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nų kompanija paskelbė, kad ji 
visomis jai prieinamomis prie
monėmis priešinsis kainų su
mažinimui ir tuo tikslu kreip
sis į teisiną. Numatoma yra 
ilga kova teismuose, kuri dar 
nežinia kuo baigsis. Kilus ko
vai teismuose vargiai galima 
tikėtis susilaukti nupiginimo 
komisijos įsakytu laiku — 
spalio 1 d., nes teismai vei
kiausia tą nupiginimą atides 
iki galutinam teismo nuo
sprendžiui, kaip tas buvo pa-1 
daryta su gatvakariais.

Komunistai užėmė Ve 
kietijos miestą

Riaušės
dar tęsiasi.
bet Ruhr distrikte
padėtis blogėja.
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Francija atmes visus 
Anglijos pasiūlymus

Jos atsakymas bus griežtas.

PARYŽIUS, rugp. 16. — 
Premiero Poincare atsakymas 
į paskiausią Anglijos notą kon
tribucijos klausimu, bus tik 
aiškus pakartojimas pirmes- 
nio Francijos nusistatymo tuo 
klausimu.

Atsakymas taipjau atmes 
Anglijos pasiūlymą atiduoti 
internacionaliniam teismui nu
spręsti legališkumą Ruhr oku
pacijos ir paskyrimą ekspertų 
komisijos nustatymui Vokieti
jos nuojiegumo mokėti kon
tribuciją. >

Atsakymas, kuris bus pri
rengtas apie pabaigą šios sa
vaitės bus pirmiausia pasiųs
tas Belgijai, o tik jau paskui 

16. —[Anglijai.
šturmu | Į kiekvieną Anglijos notos 

salę,[punktą busią atsakyta ir tai 
nuginklavo po-[griežtu atmetimu visų Angli- 

visąl jos pasiūlymų. Be to Poincare

daly Vokietijos vis
Berline ramu, 

maisto

Iš Shane rubsiuviy streiko

PARYŽIUS, rugp. 16.— Sa
vo atsakyme Anglijai, Franci
ja pareikš Anglijai, o taipjau 
ir Amerikai, kad ji, Francija, 
savo karo skolų toms šalims 
dabar ir mokėti nemano. Jei
gu ji ir mokės savo skolas, 
tai tik tada, kad ji gaus iš Vo
kietijos tiek kontribucijos, 
kad tie pinigai padengs netik 
atstatymą puterfotįąjų Žemės 
plotų, bet taipjau tr Francijos 
skolas. • '

Atmetė antracito kasyklų sa^ 
vininkų pasiūlymą panaikin
ti “check off” sistemą.

BIER'LINAS, rugp.
Komunistai šiandie 
paėmė Datteln miesto 
netoli Esscno, 
liciją ir paskui užėmė 
miestą. Milicija, kurią pasiųs-1 pareikš, kad Vokietija tik to
tą iš apielinkės miestelių, taip-Į dėl priešinasi, kad ji tikisi 
jau liko nuginkulota. Daugi Anglijos paramos. Del Vokie- 
žmonių krito iš abiejų pusių. I ti jos nuojiegumo mokėti kon-

Komunistai taipjau valdą Ltribuciją, busią pareikšta, kad 
miestą Helmstedt, kur jie nu-| Vokietija tyčiomis padarė taip, 

pini
gavo

Kontribunijos komisija 
įspėja Vokieti ją1

Ginklavimos aprubežiavi- 
mo sutartis pradės veikti

betir darbininkus;
vistiek viena kuri pu- 
atšipti ir paliauti ko
tą atšipusia puse bus 

nes darbininkai 
ir

Sako, kad jai priklauso Vokie
tijos turtai, kurjais norima 
paremti aukso paskolą.

PARYŽIUS, rugp. 16. — 
Talkininkų kontribucijos ko
misija formaliniai šiandie pra
nešė vokiečių valdžiai, kad tal
kininkai kontribucijomis 'turi 
pirmenybę prie tų Vokietijos 
turtų, kuriais 'Vokietija tiki
si gvarantuoti savo vidurinę 
naują aukso paskolą.

Komisija tai nutarė didžiu
ma balsų pereitą antradienį, 
bet nebuvo skelbta, kad butų 
buvę pranešta Vokietijai apie 
tokį nutarimą. Anglijos dele
gatas susilaikė nuo balsavimo.

WASHINGTON, rugp. 16.— 
Washingtono (konferencijoje 
pfadarytcŲj 'jurų g^ink’lavtiinos 
sumažinimo sutartis neužilgo 
įeis į galę. Gal penktadieny, 
jei iki to laiko bus spėta tai 
padaryti, bus sudėtos visų pa
sirašiusiųjų šalių sutarties ra
tifikacijos ir po to bus pa
skelbta, kad sutartis jau vei
kia. Tą pačią dieną visos pen
kios valstybės apsimainys ra
tifikacijomis ir tada nustos 
veikusi Anglijos-Japonijos są
junga. <

Priešinasi karui Morokko je

Nubaudė vokiečius

Nori tverti Francijos-Rusi 
jos-Japonijos sąjungą

Francija tuo nori atsverti 
gliją.

10.LONDONAS, rugplučfd
— Iš autoritetingų diplomati
nių Šaltinių patirta, kad Fran
cija bando sudaryti trilypę 
sąjungą su sovietų Rusija ir 
Japonija, tikslu, IŠ vienos pu
ses, neprileisti susitarimo tarp 
Rusijos ir Japonijos, o iš kitos 
pusės, atsverti Anglijos-Ame- 
rikos įtaką tolimuose rytuose.

Kiek yra žinoma, Francija 
pasiūlė Japonijai 
Francįj os uostais 
joj, atsvėrimui 
Amerikos laivynų 
f ik o vandenyne.

Nedaug karti yTa žinoma, 
kad augštas Rusijos pasiunti-

NEW YORK, rugp. 16. — 
Šiandie buvo pasklidęs gandas, 
kad antracito kasyklų savi
ninkai susitaikins su angliaka
siais, nes jie padavę angliaka
siams priimtinus paąiulymus.

Bet angliakasiai nuodugniai 
ištyrę tuos pasiūlymus prane
šė federalindi. anglių komisi
jai, kad jie tuos pasiūlymus 
atmesta, kaipo netinkančius. 

Angliakasiai pranešė, kad ant 
greitųjų peržiurėjus pasiūly
mus išrodė, kad gal jie ir su
daro pamatą tolimesnėms de
ryboms, bet į juos įsigilinus 
pasirodė, kad jie visai nėra 
priimtini.

Kasyklų savininkai siūlo pa
daryti abipusį panaikinimą 
“check off” sistemos, kuo
met angliakasiai reikalauja 
pilno unijos pripažinimo ir 
įvedima “elosed shop” siste
mos. Apie pripažinimą unijos 
kasyklų savininkai 
nekalba.

Be to kasyklų 
siūlo, kad nebūtų
streiko rugsėjo 1 d., jei dery
bos dėl algų ir nebūtų užsi
baigusios.

Anglių komisija bandys ves
ti tolimesnes derybas su abie- 
jomis pusėmis ir bandys jas 
sutaikinti, taip kad išvengus 
antracito angliakasių 'streiko 
su pabaiga šio mėnesio.

ir kalbėti

savininkai 
skelbiama

naudotis 
IndoGhini- 
Anglijos ir 

barių Pači*

ginklavo policiją. Daug žmo-|kad ji negalėtų mokėti 
nių liko sužeista susirėmime j gaiš ir tyčiomis nupuldė 
tarp komunistų ir nacionalis-[ markes, 
tų Arnstadtc.

Leipzigas yra be gašo ir 
elektros iš priežasties miesto 
darbininkų streiko.

80 žmonių liko areštuota 
Haale po susirėmimo tarp na
cionalistų ir komunistų.

Trcčiadiejjy Herne policija | Prancūzai evakuos Turkijos 
buvo priversta 1 jpasitraukti 
prieš riaušininkus'. Bet tvarką 
ten atsteigė okupacijos karei-j KONSTANTINOPOLIS, rug. 
viaL 116.— Anglijos štabas paskel-

Rusti padėtis yra Saksonijos I anglai pradės evakuoti 
provincijoj.

Berline yra ramu 
streikai liko atšaukti. Nors ir 
yra atskirų streikų nickurio- 
se provincijose, darbo padėtis 
Vokietijoje žymiai gerėja. 
Abelna padėtis Perline irgi pa
gerėjo, daugiau atgabenama 
maisto, o ir kainos puola.

Betgi okupuotame krašte 
maisto padėtis nuolatos blo
gėja ir darosi labai rusti, de- 
ei paįrusios transportacijos ir 
;aipjau delei stokos pinigų, 
<uri vis dar jaučiama yra, 
nors reichsbainkas pirmąją 
rugpiučio savaitę paleido dar 
30,500,000,000,000 naujų mar
kių.

streikieriai liko mušei- 
streik'laužių nušauti, 

streikieriai irgi veik vi- 
iietuvial ir jie negali

LANDAU, rugp. 16. — 8 
direktoriai Padenesc anilino 
sodos dirbtuvės Luchvigshafe- 

ne liko franeuzų karo^tąįsmo 
nuteisti 8 metams kalėjimo ir 
užšjfmokįėti po 150.p00,000 
markių pabaudos už atsisaky
mą pagelbėti pristatyti fran
euzų užgriebtas nitrogeno trą
šas.

MADRIDAS, rugpiučio 14— 
Generalinė darbininkų unija 
pranešė premierui, kad jei Mo- 
rokoje bus pradėtas naujas 
karas, tai unija pradės smar
kią kampaniją prieš valdžią. 
Unija mano, kad Ispanija turi 
visai pasitraukti iš Morokko.

Morokko karas gimdo dide
lį krizį Ispanijoje. Valdžia bi
josi naujo karo, bet militaris- 
tai verčia pradėti karą. O mi- 
litaristai Ispanijoje turi labai 
didelę spėką.

Kas turit
Nupigino telefony kainas

Grūmoja Ruhr anglia 
kasiams

žada paskelbti lokautą, jei jie 
nepradės dirbti. Nubaudė 
Ruhr miestą.

Rengiasi prie evakavlmo 
Konstantinopolio

sostinę spalio mdn.

I Kon-stan^mopdlių [už dviejų 
ir visi lefonų nuo ofidalinio Turkijos 

feimo ratifikavimo sutarties. 
Evakuacija bus užbaigta į apie 
20 dienų.

Delei neatvikimo transpor
tų franeuzai negalės evakuoti 
Konstantinopolio įprfeš spalio 
1 d.

I

Armėnai rengiasi bėgti.
Armėnai tr graikai akylai 

seka anglų prisirengimus prie 
evakuacijos ir patys viską iš
pardavinėja, kad anglams eva
kavus miestą jie galėtų spruk
ti į Graikiją ar Egyptą, Gau
tomis patikėtinomis žiniomis, 
Angoros valdžia rengiasi pa
šalinti visus graikus ir armė
nus, kuriuos ji ras šaly. Grie- 
biamąsi priemęnių iškelti vi
sus krikščionis iš priemiesčių 
ir tų pačių priemonių bus 
griebtųsi pašalinimui graikų 
kaip tik talkininkai bus eva
kavę/ Turkijos teritoriją. 1

PLIENO TRUSTAS TRUMPI
NA DARBO VALANDAS.

rugp. 
trus- 
Steel 
Steel

DIEVAS JAI TAIP LIEPĖ”.

bijosi

vietos 
vienas 
savai-

pardavimui 
automobiliy?

Telefony kainos Chicagoje nuo 
spalio 1 d. kiek nupigintos. 
Kompanija priešinsis.

Gal kas iš tamstų turite Var
totą automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desštkų gerų 
kuplių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prietamft kai
ną. '

Praneškit apie savu bafgeifą 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

įsakė Illinois 
Cd. pradedant 
d. nupiginti te- 
Chicagoje.
siekia į metus

GHICAGO. — Illinois preky
bos komisija 
Bell Telefone 
nuo spalio 1 
lefonų kainas 

Nupiginimas
apie $l,90Q,000. Namų telefo
nai, už kuriuos dabar moka
ma $2.70 į mėnesį, turės būti 
nupiginti iki $2.25. Biznių te
lefonai nupiginami nuo $4.50 
iki $3.90. Taipjau nupiginama 
kiek ir kitokios telefonų lini
jos.

Sumažinus telefonų kainas, 
kompanijos pelnais sumažės 
nuo 9 nuoš. iki 7^ nuoš.

Tuoj aus pd paskelbimui šio 
komisijos nuosprendžio, telefo-

DUSSELDORF, rugp. 16.— 
Belgijos valdžia uždėjo 3,000,- 
000,000 markių pabaudą ant 
Duisburgo miesto už bombos 
eksploziją traukiny arti to 
miesto mėnuo atgal, kada li
ko užmušta 10 belgų kareivių 
ir daug jų sužeista. Duisbur- 
gas dėl to dalyko jau kokį de
šimtą kartą yra baudžiamas.

Kasyklų savininkų asociaci
ja Ruhr distrikte išleido ulti
matumą į angliakasius, ku
riame ji pareiškia, kad jei 
angliakasiai jįki penktadienio 
nepaliaus ateiti į darbą, beį 
nieko nedirbti, tai bus pa
skelbtas prieš juos lokautas 
(bus išmesti iš darbo, užda
rant kasyklas).

Kartu kom(u|nist^i pradėjo 
stropiai veikti, kad 
tą formą sabotažo 
industrijose.

, praplėtus 
ir kitose

x,a^jniįjįjjj^įjQįį|^|įį

NEW YORK, rugpiučio
— Garsus Vienuos biologijos 
profesorius Dr. Eugene Stei- 
nach, atradėjas . lengvo budo 
atjauninti senus žmones, ren
giasi apsilankyti Amerikoje 
išaiškinti savo teoriją ir budus 
žmonių atjauninimo.

16.

GHIGAGO. — C. B. Shane 
Co., 325 W. Madison St., strei
kuojantys rubsiuviai vakaryk
ščiame suisrinkime vienbal
siai nutarė tęsti streiką nors 
ir kelis metus iki jis bus pilnai 
laimėtas ir iki kompanija su
tiks pilnai pripažinti uniją ir 
visas unijos darbo sąlygas. Iš
rodo, kad tai nedidelei kom
panija^ bus labai sunku atsi
laikyti prieš tokią stiprią rub- 
siuvių uniją, kuri turi apie 40, 
000 narių vien Chicagoje. Sha
ne kompanijoj gi prieš streiką 
dirbo tik 225 darbininkai; 180 
jų sustreikavo ir dabar jau 
šeštą savaitę streikuoja.

Streiko vedėjas savo kalboj 
pasakė, kad streikas yra pei
lis aštrus abiejomis pusėmis, 
nes jis silpnina kaip kapitalis
tus, taip 
su laiku 
sė turės 
vojus; o
kompanija, 
šioje kovoje yra tvirtesni 
yra. geresnėj padėty kovoti, ne 
gu kompanija. Taipjau prisi
minė ir apie 1910 m. rubsiu- 
vių streiką, laike kurio du lie
tuviai 
kų ir 
Shane 
si yra
užmiršti tų savo draugų, ku
rie ir gyvastį paaukojo kovo
je už uniją, tad tr jie kovos 
už savo uniją iki kompanija 
nesutiks jos pripažinti.

Lietuviški Iboseiliai tvirtina, 
kad buk streikas yra pralai
mėtas ir. streiklaužiai galį drą
siai dirbti. Bet kodėl tie bose- 
jliai nepaaiškina tiems streik
laužiams, kam prie dirbtuvės 
nuolatos laikoma apie pora 
tuzinų policijos ir pasamdytų 
lietuvių mušeikų; kodėl strei
klaužiai yra kasdie polici
jos lydimi iki gatvekarių; ko
dėl tie streiklaužiai
tarp žmonių pasirodyti? Nie- 
kurie streiklaužiai net 
gyventi neranda, štai 
streiklaužis per kelias 
tęs jau keturius kartus turėjo
kraustytis su savo šeimina ir 
rakandais Į naujas vietas gy
venti. Kaip tik namų savi
ninkai sužino, kad jų namuose 
streiklaužis gyvena, tai ir varo 
juos lauk, o ir vaikai neduoda 
streiklaužiams ramumo.

