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Derybos dėl Klaipėdos iširo
Lietuva derybas 

nutraukė

Cuno rezignuosiąs
Užėmė Vokietijos miestą

Vokietijos komunistams 
nepavyko

Derybos dėl Klaipėdos iširo
Talkininkai reikalavo Lenki

jos prileisti prie valdymo 
Klaipėdos uosto. Lietuvos 
delegacija grįsta namo.

VVASHINGTON, D. C., lie
pos 27 (L. I. B.). — Derybos 
d. 1 Klaipėdos išardė AJįjantų 
kcmiiisijos reikalavimas pri
leisti Lenkiją prie valdymo 
Klaipėdos uosto. Lietuvos de
legacija buvo pasiūliusi pilnas 
garantijas laisvam uosto nau
dojimui ir tranzitui. Bet Ali- 
jantų komisijai tai pasirodė 
mažai ir derybos iširo. Lietu
vos delegacija grįsta iš Pary
žiaus Kaunan.

Kancleris Cuno reziduo
siąs.

Betgi dar nežinia kada jis tai 
padarys.

LONDONAS, liepos 30. — 
Central News koresponden
tas praneša iš Bėrimo, kad jis 
iš augštų politinių ratelių pa
tyręs, jog kancleris Cuno ir jo 
kabinetas tikrai rezignuos. 
Pats Cuno esąs įsitikinęs, kad 
jis ankščiau ar vėliau turės 
tai padaryti. Sprendžiama gi, 
kad naujojo kabineto vadovais 
liks reichstago prezidentas 
Paul Loebe ir fabrikantų va- 
dovns On-staVe Str>csseiina/nn. 
Betgi galutinas nuosprendis 
nebus padarytas ankščiau rei
chstago susirinkimo apie pa
baigų ateinančios savaitės.

Tečiaus kita Berlino žinia 
sako, kad tas faktas, jog Cuno 
valdžia atrėmė gręsusį komu
nistų sukilimų, verčia manyti,

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

kad ji galės išsilaikyti dar du 
mėnesius. Niekas nesitiki, kad 
(amo rezignuotų pirm negi 
užsibaigs derybos tarp pačių 
talkininkų apie atsakymų Vo
kietijai j paskiausius jos kon
tribucijos pa s i ui yni uis.

Kadangi komunistų sukili
mo pavojus jau praėjo, tai da
bar kreipiama daugiau domės 
į finansinius šalies reikalus. 
Finansininkai mano, kad Vo
kietija turės prieiti prie to, 
kad vėl turės savo pinigus pa
remti auksu. Prie to esu eina
ma nesąlmoningai, kadangi ir 
valdžia savo biudžetą apskai
to auksu ir kad nuo dabar ai-, 
gos turės būti nustatojnos su
lig kurios pastovios vertės, 
taip kad jos visuomet butų 
pritaikomos prie puolančios 
markės. O tai rodą, kad mar
kė nustoja savo apskaitomo
sios vertės.

Socialistai reikalauja Cuno 
rezignacijos

BERiLI N AS, liepos 30. — 
Vokietijos socialistai vakar pa 
darė žingsnių pareikalavimui 
konclerio Cuno rezignacijos ir 
sudarydami naujo kabineto, 
kuris turėtų būti sudarytas 
dar prieš reichstago susirinki 
mų. Socialistai pranašauja, 
kad bus sudaryta koalicinė 
valdžia iš socialistų, demokra
tų, klerikalų ir fabrikantų. 
Tai esą. butų stipriausia koali
cija, kokios Vokietijos respub
likoje dar nebuvo. Tik nedide
lė dalis socialistų priešinasi 
koalicijai su fabrikantų partK 
ja. Visa padėtis bus apsvars- 
tyta socialistų vadovų konfe
rencijoje šiandie.

Prezidentas Ebertas tvirtai 
remia Cuno, kad išvengus ka
bineto krizio šioj kritingoj va
landoj, bet išrodo, kad jis neį
stengia sulaikyti socialistų.

Belgai užėmė dar vieną 
Vokietijos miestą

COLOGNEk liepos 30. — Co 
logne Gazette jjraneša, kad bei 
gai užėmė Hervest-Dorten 
miestų ant DLippe upės ir pra
plėtė okupacijų iki Holster- 
hauson. Naujai okupuotame 
plote yra daug didelių kasyk- 
lų.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
29.— Lenkė aktorė Pola Neg- 
ri paskelbė, kad ji pertaruke 
šusižiedav/imą , su pagarsėju
siu komiku Charlie Chaplim

Komunistą demonstracijos 
Vokietijoje praėjo rainiai.

Penki komunistai užmušti 
dviejuose miestuose kilu
siuose sumišimuose.

BEBLINAS, liepos 30. — 
Komunistų prižadas “raudono 
septi n tądien iol”, kuris turėjo 
būti labai pavojingas fašis
tams, buržuazijai ir galėjo 
privesti1 prie valdžios nuverti
mo, neišdegė ir septintadienis 
praėjo palyginamai gana ra
miai.

Penki žmonės liko užmušti 
ir 20 ar daugiau sužeista, bet 
tai kai dėl Vokietijos “protes
tų ir demonstracijų” dienos 
yra labai mažai.

Daugely didžiųjų miestų, jų 
tarpe ir Berline, komunistų 
demonstracijos buvo visiškai 
nesėkmingos. Valdžios priža
das stvertis griežtų priemonių 
pagerinti padėtį užkirto ko
munistams kelių.

Didžiausi sumiišiimai buvo 
Neuruppin, arti Potsdamo, 
kur komunistai bandė užimti 
kalėjimų. Policija tris sykius 
atmušė komunistus ir pagalios 
šovė į minių, tris nušaudama 
ir 7 sunkiai sužeisdama, nes
kaitant lengvai sužeistų. Už
pykę komunistai tada užpuolė 
ūkininkų susirinkimų. Polici
jai atvykus vėl ištiko susirė
mimas, kuriame vienas oficie- 
rius liko užmuštas.

Komunistai bandė surengti 
demonstracijų Berline, bet po
licija ja išvaikė. Ištikusiame 
susirėmime vienas komunis
tas liko užmuštas, trys liko 
sužeisti, o 108 komunistus are 
štuota.

Komunistai Ruhr distrikte 
nepasirodė

DUSSELDOBF, liepos 30. — 
Komunistai, kurie vakar tikė
josi sukelti audrų Ruhr dist
rikte savo demonstracijose 
prieš fašistus ir buržuazijų, 
visai ir nepasirodė. Netik kad 
nesnrengė demonstracijų, bet 
ir nė vieno susirinkimo neat
laikė, pasibijoję franeuzų ir 
vokiečių uždraiulimų. Net ir 
smarkaujantys Bochumo ko
munistai, ir tie nedrįso pasi
rodyti, taip kad vakarykščia 
diena Ruhr distrikte praėjo 
labai ramiai.

Komunistai bandė surengti 
susirinkimų Anglijos okupa
cijos zone, bet ir ten jiems ne
leido to padaryti.

Trukumas maisto didėja.

Bet neįvykimas komunistų 
demonstracijų nė kiek nepa- 
longvino padėties, nes maisto 
trukumas okupuotame krašte 
kasdie didėja. Netik kad trū
ksta maisto, bet trūksta ir tų 
veik beverčių markių. Dviejų 
Stinnes kasyklų ties 
Essenu darbininkai sustreika
vo, kadangi kasyklos neįsten
gė jiems išmokėti algų pilnu
moje, nes franeuzai užgriebė 
siųstus algų išmokėjimui pini
gus. Vakar į Ruhr distriktų 
atvežta tik 161 vagonai mais
to, tik trečiadalis reikalingo 
maisto. Tai delei ūkininkų at
sisakymo parduoti ir siųsti 
maistų dėl aplaikomų delei 
kasdieninio puolimo markės 
didelių nuostolių.

Tikimąsi maisto riaušių, jei 
padėtis veikiai nepagerės. (Mi
nia išplėšė Bonne sankrovų, 
kuri į dvi valandas dvigubai 
pakele margarino kainų.

Vokietija savo valiutų pa
rems auksu.

Berlinas, liepos 30. — Rei- 
chsbankas paskelbė, kad auk
so kreditų klausimas naujai 
valiutai yra veik visai išrištas. 
Naujieji pinigai bus popieri
niai, bet bus paremti ant auk
so ir bus įvesti cirkuliacijon 
tik kaipo laikiniai pinigai iki 
atsisteigs normaline pinigų 
verte. Kiek galima buvo pa
tirti, jie cirkuliuos kartu su 
dabartinėmis markėmis, tuo 
palengvinant perėjimų nuo 
popierinių prie auksu paremtų 
Pinigų.

Anglija gavusi Francijos ir 
Belgijos atsakymus.

LONDONAS, liepos 30. — 
Sprendžiama, (kad Francijos 
ir Belgijos atsakymai į Angli
jos kontribucijos notų šiandie 
tapo įteikti užsienio reikalų 
ministerijai. Tų dviejų šalių 
ambasadoriai apsilankė minis
terijoje ir paliko Curzonui 
raštiškas, bet ne vienodas no
tas.

Italijos ambasadorius taip
jau matėsi su Curzonu, bot jo
kios notos nepadavė.

Francijos atsakymas Ang
lijai - tik paklausimai
•PARYŽIUS, liepos 29. — 

Po i n care užgyrė projektų Bel
gijos atsakymo į Anglijos 
kontribucijos notų. Francija 
taipjau turi priruošti savo at
sakymų ir abu atsakymai An
glijai bus įteikti ryto.

Tie Francijos ir Belgijos at
sakymai ištikrųjų visai nėra 
atsakymais, bet tlik paklausi
mais. Abejuose atsakymuose 
statoma Anglijai begalės vi
sokiausių klausimų. Abejuose 
atsakymuose buvo vengiama 
viso to, kas parodytų kame 
Francija nesusitaiko su Belgi
ja. Apie tokias vietas Angli
jos notoje Belgija visai užty
lėjo ir nieko neatsakė.

Franeuzai nori vilkinti kiek 
galima ilgiausia su svarstymu 
kontribucijos klausimo, pasi
tikėdami, kad tuo laiku Vo
kietija susmuks ir tada Fran- 
cijai bus lengva su ja apsidir
bti ir padiktuoti jai ir talki
ninkams savo sąlygas.

Iš Mrs. M. Potter, 4719 
Indiana avė., nežinomas žmo
gus gatvėj ištraukęs iš jos 
rankų čcraslą su šimtu dole
rių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 30 d., užsienio pi- 

nigune mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pink 
tais ii tai pi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.59
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.86
Danijos 100 markių ........... $17.90

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų j.......... $5.87
Italijos 100 lirų........................ $4.40

Lietuvos 100 Litų........ ............$10.00
Lenkų 100,000 markių &.......... 55c
Norvegijos 100 kronui ....... $16.15
Olandų 100 kronų .........   $89.45
Šveicarų 100 kronų................ $17.87
Švedijos 100 kronų '........... $26.65
Vokietijos 100*000 markių ....

Traukinis užmušė 13 
žmoniy

TERRE HAUTE, Ind., lie
pos 30. — Pennsylvania gele
žinkelio traukinis No. 30, ėjęs 
iš St. Louis į New Yorką va
kar turėjo dvi nelaimes, ku
riose žuvo 13 žmonių. Pir
miausia ties Highland, III., už
važiavo ant sustojusio ant bė
gių automobilio ir užmušė 4 
žmones. Paskui, pasivėlavęs 
ir greit lėkdamas kad atgavus 
sugaištą laiką, ties Liggctt, 
Ind., vėl užbėgo ant automo
bilio ir užmušė dar 9 žmones.

35 žmonės užmušti ant 
kryžkelių

------- ,---
GHICAGO. — Trys žmonės 

liko užmušti Chicagoje ir 32 
įvairiuose šalies vietose perei
tą šeštadienį ir septintadienį 
automobilių nelaimėse ant ge
ležinkelių kryžkelių.

Prezidentas Hardingas 
serga

SAN FRANCISCO, liepos 
30. — Prezidentas Hardingas 
susirgo kely į San Francisco. 
Išpradžių pasireiškė ptomefnų 
užsinucdijiinas ir buvo mano
ma, kad viskas greitai praeis. 
Bet atvykus į San Francisco 
jis netik nepasitaisė, bet dar 
pablogėjo. Tapo pašaukta dau
giau daktarų, kurie uždraudė 
jam kalbėti iki jis pilnai ne- 
pasveiks. Kaip tik jis kiek pa
sveiks, galbūt už dviejų sa
vaičių, jis bus išvežtas specia- 
liniu traukiniu į Washingto- 
ną.

Graikijoj sukilimas prieš 
monarchiją.

LONDONAS, liepos 30. — 
Užsienio reikalų ministerio pa- 
gelibininkas MacNcill paskelbė 
atstovų bute, kad Anglijos val
džia gavo žinių, jog Graikijo
je buvo bandoma paskelbti res
publiką vieton monarchijos.

Anglijos gi valdžia į Graiki
jos reikalus nesimaišo.

