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Vokietija vėl
> nusileidžia
Siūlo kompromisą

Italija grūmoja Graikijai

Italijos komisionieriai nušauti 
Graikijoje

Vokietija vėl nusileidžia
Sutinka sustabdyti pasyvį prie

šinimąsi tylomis sąlygomis

BERLINAS, rugp. 29. — 
Vokietijos darbininkai ir Ruhr 
distrikto gyventojai sutinka 
sustabdyti pasyvį priešinimą
si kaip tik Franci ja formali
niai prisižadės:

1. Sugrąžinti deportuotuo
sius žmones,

2. Paliuosuoti apkalintus
žmones, f

3. Gvarantuoti pragyvenimo 
ir gyvasties saugumą Ruhr gy
ventojams.

šias sąlygas paskelbė oficia- 
linis socialistų parlamentarinis 
žinių biuras. Biuras gi tai su
žinojo tiesioginiai iš kancle
rio Stresemanno.

Biuras sako, kad tai nereiš
kia kapituliacijos iš Vokieti
jos pusės, bet parodymas pa
sauliui, kad Vokietija Sutin
ka daryti viską, kad tik už
baigus pražūtingą industrinį 
karą Ruhr distrikte.

Taipjau tajx) paskelbta, kad 
Vokietija dabar sutinka duo
ti tiek gaminių, kiek premje
ras Poincarc reikalauja iš 
Ruhr distrikto, jeigu tas gami
nių daugis bus praplėstas ant', 
visos Vokietijos, o ne vien ant 
Ruhr ir Pareinio distriktų.

Ruhr kapitalistai nori 
taikos

---------------------- Į

BERLINAS, rugp. 29. — Po
litiniuose rateliuose kalbama, 
kad Vokietijos valdžios pastan
gos pradėti kontribucijos de
rybas prasidėjo dėl reikalavi
mų Ruhr ir Pareinio kapita
listų, kurie daug labiau nori 
taikos, negu armija besiprie

šinančiųjų talkininkų okupaci
jai.

Eina gandai, kad eina pasita
rimai tarp Vokietijos ir Fran-

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą. 

cijos fabrikantų, kurie tiki, 
kad padėtis žymiai pagerėjo po 
kanclerio Stresemanno kalbos.

Vokietijos fabrikantams nu
sibodę kęsti nuostolius delei 
palaikymo pasyvio priešinimo
si ir delei apsistojimo darbo 
jų dirbtuvėse ir kasyklose. Be 
to esą ir darbininkai ištvirk- 
sią, nes jie dabar už pasyvį 
priešinimąsi okupantams gau
na nedidelį atlyginimą kaipo 
bedarbiai.

Gub. Pinchot turįs paruo
šęs kompromisą

Siūlys i antracito puikink ašių 
streiką atidėti 30 dienų ir ta
da tęsti derybas dėl algų.

HARRISBURG, Pa., rugp. 
29.— Gubernatorius Pinchot 
šiandie vakare padarys tikrą
ją intervenciją į antracito ka
syklų savininkų derybas su 
angliakasiais. Jis šiandie va

kare sušauks bendrą abiejų 
pusių susirinkimą ir pasiūlys 
savo kompromisą, kurį jis pa
ruošė išvengimui angliakasių 
streiko ateinantį šeštadienį.

Sutartis tarp kasyklų savi- 
njnkų ir antracito angliakasių 
turi būti padaryta prieš vidur
naktį rugpiučio 31 d., nes ta
da 150,000 angliakasių apleis 
kasyklas.

Esamomis žiniomis,! gub. 
Pinchot paduos, sekamus pa
siūlymus:

1. 30 dienų paliauba, unijai 
atšaukiant streiko paskelbi
mą.

2. Kad kasyklų savininkai 
visur įvestų 8 vai. darbo die
ną.

3. Kad kompanijos leistų 
unijoms pastatyti savo agen
tus kompanijų raštinėse algų 
išmokėjimo dienoj rinkti uni-r 
jos duokles.

4. Kad abi pusės sutiktų 
tęsti derybas apie algas. Dery- 
bose nustatytosios algos veik
tų rjuo rugsėjo 1 d.

Siūlymą arbitraeijos guber
natorius atidėjo delei anglia
kasių griežto priešinimos vi
sokiai arbitracijai. Ką jis da
rys kada viena kuri pusė at
mes dabartinius jo pasiūly
mus, jis nesako.

Reikalaus algų pakėlimo.
Angliakasių atstovai davė su
prasti, kad jie nepriims jokio 
kompromiso, kuriuo nėra pa
keliama alga nuo rugsėjo 1 d. 
'Gubernatorius gi veikiausia 
jokio algų pakėlimo nesiūlys.

I derybas atvyko ir anglia
kasių unijos centralinis pre
zidentas John L., Lewis, taip
jau visi 38 nariai algų komi
teto.

Rengiasi prie streiko.

Nežiūrint vedamų derybų, 
kaip angliakasiai, taip ir ka-
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sykių savininkai rengiasi prie 
streiko. Unija sutiko streikui 
prasidėjus palikti 4,000 darbi
ninkų prižiūrėti kasyklas ir 
palaikyti jose tvarką, bet tik 
su sąlyga, kad jie dirbs tik 8 
vai. į dieną. Manoma, kad de? 
lei to bus susitaikinta dar 
prieš M reikli i prasidėsiant.

Italija reikalauja Graikijos
atsiprašimo

Taipjau reikalauja atlyginti už 
užmušimą penkių rubežiaus 
komisionierių.

IjONDONA'S-, rugp. 29. — 
Iš Rymo pranešama, kad pre
mjeras Mussolini įsakė Itali
jos ambasadoriui Athenuose 
pareikalauti iš Graikijos val
džios pilno atlyginimo ir taip
jau greito atsiprašymo už už
mušimą Graikijoje penkių Ita
lijos komisionierių Graikijos- 
Albanijos rubežiauls komisijo
je. Premjeras taipjau pareika
lavo suėmimo ir nubaudimo 
užmušėjų.

Tie penki italai, jų tarpe ir 
vienas generolas, liko užmušti 
jiems važiuojant automobiliu 
iš Janina, Albanijoj, į Santi 
Quaranta. Į komisiją buvo pa
leista iki 40 šuvių. Kada at
vyko automobilius su Graiki
jos komisijos nariais, puolikai 
jau buvo pabėgę. Kadangi api
plėšti komisijos narius nebuvo 
bandoma, tai italai spėja, kad 
juos užmušta politiniais tiks
lais. Komisijai, kurioj ir tie 
italai dalyvavo, buvo pavesta 
nustatyti rubežius tarp Grai
kijos ir Albanijos.

Padarė 6 rekordus
Išbuvo ore nemisileidę 37 va

landas.

SAN DIEGO, Cal., rugp. 29.
— Du armijos aviatoriai, kapt. 
Smith ir Įeit. Richter padarė 
šešis rekordus tolumo ir ilgu
mo skridime. Jie išbuvo ore 
nenusileidę virš 37 valandų. 15 
kartų jiems būnant ore . buvo 
pilihriia į jų aeroplaną gasoli- 
no. Jie tai ir pirmiau bandė, 
bet tai buvo tik bandymas. 
Dabar gi jie prirodė, kad pa
siėmimas kuro skrendant yra 
galimas ir praktiškas daigtas. 
Jie taipjau gaudavo iš kitų 
aeroplanų ir maisto. Jie įro
dė, kad aeroplanui toli skren
dant visai nėra reikalo imtis 
daug gasolino ir maisto, tik 
reikia įsteigti tam tikras sto
tis.

Į tas 37 valandas jie nuskri
do daugiau kaip 5,000 kilomet
rų. Tuo jie padarė ir greitu
mo rekordą, nes didesnio at
stumo dar niekas tokiu grei
tumu nebuvo nuskridęs. Taip 
2,500 kilometrų jie padarė į 17 
valandų, kuomet pirmesnis re
kordas yra 21 vai. 3,000 kilo
metrų jie padarė į 21. vai., o 
pirmesnis rekordas yra 26 vaĮ. 
4,000 kilometrų jie padarė į 
28 vai., o pirmesnis rekordas
— 35 vai. Virš 4,000 kilomet
rų dar niękas ntjbuvo nuskri
dęs be sustojimo.

Juodasis tyfus užpuolė šeimy
ną; 3 mirė.

SOUX CITY, la., rugp. 29.— 
Visą ūkininko Henry Klewe 
šeiminą užpuolė juodasis ty
fus. Trys šeimines nariai — 
tėvas, motina ir viriausias sū
nūs jau mirė bėgyje vieno mė
nesio laiko. Jie mirė kas 8 die
nų protarpy. Kiti penki šeimi- 
nos nariai sunkiai serga ir vei
kiausia irgi mirs.

Pirmas^Socialistas Kongresmanas

Socialistai kongresmanas VICTOR L. BERGER iš Mil- 
waukee, Wis., su savo žmona, kuri/j dabar sugrįžo iš Euro
pos. Jis dalyvavo! internacionaliniame socialistų kongrese 
Hamburge kaipo Amerikos Socialistų partijos delegatas. 
Kongreso pasekmėmis jis labai patenkintas. Bergeris buvo 
pirmas socialistas Ikongersinanas šioje šalyje. Po to jis buvo 
du kartu išrinktas senatan, bet kapitalistai jo nepriėmė. Da
bar vėl tapo išrinktas atstovų butan.

Mortenson rezignuoja
Mokyklų superintendentas kai 

tiina politikierius.

CHICAGO. — Chicagos mo
kyklų superintendentai* (Pteter 
A. Mortensoh rezignavo iš sa
vo vietos. Jis betgi nustos ei
ti savo pareigas tik gruodžio 
17 d«» kada jo"»terminas išsi
baigia.

Savo pareiškime Mortenson 
sako, kad jį rezignuoti verčia 
nuolatinis miesto valdžios ir 

politikierių maišymasis į mo
kyklų ir švietimo reikalus. Tas 
jam labai įkirėję, nes mokini
mas 500,000 vaikų negalįs bū
ti pavestas politikierių saikai. 
Jis betgi tikisi, kad ateis lai
kas, kada peflitikieriai busią iš
vyti iš mokyklų. Politikieriai 
jau ir pirmiau norėję išėsti jį 
iš tos vietos. i

Kandidatų į Mortenson vie
tą netrūksta. , Spėjama, kad 
veikiausia mokyklų viršininku 
busiąs paskirtas William B. 
Owen,, viršininkas iChioago 
Normai School — mokytojų 
seminarijos.

Fosterio šaudymas— 
muilo burbulasr

šaudymas buvęs surengtas tik 
pasigaršinimui. '

CHICAGO. — Kaip žinia, 
pirmadieny pašalintieji iš In
ternational Ladies Garment 
Workers unijos nariai, kurie 
norėjo uniją sukomunistin- 
ti, buvo surengę masinį susi
rinkimą Ashland Auditoriume 
protestui prieš jų pašalinimą. 
Žinoma, susirinkimą surengė 
visai kiti, tik jų vardu. Susi
rinkime kalbėjo ir Wm, Z. 
Fosteris, komunistų agitato-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 29 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dble- 
rjų banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

, Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.55
Austrijos 100,000 kronų....... $1.45
Belgijos 100 frankų ........... $4.72
Danijos 100 markių ...........  $18.62

Finų 100 markių .......   $2.78
Frančijos 100 frankų ...........  $5.67
Italijos 100 lirų........................ $4.35

Lietuvos 100 Litų............ . ..... $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 45c
Norvegijos 100 kronų .......  $10.32
Olandų 100 kronų ............... $39.32
šveicarų 100 kronų ........... $18.10
Švedijos 100 kronų ........... $26.69
Vokietijos 1,000,000 markių 4i.4 15c

------ !------ .J I ..... - L. ? 

rius, sekretorius komunistinės 
Unijų Švietimo 'Lygos, kuri 
siekiasi traujkti unijas prie 
komunistų, o nepasiduodan
čias — skaldyti ir abelnai neš
ti į unijas suįrutę. Jam bekal
bant buvo paleisti į jį trys šū
viai, neva kad jį nukovus. Su
sirinkime mažai buvo siuvėjų, 
bet daugiausia komunistai — 
Fosterio šalininkai. Bet visgi 
kįlo nemažas triukšmas, kurį 
Fosteris nuramino.

Ant rytojaus apie tai buvo 
plačiai rašyta, Fosteris' pateko 
netik į pirmą puslapį, bet at
sistojo prieky visų žinių. Be to 
atsirado ikomuniistams tproga 
skelbti, kad ve štai ką daro 
unijų viršininkai, jie samdosi 
mušeikas nukauti Fosterj.

Pagalios pradėjo visą dalyką 
tyrinėti policija ir jieškoti mu
šeikų. Tik jieškant iš kurios 
pusės šauta, pasirodė, kad jo
kių žymių salėje nuo kulkų 
nėra, ries jei kulkos nepataikė 
Fosteriui, tai butų a-tsimušu- 
sios į sieną ir ten butų pali
kusios savo žymę. Tų žymių ir 
nesurasta. Reiškia, buvo šau
dyta tuščiais šūviais. Be to ir 
buvusieji pasakoja, kad jiems 
išrodė, jog Fosteris' iškalno ži
nojo kas bus ir prieš pat šau- 
dimą įspėjo publiką, o ir ne
spėjus pasibaigti šaudymui 
jau paskelbė, kad mušeikos 
pabėgo.