VakatyįkŠčlamie susirinkime 
liko nutarta sušaukti kurį 
vakarą visų streikierių susirin
kimą, ir ti£ kurie jau yra iš
siųsti į darbą. Tame susirinki
me bus ir keli kalbėtojai. Die
na susirinkimo bus paskelbta 
laikraščiuose.

Tie darbininkų, kurie buvo 
padavė savo aplikacijas, bet per 
nesusipratimą nuėjo streiklau- 
žiauth jei jie tuojaus mes sa
vo darbą ir sugrįš į streikie- 
rių Giles, jiems bus viskas at
leista ir skaitysis unijos na
riais, kaip kad jie pirmiau 
buvo. Bet jeigu Jie lauks iki 
kompanija Juos pašalins, tai 
'unija pasielgs 811 jais kaipo 
su streiklaužiais. Tad tie lietu
viai, kuirie streik'laužiajate, 
atminkite, kad dar nėra vėlu 
atitaisyti savtt klaidą, jei veik
site greitai.

Tokls kaip kriaušius.

.PITTSTURGH, Pa., 
16.— Dvi didelės plien* 
to liejiklos —. Carnegie 
Co. ir United States 
Corp., pradėjo naikinti 12 vai.
darbo dieną. Vienur įvedama 
8 vai. darbo diena, bet kitur 
palakama 10 ,val. Trumpini
mas eina laipsniškai ir tik 
niekuriuose departamentuose.

Darbo valandas pradeda 
trumpinti ir kitos liejiklos.

Trys didelės liejiklos Young- 
stown, O., irgi panaikino 12 
vai. darbo dieną/ Tai paliete 
7,000 darbininkų; kad sutrum
pinus darbo valandas prisiėjo 
samdyti dar 3,000 naujų dar
bininkų.

'DįANVILLE, III., trugp. 16. 
Kad atpratinus savo du ma
žus vaikus nuo žaidimo su 
degtukais, motina Flora Mon- 
tague uždegė popierų krūvą ir 
vaikų rankutes prikišę prie 
liepsnos, taip kad 
skaudžiai apdegė; 
areštuota, ji sakė, 
bausti savo vaikus 
Dievas.

rankutes 
Kada ją 
kad taip 

jai liepęs

ŠIANDIE — išdalies apsi
niaukę, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:59 valandą, lei
džiasi 7:49 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 10:27 valandą vakare.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Toprašo LietUVOS-žmonėsir 
taippataria Lietuvos bankai

k Ji. ■ .<

oi 23 ŽMONĖS UŽMUŠTL NAUJIENOSPINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 16 d., užsieniu pi
ni ne mažiaus kaip ui 254MM) doleria 
ūki buvo skaitoma Amarikot plok

Kais iltaipi
Anglijos 1 sv. sterlingų........$4.59
Austrijos 100,600 kronų........ $1.45
Belgijos 100 frankų ............ $4.49
Danijos 100 markių ..........  $18.66

Finų 100 markių ...........   I2.T8
Francijos 100 frankų ............ $5.47

/ Italijos 100 Jirų ..............    $4.27

................ 40c 
! 16.60 

39.38 
18.10 
26.72

Vokietijos įjuvu.ooo markių iU šoe

Lietuvon 100 Titų / 
I>enkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų ....
Šveicarų 100 kronų ..

LOURDES, Francijoj. fug- 
piučid 16. 23 žmonės liko
užmušti įp 7 sužeisti omnibu
sui nusiritus Pirenejų kalnuo
se 250 pėdų,' į tarpkalnj. Visi 
žuvusieji yra Rolandai
važiavo į Lburdes šventąją 
vietą aplankytu Juoš taip su
trinta, kad nė vieno negalima 
pažintii ' i

l739xS‘Halsted‘St
i

ir jie
Chicagolil



Baisi žmogžudyhč

lietuviu Pažangiyjy Moksleiviu Priešseiminis

šidiškiutė, Kvar-

kūdiki

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

10 ir 20 skrynutėje
STRAIPSNIS XXXIII

Dovanos

Mieros per krutinę VIENYBĘ” ant

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

8ta» styrtu> o* Mm
Itoo Mto rėk
kaha Moralus btaMSoraU

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

HELMAR Turkiški Cigaretai sutei
kia Jums 100% tyrą Turkišką Taba
ką. Paprasti cigaretai duoda Jums 
maišytą tabaką.
HELMAR yra supakuoti kietose skry
nutėse, kas apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. Paprasti 
cigaretai yra supakuoti į pundelius.

GERIAUSI 
JUSU PINIGUS

PROGRAMĄ IŠPILDYSI Birutės Choras, širvaitė, 
tetai, Duetai ir Kalbėtojai. Po programų! šokiai.

Išdirbėjai augščiausios rūšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyje

KMifcię aprot«a!aui tr M 
nijimas dalykas gyvorf 

»wwbq» Mnynal ir taniai 
(r oms jauSaraOk kad lal 
yra laJykaa. kur| mes tir'l 
ftmo reguBariikab laiko
tarpiais atviri Ir laisvai 
p«>grUdM>U..

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 890^ d#’#, L

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St
Chicago, III

Lietuvos valdininką 
koperatyvas

DAUGELIS žmonių noriai moka 
trupu t j daugiau už* Turkiškus 

CigarStus, negu už bile kokius kitus 
cigarStus, ir kodėl? Kadangi Turkiš
kas Tabakas yra du ar tris kartus 
vertesnis, negu bile koks kitas taba
kas.

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 goriausiems savo daly
ko žinovams.

Moteriškė nušovė vyrą - - -----
Blanche Martin, negrė, 4858 

Federal gat., nušovė Richarc 
Clark, taipgi negrą. Jis su ja 
gyvenęs. I

taučią iš turgaus P. Bungienę, 
iš Rašių kaimo ir keliais šū
viais ją mirtinai sužeidė,

Parvažiavęs namo! Driša pa
sisakė nušovęs pačią ir P. 
Bungienę. Bungienę už tai nu
šovęs, kad ardžiusi visą jo gy
venimą.

Po to šūviais J smilkinį ir 
krutinę pats galą sau pasidarė.

.—Vaitas.

Kunigai — tikri žmo
* nių dielės

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Gruzdžiai, Šiaulių apskr. š. 
m. liepos m. 11 d. pil. J. Driša 
Karvelių kaimo nušovė savo 
žmoną, našlę P. Bungienę ir 
patsai save. Su žmona jis bu
vo persiskyręs jau treji metai. 
Žmona tą dieną buvo atvažia
vus iš Šiaulių, pas giminę B. 
į Bačiūnų kaimą. Ten pat 
dviračių atvažiavo ir Driša. 
Išvažiuodamas paprašė žmo
nos jį palydėti ir priėjus miš
ką, Driša paleido į ją penkis 
šuvius ir užmušė.

Toliau miške palaukė grįž-

No.1738. Smagi suknelė mažutei pa
nelei. šių suknelį galėtų dėvėti ir 
didesnė panelė, bet ji labai pritinka 
ir tokiai, kuri dar yra tik maža pane
lė. Tokiai suknelei reikia tik 2 yar- 
dų 36 colių materijos.

Sukirptos mados 4. 6, 8 ir 10 me
tų mergaitėms — panelėms.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pavyz- | 
džio numerj, pažymėti mierą ir aiŠ-1 
fciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Mdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
'entų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Miškus reikia adresuoti:

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

Viduriavimas
Kūdikio gyvenime viduriavimas yra 

I pavojaus ženklas. Motinos ekstrinė 
I rūpestis ir titnkama priežiūra perves 
| kūdikį laimingai per šį pavojingą lai- 
| kotarpį.

Reikia kovoti prieš viduriavimo pa- 
Isirodymą, kadangi ir mažas apsireiš- 
Ikimas gali vėliau pagaminti tokį rim- 
I tą dalyką kaip cholera infantum. Jei 
įgalima, reikia pasitarti su gydytojų. 
| Jei negalima, arba užsivelka daly- 
| kas, tai patartina neduoti nieko per 
124 valandas, išskyrus virintą vande- 
I nį ar miežinį vandenį. Jei kūdikis 
I po to pasitaisė, tai pradėti reikia pe- 
I nėti pamažu iki ateis vėl į reikiamą 
I laipsnį. Tai ims nuo dešimts dienų iki 
Į dviejų savaičių. Liga pasikartoja leng- 
I viau negu iš pradžių.
I Viduriavimas dažnesnis vasarą, nes 
Į šiluma veikia ant kūdikio ir sugadi- 
Įna jo viduriukus. Bet visais laikais, 
Į žiemą ar vasarą, reikia bonkutes, 
paukštukus, čiulpikus, ir virimo indus 
Į laikyti absoliutėje švaroje. Vanduo 
Į vartojamas turi būti virintas, ir atvi- 
I rinamas kiekvieną syki prieš varto- 
I jimą.
I Nepatartina keisti valgius vasarą. 
I Saugiau persitikrinti pirm karščių, 
I kad maistas tinka. Reikia parinkti 
I sveiką švarų pieną, tinkamai atmiež- 
Į tą sulyg kūdikio amžiaus. Pasaldin
tas Kondensuotas Pienas teikia kūdi
kiams idealį maistą, nes yra grynas, 
vienodas sudėties, lengviausia suvirš- 
komas, ir visados paruošiamas at- 
miežiant tik su virintu vandeniu. Tin-

I karnai duodamas jis teikia pilną sotu
mą reikalingą žindamo kūdikio augi
mui, ir jis vartojamas daugiau negu 
kiti preperatai krūvon sudėti.

Dėkingiausios pasekmės nesenai ta
po gautos maitinant nedapenėtus vai- I 
kus su Eagle Pienu. Kentėjusi nuo 
nedapenėjimo mokyklos vaikai tuoj I 
pradėjo atsigauti, kada Eagle Pienas I 
tapo pridėtas prie jų valgių. Nekurie Į 
du sykiu tiek paūgėjo negu norma-1 
liškai reikėjų. Tikrenybėje visa gru
pė įgijoi septynius svarus daugiau ne
gu kiti vaikai penimi paprastu bonkų 
pienu. O mokytojai nuo to laiko pa
stebėjo, kad šie vaikai netik atgavo I 
sveikatą ir vikrumą, bet ir moksle I 
pradėjo geriau atsižymėti.

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba, naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00. . '

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už višus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00,

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI. v '

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami. vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu vpasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago,
1 Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

me- 
_ rželio 1 

Tik tam laikotar- > ■

Pradedant valdininkams kur
ti nuosavų koperatyvą, Finan
sų ministerijos buvo pažadė
ta teikt parama. Bet tas paža
dėjimas kol kas žadėjimu ir 
liektl. Valdininkai prašė mi
nisterijos, kad steigimui ko- 
peratyvo duotų nors 60,(MM) 
litų nuolatinės paskolos, bet 
valdžia faktinal tėra pažadė
jusi paskolinti tik 20,000 litų, 
1x4 ir tų kolkas neišduoda ir 
reikalauja kažkokių ten rimtų 
garantijų bei formalumų. Nors 
koperatyvo įkūrimo pradžia 
einasi gana sunkiai, bet val
dininkai rimtai yra pasiryžę 
varyti pirmyn pradėtąjį dar
bų ir giliai įsitikinę, kad visos 
kliūtys bus nugalėtos.

—Lietuvos darbininkas.

Višakio Rudai Mariampolės 
apskr. Liepos mčn. 1 d. š. m. 
klebono pastangomis įvyko 
parapijos, susirinkimas. Susi- 
rinkiman atsilankė labai ma
ža parūpi jonų dalis. Neatsi- 
lankč gal dėl apsileidimo, ar 
gal žinodami susirinkimo tiks
lą. Mat, susirinkimas buvo 
šauktas 'klebono kluono taisy
mo reikalu. Dalis susirinku
siųjų pradįėjo klebono norui 
priešintis, kiti stengėsi tylėti, 
bijodami gauti “bedievio” var
dą visoj parapijoj (mat, klebo
nas kiekvieną, kuris su jo nuo
mone nesutinka, apšaukia be- 
dįbsMių :boilŠev|iiku). Klebonas 
susirinkusiems siūlė dėti nuo 
margo žemės po 20 centų, nes 
esą tiek ir butų reikalinga 
(1500 lt.) stogo sutaisymui. 
Paiapijonys tatai išgirdę pra
dėjo skirstytis, plusdami val
džią, kad ji kunigams žemės 
palikus. Girdi, jie žemės pa
tys nedirba, o iš laikomos že
mes neįstengia savo ūkini tro
besius įsitaisyti ir dėl to mes 
turime naujus mokesnius mo
kėti kunigų ūkiams išlaikyti. 
Galėtum ir nemokėti, bet kas 
iš to, kad nuvažiavus krikštan 
arba laidoti ką nors, klebonas 
pasakys, kad tau čia ne vie
ta. Todėl tokiai padėčiai esant 
noroms nenoroms, itenka ku
nigo klausyti ir pinigus dėti.

Pėtnyčioje, Rugp.-Aug. 17 d
! Pradžia 8 valandą vakare

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

siųsti man pavyzdį No...........

Meldažio Svetainėje,
2244 W. 23rd Place

Kaunas (Musų kor.) Ketvir
tadienį, liepos 19, tapo atida
ryta ir pirmą dieną pradėjo 
.veikti Valstybes Įstaigų Tar
nautojų Profesinės Sąjungos 
Koperatyvo krautuvė. Nauja
sis valdininkų koperatyvas na
rių kolkas teturi virš 500 
įmonių.

Susibarusieji į prof. sąjun
gų valstybės tarnautojai no
rėdami palengvinti |savo sun
kų būvį įkūrimu savojo kope
ratyvo, pradėjo rūpintis tuo- 
nii parėjusiam rudeny, bet 
atidarymui krautuvas -buvo 
labai daug kliūčių. Svarbiau
sios kliūtis tai buto suradimas 
ir stoka lėšų. Dabar butas nors 
gana sunkiomis aplinkybėmis 
sekvestro keliu tapo iškovo
tas ir neblogoje vietoje — 
Laisvės Alėjoje No. 38. Kope
ratyvo krautuvei, nors ji ir ne- 
didžiausia, bet kaipo pradžiai 
vietos užtektų ir tuotarpu vis
kas butų gerai. Tik visa bėda 
tu i stoka lėšų, kurios, tesusi- 
daro vien iš Koperatyvo na
rių įnašų-pajų. Gi vienų paji
ninkų įnašomis prie šių dienų 
brangenybes naujai įkurtos 
krautuvės tinkamai nepriplldy-

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

2 Didelės Dovanos 2
/ ' ■ y.;. ■'

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

/
Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENY: 

tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda sd I 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. 
py bus duodamoj davanos.

DOVANOS
1. $1,50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys 

metų tam metinė prenumerata TIK. $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street,

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI Att MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

7l>S, TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

S.L, FfiBIONflSCO

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam Kunigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

iki 12 ryto,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavltt St.
Telephonas Canal 2652

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

lengvomis išlygomis.
4

TeL Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 3395

N, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chlca 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

go.

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet avys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakaraist 10736 So. Wabash Avė. 

TeL: Pullman 6877.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

- - • . . ,

LIEPOS 
DRABUŽIŲ ~ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS ’

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauno 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar .............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo $80.00, $32.50 ir $35.00. Dabar .......  $25.0f
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

0U0 *87’B0» $42BG
$47.50. Dabar........ . ................... $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 to 
$27.50. Dabar .........   $18.56
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. f
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5Q i« 
augščiau.