Graikijos legacija gi užgin
čija žinioms apie respubliko
nų judėjimą Graikijoje. Bet 
įpinitserijos gautomis žinio
mis, Graikijoje yra didelis res
publikonų judėjimas, tečiaaus 
sostas visgi dar ilgoką laiką 
galės laikytis. ♦

Penki žmonės užmušti 
peštynėse

CHJCAGO. —- Pereitą šešta
dienį ir septintaidienį peštynė
se ir persišaudimuose liko už
mušta penki žmonės, o kiti 
penki liko sunkiai sužeisti. 
Smarkiausios peštynės buvo 
ties Worth, III., kur negrai iš 
kempės prie 111 ir Crawford 
gatvių, užpuolė svetainę, išvi
jo baltuosius ir pasiliko šok
ti \ su baltomis moterimis. At
vykusi policija negrus išvijo, 
kelis jų pašaudama. Paskui 
daug negrų areštuota kempė
je, kur rasta nemažai ginklų.

Tikisi antracito angliaka
siu streiko

Nemanoma, kad bus susitai
kinta su kasyklų savinin
kais pirm negu užsibaigs 
dabartinis kontraktas.

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 30. — Deryboms dėl algų 
nutrukus delei reikalavimo 
pripažinti uniją, antracito ang
liakasių ir kasyklų savininkų 
atstovai lukuriuoja čia lauk
dami 'kofyio-nors įvykio, kuris 
vėl atnaujintų derybas.

Žinantys padėtį sako, jog 
negalima tikėtis, kad (anglia
kasiai įstengtų susitaikinti su 
kasyklų savininkais algų ir ki
tais klausimais, pirm negu pa
sibaigs dabartinis kontraktas, 
kurits baigiasi rugp. 31 d. Jei
gu gi susitaikymo iki to lai
ko nebus, tai rugsėjo 1 d. an
tracito angliakasiai tikrai su
streikuos. Streiko bus išveng
ta tik tada, jei angliakasiai su
tiktų dirbti ir kontraktui už
sibaigus iki nebus užbaigtos 
derybos už naują kontraktą.

Angliakasių unijos preziden
tas Lewis paskelbė, kad jis su
žinojo apie niokurių kasyk
lų pieną kaip-nors pakenkti 
angliakasių unijai ir sukursty
ti streiką minkštųjų anglių 
kasyklose sekamą balandžio 
mūn., kad tuo galėtų gerai 
pasipelnyti skebų kasyklos.

Radęs žmoną su ki
tu; nudurtas.

Sekmadienį George Wil- 
liams, negras, sugrįžęs namo 
(Waukeganc ir radęs savo žmo
ną, Winigfrcd, vaišinant Don 
Portcr’į. Jo “konkurentas” jį 
nudūręs ir pabėgęs. Policija jo 
dabar ieškanti.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1& prašo Lietuvosižmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

»r,i

NAUJIENOS 
l739‘S:Halsted'St.

Chicajolll.

Seimas išsiskyrstė vasa
ros atostogoms

Vėl susirinks rugsėjo 15 d.

WASHINGTON, D. C. liepos 
27 (L. d. B.). Eltos praneši
mu iš Kauno, Lietuvos Sei
mas apsvarstęs ir patvirtinęs 
valstybės biudžetą, išsiskirstė 
vasaros (atostogom^. įšei'mo 
atostogos tęsis ligi rugsėjo 15 
dienos.

27 žuvo Anglijos kasykloje
SHEFIFIELD, liepos 30. — 

Gelbėtojai Maltby kasykloje 
sustojo dirbę, suradę vieno an
gliakasio lavoną, (kadangi no^ 
manoma, kad nors vienas an
gliškasis butų išlykęs gyvas 
po už vakarykščios eksplipzi- 
jos, kuri uždarė dalį dirbusių 
kasykloje angliakasių. Oficia
liajai apskaitoma, kad kasyk
loje žuvo 27 angliakasiai.

Sugrįžęs iš vaišių 
pasikoręs

Sekmadienį anksti rytą .su
grįžęs iš vaišių Adolph Nusil, 
2131 S. Central Park avė., pa
sikoręs savo daržinėj. Pasiko
rimo priežastis nežinoma.!

šiandie — veikiausia apsi
niaukę, vietomis lietus; biskį 
vėsiau.

Saule teka 5:41 v., leidžiasi 
8:11 v. Mėnuo teka. 9:47 v. v.
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NAUJAS MARIOMPOJLtS RE- 
ALfiJ GIMNAZIJOJ 

KONFLIKTAS.

norėdami] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- ! 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 1 
PC ,JS. TAS JUMS BUS j 

ANT NAUDOS. V

S. L. FABIONAS CO.
“L. žin.” ražo: *
Kilęs žiemą dėl Mariampolės 

Realės Gimnazijos konfliktas 
likviduotas ta prasme, kad ta 
gimnazija steigėjų komiteto, lai
kiusio ją, perduota L. Mokyt. 
Profesinei Sąjungai. Galutino 
perėjimo aktas pasirašytas 29.

Patarlė sako, — viena bėda — 
»e bėda, — tai 1Y čia: likvidavus 
vieną konfliktą iškilo kitas. Tą 
konfliktą iškėlė Mariom polės 
Gimnazijos direktorius p. Dani
liauskas. Štai kaip tas buvo.

1922 m. gruodžio mėn. 2 d. 
Mariompolės Reaflė gimnazija 
kreįpėsŲraštu į Seinų vyskupi
jos kuriją, prašydamas paskirti 
gimnazijai tikybos mokytoją. 
Tik 80 gruodžio tų pačių metų 
kurija atsakė, kad gimnazijos 
raštą ji gavusi, Ir tiek. Kitokio 
rašto vėliau negauta ir iki pa
baigos mokslo ipetų tikybos mo
kytojas gimnazijon atėjęs ne
buvo.

Baigus mokslo metus, pradė
ta išleidžiamą j ai klasei kvoti
mai, kuriuose švietimo Ministe
rija paskyrimu, kaipo jos atsto
vas, dalyvavo Mariampolės 
valst. ghnn. direktorius — p. 
Daniliauskas.

Už laiko prieš kvotimus Šviet. 
M-jai buvo pasiųstas kvotimų 
tvarkaraštis. Kadangi vyskupi
jos kurijai nedavus tikybos mo
kytojo, paskutinė visus metus 
dėstoma, tai ir kvotimų tvarka- 
raštin ji įtraukta nebuvo. Bet 
Šviet. M-ja nieko dėl to nesakė, 
— ergo: kvotimų tvarkaraštį 
ąanfccijonava

Kvotimai pabaigti, atestatai 
parašyti Ir pasirašyti, — neša 
juos Šviet. Mjos atstovui — p. 
Daniliauskui pasirašyti. Visą 
kliką per kvotimus tylėjęs, da
bar jis pareiškia, kad atestatų| 
nesirašys dėl to, kad reik dar 
laikyti kvotimus iš tikybos. Še 
tau, bobut, ir ragaišis! Nepasi
rašo ir gana. Komentarų ne
reikia, kad p. Daniliauską po 
kvotinių apšvietė “dvasia šven 
ta.” Reikia gi galą padaryt “be 
dieviškai” gimnazijai, nes ji per 
mokytojų profesinę sąjungą, 
mat, mėgina išlysti ir, nežiūrint 
viso juodo klyro prakeik imu ir 
persekiojimų, reikšti, savo “aš” 

ir nebūti, kaip “visi”...
Vienam bandymui nepasise

kus, griebiamasi kitos — gi ban
dymų užtektinai rasti galima.

Kuomi šis konfliktas baigsis?

Iš Vilniaus
LIETUVIŲ REDAKTORIŲ 

VARGAI.

Šiomis dienomis buvo paro
ti imta s kalėjimai! Pov. Gaidelio- 
nis sėdėti bausmės, apygardos 
teismo uždėtos už išspauzdinimą 
“Vilniečio” dienrašty straipsnio, 
kuriame valdžia įžiūrėjo pasų 
skyriaus valdininko įžeidimą.

(L. R.)

Ar jus žinote, kad
M r. May sako, kad Rusijoj šįmet 

nebus maisto trukumo? Kaipo daro- 
dymas to išrodo, kad kviečių derlius 
šįmet ten yra labai geras. Jie turės 
dar daug kviečių išsiuntimui į užsie
nį. Visoj Europoje platinasi nuomo
ne, kad Rusijos prekyba privalo būt 
pripažinta. Ar jus žinote, kad Turkiš
kas Tabakas yra geriausias ir bran
giausias tabakas dėl cigaretų ir Hel- 
<nar turi savyje 100% gryno Turkiš
ko tabako ir yra supakuotas į popie
rinius bakselius, bet ne į bunčiukus?

Telephone Roosęvelt 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.

D^VID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

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

Ir Antras

įvyks šią vasarą

Rugpjūčio 5 tą d., Nedalioj
GARDNERS GRŪVE DARŽE

Prie 123-čios gatvės ir Michigan Avė

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
šiame Naujienų Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu-

vėms paminėti bus

Šaudymai ir Ug'nįs
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENGALIŠKOS UGNIS

Tarp “fire work’Ų” bus sekami pastebėtini numeriai

Raudona ugnis 
žalia ugnis
Bengališka trijų spalvų ugnis
Romaniškos žvakės
Aukso lietaus žvakės
Elektros žvakės
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12)
Parodos įvairios raketos (6)
Spenialės raketos
Trjs didelės raketos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų)
Pavos raketos (4 svarų)
Aukso turbilionai

Jack-in-anBox
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės
Sidabriniai berželiai
Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai
Magnesijos liepsna
Sarpentinos
Bombų sprogimas ''
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

Kviečiame visus Chicagiečius ir Chicagietes būtinai ateiti į šį puikų 
Naujienų Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijų valdžios ir pasigrožėti 
puikiaisiais fairvvorkais NAUJIENOS

809 W. 351h St., Ghicago
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam f^rugus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.
V
|—" 1 .. i .... *

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. NVashington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 8. Halsted St., Chicago.
Yards 4681, . . v

.............   ■■ ■»' i .. ........................

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

1311 Rccter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St, 

. Telcphone Kandol ph S5R4
Vakarais: 10736 So. VVabash Avė. 

TOL: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. j 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted S£
Telephone Haymarket 1018

F"* 1 ' 111 ' — ' > ■
Tel. LafaystU 4221 R

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados j 

patarnauju kuogeriaesioL
M. Yu&ka,

3228 W. 38th Chicage. ni. |

4

LIEPOS 
DRABUŽIĮJ ' 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

!< '■

3

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

Viskas yra paaukuota dėl umauo iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų, 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės ima $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ...... ..L.............. $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.5G N 
J47.50. Dabar......................... $32.5(1

aunimui sportiško modelio 2 keln>4 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 isr 
$27.50. Dabar ........................... $18.50
Palm Beach ir Mohair. 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau..
Vaikam® 2 kelnių siutai po $8.50. ir 
augščiau.

S. GORDON /
739 W. 14th Str.

l’-mos durys j rytus nuo Halsted Str. 
Atdara, kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakare 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet,
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VERTYBĖ GERŲ 
CIGARETŲ

DARBŠTUS vyrai ruko HELMAR ka
dangi malonumas ir kvapumas 100% 
tyras Turkiškas Tabakas švelnina jo ner

vas.
Kuomet jis ruko paprastus cigaretus, 
duoda kiekybę, o ne kokybę, jis negali bū
ti patenkintas.
Jus beabejo apvertinsit gerus cigaretus, 
jei Jus šiandien pradėsit rūkyti HEL
MAR.
HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo susilaužymo 
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra 
supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
u IR VARDĄ

Valparaiso, Ind.
Piknikas. — Del gandu apie Val
paraiso Universiteto uždarymą.

— ' — "" — v
Nežiūrint kad diena buvo iš 

ryto apniukus ir moksleiviai bu
vo'netekę vilties susilaukti sve
čių, vienok išvažiavimas pavyko 
gana gerai. Svečių atsilankė 
gražus būrelis, kurie netik pasi
linksmino su moksleiviais, bet ir 
paliko malonų įspūdį.

Programas susidėjo iš trum
pų prakalbėlių. Laike užkan
džių moksleivis F. šeštoką kal
bėjo apie moksleivių padėtį ir 
vargus. Nors prakalba buvo la
bai graudi, bet svečiai neverkė, 
išsčiriant kaikuriuos Valparai- 
ziečius. Mat rengėjai pamažino 
užkandžių ir laike valgių pareiš
kė, kad saviškiai negaus kol sve
čiai pavalgis. Potam sekė sve
čių kalbos ir linkėjimai. Kiek
vienas svetys šį tą pasakė gero, 
iš ko moksleiviai galėjo pasimo
kyti, ypač iš Dr. Bertašiaus kal
bos. Ponios Bertašienė ir Sto- 
gienė nusiskundė savo kalbose, 
kad esą geriaus joms sekasi 
kalbėti savo vyrams, negu mok
sleiviams. Moksleiviai ypač bu
vo sužavėti panelės Narmontai- 
tės energingumu ir sugabumu 
ne tik prie žaismių, bet ir prie

DEL TO NUVARGUSIO JAUTIMO Į LIETUVĄ

MfM MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal* 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Paing

m

šinius nuo
Borden ve

žiko.

dystes.

