įvairiems produktams 
Chicagoje buvo sekamos:

SOviestas, savaras, 27 ir 39c 
Kiaušiniai, murzinieji 19% ir 20c 
Kiaušiniai, švieži 23 iki 23% c 
Kiaušiniai, extra 24 iki 26c 
Suris savaras 21 iki 22% c 
Vištos gyvos 19 iki 23% c 
Vištos broileriai 28 iki 31c 
Gaidžiai gyvi 14 
Antjs šaldytos 25c 
Broileriai šakį. 37 iki 38c. 
Pupos, navy, už 1OO svarų 

iki $6.25.
Medus, baltas 9c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVES:
Burokai, už 100 bunčiukų $1.00. 
kopūstai, kreitas $1.00 iki $1.25. 
Morkvos, 100 bunčių $1.50. 
Koliflaurai, greitas $1.00 iki $2.00 
Celeros, kreitas $1.25 iki $2.00 
Agurkai, baksas $2.00 iki $3.00 
Švieži žirniai, kreitas $5.00 iki $5.50 
Salotos, kreitas $2.00 iki $4.50 
Svogūnai, maišas $300 iki $4.00 
Pipirai, kreitas $1.50 iki $2.00 
Pupo,s šviežios amp. $1.00 iki $1.50 
Griežčiai, amp, $1.00 ^iki $1.25.

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA:
Šonkauliai 27c 
šlaunis 37c 
čoks 10%, Round 18%

VAISIAI:
Bulvės šviežios, maišas $lj35 iki 

$1.70.
Obuoliai, basketa $1.25 iki $2.00 
Bananos, bunčius $2.50 iki $3.00 
Citrinos, keisas $8.00 .
Apelsinai, kreitas $4.50 iki $5.25

$5.85

Pyčių, keisasa $2.00 iki $2.50 
Slyvų kreitas $1.25 iki $1.50 
Juodosios $1.75 iki $2.00 
Mėlynės, keisasa $4.00 iki $4.50 
Agrestai, keisas $2.00 iki $2.50 
Avietės, raud. $2.00 iki $2.50 
Serbentos, keisas $1.50 iki $2.25. 
Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.75
Melonai, kreitas
Arbūzai, vagonas

JAVAI:
Kviečiai, liepos, buš. 97% 
Kviečiai, rugsėjo 96 %c 
Kviečiai, gruodžio 99% c 
Avižos, buš. 40% iki 40%c 
Rugiai, buš. 63 iki 64%c 
Miežių, buš. 49 iki 57 %c 
Rugiai, buš. 63 iki 64%c

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 22%c 
Rūkyti lašiniai 20 iki 20% 
Konservuota kiauliena 15% iki 16c 
Pork loin, žalia 19 iki 20 c.
Plate beef $15.50 iki $16.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 
Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.15

ŠIENAS:
Rinktinių motiejukų $25.00 iki $26.
Motiejukų šienas No. 1 $24.00 iki 

$25.00.
Motiejiukų su dobilais $17.00 iki 

$23.00
Dobilai No. 1. $18.00 iki $20,00 
Dobilai No. 2 $13.00 iki $16.00 
šienas papr. maiš. $15.00 iki $17.00 
Šiaudai rug. $11.00’ iki $12.00 
šiaudai aviž. $9.00 iki $10.00 
Šiaudai kviet. $10.00 iki $11.00 
Alfalfa No. 1 $16.00 iki $22.00

TRĄŠOS:
Trirftas kraujas, vienutė $3.90 iki 

$4.00
Netrintų kaulų tonas $17.00 iki $18.
Atmatų tonas apie $5.00 
Trintų kaulų tonas $26.00 iki $28.00 
Virintų kaulų tonas $17.00 iki

RIEBALAI:
Lajus 7%
Lyditi taukai vai g. 14c
Taukai 7%c 
Stearinas 9% 
Bovelnos aliejus 8c.

$18.

Dar Dvi Nuomonės apie Obalsj
“Savas pas Savą”

■ 'Ą , ■' ■> ' ——

“Sąxąa pas Savą” 
“Tobula^ o ne bile-kafp”.

x šiame numeryje turime pro
gos išgirsti dar dvi nuomones 
apie obalsį “Savas pas Savą”.

Kaz. Liutkus iš Baltimorės 
gana aštriai pabrėžia kaikurių 
biznierių nesąžiningumą, kaipo 
kliūtį obalsiui “Savas pas Savą” 
vykinti. Vienok tarp, savųjų 
tokiems dalykams galima turė
ti dauk aštresnis įrankis: nes 
savąjį gali pabauginti ir pa
bausti viešąją opinija, o sveti
mas to nebijo.

J. Kamendulis iš - Chicagos 
savo straipsnyje palyginimais 

nurodo, kad svetimieji musų 
nerteimia, tai ir mes neturime 
remti svetimųjų, bet tik savuo
sius.

CHICAGO. — Vakar arbit- 
racijos taryba pradėjo tardi- 
mus dėl elevatorių darbinin
kų algų nustatymo. Tą pat 
taryba keletą dienų atgal pa 
kėlė algas gatvekarių darbi
ninkams po 3c. į valandą pir
mais metais ir dar po 2c ant
rais metais, vieton reikalautų 
10c. į valandą. Veikiausia to
kį pat nuosprendį išneš ir ele
vatorių darbininkų byloje.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSĖ

Obalsio “Savas pas Savą” 
dvipusės

šitas biznio obalsis “Savas 
pas savą” buvo ir yra naudoja
mas pas visas tautas, taip lygiai 
ir pas Lietuvius. Vienok šitas 
obalsis turi dvi pusi: blogą ir 
gerą, štai ką noriu pasakyti 
apie blogąją pusę. Tarp lietu
vių biznierių ir net profesijona- 
lų šitas taip puikus pąsakis “Sa
vas pas Savą” buvo pirmą ir net 
dabar yrą panaudojamas ne su 
tobulu tikslu, kad savatn žmo
gui dorai ir priderančiai patar
nauti, bet su tuom išrokavimu, 
kad savą galima butų daugiau 
išnaudoti, duodant jam prastes
nį patarnavimą, prastesnį tavo- 
rą ir brangiau paskaiflftToti už 
parduodamą prekę. Tai tik to
dėl kad pirkėjas yra “savas”, 

angliškai nesukalba ir kitur gal 
būt negalėtų savo, reikalo atlik
ti. šitokia biznierių elgėsis tą 
taip puikų tautinį obalsį “Sa
vas pas Savą” pavertė į apgavi
mo obalsj, taip kad šiandie mu
sų žmonės tą obalsį naudoja pa
juokos delči, su tuom suprati
mų, kad eiti pas savo tautos biz
nierių, tai jau išlęalno žinoma 
kad negausi tą ko nori, užmokė

tus tautiniem, kulturinięm ir 
labdarybės reikalam; nekurie 
net aukauja ir darbininkiškom 
organizacijom ir remia jas. šito 
delei reikia pilnai sutikti su iš
keltu obalsiu “Savas pas Savą”.