S. GORDON y \ 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vr'

■ Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaru 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet<
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Kokios njšies žmonės 
veržiasi i SLA, w

(Spaudą beskaitant)

Man tenka skaityti kone vi
si Amerikos ili’ctuviy laikraš
čiai, ir štai ką bėgy praeito 
mėnesio ir šio esu pastebėjęs 
iš bolševikuojančių veikimo. 
Kaip žinoma, tie bolševikėliai 
ir jų vadai rengiasi šturmu ir 
urmu paimti SLA. iždą ir jį 
išaikvoti saviems tikslams. Tik 
dėka tautininkų ir socialistų 
pasidarbavimo, jau pradedama 
juos valyti iš SLA., paliekant 
jiems nagus kramtyti ant šal
čio. Pradėsime.

1. I>r. Kaškevičius, uolus 
bolševikiškų organizacijų rė
mėjas, atsidūrė kalėjime už
darymą nelegalių operacijų, 

kurių, gaudamas daktaro dip
lomą, yra prisiekęs Hipokrato 
pažadu nedaryti, ir kuriomis 
nuvarė į kapus keletą moterų.

2. Lindene vienas iš ALDLD 
organizatorių ir arsus komu
nistas, Sabedkafe, nedorai pa
sielgė su 9 metų Rupečkio 
mergaite ir papuolė kalėjimam 
(“Garsas”, . “Vienybė”).

3. Amalgameitų unijos 
(kriaučių) susirinkime Brook- 
lyne komunistas Č. tapo nu
tvertas bevagiant balsus laike 
balsavimų į unijos urėdus. 
(“Naujienos”, “Vienybė”).

L Komunistas Burė areš
tuotas Easton, Pa., už apleidi
mą savo moters ir kūdikio. Jį 
gina P. Bačkys, tariamas iš
davikas P. Miškinio Lietuvos 
žvalgybai. (“Tėvynė” ir Pilė
nas) .

5. Jankauskas melais-prQVQ- 
kacijomis skundžia kriaučių 
unijos redaktorių Pošką, buk 
tas dalinęs drauge su aidobbs- 
tais uniją šmeižiančius pleka- 
tus Glendale giraitėje. (“Nau
jienos” ir “Keleivis”).

6. Pruseika ir Steponavičius 
“pragėrę” Moksleivių Fondą ir 
Paukštis juos (gina. (Zabulio
nis “’Kelevy”).

7. Augščiau minėti asmenys 
neva “rinko aukas Rusijos Me- 
dikalės Pagelbos Draugijai, vi
sai neturėdami noro tuos pi
nigus įteikti kam reikia”. 
(Zabulionis, “Keleivy”.)

8. 1920—1921 Bimba peikė 
Amalgameitų Uniją ir Darbi
ninkų Partiją, o dabar pats 
pirmasis veržiasi į Poškos vie
tą ir yra vienas iš Darbininkų 
Partijos karščiausių rėmėjų.

9. Bolševikas J. Aleksis, 
“Laisvės” draugas, “nugyve
no” APLA organizacijos virš 
$14,000 1920 metais, ir pasta
tė gerovę 1,500 narių į pavo
jų. (“Naiijienols”, “Vienybė”, 
ir “Laisvė”).

10. Bolševikų apgautieji ge
ri vyrukai: Tokeris, A. Kara
lius, Matjošaitis, Žvingila, ir 
kiti, atsisuka nuo bolševikų 
šaikos ir yra užtai iškeikiami.

11. Pruseika girtas vogęs alų 
nuo tūlo airišio New Yorko 
galiūne ir gavęs mušti. (“Ke
leivy” korespondencija su kor. 
parašu).

12. Brocktone buvo strei
kas, apie kurį komunistų spau
da baisiai deklamavo, bet nei 
vienas bolševikų vadas tenai 
nevyko sustiprinti streikierių 
dvasios. Apleidimas savo ne
va ginamos darbininkų klesos. 
3 V. K.

13. S. Januškevičius Akron, 
Ohio ,bolševikas, išgėdino 16 
metų mergaitę ir gavo 6 mė
nesius- kalėjimo ir $100 pabau
dos. (“Saule”).

14. Bolio žmona išėjo “iš 
kelio” ir tas vyras vos atsi
ėmė savo vaikučius. (“Laisvė”).

15. Brooklyno komunistas 
Buivydas apmuša kumščia 
Bubnį už tai, kad tas balsavo 
prieš komunistų norus SLA 
83 kp. susirinkime. (“Vieny
bė”, “Naujienos”).

16. Bimba išmestas Iš SLA. 
organizacijos už tai, kad 8Tkp. 
surengtame išvažiavime gvoltu 
įsiveržė į programą ir išnieki
no Pild. Tarybą bei ragino ra
šyti vaikučius prie komunistų

NAUJIENOS, Chicago, III.
!<*■!■ i»»l ' ■ .................... .. ................— . .....

organizacijos. (]“Tėvynė”).
Taigi matote iš to, kas til

po bėgy paskutinių mėnesių 
lietuvių spaudoje, kokia rųšis 
asmenų smelkiasi j SLA va
dovybę, prisidengę skaisčia 
darbo klesos vadavimo skrais
te. Dora, kaip šeimyninė taip 
asmeninė, pas juos dažniausia 
išgverus, mandagumo nėra, 
nei pasigailėjimo silpniems 
(mergaitėms), girtavimas, 
niušimasi, nugyvenimas orga
nizacijų, pinigų aikvojimas, 
šmeižimas ne savo įsitikinimų 
žmonių — štai kas slepiasi po 
tokiais riksmais kaip — “SLA 
padarykime! darbininkiška or
ganizacija”, — “Lai ji tarnau
ja darbininkams”, — ir taip 
toliau. Šitokiais obalsiais tik 
pridengiama bjaurumas komu
nistiškų pasielgimų, kurie pas 
juos jau įėjo į dienos tvarką. 
Kaip rinitas ir padorus žmo
gus gali su jais eiti? Kodėl 
jie neapsivalo?

—Vyt. Sirvydas.

Iš balttgiidžiŲ judėjimo
Baltgudžiai labai persekiojami 

Lenkijoj. — Baltgudžiai, uk
rainiečiai ir rusai nori susi
vienyti prieš lenkus. — Rei
kale jie žada pasikviesti pa
galbon ir lietuvius.

CHICAGO 
šeštadienį, rugpiučio 11 d., 

731 W. 18 gat. įvyko baltgu
džių liaudies organizatyvis su
sirinkimas. Susirinkimo ve
dėju tapo išrinktas J. Roma- 
novič. Dalyvavo ir ukrainie
čių tautinių organizacijų at
stovas 
pirmiausia 
pirmiausia 
baltgudžių 
čia i lenkų 

Novogorskys. Jam 
leista kalbėti. Jis 
išreiškė užuojautą 
liaudžiai, kentan- 
valdžios priespaudą

ir persekiojimus. Jis pagalios 
įrodė, kad baltgudžiai, ukrai
niečiai ir rusai vieni nuo kitų 
nedaug kuo skiriasi, jei bent 
kalba. Todėl tos trys tautos 
privalo susivienyti. Milionai

i i uos dabar laiko užgriebusi 
poniškoji Lenkijos šlėktų val- 

pasiliuosuoti iš len- 
ir sudaryti nepri- 

valstybę. Girdi, jei

džia, turi 
kų jungo 
klausomą 
busią reikalas, tai galima su
sivienyti ir su lietuviais, nes 
r juos poniškoji lenkų valdžia 

visaip persėk joj a, spaudžia ir 
skriaudžia. Tuo bildu pasi- 
liuosavimui esą butų galima 
sudaryti jėgą. Novogorskys iš
reiškė, kad jo atstovaujamos 
organizacijos yra pasižadėju
sios remti bailtgudžius kaip 
moralia!, taip ir finansiniai 
organizatyviame jų darbe.

Po jo kalbos baltgudžių atj 
stovas, Zmagar, kuris jau ke
letas mėnesių kaip čia atvy
kęs, davė platų pranešimą apie 
baltgudžių gyventojų ekonomi
nę ir politinę padėtį. Jis nu
rodė kaip dabar baltgudžiai 
gyvena ir kokią laisvę jie turi 
po bolševikų Sovietų valdžia 
ir po lenkų. Jis trumpoj savo 
kalboj perdavė žinias iš pri
siųstų jam laiškų ir laikraščių 
š Baltgudijos. Jis sakė, kad 

lenkų valdžia laikanti uždarius 
kalėjime devyniolikų tūkstan
čių baltgudžių liaudies darbuo
tojų. Daug mokytojų, kuni
gų, šiaip inteligentų, ūkininkų, 
paprastų kaimiečių ir darbiniu- 

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki Šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių, Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAIALPO3 SKYRIAI — 

$6.00,9.00 ir 12.001 savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

kų sėdi lenkų kalėjimuose. 
Taipgi dešimts Lenkijos Sei
mo baltgudžių atstovų ir trys 
bailtgudžliai nrinisterįlaii .sėdi 
kalėjime. Ir tai vien tik už 
reikalavimą baltgudžiams dau
giau laisvės ir teisių iš lenkų 
valdžios. Jis priparodė, kad 
lenkų valdžia turinti sisiorga- 
nizavusi Baltgudijos gyventojų 
politiniams nusistatymas šni
pinėti gaujas šnipų, kurie nu
žiūrėję žmogų tuojaus areštuo
ja ir visokiais inkvizicijos bu
dais jį kankina, kol jis pasi
sako savo “prasikaltimą” bei 
išduoda savo draugus bei kitus 
jam žinomus žmones. Lenkų 
šnipai esą daug žiauresni ir už 
buvusius caro laikais žanda
rus,

Zmagar sakė, kad jis buvęs 
metai atgal Maskvoj Baltgudi- 
jos Sovietų suvažiavime ir pa
tardavęs įvesti baltgudžių kal
bą visose Baltgudijos valdžios 
įstaigose, tai už tai jį bolševi
kai vadindavę nacionalistu. 
Bet dabar bolševikai esą daug 
sukalbesni. Jie pavedę balt
gudžiams keletą baltgudžių 
apgyventų gubernijų, su aš- 
luoniais milionais gyventojų. 
Jie leidę baltgudžiams vartoti 
savo prigimtą, kalbą visose mo
kyklose, pradžios ir universite
tuose, ir visose šalies valdžios 
įstaigose. Tat tuo žvilgsniu 
Busijos Sovietų valdžia esanti 
kur kas žmoniškesnė už len
kus.

Baigdamas savo kalbą Zma
gar pranešė, kad Baltgudijos 
liaudies 
rikon. 
randasi 
trūkstą 
dolerių
Itiksihili dabar esą rengiamas pik
nikas National Grove darže, 
Biver Side. Piknikas įvyksiąs 
septintadienį, rugpiučio 19 die
ną.

Pradžioj rugsėjo buvo nu
tarta šaukti baltgudžių suvažia 
vimas. Bet dabar nutarta to
kį suvažiavimą atidėti kol at
važiuos bailtgudžių atstovas. 
Nes tuomet bus geriau orien
tuotis, kai bus ižnoma kokia 
padėtis baltgudžių yra Lenki
joj ir Sovietų Rusijoje. Nu
tarta apie tai per spaudą ir 
laiškais pranešti visiems Balt
gudžiams piliečiams, gyvenan
tiems įvairiose valstijose.

Pgaliosl išrinkta piknikui 
darbininkai. Ir tuomi užsi
baigė baltgudžiių susirinki
mas.

Šapos darbininkas.

atstovas vykstąs Ame- 
Dabartiniu laiku jis 
Kaune, Lietuvoje. Jam 
apie pusantro Šimto 
kelionei. Todėl tam

Expresinis patarnavi 
mas | Bre- \ įmen’- ųJut

Reguliariai laivą rč 
išplaukimai lere- '1 
domis ir »ubato- 
mis. Dideli, grei
ti laivai. Geriau
sia maistas ir vie
nam, dviem arba 
keturiems 
Padarykite 
kelioną 
ant

lovon.
savo 

malonią

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. S. Pres. Harding Aug. 21, S. 22 
S. S. Pres. Arthur Aug. 25, Oct. 2 
S. S. George Washington

Sept. 1, Oct. 6 
S. S. Leviathan Sept. 8, Sept. 29 
S. S. America Sept. 11, Oct. 13 
S. S. Pres. Roosevelt Sept 15. O. 23 
S. S. Pres. Fillmort September 18 
Rašykit dėl informacijų apie iš
plaukimą, kainas ir t. t

UNITED STATES LINES 
110 S*. Dearbom St, Chicago, III. 
Vietiniai agentai visuose miestuose 

Managerial Operatoriai dėl 
U. S. SHIPPING BOARD

Vaikių plaukų kirpimas 20c

Palaukit!!!
Chicagos didžiausias rakandų išpardavimas 

prasidės panedėly, rugpiučio 20 dieną. 
Žiūrėkite dieninius laikraščius.

Atdara visą dieną subatoje iki 6 vai. vakare

STAR SPEC1AL

CAMELCIGARĖTAI SI,07
Camel arba CheSterfield Cigaretai, dideliose pakuose po 10 pakelių 
kiekvienas (200 cigaretų), jūsų pasirinkimui, pakas

(Tik subatojp — Ne paštu arba ne per telefoną)

Pirkinys! (Schmitt-Orlow Go

Vaikinams 2 kelnių siutai
Motinos tame bus užinteresuotos šiame 
išpardavime vaikinų 2 kelnių siutų, mo
kyklų siutų — jei jus dar turėsite min
ty, 'kad tai yra visas stakas žinomos fir
mos Schmitt-Orlow Co. iš Milwaukee — 
žinomų visur kaipo gerų rūbų $5.49 
išdirbejij — beveik už %!

$6.95 Visi nauji modeliai — rudi, 
* pilki ir tan maišyti. Su dir
žais aplink, 2 kelnes — su pamušais. 
Puikios vertes. |

Trjs DIDELI Lots, visi beveik $10 
Vz paprastos vertės! ...........

IŠPARDAVIMAS VYRŲ SIUTŲ
Vyrų Ii'm suaugusių) vyrų čionai bus pas mus subatoje! Tik įsivaizdin- 
kit — naujas siutas už $10! Ir tai yra puikus siutai — bus parduo
dami daug/ pigiau negu musų kainos. Iš herring bones, tweeds ir cas- 
simeres. Sporttiški ir kiti modeliai. Miera 
38 iki 42, po..... ....................................... . ...... $10
KUMPIS) Klein Bros. Lily arba 
Oscar Mayer’s Patikrintas geru
mas, 10 iki 12 svarų,' 23*c 
abelnai svarui...... . w

Native Sirlaoin Steikas, parink
tas, sva- 25c
rui......... -.... ..... ..... i -
Pot Roast, atplautas nuo na
tive chucks, 12»c 
svarui ......i..........

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 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

n i. ........................ .. ........

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

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

nuo 5:30 iki 7:36 vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Milwaukee.

ŽALI GRfiBSAI. Gražus; be sa
kių Califomia Žali Grėbsai, di- 
deliose besketose, abelnas svo
ris, 6 svarai., šiame išpardavi
me už bes- 
ketą ........ ............ .'.....
šviežia Kepta Graži 
Peaberry Kava, 3 
svarai už ...............

29c
Bogota.

89c

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti 
h

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan Si.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akuieris

8815 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

. ............ . 1 ’ . .
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. L VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba rastu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be MK
PeilioV^d

Be 
Skausmo

Kaina bus $30 nuo Rugsėjo-Sept. 1 
dienos.

Nueikite ir pasikalbėkite su mano 
išgydytais ligoniais. Mano metodą gy
dymui rupturų nereikalauja didesnio 
paliudijimo, negu, kad jie gali su
likti iš savo puikių pasekmių. Kas 
ink manęs, aš galiu pasakyti, kad 
aš išgydau rupturas, greitai, lengvai 
ir be skausmo ir, kad jos visada pa
siliks išgydytos. Mano rankose jus 
busite saugus.