Išgerkite stiklą Borden’s
“Selected” Pieno. Netik kad

jis atšviežina, gardus ir mai
stingas, bet jis yra augš-

ciausios rūšies pieno išdir-

Pirkit Svies
tą ir Kiau

BORDENS
BmHoductsCo. of- Illinois 

Franldiii 5110

ELEKTRA
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.

/--- ;—•---- --------------------------
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

VVhite Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Majestic .... Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Finland .................. Aug. 9; Sept. 13
Mongolio Aug. 16 Minnekahda Aug. 23 
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 
vr Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp
Gothland....... (Antwerp only) Aug. 4
Belgenland .... Aug. 8; Sept. 5; Oct. 3 
Zeeland Aug. 15; Lapland Aug. 22

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

Compaįnl*

29
20

3
10

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakąvu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučįuo- 
se. Sąžiniškai' pa
tarnauja, Viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. Herzman kraustosi iš senos
vietos 3313 So. Halsted St., į nau-

ŪOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstcd St.
Chicago, III

rimtų pasikalbėjimų.
Moksleiviai negali nepareikšti 

padėkos žodžio Chicagos Lygie- 
čiams ir visiems svečiams už Ji] 
draugiškumą. Be to, atsisvei
kinant Dr. Bertašius paliko Lie
tuvių Knygynui 10 dolerių ir 
moksleivis Šimkus 3 dolerius, už 
ką Draugijos nariai išreiškia 
didelį ačiū.

Mokyklos padėtis.

Laikraščiuose pekilbo žinios 
apie Valparaiso Universiteto už
darymą. Vieni spėja šiaip, kiti 
taip, bet niekur neteko pastebėti 
autoriteingo prapęšimo. Kai 
kurie lengvatikiai mokiniai jau 
rengiasi prie agentūros, nesą iš 
Mokyklos padarysią dirbtuvę 
kokių ten komiškų aparatų, už 
kurių “pedlioriavimą” duosią 
gerą mokestį. Kiti jau suskai
tė kiek per vasarą bus galima 
uždirbti “pedlioriaujant”.

Tuojau po pasirodymo laik
raščiuose tokių žinių, mokyklos 
prezidentas viešame susirinkime 
stačiai užginčijo jų teisingumą. 
Jis pasakė, kad mokykla atsida- 
ris kaip ir visada. Savaitę vė
liaus, po mokyklos vyriausybės 
susirinkimo, prezidentas vėl vie
šai pareiškė, kad jo pirmasis 
pranešimas apie mokyklos atsi
darymą pasilieka tas pats kol jis 
turės jį pertaisyti, ir kad jis 
turįs pilną viltį, kad jokių per
taisymų nereikės, kaip tik išpla
tinti tuos pačius. Iš to pasiro
do, kad mokyklos nemanoma už
daryti. Mokytojai, su kuriais 
teko kalbėtis apie tai, yra taipgi 
tos pačios nuomonės ir energin
gai rengiasi prie tolesnio darbo. 
Sako, tokios paskalos paeiną iš 
tokių žmonių, kurie kreivai žiu
ri į šią mokyklą; mat Hudgdo- 
nas įvaręs į skolas ir savininkai j 
turėję atiduoti mokyklą į visuo
menės rankas, bet dabar norima 
ją atgal pasiimti.

Uždarymas Valparaisio Uni
versiteto 'lietuviams butų didelis 
smūgis, nes niekur moksleiviai 
negautų tokios laisvės lavintis 
savo kalboje ir palaikyti lietuvy
stės dvasią kaip kad jie Čia per 
ilgus metus ta proga naudojosi. 
Amerikonizavimas yra varo
mas sparčiai tarpe svetimtaučių, 
o ypač mokyklose, dėl ko lietu
vių organizacijos ir laikraštija 
nusiskundžia nemažai, čia 'lie
tuviai nėra liečiami. Iki šiol 
Amerikos lietuvių visuomenė 
gali pasigirti Amerikoj lavinusi 
inteligentiją, kuri, daugiaus ar 
mažiaus, turėjo progos lankyti 
Valparaiso Universitetą. Todėl 
uždarymas šios mokyklos butų 
pastojimas kelio Amerikos lie-Į 
tuvių inteligentijai.

W. Yovaish.

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK K A GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimūnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAU1J Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti
paveikslai. . Plėšės Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00 w

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų, knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

“D IR V A”
7907 Supcrior Avenue Cleveland, Ohio.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LAFAYETTE Aug. 4, Sent. 1, Sept. 
LA SAVOJE Aug. 11, Sept. 8, Oct. 
PARIS Aug 15, Sept. 12, October

FRANCE .... Aug. 22, Sep 19, Oct.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rąžykite dcl žingeidžiom apraiotnos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba j 
didjjj ofisį 19 State Street New York.

ją vietą 3410 So. Halsted St.

^■DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyri], 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 G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 953 
Boulevard 4136

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

Telefonai

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai j

LIETUVĄ 
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkew'rh

BANĮ S
AKUŠERKA

tarnauju
Turiu patyrimą

pa- 
p r i e 
kiek- ' 

viename ataįisiti- 
Tcikiu y- 

patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 4988

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

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR MAUK 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., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z, VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. 1 L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SlIRGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Indopendence Blvd. Chicago

DR. V. A. ŠIMKUS

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 1980 
Valandos pagal sutarti

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

............. . 1 I'*"— ......   —1

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Optometrlst
Tel. Boulevard 6487

** 4649 S. Ashland Avė
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubobs

Tel. Yards 1138
STANLEY P, 

MEžEIKA

Garsinkite Naujienose

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Aubum 
Avė., Chicago



NAUJIENOS [organizuotų darbininkų su 
| panieka žiuri į juodveid- 

FubuIh^LD$Say?l«Mptl7SM<i” by žius. O kuomet nėra vieny- 
The Lithuanian Newe Pub. Co., Ine. bes pačių darbininkų tarpe, 

Editor p. Grigaitii I tąsyk žinoma, negali būti 
sėkminga kova prieš bendrą 
priešą — kapitalistus.

1739 South Halsted Street 
Chlcago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcago.

* $8.0t per year in Chicago. 
8c per copy.

niBHi.r,

Entered as Second Clasg Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act qf 
March 2nd, 1879.

LIETUVOS SKOLOS.

Į “Vienybėi” pranešama iš 
Naujienos eina kasdien, išskiriantI Kauno, jog Seimui ministeris 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 Petrulis 
drovfi, 1739 So. Halsted St., Chlcago,1 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
............. . ......... i l .III I —

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams___________________ $8.00
Ihisei metų............... ......... 4.00
Trims mėnesiams___ —_______ 2.00
Dviem mėnesiam__________— 1.50
Vienam mėnesiui ... ........................75

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija  3c 
Savaitei___ ___ 18c
Mėnesiui __ __________________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: 

Metams __   $7.00
Pusei metų ........     3.50
Trims mėnesiams ______   1.75
Dviem mėnesiam ___________  1.25
Vienam mėnesiui___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
, (Atpiginta) 

Metams...... .............  $8.00’
Pusei metų___ _____________.. 4.001
Trims mėnesiams   ; _..... . 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. i

Negrai ir organi
zuoti darbininkai.

Amerikoje mažiau, kaip 
keturi nuošimčiai negrų dar
bininkų tėra organizuoti 
Tuo tarpu apie 16% visų 
darbininkų sudaro negrai. 
Pats savaime kyla klausi
mas, kodėl negrai yra taip 
menkai organizuoti? Kas 
tam kaltas?

Į negrus baltveidžiai žiuri 
iš aukšto. Jiems duodama 
suprasti, kad jie nėra lygus 
baltveidžiams. Tuo tikslu 
daroma diskriminacija. Sa
kysime, Internacionalinė Ma 
šinistų asociacija ir kaiku- 
rios kitos darbininkų orga
nizacijos negrų visiškai ne
priima nariais. Gi kitos or
ganizacijos kuria unijas 
vien tik iš negrų. Yra ir ke
lios išimtys, kur baltveidžiai 
ir negrai priklauso vienoms 
ir toms pačioms unijoms. 
Bet tokių išimčių nedaug.

Kad tokia dalykų padėtis 
neša didelės blėdies Ameri
kos darbininkų judėjimui, 
tai delei to dviejų nuomonių 
negali būti. Kol toks didelis 
darbininkų skaičius bus ne
organizuotas, tol negalima 
tikėtis sėkmingos kovos 
prieš kapitalistus. Negrai 
kaltinami tuo, jog jie tan
kiai laužo streikus. Tai tie
sa. Bet ko kito galima tikė
tis, jeigu baltveidžiai darbi
ninkai nesiskaito su jais, že
mina juos. Visos padėties 
rimtumas ir yra tame, kad 
neorganizuoti negrai prisi
deda ir prisidės prie sunki- 
nimo kovos su darbdaviais. 
Jie sunkins tą kovą tuo, jog 
dirbs už menkesnę algą, o 
karts nuo karto ir streiklau- 
žiaus. Ir galima tikrai saky
ti, jog be susipratimo su ne
grais ir be jų kooperavimo 
Amerikos darbininkai nega
li pilnai atsiekti savo tikslo. 
Darbininkų organizacijos tu
rės atkreipti ypatingos do
mės į juodveidžių organiza
vimą. Rasinė neapykanta tu
rės būti užmiršta. O kad to
kia neapykanta šiuo mo
mentu yra žymiai pastebia- 
ma, tai faktas. Tūkstančiai

buvo už

skolų, 
valdžiai

ir nežinia

tik skola 
nėra su- 

nei

viso gi 
Franci- 
Lietuva 

(<apie

“Liet. žin.” atspausdino Kau
no kalėjimo • prašymą, /kuris; li
ko pasiųstas Seimo Skundų Ko
misijai. Prašymas > skamba 
šiaip:

“Mes žemiau pasirašiusieji 
kriminaliniai {kaliniai krei
piamės į Vyriausiąja . Seimo

išdėstė Lietuvos fi- 
’Įnansinj stovį. Tasai stovis 
J esąs toks:

“Liepos 6-tą dieną, Finan
sų 'Ministeris Petrulis Sei
mui išdėstė Lietuvos finan
sinį stovį. Pasirodo, kad 
Lietuvos biudžetas turės 
199Vi milionų litų pajamų 
ir išlaidų. Daugiausia su
valgo Karo Ministerija, bū
tent 58 milionus litų. Dau
giausia mokesty gi suplau
kia iš pardavinėjimo Lietu
vos miškų, būtent apie 58 
mil. litų. Pettulis taipgi pa
aiškino kiek skolų Lietuvos 
Valstybė turi, Lietuva ture 
jo tris vidaus paskolas, iš 
kurių pirmosios dar neap
mokėta 2,463 litai, antro
sios 164,745 (tą sumą šia
me gruodžio mėnesy Vals
tybei reikia atmokėti), tre
čiosios — 143,894 litus.

“ ‘ U žsieni u qse Lietu v a • .g i 
Mk^Jinga Ameriįkai, (Ameri
kos lietuviams, Francijai, 
Anglijai ir Vokietijai. Amc- 
riaki jfi skolinga už mate-1 
riolą pirktą nuo Amerikos 
kariuomenės Franci joje $4,-1 
159,491, ir už American 
Relief Administraiijos teik-1 
tą pagalbą $882,136; viso 
$5,041,627. Amerikos lietu-Į 
viams gi Valstybė skolinga I įjotieji kaliniai. 
$1,665,972, kuriuos turės | Prieš kiek laiko Seimo atsto- 
at mokėti 1934 metais, o b<i[vas jr geras krikščionis Beržin
iam laikui moka po 5 nuoš. j skįs pacĮav£ vidaus reikalų mini- 

“Anglijai Lietuva skeliu-1 sterįuį paklausimą dėl gyvulių 
ga 16,811 svarų (apie $82,- kankinimo. Beržinskio krikščio- 
037), kuriuos turės atmo-|niška širdis negali būti rami, 
keti sausio 1, 1925, o iki Į kad žydai supirktus veršius
tam laikui moka 6 nuoš. I avis, vištas, žąsis ir kitus gyvu- 

“Francijai skola susideda Į iįus suriša ir kaip papuola su- 
iš kelių sumų, 
garvežius,

Skundų Komisiją prašydami 
ištirti musų nieku budu ne
pakenčiamą padėtį, kurion 
mus pastatė ir laiko kalėjimo 
administracija. Mes dėl sa
vo padėties viešai ar tai atė
jus kokiai nors Komisijai ar.
šiaip kam negalime prie akių Saulius tek susbpm- 
administraci jos skųstis, nes po P>. galėtų su n
to mus laukia kuožiauriausi taiP jSvld*mus, taip ir - 

. ini nersekioiimai kimus priešus. Tai jau labai
A n i l)aloa I “Abelių Kalėjimo Atimini- P011“11 J Mussolini sukurtuo- l/UlįįU g straci.a ži kuomet bus Sius legionus, kurie irgi skel- 

kia Komisija, tuomet ji visus pėsį. visokias laisves. Bet 
paviršutinius trukumus sten- Raktmai tiei legionai jsteige fa- 
giasi prašalinti. Slst« . ^tatarą Tvanas, ma-

“čiužiniai, antklodes, jei tomai, nori, kad ir Lietuvos 
kamdr išduodamos, tai nede- šauliul tiek jau jsigatetų, kaip 
zinfektuotos, sudriskę, gyvių Mussolini legionai, kad paskui 
knibždėte juose knibžda; dau-pctų Įkurti tautiškų fašizmų, 
guma gulim ant grindų. pritaikinta prie Lietuvos socia- 

“Sanitarine pagelba nepa- tintų ir ekonominių aplinky- 
kenčiama.