Taupimasis tautos j vien* bū
rį, rėmimas vieni antrų, žengi
mas pirmyn progrese, yra tdi 
aukštai gerbiami idealai. Vienok 
kad tą įvykdint ir kad tas duo
tų dėl žmonių labą, reikia steng
tis prašalint šmugeliavimo^ap- 
gavystės keliai ir vengti šovi- 
nistiško egoizmo.

Kaz. Liutkus,
Baltimore, Md.

Mus neremia svetimi, 
remkime viens kitą

Befctudlijuodaimas komerci
ją aš daugelį sykių buvau su
sidomėjęs obalsio “savas pas 
savą” svarbumu. Reikale šio 
dalyko aš seniai norėjau duoti 
atsišaukimą į lietuviškus laik 
raščius, kad subųdinus taip 
sakant* civilizaciją tarp lietu
vių, bet nežinojau prie katro 
iš laikraščio kreiptis; prie vi
sų, rods per didelis būt man 
darbas, o prie vieno, mažas 
įdomumas. Matydamas dabar, 
kad Naujienos, visų Ameri
kos Lietuvių organas, pradėjo 
tą darbą, tai aš čia pasisteng- • 
siu išdėstyti savo nuomonę 
apie svarbumą obalsio “savas 
pas savą“. x

Mes čia Chicagoje turime 
keletą lietuvių advokatų, pas 
kuriuo^ Hsydai ar kiti svetim
taučiai neina su tokiu dideliu 
noru kaip, kad lietuviai - eina 
pas svetimtaučius. Mes žino
me, kad musų advokatai turė
jo sunkią keilonę atlikti kol 
dasigavo į vidurmiesčio didna- 
mius. ■ Taigi dabar turime 
juos remti, eiti savas pas^savą, 
idant jų užsiėmimas butų pa
sekmingas. Iš to mes lietu
viai turėsime garbę ir geresnį 
užtarimą reikalui prisiėjus.

Mes Chicagoje turime daug 
leituvių gydytojų, pas kuriuos 
žydai irgi daug (mažiau lanko
si negu lietuviai pas žydus. 
Mes lietuviai turime eiti tik 
pas lietuvius gydytojus, o jie 
atjausdami, kad mes jais už- 
sitikime be abejo padės visas 
išgales, kad musų ligas kovei- 
kiausia apveikus. Mes gerbda
mi savo profesionalus užsitar
nausime sau„garbę nuo musų 
augančios gdntkartės. Naujoji 
gentkartė matydama musų 

profesionalus esant pasekmin
gais turės daugiaus noro mo
kintis. O kaip daugiaus tu
rėsime mokytų profesionalų 
žmonių, tai to didesnę turėsi
me g

si brangiau, žodžiu busi “ap
gautas”.

Tai ve, kokis supratimas yra 
pagamintas pas visuomenę apie 
virš iškeltą klausimą. (Ne visai 
taip yra Chicagoje. Red.). Ir 
čia reikia kuo labiausia kaltin
ti biznierius už nesistengimą 
patarnauti sąžiningai savo tau
tos žmonėms. Kaip da visai ne
senai mums yra žinomas faktas 
apie tūlų agentūrų siuntimą pi
nigų tuoj po karo į Lietuvą, 
Lietuvos žmonių pašelpimui. 
Daugelis tokių agentėlių kuo 
biauriausia apiplėšė “savuosius” 
pasidalydami “Fifty-fifty”, o 
kartais da ir daugiau^ Toliau 
reikia priminti- paskutinių lai
kų įvykiai su musų korparaci- 
jom; į šitą pražūtingą darbą bu
vo šaukiama ir-gi virš kalbamu 
obalsiu, taip kad liko išviliota 
nuo žmonių, per tu’lus agentus 
milijonai dolerių. O kas su tom 
korparacijom šiandie yra? Jos 
visos beveik subankrutino, nu- 
nešdamos darbininkų žmonių 
sunkiai uždirbtus centus, palik
damos juos sielvarte ir pagie
žoj ! Man nėra svarbus, kad 
vienas kitas asmuo iš to pralo
bo man yra svarbu ir labai 
svarbu kad čia liko begaliniai 
skaudžiai apgauti darbininkai 
žmonės ir tik jie turėjo skau
džiausia tame nukentėt. Tai 
tiek tam kart galima pasakyt 
apie netikusę pusę obalsio “Sar 
vas pas Savą”.

Virš kalbamais įrodymais aš 
nenoriu pasakyt, kad mes nesi
kreiptum pas savo tautos biznie
rius, ir kad tas obalsis “Savas 
pas Savą” yra netikęs. Visai, ne, 
aš tik skaičiau uždaviniu paro
dyti tą blogą, kas yra daroma po 
tuo obalsiu. Matant gi tą, rei
kia stengtis, kad tas blogas bu
tų prašalytas iš tarpo lietuvių 
biznierių. Nes tik tuomet turė- 
simteisės kreiptis į musų žmo
nes prašydami, kad mus pa
remtų darydami biznį su mu

mis. Tiesa, kad iš labai dauge
lio atžvilgių lietuvys biznierius 
užsipelno “savos’ paramos, nesą išstatys dar augštesnes bažny- 
jis priguli ir darb’uojasi orga
nizacijose, jis aukauja savo cen-

vių pasaulyje yra daug 
lietuvių bankų. Bet temykite 

 

ar daiig musų bankai galėjo 
parduoti Lietuvos bonų žy
dams, rusams ar kitiems sve- 
timtaučiaims. Būdami lietu
viais mes, turime čėdyti ir dė
ti savo turtus tik į lietuvių 
bankus. Tiesa, kad daug kar
tų sunku išskirti kuris bankas 
yra lietuvių, o kuris nėra, nes 
ir lietuviai turi tokius dide
lius ir tokios mados bankus 
kaip ir visi amerikonai. Bet 
jei mes norėsime eiti savas 
pas savą, tai greitai surasime 
skaitydami Amfarikos Rietuvių 
organą Naujienas. '

Lietuviai turi daug didelių 
bažnyčių. Bet pažiūrėkime ar 
daug lanko jas svetimtaučiai. 
Kibą tik dėl šposo. Tai ir čia 
lietuviai turi eitį savas pas 
savą, nes musų kunigai tąda

(Tąsa ant 19 .pusi)1
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Rašo Al. Margelis, Med. Stud. 
Specialia Naujienų reporteris.