SKAITYKITE KĄ MR. POR- 
CELLI SAKO:

“Aš gavau rupturą du metai atgal 
nuo sunkaus kėlimo. Aš nenorėjau, 
kad su peiliu bučiau gydomas, todėl 
aš nuėjau pas Dr. Flint ir paėmiau 
i’o gydymą. Aš galiu teisingai pasa- 
:yti, kad tai buvo vienas geriausių 

dalykų ką aš padariau. Be peilio, be 
skausmo arba praradimo laiko aš li
kau visai išgydytas. Aš daugiau ne- 
deviu diržo ir esu taip tvirtas kaip 
ir pirma buvau.”

FRANK PORCELLI,
3048 W. Arlington St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augšt&s 

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

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.
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Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

iš

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR.- P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 - 
CHICAGO, ILL.

MTS.A MiGHNIEVICZ-VIDIKIENE
1 AKUŠERKA
I 3101 So. Halsted St., kampas 81 gal j Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

■ Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii- 
gal praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos Ijgonbučiuc ■ 
se. Sąžiniškai pa ' 
tarnauja, viso-, 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laikej 
gimdymo ir po 
gimdymo. Į 

Už 
rimas, 
kiuose 
se

dyką pata 
, da ir kito 
i reikaluo-

merginoms; kreipi 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

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

^=0R. HERZMAN^M
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

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

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 8138
M. WoTtkew’ch 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
[Pasekmingai pa
tarimus moterims

kime. Teiki: 
patišką priži 
jimą. Duodu 
tarnauju p 
ir merginoms

pa-

8113 South 
Halsted St.

pa- 
moterims 

gimdymo kiek- 
vmnnme atsisiti- 

Teikiu y-

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 Dreiel 2880

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1TOT W. 47th SU 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuq 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Optometrlat 
TeL Boulevard 0487 
4649 S. Aihland Avė 
Kampas 47-toa gat 

2-roe lubobe

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną |
ir 6:30 iki 9:30 vakare ’

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III. J

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentams, kad a» 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.



* •T H
sutartį, kuria einant tai val
stybei liko paskolinta $25,- 
000,000 tąja sąlyga, kad 
Standard Oil kompanijai bu
tų suteikta koncesijų Colom- 
bijoje; kai aliejaus baronai 
vertė valdžią gauti koncesi
jų iš Turkijos dėl Chester 
aliejaus laukų.

Antra pasaka, anot sena
toriaus Curtis, liko sugalvo
ta “vieno stambiausių Ame
rikos aliejaus magnatų sū
naus”, kuris pasiryžo sukel
ti paniką biržoje ir tuo budu 

_____ _ _____  pasidaryti sau porą milionų 
Leidžia Naujienų Ben-1 dolerių pelno. I

drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, | 
m. — Teiafonaai jtposevait 8500. I Tos pasakos paleista tuo 

įtiksiu, kad prigavus visuo
menę. Matoma, aliejaus 
magnatai mano, jog plačioji 
publika yra tiek naivi ir tu
ri tokią trumpu atmintį, jog 
užmiršta apie tai, kas jai 
buvo pasakojama vakar.

Populerinėš Valdžios Ly
gos nariai reikalavo iš bu
vusio prezidento HardingoĮ 
nedaleisti, kad valdžia patai
kautų aliejaus magnatams

NAUJIENOS
TSe UtaMBiaa Daily Newa 

Publiahed Daily, uoapt Sunday by 
The Lithoanian Newa Pub. Co», Ine.

Editai P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Talephone Itoosevelt 8500

Subscription Batas i 
L00 per year in Canada. 
L00 per year outside of Chicago. 
1.00 per year in Chicago. 
8c per copy. •

Entered m Sacond Clasi Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111., madai tha act of 
Mareli 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. 7

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams---------------------------- $8.00 
.4.00 
_ 2.00 
„ J.50

.75

Pusei metų — - 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam - - r- 
V i anam minėsiu!

Chicagoje per Mitatajusl 
Viena kopija _______

Savaitei 18c
Minėsiu! _______ v - 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams---- ----------------------- $7.00
Pusei metų:-____________ _ 8.50
Trims mėnesiams — 1.75
Dviem mėnesiam > - r 1.25
Vienam mėnesiui.751

Lietuvon ir kitur užsieniuose) j 
(Atpiginta)

Metams_________ __________ . $8.00
Pusei metų______ ___-....... —— 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Aliejaus 
interesai.

nuo 15.4 centų galonui iki 20
centų ar net ir daugiau.

Tokių tai dalykų derosi, 
kuomet būrelis žmonių turi 
pilną monopolių. Aliejaus 
laukai, iš kur yra gaunamas 
gasolinas, yra kelių, žmonių 
kontrolėje, kurie faktinai

Penkiadienis, Rugp. 17,1923 

nors ką paplepėję, tuojau pas
kui rašo į laikraštį apie save, 
išsigirdami, kaip jis gražiai, 
kaip nuosekliai kalbėjęs, kaip 
publika buvo užganėdinta ir 
t.t. Mat jei Pilypas iš kanapių 
neišlystų, nieks jo nepamaty
tų.—Vargšo Vaikas.

prast jo teoriją, politiką ir 
strategiką.”
Labai geras įspėjimas. Jeigu 

Sąryšio nariams priseis perei
ti visas boilševizmo kitėjimo 
stadijas, tai ištikrųjų jie turi 
rengtis tolimai kelionai. Įdo
mu žinoti, ar jiems teks pa
kartoti ir visas tas klaidas, 
prie kurių dabar net patys ko
munistai prisipažįsta? Kiek 
galima suprasti, „Laisvė” siū
lo savo busimiems kolegoms 
pradėti nuo pat pradžios. Mat, 
veršiu nebliovęs, jaučiu nepa- 
baubsi. Kominterno dvasia per 
siimti galima tik po didelio 
galvojimo ir noro tikėti, jog 
bolševizmas yra tikras, teisin
gas ir vienintelis išganymas.

Žinoma, naujiems kandida
tams į bolševikus priseis daug 
galvoti apie bolševizmo mis
terijas,- kur komunizmas yra 
vykinamas pagal užsakymą.

Kas vSją sėja, 
tas audrą plauna.

Ku Klux klanas jau gerai 
pasižymėjo savo biauriais 
darbais. Ta slaptoji organi
zacija be niekur nieko ištepa 

, x x m .smala ir apibarsto plunks- 
sudaro trustą. Tas trustasLomįg nepatinkamus sau as- 
k?_ntro 1U0ja _sPau^i, ?.a e?" menis. Vien tik Oklahomo- 

Ije nukenttėjo apie 2,500 
Į žmonių. Pats valstijos gu- 
Ibernatorius, nors ir netie- 
Įsioginiai, sako, kad tai kla- 
| niečių darbas. Kas gi, neat
simena klaniečių 

Į už žmogžudystę 
žiemą?

Bet, matoma, 
jau pradeda įkirėti tos slap
tosios gaujos siautimas. 
Steubenville, O., kilo riaušės. 
Į tą miestą klaniečiai susi
rinko konferenciją laikyti. 
Jų buvę keli šimtai. Vietos ..... . . . . .,
gyventojai surengė prieš konglJJ. z^0<stai> kai^ 
klaną demonstracijas. Mi-1 žinia, siekiasi apsigyventi Pa- 
nios ūpas tiek įkaito, jog ji liestinėje ir sukurti ten lyg sa- 
puolė klaniečius. Keli kla-1 vo valstybę. Tada žydai turėtų 
niečių gan skaudžiai nuken-|8avo tėvynę, 
tėjo, o vienas liko net už
muštas.

žinoma, tos kovos priemo^ 
nes prieš kiniečius n?ra pa-|svo pasižad6jilno- Ih. 
girtinos. Vienok jos paro-1son^ j* Jeruzolimo, 
do, kad žmonės ima nebetek-1 pareiškė kongresui: 
ti kantrybės ir savo priemo
nėmis bando sustabdyti kla
niečių siautimą ir savivalia
vimą.

Tai bus klaniečiams pamo
ka, jog sėjant vėją, prisieina 
audrą piauti.

kia savo pusėn valdžią ir 
verčia žmones mokėti už ga- 
soliną tiek, kiek jam patin
ka.

Tie, kurie stoja už nevar- 
žymą “privatinės iniciaty-I 
vos” ir kitas kapitalistinės si 
stemos gerybes, gali pasi
džiaugti, kad iš jų be jokio 
varžymosi imama už reikme
nis dvigubai daugiau, negu 
tos reikmenys yra vertos.

Susitaikę.
Pastaruoju laiku ypač 

šlykščiai buvo pradėję did- 
lapiai šmeižti Meksiką. O 
tai dėl to, kad Meksikos val
džia, einant naujosios kon- 

nedarant‘šu"Turkija‘‘dery“ Istituci> patvarkymais, bu- 
bas dėl Chester koncesijų. 
Visą tą dalyką jie išreiškė 
šiais žodžiais:

“Mes manome, kad 
Amerikos piliečiams ne
daro jokio skirtumo, ar jie 
perka aliejų iš Anglijos, 
FranėijOs, Vokietijos, 
Turkijos ar Amerikos ver
teivų. Ii>todel mes nema- j 
tome jokios priežasties 
tam, kad tie piliečiai arba 
jų vaikai butų statomi pa- 
vojun kariauti išrišimui 
tos grynai komercinės 
problemos.”
Prie progos skaitome bu-

paminėti, pasirašė atitinkamą sutartį.

i vo pradėjusi atiminėti iš kai- 
kurių amerikiečių žemes. 
Amerikiečiai kontroliavo 
Meksikoje didžiausius žemės 
plotus, kurie siekė tuksttan- 
čius akerių. Tankiai jie tą 
žemę visai nedirbo ir laikė 
ją užleidę dirvonais.

I Meksikos valdžia dėl kon
fiskavimo tų žemių buvo 

Į biauriausiu budu šmeižia
ma. Bet tarp Amerikos ir 
Meksikos valdžių derybos 
ėjo savo eliu. Jos tęsėsi tris 
mėnesius. Ir štai laikraš
čiai praneša, kad derybos 
pasibaigė laimingai. Ame
rika su Meksika susitaikė ir

Visai dar nesenai aliejaus 
baronai skelbė, kad Jungti
nėms Valstijoms gręsia di
delis pavojus. Esą aliejaus- 
šaltiniai greit išsiseks. 0 
kas tada reikės daryti? 
Amerika be aliejaus apsieiti! 
juk negali. !

Išeitis tik viena \ Ameri
ka turi dėti pastangų, kad siant ne pro šalį [
paėmus savo kontrolėn kuo- jOg užvakar liko nukapota Į Sutarties turinys kol kas dar 
daugiausia aliejaus laukų ki- kainos gasolinui. Tai buvo | nėra paskelbtas. Viena yra 
tose šalyse. tikra sensacija.

Tokį tai receptą siūlė alie- galonui liko nupigintas be-Į padaryti nemažai nusileidi-

Praėjo kiek laiko ir tų 
magnatų interesai užtraukė 
kitą dainą. Girdi, viena 
svarbiausių Amerikos prob
lemų yra ta, kaip sunaudoti 
aliejaus perviršį.

Vadinasi, vakar Amerikai 
gręsė pavojus aliejaus pri
trukime ,o šiandien to alie
jaus jh-a tiek daug, jog žmo
nės nebespėja jį sunaudoti. 
Kur teisybė? Kuria pasa
ka reikia tikėti?

Pirmoji pasaka, pasak lai
kraščio “Labor”, buvo sklei
džiama tuo laiku, kai alie
jaus magnatai troško daryti 
intervenciją Meksikoje; kai 
Lodge padarė su Colombija

Gasolinas žinoma, kad Meksika turėjo

| veik 8 centais. Tai įvyko to
dėl, kad South Dakotos gu
bernatorius paskelbi karą 
pelnagaudoms iri įsteigė val
stijos gasolino stotis, kur ga
solinas buvo pardavinėjamas 
po 16 centų galonui. Be to, 
gubernatorius rengėsi alie
jaus baronams imti už pa
karpos ir reikalam, kad val
džia ištirtų visą dalyką. Tuoj 
po to atpigo gasolinas.

Vėliausios žinios skelbia, 
kad South Dakotos guberna
torius sutinkąs, kad gasoli
nas butų pardavinėjamas po 
20 centų galonui. Tuo pa
čiu laiku eina gandai, kad 
Standard Oil kompanija vėl 
pakeisianti gasolinui kainą;

mų Amerikos kapitalui. La
bai galima, kad su Amerikos 
aliejaus baronais bus apsiei
nama daug švelniau: jų inte
resams nebebus pavojaus 
Meksikoje. Amerikiečių-že
mės Meksikoje turbut irgi 
nebus užgriebiamos.

Už visa tai Amerika pri
pažins dabartinę Meksikos 
valdžią ir diplomatiniai san
tykiai vėl bus xatsteigti. Be 
abejojimo, didlapiuose nuo 
dabar nebebus varoma 
šmeižtų kampanija prieš 
Meksiką. Meksikos žmonės 
jau nebebus “barbarai”, 
kaip iki šiol, nes Wall Stry- 
čio interesai bus tinkamai 
apsaugoti.

tardymą 
pereitą

žmonėms

ZIONISTŲ KONGRESAS.

Dabartiniu laiku Palestina 
randasi Anglijos kontrolėje. 
Anglai žadėjo žydams visokių 
teisių, bet tikrenybėje nepildo 

Glick- 
štai ka

“Palestinos žydai 
ti piliečių pareigas, 
negali naudotis 
teisėmis.
teisių, negu kad jie turėjo 
turkams valdant. Anglai 
nepildo savo pasižadėjimo 
duoti žydams dirbamos 
žemės. Tuo tarpu arbams 
tos žemės duodama tiek, 
kad jie nepajėgia ją įdirb
ti.”

Toliau Dr. Glickson sako, 
jog žydai Palestinoje yra be- 

KANDIDATAI Į BOLŠEVIKUS veik ,tokjoje pat ko.
. kioje jie buvo caristinėje Ru- 

Pasak “Laisvės”, “mažai sijoje.
kam žinomas socialdemokratų 
sąryšis “pradedąs atvirsti į 
tikrą bolševikų vierą ir neuž
ilgo žadąs prisidėti prie Dar
bininkų Partijos.

Vienok “Laisvė” mano, kad 
to Sąryšio nariai dar nėra vi
sai gatavi ir turi dar padary
ti “sumnenijos rokundą” pirm 
negu gaus bolševikišką palai
minimą. Ji rašo:

“Mes norėtume, kad Są
ryšio žmonės suprastų, kad 
jie dar tik pradeda bolševi
kiškai protaut. Jie turės pa
daryti savyje geroką revizi
ją ir įtempt 
kad pasivijus tuos 
kurie 1919 metais pavertė 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
Komunistų Sąjunga. Per tą 
laiką komunistai labai daug 
galvojo ir mokinosi,* kad 

visa savo siela persiimti
Kominterno dvasia, kad su-

I Apžvalga

visas spėkas,
žmones,

ei- 
jie

turi 
bet 

pilietybės 
Jie turi mažiau

------ ----- r----- --------------------
Nejaukūs Lietuvos

Seimo įspūdis.
(Mk). Buvau Lietuvos Sei

me, Kaune. Tyčia nuėjau pasi
žiūrėt, paklausyt ką tas Seimas 
veikia, ką kalba, kuo jis rūpi
nasi.

Tai buvo pradžioj liepos mėne
sio —svarstė biudžetą. Ir kad 
žinotumėte, kokį įspūdį išsine
šiau! taip juodą, kaip šimto 
nakčių naktis...

žiurėjau Steigiamojo Seimo, 
žiurėjau, išvaikytojo Seimo, bet 
vis dar, rodos, šiek tiek pra- 
švaistėlių matydavos, vis dar 
galėjai ko nors tikėtis, ko nors 
gero laukti, kad gal įleis kokį 
spindulėlį ir į vargdienio žmo
gelio gyvenimą. Bet dabar — 
persižegnok ir lauk Dievo malo
nės iš dangaus...