“1921 — 1922 metais 10% 
visų kalinių turėjo skirtis su 
šiuo pasauliu.

“Prie išleidimo kalinių | gy
dytoją paskirtas prižiūrėtojas 
žiauriausias.

“Vandenį turime gerti ne-| Kaunas. (Musų koresp.) — 
virintą. [Lietuvos koperatininkai gavę iš

“šulinys, iš kurio vartoj a [Koperatininkų Tarptautinės Są- 
vandenj, gėrimui ir viralui, Į jungos pakvietimą, šeštadiejij 
randasi 5 meteriai atstoumo I liepos 7, Kaune ir provincijoj 
nuo esenizacijinių duobių iš surengė pirmąją Lietuvos Ko- 
kurių taip dieną taip naktį peracijos Šventę.
viedrais šinkuojama išmatos, J Kaune, kaipo Lietuvos sosti- 
taip kad nė dieną nė naktį lan- nėję, Koperacijos šventė atšvęs- 
gus atvirais negalima laikyti, ta labai iškilmingai ir turėjo di- 
o tuo išmatiniu vandeniu nu-1 delio pasisekimo. Tą dieną vi- 
laistomas visas kiemas, o lie- sų koperatyvų krautuvės jau iš 
tui lyjant tos srutos su kitu pat ryto gražiai pasipuošė žaliu- 
vandeniu papuola šulinėm mynais, vėliavomis bei plaka- 

“Maistas nebūtų taip jau tais. Dieną aukštai iškilę aero- 
paskutinis. Gamtos reikalus planai barstė koperatininkų li- 
atlikti turime gyvenamame teraturą. Gi nuo 5 vai. po pie- 
kambaryje į nesandarius in- tų prasidėjo šventės iškilmės., 
dus. Į Priemiesčiuose: Aleksote, Vili-

“Pasivaikščioti gauname jampolėje, žaliajam Kalne ir 
15—20 minučių 4 kartus į sa- Šančiuose važinėjo grojant karo 
vaitę. orkestrams papuošti automobi-
“Materialių trukumų daug. Į liai, iš kurių gausingai barstė 

O kaip su mumis elgiasi, pa
manius tik plaukai šiaušia
si.“
Po prašymui pasirošo 34 įga-

būtent, už|meta į vežimą. Atstovas rei 
ginklus ir už iš- kalauja-, kad “tie galvijų kan- 

niusų 'kareivių kinto j ai butų atatinkamai nu- 
Francijoje. Vieną milioną Į bausti.“
frankų Valstybė jau yra at-1 Kokią auksinę širdį turi tie 
mokėjusi Francijos iždui, o [krikščionys: Jie kuone su aša- 
greitu laiku, susitarus su romis akyse pasakoja apie gy- 
Francijos vyriausybės atsto- vulių kančias ir žydų žiaurumą, 
vais, sumokės savo skolą už | Bet dėl kalinių padėties, delei to, 
ginklus ir išlaikymą karei- kad kalėjimuose ne gyvuliai, o 
vių visai. Manoma, kad dar žmonės yra kankinami, — krikš- 
reikės damokėti 700,000 čionys ašarų nelieja. Jau nebe 
frankų (taigi išviso apie pirmą kartą išvelkama aikštėn 
$102,000). Už garvežius gi kalinių padėties baisumas. Bet 
suma bus nustatyta ir ap-Įtuo klausimu nieko nebuvo da- 
mokejdino sąlygos nustaty-l ryta. Ar šį kartą kalinių skun- 
tos tada, kada abi valstybės das bus išklausytas? Nelabai 
turės atsiskaitymą už le- tesinori tikėti. “Krikščionims“ 
šas paneštas sąryšy su per-1 labiau apeina žydų vištos ir ver 
davimu Klaipėdos Lietuvai.

“Vokietijai gi skolos ne
reikės atmokėti, nes ji bu
vo likviduota visai, einant 
prekybine sutarčia, kuri ne
senai su Vokietija 
verta.

“Iš visų
Amerikos 
reguliuota 
kiek nuošimčių reikės mo
kėti, nei kada atmokėti. Ki
tos gi visos sureguliuotos ir 
Lietuva jau moka nuošim
čius bei žino kada reikės 
visa atmokėti. y Iš 
^kodost, neskaitant 
jai už garvežius, 
turi $6,922,746.20 
septyni inilionai dolerių).

šiai, negu tie nelaimingi žmones, 
kurie vadinama kriminalistais.

PATARIA PASIMOKYTI 
FAŠISTŲ.

Iš

Lietuvos šaulių laikraštyje 
Trimite” B. Tvanas dideliu 

kalba iipie Itali- 
Jie ešą sutvarkę 

išviso daug gero 
Tvano suprati- 

Lietuvoje įvykinti tokią

KALINIŲ SKUNDAS.

entuziazmu 
jos fašistus, 
finansus ir 
šaliai padarę, 
m u,
fašizmą, kaip Italijoje, negali
ma. O tai dėlto, kad Lietuvos 
politinis ir socialinis gyveni
mas esąs skirtingas. Bet jeigu 
jau nukopijuoti Italijos fašiz
mą negalima, tai visgi iš jo 
lietuviams reikėtų daug kas 
pasimokyti, ypač kaip gintis 
nuo priešų. Tvanas sako:

“Taigi, mes, šauliai, sto
vėdami Lietuvos naprikląu- 
somyibės,’: jos laisves ir gero
vės sargyboje, turime t&ip 
susiorganizuoti, taip pagel
ti savo tautinę dvasią, taip 
išmokti ginklą vartoti, kad 
kiekvienu metu galėtunie 
savo Tėvynės priešą taip iš-

laukini, taip ir išvidurin 
ne tik atremti, bet ir tiek 
sutriuškinti, !kad jie pasa
kytų ir savo vaikams: ant 
lietuvio laisves nesikėsink!”
Iš to aišku, kad p. Tvanas

Lietuvos Koperacijos 
Šventė

koperacijos literatūrą, sakė pra
kalbas ir t. p.

Tilmanso ir Rotušės salėse 
I nuo 5 iki 8 vai. vakaro skaitė 
apie Kopcraciją paskaitas, dai
navo chorai ir solistai.

Iškilmių programa pasibaigė 
Miesto Sode. Gražiai iliuminud- 
tam visokios spalvos ugnių lem
putėms sode nuo 8 vai. vakaro 
iki 12 vai. nakties, dalyvaujant 
keliems tūkstančiams mišriau
sios publikos, buvo pasakyta 
daug prakalbų, dainavo choras, 
grojo dūdų ir simfonijos orkes
trai, rodyta judamieji paveiks
lai.

Švenčiančios savo pirmąją 
šventę Lietuvos koperatininkai 
nuoširdžiai sveikino ir linkėjo 
geriausios kloties politinių parti
jų ir visuomeninių organizacijų 
atstovai, kaip tat Lietuvos juri
ninkų Draugijos atstovas, Mo
kytojų Profesines Sąjungos, Su 
sisiekimo Ministerijos, Darbo 
Federacijos, Valstiečių Liaudi
ninkų ir k. Finansų Ministerijos 
atstovas pasveikinęs Lietuvos 
koperatininkus ir palinkėjęs 
jiems geriausios kloties pasakė, 
jog jis esąs įgaliotas paties fi
nansų Ministerio pareikšti, kad 
Finansų Ministeris koperacijos 
idėjai karštai prijaučianti ir su
lig išgalės remsianti.

Koperatininkų iškilmėn atsi
lankė viešėjąs Kaune estų ek
skursantų mokytojų būrelis, ku
rie irgi karštai sveikino Lietu- 
Vos koperatininkus ir tarptauti
nę koperaciją. Nuo estų kalbė
jo du atstovu — vienas estiškai, 
antras rusiškai.

Koperacijos pirmoji šventė 
Kaune pavyko kuogeriausiai. Tą 
dieną buvo labai puikus oras, to
dėl ir publikos į iškilmes su
plaukė daugybė. Iškilmėse da
lyvių tarpe buvo nemaža maty
ti storų gražiai pasipuošusių 
žydų pirklių, kuriems, be abejo
nės, buvo nelabai malonu ma
tyt savo konkurentų tokias vy
kusias pastangas.

Lietuvos darbininkas.

Ab'elnai; imant1 yrą apie 50,000 dėi|- 
tistų- Suvienytose Valstijose it (Kana
doje ? Jie yra išmokinti keturias' de
šimtis aštuoniose mokyklose dentiste- 
rijos ir valstijiniai kvotimai yra uni- 
versališki. Dentistu profesija plėtoja
si dideliu smarkumu, karo stovis pa
tvirtino didelj reikalingumą burnos 
hygienos tarpe visų klesų. Ar jus ži
note, kad išdirbėjai Helmar Turkiškų 
Cigaretų yra užganėdinti Vartodami 
100% tyrą Turkišką Tabaką juose?

Lietuviy Emigrantai 
Kuboj

(Musų korespondento).

Havana, Cuba, liepos 23. — 
Amerikos lietuviams Havanos 
miestas ir Kubos sala mažai ži
noma, nes iki pastarųjų laikų 
lietuviai čia nevažiuodavo. Da
bar betgi čia yra daugiau ne 
kaip šimtas lietuvių, atvažiavu
sių ne gyventi, o tik kaipo 
emigranai, kurių tikslas — ankš
čiau ar vėliau įvažiuoti į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Bet 
mat toks įstatymas, kad reikia 
išgyventi nemažiau kaip vieni 
metai atvažiavus iš Europos, 
kol bus galima įvažiuoti Ameri
kon.

Darbai.
Darbo Havanoj, tiek, pat ir vi

soj Kuboj sunku gauti — ne- 
perdaug jų yra. Mat oras la
bai šiltas, tai maža kas auga, o 
kas auga, tai nespėja išaugti ir 
jau nunoksta. Pavyzdžiui to- 
mėtės Kuboj tai didumo vos kai 
varnos kiaušinis. Daugiausia 
čia dirba cukrų iš cukrinių len
drių, kurios yra labai panašios į 
kornus, tik be kūlelių. Bet ir 
čia darbas yra tik sezonais — 
cukriniai pabrikai dirba tik ko
kius keturius — penkis mėne
sius per metus, o visą kitą laiką 
stovi. Bet ir kai dirba, tai dar
bininkams labai pigiai moka. Pa
vyzdžiui, tie, kur kerta cukrines 
lendres, už pustrečio tūkstančio 
svarų sukirstų lendrių gauna 70 
centų, o visiems kitiems papras
tiems darbininkams moka nuo 
vieno dolerio iki dolerio septy
nias dešimts penkių centų; me
chanikam moka nuo 2 dol. ir 
daugiau.

Emigrantai.
Devyni iš dešimties emigran

tų tai jau buvę pirmiau Ameri
koj, todėl visi daug-maž atrodo 
kaip amerikiečiai. Bet visi be
veik toki emigrantai turi kaž
kodėl žemesnę reputaciją negu 
paprastieji. Daugelis jų yra to
kių, kur nenorėdami tarnauti 
kariuomenėj bėgo į Vokietiją ir 
šiokiu ar kitokiu budu pasidarę 
užrubežinį pasą, važiuoja į Ku
bą, nes vizos nereikia laukti; 
arba koks buvęs amerikietis, bet 
dabar nctur|s reikalingų afidėvi- 
tų; arba moteris pametus savo 
vyrą Lietuvoj; arba'moteris, ku
rios vyras Amerikoj, bet jis ne- 
prisiunčia jai afidėvitų.. Di
džiuma emigrantų moraliai, taip 
sakant gadinti; gi čia Havanoj 
kai kuriose vietose tai daugiau 
raudonų lempų ne kaip namų su 
paprastais žiburiais. Bet jau ir 
Kubos piliečiams tur būt tas pa- 
griso, nes paskutiniuoju laiku 
raudonosios šviesos draudžiama. 
Palaidas gyvenimas atsiliepia ir 
į emigrantus, nfes ir jie daug lai
sviau visur elgiasi negu Ameri
koj : nepaisydami] kad Lietuvoj 
paliko pačias, čia Vaikščioja su 
kitom, arba ir gyvena. Taipjau 
ir moterys: važiuoja Amerikon 
pas savo vyrus, o čia turi meilu
žius kad smagiau laiką praleisti.

Nors tie emigrantai trumpam 
laikui čia apsistoja, kęsdami ne
darbą ir vargą, tarpusavy nela
bai sutinka. Apie pusę šio mė
nesio ištiko muštynės, o paskui 
teismas, kur ir vieni ir kiti tu
rėjo užsimokėti pabaudas.