Ar atsimenate tuos laikus, 
kada Roseland’o lietuviai daino
mis olandus išbaidė? Kada žmo
nes iš vieno bliudo valgė, kad ne
reiktų šventadienyj “dišių plau-

Strumila, seniau-

PINIGAI

Ateikite šiandien.

1

į

lerius registruotame laiške. Siunčiame ir pei 
kai gauni pašte siuntini, tai ten ir užsimoki.

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

Jei biznierius duodamas iš- 
skaitą (čenčių) per klaidą pa
ima daugiau huo žmogaus ne
gu reikia, tai žmogus jį vadi
na apgaviku. Bet jei biznie-

pas savą.
. Su pakąrba,

— J. Kajnęndulis, 
Chicago, III.

Adresuokite: MARGERIO KNYGYNAS
2023 Saint Paul Avė., Chicago, III.

is
West Pullmano

Lietuvon

Roseland’e (107 
Michigan ir Indiana

Amerikoje gy- i 
$11.00, dabar '

A,^.,^4..

gva-

Kcn-

pini-
Nau-

artim- 
pasiunti- 
Lietuvon•’ z m ’v

_________ :____  .. •- .______________

knygutė 35 puslapių, 
Raina 3^ Centai

Verta kiekvienam perskaityti
“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,

1759 So. Halsted St., Chicago, III

------- _ — , —....... ...... ------------------------------------- I

Dainavime, o jau ypač prie 
bačkutės, tai, brolyti, lietuvius 
niekas nesudirbs. Kaip jie už
traukia, tai net ir žiurkės du
mia.... Bet šičia man ne tiek 
svarbu žiurkės, kiek olandai, ku
riuos lietuviai dainomis iš Rose
land’o išbaidė, žiūrėkite, kaip 
buvo.

Kazimieras 
sis Roseland’o lietuvis biznieris, 
apsigyvenęs 
gatvė ir
Avė.) 20 metų atgal. Tada vos 
tik 6 šeimos lietuvių tebuvę. Vis
ką užėmę buvo olandai. Olandai 
šventadieniais tik poteriaudavę 
ir ničnieko nedirbdavę. O lietu
viai, tai žinomas daiktas, kad 
taip nepagyvens. Jie, būdavo, 
jau iš subatos vakaro pasirupi-j 
na bačkutę ar dvi, na, o nedė
lios dieną ir ulevoja sau. Lietu
vis, girdi, lietuviu gimė, lietu-' 
viu ir mirs. O lietuviu būdamas, 
žinoma, be dainų nieko neišda
rysi. Taigi ir pirmykščiai Rose
land’o lietuviai, kai jau dainuo
davę, tai dainuodavę, (5 šventa- 
kupriai olandai, tai tik pečiais 
traukydavę, žegnodavęs! ir pote
riavę, kad dievas duotų lietu
viams dvasią šventą. Kai atei
davo pirmadienis, tai, girdi, vi
sos olandų stubos, kurios rado 
si apie lietuvių dainininkų stu- 
bą, išdekoruotomis tapdavo: 
“This house is for sale“, žino
mas daiktas, nors lietuvis ir ge-1 
ria, ir dainuoja, bet jis ir pini
gų turi. Taigi ve lietuviai tuoj 
imdavę ir šitas stabas nupirk- 
davę. Ir nuplikdavę už pusdykę, 
nes olandai negalėdavę lietuviš
kų dainų pakęsti. Tokiu budu 
Roseland’e vis daugiau ir dau
giau lietuviai savo nuosavybes 
įsigiję. Ponas K. Strumila tada 
ir namus pardavinėjęs, taigi 
štai ką jis pasakė: “Jeigu tik 
lietuvis norėdavo pirkti čia na
mą, tai aš parūpindavau alaus 
bačkutę. Lietuviai puikiai uždai
nuodavo. O ant rytojaus, tai, , 
žiūrėk, jau tiek ir tiek namų ‘fof 
sale’. Aš parduodavau, o lietu
viai pirkdavo namus už pusdy
kę. Olandai tada su medinėmis 
kurpėmis dėvėjo; tai, būdavo, 
kad jau dumia nuo lietuvių dai
navimo, tai net šaligatviai bar
ška. O tada ir visi šaligatviai čia 
mediniai buvo“.

Ponas K. Strumila dar ir dau
giau apie baisų olandų fanatiz
mą papasakojo. Jie taip “pabaž- 
nai” nedeldienius švęsdavę, kad < 
__________________ i_________________

DIDŽIAUSIAS KNYGįl IR MOKSLO 
IŠPARDAVIMAS

Baisias galybes visokių knygų išparduodame 
už pušį kainos.

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

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ir ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS f
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kąrių ne vienas 
venantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainaVo $11 
leidžiame už $5.50. Pilnais skuros apdarais.

GEOGRAFIJOS KNYGA, kurioje ir žemė, ir žmonės yra apra- 1 
syti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, 
dabar mes parduodam po $2.00, ir tai puikiai apdaryta!

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

L. K. MOKYKLOS ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS, iš kuriu iš- ‘ 
moksta anglų kalbą net ir tie, kurie iš, niękur išmokti negąlėjo, 
pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LĖK- 
CMOS, iš kurių tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie ko- . 
respondencijas per visa savo amžj rašė, iŠ visokių vadovėlių mo- 1 
kinosi, ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiame už $1.00. , > : J

Pinigus siųskite: money order, express order, Rankos čekį, dę- J 
\_1js registruotame laiške. Siunčiame ir per C.Tt). D., vadinasi,

AR ATSIMENAT?

Kas tai per jaunikaitis? O-gi 
tai p. Kazimieras Strumila, kaip 
jis išrodė daugiau kaip dvejetą 
desetkų metų atgal. P-s K. 
Strumila buvo pirmas lietuvis 
biznierius Roselande, kur ir iki 
šiol pasekmingai savo biznį ve
da ir yra tur-but geriausia ži
nomu biznierium toje Chicagos 
lietuvių apielinkeje.

visi iš vieno bliudo valgydavę. 
Tai nereikdavę daug bliudų su
teršti, na, ir paskiau “dišių plau 
ti”. Jie visokiais budais bandy
davę sekmadienio darbų suma
žinti.

Ponas K. Strumila dar ir apie 
tai papasakojo, kad jis netik 
pirmas lietuvis biznį Roseland’e 
užsidėjęs, bet, kaip automobi
liai atsirado, tai jis pirmas ir 
automobilių nusipirkęs.

Ar atsimenate tuos laikus, ka
da “geri Tonleikės katalikai pė
sti į bažnyčią ant Bridgeport’ės 
eidavo, maldas pradėdavo bažny
čioj, o užbaigdavo Ivaškevičiaus 
karčiamoj ant Auburn Avė.?”