Iš viso to išvedama, kad tas 
šaudymas buvo surengtas ty
čiomis, vien tik tikslui Foste- 
rį ii* jo Lygą pagarsinti, taip
jau suklaidinti lengvatilčius 
žmones. Tikrojo gi pasikėsini
mo ant Fosterio gyvasties vie
šai ir nebuvo padaryta.

Siūlo arbitraciją
CHICAGO. — Gaso kompa

nija atmetė gaso darbininkų 
reikalavimą pakelti algą 25 
nuoš., bet vieton to pasiūlė al
gų klausimą pavesti' arbitraci
jai išspręsti.

Kompanija savo laiške sako, 
kad. tokis algos pakėlimas at
sieitų $1,000,000 ir kompanija 
negalinti suteikti jo be pakė
limo gaso kainų. Arbitraeijos 
gi taryba susidėtų iš 3 žmo
nių; vieną jų paskirtų kompa
nija, kitą darbininkai, o tre
čią pasirinktų patys arbitrato- 
riai, ar paskirtų r jį mayoras 
Dever.

Darbininkai dar ' nespėjo 
duoti savo atsakymo.

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Viename strei> 
kuojančių C. B. Shane Co., 
325 W. Madison St., rubsiuvių 
susirinkime liko nubarta šią 
savaitę neturėti nepaprasto vi
suotino streikierių susirinki
mo. Apie tai sužinoję dirban
tieji < streikįeriai liko taip ne- 
palenk inti, ka(| daugelis jų.] V 
vakar nedirbo pusę dienos ir 
atėjo į paprastąjį streikierių 
susirinkimą išreikšti savo ne
pasitenkinimą anuo nutarimu. 
Nors streikierių susirinkimai ir 
taip kasdie yra laikomi, bet 
jie reikalauja bent vieno susi
rinkimo savaitėje visuotino — 
vakarais, kuriame (ir dirban
tieji streikicriai galėtų daly
vauti ir viską sužinoti apie 
streiko bėgį, ir pagelbėti strei- 
kicriams kur galima yra. Tai 
rodo koks yra streikierių ūpas 
ir kaip tvirtai jie yra pasiry-, 
žę kovoti ir laimėti. Nors jau 
aštuntą savaitę jie streikuoja, 
bet jie nėra nė kiek nuvargę 
ir pilni pasitikėjimo jie drą
siai tęsia savo kovą. Tokie 
strcikicriai ^pralaimėti streiko 
negali.

Streikicriai sako, kad nors 
ir kelis metus prisieitų strei
kuoti, streikas riiekad nebus 
atšauktas iki kompanija ne
pripažins unijos. O skebų, ku
rie laužo šį streiką, streikie- 
riai niekad nepamiršią. Jiems 
esą buvo duota užtektinai pro
gų susiprasti ir paliauti streik- 
laužiauvus, o jei jie tai daryti 
įiepaliovė, tai streikicriai ne
užmiršiu jų netik dabar, bet 
nepaliausią juos skaitę streik
laužiais ir po to, kaip, streikas 
bus užsibaigęs.

Pereitą savaitę ir pradžioj 
šios savaitės areštų nebuvo. 
Policija prie dirbtuvės yra vi
sai sumažinta, o ir mušeikų 
nfebesimatyt. Tik boseliai apie 
duris savo nugaromis trina 
injunefidnus.

Streiklaužiai gi streikierių 
bijosi ir esą vengia su jais su
sitikti. Jei kur ir pamato strei- 
kierį, tai kuoveikiausia nešdi
nasi, kad tik kartais streikie- 
rius jų nepamatytų.

—Toks kaip kriaučius.

6 žmones prigėrė
CHARLESTON, S. C., rugp. 

29.— šeši žmonės iš Conway 
prigėrė, automobiliui nušokus 
nuo atdaro tilto j Waccamaw 
upę.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų 
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
į Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą. - •
Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino- 

i' kusiais kuponais.

naujienos
1739 So. Halsted Street ' Chicago, UI I

No. 205

Gal 56 žuvo ant laivo
SHANGHAI, rugp. 29.— Vi

sa viltis sulaukti Anglijos lai
vą Mylie pražuvo. Jis jau pen
kios dienos kaip yra pavėla
vęs ir paskutinį kartą jį maty
ta rugp. 16 d. kovojant su ty- 
funu.

Manoma, kad visi buvusieji 
ant laivo žmonės yra žuvę. Jų 
buvo 56 — 6 svetimšaliai ofi- 
eieriui ir 50 cliinie&ių jurinin- 
kų. Kapitonu buvo Hudson, 

mokslininkas, pasižymėjęs pie
tinio poliaus apielinkių tyrinė
jimu.

Reikalauja žmonių rinkto 
gubernatoriaus

WASHINGTON, rugp. 29.— 
Karo departamentas gavo ži
nių, kad į Jungt. Valstijas 
vyksta Porto Rico komisija, 
kuri pareikalaus iš kongreso 
taip pakeisti įstatymus, kad 
patys Porto Rico žmonės ga
lėtų rinktis salos gubernatorių, 
o ne kad jis butų skiriamas 
Jungt. Valstijų.

Tokį reikalavimą pastatė ir 
Porto Rico legislatura.

Indianos Darbo Federacijos 
konvencija

MUNCIE, Ind., rugp. 29. — 
Šiandie čia prasideda 39-ta 
metinė Indianos Darbo Fede
racijos, seniausias ^yalstijinės 
Dar po Federacijos Jungt. Val
stijose. Konvencijoje dalyvau
ja apie 500 delegatų, kurie at
stovauja a]>ie 100,000 organi
zuotų darbininkų.

Konvencijoje kalbės žymųįs 
visos šalies darbininkų vado
vai.

Trys advokatai užmušti
FLINT, Mich., rugp. 29. — 

Trys žymesnieji Flint advoka
tai, du jų buvę miesto virši
ninkais, liko užmušti ir du ki
ti advokatai sunkiai sužeisti, 
užmiestiniam /Michigan United 
gatvekariui Morris miestely 
užbėgus ant jų automobilio.

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saule teka 6:11 v., leidžiasi 
7:31 v. Mėnuo teka 9:15 v. v.



Iš Latvijos gyvenimo

PĖTNYČIOS IR SUBATOS SPECIALAI
Elegantiškas

Chandelieršviesų
Bųtler

užbaigimobrown

arba Būtaukso

vimo

ŽEMOS KAINOS

Phone Wabash 1670

MaafiąiiiMŪ

o

vai-

nemota 
atitaiu 

U) atital

Mirus vyrui nusižudė 
trijų merginu motina

Tas
Hxtur«

Busto Telefonas
Ariuitage 3209

B

Su 3 
šviesomis 

$6.45

DAKTARAS 
VAN PAING 

SPECIALISTAS

ra, II, rengi vakarienę. Tuq 
laiku jų motina išėjo į beiz- 
mentą atnešti vaisių. Penkio- 
liką minutų vėliau jos jau ra
do savo motinų negyvų. Ji 
laikė įsikandus roberinę ga«o 
tūbelė gerklėj.

ninku kelyje sulaiko kaipo kon- 
trabandistus ir atima iš jų net 
arklius ir vežimus.—R. B.

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nerišlioj 10 iki 12

STATYBA-Plytu su akmens aptaisomais; išeinanti^ balko 
nas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; saulėtos sekly 
čios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; kny
goms šėpos, bufetai.

Spėjama, kad iftgallesčio sa
vo vyro, kuris metai atgal mi
rė, nusižudė Mrs. Hilda Hall- 
man, 50 metų, 931 Wesley avė. 
Jos trys dukterys, Agnės, 23 
metų; Alice, 19, Northwestern 
universiteto studentė ir Alvi-

j,. kurti

S' aivos skaudėjlnm 
ėmimo

i TAISYMAI:—Misinginės žvakės ir npkniubusieji žiburiai 
abai gražus. Tyčia sujungimai aslinėms žibykloms ir elek

triniam prosui.
Fomašo šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rusiąi

Subatomte nuo S ryto lig 10 vakarą 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po pitų

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

m akių 
EXPERTAS
Kreivos akjs ištaiso- 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 

Ok jfSsh kius. Be klorofor- 
m-os, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

3101 S. Halsted St., 
Chicago, UI.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motino® Dievo Šidlavoa 

3501 So. Union Ava., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Te!. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakaro.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

IŠMOKU PINIGAIS
Už LIETUVOS LAISVĖS 

PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos raėn. 1923 

ir pirmiaus su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hu-'son Avė., 

Brooklyn, New York

sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Rando! ph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullihan 6377.

ištesėti 
nereika-

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 pon 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

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

Roseland, UI.
Nedaliomis pagal susitarimo

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

sidabrinė.
gražus
pardavimo kaina

DAV1D RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.

Viskas yrą paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šlat kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo * 
$27.50 dabar ___ ___________
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyru vertės nuo 
$35.00. Dabar ...

Pilnai įtaisyta, 

graži brown, auk

sine arba

Latvijos pramonė žingsnis po 
žingsnio vis gerėja. Ypatingai 
paskutiniuoju laiku pastebimas 
metalo apdirbimo, tekstile ir 
medžio apdirbimo pramonės ki
limas. Didžiausia metalo apdir
bimo įmonė tai Bekerio fabri
kas Liepojuje, su 1000 darbinin
kų. Liepojaus karo uosto dirb
tuvėse dirba 500 darbininkų. ,

Iš mažesnių — Rygos “Wal- 
despiel”, su 200 darbininkų, ir 
“Stars”, su 150 darbininkų. Vi
sos metalo apdirbimo dirbtuvės 
darbo turi pakankamai. Gelžke- 
lių Valdyba žada duoti “Fenik
sui” užsakymų vagonų statyti, 
tuomet jis galės praplėsti savo 
darbuotę. 1

Tekstiio ir medžio apdirbimo 
pramonėse jaučiamas specialis
tų trukumas, dėl to tenka jų net 
kviesti iš užsienio.

Greitu laiku bendrovė “La- 
toruss” žada įkurti mašinų fab
rikų šreinbuše; išpradžių dar
buosis 100 darbininkų. Kita 
piniguočių grupė šį rudenį stei
gia Rygoje gumijos plosčių ir 
rūbų fabrikų, kur dirbs 300 dar
bininkų. Rudenį taipgi pradės 
veikti A. Dombrovskio lentpiu- 
vė Milgrabene ir eilė naujų lent
pjūvių Rygoje.

Nuo 1 iki 15 liepos Pramonės 
departamentas išdavė 16 leidi
mų naujų pramonės įstaigų kū
rimui. Tai spaustuvės, saldai
nių dirbtuvės, mineralinio van
dens išdirbinio, medžio apdirbi
mo ir kitokios įstaigos.

Tabako fabrikų Latvijoje vi
so yra 16. Juose 1922 m. išdirb
ta 224,000 kilogramų tabako.

Iš Lietuvos Latvijon atveža 
daug prekių slaptu bildu .Atvo
žėjai dažnai paveda prekes at
vežti Rygon pasienio ūkinin
kams. Betgi daug tokių uki-

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

I)K. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Va!.: 1-5 P. M., 7-9 P. M

privatiŠkų gydymui kambariu 
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką ir Europe- fa
jišką būdą gydy- |B
mo. Didelis skai- te 
čius žmonių ilgy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To 10 
kį m-okest} gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
'žinokite apie savie tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.
7 ■ Ty-A.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Buildin

Palangvinu aklų jtampltną, 
ėstL priežastimi 
svaigimo, akių 
mp, skaudamą t 
kreivas akla, nuima khteti 
so trumparegystę ir tel irt, .
tenįa teisingai akinius Visuose at 
įtikimuose egzaminavimai daromai 
feų elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 Iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

Imkite elevatorių 
augšto.

Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto, iki 1 vai. die
ną. PariedČlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M, Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

■ DR.H.A.BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 

Apskrita Chlrsrgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

metą
Leisk musų raštinei Kaune 

pagelbėti Jūsų giminėms išgau
ti pasportus ir vizas ir tinkamai 
juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vištos, tu
rintiems Cunard linijos laiva- 

• kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės yra geros ke
lionei ant AQUITANIA, BE- 
RENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp 
Lietuvos ir Amerikos.

Del smulkesnių informacijų, 
malonėkite šuslžiįoti su musų 
vietiniu agentu arba musų rak
tinėje. j.

Cunard Line |
140 N. Dearbom ! Bf 
Street
Chicago, UI

ŠVINUOTĖ:—Vieno šmoto ijryžada, sinkai; kombinaciniai 
kranai: baltos emalijuotos vaistams skryneles; skalbimui ce-

TeL Lafayette 5153 ir 6438
Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar darbo netekus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tote
muose. ’ Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Eerkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
PAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam ynigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Li»twvi< Denthtfts patar- mm geriau
TraaMmas dantų ba «

Bridge goriausio nukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sato 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Ate.