(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Užsižiopsojusio sufliorio laukti 
jau nebuvo galima, tuo labiau nebebuvo 
laiko raustis po savo atmintį, kad suieško
ti pamirštus žodžius, ar parinkti atitin
kamus naujus. Staiga, jis prisitaikinda
mas prie bendro savo kalbos, savo jude
sių ritino prabilo kažkokius nei jam pa
čiam nesuprantamus žodžius, kurių pa
skui jis jau nei pats pakartoti nebemokė
jo. Bet jMiblikos džiaugsmui nebuvo galo, 
štai ką reiškia aktorio ritminga intonaci
ja, ritmingas žodžių tarimas!

'Antras pavyzdis — Tairovo teatro at
sitikimas. 1919 metais buvo vaidinama 
futuristinio poeto Vasiliaus Kamenšklo 
pieša “Stenka Razin.” Joje, tarp kitko vi
sų labiausia intemptoj vietoj ineina žo
džiai :

Ai ehjal bura ben 
Siwerim sise tschok

Ai salma
Ai gurmuish dschanamai (ir tt.)

Tų žodžių, žinoma, niekas vaidintojų 
nesuprato. Autorius bandė vaidintojus 
įtikinti, kad tai yra persų kalbos žodžiai, 
ir kad jam vaizduojant persų karaliunaitę 
būtinai reikailnga išlaikyti tuos žodžius. 
Tačiau, paskui paaiškėjo, kad tų žodžių 
jokioj kalboj nėra. Tačiau jų tarimo bū
das, jų suderinimas su bendru vaidinamo
jo asmens vaizdu, su bendru ritmu darė 
tokio galingo įspūdžio, kad niekam ir į gal
vą neatėjo, kad tie žodžiai taip sau pra
manyti, kad jų jokioj kalboj nėra!

Pats Tairovas tuo reikalu sako: “Tu
ri būti surasta kiekvienam scenos paveiks
lui atitinkamas tono aukštumas ir pritai
kinta atitinkama skala—tai yra uždavinys, 
kurį turi išspręsti kiekvienas naujovinis 
aktoris. Tiktai jeigu jis yra pasiekęs iš
orės ir vidaus technikos tobuliausio laips
nio, tiktai tuomet jis gali tapti dailipin- 
kas,„gali tapti maestro.” • Toksai tai yra 
aktorio idealas Maskvos Kamerinio Teat
ro supratimu, tokie jam uždaviniai stato
ma pakelti. Nesutikti su Tairovu negalima. 
Pagaliau, jis ir nesiskelbia naują Ameri
ką radęs, jis sako tik norįs sugrąžinti te
atrui senąsias jo teises. Ir ištikrųjų, šio

Tairovo idealo pradmenas galima rasti vi
sų tautų ir visų laikų geresniuosiuose te
atruose. Tairovas tiktai jas suformulavo, 
sukaupė, padarė iš jų — praktinių davi
nių — teorinį principą.
3) Režisieris, literatas, muzikas, žiūrėtojas

Taip suprantant teatro ir aktorio už
davinius, savaime kįla klausimas, koks 
vaidmuo tuomet tenka vaidinti režisieriui, 
rašytojui, gaminančiam pjeses, muzikinin- 
kui, komponuojančiam atitinkamas reika
lingas melodijas, pagaliau, žiūrėtojui, ku- 

< riam visa tai daroma.
Del pirmų trijų asmenų mums ne

sunku butų susitarti. pirma režisie
ris. Prisipažinkite atvirai: ar girdėjote iš 
kurio nors aktorio, kad jis girtų savo re- 
žisierį, kad jis butų režisieriu patenkintas, 
kad jis gailiai nesiskųstų, kad režisieris jį 
varžo, trukdo jam joj individualinę kūry
bą rutūloti? Tikraį, kad ne,' .negirdėjote.

Musų dienų teatre režisieris taitary
tum koks prakeiktas baubas, kuriam, ro
dytųs, ir terūpi aktoris niekinti, slėgti, iš
naudoti, neduoti jų talentui rutulotis sa
vaimingai nepriklausomai! Kodėl taip yra? 
Juk sunku manyti, kad visi režisieriai 
butų tokie barbarai, kuriems vien tokie

Kodėl ? — paklausi gerbiamas 
skaitytojau.

O todėl, kad dabar Lietuvos 
Seime diktuoja toki žmonės, ku
rie nė sėja, nė piauja, nė į kluo
nus krauja, o tėvas dangiškas 
juos aprūpina — Lietuvos bobų- 
davatkų rankomis — sviestais, 
sūriais, kiaušiniais, duona, rū
bais, lašiniais. Tie žmonės tai 
— kunigai ir šiaip bažnyčios tar
nai, kurie dabar Lietuvos kara
liais skaitosi, kurie daro taip, 
kaip jiems patinka, kaip jiems 
naudingiau, geriau.

Jie eina monarkininkų numin
tomis pėdomis. Tai įrodo tūk
stančiai Lietuvos gyvenime atsi- 
;ikimų, tai atsiaidėja net ir jų 
leidžiamuose laikraščiuose.

Pirmiau Lietuvos žmonės tik 
juokavo, o dabar jau rimtai kal
ba, kad — kun. Vailokaitis, tži 
Lietuvos karalium pasidaręs, o 
kun. Staugaitis — Lietuvos po
piežium. Ir dabar abudu kuni
gai kūniškai ir dvasiškai Lietu
vą valdo; toki kunigai, kurie 
prieš 20 metų visa gerkle šaukė: 
“Mes caro valdžią iki kaulų sme
genų pripažįstame!”

Seime, kai eina koki nors svar
stymai, tai kalba daugiausiai 
kunigai ir kuniginiai. Netyli., ži
noma, ir liaudininkai ir socialde 
mokratai, — nors švelnioj for
moj, bet jie iškelia daug derži- 
mordiškų darbų ir sumanymų, 
žįnoma, balsuojant, visuomet 
kunigai viršų ima. Šiurkštesnį 
žodį pasakius, tuoj kunigas pir
mininkas skambina. Bet dėlto 
deržimordos tai bliauja, kas tik 
ant seiles užeina, ir kunigas pir
mininkas jiems netrukdo.

Biudžete numatyta aprūpinti 
Lietuvos kunigų, buržujų ir der- 
žimordų reikalai. O apie vargo 
ir darbo žmones — nė žodelio. 
Kam apie juos rūpintis, jie mat 
patys tegul apsirūpina. Ot, kas 
kita juos milžti, tai kitas daly
kas. Tai bent nauda. Juk žmo
gus ne gyvulys, tur dūšią, pats 
maitinasi, o jo šėrimui—ge
riausiai botagas...

Tokiu įspūdžiu išėjau iš Sei
mo. Pr. br.

Žmogaus gyvenimas

Žmogaus gyvenimas
kaip danguj saulelę, 

Kur per dangų rieda
ir šviečia ir šildo...

Kiekvienas žmogelis
tur laimės žvaigžde-

lę.
Kuri žmogų laime

ir džiaugsmu pri
pildo.

Padirvemis
Amerikoj viskas įtaisoma 

;aip, kad automatiškai veik
ių. Paimk kad ir cigaretą: 
uždegęs padėk, ir po penkių 
minučių berasi tik pelenus.

Pradėta aštriai bausti au
tomobilininkai už greitą va- 
žiavimą. Tai gerai. liet nėra 
tos dienos, kad ežere besimau
dant kas neprigertų. Ką ir kaip 
čia reikėtų bausti?

Amerikoj turime du lietuvių 
didvyriu, didžius tėvynei vei
kalus nuveikusiu: karžygį Ivą, 
kurs vienu šimtadolerinės pa- 
imostigavimu padarė revoliu
ciją ir atėmė iš alijantų Klai- 
)ėdą; ir diplomatą Čarneckį, 
kurs vienu fox-trotu privertė 
)ėdę jSemą pripažinti Lietuvą.

Yra žmonių, kurie kame

tikslai terūpėtų. Niekas berods taip ir ne
mano, ir neprivalo manyti. Atsakas glu
di ne režisieriaus asmeny, bet musų die
nų teatro principuose.

Ištikrųjų, jeigu reikalaujama, kad te
atre, bent scenoje viskas butų taip kaip 
tai dedas gyvenime, tai kaip režisieris ne
dresiruos aktorių! Juk kad nedarkyti tik
renybės iliuzijos, režisieris turi aprėžti ak- 
torto gestus, judėjimus, priversti jį švep
liuoti, atimti iš jo kalbos ritmą, padaryti , 
iš aktorio neurasteniką blogiausia to žo
džio prasme, ir tt., by tik tikrenybės iliu
ziją išgelbėti! Čia režisieris, atimdamas iš 
aktorio visas jo meno kūrybos priemones, 
niekuo nekaltas: norėdamas išlikti ištiki
mas savo teatro principams, jis negali ki
taip daryti!

Tas pat, ar net dar blogiau dedas, 
stilingajame teatre. Jo ideologai, svajoda
mi apie aktorį-marionetę, aktorį-maneke- 
ną, kuriamąją iniciatyvą pripažįsta tiktai 
režisieriui, kuriam aktoris tėra tiktai ak
las, bevalingas įnagis. ' Jeigu tų teatrų 
principai butų teisingi, tai tuomet aktoriui 
nebūtų jokio pasiteisinimo jų dalią keik
ti ir režisierį garbavoti. Bet, kaip matė
me, Tairovas iškėlė, ar bent atgaivino ki
tą principą: teatro kūrėjas tėra tiktai vie

Bet užteka saulė, 
saulė nusileidžia, 

Ar debesiai juodi
- spinduflius užstoja 

,Ir džiaugtis saulele 
vargdieniui neblei- 

džia;
Varguos ir sunkumuos 

žmogelis vaitoja.
Jei šviečia saulelė, 

ar žiba žvaigždelė,
Tai linksma ir gera 

ir žmogus laimin
gas...

Nukrinta žvaigždelė, 
užtemsta saulelė 

Žmogaus- gyvenimo 
ir jis—nelaimingas.

Dievaiti Perkūne, 
sujudinki vėją, 

Kad vėjas nustumtų 
debesio juodybę!

Perkūne, nutrenki * 
žmonijos engėją,

Baisią jos žudytoją H— 
klaikią tamsybę.

Žmogaus gyvenimas — 
tai taurė kartybių, 

Kurią nenorėdams 
žmogus tu» išgerti.

O žemė prižėdus 
pilna nedorybių;

Sunku begyvenant 
skausmuose ištver

ti.
Tai džiaugias, ir verkia 

ir gema, ir miršta, 
Iš amžių ateina,

ir amžiams nueina...
Iškyla ir nupuola, 

kelias ir vėl virsta 
Ir suokia nuo amžių 

užtrauktąją dainą: 
“Mes norim gyventi, * 

mes norim laimėti!
“Iš gyvenimo taurės 

saldybių ragauti!
“Nenorime vargti, 

nenorim kentėti, 
Nenorime būti

, keno nors apgau
ti!”

žibėki, saulele
ir laimės žvaigžde

le!
Žmonijos gyvenime 

buki laimingas!
Buk gyvas, buk sveikas 

kiekvienas žmoge
li!

Buk laisvas, turtingas, 
buk ir išmintingas!

P. b.

nas aktoris, jis ten yra, taip sakant, Vieš
pats ir Dievas, o visa kita turi jam tar
nauti, turi būti jo kūrybos priemonė. Kas 
daryti režisieriui tokiame teatre?

Teatras, kaipo tokis, yra kolektivinė 
kūryba, kuriame kiekvienas vienišas akto
ris, sekdamas savo vidaus keliais, savo 
kūryboj yra laisvas. Bet absoliutinė lais
vė, jeigu toks terminas abelnai yra gali
mas, tebūtų galima tik tuomet, jeigu žmo
gus visai vienas gyventų ir kurtų. Bet jei
gu žmogus gyvena kolektiviniu gyveniniu 
ar tuolabiau kolektiviniai kuria, tenka da
boti, kad vieno laisvė nevaržytų kitam 
laisvės. Kas butų, jei vaidinant kokį vei
kalą vienam aktoriui ateitų į galvą pan- 
tomiminis vaidybos būdas, kitas norėtų 
ritmingai kalbėti, trečias dainuoti, ketvir
tas vėl kitaip?... Išeitų kaosas, karčiama, 
ar dar blogiau, bet tik jau ne teatro kū
ryba! _ į • , r . . . ;

Režisieris ir yra tam reikalingas, kad 
kontroliuoti kiekvieno aktorio lasvę, ir 
kiekvienam jų duoti kuodaugiausia lais
vės, daboti, kad vienas kito nenustelbtų.

(Bus daugiau)



Atsiimkit laiškus iš Paštį

mečiams

Lietuviu Rateliuose
Laukiama diena jau

ATSIŠAUKIMAS

tėvus vaikų auklėtojus,

viršininkui

sis
u z

Ir vėl automobilių aukos

jienomis.

nuo

nu

įsusa

Nelaimė dirbtuvėje nu

EDGEG ATE"-The Attorney Takes Him Up In A Flight of Oratory

■m

Naminių paukščiu “ped- 
lerius” gal bus privers
tas įsigyti termometrą

Rado viešbuty labai 
sumuštą' merginą

“Geros
Tuomi

VAN PAING L 
SPECIALISTAS

Nusavinimas gat 
vekariy suiro.

VISUS 
mėnesiams 
federadincs 
įvairiuose

vaikučių 
vaikučius 
draugijėlę 
tėvai tu-

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Pataisos mokyklos 
perdėtinius pašalina

Valparaiso Universitetas 
tenka Ku Klux kla-

Del vaiku neteko po 
licistas “džiabo”

Šoferis nušovė šoferį 
paskui pabėgo

Ar jus žinote, kad
Augšta pragyvenimo kaina pakilo Vo- 
kiettijoje iki 27,454 sykių it šeimyna 
susidedanti iš keturių negali išmisti 
pigiau kaip už 3,577,647 markių į mė
nesį? Ar jus žinote, kad nepaprastas 
gerumas 100% Turkiško tabako, ku
ris randasi Helmar Turkiškose Ciga- 
retuose, suteikia rūkytojams užganė- 
dinimą gerumo tabako, bet ne daugu
mo jo ?

McCarthy
Chicago

vakare. Sere* 
Nedėlioję nuo

Ir raugintus agurkus 
pradėjo vogti

savo ran-
Ku Klux 

pasak jo, 
Valparaiso

Užsimušė ligonis 
ligoninėj

barbenus” ke-
— konfis- 

/

valdžios
sandėliuose.

tonikas”,

Tai šiandie bus proga išgirsti 
dainuojant “Birutę” ir kitus 
artistus, kurie dainuos, ir 
pkambįlns Moksleivių Vakare

Herinan Schladvveiler, 5220 
N. Lincoln gat., keletas dienų 
atgali buvo gavęs policisto dar
bų Lincoln policijos nuovadoj. 
Pasirėdęs naujais drabužiais ir 
prisisegęs blizgančių žvaigždę 
pradėjo eiti policisto parei
gas. Bet jo nelaimei jis su
tikęs porų vaikų ir su jais pa
sielgęs negražiai. To ir užte
ko. Nuo jo policisto žvaigžde 
tuojaus tapo nusekta.

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.

Šie laiškai yra atėję iš Euro- 
•s. Kam jie priklauso, tegul 

vyriausį  j į paštą

Rezidencijoj Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Chicago, III.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Town of 
Lake

Nuskendo du chi 
cagiečiai.

3 Balcus Jonas
7 Belska Julijona
10 Breska Frank

17 Daniekus Justin
18 Demski Alcksander
35 Gaucus Charles
37 Gricius C.
38 Gruncisen Mrs.
39 Grakauckas Vincas
58 Jerulis George
62 Karabinjas Meri
93 Mineikis Joseph
94 Mickulis Marle
95 Misiūnui J.
96 Misieviciui Juozui

109 Pranaites Mrs. E.
121 Sabluckis J. 2
131 Sedaris A. C.
132 Sheris Joseph
133 Šimkus Ana
141 Timavičius Jonas
142 Tucevičius Ale
149 Wanagaitė Rože
159 Zakaraucku Ignacu

kaitienei, 2004 Canalport Avė. 
(ketvirtos lubos), departamen 
tas 1 O-tas. —Komitetas.