Ponas Kazimieras Kinderis, 
senas Town of Lake pilietis, pa
pasakojo man, kaip senais, lai-j 
kais geri katalikai į bažnyčią ei
davo ir kaip maldas užbaigdavo.

“Sudaromi, būdavo, būrį, na, 
ir traukiame tiesiog į Bridge- 
port’ę. Pirmiau į bažnyčią, o pa
skui į Ivaškevičiaus karčiamą.. 
Gerdavo tada žmonės, kaip pa
šėlę. Ir pigu viskas buvo, šeši] 
šnapsai už čvertką, taip jau ir. ’ 
alaus šeši skuneriai už čvert-

Toliau ponas Kinderis papa
sakojo. apie tuolaikines vestuves. 
Jos tokios garsios ir juokingos 
būdavę, kad amerikonai pradėję 
labai lietuvius .pažeminti ir vi
sai už nieką laikyti. Bet, anot 
pono Kinderio žodžių, tai kad ir 
tie amerikonai neperkokiais 
džentelmenais buvę. Jie, girdi,

eidavę į lietuvių vestuves, sėsda- 
vę už stalo, na, ir niekur hieke- 
no neprašyti, netik jau valgyda
vę ir gerdavę, bet ir peštis pra- 
dėdavę.

Ar atsimenate tuos laikus/ 
kada Cicero lietuviai “Bomba“ 
spektaklį praktikuodavo, tai jų 
kaimynai airiai sakydavo, kad 
lietuviai prislegia savo dūšią vel
niui pavesti?

Cicero šiandien ištikrųjų yra 
gana garsi lietuvių naujokynė 
Chicagoj. Juk čia lietuviai ir 
nuosavią svetainę turi, čia lietu
viai laisvamaniai ir su fanati
kais pasibyiinėti moka, čia pa
galiau ir kitokių dalykų yra, tik 
apie viską nereikia rašyti, nes 
tada rašto tiek daug pasidarytų, 
kad jis atrodytų kaipir keli 
margai aparto lauko.

Ponas Gerijotas, kurs man ir 
infonnacijų apie senus Cicero 
laikus davė, atėjo čia gyventi, 
regis, apie 17 metų atgal. Tada 
čia maža kiek lietuvių gyvenę. 
Tos gatvės, kurios šiandie yra 
gan tirštai lietuviais apgyven-' 
tos, tada beveik tuščios buvę. 
Bet šita lietuvių naujokynė pra
dėjus smarkiai augti ir bujoti. 
Lietuviai pirkę lotus, statę savo 
namus, na, ir čia, tarytum tik
roj tėviškėj, apsigyvenę.

Čia pirmiau daug airių gyven
ta. Jie, kaip visur, taip ir čia sa
vo fanatizmu visur paraduoda
vę. 1909 m. lietuviai mokinęs! 
spektaklį “Bombą“ suvaidinti/ 
šiltas oras buvęs, tai repeticP' 
jas darydavę lauke. Airiai žiū
rėdavę ir sakydavę: “Bedieviai 
paliokai prislegia savo dūšią vel
niui atiduoti“.

Ponas Gerijotas nupasakojo, 
kad šitame kampelyj lietuviai 
visi gerais prieteliais buvę, tik 
kai kunigas atėjęs,, tada baisiau
si nesutikimai pradėję kilti. Pa
rapijai čia susitvėrus, taip bai
siai graži lietuvių vienybė su
drumsta tapus, kad dabar nesu
tikimams ir galo nesimato.

Visas Karas Naujų 
Player-Pianų 

,Olselio Rainomis 

$285.00 ■■j* v
Player-pianas tokia kaina kur 

kiekvienas gali nusipirkti 
Tik 16 Player-Hany telpa į karą

Puikųs keisai—88 notos 
pilnas metalinis pleitas 
— 5 pointų motoras — 
Metaliniai tūbiniai įvo- 
ry raktai — Gvarantuo- 
tas 25 metams. Tai yra 
proga visam amžiui nu
sipirkti player-pianą už 
olselio kainų.

Meloidy Music Shop
1722 So. Ashland

K-- ‘...
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or 

ganizacija Suvienytoje yalstijosę, Jtu- 
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta $248, 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 ią. amžiaus. Viši nariai gAtūta laifyaftl ^Tš- 
vyn^” dovana i i r taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
Pašalpos skyriai ~ w

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šįuo atįrpsu;

LITBUANIAN ALLIANCE OF ĄMERICA 
30t W. 30th Street, New York, N.

(Tąsa nuo 9-to pusi.)

■■ -- ---

\iu pat budu duoda pir- 
augiau pinigų 

jain priklauso, 1 
žmoglis sako: “Kvailas biznie
rius, iŠskaitą nemoka išduot”.

— Kazys, fl „keikiasi N

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

au j ienose.

čias, su kurių pagelba Ir mes 
gal gausime dangui -maišesnį 
kampelį. (Ant nelaimes visos 
lietuviškos katalikiškos baž
nyčios, nors pastatytos lietu
vių pinigais visiškai nepri
klauso lietuviams ir jų savi
ninku yra airišis vyskupas. 
Red.).

Mes turime didelį būrį lietu
vių real estate firmų, kurių 
savininkai ir darbininkai su
šilę darbuojasi musų labui. 
Temykite, kad lietuviai garsi
na ir parduoda tik tokias nuo
savybes ar namus, kurie gata
vai pastatyti ir neša pirkikui 
pelną. O žydai ir kiti svetim
taučiai tai kiša piurąs lotus, 
bonus, morgičius ir spešęlus.

Chicagoje turim šimtus, 
groscrių. Ar daug žydai ir 
kiti svetimtaučiai priperka pas 
mus lietuvius silkių, kiaulie
nos ar cibulių? Galima sakyt, 
kad visai nieko.. Lietuviai, 
norėdami teisingo patarnavi
mo ir teisingos vogos ir tei
singos kainos ir čia turi eiti 
savas

Mažmožiai ;
Kuomet nachališkas biznie

rius »per akis meluoja, tai dau
gelis žmonių sako, kad biznie
rius turi meluot, ir užtai žmo- 
ngs tokį ‘“biznierių“ vadiną 
labai gabiu biznierium. Mano 
gi supratimu, tai po yra jokis 
biznierius, bet paprastas me-

DIDŽIAUSIAS 
WMMFraRINKIMAS
muzikaiiškų /Instrumentų naujausios išdlrbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokiomš kalboms, gramafonų it auksinių vi- 
»okių daiktų: žiedų ir laikrodSlitį, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 18l6 So. Halsted St., Chicago, III.

Atdara vakarais.

DOVANOS
1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata t’IK $3.50.