Mes samdome
Atdara subatos vakarais

Už orderius $100 ar daugiau išmokėjimas į metus laiko
ATLAS--------------------

345 So. Clark St

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
dojo ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chirepractic

. 517 So. Ashland Blvd.,
Chicago, III.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & PEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Dearbom 9057

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

I Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jūsų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ofisas Kaune gerai patarnau
ja visiems lietuviams pasažieriam*.

Wwtn Star Linu
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai,Majestic, Olympic, Horųe- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais. (

American Line
N. Y. — Plymouth -- Cherbourg — 

Hamburg \
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimaL Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgeland, Lapland ir 
Zeeland.

ler sidabro. Parda

Vimo S7 65 
kaina

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jdi Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių įsiūtų, dėl Jš 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr>

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite 
kurių nebūk dienų, ar septintadienį į musų ofisų, o mes nu
vežime pas namus.

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

1811 Recter Building
79 We»t Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

$22.50, $25.00 i. 
  $18-3 

jaunų 
$30.00, $32.50 ir 

____. ............. $25.91
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.5Cb 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 5? 
$27.50. Dabar ............... ........T $18.$ė
Palm Beach ir Mohąir 2 šmotų siu
tai ui $12.50 ir augŠČiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.F€ w 
augėliau.

S. GORDON 
780 W. 14th Str.

Puikus N amas su^ĮplauKoms BrightonParke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitą mūrinių namų; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa-

Šelmcnys. ’ 11; , ’ •• '• ■:.!! -
Tik $2000.00 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110.00 į mėnesį 
Namai prirengti kraustytis. „ f
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskatant gatvės išgrendimą.

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

Ant grandinio fixture, 
pilnai įrengtas, su pa- Y 
traukiamu grandinėlių ir V 
shade. Paprasta kaina u 
$3.50. Parda- •< KO A 
vimo kaina i
Trs gražus Becket’s už- X 
baigtas brown ir auksi- JLį 
nis. Paprasta kaina $5.50 ABį® 
Pardavimo C O 
kaina ....... I w

KOKYBES ĮRENGIMAI 
unijos darbininkus

didelis 
Parda- 
kaina

$3.45

’ $9.75 
nsi

Silpnos akįa 
Skaudamos akjs 
Raudonos akjs 
Kreivos akjs
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva nosis 
Nesveika nosis

FIXTURES ĮRENGIAMI PILNAI 
Įrengtas pil 
nai, 
bowl

Kurčios ausis 
Varvančios ausis 
Ūžiančios ausis 
Nesveikos ausis
Skaudanti gerklė 
Silpna gerklė
Su kataru gerkle 
Pasididin. gerklė

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjirųai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, UI.

r t < Ji? I1 i "S



Iš Latvijos gyvenimo

PĖTNYČIOS IR SUBATOS SPECIALAI
Elegantiškas

Chandelieršviesų
Butler

užbaigimobrown

arba Būtaukso

ler sidabro. Parda

vimo

Phone Wabash 1670

y '

Mirus vyrui nusižudė 
trijų merginu motina

Tas
flxture

Busto Telefonas 
Ariuitage 3209

Su 3 
šviesomis 

$6.45

P. MIKOLAINIS,
53 Hu-lson Avė., 

Brooklyn, New York

IŠMOKU PINIGAIS
UŽ LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos raėn. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu.

DAKTARAS 
VAN PAING 

SPECIALISTAS

ra, 13, rengė vakarienę. Tuo 
laiku jų motina išėjo į beiz* 
mentą atnešti vaisių. Penkio- 
liką minutų vėliau jos jau ra
do savo motiną negyvą. Ji 
laikė įsikandus roberinę gazo 
tūbelė gerklėj.

JUK. VAITUilHų U, JUU 
LteUvte Jirią upHlaįiatM

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

Palengvins ąlrtą jtamptmą, kurti

nemottf 
atitikt 

atitaį

ninku kelyje sulaiko kaipo kon- 
trabandistus ir atima iš jų net 
arklius ir vežimus.—R. B.

Spėjama, kad iėgallesčič sa
vo vyro, kuris metai atgal mi
rė, nusižudė Mrs. Hilda Hall- 
man, 50 metų, 931 Wesley avė. 
Jos trys dukterys, Agnės, 23 
metų; Alice, 19, Northwestern 
universiteto studentė ir Alvi-

STATYBA:—Plytų su akmens aptaisymais; išeinanti^ balko

sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

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

<SAK1Ų 
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso- 
mos daugeliui tik 
v'en^ atsilan- 
kius. Be klorofor- 

mos, 1,001) išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

DAV1D RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai išarėtai kie
mų. Visur pristatom.

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

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapath 
jos budu, staigus ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3588 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 pjn 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

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

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo

ėsti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo, skaudamą aklų karšt, 
kreivas akle, nuima katarakta 
so trumparegystę lt tolirtgys _ 
ponija teisingai akinius, VteuosO ai 
įtikimuose Egzaminavimas daromai 
šų elektra parodančia mažiausioj 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant 
| mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 11d 1 fc. fr 
1545 rWėst 47th

Phone Boulevard 7589

Liet. Tauto* Katalike Bažnyčia 
Motino* Dievo Šidlaro* 

3501 So. Union Are., Chicago, III. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakaro.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

įdabrini.
gražus
pardavimo kaina

čios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; kny 
goms šėpos, bufetai.

RUBINBROS. N i
3804 So. Kedzie Avė.

Pilnai įtaisyta, 

graži brown, auk

sinė arba

MINĖS J AMERIKA 
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
Leisk musų raštinei Kaune 

pagelbėti Jūsų giminėms išgau
ti pasportus ir vizas ir tinkamai 
juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vištos, tu
rintiems Cunard linijos laira- 

• kortos. Cunard laivas išplaukia, 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės yra geros ke
lionei ant AQUITANIA, BE- 
RENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp 
Lietuvos ir Amerikos.

Del smulkesnių informacijų, 
malonėkite šusižiųoti su musų 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje. j.
Cunard Line I

140 N. Dearborn s Br 
Street
Chicago, III

I Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jųsų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ofisas Kaune gerai patamau-

ITAISYMAI:—Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai 
labai gražus. Tyčia sujungimai salinėms žibykloms ir elek
triniam prosui.
Fomaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vai-

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
šti egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd., 
Chicago, III.

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DK. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M

TeL Lafayette 5153 ir 6438 
Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar. darbo netekus.

■ DR.H.A.BROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chlrargija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madteon Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietą ir pagal sutaimą.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką ir Europe- Vm a&m

jišką būdą gydy- lį
mo. Didelis skai- fggs JK 
čius žmonių ilgy- ZT
domų kasdien per 4/
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti MU ~ 
geriausį medikai} 
patarnavimą že- 
minusia kaina. To 10 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimais dykai.
'žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Buildin:

Lbigvlg Dantistas patar- 
mm geriau

TravKIm^i dantų be fda*«***« 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų Sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Ato.

VJ™° $7.65
kaina

ŠVINUOTĖ:—Vieno šmoto Tiryžada, sinkai; kombinaciniai 
kranai: baltos emalijuotos vaistams skrynelės; skalbimui cė-

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite 
kurią nebūk dieną, ar septintadienį į musą ofisą, o mes nu
vežime pas namus.

- X-RAY -
3101 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Viskas užrakinama, privatiškl pasi- 
dėjinjai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierią Departamentas
127 So. State St., Chicago, III.

ŽEMOS KAINOS 
Mes samdome

Imkite elevatorių 
augšto.

Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moteyų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto, -iki 1 vai. die
ną. Pancdelyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

giminėms Lietuvoje

ja visiems lietuviams pasažieriams.

Wim Star Linu
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai,Majestic, Olympic, Horųe- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais. į

American Line
N. Y. — PJymouth — Cherbourg — 

Hamburg \
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Stak Line
N. Y. Plymouth — Cherboiurg — 

Antirerp
Nuolatiniai išplaukimai, Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgeland, Lapland ir 
Zeeland.

Ant grandinio fixture, 
pilnai įrengtas, su pa- Y
traukiamu grandinėlių ir B
shade. Paprasta kaina u
$3.60. Parda-g* A
vimo kaina 1
Tas gražus Becket’s už- I
baigtas brown ir auksi- 
nis. Paprasta kaina $5.50 
Pardavimo TFJC
kaina ......... W

KOKYBĖS ĮRENGIMAI 
unijos darbininkus 

Atdara s ubą tos vakarais
Už orderius $100 ar daugiau išmokėjimas į metus laiko

ATLAS
345 So. Clark St

didelis
Parda- 
kaina

$3.45

PuiKusNamassu^plaukomsBrightonParke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitų mūrinių namų; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa- 

šelmenys. ' .......... į im . ' .! s;?:: ':;n y....r'
Tik $2000.00 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais.. Randa neša $110.00 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis.
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskatant gatvės išgrendimą.

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

Silpnos akįs
Skaudamos akįs
Raudonos akįs
Kreivos akįs
Skaudama nosis
Varvanti nosis
Kreiva nosis
Nesveika nosis

FIXTURES ĮRENGIAMI PILNAI 
Įrengtas pil 
nai, 
bowl

’ $9.75
risi

Kurčios ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna gerklė
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

Latvijos pramonė žingsnis po 
žingsnio vis gerėja. Ypatingai 
paskutiniuoju laiku pastebimas 
metalo apdirbimo, tekstilo ir 
medžio apdirbimo pramonės ki
limas. Didžiausia metalo apdir
bimo įmonė tai Bekerio fabri
kas Liepojuje, su 1000 darbinin
kų. Liepoj aus karo uosto dirb
tuvėse dirba 500 darbininkų. .

Iš mažesnių — Rygos “Wal- 
despiel”, su 200 darbininkų, ir 
“Stars”, su 150 darbininkų. Vi
sos metalo apdirbimo dirbtuvės 
darbo turi pakankamai. Gelžke- 
lių Valdyba žada duoti “Fenik
sui” užsakymų vagonų statyti, 
tuomet jis galės praplėsti savo 
darbuotę. '

Tekstilo ir medžio apdirbimo 
pramonėse jaučiamas specialis
tų trukumas, dėl to tenka jų net 
kviesti iš užsienio.

Greitu laiku bendrovė “La- 
toruss” žada įkurti mašinų fab
riką šreinbuše; išpradžių dar
buosis 100 darbininkų. Kita 
piniguočių grupė šį rudenį stei
gia Rygoje gumijos plosčių ir 
rūbų fabriką, kur dirbs 800 dar
bininkų. Rudenį taipgi pradės 
veikti A. Dombrovskio lentpiu- 
vė Milgrabene ir eilė naujų lent- 
piuvių Rygoje.

Nuo 1 iki 15 liepos Pramonės 
departamentas išdavė 16 leidi
mų naujų pramones įstaigų kū
rimui. Tai spaustuvės, saldai
nių dirbtuves, mineralinio van
dens išdirbinio, medžio apdirbi
mo ir kitokios įstaigos.

Tabako fabrikų Latvijoje vi
so yra 16. Juose 1922 m. išdirb
ta 224,000 kilogramų tabako.

Iš Lietuvos Latvijon atveža 
daug prekių slaptu budu .Atve
žė j ai dažnai paveda prekes at
vežti Rygon pasienio ūkinin
kams. Betgi daug tokių ūki-

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-E 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 

JS. TAS JUMS RUS | 
ANT NAUDOS. V

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAKTUS.

Pasekmingai siunčiant ynigus ir 
Parduodam Laivakortes.

—■-■s-" . ..........................v ’f1
... ...................................... .....................................—

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.
hn w ii................ ..............  ii/

JOHN KUCHINBKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

• <*

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tote
muose. - Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Eerkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
- -

....m Jiii.ii w III I ........... 11.11

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Į Tel. Yards 4681
y±'r-' r--^.lli —

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
V—I ..................................... ..

į J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullrtian 6877.
............... .. II M ——u,

............... - >
PLUMBER1O IR APŠILDYMO 

ĮTAISYMAI
Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimns garantuojamas.PEOPLES PLVMBTnG & rfEATING 
SUPPLY O)MPANY

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

............. '' 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
- Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
: M, Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, III.

UEPOS
ORABUŽiy 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jėi Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių įsiūtų, dėl Iš 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

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

Perskaityk atsargiai šiar. kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 
$27.50 dabar ...............   $18.3
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunoj 
vyru vertės nuo $80.00, $32.50 ir 
$35,00. Dabar..........................  $25.0f
1 ir, 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
S-rų vertes nuo $37.50, $42.50 b

7.50. Dabar......................................... $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutą) vertos nuo $22.50. $25.50 h 
$27.50. Dabar .............................$18.M
Palm Beach ir Mohąir 2 šmotų du
jai UŽ $12.į>0 ir augščiau.
Vaikaifs 2 kelnių siutai po $8.W u 
aughšiau. y«, •.
f S. GORDON

780 W. 14th Str.
Irmos durys į rytus nuo Kalstė., SU 

Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9
■ Subatomte nuo 8 ryto lig 10 vakarą 

Nedėliotais nuo 8 ryto hg 3 po piei* t



Ketvirtadienis, Rugp. 30, ’23

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugpiučio 30, 1923. Eilinis No. 2Įį- . — - . —----- 1 ■ ~*~x*į~
Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui,- 1739 So. 
lialsted St, Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemčža, j25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10321 Indiana Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irvirig Avė.
.1. Vili®, 2538 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4101 So. Richmond St.