Sako, page- 
rumų 
šim- 
Fon- 
kiti 

dole-

Nupigins telefonui 
kainas

you be r©

ME.Vv'SORK- J-UHCH

i H žirniu
,4 FO«TAr<6HT-V|5lT VEhtteE

Liet. Tautos Katalikų
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636

Ateities žiedo Vaikų Draugijė
lės susirinkimais.

Nuo spalio 1 dienos bus nu
piginta telefonui kainų. Sako, 
tuo chicagiečiai sutaupysiu 
$1,900,000 į metus.

Atėjęs nepažįstamas “kostu- 
meris” Mrs. Marie Limberger, 
7523 S. Halsted gt., krautuvėn 
ir atstatęs jai revolverį. Ji išsi
gandus išbėgo į užpakalinį 
kambarį, o krautuvėj vis
lių paliko. Po kiek lai
ko ji sugrįžo, kai jau manė, 
kad plėšikas yra išbėgęs, ir pa
sigedo tik mažų agurkų keno 
15 centų vertės. Matomai plė
šikas norėjo tik raugintų agur
kų dykai gauti.

Mokykla, askė Elrod, bu
sianti ne sektino, ir studentai 
'busią priimami be skirtumo ra

sų, kaip balti, taip ir negrai.

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

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

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

Siunčia pinigus Lietuviui

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

the old ordei? 
/d CHĄ/V6///6-- 
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Miesto salės patarėjas pa
skelbė, kad nusavinimo gat- 
vekarių o taip vadinamas 
Schwarth planas jau palaido
tas. Tatai suardę yietos ban- 
deriai. Mat jie atsisakę visa 
tai finansuoti. Tečiaus vietoj 
to, skubotai daroma nauji pla
nai tiesimui naujų gatvekarių 
Unijų.

Gal ne tik ligoniams, bet ir 
naminiams paukščiams reikė
sią termometro, kad patyrus 
jų karštį... Bent taip dabar 
mano John Paparock, 1605 S. 
Wood gat.

Shakespeare avė. nuovados 
policistai nusitarė savo dis- 
trikte padaryti, taip sakant, 
“touring tripų”. Forduku be
važiuodami jie privažiavo prie 
naminių paukščių gatvėse par
davinėtojo John Paparock, ir 
pro šalį važiuodami jie kairia 
akimi pažvelgė į jo vištas ir 
kitus paukščius.

‘•Matai, labiau įsunykusiių 
vištų aš dar nesu matęs”, pa
stebėjo policistas Hepp.

Polidistaj pagaliok nusivežė 
Paparock ir jo trisdešimts tris 
paukščius į policijos nuovadų. 
Jie apie tai pranešė sveikatos 
departamentui. Iš egzamina
vus keturias vištas pasirodė, 
kad jos turi džiovos perus (tu- 
bcrcular). Visas jo vištas tuo
jau policistai sunaikino ir jį 
patį patraukė tieson už parda
vinėjimų nesveikų paukščių.

“Kaip aš galiu žinoti, ar jos 
turi karštį, ar ne”, prieš tai 
protestuodamas Paparock pa
reiškė policijos 
“Juk aš su savimi nesinešioju 
termometro. Tat kaipgi aš ga
liu sužinoti kuri višta kada 
serga.”

Phonė Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

Mrs. Mary Vcrbovsky, 
metų Kauntės ligoninėj 
šokdama nuo šešto aukšto 
langų mirtinai susižeidė, 
turėjo vėžio ligų viduriuose. 
Priežastis saužudystės nežino
ma.

ar jauiiaties 
neturite noro 

sužinokite apie tikrą 
Atsiminkite, kad ner- 

yra

Glidcagoj automobilių savi- 
nininkai džiaugiasi nupigintu 
gazolinu, bet South Diakotos 
valstijos automobilistai nusi
minę. Mat tos valstijos gu
bernatorius sutikęs leisti gazo
lino pardavėjams padidinti ga
zolinui kainų iki 20 centų ga
lonui.

Konfiskavo “Hair 
Tonic”

“Hair tonic” —2,448 keisai, 
29, 276 paintes — pakankamai 
užauginti visiems Chicagos 
plikiams plaukus ir taipgi ap
rūpinti 
liems 
kuolą 
agentų 
Tai buvo geriausias 
nes turėjo 93% alkoholio

Plazj Phhviaelak, 8727 Bur- 
ley avė., Illinois Steeį kompa
nijos darbininkas, šokdamas 
nuo karštos geležies užsimu
šė dirbtuvėj.

Kaip skelbiama, .klaniečiai 
suderėję užmokėti $350,000, 
veik tiek, kiek universitetas 
buvo įsiskolinęs,

Klaniečiai žada universitetą 
žymiai pagerinti 
riiiiiniui univeijsiteto 
tuojaus bus išleista penki 
tai tuksiančių dolerių, 
dui taipgi busią sukelta 
penki šimtai tūkstančių

į visus lietuvių /vietos laikraš
čius, be skirtumo pakraipų. 
Be to patarta koresponden
tėms teisingai informuoti vi
suomenę apie šios draugijėles 
darbus.

Nutarta pasistengti sulošti 
dramų ar komedijų ateinantį 
sezonų.

Ateinantį pirmadienį, rug- 
piučio 20 dienų, nutarta Mc- 

fKinley Park svetainėj rodyti 
draugijėlės nariams krutamuo- 
sius paveikslėlius apie gamtos 
gražybę. Narių tėvai bei jų 
draugai ir draugės taipgi ga
lės ta proga pasinaudoti. Pa
veikslams pasibaigus tęsis šo
kiai. Muzikų sudarys sekan
tys jaunuoliui išj\ŽVD. orkes
tro: SteMa Prast, Frank Jaca- 
vičia ir Stanley Balnonukas.

Buvo prisiminta kada pra
dėti laivintis dainų bei lošimo, 
bet šis klausimas palikta pa
tiems tėvams išspręsti. Nutar- 

pradėti ko greičiausia 
Onelės” repeticijas, 

susirinkimas baigėsi.
—Veronica Chesna.

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

Pasižiurėkiihe į vidų savo organizmo

antitoxinus Bakterius, o 
intrevenaus specifiškų

. suirutę organizme, 
ir nekantrų^, ar turite 

ar _ pametėte energiją ir 
\ * 

Suirutė organuose tankią! 
svarbių organiškų ligų.

ir energija yra žemiau __
jeigu jus nenorit dirbti su 
ir gaukite tikrą ištyrimą- 

Pagydymas ir sugrąžini- 
gyvenimo užduotis.

ės [užduotis bus 
učius dainuoti, loš- 

lietuvių

milžinišką 
Parke, k»w- 

d. Be kitų, 
piknike kalbės myli- 

Amerikos darbiniii- 
socialistų kovų ‘ve

teranas d. Eugenius V. Dcbsas, 
dėl to laukiama, kad didžiu
lis !Uverview parkas bus pil
nų pilniausias publikos.

Roy Johnson, 24 metų, 5816 
Dorchėster avė., baigęs Kent 
teisių kolegijų, ir E. Austin 
Horn, 26 metų, nuskendo eže
re netoli Pentvvater, Mich. Pa
plaukus apie mylių nuo kranto 
jų valtelė apsivožė ir juodu 
skendo.

Vadinsis The National Univer 
sity.—Nebusiąs sektinis ne 
rasinis.—Ir negrai busią pri 
imami.

Ofiso Telefonas TYT? W A TfRfYAlY Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Milton Elrod, oficialio kla- 
niečių organo the Ficry Cross 
redaktorius, paskelbė, kad kla- 
niečių derybos paimti Valpa
raiso universitetų į 
kas jau užbaigtos. 
Klan organizacija, 
jau nupirko visų 
universitetų.

Universitetas, kuris yra skai
tomas vienas senesniųjų na
cionalinių institucijų šioj šaly, 
bus pavardytas the National 
University, Mr. Elrod pareiš-

l)u Yellow cab šoferiai, Ge
orge Patesik ir Mathew Cole, 
prie taxi stoties netoli 3909 
Cottage Grove avė., susibarė ir 
to daviny vienas judviejų ta
po nušautas. Atsitiko taip. 
Patesik išsitraukė revolverį ir 
jį parodė Cole’ui, bet pasakė, 
kad jis esąs tuščias. Tada Cole 
išsitraukė savo revolverį ir nie
ko nesakęs šovė į Patesik.

Patesik, 656 N. Curtis gat., 
tapo nugabentas į Michacl 
Reesc ligoninę, kur jis, beda
rant jam operacija, mirė.

Po to Cole pabėgo.

Tok t o a/e> < 
HOtNOkULU - ĄRŽ _ 

j? ?

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataz, 
Naturopathaą

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų b© vai
stų ir operacijų.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wmdow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Miss Irene Loveli, 25 metų, 
iš Ceder Fulls, la., kuri nese
nai buvo apsigyvenus prie 3909 

(Grand boulevard, rasta veik 
be sąmonės Union viešbuty, 72 
\V. Randolph gat. Ji taip su
mušta, kad, nuvežus kauntės 
ligoninėn, gydytojai sako, jog 
ji vargu bepasveiks.

Rdward Hampden, 61 metų, 
Astor viešbučio klerkas, 176 

N. Clark gat., prisipažinęs už
siregistravęs Union viešbuty 
su sumušta mergina kaipo “Mr. 
ir Mrs. E. Harhpden. 
areštuotas ir pasodintas 
grotelių kol visas dalykas 
patirta.

Šį vakarų, 7:30 valandų, 
Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 place, įvyks tas puikus 
Moksleivių vakaras-koncertas.

Rengėjai užtikrina, kad 
jiems pavyko sutraukti ge
riausios Chicagos meno jėgos.

Visi jau yra išsiilgę išgirsti 
“Birutę” dainuojant. Taigi šį 
vakarų bus proga tai išgirsti 
ir meldžiame jos nepraleisti.

Kaip jau buvo minėta, bus 
ir kalbėtojų, solistų, v pianis
tų, duetų, kvartetų ir kitokių 
pa marginimų.

Bus šokiai, kur grieš puiki 
Grušo orkestrą ir tęsis ligi vė
lai nakčiai.

Tai pirmų sykį moksleiviai 
įstengė surengti viešų ir su 
geromis jėgomis koncertų, ką 
paprastai tik dailės draugijos 
teišsigali rengti.

“Birutė” ir visi kiti artistai 
remia moksleivius materialiai 
ir moraliai. Jie ^dalyvauja pro- 
grame ir — už dykų.

A.nt rytojaus Icaij? 1 valan
dą po pietų, įvyks Moksleivių 

Susivienijimo Seimas, Ray- 
mond Chapelej. Seimas ibaig- 

nedėlioje po pietų.
d’Mentus Amoris.

Vienam vaikui pasikorus 
Pataisos (Parental) mokyklo
je, dabar daroma nuodugnus 
tardymai. Kai kurie tos mo
kyklos petdėtiniai jau pašalin
ta. Nes susekta, kad jie labai 
brutaliai apseidavę su vaikais.

Nevisur nupigintas
gazolinas

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Keletą dienų Chicagoj auto- 
,mob(i|ia(i| neužmušė nei vieno as

mens. Ir jau buvo manyta, 
kad įvedus aštresnius patvar
kymus gatvėse nelaimės 
automobilių sumažės. Bet 
kai. Pereitų trečiadienį 

trys žmonės suvažinėta.
Nuo Naujų Metų Cook 

kauntėj automobiliai užmušė 
viso 408 žmones.

Gazolinui kaina nebus 
greit padidinta

Kai kurį laikų, sako, gazoli
nui kaina Chicagoje pasiliks 
koki ji yra dabar. Tai reiškia, 
kad gazolinui kaina nebus 
greit padidinta.

Lietuvių Teatrališka Dr-ja 
Rūta No. 1, bendrai su kito
mis draugijomis Aštuoniolik
toj ■_ kolonijoj kuria ^vaikučių 
draugijėlę. Bus priimami vai
kučiai nuo 6 iki 14 metų am
žiaus, be skirtumo pažvalgų ir 
lyties.

IDirau^yi 
mokyti va 
ti teatrus, taipjau 
kalbos ir rašybos.

Prašome tėvus, 
auklėtojus, kad savo 
leistumėte į naujų 
lavinti juos. Patys 
rėsite naudos iš naujos gent- 
kartės, tai yra iš Ateities Žie
do jaunuolių.

Pirmas tėvų ir vaikų susirin
kimas įvyks seredoj, rugpiučio 
22 d., Černausko svetainėj, 
1*000 So. Union Avė.
19-tos ir Union). Rradžia 7:30 

vakare.
šiame susirinkime bus ro

domi paveikslai iš vaikučiŲ 
dailės. Pa(vdik]sla^i perstatys, 
kaip yra mokinami vaikučiai 
Europoje ir Amerikoje dailės 
srityje.

Todėl tėvai su vaikučiais at
silankykite minėtą dienų.

Kviečia Bendras Komitetas.
P. S. Tėvams ir vaikams: 

Mes garsinsime visuose laik
raščiuose, bet gali rastis ir 
tokių žmonių!, kurie [laikraš
čiuos nepastebės, tai butų ge
trai, kad y^iku^iai surinktų 
adresus ir priduotų M. Plcč-

Socialistų Partijos 
piknikas

Cook Kauntės Socialistų par 
tijn ruošia antrą 
piknikų l\iverviei\v 

tent rugsėjo mėn.: 
šiame 

miausias 
k u vadas

Rugpiučio 13 dienų McKin- 
ley Park svetainėje įvyko At
eities žiedo Vaikų Draugijėlės 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gyvas ir daug dalykų nutar
ta. Svarbesniuosius aš čia pa
minėsiu.

Nutarta surengti |lšvažiavi- 
mų į Beverty miškus rugpiučio 
26 dienų. Kadangi tėvai sa
vo susirinkime nutarė išva
žiavimų patys rengti, tai jie 
išrinko ir komitetų. Į komite
tą įeina šie: SteMa Prast, 
Frank Jacavičia, Adella Da- 
resh, Veronica Pulsuski, Mild- 
red Kramarsky,/ Elizabeth 
Chesna, Elizabeth Eringiutė.

Apkalbėjus pasirodė, kad 
reikia draugijėlei turėti savo 
nuolatinį korespondentų. Iš
rinkta už korespondentes Ve
ronica Chesna ir Stella Prast. 
Nutarta siiųrfti korcspo’nden)čijas 
y^arwiii|H! imi... . HHIIII

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties .be jo

kių pasekmių, iiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą. pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
veną nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame^ naujausius 

serumus, čiepus, 
taipgi Europiškus 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiutint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, 
pavargęs, sunervuotas ir ar 
gyventi? Ateikite 
stovj jūsų sveikatos 
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraują*.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuorfiet reiškia, svarbiu 
Ar esate nervuoti 
galvos sukimą, 'i _______ __ _ <w_ __
ambiciją? Ar turite kokią netvarką”Slapu 
mo organuose? 
veda prie i 
jūsų sveikata i 
malto laipsnio, 
noru, ateikite 
egzaminą dykai, 
mas sveikatos yra musų

ElecMedical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 Wabash Avė. ..
Valandos nuo 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Jeigu 
nofr
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Ar jus žinote, kad
Nuo to laiko kaip Francija užėmė 
Ruhr distriktą, jie išleido įsakymą, 
kad visi langai visuose namuose ta
me distrikte butų uždaryti 9 vai. va
kare, nežiūrint, kad butų ir labai kar
šta ? Ar jus žinote, kad savaite po sa
vaitės, metai po metų, Helmar Tur
kiški Cigaretai yra suteikę didžiausi 
užganėdinimą milijonams rūkytojų vi
soje šalyje ?