— Adresuokite —

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

Kelias j Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Leidinys

Versta iš vokiečių kalbos

Roselando
Lietuvon

6. Valstiečių ūkio socializa- 
ci ja

7. Miėstų žemes plotų ir na
mų šocializacija

8. Bankų šocializacija
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

šeštadienis, Liepos 28, 1923

DAR DVI MOTERIS 
(STOJO ARMIJON

TT

Tos kurios buvo priimtos 
dėl sveikatos, tai per Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.*

buvo nurodyta.

Milwaukee, VVisconsin. — “AS tu- 
rejau didelį .skaudejim-ą kairiaiame šo

ne ir aš nieko ne
galėjau pakelti 
sunkesnio be skau
dėjimų nugaroje. 
Aš bandžiau daug 
visokių dalykų. Vė
liau aš pamačiau 
Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound apgar
sinimą laikraščiuo
se ir pradėjau 

r __ vartoti juos kaip
būva nurodyta. Aš dabar jaučiuosi 
labai gerai ir galiu dirbti visą savo 
darbą. Aš patariu vartoti Vegetable 
Compound visiems meno draugams, ir 
jus galite vartoti mano paliudijantį 
laišką”.

— Mrs. Hattie Warzon. 870 Garden 
St., Mihvaukee, Wis.

f

Laimėjo visuose atsitikimuose.
Ęuffalo, N. Y. — “Aš turėjau mo

teriškų ligų nemalonumus kurie visai 
sunaikino mano sveikatą, taip kad aš 
pamečiau savo apetitą ir jaučiausi la
bai prastai visuomet. Negalėjau nie
ko sunkesnio pakelti ir biskis daugiau 
darbo dienoje paguldydavo mane j lo
vą. Draugas pasakė man, kad pa
bandyčiau Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound ir aš laimėjau visuo
se atsitikimuose. Dabar valgau ge
riau ir esu stipresnė. Aš neradau 
nieko geresnio pirmiau ir tas suteikė 
man daug gei’o”.

— Mrs. J. Grace, 291 Woltz Avenue. 
Buffalo, N. Y.

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

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

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

West Pullmaniečiams ir 

kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 

aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pull
man, III.

1. Politikos ir visuomenės 
revolfucija

2. Stambiosios pramonės so- 
cįalizacija

3. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų dvarų sociali-

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
mui pinigų
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 

Iš Jloselaųdo ir’ 
singtono siųskite 
gus Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.



<
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Pasakojimas apie 
Strytkarį

Parašė Juozas Pupa.

Šį kartą, draugai ir draugės, 
papasakosiu jums apie strytka
rį. Jus visi žinote kas yra stryt- 
karis. Jus visi daugiau ar ma
žiau naudojatės juom. .Tai, ga
limas daigtas, kad jums šis ma
no pasakojimas išsykio pasiro
dys neįdomtis ir bereikalingas. 
Tikrinu jus tečiaus, kad verta 
yra perskaityti, kožnam, kuris 
daugiau ar mažiau naudojasi 
strytkariu, nes aš manau, kad 
šis mano pasakojimas bus žin
geidus ir šiokią, tokią naudą su
teiks.

Pasakysiu jums, draugai ir 
drauges, kad aš naudojuos stryt
kariu jau per 18 metų. Ir kož
ną dieną, mažiausia du kartus! 
Tai, aš manau nieks nesiginčys, 
kad aš pažįstu strytkarį labai 
gerai, su visomis jo atmainomis 
ir ypatybėmis. Žinau, kad mo
derniškame strytkary gali susė
sti 84 žmonės, o stačių — kiek 
tik telpa. Vieną sykį vagis yra 
išėmęs $25 iš mano kišenės; ke
letą kartų esu pagavęs svetimą 
ranką savo kišenėje; bet, tai vis 
nieko žingeidaus. Strytkariu aš 
neįdomavau 'lig pat šių dienų. 
Žingeidumas link strytkario pas 
mane gimė visai nesenai, o tai 
įvyko dėl sekamo atsitikimo.

Kada įsėdau» strytkaris buvo 
tik puspilnis, ir aš tuojau ga
vau sėdynę prie pat lango ir įsi
gilinau į skaitymą. Biskį man 
pavažiavus atsisėdo pas mane 
moteriškė, nuo kurios kvepėjo 
įvairųls kvapąi—ikvapų kombi
nacija lig nuo kokios įkvietki- 
nvčios. Ir tai malonios kombi- 

v

nacijos!
Pasisakysiu, draugai ir drau

gės, jog aš neturiu perdaug di
delio patraukimo prie moterių; 
o jau ypač su nepažįstamomis 
niekuomet neflirtuoju. Tai ir šį 
kartą aš nė nepažvelgiau kas do 
viena pas mane atsisėdo. Skai
tau laikraštį, kaip skaitęs ir sėd
žiu.

Važiuojant tolyn, mano šon- 
tceleive ome vis 'labiau ir labiau 
prie manęs artintis ir glaustis, 

kad, pagalios aš nebeiškenčiau 
ir pažvelgiau jai tiesiai į akis. 
Ji nusišypsojo — o aš net susi
gėdau ir paklausiau jos, ar ji 
nenorėtų sėsti pas langą — ap
simainyti sėdynėmis. O ji man 
atsakė, jog jai čia kuogeriausia 
ir kad aš nesivarginčiau. Jos bal
sas buvo taip švelnus ir malo
nus, jog aš turėjau dar labiau 
susigėsti dėl savo žioplumo.

Važiuojant toliau aš ėmiau įsi
drąsinti. Apžiurėjau ją visą: bu
vo tai daili moteriškė, plaukai, 
tamsus, akįs mėlynos, veidas ir! 
pečiai balti ir švelnus; ant vei
do buvo biskis pauderio, bet ne-į 
perdaug ir buvo aiškiai matyt,! 
jog dar jauna moteris — gal 
apie 25 metų. Buvo apsitaisius 
margo šilko drese, labai gerais 
pasiūta, pusėtinai iškirptu kak-* 
lu, ant kaklo buvo užkabintas' 
auksinis lenciugelis, ant kurio 
buvo pasietas dailus levolėtas su 
didoku deimantu; ant rankos tu-; 
rėjo deimantinį žiedą; pati bu-1 
vo vidutinio svarumo ir didelė, 
mis krūtinėmis.

Apžiūrėjęs ją visą, aš įsitiki-* 
nau, kad čia sėdi visiškai dai
lus sutvėrimas, ir man nėra nė 
mažiausio reikalo nuo jos trauk
tis. Su tokia moteriške sėdėti7 
susiglaudus, ar net apsikabinus, 
negali būt jokios gėdos. Ir tada 
aš biskutį pasislinkau nuo sie
nos, prie kurios buvau prisispau
dęs it blakė, pasislinkau ir iš sa
vo pusės dar labiau prisiglaud
žiau prie jos, dar sykį pažiurė
jau jai į akis ir užkalbinau ją 
apie gražumą dienos. Ji atsakė 
tik vienu žodžiu duodama supra
sti, jog ji visai nenori leistis su 
manim į kalbą.