— lola.

PETROGRADE GRIŪVA 
NAMAI.

Petrograde pradėję griūti mū
riniai namai. Paskutinėmis die
nomis sugriuvę dvieji dideli na
mai. Priežastis — neprižiurėji- 
mas ir neremontavimas.

Sargas sutrukdęs 
plėšikams darbą.

Sekmadienį plėAikyt įšilau- 
žę į Stanley Bule and Levcl 
korporacijas ofisą, 73 E. Lake 
gat., ir jau buvę beatidarą 
saugiąją šėpą, bet tuo laiku 
atėjęs sargas ir plėšikai pa
bėgę, nieko nepelnę. [

Mokslas suprantamai išdėstytas.
Sekant prof. J. Arthur Thomsonu

Rašo DR. A. J. KARALIUS

ĮŽANGA.

Prof. J. Arhtur Thomson pa
rašė “The Outline of Science“, 
kad vidutiniam piliečiui “sutei
kus krūvą intelektualinių raktų, 
kuriais jisai galėtų atsirakinti 
ikšiol jam uždarytas duris, dali
nai dėl to, kad negalėjo pažvelg
ti į už durų esančią mantą (lo
bį) ir dalinai dėl to, kad berei
kalingi techniškumai uždaryda
vo jam kelius“. Prof. Thomson 
savo veikalu duoda auksinių pro
gų susipažinti su mokslu vi
siems, kurie tiktai mėgsta skai
tyti. Jo kalba ytin lengva, vi
siems suprantama.

Pasiėmęs populerizuoti Aber- 
deeno Universiteto profeso
riaus veikalą teturiu vieną tiks
lą: suteikti progos musų skai
tančiai visuomenei susipažinti 
su mokslu. Aš stengiuosi rašyti 
taip, kad vidutinis skaitytojas 
galėtų suprasti. Musų rašomo
sios kalbos naujanybių aš netu
riu laiko suieškoti; aš ir nesi
stengiu ieškoti.
Astronomija tinkamai išaiškinta.

1.
Jau senai indomautasi saule, 

mėnuliu, žvaigždėmis ir kitais 
dangaus kūnais, senai bandyta 
šis-tas atspėti, ištirti. Vienok- 
tiktai modernų jų laikų mokslas 
gali kai ką tikrai pasakyti. Sa
kome “kai ką“, nes Visatos da
lykuose dar daug daug kas neiš
rišta.

Senovės galvočiams galvas su
ko Visatos sudėtis ir amžius. 
Tai, žinoma, labai įdomus klau
simai, kurių tyrinėjimu užsiima 
astronomija. Nors mes jau tu
rime nepalyginamai tikresnių 
metodų ir stebėtinų instrumen
tų, bet, anot Newcombo, ir ši
tuose klausimuose vos pirmutinį 
tikrą žingsnį esame nužengę. 
Kaip sena visata? Kada ji at
sirado? Ar ji amžina, ar kada 
nors turės išnykti bei kuo nors 
kitu išvirsti? Šitie klausimai 
sunkus ir dar neatsakyti.

Dangaus kūnai.
Aplamai imant, visus dangaus 

kunus galime į du skyrių sutal
pinti. Vienam skyriui priklau
so planetos arba tie kūnai, ku
rie skrieja aplinkui saulę. Mu
sų žemė — vienas šitų kunų- 
planetų. Suskaityta aštuonios 
planetos: Merkuras, Venera, 
žemė, Marsas, Jupiteris, Satur
nas, Uranas ir Neptūnas. Mer
kuras — arčiausia saulės ir aki
mis nematomas, Neptūnas — to
liausia. šitas aštuonias planetas 
saulė, taip sakant, valdo.

Antram skyriui priklauso visi 
kiti dangaus kūnai, tie kūnai, 
kurių musų saulė nevaldo. Tai 
bus žvaigždes, kometos ir tt. 
Musų saulė su savo planetomis 
tai tiktai maža dulkelė visoj vi
satoj. Mums labai sunku supra
sti kaip toli nuo žemės esama 
įvairių žvaigždžių: arčiausia 
žvaigždė Alpha C e n- 
tauri bus apie dvidešimts 
penkis milionų milionus mylių 
— (amerikoniškų) nuo mūsiš
kės žemelės. O apie kitas 
žvaigždes tai jau sunku ir pasa
kyti.

Musų žemė sukasi apie savo 
ašį ir kartu lekia aplinkui saulę 
(virš taikstančio mylių per mi
nutę). Kelias aplinkui saulę 
580,000,000 myilų ilgio. Saulė 
apie 333,432 kartų didesnė už 
žemę. Gamtoje didesni kūnai 
pritraukia mažesnius. Saulė pri
traukia žemę ir kitas planetas ir 
jas palaiko tuose keliuose, ku
riais jos keliauja nuo neįspėja
mų laikų. .

Musų žemė turi mėnulį, kuris 
tokiu pat budu nuolatos apie že- 
mę' keliauja. Kartais mėnulis 
užlekia ties mumis ir saule ir 
užstoja saulės šviesą. Tada mes 
turime vadinamą sau'lžs užtemi
mą. Kartais žemė užlekia ties 
saule ir mėnuliu; tada turime 
mėnulio užtemimą. Musų žemė 

nevisai maža, jos šešėlis ir-gi ga
na didelis. Kai mėnulis paten
ka į tą šešėlį, tai, žinoma, jisai 
turi aptemti.

Kitos planetos, kurių penkios 
turi savų mėnulių, ir-gi ke
liauja aplinkui saulę. Sudėjus 
visas planetas į krūvą gautume 
daug mažesnį kamuolį, negu sau
lė. Jei tos planetos nebūtų toli 
ųuo saulės, tai saulė jas visas 
lengvai prie savęs pritrauktų ir 
sunaikintų. Planetos keliauja 
aplinkui saulę. Nors tai suly
ginamai nedideli kūnai, bet la
bai svarbus, nes tai vieninteliai 
ikšiol mums žinomi kamuoliai, 
ant kurių paviršiaus gali būti to
kia gyvybė, kokią mes pajėgia
me suprasti.

Jei mes kokiu nors magišku 
budu galėtume išlėkti toli toli 
už saulės, tai musų saulė išvirs
tų paprasta žvaigžde, o planetų 
visai nematytume. Ir ten mes 
pradėtame suprasti visatos dy
dį. Saule—žvaiždė; žvaigždės — 
saulės. Gal būt kiekviena 
žvaigždė - saulė turi planetų 
kaip ir mūsiškė saulė, gal būt 
ant tų kitų mun)s nežinomų pla
netų yra gyvybė, gal būt tenykš
tė gyvybė visai kitokia...:Gal būt, 
kas čia sužinos...

Visatos dydis.
“Pasaulis be galo, pasaulis be 

krašto“ sako musų poetas, ir 
teisingai: apie visatos dydį mes 
tegalime pasakyti tiktai tiek, 
kad musų protas jo suprasti ne
gali ir vargiai kada nors galės. 
Mes galime šį-tą įsivaizduoti, 
spėlioti, bet tai jau bus ne moks
las. Vidutiniškai imant, nuo 
žemės iki saulės bus 92,830,000 
mylių, bet ir tokis tolumas jau 
musų protui mažai prieinamas. 
O paukščių kelias nuo saulės 
bus už šimto tūkstančių trilio- 
nų mylių. Sakoma, musų saulė 
bene bus viduryje visatos; sako
ma, šviesa, kuri nulekia 186,000 
mylių per sekundą, perlėktų per 
visą visatą bėgyje 50,000 metų...

Ar yra daugiau visetų?
Kita vertus, astronomai pra

deda tvirtinti, kad yra dar dau
giau, negu viena visata; kad yra 
savo rųšies miglų arba joebulų, 
iš kurių, taip sakant, Sarosi nau- 
jos visatos, žinoma, niekas ne
gali pasakyti, kad taip nėra.

Padirvėmis
Sako, kad Jeffersono mišką 

taip užvaldę mūsiškių komuni
stų pleperiai, kad kitiems ir vie
tos gal nebebūti.

Nesirūpinkit. Nuneškit tik 
jiems hot dogs — reikš tą pa
tį, ką Maskvos sendvičiai.

Pranašauja, kad išilgai llal- 
stedstrytį busiąs nutiestas ele- 
veitoris, ir dėl to musų biznie
riai susirūpinę.

Paguosti čia sunku, bet vis 
tik tarp blogo reikia ieškot ir 
gero. Jei bus trenksmo ir bala- z 
donės, tai vasaros karščiais bus 
bent ir gero pavėsio.

Vis tik nelaimingas tas dak
taras Kaškiaučius. Tiek sendvi- 
čių aukojęs Laisvei, galų gale 
pats pateko į nelaisvę.

Man rodos, kad amerikiečiai 
vis tik nebalsuos už Fordą, jei 
jis kandiduotų į prezidento so
stą. Jiems butų sarmata matyt 
savo krašto prezidentą forduku 
tarškinant.

c Neužiųirštamas p. Balutis ka
daise mokino/ kad amerikiečiai 
lietuviai turį imti pavyzdžio iš 
kiaulių. Jie jo nepaklausė. Už
tat dabar, kai sugrįsta Lietu
von, jiems ten kišenes taip iš- 
knisa, kad nebeturi nei kuo su
grįžti atgal.

Vargšo Vaikas, r



CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš C. B. Shane Co. rub 
siuvių streiko.

prezidento vietą.
bandęs sakyti 

Fordo krtndida- 
22 dieną Lincoln

tik pradėjus jam

ė

Norėjęs išsitraukti re
volverį prieš policistus, 

patekęs “džėlon”.

tarosO, čtfcags, iit;
Susišaudė bekozy 

ruojant.
Gaisras sunaikinęs 

šokiu pavilioną.

Streikas dar tęsiasi. — Strei- 
kieriai gerai laikosi. — Yra 
žinių, kad darbdaviai daro 
žinksnių susitaikinti.

ThcodoTe Ot|weski, 3349 
Evergreen avė., tapęs sekma
dienį areštuotas už nešiojimą
si su savim revolverio. Kai 
policistai jį pradėję klausinėti, 
tai jis bandęs išsitraukti savo 
revollverį, bet lieturėjęs 'pro
gos tatai padaryti.

George Washington, negras, 
1618 Centcr avė., kozyravęs 
su savo “frontais” ir pagalios 
gavęs kulką žaiidan. Jis dabar 
randasi kauntės ligoninėj.

Sekmadienį sudegęs Gaelic 
park, 47 gat. ir Califomia a v., 
šokių pavjilonafs. Gtaisras ki
lęs, sako, nuo cigarete.

(Tąsa ant G-to pusi.)

IŠGELBĖJO NUO 
OPERACIJOS

Dabar rekomenduoja Lydia 
E. Pinkham’s Vege- 

table Compound.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

C. B. Shane Co. rubsiuvių 
streikas vis dar tęsiasi. Strei- 
kieriai gerai laikosi. Prie jų 
vis daugiau ir daugiau streik-

Antradienis, Liepos 31,1923

I Vis tik Fordą “pushina”

Dr. P. L. Clark, kuris su
organizavęs Chicagos “Ford- 

for-President” kliubą, pagalios 
vis tik gavęs progos pasaky
ti “spyčių” už Fordo kandida
tu rą į šalies 

Dr. Clark 
“spyčių“ už 
turą liepos 
Park, bet
kalbėti įsimaišęs policistas ir 
kalbą “sutrukdę^“ Mat par
kuose uždrausta laikyti poli
tinio bei viešo pobodžio pra
kalbos. Tečiaus tą sunkenybę 
pavykę daktarui pašalinti pe
reitą sekmadienį. Jo paties 
užlaikomoje Kimball name 
klinikoje jis vis tik pasukęs

Romansas užsibaigė tra 
gėdija.

\'akar įvyko didelis rubsiu- 
vių streikierių susirinkimas, 
kuriame kalbėjo A. Žymontas. 
Jis aiškino apie reikalą darbi
ninkams organizuotis ir vie
nybės laikytis. Jo kalba sukė
lė didelį ūpą streikieriuose.

Žinių yra, kad jau darbda
viai pradėjo daryti žinksnius 
susitaikinimui su darbininkais 
streikieriais. Nes mat su kele
tu streiklaužių mokinių nieko 
nebegalima dirbti. O darbda
viai mato, kad darbininkai 
pasiryžę streikuoti kol jie pil
nai laimės. Taigi, 
viams ir nebėra kitos 
kaip tik taikintis su

mekeno nevaržomas.
Publika susidėjusi iš jo pa

cientų ir “Sveikatos mokyk
los,” kurią jis suorganizavęs, 
— narių. Jie esą pilnai pasiti
kį daktaru ir todėl jam kal
bant jie ploję ir kėlę avacijas. 
Ir, sako, susirinkimas pilnai 
nusisekęs.

Susirinkime dalyvavę apie 
keturiasdešimta asmenų.

Romansas, kuris prasidėjo 
tarp jaunos poros keletas me
tų atgal, dabar užsibaigė keis
ta tragedija. Hlancy A. Beach, 
Jolieto biznierius, tapo nušau
tas šerifo, kuris buvo pašauk
tas pašalinti B. A. Beach nuo 
Miss Jane Reniington, 26 me
tų, namų.