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME

Susiv. Liet. Moksleivių priešsei- 
minis vakaras — koncertas įvyks 
penktadienio vakara, kai 7:30 vai., 
rugpiučio 17 d., Meldažio svetainė
je, 2244 W. 23rd PI. i

Tikietus galima gauti iš anksto 
šiose vietose:

Universal State Banke
Elta Commerce Co.
Montvido aptiekoje.
Naujienose ir jų skyriuose ir
s"UsUpra”kfeeirVugp. 18 <1., 11KAITIENĖ, 2024 S. Peoria St. Chicago 

vai. po pietų.
— Komitetas.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI

Trijų stogų prakiurimas užtaisomą s 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI restoranas. Ge 
ra vieta. Gera proga porai. Par
davimo priežastis, senatvė ir li
ga.

Kreipkitės:
11955 Halsted St.'

PARDAVIMUI 2 balti bar 
bėrio krėslai ir barbernė su 
lysu, $30 rendos. Bargenas 
greitam pirkėjui. 3724 Archer 
Avė., netoli Western Avė.

PARSIDUODA mediniai namai, pry 
šaky 3 flatai ir Štoras ir užpakaly 1 
ruimų namelis. Elektra, gasas, tele- 
fon, garadžius 2 mašinoms. Daržinė 
malkoms ir anglims. Rendos gauna
ma $70.00 į mėnesį. Groserį (tavorų; 
randasi apie $2,000 vertės. Viską par
duosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St.

PARDAVIMUI du namai, vienas 
su groserne, antras dviejų aukštų mū
rinis, beismentas ir (attic) augšlas, 
lotas šalo namo. Galima nupirkti su 
mažu įmokejimu. Gera proga ge
ram žmogui. Atsišaukite pas savi
ninką. 2245 W. 22 St. Tel. Roosevelt 
8606.

AŠ ONA SEMAŠKIUTĖ po vyru 
Lauraitienė, pajieškau Augustą Macą 
ir Agotos Jononiutės po vyru Glaz- 
nienė. Panevėžio pavieto, Remigalos 
valsčiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. Turiu labai svar
biu reikalą. Adresuokite: ONA LAU-

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas, prie Leavitt St., netoli North 
Avė., gerame padėjime, elektra, va- 
$12 5^0^ ren^a’ greitam pirkėjui už

Atsišaukite į krautuvę, 
1545 North Avė.

PAJIEŠKAU dėdės Kazimderio Viš- 
tarto, kuris iš Lietuvos paeina Tau
ragės apskrities, šilėlės valsčiaus.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti Į Apie trisdešimts_ metų kaip gyvena 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk Amerikoje. Girdėjau kad gyvena Chi- 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda-1 cago, ir kad turi biznį So. Chicago. 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei I Todėl jis pats, ar kas apie jį žinote, 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai | meldžiu man duoti žinią, už ką bu- 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

---------- ----
Liet. Ev. Liut. Draugija rengia pik

niką nedėlioj, rugp. 19 d., White Eagle 
Grove darže, Lyons, III. Pradžia 10 
vai. ryto. — Komitetas.

siu labai dėkinga. Ona Vištartaitė (Pi- 
libaitienė), 1502 Clifton Avė., Rock- 
ford, Illinois.

Rytinės žvaigždės P. ir P. Kliubas 
rengia draugišką išvažiavimą j Jeffer- 
son mišką sekmadienį, rugp. 19 d. 
Bus puiki muzika ir kitokie pamar- 
ginimai. Vieta ant kalnelio.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU Ignaco Zalatoriaus. 
Keli metai atgal gyveno Chicagoj ir 
dirbo už kriaučių, dabar nežinia kur. 
Malonėkite atsišaukti patsai, ar 
žinote praneškite laišku į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
3210 So. Halsted St. 
 Box No. 9

kas

APSIVEDIMAI.
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

dainų repeticijos neįvyks pėtnyčios 
vakare, nes mokytojas A. P. Kveda
ras turi dalyvauti Moksleivių vakare 
Meldažio svetainėj.

Valdyba.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergai
tės, arti 30 metų ir lig 40 metų any
žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai
tės, kurios turi pinigų sučėdyjusios 
ir aš seivinu pinigus ir turiu savo liz
dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 
vaikinas. Joseph Joksawicz, 1509 Har- 
vey Avė., Oak Park, III.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš- 
seiminį vakarą rugp. 17 d., su pro
gramų, Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti- 
kietus galima gauti iš anksto: “Nau
jienų” ofise, Universal State Banke, 
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos 
narius. Komitetas.

PAJIEŠKAU merginos 38 ar 
39 metų apsivedimui. Aš esu 39 
metų senumo. Atsišaukite 
ku į Naujienas,

1739 So. Halsted St. 
Box 308

laiš-

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų 

prie rinkimo skudurų. Pasto
vus darbas, ateikite prisirengę 
dirbti.
Illinois Rag and Metai Co.

1820 W. 14-th St. .

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Mokama gera alga.
Republic Wastc Paper Co. 

1039 Congress St. arti Morgan

REIKALINGA MERGINA į Dry 
Goods krautuvę už pardavinėtoję. Ge
ras mokesnis, trumpos 
darbas pastovis.

Atsišaukite:
J. SANDARGS & 
3159 So. Halsted 

Chicago, III.

valandos

CO., 
St.,

ir

REIKALINGA senyva moteris dėl 
padabuojamo vaiko išėjimo laiku. Mo
kestis geras, arba ir kambaris. Gra
žioj vietoj su visais parankumais.

Kreipkitės laišku j 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
8210 So. Halsted St.

Box No. 8

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kp. 
rugp. 19 d. ruošia draugišką išvažia
vimą į Finck farmą. 5 mylios nuo 
Racino. Reikia važiuoti j pietus tie
siai Asylum Avė. iki 5 m. keliu. Ten 
randasi maškas, kuriame ir bus šis 
išvažiavimas. Prasidės 10 v. ryto, 
įžanga nemokama. Bus programėlis. 
Kviečiame kaip vietos lietuvius, taip 
ir kaimynus atvažiuoti. Muzika, gė
rimus ir aiskrimą parūpins rengėjai. 
Svečiai atsiveskite pietus iš namų. 
Tame miške randasi daug baravykų, 
bus galima pagribautt — Komitetas.

JIESKO PARTNERIU

REIKIA moterų dirbtuves 
darbui. Turi būti stipri. At
sineškite tamsų žiurstą.
ALEXANDER FILSHIE CO., 

5801 So. State St.

PAJIEŠKAU PARTNERIO. Reika
lingas pusininkas j restaurano biznj. 
Biznis senas ir geras uždarbis. Atsi
šaukit, kad ir nebuvę bizny, darbą iš
mokysiu. Norinčiam.' pirkti parduosiu 
visą. Prekė: už pusę $900.00 — visa 
$1700.00. Michigan Avė. Restaurant, 
10822 Michigan Avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 6995

REIKALINGA prie stubos dar 
bo merginos, ar senyvos mote
ries. Geros darbo sąlygos ir ne
blogas užmokesnis. Kreipkitės:

3267 So. Halsted St. 
į Storą

Detroit, Mich. — Draugiškas Išva
žiavimas j Palmcr Park, rengia Det
roito IJetuvių Draugijų Sąryšis, ne
dėlioj, rugp. 19 d. Pradžia 1 vai. po 
pietų. šis išvažiavimas yra rengia
mas Sųryšio visų lietuvių progresyvių 
draugijų. Todėl kurie tik mylite link
smai praleisti laiką su draugais, at
vykti. Vieta yra puiki, kaip žaidimui, 
taip ir diskusijoms. Išvažiavimas 
įvyks lietuvių kolonijoj.

— Sąryšio Komisija.

Raltgudžių Piknikas. — Baltgudžiai 
rengia pikniką sekmadienį rug. 19 d., 
10 vai. ryto, National Grove darže.

Karus reikia imti 22 ir važiuoti kol 
sustos. Paskui lainių karai priveža 
iki daržui.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas, Cicero, la

bai gražioj vietoj, prie pat Lietuvių 
Bažnyčios, 1439 S. 49th Court. Vie
ta tinka dėl fruktų štoro, grosemės 
hrba dėl barzdaskutyklės. Panašių biz
nių arti nėra. Galima prie štoro ir 4 
ruimus i-endavot

Savininkas 1221 S. 51st Avė., ant
ras flatas iš užpakalio. Galima ma
tyti iki 12, ir vakarais nuo 6, ir pa
dėlioję.

PILIPAS RUMBAUSKAS,

REIKIA patyrusių skrybėlių 
dirbėjų ir copyisčių prie ranko
mis dirbimui skrybėlių. Artistiš
kas rankų darbas.

Kreipkitės:
56 E. Randolph St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

LSS. 81 kp. ir LDLD. 86 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą 1 Jefferson 
miškus nedėlioj, rugpiučio 19 d. 1923. 
Bus programas: kalbės Dr. A. Mont- 
vidas ir daugelis kitokių pamarglni- 
mų. Publika kviečiama skaitlingai at
silankyti, net turėsit kur smagiai lai
ką praleisti ir tyru oru pakvėpuoti.

KOMITETAS.

Iškilmingą 21mą pikniką rengia 
Ev.-Liut. Draugystė, nedėlioję, rugp. 
19 d., 10 v. ryte, White Eagle Grove 
Darže, Lyons, III. Nepraleiskite šito 
puikaus pikniko, ne.V tai tik viens bus 
teks. — Komitetas.

ANT RENDOS didelis Storas. Ga
lima uždėti saliuną, ice cream parlor 
arba rostauraną. Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto 
vai.

REIKALINGAS bučeris prie gro- 
semės. Darbas ant visados. Galite at
eiti tuojau prie darbo. Pageidautina, 
kad pradėtų dirbti 6 vai. ryto.

1835 Wabansia Avė. 
North Side

iki 9
vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

STORAS rendai su ruimais ge
roje vietoje.

Kreipkitės:
8527 So. Halsted St.

Savininkas:
856 W. 33rd St.

REIKIA darbininkų į fandrės 
jardą ir šapą. Ateikite pasiren
gę darban į samdymo ofisą. At
dara nuo 6:30 ryto,

CRANE CO.,
So. Canal & 16th St. ar

So. Kedzie Avė. ■'& 40th St.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mo šiandien neįvyks, kadangi bus 
moksleivių vakaras.

— Komitetas.
... i.. ,

Brighton Park. —• Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas Įvyks 
Šiandie, rugp. 17 d., 7:30 v. v. Mc 
Kinley Park salėj, prie 37tos ir West- 
em. Visi Dramos Skyriaus nariai ma
lonėkit atvykti laiku, nes bus išda
lintos rolės veikalo “Netikėtas sugrį
žimas”, kurs bus iš naujo pakartotas.

— Valdyba.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no žmogaus, tarpe 33v— 39 gat., kad 
nebūtų toliaus per 3 blokus nuo Hal
sted St. Kad kartais galėtų ir val
gį pataisyti. I kambarį turi būt at
skiras įėjimas. Atsišaukite:

J. R.
768 W. Congress St., Chicago

REIKIA abelno siuvėjo, pa
geidaujama vedęs, su geru žmo
gumi eisiu į partnerius. Siuvu 
rubus nuo $50 > ir augščiau. Ra
šykite arba atsišaukite Leo H. 
Beszhak, 418 Va Grand Avenue, 
Beloit, Wis.

Brighton Park. — Liet. Laisvės 
Paš. Kliubas rengia draugišką išva
žiavimą nedėlioj, rugp. 19 d., 10 vai. 
ryte, I>eafy Grove darže, priešais Tau
tiškas Kapines. Kviečiamo draugus ir 
drauge* atsilankyti

— Komitetą*.

SIŪLYMAI KAMBARIO
IŠSINUOMOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgio pa
taisymu. Kreipkitės adresu: 
6637 S. Rockwell St., Chicago, į 
vakarus nuo Western Avė.

REIKIA vyrų; kubilių-bendd- 
rių, slack bačkų kilnotojų ir 
headerių.
DANIEL BURKHARTSMEIER 

COOPERAGE CO.,
7244 South Chicago Avė.

REIKIA shaperių prie parlo- 
ro siutų. Nuolat darbas^

Kreipkitės:
VALENTINErSEAVER CO.,

. t 4127 George St
Roseland. — L. M. D. Aido Chofas 

rengia išvažiavimą nedėlioj, rugp. 19 
d., į Washlngton Heights miškus, prie 
107 gatv. ir Racine Avė. Bus pro
gramas dainuos Aido Choras naujos 
dainos, Aido choras vadovaujant d. 
žuronui. Malonėkite atsilankyti pasi
klausyti gražių dainų.

— L. M. D. Aido Choras.

IŠRENDUOJU pigiai du dide
lius kambarius. Parankus mažai 
šeimynai, arba Bingeliams. Važi
nėjimas parankus karais ir L. 
Netoli Westem Electtric dirbtu
vės* Atsišaukit vakarais.

1827 So. Harding Avė.

PARDAVIMUI

Liet. Teatr. Dr-jos iv. Martino mė
nesinis susirinkimas jvyks iešeadienf, 
i*ugp. 18 d., 7:30 vai. vak., švento Jur
gio parapijos svetainėj, 32 PI. ir au- 
bum Avė. Visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti, nes turime naujų rei
kalų aptarti. Į

— P. Kilevičia, rašf.
Lietuvių Moterų Pašelp. Kliubas 

laikys savo susirinkimą nedėlioj rug
piučio 19 d., 2 vai. po pietų, Mark 
vVhite* Square Park svet. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių, nes įstoji
mo mokestis dabar žymiai numažinta.

—I Fin, rašU A. Juozaitienė.

MODERNIŠKAS kambarys 
ant rendos, atskiras įėjimas. ■

Telefonu klauskite:
Boulevard 8502

EXTRA DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučeimė ir grosemė vi

sokių tautų apgyventa. Biznis išdirb
ta per daug metų. Cash biznis. Par
davimo priežastis patirsite ant vietos. 
Parduosiu liž pirmą Ir teisinga pa
siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas 
turi greitu laiku apleisti miestą. Kas 
f rimtesnis, tas geresnis bus į tą biznj 
r už prieinamiausią kainą. Atsišau

kite po antrašu:
4901 W. 12-h St., Cicero, III

DUODU su rakandais kamba
rį už dalj darbo prie namų, mo- 
terei arba vedusei porai.

Atsišaukite:
1217 Independence Blvd.

PARSIDUODA saliunas 
dviem namais geroj vietoj, ap
gyventa daugiausia švedų ir vo
kiečių. Biznis yra geras. 'Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai. 611 W. 59th St.

PARDAVIMUI —
I PARDAVIMUI saliunas, ge-| SALIUNAS IR 
roj vietoj biznis išdirbtas,! BARBERNĖ 
Parduosiu pigiai, nes greitu! ATSIŠAUKITE 

| laiku apleidžiu Chicagą. Atsi-| Elnerald Avė.
šaukite | ' T-“

4502 Honore St. Chicago p. bargenas cicero.
-----------—— .............. - - I smulkių daiktų. Parduosiu už $350. L įverstas esu parduoti 2 namus, 

PA TKTjnTTnnA I Ar jei kas norėtų galėtų pirkti vie-1 Pr^®a^1Pia,PeJlaP?e nuo fronto štoras
Į PARSIDUODA groserne ir I nūs show casus. Atsišaukit* greit, nesiryš Elektra, gazas ir vanos, 
saldainių krautuvė, geroj apie- apleidžiu Chicago. ^pakalimame 2 po 4 ruimus. Elekt-T I 1907 S Halsted Str I ra> gazas; renda $55.00. Kaina $4600,llinkėj, arti mokyklos. Par- • HaIsted btr* mortgičių $1200 ant 4 metų. Matyt 

nei n Inhni ai I ' įgalima dienomis iki 12 ir vakaraisduosiu labai pigiai. PARDAVIMUI) grosemė, geroj vie-lnuo 6 arba nedėliomis. P. Rumbauskas
3138 W, 39-th St. I toj ir seniai lietuvių apgyventa. Ciga-I 1221 S. 51 avė., 2nd rear, Cicero.