Ji tečiaus nuo manęs nėkiek 
nesišalino. Dar labiau glaudės ir 
trynė savo šlaunį į manąją, kad 

aš rodos jaučiau ją visai nuo
gą prie mano šlaunės. Man tas 
iš dalies patiko — iš dalies er
zino. Tokia graži moteris — ne
galima apie ją blogai mislyti! 
— galvojau sau, bet jos elgesys, 
tai tikrai man nesuprantamas. 
Be to, ji sėdėjo labai neramiai: 
rankas dėjo tai vienur, tai ki
tur, pati kartais visu kimu ant 
manęs užguldama, 'tai atida
riusi savo kapšį žiurėjo veid
rodin, taisydavo plaukus; tai 
vėl pasidėdavo abi ranki sau 
ant kelių, arba ką ten čiupi- 

ties

Įėjau nieko veikti, nors ir bu
čiau ką sugalvojęs....

“Ar tamsta jau eini?” — pa
klausiau još net negalėdamas 
paslėpti savo noro, kad ji dar 
ilgiau pas mane pasėdėtų.

“Taip. Aš jau turiu eiti!....”
“Gaila kad taip greitai.... aš 

maniau, jog tamsta važiuosi su 
manim... ten, kur aš važiuoju.”

“Negaliu, Gal būt matysiu 
tamsta kada kitą kartą—”

Ir išėjo. Man likosi liūdna ir 
nuobodu. Labiausia nervavo ma
ne tas, kad aš nepaklausiau nė 
jos vardo nė. adreso; nei gi pa
daviau jai savo. “Matysiu tam
sta kitą kartą’*.... buvo pasaky
tas taip švelniai, taip maloniai, 
kad, rodos tie žodžiai ir pasili
ko mano ausyse ir dar ilgai, il
gai atsikartojo. “Nejaugi ji ži
no mane?” — galvojau sau — 
“Kaip ji mane pamatys?... 
Kur?.... Kodėl ji nenorėjo kalbėt 
su manim, kada aš kalbinau ją? 
Kodėl ji taip glaudės prie ma
nęs? Kodėl?

Pagalios nuvažiavau kur man 
reikėjo. Išlipau iš vieno strytka
rio ir laukiu kito. Laukiu ir vis 
neperstoju mislyti apie tą kei
stą prietikį: kodėl ir kam?.... 
Tik kaž-kas palietė mano petį ir 
sako: “žiūrėk! Jūsų kišenės vi
dus' lauke!” Aš tik čiupt, čiupt 
ir sučiupau savo kairiąją kelnių 
kišenę tackaderiuojančią ligšuns 

ausis! O toj kišenėje buvo $18 
bumaškomis — tikromis Ameri
kos bumaškomis ir dar keletas 
centų smulkių. Ir visi jie išėjo 
lig vienam! Išėjo ir dar kišenę 
išpešė į kitą pusę išvertė!

Nuo to laiko mano atsineši- 
mas link strytkario visiškai pa-

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Gąrsinkites Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, iii.
M

kitėjo. Jau nebegaliu taip ramiai 
sėdėti ir skaityti važiuodamas, 
kaip darydavau pirma. Kada sė
džiu pas langą, o šalia ipanęs 
sėdasi kokia nors moteriškė, aš 
tuoj išimu visus mano pinigus 
iš kairės kelnių kišenės ir atide
du į dešinę. Kožną kartą apžiū
riu visus žmones kokie tik ran
dasi strytkaryje, ir vis j ieškau 
jos....

Tai matot draugai ir draugės 
kokių tai dalykų dedasi stryt
karyje! Aš nežinau kaip jus jau- 
stumėt, kad jums, neduok Die
ve, taip atsitiktų, su manim tai 
visai bloga. Aš bijau, kad man 
tas priepuolis Čielu pusmečiu 
mano gyvenimą patrumpino; o 
jau kiek sopėjimų padarė, tai 
viena siela težino!

CONAR<D
LlEttlVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vanderiiu kelias Lietu* 
von per Southamptoną ant 

Milžiną laivą 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Gręitas persėdimas Southamp- 

’tbhe. Lietuviai ypati&kai lydini!.
Taipgi reguliariai išplaukimai * 

tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-eia klesa (į Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan PiliAvoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokuntėnttj atvažiuojantiems 
keleiviams galite gfciiti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju- 

’stĮ mieste arba apielihkėj.
CUNARD LINE/ 
140 N. Dearborri 
St. Chicago, IĮU

TAUPUS ŽMOGUS

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

Turtas 
$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

Kaspar State Bank
.1900 Bhie Island Ayenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

nėdavo apie savo šlaunį 
mano šlaune, taip, kad aš 
nebežinojau kaip tatai 
aiškinti.

Pagalios ji pradėjo taisytis, 
biskį nuo manęs atsitraukė, pa
sižiurėjo veidrodin, apsišluostė 
veidą, ir aš supratau kad ji jau 
nori išeiti, ir dagi pamislijau, 
jog čia strytkaryje aš ir nega- 
kad aš iš savo pusės nieko ne
veikiau. Bet, po teisybei, ji tu
rėtų suprasti, — galvoju sau, — 
jog čia strytkarėje, aš ir nega-

bciš

Rekomenduojamas

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiskoriaus.

W. F SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOVVA

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles ,11
SWEDOLA Į

Pasekmės bus tikros, tik už 50c.
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Severa’s

Balzol
(pirmiuus Gyvasties Balzamas).

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERKANLINE 
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Resolute”, “Reliance” 
“AJbert Ballin” .
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll.” 
“Mount Clinton”, "Hanaa”, “Thu- 
ringia” ir “Westphalia’‘ su cabin 
ir III kĮesa. Geras ir rnanc^igus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoa.

United American 
Lines

171 West •RandolpĮi St., 
Chicago, III. K

Arba bile autorizuoto agento.

T-y

$4,166,574.45

$2.433,495.22
4,451.58 

... 156,132,92 

... 852,927.20. 

... 148,555.28 
.... 570,928.05

84.20

. $200,000.00 

... 100,000.00 

.... 62.208.56 

....... 14.951.59
... 4,053.00
..... 51,500.00 

3,733,861.30

$4,166,674.45

ATSAKOMYBĖ

1

Capital Stock ......................
Perviršis ........................... .....

Nepadalytas pelnas .......
Rezervai ir Sąskaitos..........
Dividendai neišmokėti ........
Bilos Mokėtinos .r................
Depozitai ..............................