Plėšikai atėmę automo
bilių gatvėje nuo šešių

rims.

darbda- 
išeities, 

streikie-

Nelaimė ant gele
žinkelio

7611
ir

laikomi 
Harrison 
ryto. Su-

Susirinkimai yra 
kas dieną (810 W. 
gat.), kaip devynios 
surinkimuose (visuolniet sutei
kiama streikieriams žinių apie 
streiko eiga. —Streikieris.

Išpėrė streiklaužių 
agentus.

Samuel 
Prince ton avė., Elmwood, 
jo draugas, John Seldman, 
2130 S. 75 avė., įsitikinę, kad 
stebuklai pasitaiko. Sekmadie
nį juodu važiavę automobiliu 
netoli Grand avė. and the 
Chirago, Miivvaukee, and St. 
Paul geležinkelio. Staigu juo
du išgirdę trenksmą. Greitasis 
traukinis užvažiavęs ant jų 
automobiliaus ir jį su jais 
įmetęs apkasan. Automobilius

Praeitą subatą buvo atšilau-1 tapęs sudaužytas, bet juodu 
s streikuojančios Shane fir- tik šiaip pavojingai sužeisti.

Trys vyrai ir trys merginos 
išvažtiavę. sekmadienį pasiva
žinėti automoiląiilu. įNolaimėn 

prie Michigan avė. ir Ohio gat. 
trukęs “tiras.” Bemaunant 
naujį “tirą,” prisiartinę tryp 
plėšikai ir atstatę jiems re
volverį. Plėšikai susėdę į jų 
automobilių ir nežinomais ke
liais nuvažiavo, c

Areštavo 200 žmonių
Sekmadienio rytą areštuota 

Chicagoje du šimtai vyrų ir 
merginų įvairiose vietose, kaip 
tai negarbinguose namuose, 
už munšainą, gembierystę ir 
tt. z

25/ o u&e

Nušovė vyrądviem skobais į namus 3158
S. Union avė, kur gyvena vie
na streikuojančiųjų darbiniu-1 Sekmadienį po pietų, sulig

Atsilankiusieji La\vndalc policijos pranešimu, 
[streikuojančius Willia.ni Hoy mirtinai nušo-

kij šeimyna.
ėmė kalbinti
grįžti darban, šeimininkė — ji|vęs John Sullivan, kuris dir- 
irgi streikininke, — ėmė jiems bo minkytųjų gėrimų sinuk- 

, kam jie nepriside- lėj (325,/ Ogden avė.) Sako, 
tro.'ko, kad tuo budu juodu s/isibarę šeštadienio va- 
himūjus kovų, bet karą, lįoy kol kas dar nesu- 
i.v’ioti'. Tuomet šei- imtas.

išmetinėti 
da prie s 
.ere i čia u

mininkc, nebetekus kantrybes, 
užkure tokią pirtį streikla li

jo sėbrams, 
nusirito 
antrojo 
Buvęs.

Atėmę gatvėj $17
Zllll

žemyn nuo
—Tenai

atėmę $17 iš
1 117 Custer gat.,

Sugriuvo namas.

veniniu tuščias namas,

prie 18 ir Halsted 
siigr^ivo dviejų (pagy- 

1808 
So. Halsted gat. datai įvyko
po pietų. Laimėli nei vienas 
asmuo nesužeistas.

Namas-buvęs veik visai ap
leistas. Sako, savininkas t-sąs 
beprotnamy, o jo advokatas 
luo reikalu nesirūpinęs.

Suvažinėjo vaiką
Vakar prie bažnyčios aštuo

nioliktoje gatvėje, liko suva
žinėtas kokių penkių metų 
vaikas. Vaikas bėgo pažiūrėti 
laidotuvių ir pąpuoHė po Ve
žimo. Jo galva liko perskelta.

Vežimo savininkas, Zig. Ka
činskas, liko paimtas polici
jos stoti n, o suvažinėtasis vai
kas — ligoninėn.

Washington, D. C. — “Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound išgcl-

Z*

, * ^1
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bėjo mane nuo 
operacijos kur dak 
tarai buvo pasa
kę, kad aš bučiau 
turėjusi turėti dėl 
labai blogo mote
riško nesmagumo. 
Mano kūno padėtis 
visai buvo bloga 
po gimimui mano 
mažos mergaitės 
poras metų atgal. 
Paskiau aš gavau 
progos paskaityti

apie jūsų puikias gyduoles ir nu
sprendžiau pabandyti jas. Aš be
veik negalėjau pastovėti ant kojų, 
kol vartojau kitas gyduoles, po Išvar- 
tojimui šešių butelių Vegetable Com
pound aš jaučiu kaip nauja moteris. 
Aš dabar dirbu visą namų darbą, taip
gi skalbiu ir prosiju, ir nežinau, kas 
tai yra liga. Mano sveikata yra pui
ki ir aš sveriu 140 svarų. Kuomet aš 
pradėjau vartoti, svėriau 97 svarus. 
Aš noriai rekomenduoju Lydia E. 
PĮnkham’s Vegetable Compound kiek
vienai kuri kenčia nuo moteriškų ne
smagumų arba yra nusilpusi. Jus ga
lite vartoti mano paliudymą, aš noriu, 
kad kiekviena kenčianti moteris žino
tų, ką Vegetable Compound padarė 
man gero.” — Mrs. Ida Hewitt, 1529 
Penn Avė., S. E., Washirigton, D. C.

Tokie laiškai nuo moterų iš visos 
šalies liudija, be abejonės, gerumą 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pond.

Du plėšikai
John 
gatvėj prie Clybourn ir Web- 
ster gat.

Severos Gyduoles užlaiko 
v 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severais

Balzol
(plrmlaus Gyvasties Balzamus).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas apti^oriaus.

VV. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOVVA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikului gero išgydymo liKU arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime . ligonių su 
pagelta X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumų ir 1.1 Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. I’er anks
tybų ir teisingų pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikailngų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime j vidų savo organizmo

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

No. Su- 
metų. 
yardo

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Ezpelleris ir 
•kautmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiokorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & C0.

104-114 South 4th St.
Brooklyn. N. Y.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

1414 Mergaitei suknia, 
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
16 metų mergaitei reikia 314 
36 colių materijos ir P/2 yardo 36 co
lių kitokios materijos papuošimui.

Išsiuvinėjimui pavidalas 
geltonas — 15c. extra.

No. 1653. Lengvai 
bliuzka. Visokio didžio, 
rai reikia 2Vn yardo 40 colių materi
jos.

No. 9826 Kvolduotas sejonas ir 
margo šilko bliuzka. Paskiausios ma
dos rūbas. lengvas ir gražus. Su
kirptos mieros 16 metų, 36, 40 ir 44 
per krutinę. Mieros 36 reikia 3 U 
yardo 36 arba, 40 colių materijos.

No. 1662 Praktiška suknia. Su
kirptos mieros 36. 38, 40 42, 44, 46 
irt 48 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3’4 yardo 40 colių mat rijos ir

No. 1649. Lengva ir labai pritin
kanti suknelė. Sukirptos mieros 4, 6, 
8 ir 10 metų. Mierai 4 reikia 
yardo 36 colių materijos.

Išsiuvimui pavidalas No. 622 
lynas — 1'0 kaina 15 centų extra. 
1645. IIM'a ir graži suknia, 
atrodysi labai laibutė.

Sukirptos mderos 34, 36, 38, 40, 42. 
44 ir 46 colių per krutinę. Mierai 36

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

No. 634 —

pasiuvama 
36-tai mie-

1%

mė-
No.

Joje

reikia 3% yardo 4$ colių materijos ir 
yardo skirtingos materijos apsiu- 

vimui.
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
klresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Jaučias Kaip Nauja 
Moteris

Kvaitimas Visai Praėjo ir Galiu 
Vaikščioti Be Lazdos

Mrs. J. W. Peterson, Republic, Wis., 
rašo sekamai: “Aš jaučiuosi kaip ir 
nauja moteris, nuo tada, kaip pradė
jau vartoti Nuga-Tone. Tikrai taip 
yra, kaip jus sakėt, jog panaujins 
gyvybę seniems. Aš jaučiu, aš nepa
daryčiau to be jo. Aš esu 69 metų 
ir buvau tiek nupuolusi, jog negalė
jau pavaikščioti aplink; bet dabar aš 
prižiurtu vištas ir galiu eiti be laz
dos ir, nebepergriuvu nuo kvaitulio.”

Seni žmonės, nuvargę, bet norin
tis gyventi, turėtu pamėginti Nuga- 
Tone. Jie nusistebės, kaip greitai ji
sai veikia. Jisai padidina jų stipru
mą ir pajiegą ir panaujina nervus, 
kraują ir kūną labai greitai, sutei
kia stebėtinai pailsinantį miegą, sti
muliuoja kepenys, padidina apetitą ir 
labai puikiai reguliuoja vidurius. Iš
dirbėjai Nuga-Tone labai gerai žino, 
jo# jis pagelbės šitokiuose atvejuose, 
užtai jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jį arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei neužganėdinti. Rekamenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per vi
sas aptiekas, arba prisiųskit $1.00 ir 
gausit tiesiog iš National' Labaratory, 
1014 So. Wabash Avė., Chicago, 111,

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesiu* ir savaites gydėties l>e jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti ta puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS. kurie gy
vena nuolat po num. 13G South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, Čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiskus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas 
kenkiantis gali išrėdyti Ar turite 
tiškus skausmus k aulose? Šašus, rudas plčt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovj jūsų sveikatos, 
vai yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę < organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, nr pametėte energiją \ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu- 
ril'o organuose? Suirutė organuose tankiai 

prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
sveikata ir energija yra žeminu nor-
Jaipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 

Pagydymas ir sugrąžini-

užsi- 
ir ne- 
reuma-

išliėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus an( lupų ar.bA getk- 
nufvuola svarumas, Ar jaučiaties 
sunervuota.s ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą 

Atsiminkite, kad ner- 
gyvastim, o gyvastimi nervų yra

rito i 
veda 
just, 
malio 
noru, 
egzaminą dykai, 
mas u veik a 103 yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 VVabash
Valandos nuo 

<loj ir subatoj 
9 vai. ryto iki

Ave....
9 ryto iki 6 

iki 8 vakare 
1 vai. po pietų.

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

KAS' ISPĖSITE SVARBIAUSIĄ MO
TERŲ IR MERGINŲ TRUBELI? 
DELKO TAIP DAUG DIVORSŲ? 
DELKO MEILUŽIAI GREIT ATKA
LA, KAD IR ŠILTAM VASAROS 
LAIKE?

Mieros per krutinę

(Vardus ir pavardė)

(Adresas)

k
(Miestas ir valst.)

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jų« lurt’ore, bandykite gauti patartiną nuo Pr. 
Vau Faing, kuris pasakys jums, kz;p 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 ligą, odos ligą, 
reumatizm-ą, silpnumą 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 

■■E^JSOEBhI paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 
ir bukaprotyste gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.

DR. J. VAN PAING
Specialistas

3101 South Halsted Street

Šis svarbus klausimas tapo išriš
tas Šiandieninio mokslo.

Mokslas jau priparodė, kad svar
biausia priežastis yra dvokiantis pra
kaitas paeinantis nuo nušutimo kūno 
dalių.

Geriausias būdas prašalinti nemalo
nų dvokiantį prakaitą, yra pavartoji
mas ANTITRIGINE.

ANTITRIGINE yra Francuziškas 
išradimas nuo nušutimo ir smirdė- 
jimo kojų ir pažastų; nuo patinu
sių kojų, paraudusios odos ir kitų 
odos trubelių.

ANTITRIGINE yra ypatingai pa
laima darbininkų moterų.

ANTITRIGINE yra švelninantis, 
šaldantis, gydantis ir duodantis 
greičiausias pasekmes.

ANTITRIGINE parsiduoda už 85c 
vidutinio saizo baksiukas.

Del platesnių informacijų prisiųski- 
te 2c s tempą, arba siųskite tiesiog 
užsakymą įdedami už 5c stempą dei 
prisiuntimo lėšų. 
ANTITRIGINE PRODUCTION 

(Not Ine.) 
P. O. Box 881, 
Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite
nenusiminkite. _____
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir DearKorn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po jiiet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Valandos 10 iki 8

Ofiso Telefonas ITT? TT A ITT?OAIT Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCI0 SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

co.
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 
CHIUOPKACTIC GYDYTOJAS 

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausias gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago AVe., Chicago, III.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

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

SOU1RE EDGEGATE We Should Judge That the Fight Startęd Immediately After the Wedding March! BY LOUIS RICHARD
-------------------------------- - ............................. - '

CLAY AWAY THE YEARS <P==aĮal' " *.. * 1 .......
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst whi!e it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and rexture of the 
skin '

the faęe or money reftinded. Člear the 
complexiQn and give it color Lift out the 
lines ’ Remove blackneads and pimples. 
Clo8? enlarged pores. Rebuild facial tis- 
«ues and museles Make the skin solt,? 
andsmooth
You ęan obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. with 10 centstoBonciIla Laboratories 
!nd:anapotis, Inaiana, forą trial tube./



NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos žinios vAr galima ^pakalbėti
kun. Žukausku?'’