— Chicago, III.

tvirtina, kad jis į “Žinias” ir 
gi nė žodžio neparašė iki šiol, 
ir kaip tai keistai skamba: so
cialistų darbuotojas daugiau 
kaip per keturis mėnesius lai
ko neprisirengė nė žoduko pa
rašyt į savo idėjos laikraštį! 
Drauge, “Darbo” redagavimas 
jus nuo to nepateisina, x mes 
reikalaujam, kad jus rašytu- 

te į musų “Žinias”, ir tai ne
atidėliojant!

O kokia gi plynė su Bosto
no draugais? Nejaugi visos 
idėjos telpa “Keleivy” ir dau
giau pas jus, draugai, nieko 
nėra, ką turėtute kalbėti apie 
socialistų organizaciją? Drg. 
Michelsonas, AveO, tegu jis bū
na prie “Keleivio”, bet užtat 
d. Michelsonienė turi ir pri
valo rašyti į musų “Žinias”. 
Kas atsitiko su d. Pilka? Jei 
man kas butų sakęs porą me
tų atgal, kad d. D. Pilka pa
dės plunksną surūdyti, bučiau 
sakęs: meluoji, brolau. O vie
nok taip yra, bet vis da yra 
progos pasitaisyt, lauksim! Drg. 
J. Pruselaitis kaip sykis ren
gėsi ir rengiasi parašyti, bet 
vis tie darbai jį trukdo, ir aš 
tikiu, kad jis savo prižadus 
vis tik išpildys. O ką gi sakyt 
apie musų gerus jaunuosius 
rašytojus — dd. Glavecką, Paš
kevičių? Jie yra prirašę daug 
įvairių korespondencijų apie 
įvairiausius gyvenamo nuoti- 
kius, tik deja! jiedu abu pa
miršo rašyt į savo organą “Ži
nias”. Kol jus, draugai, nera
šysit į savo organą, tol jus 
busit neatlikę savo uždavinių 
kaipo socialistai, nors da kita 
tiek rašytut apie kriaučių uni
ją! Jūsų uždavinys, draugai, 

yra rašyti į musų organą “Ži
nias” apie Sąjungos reikalus. 
Nepamirškit tatai!

O kaip su Chicagos drau
gais Jus, draugai, esate per- 
sigerėję savo galimybėm, bet 
apie jus mes sąjungiečiai esam 
kitokios nuomonės, nes spren- 
džiam viską pagal darbus, o 
jūsų darbai mums rodo, kad 
jus irgi nieko nesate parašę į 
musų “Žinias”. D-gė M. Jur- 
gelionienė regis nevyksta j 
Italiją dainuot mokintis, kaip 
kad kitos chicagietes, užtai pa- 
švęskit savo laiko valandėlę ir 
parašykite į musų “Žinias” įdo
mių straipsnelių, ir sąjungie
čiai bus jutas labai dėkingi. 
Musų Dr. A. Montvidas, kuris 
tiek daug mums yra prirašęs 
žingeidžių straipsnių, dabar 
nieko neberado; Aš frisgi ne
norėčiau tikėti, kad daktaras 
pamiršo rašyt, tai. negalimas 
daiktas! AŠ manau, kad prie
žastis Čia ta, kad jam niekas 
neprimena apie tai. Tikiu, kad 
šitas mano priminimas paska
tins ir jį vėl prie darbo. Drg. 
adv. Gųgis užsiėmęs teisėmis 
pamiršo vieną didelį reikalą, 
— rašyti į “Žinias”. Adv. K. 
Jurgelionis rašo daug apie biz
nį, bet biznis tai ne idėja, ir 
mes turim pilnos teisės reika
laut, kad jus rašytute į musų 
“žinias” apie idėjinius klausi
mus. Pagalios tenka priminti

Kas yra su musų 
draugais?

Pradėdamas rašyti šį straip
snelį, jau iškalno pasisakau, 
kad prisieis vieno kito, draugo 
pavardė paminėti ir pasakyt 
žodį kitą gal jam ir nevisai 
malonios tiesos. Darau tai ne 
tikslu įžeisti draugus sąjungie- 
čius, bet kad parodžius jų 
ydas, jų apsileidimą, ir paska
tinus prie darbo, prie atliki
mo savo uždavinių. Todėl, 
draugai, aš atsiprašau, jei ku
riam iš jus bus nemalonus 
mano pasakymai; žinokit, kad 
tą darysiu su širdingumu.

Draugai, nuo laiko kai mes 
pabaigėm vidujinius ergelius 

Liet. Šoc. S-goj su komunis
tais, t. y. nuo to laiko kaip 
mes galutinai reorganizavom 

Sąjungą, ir pasisakėm savo 
taktiką, savo nusistatymą po
litikoj, musų veiklieji drau
gai beveik nustojo veikę -tąjį 
darbą, kurį per daugelį metų 
dirbo. Bet šiandie, draugai, 
darbas reikalauja jūsų, ir tai 
neatidėliojant, bei urnai ir 
energingai veikti, antraip mes 
negalėsim pakilt su savo or
ganizacija LSS. iki tam laips
niui, kad galėtume nors dali
nai atlikti savo uždavinius.

Jums yra žinoma, draugai, 
kad mes dabar turim LSS. sa
vaitinį leidinį |‘Žinia^”. Juk 
matote kaip yra silpnos tos 
musų “Žinios”. Jus be abejo 
girdėjot,' kaip LSS. Sekr. drg. 
A. žymontas ragino ir prašė, 
kad jus, draugai, ateitumėt 
jam į pagalbą užpildyti “Ži
nias” įvairiais raštais, lx‘t tas 
raginimas pasiliko kaip šauks
mas tyruose: jus, draugai, nė 
vienu žodžiu neprisideda te 
prie to svarbaus darbo. Ką g 
tas viskas reiškia? Šiandie, 
kuomet mums reikia dirbti 
rankoves pasiraitojus, kuomet 
kiekvienas jūsų, draugai, pa
mokomas žodis apie darbi
ninkų klasės uždavinius yra 
laukiamas ' ir neštų gerų vai
sių, tai jus, draugai, sulindę j 
savo privatinį gyvenimą, o 

idėjos darbus paliekat dievy 
valiai.

Tik pamislykit! Kas iš mus 
neatsimena tų laikų}, kuomet 
d-gė M'. Račiutė rašė daugybes 
straipsnių. O kur gi ji dabar? 
Ar gi jau atsiekti tie idealai, 
apie kurduos anuomet buvo 
taip daug kalbėta? Nieko pa
našaus, mes da esam tik ryti
nės tų idealų žvaigždutės švie
soj ir todėl silsėtis rankas su
dėjus negalima. O kas gi atsi
tiko su d. Hermano energija? 
Tiesiai reikia stebėtis! Nė ei
lutės į laikraščius, ir net vei
kiantieji draugai skundžiasi, 

kad nė į laiškus organizacijos 
reikalais neatsako! šitokiam 
savo žalingam elgesiui vargu 
ir pats d. Hermanas ras pasi
teisinimo žodį, nes jau per 
daug atšalta ir prieita prie ap
sileidimo. Kaip gi yra su drg. 
Poška? Žinantieji draugai

KS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 2538 Charles- 
ton St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827
Archer Avė., Tclef. I^afayette 1017,

Chicago, III.
Kasierius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
Finansų. Sekr. A. Baniene, 1642 W. 

Monroe St., Chicago, III.

“Naujiem^” ^isiem^ redakto
riams, kad jie rašydami vien 
tik į Naujienas apie įvairiau
sius dalykus, pamiršta parašy
ti apie LSS., jos uždavinius į 
“Žinias”. Daugelis gerų musų 
draugų ir rašytojų čia lieka ne
įvardinta, tai darau ne dėl to, 
kad jie butų geresni ar pras
tesni už įvardytuosius, bet 
tuom išrokavimu, kad jie ma-i 
tydami kaip nemaloniai atsi
eina kalbėt apie įvardytus 
draugus, nelaukdami raginimo 
patys stos prie darbo.

Daugelis musų draugų yra 
sulindę į biznius, ir jie teisina 
save, kad neturį laiko. Kiti vėl 
duoda pasiaiškinimų: “jau nu- 
senom; dirbom kol buvom 
jaunesni, dabar tegu jaunuoi- 
liai dirba.” Treti da puikiau 
pasiteisina, tuo, kad iš idėjos 
niekas “neišeinąs”, kiek subu- 
davojoin, tai komunistai vis
ką sudarė ir dabar nieko nė
ra. šitokį ir panašus pasiteisi
nimai girdimi labai dažnai ir 
nuo daugelio žmonių, bet ar 
jie yra tikri, ar atitinka tie
sai? Žinoma, kad ne! s Ir K. 
Marksas dėstydamas socializ

mo teorijas numanė, kad bus 
tai ne vienos dešimties mėtų 
darbas, kol žmonės persiims 
socializmo idėjomis ir pradės 
taikyti jį gyvenime, betgi jis 
dirbo iki savo amžiaus pabai
gai, toms idėjoms pasišventęs, 
kad ateinančios kartos galėtų 
naudotis, ^dusų veteranas E. 
Debsas, nežiūrint kaip yra pa
vargęs, kaip labai jam butų 
reikalinga ramus pasilsis, o 
vienok jis ir šiandie dir
ba su dideliausiu pa
sišventimu , aiškiai nu
statydamas, kad jo darbo vai
siais naudosis tik ateinančios 
kartos. Jis nežudo energijos 
dėl praeities nepasisekimų, jis 
ir dėl senatvės nenuleidžia sa
vo rankų nuo darbo. Jis sako: 
“Aš atiduosiu kiekvieną savo 
kraujo lašą, visą savo energi
ją dėl socializmo, ir Socialis
tų Partijos.” Jus gi, draugai, 
padirbę metus kitus jau sa
kot, kad “pridirbau, nusenau, 
tegu kiti dirba”!

Draugai! Kol musų švent 
socializmo idealai* nėra įvy

kinti, kol LSS. nėra atsteigta, 
kol pas mus yra jėgų, mes ne
privalome nė vienas naudotis 
tokiais netikusiais pasivadavi- 
inais. Musų obalsis turi būt 
socializmo idėjos skleidimo 
obajsis, o kadangi socializmo 
įvykdinimas galimas tik orga
nizuota darbininkų vienybe, 

ir kadangi LSS. tikslai atatin- 
ka tiems uždaviniams, tat mes 
kaip tik turim dirbti LSS. per 
jų organą “žinias.” —K. L.

Komunistai-kur jie dingo?
Suklaidino darbininkus ir pa
tys susmuko. Socialistams lai

kas atsipeikėti.

Jau nekartą buvo įrodyta, 
kad komunistai, o ne kas kitas, 
su savo “revoliucijom” išardė 
socialistų organizacijas ir abel- 
nai nusilpnino visą darbinin
kų judėjimą, nors komunistai 
ir labai nenori prie to prisapa- 
žinti.

Mes žinom, kad prieš komu- 

nistinę “revoliuciją” (prieš su
skaldymą Socialistų organiza
cijų) Socialistų Partija turėjo 
virš širųto tūkstančių narių. 
Komunistai pasitraukdami iš 
jos nusigabeno su savim, apie 

penkiasdešitnts tukstanč’ų, t. 
y., pusę organizacijos. Kur tie 
50 tūkstančių organizuotų na
rių šiandien? Ugi skaldėsi, 
skaldėsi kaip “fairkrekeriai” 
ir... pranyko.

LSS-gal prieš įskyli m a turė
jo apie 7 tūkstančius narių; 
komunistai nusigabeno su sa
vim kaip jie patys gyrėsi, apie 
6 tūkstančius narių, iš kurių— 
pagal Dėdelės pasigyrimą — 
ėhąs vienas tūkstantis Darbi
ninkų Partijoj (Kadangi ko- 
muinstai savo sekėjų skaičių 
visuomet padvigubina, tai ir 
Dėdelės skelbiamą skaičių bu
tų galima skelti pusiau; bet
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tegul jau bftna ir tūkstantis), 
tai kur kiti penki tūkstančiai? 
Raiškia komunistų lyderiai 
juos prąganČ. Mat mokėjo 
atplėšti nuo organizacijos kū
no, bet nemokėjo juos savo 
sutvertoj organizacijoj palai
kyti. Ne tik kad jie atplėštuo
sius narius neįstengė organi
zuotus palaikyti, bet jtj skal
dymo darbas ir Socialistų Par
tijoj bei sočialistų sąjungose 
pasilikusius narius sudemora- 
lizavo, susilpnino abelną so
cialistų judėjimą.

Taigi ar ne komunistų kal
tė? Negana to, dar jie ir-po 
šiai dienai darbininkiškų or
ganizacijų skaldymo darbą va
ro, tai yra silpnina darbininkų 
spėkas jų politinėj ir ekono
minėj kovoj..