Viso Atsakomybių

MELROSE :
(Bankas ant kąmi

A STATĘ SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Įkorporuota 1918

K. A

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

Ji remiasi visais turtais šio stiptaUs valstijinio banko.
Ateikite į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

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

The Stock Tardo Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS

“SENIAUSIS BANKAS ROSELANDE”

Tffi W1E«SEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Stovio Raportas suvedant biznio sąskaitas Birželio 30, 1923, kaip padaryta 
per Illinois Valstijos Viešą Auditorių.

RESOURSAS
Paskolos ir Diskauntai ...................................... .
Ovedraftai..............................................................
U. S. Government Investmentai ......................
Municipaliai ir Korporacijų Bondsai ..............
Bankos Rakandai ir Įtaisai .................... A.....

Pinigai ant rankų, ir priklausomi iš bankų
Kiti reikmenis ir resoursai ................................

Viso Resoursų ......................................

P A (t AT jVOTC APTE TAI Kodėl turi mokėti rendą kitam? Dabar yra ge- 
x riausias ir patogiausias laikas dėl suradimo tin
kamos vietos dėl jūsų namo.
Sustok mokėjęs kitiems rendas, o mokėk sau ir buk savininku savo namo. Su $150.00 gali įsi
gyti namą. Rašyk šiandie neatidėk iki rytojaus, nes bus per vėlu. Paženklink su kryžiuku tas 
vietas, kuriose norite vietose apsigyventi ir (irisiųskite mums, o įneš duosime visus patari
mus ir pagelbesime įsigyti jums namą. z

P-lė Kudulaitė< j* ji

The Stock Yąrds 
Savings Bank

CITIZENS STATE BANK
-------- . park' Illinois

• PADĖK SAVO SUTAUPYTĄ TVIRTAME \ 
■ VIELINIAME 'BANKĖ“ • ''f .

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

AI'DRAUDA NUO. UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu. Mes kalbame Lietuviškai

Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, 
Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

%

□ South Side □ North Side □ Northwest Side
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co., 29 go. La Šalie St.

□ Suburban

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildyme 
(rengimus nuo Atsakančios Įstaigos

Bile ką jus pirksite nuo 
musy, yra pilnai garan
tuota.

jhį Į: J

Musy motto yra: Bile ką 
jus pirksite nuo musų ir 

nebusite užganėdintas, 
mes permainysime mate
rijoj arba sugrąžinsime 
jums pinigus į du metus 
laiko.

Duokite mums bandymą 
ir persitikrinkite patįs, 
kad mes taip darome kaip 
sakome. x

Musy yra didžiausia plum- 
bingą ir apšildymo įstaiga 
mieste.

.5 IiM

M. Levy & Company!
S iaur-rytinis Kamp. State ir2zos&atv

Telefonai: Calumet V
Buk tikras žiūrėk tikro vardo

MES KALBAME LIETUVIŠKAI ” f

Didžiausia Lietuviška Krautuve y
Ant Town of Lake i

Auksinių, deimantinių, mmzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja I 
Lietuvą arbą ant ūkės.

Užkvie&ame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKL
4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.

Te!.: Boulevard 7309.
M w
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Gimimai Francijoj*
Indomu kaip paprastos nuo

monės dažnai pasirodo klaidin
gomis. Jau senai buvo priimta 
manyti, kad Francijoj gimimų 
skaičius yra labai žemas ir vi
sur mes skaitome, kad francu- 
zų nusistatymas turėti mažas 
šeimynas yra tikroji priežastis 
jų tautos nesidauginimo. “Daily 
Mail” iš vasario 25 d. rašo, kad 
Francijos gyventojų skaičius 
nuopuolė sausio mėnesy ir to 
priežastis esanti perdidelis fran- 
cuzų smaguriavimas. Bet nuo
dugnus studijavimas statisti
kos meta šešėlį ant šitos aplamai 
priimtos nuomonės. Per dau
giau negu šimtmetį čiepijimas 
buvo suprantama kaipo geras 
būdas apsisaugoti nuo rauplių, 
dabar jis yra peikiama geriau
siai nusimanančių apie tą daly
ką žmonių. [Taigi ne. Peikia ne 
“geriausiai nusimanantieji“, bet 
greičiau nieko nenusimanantieji. 
Red.]

Tokiu jau budu beveik visi 
Anglijos laikraščiai nurodo į 
“pavojingą dauginimąsi“ gyven
tojų skaičiaus, turint omeny 
didelį skaičių bedarbių. “Kodėl 
neimti Francijos pavyzdį ir neri
boti gimimų skaičių?“ skaitome 
Anglijos žurnaluose.

Kaip ir tyčia pasitaikė, kad 
pereitomis savaitėmis tapo iš
spausdinta du statistikos rin

kiniai, abu oficialus, kurie vi
sai kitaip nušviečia šį klausimą, 
ir atidengia tiesą priešingą į nu
rodytus dalykus.

Išvadą, kokią galima padaryti 
iš šių skaitlinių yra ta, kad An
glijos gyventojų skaičius dau
ginasi nepaprastu greitumu ir 
kad Francijos pasilieka toks pat, 
šis, skirtumas neturi jokiij san- 
tikių kas dėl gimimų skaičiaus 
abiejose šalyse. Gimimų skai
čius Anglijoj ir Walijoj iš vie
nos pusės ir Francijoj, iš kitos, 
yra beveik lygus.

Tas aiškiai parodyta sekan
čiomis skaitlinėmis:

Anglijos Francijos 
ir Walijos

Gyventojų skaičius
(aplamai imant) 40,000,000 40,000.000 
Gimimai pirmam
pusmety 1922 .... 408,123 396,726

Yra aišku, kad tik 11,397 gi
mimai mažiau buvo Francijoj 
bėgy pirmo pusmečio šių metų, 
negu Anglijoj ir Walijoj. Ka
dangi gyventojų skaičius abie
jų šalių, aplamai yra lygus, tad 
šis skirtumas yra menkos ver
tės. O vienok tame pačiame 
laike tikras pasidauginimas gy
ventojų skaičiaus /g-imimu virš 
mirčių) buvo:

Pasidauginimas gyventojų skaičiaus 
(gimimų virš mirčių)

Anglijos Francijos 
ir Walijos 

nuo sausio iki 
birt. 1922 ........... 222,34 1 9,045

Kitais žodžiais tariant, pasto
vus gyventojų skaičius Franci
joj priklauso, kaip sulyginta su 
pasidauginimu gyventojų skai
čiaus Anglijoj, nuo augšto mir
čių skaičiaus. Mirčių skaičius 
Francijoj yra tikras plėšikas 
šalies vyrų ir moterų jėgos.