“Taip. Tik biskutį palauki-

Prigėrė du vyrai.
Sekmadienį Lake Zurich pri

gėrė Herinan Nachman, 25 
metų, 2731 \V. 16 gat., ir Max 
Nachman, 18 metų, 1109 S. 
VVestern avė. Herman paste
bėjęs skęstantį savo brolėną,

Hermano žmona pastebeju-

tėj apalpusi.

Taxi šoferis netekęs S18
Du vyrukai nusisamdę sek

madieni Arthur Giroux, 5835 
W. Adams gat., taxi cab šo
ferį, ir pavažiavę keletą my
lių jie atėmę iš jo $18.

Lietuvi ii Rateliuose
Bridgeportas

“Alo.”

“Alo.”
“Kun. Žukauskas kalba.”
<“Nau(iieni|” reporteris Įkal

ba.”
“Kokiais reikalais jus krei

piatės prie manęs?” — už-
Ikalusė kunigas.

“Mums šiandie pranešta, kad 
buk esą pakliuvę “bėdon” jū
sų > zakristijonas su vargoni
ninku už kokias ten “aišriškas 
antis.” Ar yra bent kiek pa
mato tokiems gandams?”

“Taip. Bet tik no taip, kaip
I vienas lietuvių laikraštis kad 
rašė šiandie.”

“Man dar nieko apie tai ne
teko pastebėti,” — pertraukiau 
jo kalbą.

“Tai ištikrųjų yra įvelti į 
“airiškų ančių skandalą” jūsų 
zakristijonas su vargoninin

ku?”
“Kas link zakristijono, 

taip; bet vargonininkas 
įtariamas visai nekaltai.’

“Tai kaip ištikrųjų dalykai 
yra,” — pertraukiau kun. Žu
kausko kalbą.

“Matote, atėjęs į šią para
piją aš radau zakristijoną. Jis 
čia prisidėjęs prie suorganiza
vimo šios parapijos ir per tre
jetą metų jis čia darbavosi.”

“Biskutį trumpiau. Kaip at
sitiko su “airiškom antim?”—

su kad aš pasipjaučiau porą an
čių: Bet aš tuojaus užklausiau 
jo kur jis gavęs tas antis. Jis 
pasisukęs, kad nusipirkęs nuo 
žmonių gatvėj.”

“Tu pavogei tas antis ir ko 
greičiausiia pasisakyk iš kur, 
nes kitaip pats su jom pakliū
si dželon,” — pasakęs jam ku
nigas .ir pagalios jis privertęs 
jį prisipažinti. O tuo tarpu 
parapije/nys norėję jį dar net 
apmušti, nes tuo pasielgimu 
jis visiems “sarmatą” pada
ręs. Bet kunigo įsimaišymas 
juos nuo to sulaikęs.

Zakristijonas noroms

PRANEŠIMAI
LSS. Pildomojo Komiteto posėdis 

įyyks seredoj, rugpiučio 1, 1923, Nau; 
jiemj name, S vai. vakare. "Visi I?. K. 
nariai malonėkite dalyvauti posėdy.

A, Žymontas, LSS. Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, Rugpiučio 1 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbių da
lykų aptarti.

Norintys įstoti kviečiame atsilan
kyti. Nariais priimami visi namų sa
vininkai Chicagoj.

Nut. Rast., A. Bugailiškis.

tai
yra

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA ----
Merginų indų plovėjų i restauraną, 

$15.00 į savaitę ir valgis. Kas antras 
nedėldienis liuosas.

; J. W. GALL, 
k 3205 N. Clark St.

Phone Wellington 6214

PARDAVIMUI
PARSIDUODA barbame. 

Turiu apleisti Chicago, todėl 
parduosiu tuoj.

570 W. Madison St.

Antradienis, Liepos 31, 1923

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI: Kampinis biznia- 

vas nam*as ant Bridgeporto: 3 lubų 
aukšto muro namas, Storas ir 5 pa- 
?.¥v.e5*nu vėliausiais įtaisymais, 

maudynes, skalbyklos ir t. 
t. Įmokėti $10,000.00 likusius savinin- 
kas paskolins,

v

REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA grosernė 

ir delikotesų krautuvė.
3720 Wallace St.

VYRŲ

Airiškos .antys” ir Lietuvių 
Tautiškos Bažnyčios zakris
tijonas.

suži- 
lietu- 
zak-

“Naujienų” reporteris 
nojęs, kad Bridgeporto 
vių tautiškos bažnyčios 
ristijonas su vargonininku pa
kliuvę “bėdon” už “airiškas 
antis” nusitarė butihai apie 
tai sužinoti. Tuo reikalu jis 
kreipėsi prie paties klebono 
kun. X. M. Žukausko. Mat jei 
kas nors panašaus yra įvykę, 
tai apie tą dalyką tik pats kle
bonas geriausiai turėtų ir ži
noti. Gi neištyrus dalykų juk 
tik negalima rašyti. Apie visą 
dalyką, kaip matysite, kun. 
Žukauskas labai noriai papa
sakojo reporteriui, nes, kaip 
jis pats pasisakė, jis norįs, kad 
visuomenė žinotų (kaip daly
kai ištikrųjų yra, o ne kaip

“Yards 0000.
“Alo.”
“Alo.”

POVILAS MARKŪNAS
Persiskyrė su šiuom-i pasau

liu liepos 30 d., 1923, 4:30 vai. 
iš ryto sulaukęs 33 .metų am
žiaus. Naujamesčio valsčiaus, 
Panevėžio apskričio. Paliko di
deliame nuliudime moterį Evą, 
ir 2 posūniu Antaną ir Bladis- 
lovą, brolį Amerikoj Juozapą ir 
2 seseris Lietuvoj. Laidotuvės 
atsibus (Augusto) Rugsėjo 2 d., 
ketverge, 8:30 vai. ryte, 3311 
So. Aubum Avė. į Sv. Jurgio 
bažnyčią ir iš tonais į šv. Ka- 
zirr.'ierio kapines. Kviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. laidotuves 
ves graborius Stanley P. Mažei
ka. Pasiliekam dideliame nuliu
dime Moteris Eva, sunai Anta
nas ir Bladtslovas ir brolis 
Juozapas.

mes vis kentėme. O 
vis dauginosi ir dau-

n

ne
noromis buvo priverstas eiti 
ir atsiprašyti aires už tokį sa
vo darbų. Jis, kaip kunigas 
pasakojo, paeis, paeis kiek ir 
vėl grįstus. Nes mat buvę jam 
“gėda” eiti aires atsiprašyti. 
Bet Mistik kunigo verčiamas 
jis nuėjęs ir atsiprašęs airės, 
kuri pagalios jam viską “do
vanojusi,” kai jis pasižadėjęs 
jos ančių daugiau 'nebevogti.

“O ar jis teisinosi?” — at
siklausiau kunigo.

“Taip. Suprantama, jis sa
kėsi, kad šitos antys atėjusios 
prie jo paukščių ir prie jų 
j“'I>nisiiineil|inrsioi|'’... Tat jiis 
jas ir uždaręs sykiu su savo- 
jo'in...” — sake kunigas.

“Ką jus su juo padarėte?”
“Aš jį tuojaus atleidžiau 

nuo darbo ir jis dabar nuė
jęs zakristijonauti prie lenkų 
tautiškos bažnyčios Bridgepor- 
te visaip mus šmeižia ir viso
kius nebūtus dalykus prasima
no.”

“Tai tamsta, kunige, sakai, 
kad jūsų vargonininkais visai 
tame nekaltas?”

“Tai tik buvusio zakristijo
no norėjimas atsikeršinti. Var
gonininkas visai tame nekal
tas, nes nieko bendrą su “ai
riškom antim1” jis neturėjęs. 
Musų niekas apie tas antis nie
ko nežinojome. Mes manėme, 
kad tai jo, bet kaip pasirodė, 
tai buvo pasisavintos musų 
kaimynės aires. Tai ir viskas.” 

“Labai ačiū jums, kunigo, 
už suteikimą informacijų.”

‘‘Labai ačiū jums už ban
dymą dalykus ištirti kaip jie 
ištikrųjų yra. Nes mat ir man 
rupi teisybė. Taigi, tegul žmo
nės žino kaip ištikrųjų atsiti
ko su tom “airiškom antim” 
ir kas tame dalyke yra kaltas.

“Sudiev.” 
“Sudiev.”

Roscland. — Visiems, kurie turite 
paėnvę “Aušros” serijų parduoti, ne
pamirškite sugrąžinti iki Rugpiučio 
5 d., nes tą dien^ bus “Aušros” išva
žiavimas j Washington Heights miš
kus. Kurie jau esate pardavę, grą
žinkite tuojau? o kurie dar neišpar- 
davėte, stenkitės parduoti. Sugrąžin
ti galite tą pačią dieną išvažiavime, 
bet nevėliaus kaip 5 vai. vakaro.

— K. Danyla.

REIKIA boilerių dirbėjų 
pagelbininkų ir 
pasiuntinėjimui vyrų. 

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

PARSIDUODA karčema geroj vie
toj ir yra apgyventa visokių tautų. 
Biznis yra geras ir išdirbtas. Kas 
reikalingas pirkti, nveldžiu atsišaukti 
greitai, nes aš turiu parduoti j trum
pą laiką. Priežastis: apleidžiu miestą. 
Daugiau informacijų patirsit ant vie
tos.

Paul Stankus
1606 Blue Island avė., Chicago, III.

Ant Bridgeporto: 3340 Lowe Ave- 
nue, 3 lubų, mūrinis namas, 3 pagy
venimai po 6 kambarius. Elektrikas, 
maudynės ir labai šviesus kambariai. 
Įmokėti $5,000.00, likusius savininkas 
paskolins.

____________ *

Ant Bridgeporto: Mūrinis namas 3 
lubų, 6 pagyvenimai po 4 kambariu;;, 
kaina tiktai $8,000.00.

Ant Bridgeporto: Mūrinis namas, 
3 lubų, 3 pagyvenimai po 6 kamba
rius, ir aukštas skiepas. Gazas, mau
dynės ir labai gerai užlaikytas. Įmo
kėti $3000.00, likusius savininkas pa
skolins.
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ANTANAS KLUMBIS

Panedėly, liepos 30, 1923, 5

vai. ryto. Buvo vedęs, turėjo 47

ni. amžiaus. Paliko moterį Ma

rį joną, sūnų Pranei škij ir sese

rį Marijoną. Paeina iš Kauno

rėd., Švėkšnos parapijos, Gelve-

tų kaimo. I^aidotuvės bus sere

doj, rugpiučio 1, 1923, 8:30 vai.

ryto, j šv. Kryžiaus bažnyčią, iš

ten į šv. Kazimierio kapines.

Meldžiu visų draugų ir draugiij

ir pažįstamų atsilankyti ir pa

lydėti paskutinį sykį. Ir pasa

kyti amžiną atilsį Antanui Klum

biui. Lieka nuliūdę,

Moteris, sūnūs ir_ 
sesuo.

Dar

jus turite mano

“Kaip jau minėjau, jis čia 
daug dirbo ir veik buvo kaip 

I ir už “gaspadorių.” Kai aš at
ėjau, aš radau daug visokių 
paukščių ir nedrįsau jam liep
ti juos iš klebonijos bei baž
nyčios rusių varyti lauk. Te- 
čiaus aš vis rengiausi jam ta
tai priminti. Nes jo pau.kš-

Į čiai darydavo man daug ne
smagumo. Būdavo mišias ar 
šiaip pamaldas laikant jie su
eidavo bažnyčion ir čia tai 
kvaksėdavo, tai sparnais plas- 
nodavo, tai ant altoriaus lip
davo ir tt., o karveliai tai net 
kartais ir varganininkui padė
davo... Būdavo kai tik var
gonininkas pradės griežti, tai 
ir karveliai imdavo burbuliuo
ti.. . Bet 
paukščiai 
gi uosi.. .

“Vieną
iiigas, “mes pradėjome kai kū
rins dalykus taisyti prie baž
nyčios. Aš pasikviečiau porą 
moterų į kleboniją apiplauti 
ir tt. Kadangi zakristijonas 
man liepęs porą ančių pasi- 
piauti, tai aš ir paprašiau tų 
moterų’ ančių papiauti.
viena priminus man, kad, gir
di, man užteksią ir vienos. Jos 
pradėjo galąsti peilius ir jau 
buvo beeinančios tų ančių 
piauti. Tik štai visi paukščiai 
klebonijos rūsy kad pradės 
rėktauti, tarsi, norėdami už 
tai didžiausi protestą išnešti... 
Gi tuo tarpu išdirdo musų 
kaimynė airė ir ji tuojaus 
atbėgusi ėmė pro langus į kle
bonijos rūsį žiūrėti ir paga
lios pažinusi savo antis.”

“Father,
antis savo beizmente!” sušukus 
airė man bėgdama j kleboni
ja.

“Ką? |Antis?^’ — (nustebęs 
atsakęs kunigas jai.