_____ I rų, tabako, ice creamo, rūkytos mė- 
7 ’ | sos ir abelnai visokių mažmožių. Prie- 

EXTRA DIDELIS BARGENAS. I žastį pardavimo sužinosite ant vie- 
Pardavimui bučernė ir grosemė. Biz-1 tos.

nis gerai išdirbtas. Parduosime su na-1 Atsišaukite:
mu arba be namo. Namas mūrinis, ant Į 4541 S. Hermitage Avė.
kampo, gražioj vietoj, Brighton Par-I r----------------- -------------------------------
ke. Turiu greit parduoti iš priežas-| pApainTTnnA vo
ties ligos. Atsišaukite pas savininką: * . 

4359 S. Campbell Avė. I tra ir gasu, vieta apgyventa visokių
| tautų, ant čielo bloko nėra kito to-■ t*a nTXAnrm<TiT 

PARDAVIMUI saliunas, kurinio biznio. Jei kas norėtų galėtų pirkti PARDAVIMUI 
galima visados ?erą biznj dary-H "Saukit pa8 eavinink*: mas 8U{ 8aliu"u !r
ti ir geroj vietoj. Priežastis ne-1 2900 So. Union Avė. jgera vieta, biznis
sutikimas partnerių. I vvmn*! t.—*—* * u., v « I Esu priverstas

Kreipkitės:
5959 So. State St

PARDAVIMUI 2-2 flatai, randasi 
6210-12 So. Fairfield Avė. Parduosiu 
pigiausiai apie $3,500 arba $4,000 pi
nigais. Jei jus reikalaujate namo, ne
praleiskite šios progos iš jūsų ran
kų. Kas nors jumis ten pasitiks vi
suomet. Arba atsišaukite pas: A. H. 
MOGILL, 180 N. Wells St., Phone 
Franklin 1423.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų mūrinis namas, elektra ir 

maudynės. Kaina $8,500. Mainysiu ant 
bučemės, lotų arba kitokių biznių.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Vėliausios mados 2 pagyvenimų ma

rinis namas 5 ir 6 kambariai. Karštu 
vandeniu šildoma už $12,500.

Toks pat namas ant 56 St. ir Pau
lina už $11,500 įmokėti $2,500.

6 flatų po 5 kambarius namas, vis
kas vėliausios mados su garu Šildo
mas ant Garfield Bulvaro prie Her- 
mitage Avė., už $32,000.

Kreipkitės pas:
LEON R. JARUSZ

Ant viršaus Universal State Bank 
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

mūrinis na- 
restaurantu, 

išdirbtas.
parduoti iš 

šerne ir bekemė su namu. Biznis ge-1 priežasties moteries ligos, 
rai išdirbtas; priversta esu parduoti! 2468 Blue Island Avė. 
pigiai, nes vyras mane apleido. To-|

EXTRA! Pardavimui, bučernę, gro- 

rai išdirbtas; priversta esu parduoti 
J * * . ____
kis biznis negalima vienai moterei už- 

I SPECIALIS BARGENAS
ONA KAIiEDIENfi, I Pardavimui 2 augštų mūrinis na- 

N. E. kampas 35th ir Union Avė. I mas prie 51 St.. turi 4 flatus po 6 
----------------------------------------- I kambarius ir skiepas, ant dviejų lo- 

PARSIDUODA grosemė, cigarų, ei- UV- Reikia pinigais $5,000, kitus leng- 
garetų ir saldainių krautuvė, su 4 I vals išmokėjimais, kreipkitės infor- 
kambariais gyvenimui, garu apšildo- I maciJU PŲ® 

-------------------—------ ---- —..............  ■ ma. Daroma geras biznis, kitos to-1 *705 So. Kolin Avė.
PARSIDUODA saliunas geroj

vietoj, apgyventa visokių tautų.ltis pardavimo, turiu du bizniu.
Biznis gerai išdirbtas. Turiu* 2630 w’ 38th street 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai. 

2114 So. Halsted St.

Už PUSĘ KAINOS parsiduoda bu-1 laiky°- 
černė ir groserne, arba mainysiu ant 
namo, loto arba automobilio. Priežas
tis labai svarbi. Jeigu norit gauti bar
geno, skubėkite.

Kreipkitės:
671 W. 14th PI.

NAMAI-2EME

PUIKUS. NAMAS SU PELNINGU 
BIZNIU.

Grosemė, šalta mėsa, fruktai ir 
smulkus stakas, su visais rakandais: 
kaunteris, šiokeisas, lentynos, ledau- 
nė, vogos, visas įrengimas pardavinė- 

i jimui šviežių žuvų ir tt. Labai gera 
BRIDGEPORTO BARGENAI! I vieta su extra 25 pėdu lotu ir di-

t*at>^awt^ttt i r . , ,. i Namas mūrinis 4 flatai 4 rui-|d?liaiJ “j®<Jžiai8» ? kambariai, stikii- 
PARDAVIMUI bučernė ir visokių | . . . , . | nis užpakaly porčius, stiklinis ir sie-

žaiėsių. Ruimas gyvenimui; listas ii-1 mus, akmenims pundamentas. I telių fronto porčiug, nuo audros už- 
----z .-------------- * ’ **_**.i^  I laidos ir sieteliai-langams. Ugnavie- 

’ v-. * » - . I tė, knygoms šėpa, su veidrodžiais du-mentas. Rendos $75.00 į mėnesį. I rjs, indams klosetas, rūbams klosetas. 
Kaina $7,000. Medinė cottage 2 .Pulki£8 modemilkos arfuolinės duris 

, ... , |ir užbaigimas. Aržuolinės grindis.
,____ ____ _________________  flatai po 4 ruimus, elektra ir ex-| Visi reikalingi įrengimai ir apmokėti.

PARDAVIMAI,, grosernė, Tu-|tra lotas 25 pėdų platumo. Kaina IULMO, išmokėjimais. $10,500 pini- 
H būt parduotą rtpojau iš prie- $3,700,00, įnešti tiktai $1,200.1 j. KENT,
žasties ligos. Parduosiu pigiai. Matykit mumis, mes turime dar I S

Atsišaukite: daugiau bargenų. Klauskit Klem I 0718 w‘60
S. MOSNI Įwidges, 750 West 85th Street, dv^re arba

1915 So. Union Avenue Tel- Yards 1981į< 1----- ----- ----- ---------------------
-------------------------- --------------- ib I PARDAVIMUI 6 kambarių 

PARDAVIMUI,spaustuvą, dir-------- £111611611111Al I cottage, naujai ištaisyta, 1 lubos
btuvių distrikte, , Parduosiu pi- Į SU IUWUDU.UM I nuo 2 karų linijų, netoli parko ir
daioUu^kt lt“en<Ln6’ PARDAVJMUl' ^mai^ ^80?’ t^°°

1845 SO 52nd A^ mui ant mažesnio Mtomobilio, Įpmtgais. 5739 So. Ehzabeth Avė.
Cicęrol M “ PARDAVIMUI 5 kambarių

____________ 1 _ |Co., Viskas gerame padėjime. I modemiškas cottage su iotu ir gara- 
PARDAVTMTir oroRemfl et- Ateišaukite: Mus antvienosmašinos. Turiupar-l AiiDA v nu U J groserne, Cl-I _ QK,, I duoti, nes apelldžiu miestą.

garų, saldainių ir kitokių smu'lk-1 vau w. ootn n. I Atsišaukite 
menų krautuvė. Tokia krautuvė 4 v x I
čia tik viena visame bloke. Par-1 daromas, tinka dėl bile kokio biznio.! akru žemės pardavimui, 
duosiu SU namu arba be namo. Atrodo ir eina kaip naujas; parduosiu ,7 aKrU /emes paruaviinu , 

717 w 91 t n labai pigiat NepraJeukite progos ant viskas gerai įrengta, už ?l,000,
III |git0 nepaprasto 1200 akrų, $4,000, savininkas.

1BOT So. W-th ATacera.111. | F. H. SMITE,
R. F. D. 5, Box 80, 

Salem, Mo.

gas, biznis daroma* cash. Arti kito I Elektrų, toiletai. 
tokio biznio nėr*. Pardavimo priežas
tis liga.

Klausute
Tel. BouJmartl 7838

vMamBSP

AUTOMOBILE

PARDAVIMUI groseriič ar- ___________
ba mainymui ant lota, arba Į didelis BARGENAS VARTOTŲ 
Automobiliaus; vietą Ir 
senas ir gerai išdirbtas, 
duodu už prieinama 
Kreipkitės 3233 So* Halsted St.

biznis I AUTOMOBILIŲ.
p I 1. Jordan 1920 touring......... $495

I 1. Hųdsoh Super aix sodan 
kaina. I 2. Chevrolet 1920 ................

1. Packard 6, kaip nauja*
1. Vili® -r—i*-—-7...... *95| barius; kaina $7,000 cash

PABDAVĮIMO saliuna. auj^n-k0“n’ kSn!? ^‘l2’000 West Pullman. -------

namu ar be namo* L __ ,
mui saliunas, biznis išdirbtas 
per daugel metų 4 kambariai 
užpakalį; parduosiu pigiai. 
■Priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite 732 West 18-th St 

■ ....... -a. TU,.. i ■ • r.ii I.iįį ■M.cu.^įJbi.raa

ĄWlj I Į ĮIIB ĮMPI ............ ■■ ■ I" ■

PARSIDUODA pigiai muri- 
$395| nis namas 2-jų flatų po 6 kam 

tt viii r* * *95| barius; kaina
1. Hupmobihs Demonstratan I ______

SOUTH SIDE BARGENAS
5644 So. Elizabeth, 2 flatų naujas 

mūrinis namas, vėliausios mados įtai
symais, po 5-6 kambarius, 2 furnacc 
heaters. Parsiduoda pigiai.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

PARSIDUODA BIZNIAVAS namas 
kuris neša rendos $77 ir galima gau
ti ir daugiau. Storas ir 4 dideli kam
bariai pragyvenimui ant viršaus yra 
5 ir 4 Kambariai, visi kambariai yra 
šviesus iš visų pusių, elektra, vana 
ir gasas.

Mainysiu ant bile kokios biznies, 
loto ar automobiliaus.

Nepraleiskite šitos progos, nes kas 
pirmas tas nesigailėsis.

Perskaitę prašom nepamiršti pra
nešti savo draugams.

Savininką galima 
dos.

Kreipkitės:
504 W. 43rd

matyti visa-

st.

BARGENAS
Pardavimui 2 flatų frame namas, 

cementiniu pamatu, 6-6 kambarių, 
elektra, 2 karų garadžius, $5,000.

2 flatų, mūrinis, 5-6 kambarių, mo
demiškas namas, garu šildomas, kai
na $11,500.

2 flatų mūrinis, 6-7 kambarių, ne
toli Garfield Blvd., kaina $10,300.

6 flatų namas, 1% metų senumo, 
modemiškas, garu šildomas, kaina 
$35,000, pinigais $10,000.

Atsišaukite pas:
LYNCH and O,MELIA 
5509 So. Halsted St.
Pilone Normai 1236

EXTRA BARGENAS ANT LOTŲ 
Parsiduoda du kampiniai lotai. 

South Sidėj, 60 pėdų pločio, 125 pė
dos ilgio. Tinkami bile kokiam' biz
niui. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bučemės, saliu- 
no, automobilio arba kitokio biznio. 
Atsišaukite tuoj, nes kas pirmesnis, 
tas naudosis. Kreipkitės pas

FRANK J. LUCAS 
4116 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107

SPECIAL BARGENAS
Parsiduoda 2 pagyvenimų muro na

mas, South Sidėj, namo parankumai 
vėliausios mados. Namas neša 30 nuo
šimtį. Savininkas parduos už $11,000. 
Arba mainys ant bučemės, nepai
sant apielinkės. Atsišaukit greitai, 
nes kas pirmesnis, tas laimės. Del 
sužinojimo bargeno kreipkitės pas

FRANK J. LUCAS 
4116 Archer Avė. i

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI Miltinas, ge- 
roj vietoj biznis išdirbtas, Par
duosiu pigiai, ne» x turiu du 
bizniu.

Atsišaukite 4914 S. Ashland 
Avenue.

”hi mainjmio. irautuvi atdara nuo 7 ryto |c Markūnas, 654 Wėst 120 St Pardavi-U | Tel.

Motor Sales Co. 
6018—14 S. Kedzie Avė.

...........———————.. »a
PARDAVIMUI pekamės tro-1 gražioj vietoj 

kas, 1921 metų už $200.00. Yralriaus medinį 
visais geras beveik kaip naujas, kaina $4500.

Kreipkitės: I S. Markūnas
8045 Emerald Avė. Telephone Pullman 2856» i

. i ...................................- ■ . ..........** | ■

TURIU PARDUOTI 
prie" 
namelį

labai 
kliošto- 
2 lotai

654 W. 120 St.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mainau ant PARDAVIMUI icottage, 5 
loto. Mano automobilius yra ge-1 kambarių ir vana, didelis vir
pame stovyje “Velie” 5 pasažie- šui kambarys ir skiepas. Kai
rių, naujos gumosl ir naujas vir-lna $4,800, pinigais už $3,000. 
šus* Atsišaukite pas: Carl Gae-| 2527 W. 45-th St. 
dle, 4605 So. Ashland Avė.

TURĖKIT GI3RUS LAIKUS 
SUBATO J IR NEDĖLIOJ 

S150S150 
ATMINKITE

Jei jus turite vartotą karų, mes nuleisime jums $150 ar 
daugiau kada jus pirksit* bile vieną perbudavotą karą iš 
musų stako. Jūsų senas karas .priimamus kaipo pinigai 
užf pirmą {mokėjimą. Kitus išmokėjimus per dvyliką m«ė-

Apžiūrėjimas pertikrins jus musų“gero pasiūlymo..

Oakland Motor Car Company
Dirbtuvės šaka

2426 S. Michigan Ave„ Tek Calumet 5310
atdara rakande Ir nedėldieniaiet.

M -

----1 MAINYSIU namų 2 flatų, 
Į mūrinį ant beveik išvalytos 

| Įfarmos ir $3,000 pinigais.
A. JONAITIS, 

2808 W. Van Buren St.

PARDAVIMUI viena aukščio 
6 ruimų mūrinis namas. Elek
tra, garadžius dėl 2 mašinų. Vis
kas gerame stovyje. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės:

8646 Normai Avė.

4 pagyvenimų medinis namas 
2 po 4 ruimus 2 po 5 ruimus. 
Vieta 8544 Pamell Avė. Parsi
duoda pigiai, tiktai $4,500. Sa
vininkas.

3410 So. Auburn Avė.

DIDELIS BARGENAS South Sidėj 
70th St. ant karų linijos. Bizniavas 
mūrinis namas 3 Storai ir 9 flatai po 
j ir 7 kambarius, maudynės, elektra 
ir visi kiti parankumai. Pečiais1 apšil
domas. Rendos į mėnesį $475.00. Kai
na $35,000. Cash $10,000. J. Augaitis, 
SOS W. 33 PI., Tel. Boulevard 1550.

■S—*

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 4 pagyv. po 4 kamb. mūrinis na
mas, su vana ir elektros šviesa; pe
čių šildomas, namas randasi: 3619 
Auburn Avė. Kaina $7,500.

J. B. JACK & COn 
Matyk A. Jonaitis 

2808 W. Van Buren St.

MOKYKLOS

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGB

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 telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ng. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
i asmeniniai nurodymai. Diplomos,

Vietos.
DORA FURLONG SCHOOL 

701-775 Transportation Bldg. Wabash
2595, S. W. kampas Dearbom- 

Harrison Sts.

Į IMPERFECT IN
i