Argi; sąmoningiems darbi
ninkams galima nuleidus ran
kas žiūrėti į tuos komunistų 
pakvaišusius manevrus ir lauk
ti iki jie galutinai nusikamuos? 
Didelis butų neišmanymas. 
Jeigu komunistai su savo “re
voliucijomis” ir “proletariato 
diktatūra” suvylė, tai nereiš
kia, kad ir socialistų žygiai 
ir siekiniai klaidingi. Mes so
cialistai iš pdt pradžių perma- 
tėm ir jrodinėjome, kad ko- 
Jnunistų principai ir jų meto
dai yra klaidingi. Taip dabar 
ir pasirodė. Pasirodė, kad ko
munistai susmuko amžinai su 
visom savo demagogijom. Tie, 
kur pasilikom ištikimi socia
lizmui, išlaikėme savo vęliavą 
nesuteptą. Todėl laikas jau 
komunistų suklaidintiems 
draugams atsipeikėti ir spies
tis į vienintelę ištikimą dar
bininkų politinę organizaciją 
po Socialistų Partijos vėliava, 
aiškiau sakant — dėtis į L. S. 
Sąjungą, kas reiškia vieną ir 
tą patį. Turim atsiminti, kad 
musų politiniai ir ekonominiai 
priešai nė valandėlei nesnau
džia, ir pasinaudodami darbi
ninkų pakrikimu musų reak
cionieriai jau didelius ragus 
įgavo. Na, o jeigu mes nesi- 
organizuošim ir įsavo teisių 
neginsim, tai kas musų teises 
apgins, kas?!

—J. S. Pruselaitis.'i

LSS VIII Rajono C. K. Po
sėdžio protokolas

• LSS. VIII Rajono Centro 
Komiteto posėdis buvo laiko
mas rugpiučio 26 d- M. Kas
paraičio name, 3827 Archer 
Avė., Ch/(c)hgo, nedailyvaujant 
nariams K. Misiui,- Bardauskui 
ir Pociui.'

Posėdį atidarė kaip 10 v. 
ryto pirmininkas F. Vilis, kurs 
tapo išrinktas ir posėdžio tvar
kos vedėju. Perskaičius ir 
priėmus praeito posėdžio pro
tokolą sekė komisijų rapor
tai. Iš dd. A. Kemėžos ir F. 
Vilio raportų paaiškėjo, kad 
rengtas į Jefferson mišką iš
važiavimas pavyko gerai, kal
bėtoju buvo dr. Montvidas; 
buvęs kviestas kalbėti ir So
cialistų Partijos Cook kauntės 
sekr. d. SncUv, bet jis Neatvy
kęs — įiesuradęs lietuvių soc. 
išvažiavimo vietos. Pelno li
kę $21.60. Socialistų Parti
jos presps pdikjntikoi 'Kivierview 
Parke, kur ir LSS. VIII Rajo
nas turėjo savo skyrių, komi
tetas pranešė, kad viskas ge
rai nusisekę; iš baro uždarbio 
Rajonas gavęs nuošimčių $21.- 
90, už įžangos tikietus $22.00:

Rajono Valdyba pranešė, 
kad dalykai vis gėrėją. Narių 
Rajonas gauna vis daugiau.

Pagaminta dienotvarkė:, 1) 
Busimos VIII Rajono konfe
rencijos klausimas; 2) Rajono 
rengiamojo vakaro klausimas; 
3) švietimo reikalai; 4) Agita
cijos prakalbų maršruto klau
simas; 5) Nauji sumanymai; 
6) Susisirinkimo uždarymas.

Del budimos VIII Rajono 
konferencijos nutarta, kad ji 
imtų sušaukta š. m. rugsėjo 
30 dieną Naujienų Name, 1739 
S. Halsted gatv., 10 vaK ryto.

Del (proįponuoijamojo rėngti 
vakaro rengimo komisijos na

■

rys d. Kemėžą pranešė, kad 
tokio vakaro nebus galima su
rengti, nes geram laikui nega
lima gauti salės — visos esą 
geresnėms dienoms išnuomo
tus; tat vietoj vakaro jis siūlė 
kad butų surengtos agitacinės 
prakalbos. Prakalbų klausi
mas atidėta svarstyti priėjus 
prie naujų sumanymų. Vaka
ro rengimo dalykais palikta tai 
pačiai komisijai rūpintis — 
gal dar galės kaip nors gauti 
jam salę.

Maršruto klausimu nutarta: 
kai tik bus galima, rengti Chi
cago j ir apielinl<ėj agitacijos 
prakalbas; kalbėtojų pasirinki
mą palikta kiek toliau. Pra
kalbų rengimu rūpinsis LSS. 
Rajono Centro Komiteto Val
dyba, LSS. vietų kuopų pade
dama.

Apšvietos ircikalais \ i$eko 
galutino nenutarta, tas klau
simas palikta tolesniam laikui, 
gal iki LSS. VIII Rajono kon
ferencijos.

Naujais sumanymais nutar
ta sušaukti visuotiną VIII Ra
jono kuopų narių susirinkimą 
dar prieš Rajono konferenciją. 
Tas darbas padaryt pavesta C. 
K. valdybos nariui d. Kemėžai.

Nutarta pasiųsti Naujienų 
Redakcijai LSS. VIII Rajono 
Valdybos adresus įdėti į Nau
jienas kaipo LSS. organą, kad 
turintieji reikalo galėtų visa
dos susižinoti su bet kuriais 
Centro valdybos nariais.

Tuo posėdis pasibaigė ir ta
po {uždarytas 1 v. v.‘

LSS. VIII Rajono raštin.
M. K. Kasparaitis.

Iš LSS kuopų veikimo
Gražus 4-tos Kuopos išvažia

vimas.

Chicago. — Rugpiučio 26 
dieną LSS. 4 kuopa buvo su
rengus gražų išvažiavimą į 
Palios Parką, netoli nuo Chi
cagos.

Tą dieną, beveik iki pietų 
lijo lietus. Jau buvo manyta, 
kad negalės būt jo’kio išvažia
vimo. Bet vėliau pradėjo 
giedrytis, lietaus debesys skirs
tytis. Pradėjo būreliai rinktis 
paskirton vieton. Susidarė ke
turi pilni automobiliai ir nu
važiavo paskirton vieton.

Vėliau atvažiavo vėl du au
tomobiliai, pasidarė dar . dides
nis būrys, o kiti dėl lietus pa
sivėlino. Buvo prasimanoma

------------------------ —---------—----------------------------------------------------------*---------------------------------------------------------------------------------—H

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

■■■■>■.............................................. I 1.1. II ....... ■ 1,1 ■........ ' v....... .. ............. ...................................

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913 

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

. ................ 1..... ............ . 11 ■■'I

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.
b.  ............... . I ! —«

/■—" 'I ......................
Tj'elephons Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. G. K. KLIAUgTĮ
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, UI. 
. kampas 18-tk 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 

įvairių žaislų ir žaidė visi kiek 
tik jų buvo. Kiekivenas jautė
si savas, kaip gražios ir pa
vyzdingos šeimynos narys. 
Santykiai visų buvo draugiški, 
mandagus.

Malonu ir jauku darosi to
kiuose gražiuose ir draugiš
kuose išvažiavimuose. Nes kur 
yra . nuoširdumas, draugišku
mas, ten yra ir žmoniškumas. 
Del to šis draugiškas išvažia
vimas pasiliks ilgai atminty tų, 
kurie turėjo progos ten daly
vauti. —Aš.

Busimoji LSS. VIII Ra
jono Konferencija

Einant LSS. VIII Rajono 
Centro Komiteto nutarimu 
žinomi skelbiama, kad VIII 
Rajono kuopų atstovų busimo
ji Konferencija įvyks šių me
tų rugsėjo 30 dieną. Konferen
cijos dienotvarkė tokia:

1. Atidarymas konferenci
jos.

2. Kalba.
3. Rinkimas Mandatų Ko

misijos.
4. Patikrinimas delegatų.
5. Rinkimas valdybos.
.6. Skaitymas praeitos kon

ferencijos protokolo.
7. Priėmimas mėnesinių 

duoklių Rajonui.
8. Laiškų skaitymas.
9. Atidėti reikalai.

10. Nauji sumanymai.
11. Rajono reikalai.
12. LSS. reikalai.
13. Kuopų delgatų raportai.
14. Konferencijos uždary

mas.
Visos VIII Rajonui priklau

sančios kuopos kviečiamos 
pajsirupinti išrinkti sayo dele
gatus į busimą , kaip aukš
čiau pasakyta, įkonferendiją.

LSS. VIII Rajono sekretorius
M. K. Kasparaitis.

Pranešimas
Šiuo pranešu, visoms LSS. 

Kuopoms ir pavieniams na
riams, kad rugpiučio 25, 1923, 
išsiuntinėjau LSS. P. K. refe
rendumą dėl paskyrimo LSS. 
Pildomojo Komiteto buveinės 
1924—5 metams.

Jei kurios LSS. kuopos arba 
pavieniai nariai kokiu nors 
budu to referendumo negautų, 
malonėkite pranešti žemiau 
pasirašiusiam, tuomet pasiųsiu 
antru sykiu.

Referendume nėra paskir
tos dienos kada reikia grąžin

ti jį nubalsavus. Bet tai jau 
yra priimta taisyklė, kad refe
rendumui yra duodama laiko 
6 svaitės. Todėl apie 15 spa
lio referendumas privalo būti 
visų kuopų sugrąžintas atgal. 
/ Po nubalasvimo šio referen
dumo, bus paduotas kitas re- 
fęrendumasį )— ••nomunavimas 
LSS. viršininkų 1924 metams. 
Todėl butų gerai, kad šis refe
rendumas butų nubalsuotas 
daug greičiau, negu j šešias 
savaites. į

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

LSS. 4-tos KP. MITINGAS.

LSS. 4-tos Kuopos mitingas 
bus laikomas andradienį, rug
sėjo 4, kaip 8 vai. vak. Rau- 
mond 'Chapel saliukėj, 816 W. 
31 st St. Visi nariai būtinai at
vykite, kadangi yra svarbių 
reikalų, be kita balsavimas dėl 
LSS.* Pildomojo Komiteto vie
tos ir rinkimas delegatų atei
nančiai LSS. VIII Rajono Kon
ferencijai. —Kuopos Valdyba.

81 KUOPOS MITINGAS.

LSS. 81 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieny, rugsėjo 1 die
ną lygiai nuo 8 vai. vakaro, 
biuosybės salėj, 1822 Wa- 
bansia avė. Dėlei LSS. refe
rendumo ir kitų svarbių rei
kalų kuopos nariai būtinai pri
valo laiku susirinkti.

—Kp. Raštininkas.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Motgan St., Chicago.
Telephonę

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.k-............ ... 11.................... ■

DR, P. ims
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.
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netas suras būdų susiprasti 
su Francija, — parodys atei
tis. Bet kad jis daro rimtų 
pastangų, prašalinimui įsi
galėjusio chąoąo Ekonomi
niame gyvenime ir finansų 
srityje, — apie tai praneša 
ateinančios iš Vokietijos ži
nios. .Tos rųšies palitika, be 
abejojimo, yra kur kas iš
mintingesnė, negu Cuno ka
bineto politika, kuri privedė 
šalf prie dabartinio stovio. 
Bet ar Stresemanno vado
vaujamam kabinetui pasi
seks susiprasti su francuzų 
džingomiSjĮ — tai dar didelis 
klausimas. 0 be tokio susi
pratimo Vokietijos gyveni
mas negalės įeiti į normali
nes vežes<

RUSIJOS KALfiJIMAI PER
PILDYTI.

“Kinijoj dabar Lietuvą 
geriau žino, negu net senes
nes valstybes: žino, kad Vii- 

% nių smurtu . paėmė Lenkai, 
kad dėl jo, kaip ir dėl Klai
pėdos, Lietuva vedanti ko
vas, kurių delei daugiausia 
Kinai Lietuvą ir žiną; žino, 
kad mes turime tvirtą, auk
su pagrįstą valiutą ir ne
daug Amerikai skolų.’* r

....««-—»*■<****».......• Į

karas tęsiamas, nežiūrint į 
tai, kad patą kaizeris norėjo 
taikos. Stinnes stojo už tai, 
kad vokiečiai pasilaikytų 
šiaurinės Franci jos kasyklas 
ir Belgiją. Vyriausiai dėl to 
1917 m. ir nepasisekė pradė
ti derybos karo užbaigimui.

1918 m. vokiečių armija 
ėmė gniužti. Markės kursas 
pradėjo smarkiai pulti. Vo
kiečių industrialistai pasiju
to keblioje padėtyje, nes ne
turėjo pakankamai pinigų. 
Visai kas kita buvo su Stin
nes. Jis iškalno pasirūpino 
parduoti savo Lorraine’o 
nuosavybes. O vėliau, kai 
markė ėmė smukti, jis pra
dėjo supirkinėti fabrikus, 
kasyklas, dvarus, miškus, 
etc. Jis paprastai padary
davo sutartį pinigus mokėti 
už kelių mėnesių. ’ Kiekvie- 

,7 w nas gali suprasti, ką tai reiš- 
8.50 kia, kuomet pinigų kursas 
1.25 

.75

. 18.00
> 4.00
_ 2.00
. 1.50

.75

Ulsimokijlmo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metama----------- --
Pusei metą...... — .............-
Trinas mėnesiams___ ____—
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu! —.