“Taip, taip, mano antis!”— 
pakartojo ji.

“Bet aš visai nieko apie tai 
nežinau,” — atsakęs kunigas.

“Aš pasišauksiu policiją ir 
jus už tai areštuosiu!” — su
pykus airė moteris sakiusi ku
nigui.

“Matydamas, kad čia jau iš
tikrųjų kas nors negerai yra,” 
sakė kunigas, “aš pradėjau ją 
malšinti ir ji pagalios sutiku
si visą dalyką ištirti. Aš jai 
pasakiau, kad aš nieko neži
nau, nes visi šitie paukščiai 
priklauso mano zakristijonui. 
Kai jis pareis iš darbo, tai jis 
galės tamstai pasiaiškinti kaip 
tamstos antys čia atsiradu
sios.”

“Po kiek laiko atėjo ir za
kristijonas. Jis buvo gana 
linksmas ir man vėl priminęs,

—Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

Susivienijimo Liet. Draugijų ant 
Bridgeporto mėnesinis susirinkimas 
Įvyks antradienį, liepos 31 d., 8 v. v., 
Mildos svet., 3140 So. Halsted ?t. Vi
si delegatai malonėkite- laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti.

— A. J. Lazauskas, rašt.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas* įvyks pėtnyčios vakare, 3 d. 
Rugsėjo, Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Pradžia 7:30. Visi bukit pa
skirtu laiku, nes yra daug' svarbių 
reikalų aptarimui.

— Sekretorius.

L. L. P. Stočių Valdybų Chicagos 
Apskr. Susirinkimas įvyks trečiadie
nį rugpiučio 1 dieną, 8tą vai. vaka
ro, Aušros Vartų parapijos svetainėj, 
Oakley Avė. ir 23čias Place. Visų sto
čių prašome atvykti susirinkiman, nes 
yra svarbių pranešimų iš Washingto- 
no. — Valdyba.

Liet. Kriaučių Kliubo Sav. Paš. mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
rugp. 1 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avo. Visi nariai prašomi at
silankyti. — Sekr. K. Rugis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antaną Šulcą. Aštuo- 

ni mėnesiai atgal gyveno Chicagoj. 
Girdėjau, kad išvažiavo į mainas. Buk 
loskavas atrašyti greitai. Turiu svar
bų reikalą.

J J S.
1459 W. 12 Place.

VYRŲ PRIE KARŲ
Patyrusių riveters ir buck- 

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

2310 So. Paulina St.,

JTEŠKAU savo brolio Adolpho Ba
rono. Girdėjau gyvena Canton, Ohio. 
Mes važiuojam' į Lietuvą ir norėtu
me pasimatyti. Meldžiu brolį, ar kas 
žinot pranešti.

A. BARONAS,
107 Kosciusko St., 

Laporte, Ind.

PARDAVIMui bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo. Galima nupirk
ti su mažai pinigų, priimsiu lotą ar
ba automobilių ant mainymo. Ran
dasi Brighton Parke.

Atsišaukite:
2462 W. 46th PI.

DIDELIS BARGENAS. Nau
jos mados barbernė pardavimui. 
Geras biznis, bet parduosiu la
bai pigiai — $375, yra verta 
dvigubai daugiau.

1036 W. 20th St.

Brighton Parke: 2 nauji namai po 
2 pagyvenimu, platus lotai, 1 pagy
venimas su garu šildomas. Elektri
kas, maudynės, skalbyklos ir vėliau
sios vigados. Kaina po $13,500.00 ir 
$14,500.00.

M. J. KIRAS,
Real Estate Improvement Co.

3335 So. Halsted Street, 
Yards 6894.

Didelis bargenas, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, modemiškas. 
Kieto medžio grindįs, lietaus vana, 
randasi Chicagos priemiesty. 
Telephone Republic 6551 .

3251 W. 63rd St.

Aš Matas Rimkevičius pajieškau sa
vo brolio Kazimiero Rimkevičiaus 
Stasio sunaus paeinančio iš čeniškių 
valsč., Kauno apskr., kuris gyvena 
Amerikoj apie 15 metų'. Prašau atsi
šaukti ant šio adreso, o jei^ kas žinot 
apie jį, meldžiu pranešti už ką busiu 
labai dėkingas. John Zoobrick, 1003 
E. 5th St., West Frankfort, III.

REIKIA darbininkų gerai 
apmokamam ir nuolatiniam 
darbui. Ateikite prisirengę į 
darbų.
WESTERN FELT WORKS, 

4115 Ogden Avė.
Arti 22nd ir Crawford

PARSIDUODA saliunas. Ge
roj vietoj tarpe šapų, geras biz
nis, senai išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite greit, nes turiu tuoj 
parduoti. 1511 S. State St.

PARDAVIMUI, 8 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

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 

arba našlės be vaikų ar su vienu vai
ku, tik ne gyvanašlės, nejaunesnčs 24 
metų ir nesenesnės 30 metų. Aš esu 
30 metų, turiu savo namą ir užtik
rinu gero ir laimingo gyvenimo. Su 
laišku prisiųskit paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. Vyrai ir gyvanašles 
nerašykite. Paveikslus ant pareikala
vimo grąžinsiu. S. Bakhvin, 400 So. 
Cherry St., Centralia, III.

REIKIA darbininkų į ge
ležies atkarpų jardų. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

Jacob Lanski
37-th S t. & Homan avė.

PIRMOS klesos krautuvė, gro
sernė ir bučernė pardavimui.

Atsišaukite:
3300 Wallace St.

PARDAVIMUI už pusę kainos lo
tas prie St. Kazimiero vienuolyno, 
41x125, kampas; buvo mokėta $2500, 
o dabar dėl greito pardavimo atiduo
siu už $1500, nes savininkas turi grei
tai išvažiuoti į Lietuvą. Kas jieškot 
bargeną, tai atsišaukit grtitai.

Jos. Augaitis, 
808 W. 33 Place. 

Phone Boulevard 1550.

JIESKO kambabių
REIKALINGAS kambaris ir garad

žius vaikinui prie pastovių žmonių. 
Garadžius turi būt ne trumpesnis kaip 
18 pėdų ilgio. Kas turite tokią vietą 
malonėkit atsišaukti greitai. Turi būt 
Brighton Parko apygardoj.

K. WERTELKA, 
6338 So. Mozart St.

Tel. Republic 3490

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos kambarys, švie

sus ir švariai užlaikomas, dėl 
blaivo vyro, su valgiu ar be val
gio.

i
Į

Pirmos lubos.
2852 W. 39th PI.

IŠBENDAVOJIMUI
ANT repdos- Real Estatc ofi

sas. Rakandai pardavimui 
giai.

Atsišaukite:
J. BURKE,

• 736 W. 35th St.

pi-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. .Di
džiausia ii* geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia -
MERGINŲ

Prie benčiaus ir ašinų dar
bas yra labai žingeid ir leng
vas išmokti. Geros al^bs, boiiu- 

 

sai ir darbo sąlygos. I/arbas die
ninis ir naktinis.

48th

WESTERN ELECTRIC 
COMPANY, Ine., 
(Cicero) Avė., 24th St.

REIKIA darbininkų dienoms ir nak
tims, geros darbo sąlygos. Atsišaukit 
nuo 8 vai. iš ryto iki 5 vai. vak.

Joseph T. Ryerson & Sons 
1G St. & Rockwell St.

3 durįs

REIKIA darbininkų į foun- 
drę, 50 centų 
dų.

Stromberg
ai e.

iki 54c. į valau-

Motor Devices 
25-th St.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuve, ice cream soda ir namas, 
$5,000 pinigais, išmokėjimais. 
Gera vieta uždirbimui pinigų.

Atsišaukite:
4342 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI graži šapa, 
puikiai įrengta. Puikus bargenas 
tam kas pirks tuojau. Taipgi 
yra daug įmonių, kad įrengus 
kitų šapų, šaukite:

Boulevard 3150.

EXTRA! EXTRA!

Pardavimui 2 lotai 25x130 ant West- 
em Avė. ir 66th St. Geriausia vieta 
dėl bile kokio biznio ir statymui na
mo. Parsiduoda už prieinamą kainą, 
o kitų lotų negalima nė už didelius 
pinigus gauti pirkti. Kas turėjo pir
kę lotus pernai, šį metą antrą tiek 
kainuoja. Cionais perka lotus iš City 
Hali, tai tur būt žino kas bus atei
tį ant Western Avė. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės: 
6550 So. Artesian St.

REIKIA bučeriaus mokančio. 
Gera užmokestis ir pastovus 
darbas.

3301 Emerald Avė.
Telephone Boulevard 4865.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.

L. STRIUPAS, 
1823 W. North Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, 

Packard touring karas 7 paša- 
žierių 4 cylinderių $175.
3400 So. Union Avė. galima 
matyti vakarais 2 lubos iš 
fronto.

REIKALAUJU pirmarankio 
piekoriaus, prie kepimo juodos 
duonos. Gera mokestis atsakan
čiam darbininkui.

FRANK BRASUS, 
139 E. 107th St.

Phone Puliman 0945

PARDAVIMUI aukštos klesos 7 sė
dynių ir 4 (speeds) touring automo
bilius, 1918 kainavo $5,500.00. Dabar 
randasi geram stovyj, visi nauji ta- 
jerai. Parduosiu tik už $500.00.

W. G. NOVAK, 
2210 W. 22nd St 
near Leavitt St.

PARDAVIMUI laikraščių stendą 
Westem Avė. ir 47th St. Kur parsįL 
duoda visokių tautų laikraščiai. Duo
da i savaitę $40.00 pelno. Tiktai 
$400.00.

Parduodu lotą ir gale loto mažas 
namukas. Arti didelios mokyklos, kur 
bus galima visokį bizni daryti, tik
tai $800.00. Viską nupirksit pigiai, 
nes turiu apleisti miestą dėl nesvei
katos.

Kreipkitės:
5755 So. Homan Avė.

Tel. Prospcct 8438

PARDAVIMUI 4 ruimų Cott- 
age, elektra, gasas ir visas na
mas yra gerame padėjime. Nu
pirksit už prieinamų kainų.

Kreipkitės:
4623 So. Califomia Avė.

REIKALINGAS, atsakantis 
bučeris.

Atsišaukite pasirengę dar
ban.

4828 W. 15th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 

pietinėj daly miesto, nėra kompetici- 
jos. Vien už taisymą įplaukų į mė
nesį $110 iki $135. čeverkų biznis čia 
per 33 metus. Pigi renda su 3 gyve
nimui kambariais. $8,500.

8641 Vincennes Avė.

MALIAVŲ KRAUTUVĖ
Gerai apsimokanti krautuvė ir tin

kama vieta laikyti indams ir gaspa- 
dinystės reikmenis kaip priedo. Prie
žastis pardavimo — rengiuose pa- 
žvensti visą mano laiką prie malia- 
vojimo darbo ant kontrakto. Čia ran
dasi geras tyras tavoras, ir graži krau 
tuvė. •

Perkupčiai tenesikreipia
H. F. MOSACK

5144 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
Sardavimo, turiu dvi biznis. Priim- 

iau partnerius. Paduodu labai pi
giai tik už $500,00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

PARDAVIMUI saliunas, geriausia 
vieta ant Town of Lake; biznis eina 
gerai. 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

PARDAVIMUI automobilius Hauff- 
man 1923, 6 cilinderių, tik 4 savaites 
vartotas. Parduosiu pigiai ar mainy
siu ant mažtsnio karo. Buvo mokėta 
$1565, parduosiu už $1200.

Atsišaukite:
4129 So. Sacramento Avė.

2 lubos iš užpakalio.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai 4 

kambarių. Parduosiu ar pavie
niai ar visus sykiu. Turiu greit 
parduoti, nes išvažiuoju į Lietu- 
vų. 733 W. 18th St. Klauskite 
Džianitoriaus.

PARDAVIMUI gražus naujas na
mas, 6 kambariai, vana, pentrė, kie
to medžio dvigubos grindįs ir trimin- 
gai, gražus didelis skiepas ir viršui 
kambarys; bamė dėl karvių, vištinin- 
kas ir kiaulininkas, garadžius, 2% lo
to žemės greitai augančioj lietuvių 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes krau
stausi kitur. Ateikite ir pamaty
kite.

1227 W. lllth PI.
1 , _ _ ■ L

PARSIDUODA bučernė, gro- 
semė, naujas namas ir kampi
nis lotas sykiu. Priežastį patir
site ant vietos.

5547 Archer Avė., 
Summit, III.

MMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 5 dideliu kambarių 

bungalow, modemiškas, platus lotas 
prie Archer, netoli 65th Avė. (Tas 
namas yra vertas $9,000) parduo
siu už $6,500.

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, i vakarus nuo Halsted St. Kai
na $6,600. Paimsime lotą ir pinigus. 
S. G. TUPONICH, J344 W. 18th St.

.............................................................-'■■■*■■ 1 \ ........................... -

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

118 Midland Avė.
Joliet—Rockdale, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antrų rhorgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St

MOKYKLOS

BARGENAS
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 

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

4701—12th PI.
2 flatas iš fronto.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuoklte.

Sara Patek, pirmininkė.

J