Skaitlinės pirmo pusmečio 
1921 metų lygiai tikios pat, kaip 
sekančių metų. Štai jos.

* Frank Harris “Pearson’s Magazine”

Anglijos i Francijos 
ir VValijos

Gimimai nuo sausio 
iki birželio .!..... 483,983 421,180
Pasidauginimas gy
ventojų skaičiaus 
(gimimų virš mir
čių) nuo sausio iki
birželio ............... 197,249 72.851

Tokiu budu, kai Anglija turė
jo 62,803 daugiau gimimų, negu 
Franci j a pirmam pusmety j 1921 
m. ir 11,397 gimimus daugiau, 
negu Francija pirmam pusmety
1922, ji turėjo šiuose dviejuose 
perioduose, aplamai 110,595 ir 
101,899 mažiau mirčių. Dabar 
mes prieiname prie tikros skait
linės, kurią suteikė Vidaus Rei
kalų ministeris kelios savaitės 
atgal žemesniajam atstovų bu
tui, ir kuri sukėlė nepaprastą 
sujudimą parodantį “nepapras
tai didelį pasidauginimą gyven
tojų skaičiaus“, šios skaitlinės 
nieko panašaus nerodo, išėmus 
tą faktą, jog ten labiau domės 
kreipiama į sveikatos reikalus. 
Skaitlinės yra šios:
Pasidaug. gyv. skaičiaus Didžiojoj 

Anglijoj ir Walijoj Britanijoj
1918 .........................  50,800 70,982
1919 .......................  188,235 219,354
1920 .......................  491,652 560,019
1921 ........................ 390.185 447,179

Viso 1,120,872 1,297,531
Anglijoj higiena ir medicina 

buvo teisingai įvertinta per eiles 
gentkarčių ir per eiles metų bu
vo pavyzdžiu pasauliui. Tai an
glams priklauso garbė už apla
ma 300,000 jų gyventojų skait- 
liaus pasidauginimą kas metai.

žingeidžiausias čia nurodytas 
faktas sunaikina kitą dievobai
mingą įsitikinimą. Yra priimta 
manyti, kad už miesto ribų gy-l 
venimas yra daug sveikesnis, 
negu mieste. I

Bet miesto gyventojų skai
čius Anglijoj yra daug didesnis, 
negu Francijoj; dešimts milio- 
nų franeuzų gyvena ant ūkių 
prieš du milionu anglų. O čia 
kaip tik pasirodo, kad Angli
jos miestų gyventojai yra daug 
sveikesni, negu Francijos gyve
ną kaime. Aišku, kad daug mu
sų įsitikinimų reikalauja per- 
kratinėjimo.

Tiesa yra ta, kad darbas anglo 
higienisto yra daug lengvesnis, 
negu franeuzo todėl, kad Angli
jos gyventojai gyvena daugiau
sia miestuose ir tokiu budu jie 
visuomet yra linkę pasiduoti vi
sokioms reikalingoms sveikatos

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKW00D 

Ištikima Den t isterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės

J

Latvija
POLICIJA IR JOKŪBO 

BAŽNYČIA.

Latvių biudžetas.

Rygos policija užantspaudavo 
Jokūbo bažnyčią, kurios raktus 
bažnyčios valdyba atsisakė ati
duoti, nors Latvijos Saema jau 
antrą kartą priėmė įstatymą
apie šios liuterių bažnyčios per
davimą katalikams. Prie bažny
čios durų pristatyti poiicistai su 
šautuvais.

Referendumas dėl bažnyčios 
neliečiamybės.

Netrukus Saema pradės svar
styti mažumų ir dešiniųjų par
tijų pakeltąjį sumanymą apie 
bažnyčių neliečiamybę ta krip- 
tim, kad valdžia neturi teisės at
imti bažnyčios iš vienos ir per
duoti ją kitai konfesijai. Ka
dangi laukiama jį atmetant, tai 
šituo reikalu, matyti; bus refe
rendumas. (L. ž.)

AR JIESKAI 
DARBO?

------ ----- SKAITYK KASDIEN-------- —j

Latvijos vyriausybės įstaigos 
nuo š. m. balandžio 1 d., t. y. 
nuo biudžeto metų pradžios, 
iki birželio 11 d. turėjo paja
mų 42,467,385 latus, gi išlaidų 
— 32,351,761 latą; taigi, paja
mos viršija išlaidas 11,115,624.

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

Žęs 20 metų pra
tikęs fotografi- 

stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III.

i atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios madoj?.

DAVID RUTTEK & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

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

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

ra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
artus panaudojus jas iš galvos visiškai 

'! III I pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rujjles.

Kaina 65 centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiunčiamo
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD, RICHTER, & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

•i/

n

Specialis Išpardavimas pirkti tiesiai iš 
square deal plombine supply house

iii
r*—

' x • > 4' 's ' < ' 'i

Viena 52 colių nulenktais kraš
tais, vieno šmoto sinka, kairės 
ar dešinės, dvi geležinės malia- 
votos kojos, kabiai ir koštuvai 
tiktai už $26.00. Viena nulenk
tais kraštais, 5 pėdų eneinaluota 
vana su kojomis, kombinuotas 
kranas ir 1 kombinuota pervir
šio nuovada visa COC EA tik už ų>4O.QU

Mes užlaikome pilnų staką plumbingo ir apšildymo reikmenų 
labai prieinamomis kainomis.

SQUARE DEAL PLBG. SUPPLY HOUSE
1723-31 So. State Str., Chicago, III.

Tel. Calumet 3230. Kalbame Rusiškai ir Lenkiškai.
Ateik ir susipirk kol dar yra.

4«/i arba 5 pėdų geležinės ene- 
meliuotos vanos, priskaitant di
delės vertės N. P. su kranu ir 
china indeksu ir N. P. kombi
nuotas apsaugojimas, vandens 
pervirti. ;$26.50

J

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

‘Malt lonic’

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

SALUTĄRO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aidą specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

—

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvelio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbės, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA- 
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 

^pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO^ ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

_ , Taipgi veliju ir jums, kurie
Dabar Pirma tik' norite būti sveiki ir tvirti,

tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Jį

: Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršml- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 
gybė žmonių siunčia padėka- ► 
vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
paštą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
KATOS”, augalais gydytiem, į 
kaina 50 centų. *

Justin Kulis :
3259 South Halsted Street, * 

CHICAGO, ILL. ■

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jų* tuiė’ote, bandykite gauti patarimą nuo l'r. 
Vau Faing, kuris pasakys jums, kDp gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuria vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką lig^, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumu ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

aprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
DR. J. VAN PAING

Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

NAUJIENAS, —-----m hmyk skiltis------- 1

■REiKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

I1H Siith lilslii Urtei, CIIHtl. ILL
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
ChroniSko 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui*