Chicagoje per netirtoji!*}
Viena kopija ——    8c
Savaitei ----- ...... ......... 18c
Mėnesio! ........ ... ............ . ..........75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams_____ ______— $7.00
Pusei metų ...... ........— E “.
Trims mėnesiams 1.75 i
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!. 
(Atpiginta) , •

Metams-------- ------ ------——. $8.00
Pusei metų..........——------------ -- 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.00

Apžvalgai

kad 
yra 
nes

Laikraščiai praneša, 
bolševikų valdžia priversta 
paliuosuoti dalį kalinių, 
kalėjimuose trūksta vietų. Pa- 
liuosuojama daugiausia tie 
prasižengėliai, kurie kalėjime 
atsidūrė už vogimą, darymą ir 
pardavinėjimą numinėjęs, etc.

Bet niekur nepaliuosuojama 
politiniai kaliniai. Socialistai 
yra paliuosuojami tik tada, 
kai jie paduoda specialinei ko
misijai pareiškimą kai dėl to, 
jog jie atsižada nuo senųjų sa
vo įsitikinimų ir nebepalaikys 
jokių ryšių su buvusiais savo 
partijos draugais. \

Jurgis Spurgis. '

Algų Klausimas
(Tęsiny?!)

KINŲ ŽURNALISTAS 
LIETUVOJE.

gan

at-
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Stinnes ir
Streseman.

smunka galvatrūkčiais.
1920 m. buvo daroma pas

tangų suartinti vokiečių ir 
francuzų industrijas. Buvo 
padaryta, taip vandinama, 
Stinnes - Lubersaco sutar
tis. Tąja sutartimi einant, 
vokiečių valdžia turėjo siųs
ti šiaurinės Franci jos atsta
tymui žaliąją medžiagą per 
Stinneso firmą Hoch und 
Tiefbau Gesellschaft. Už 
tarpininkavimą ta firma pa- 

, Žalio-

. Naujasis Vokietijos pre 
mieras priklauso industria 
listų partijai , (Deutsche r
Wolkspartei). Tai partijai s|os m€jžįag0S buvo pasiųs- 
priklauso ir Hugo ta Francijon už milionusdo-

-turtingiausiąs Vokie įjos |er^ Tuo ^u(ju gįįnnes ge_ 
žmoguj kuris, sakoma, da-jrokai pasipe1nė< Kai val. 
ro daugiau įtakos į vokiečių džia nebepajėge daugiau 
politiką, negu kad aižei is • mecjžiagos siųsti, Stinnes ir- 
darydavo. Jis kontro įuoja . njeko nenustbj0 apart sa- 
daugybę fabrikų, laivų kom-. ° 
paniją, aliejaus laukus, vieš
bučius, bankus ir laikraš
čius.

Lachenbruch (žiur. žur
nale The Nation) sako, kad 
yra tvirtinama, jog Stinnes

Kartą J. Lhchenbruch pa-Į kontroliuoja 90% visų Vo- 
klausęs vieno Stinneso fab- kietijos laikraščių ir žurna- 
riko užveizdos, ar * Stinnes ių. Tai gal perdėta. Bette- 
yra patriotas. Atsakymas gUj jįs kontroliuoja tik 40% 
buvęs: “Jus visuomet turi- vįSų laikraščių ir tai yra ne- 
te atsiminti, kad p. Stinnes paprasta spėka, kuri daro
yra moderninis biznierius.”

Pasak
“moderninis biznierius” ga-

neįmanomos įtakos visuome-
Luchenbrucho, nes opinijos nustatymui.

Pastaruoju laiku Deut-

Kaip didelis yra eikvojimas 
šioj šaly?

Minėtasai raportas,'. pavyz
džiui, sako, kad vien tik sienų 
storumo standardizacija (tam 
tikrų 
pintų 
vieno 
mo.

Valstijose gali pasiūti kasdien 
po 1,750,000 porų batų. Vadi
nasi, , dirbtuvių įrengimas ba
tų siuvimo pramonėj duoda 
šiandie > galimybės pagaminti » 
metuose 525,000,000 porų, o 
tuo tarpu vidutine produkcija 
yra 290,000,000 porų batų me
tuose. Ką tai reiškia? Gi reiš
kia tai, kad beveik pusė maši
nų, trobesių, veik pusė visų 
įrengimų stūkso niekieno ne
naudojami. Arba imkime an
glių kasyklas: suskaitoma, kad 
šiandien esama Jung. Valst. 
4,000 anglies kasyklų perdaug. 
Jose varoma darbas, taip. Bet 
jos riČra naudojamos pilnai. 
Abelnai imant, pasirodo, kad 
fabrikų įrengimas šioj šaly 
perviršija reikalavimus gamy
bos:
Vyriškų rūbų siuv. pram. 40% 
Spaustuvėse 50%
Batų siuvimo pramonėj 40% 
Tartokuose 67%

Vidutiniai (imant, perviršis 
įrengimų siekia 40%. Tai reiš
kia, kad statyta trobesiai, pri
taikyta mašinos, visokį įnagiai 
ir t. p.; ir dabar 40 nuošim
čių visų tų įrengimų stūkso 
nenaudojami. Na, ar tai nėra 
eikvojimas?

(Bus daugiau)

normų įvedimas) sutau
po 600 dolerių ant kiek- 
vidutinio statomo na- 

Jung. Valstijoms reikia 
kas metai tarp 350,000 ir 400,-
000 gyvenamų namų. Pamąs
tykite: 400,000 namų, o ant 
kiekvieno namo galima butų 
sutapyti nOO dolerių tik įve
dus šienui statymo normas. 
Kiek milionų dolerių metuose 
vien tuo budu galima butų su
taupyti?

Imkime kitą pavyzdį. Šioj 
šaly gaminama 6,000 skirtin
gų rųšių (brands) popieros. 
Manykite—0,000! Pusė tų į-J 
vairių rųšių praktiškai visai 
nenaudojama. Bet 
minti yra įrengti 
pritaikytos mašinos, 
sandėliai, padarytos

Nesenai Kauną atlankė Kinų 
žurnalistas, kuris suteikė 
įdomių žinių apie Kiniją. 
Žin.” sikaitome: -

“Rugpiučio mėn. 3 d.
vyko Kaunan Kinų dienraš
čio *Shun Pao’ Shanghaj’uje 
korespondentas p. Unio 
Wang su žmona, kuris ap
lankė daugelį visų pasaulio 
dalių vietų ir valstybių ir 
daba? Lietuvą. IŠ Lietuvos 
jis vyksta dar į Lenkiją, Če
koslovakiją, Skandinaviją ir 
tada jau grįš į savo tėvynę. 
P. Wang suteikė žinių apie 

‘ Kiniją.
“Jo reprezentuojamas laik

raštis yra Kinijoj plačiausia 
skaitomas, nes kasdien iš
leidžiama apie 50,000 egz. 
Kitoms šalims tai butų ne 
daug, bet Kinijoj tai esą la
bai daug, nes ten vienas nu
meris einąs kokias dvi są- 
vaites iš rankų į rankas, kai
po labai brangus daiktas; 
vienas n-ris kainuoja 20 cen
tų (Ikinų doleris == 5 li
tams), tuo tarpu kaip pie
tus kainuoja 2. centu.

“Analfabetų Kinija bevedu 
neturinti, nes dėl sunkumo 
gertu pažinti raštą, naudotis 
jiiomi gali nedaugelis. Dau
guma kinų neturi jokio ti* 
kėjimo (ateistai),, dabar jau 
kerpą plaukus ir moterys 
nebevaržą kojų; seni pap
ročiai beveik jau išnykę. ( 

•• «
“Kinija valdoma kariuo

menės diktatūros; Įpabla1- 
■ mentas ir Prezidentas esą 

tik dėl formos. Dabar ten 
— betvarkė.

“Paprastas darbininkas 
uždirba į mėnesį vieną kinų 
dolerį (= 5 litams), Minis- 
teris 2,000 k. dolerių, Pre
zidentas pusę milijono k. 
dol.1; va>ld)ininkaį įvairjiai, 
nes jų algų didumas prigu
lįs nuo to, kiek jis sugeba 
užimti vietų, o tas giminys
tės protekcijos ir kitų prie
žasčių delei galima. Bet daž
nai pasitaiko, kad valdinin
kai po 10 mėn. algų negau
na.

“Politinis ir kultūrinis Ki
nų centras Šanchajus (Shan-‘ 
ghai) turi apie 7 milijonus 
gyventoju, 4 universitetus 
(2 kinų, 1 vokiečių, 1 ame- 
rik.).

kas . štai kodėl visoms ma- 
žomsioms industrijoms yra 
svarbu, kad Ruhr sritis bu
tų kuogreičiausiai paliuo- 
suota nuo francuzų. Kas ki
ta su Stinnes. RUhro okupa- 
vimas, jam net išeina nau- 
don: jis turi progos supirkti 
daugiau fabrikų. Todėl 
Stinneso kontroliuojami lai
kraščiai veda propagandą už 
pasyvį priešinimąsi ir skel
bia patriotingus obalsius. >, 

KaipStinnes moka biznį: 
vesti, parodo kad ir sekamas 
faktas. Silezijoje buvo pas
kelbtas plebiscitas. Vokie
čiai surinko nepalyginamai 
daugiau balsų, negu lenkai. 
Bet nežiūrint to, Aukštuti- 
nioji Silezija buvo lenkams 
priskirta. Toje dalyje indu
strija būva Stinneso kontro
lėje. Paėmus lenkams teri
toriją į savo rahkas, žinoma, | 
Stinneso interesams gręsė
pavojus. Bet vokiečių mag- ------------—
natas iš tos padėties labai [tuščias PASIDIDŽIAVIMĄ#, 

lengvai išsisuko: jis sukurė 
naują korporaciją — sindi
katą, prie kurio prisidėjo Ijyje. Pirmasis priklauso Ame- 
franeuzų industrialistai Likai, o antrasis Anglijai. Bet 
Schneider, Creusot ir kt. taip vienas, taip kitas laivas 
Tuo budu Stinneso intere- buvo atimtas iš vokiečių. “The 
sams Silezijoje nebegręsia Milwaukee Lea<ier’ rašo: 
jokio pavojaus: juos apsau-l 
gos francuzų armija.

Niekam nėra paslaptis, 
kad Stinnesi ir kiti stambieji 
industrialistai nepaprastai 
pasipelnė dėl pinigų valiutos 
smukimo. Mokesnius nuo 
įplaukų industrialistai turi 
mokėti meti] pabaigoje. Gi jie gali padaryti geresnius 
per tą laika, suprantamas J81??’ .nc«u, v"ail 
, , . . - . _ . kodėl jie patys nedare mu-
daiktas, pįnigų verte neįma-Į Žinus-laivus, o prasižengda- 
nomai nupuola. Tuo buduĮ mį neį prieš jų pačių paga- 
tie mokesniai- nesudarp jo- mintus internacionalinius įs- 
kio sunkumo. Darbinikai tų|' tatymus pavogė juos iš vo- 
palengvinimų neturi: kas 
mėnesis iš jų algų atskaito
ma 10%. l ,

Negana, to. Stinnes už
siėmė ir spekuliacija. Tan
kiai §u valdžios patvarky
mais jis visai nesiskaitė, at
virai pareikšdamas, jog tų 
patvarkkymų jis nerems.

Akyvaizdoje tų faktų 
kanclerio Stresemanno da
bartinis nusištatymas yra I ^LENKAI UŽDARO LIETU- 
visai suprantamas. Jis pats viams IR GUDAMS aukš- 
priklauso prie nelabai stam-1 TŲJŲ MOKYKLŲ DURIS, 
bių įndustrialistų, kurių in
teresams Ruhro okupavimas 
neša neįmanomos blėdies. 
Jeigu tas okupavimas tęsis 
dar ilgiau, smulkesniems in- 
dustrialistams gręsia rimto 
pavojaus atsidurti Stinneso 
kišeniuje. Štai kodėl Stre- 
seinann sudarė koalicinį ka
binetą, kuriame kelios vietos 
pavesta ir socialistams. 
Ruhro okupavimas skau-

Laivai Leviathan ir Majes- 
tic yra didžiausi • laivai pasau-

industrialistai Likai, o antrasis Anglijai. Bet

Milwaukee Leader” rašo:
“Amerikos laivas Levia

than ir anglų laivas Majes- 
tik eina lenktynių, kuris 
greičiau perplauks Atlanti- 
ką. Abudu laivai tapo atimti 
iš vokiečių karui pasibai
gus. Pergalėtojai dabar di
džiuojasi , tuo, jog jie page
rino tuos laivus. Bet jeigu

Teofilis Tilvytis

Žibančios rasos.

joms ga- 
trobesiai, 

palaikomi 
formos ir 

t.t. Ir kam? Atsakymas: kad
popiera gulėtų krautuvėse* ir 
sandėliuose niekieno neperka
ma! Kai kas pasakys: 'popie
ra, didelis čia daiktas! Kaip ne-j 
didelis: reikia žinoti, kad Ame-1 
rika suvartoja kas metai mi-

IV.
Menas laikas, kada vėjai 
laisvę man padovanojo, 
kada žvaigždėm mane mojo, — • 
kada tu keliaut padėjai.

Kada priešais ugnys švito, 
o kelionėj puolė žmonės — 
Tu, dainų dainos svajone, 
kūrei ugnį — kelias švito...

Nun bastausi, ieškau, laukiu 
; savo laimės ir saulužės —

kiečių.
“Nėra kuo didžiuotis. Jei

gu Amerika nori pirmeny
bės, tai ji privalo pati pasi
gaminti milžinus laivus. Tik 
pusgalvių patriotas-pelna- 
gauda gali rodyti eptuziaz- 
mą, kuomet kalbama apie 
geriausį ir didžiausį šios ša
lies laivą, kuris tapo atim
tas iš parblokštos tautos.”

bonus ir inilionus tonų po-, kad .j čiau dar
pierps. Tokia, palyginama., kurs arfiau j sauI traukia!-. 
menkniekis, kaip skirtumas ztv „j ainios”!
formato leidžiamų Amerikoj : .
menkniekis, kaip

Ii atenšti nemažai naudos vi-|sche Volkspartei eilėse pasi- 
• suomenei. Bet iš kitos pu-1 reiškė dvi frakcijos. Oficia- 

sės, jis gali skaitytis vien linis partijos vadas ir dabar- 
tik su savo asmeniniais in- tinis kancleris, Stresemann, 
teresais. Yra nemažai davi- j stoja už tai, kad Ruhro kiau
nių, kurie rodo, jog Stinnes simas butų kuogreičiausiai 
sudaro didelio pavojaus Vo- išspręstas, nesustojant prieš 
kietijos žmonių gerbūviui.1 nieką. 0 Stinnes nori, kad 
Industrijoje jis vaidina svar pasyvis priešinimąsi butų tę- 
bų vaidmenį; daugybė laik- sfamas ir toliau. Strese- 
raščių randasi jo kontrolėje, mann atstovauja vidutinio 
Kuomet tik valdžioje kyla didžio industrijoms. Tos in- 
krizis, visuomet randama dustrijos negalės ilgai gy- 
reikalingu pasitarti su Stin- (vuoti, jeigu jos negaus pigių i
nesu dėl naujos valdžios su-1 anglių ir žaliosios medžią- džiai atsiliepia į visus Vokie- 
darymo. Net karo metu jo gos. Jos turės pereiti į tijos žmones, išėmus gal 
įtaka buvo tiek didelė, kad Stinneso arba Generalinės} Stinnesą ir dar kelis magna- 
dėka jo užsispyrimui buvo (Elektros kompanijos ran- tus. Ar Stitesemanno kabi-

darymo. Net karo metu jo gos.

Lietuvos Laikraščiai prane
ša, kad baigusieji Vilniaus lie
tuvių ir gudų gimnazijas nėra 
priimami f į lenkų aukštąsias 
mokyklas. Ir tai. nežiūrint to 
fakto, kad tose mokyklose 
mokslas yra geriau pastaty
tas, negu įlerikų gimnazijose. 
Be to, vokiečių, francuzų- ir 
anglų universitetai lietuviu ir 
gudų gimnazijas baigusius 
moksleivius “priima tikrais 
studentais. Todėl lenkų aukš
tųjų mokyklų toks nusistaty
mas skaitoma vieku daugiau, 
kaip tik noru persekioti tautų 
mažumas.

žurnalų, biznio katalogų ir 
laikraščių lėšuoja vidutiniai 
ne mažiai, kaip 100 milįonų 
dolerių metuose. Kodėl? To
dėl, kad skirtingas formatas 
reikalauja ypatingo pritaiky
mo, formų—ilgio—pločio etc.

Arba štai rūbų siuvimo pra
monė. Vertė vyriškų drabu
žių, pasiutų 1919 m., buvo 
1,158,006,904 dolerių. Suskai
toma, kad vyriškų drabužių 
siuvimo pramonėj išeikvojama 
9 vaalnods kiekvieną savaitę 
dėl sezoninių permainų; apie 
9 valandos kiekvieną savaitę 
išeikvojama ačiū netiksliam 
darbo sutvarkymui didžiumoj 
dirbtuvių; dar apie dvi tris 
valandos galima butų sutaupy
ti panaikinus bereikalingą dar
bą. Ir minėtasai inžinierių 
raportas tvirtina, kad 40% 
energijos galima butų sutau
pyti rūbų* siuvimo pramonėj. 
Kitaip sakant, jeigu rūbų siu
vimo biznis butų tvarkomas 
tiksliau, mes galėtume gauti 
drabužius 40 nuošimčių pigiau,* 
negu šiandien.

Dvilkterėkime dabar į eikvo
jimą pramonėj iš kitos pusės. 
Batų siuvimo dirbtuvės Jungt.

JUOKAI
Visa kompanija.

Petras Daukus buvo taip. 
įpratęs pasirašyti kompanijos 
vardu, kad kuomet jam reikė
jo pasirašyti po jo sunaus met
rikais,* tai jis parašė, kad vai
ko tėvas yra: Daukus, Juška,

Dailininko dirbtuvėj.

—^Ką šitas paveikslas reiš
kiat

—Matai, tamsta, jau treji 
metai kaip aš jį nutepiau, tai 
dabar jau jo ir reiškimą pa
miršau.

Gudrus mokinys.
< •

—Nuo ko auga vaikai? — 
paklausė mokytojas mokinio. .

—Nuo lietaus.
—iO delko mes didesni su

augę nuo lietaus neaugame?
—Nes tamsta užsidengi su 

skėčiu, kai lyja.

—Kas Rusijoj nebadauja?
—Komisarai ir utėlės.

Alfonsas Daudet.

Semiliantos žuvimas.
(Laiškas iš mano malūno)

(Tęsinys) <z \

—Linksmos keliones! —šaukia šis 
pasiutėlis brigadiras; bet tai nė vieno ne- 
beprajuokina. Didis sumišimas kyla ant 
tiltelio. Rūkas kliudo įžiūrėti. Jurininkai 
tik siuva, tik siuva * Išsigandę... bėga šen, 
bėga ten..Vairo nebėra!... Valdytis ne
begalima... Semilianta vėjo nešama skren
da kaip vėjas... Tą pat valandą muitinės 
valdininkas ma^ė ją praūžiant; buvo pusė 
dvylikos... Fregato pirmagalyje pasigirs
ta trenksmas, kaip iŠ kanuolės... -Uola! 
uola! Galas, nebėra vilties, verčia stačiai 
šonan... Kapitonas nužengia į savo kabi
netą... Per sekundę jis vėl užima savo

vietą ant tiltelio— išeiginiais rūbais... Jis 
panorėjo pasipuošti prieš mirsiant.

Tarplubyje kareiviai susirūpinę tylo
mis žiuri į kits kitą... Ligoniai stengiasi 
atsistoti... Juokdarys brigadiras nebesi
juokia. Tuomet atsidaro durys ir ant 
slenksčio pasirodo kapelionas su stula:

, —Klaupkite mano vaikai!'
Visi paklauso. Skambiu balsu kunigas 

pradeda maldas už mirštančiuosius...
Staiga smarkus susitrenkimąs, riks

mas; ištisas riksmas, begalinis Šauksmas, 
ištiestos rankos, rankų laužymas, bevilčiai 
žvilgesiai ir mirties šmėkla artinasi žaibo 

^greitumu... /
Dieve, susimylėk!

• Taip praleidau aš ištisą naktį besva
jodamas ir iššaukdamas savo vaidentu
vėje dvasią pirm dešimties metų žuvusio
jo nelaimingo laivo, kurio palaikai buvo 
aplink mane...

Toli, sąsiauryje, audra šėlo; ugniaku
ro liepsna, viesulo draskoma, mėtėsi; »ir

i 
aš girdėjau, kaip musų laivas šokinėjo ties 
uolomis girgždindamas inkaro grandimis.

Vertė D. — J. Blynas. >
(IŠ “Trimito”)

/ *' ■ ■' • i i
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Sakja -— Mani
[Iš Merežkovskio]

Kalvomis, tamsoj, ūžimuos vėjo, 
Kur f pūga klajoja ant pusnių. 
Šutvė valkatų varguolių ėjo 
Iš toli link Gango vandenų, r 

‘Pusnuogi jų kUnai suliesėję 
Susitraukę, kentė lietų, vėją. 
Dvi dieni nematė jie išties 
Nei svetingos pirkios, nei ugnies. 
Staigiai priešais kaž-kas sužibėjo... 
0, tai rūmai Dievo ir maldos... 
Ir skliautų pastogėn jie suėjo. 
Pasislėpt nuo ūžiančios audros.

Ten ant sosto auksuoto sėdėjo 
Sakja — Mum, stabas išdidus. 
Vainike jo dyvinam spindėjo, 
Lyg kad saulė, deimantas brangus. 
Ir prabilo viens elgetų: “Broliai, 
čion naktis ir skliautai nebyliai... 
Tiek mantos nematėme ligšioliai 
Kiek mums duos už deimantą pirkliai. 
Kam jis Buddai? šviečia jo tėvynėj 
Jam, karaliui saulėtų sričių, 
Milijonai deimanto Žvaigždžių 
Lyg kad taurėje dangaus mėlynėj.” 
Sutarta, ir štai vagių gauja 
Tyliai priekin šliaužia tamsoje. 
Bet tiktai norėjo palytėti 
Jie šventovę drebančia ranka — 
žaibas, trenksmas, viesulų banga, 
Atbalsių tuštynės paveldėti, ' 
Juos staiga visus toli išmėtė... 
Viskas baimėje įpirties sustiro... 
Tiktai vienas, išdidžiai raipus, 
Eina drąsiai priekin būrio vyrų, 
Taria Buddai: “0, Tu neteisus. 
Ar vaidylos Tavo mums melavo,

Kad širdingas, geras ir duosnus, 
Ramini visus malone savo 
ir, lyg saulė, Tu sklaidai rukus. 
*Ne, dėl menko Tu akmens kerštauji 
Mums, prieš Tave — dulkei purvyne. 
Lyg didvyris, mėtai žaibą, griauji 
Ties bejiege, (Jes vargšų minia. 
Gėda Tau, dausų valdove, gėda! 
Pakilai galingas ir baisus, 
Kad nuskriausti alkstantį elgėtą.. 
0, galybių Dieve! Siųsk žaibus, 
Trenk beprotį vilyčia pagiežoj; 
štai aš, Tau prilygęs, stoviu priešais, 
Aš, pakeltai galva ir ramus, 
Skelbiu, lai girdės pasaulis viešas: 
Tu, kūrėjau saulių, neteisus.” 
Bąigė jis... Ir akys netikėjo: 
Atiduodamas deimantą, ištięs, 
Stabas Buddos klaupdamas padėjo 
Vainikuotą galvą ant smilties. 
Ir gulėjo dulkėse pašilėjęs 
Tarp elgetų Saulių Įkūrėjas 
Budda, Didis Viešpats prigimties.

Meva.
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Ištirpinkit-V artokit 
Užtektinai-Mirkykit

Tie Yra Paprasti Nurodymai 
Tik supilkite RinsM puodą ir užpilkite su ver
dančiu vandeniu. Jis ištirps tuojau ir pasidarys 
geras tirštas muilinis mišinys.

Supilkite šitą mišinį į jūsų skalbimo lovį pu
siau pripiltą drungnu vandeniu ir gausite putas. 
Kaip sudėsite savo skalbinius į lovį, putos turi 
IŠKILTI Į VIRŠŲ. Jei jos neiškįla, jus nevarto-' 
j ate užtektinai Rinso.

Mirkykite jūsų skalbinius tose nuolatinėse 
putose valandą, dvi, o jei norite ir per naktį.

Tas MIRKYMAS užima vietą VELĖJIMO. 
Jis paliuosuoja visus nešvarumus taip kad jie 
atpuola begręžiant. Tik kalnierius, rankogalius 
ir sėdynės ir kelius vaikų žaidžiamų rūbų reikia 
biskį pavelėti su biskučiu sauso Rinso.

(^aukite Rinso šiandien — visos grosernės ir 
departamentinės krautuvės turi jį paprasta mie- 
ra ir naują didelį pakelį. Lever Bros. Co., Cam- 
bridge, Mass.

RALTIJOS-AMĖftIKOC
LINIJA 9Broadvay, Nev^York. N Y
SESet LIETUVA •

PER

■fe

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S’. ESTONIA ..................................Sent. 5
S. S. LITVANIA ..........................  8ept. 19

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

PIRKITE ŽEMES AKRį DABAR
Žmonės, kurie mąsto apie savo ateitį perka dabar akrą žemės, 
žinodami, kad pirkdami dabar gauna olselio kaina reiškia ne- 
prigulmingą ateitį. Tai yra jūsų proga.

63 gatvė pilna sekcijos linija
DIDELI PINIGAI visuomet buvo uždirbami perkant ant šios 
puikios gatvės. Chicagos ateitis padaro didelį pelną galimu.

5,2'/z ir 1 akras $490 už akrą
Didelis traktas padarys 48 miesto lotus. Trumpas važiavimas į 
miestą> pigi kelione ir gera'trąn.sportacija.

Tik $95-pinigais reik,-kitus išmokėjimais
TITLE GARANTUOJAMA PER CHICAGO 

TITLE AND TRUST ČOMPANY
Puiki proga. Rašykite arba atsišaukite tuojau dėl informacijų

THOS. S. COUSINS’, 1608 WEST MADISON STREET 
Atdara vakarais iki 9 valandai.

OH1CAGOS
ŽINIOS

—-I—.

Socialistų Partija rengiasi 
kovon prieš Injunctionus

Pirmas Šūvis bus iššautas Ri- 
verviefw Parke Socialistų 
Partijos “Labor Day” pikni
ke. — Be Dėbso kalbės ir 
Mihvaukee miesto 
Dantei W. Hoan ir

majoras 
kiti.

Socialistų Partija nusitarė 
pradėti aštriau kovoti prieš 
teisėjų išduodamus prieš dar
bininkus injunotipnus. Dabar 
Cook kauntėj bus renkami 23 
teisėjai. Socialistai yra nusita
rę remti tik tuos kandidatus, 
kurie aiškiai yra nusistatę 
prieš injunctionus. Ir tikimąsi, 
kad socialistams pavyks savo 
Žmones išrinkti į teisėjus.

Pirmas tokios socialistų ko
vos šūvis bus paleistas Cook 
Kauntės Socialistui Partijos 
“Labor Day”. piknike River- 
viqw Park ateinantį septinta- 
dienį, rugsėjo 2 dieną. Socia
listų darbuotojas senelis Deb- 
sas savo kalboj išaiškins kaip 
reikia darbininkams sėkmingai 
prieš tokius injunctionus ko
voti.

Be senelio Dėbso, yra pa
kviesta kalbėti ir Mihvaukee 
mietso majoras, Paniel W. 
Hoan. Taipjau yra pakviesta 
kalbėti ir kiti įžymus socialis
tų darbuotojai. Jų kalbos dar
bininkams bus gana svarbios. 
Todėl reikia tikėtis, kad nema
ža žmonių suvažiuos piknikan 
jų aiškinimų apie darbo žmo
nių reikalus pasiklausyti.

—V. Vernis.

Socialistų Partija

Ir merginos moka “fai-
tiiotis” gatvėse

Miss Beulah Canrp, 5057 
Bdackstone avė., turi paprotį 
įsigyti tą, ko ji nori, nežiūrint 
nei to, kad jai prisieina gatvėj 
prie minios žmonių /‘Taituo- 
tis.”

Antradienį pu p|ietų prie 
State ir Madison gatvių Miss 
Camp pastebėjo kitą merginą 
dėvint jos lapės kailinėlius, 
kuriuos ji praradus vienoj san
krovoj. Pribėgus prie tos mer
ginos ji pasigavo jai už ran
kos.

“Šitie yra mano kailiniai”, 
sakė ji.

“Ištikrųjų?*’ atsaikė jkita,
bandydama pasišalinti.

Jiedvi taip ir “nusifaitavo” 
net iki Dearbon gatvės. O 
žmonės į jiedvi kai į kokius 
“cudiis” žiurėjo visą laiką ir 
žingeidavo kas iš to jiedviejų 
“faito” išeis. Tuo tarpu ir de- 
tektivas prisiartino prie jų.

“Jei tavo, atsiimk”, pagalios 
Miss Anna Bernard metė tuos 
kailinėlius Miss Camp’ei į akis.

Policistas tuosyk kapt jai už 
rankos ir tempiasi ją prie bu
delės. Tečiau Miss Camp per
maldavo jo jos neareštuoti.

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

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

Ą. BARTKUS, Pres, '
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chięago.

' ' . • ■ . • ~ . M •1

^Mrs. Robbinson pasisakė tu
rinti naminius keblumus.

Žmona atsisakė padi 
dinti j’o “pajamas”; 

bandė nusižudyti
Josep Spano, 29 metų, 1908 

W. 59 gat., gavęs savo “pėdę” 
visuomet atiduodavo savo žmo
nai, kaip kad daugumas vyrų 
daro. Jo žmona iš tų pinigų 
tam tikrą sumą jam gražin
davo 
nigų suma buvo nedidelė, taip 
kad 
sakant, galus su galais sudurti. 
Pagalios jis nusitarė prašyti 
savo žmonos, kad ji pradėtų 
jam po daugiau pinigų duoti, 
nes su tiek jis jokiu budu ne
galįs “savo reikalų)* apsirū
pinti. Tečiaus jo žmona griež
tai atsisakė jo prašymą išpil
dyti. Tada jam nieko kito ne
likę, kaip tik su šiuo mizernu 
pasauliu skirtis. < 
nuodų, bet gydytojaį dar su
spėjo jį atgaivinti.
ras randasi Englewood ligoni
nėj.

kas savaitę. Bet ta pi-

būdavo sunku jam, taip

Jis - išgėrė 
i dar su- 
Dabar vy-

Negrų “sukilimas”
Antradienio vakarą negrai 

surengė ’ White Sox 
“ii

surengė ’ White Sox park 
“Champiorfship Cake Walk” 
iškilmes. Jų susirinko apie 5,- 
000, kiekviena pora užsimoke- 
daiph po $2.20. Tečiaus jiems1 
susirinkus nežinia kur pasiša
lino iš penkių muzikantų su
darytas orkestras ir tuo syk 
užgeso visos šviesos. Negrai 
pradėjo už tokį f‘triksą” kelti 
“buntus”. Tečiaus suirengimo 
iškilmės komitetai juos šiaip 
taip (apmalšino, pasižadėdami 
sugrąžinti jiems pinigus už ti- 
kietus.

Lietuvių Rateliuose
. North Side

KLAUSKIT SAVO 
KAIMYNO

Iš vaikų K Bijūnėlio draugijos 
darbuotės.

RugpiuČio 27 dieną Liuosy- 
bės salėj įvyko vaikų Bijūnė
lio draugijos tėvų susirinki
mas. Tėvų susirinko pusėtinas 
būrelis. Susirinkimo tikslas 
buvo apkalbėti kada ir kaip 
atidaryti vaikams mokyklą, 
pamokas. Mat vasaros laiku

Motėrįs pasisako viena ki
tai kaip jos pasigelbejo per 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

■JT"

K

-A

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIEMl.
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; ii
gai prakt akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykąiLData- 
rimas, da irTnto- 
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagalbą.

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

Perrysburg. Ohio. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound todėl, kad 
,aš turėjau skaus
mus mano šonuose 
visą laiką. Aš ne
galiu atsiminti 
kaip ilgai aš ken
tėjau, bet tai bu
vo senai. Vieną 
dieną aš kalbėjau 
su motere kurią 
sutikau gatveka- 
ry, ir aš pasakiau 
jai kaip aš jaučiuo

si, ji sako, kad ji taip pat kentėjo to
kia pat liga ir ji pradėjusi vartoti 
V egetable Compound ir tas pagelbė
jo jai. Todėl aš nuėjau ir nusipirkau 
tų gyduolių ir aš tikrai rekomenduo
ju, nes jos labai geros. Kuomet aš 
pamatau sergančią moterį, tuojau pa
tariu vartoti Lydia Pinkham’s Vege
table Compound’’. — Mrs. Ada Frick, 
Route 3, Perrysburg, Ohio.

Beveik kiekviename miestely ir mie
ste Šioje šalyje yra moterų kurioms 
pagelbėjo Lydia Pinkham’s Vegetable 
Compound. labiausiai pydant visokias 
moterų ligas ir jos visuomet pasako 
tą gerą kitoms save kaiminkoms mo
terie. Todėl jei jus sergate kokią 
nors liga, kodėl neduoti Lydia Pink
ham’s Vegetable Compound gerą ban
dymą.

Geriausias Receptas Dėl 
Sustiprinimo Silpnų, 

Nusidirbusių Vy
rų ir Moterų

Tūkstantiai Randa Stebėtiną Pa- 
lengvinimą į Keletą Dienų

' Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa
kęs jo dėl Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nuslpirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumeniems. Jis būdavo ja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinantį miegą, gerų 
apetitą, puikų žlcbčiojimą, reguliar; 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo ir 
ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant, pabandykit jį. Jis nieko Jums 
nekainuos jeigu Jums ir nepagelbėtų. 
Jis yra' malonus prilipti ir Jus tuo
jaus pradėsit jaustis' geriau. Imkit 
jį per keletą dienų ir jei nesijausit ge
riau, ir neatrodysit geriau, nuneškit 
atlikusią pakiuko dali pas Jūsų ap- 
tiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Iždirbejai Nuga-Tone gerai 
žinodami ką jis padarys dėl Jūsų, pri
sako visiems aptiekoriams garantuoti 
jį arba sugražinti Jūsų pinigus, jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reka- 
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkieUji* 
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai*

Kaina 60 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
. CEDAR RAPIDS, IOWA

* Nušautas gatvėj’ 1 
žmogus

■ Nicholas Mastro, 30 metų, 
tapo nušautas prie poolroom 
prie Elizabeth ir Ohio gatvių. 
Delko jis tapo nušautas, ne
žinoma.

NORTHa 
GERMAN

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju grašiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

Nbrth Gcrman Lloyd 
100 No, La Šalie St., 

Chicago, III.

Dvigubos stamposarba pirkinio tikietas visą dieną ketverge Rezidęncijos Tel. Brunswick 4887

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

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

fiventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3318 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

dKrDR. herzman

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 Jkitokius 
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 
Telefonail- J ^llO arba 0876

1 Naktį Drexel 951
l Boulevard 4135

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

■M

i'.' *
JTel. Blvd. 8138 ’ 
M. Woftkew!ch 

BANIS
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek- 

f viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 

ipatišką prižiurS- 
ijimą. Duodu pa
tarnauju p r i t 
ir merginoms vei 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Puikios K'FTVFRGF SmeSMal vertes §kais nei telefonu

$ Dolerio Diena$
Mokykloms Dresės 

Merginoms Jumper Dresės su at
sieitais baltais priedais. Spalvos 
yra copen, nąvy, žalios ir ruža- 
vos. Taipgi Gingham Dresės, gra
žiai čekiotos su kišenėmis ir sa- 
shesv mieros 7 iki 14, (£ 4
pasirinkimui ......... .•............ ■

"i n i, 11..........   ■-

Vaiky Kelnės A _ 
Tikros Crompton Cor- ragą ||ii 
duroy Nikeriai dėl de- 
vėjinio mokykloje, pa- Į|||
siūtos pilnos mieros ir BjĮĮ |||| 
ruimingos, ver- fl? J hk
tos P° •—

Muslinai H
Extra stori, 36 colių, 
neblunkanti, dėl paklo- 
džių ir paduškų, ff* 4 —■
8 jardai, ......... . M* ■

Moterų Syeteriai
Visi vilnoniai slip-over sveteriai 
busiančių stylių, visų sportiškų 
spalvų, mieros 86 iki 44, vertės 
iki $4.98. Kuomet dar C 4 
jų turime, po ..................

/

Moteriškė bandė du syk 
nusižudyti, bet nevyko

Mrs. Bennett Robbison, 24 
nųjtų, keliaujančio salesmano 
žmona, bandė du syk nusižu
dyti antradienio naktį.

Mrs. Robbinson pirmiausia 
nurijo dešimt bichloride of 
mereury tabletėlių. Jos draugė 
rado ją be sąmonės šalygatvy 
netoli Robbinson namų (4805 
Calumet av.). Ji tuojaus 
po nugabenta į Chicago ligoni
nę.

Daktarui prirengiant jai 
nuodus iš jos vidurių išplauti, 
Mrs. Robbinson nušokus nud 
operacijos stalo pribėga prie1 
lango ir bandė iššokti, bet dak
taras laiku tai pastebėjęs pri
bėgo prie jos ir jai šokant pro 
langą ją pagavo už drabužių 
ir tuo budu išgelbėjo nuo sau- 
žudystės.

Mergaičių. Čeverykai 
Mahogany veršiuko- odos, su gu- 
zikais, mieros 11^ iki 2, C 4 
vertės '$1.69, po .....................9 ■

Moterų Sliperiai
Vienu stropu, juodi ožio odos, ran
komis siūti, mieros 3 iki 8, C 4 
vertės $1.50, po ...A...,...... ■

Šilkinės Pančiakos
Moterų šilkinės pančiakos, naujoš 
mados, mieros nuo 8^ iki 10, 
vertės $2.00, specialiai C? 4
2 poroS už ..................   4* ■

Union Siutai
Vyrų atletikos styliaus, pasiūti 
plono čekioto materijolo, ruimin
gi, mieros 36 iki 42, vertės J79c, 
specialiai
8 už ..j........... :....... ....... n.

•... .. .......... .......... ...
Dantims mostis

50c Pebeceo, 3 triu- C 4 
belės už ........... ............... 4* ■

• Nėriniai
Visi vilnoniai nėriniai, Prospept 
brand, juodi, balti, piĮki, navy 
mėlyni, skuriniai ir khaki, dide
li 69c skeinas, šiąme išpar- tf>4 
davime 3 skeihai už :___ W I

$1

... ............ .................. l| I 1.1 II 1 ■

Mason Jars
0 j H ■ Tikro Bali stiklo vir

šus, miera 1 kvortos.
Į * vertės $1.50, už g 4 

tuziną ......... *** "

e Vyrų Kelnės 
Visokių gatunkų khaki 
kelnės, daugumas ma-

i žos mieros, $1.50 C 4
ir $2.00 vertės ■

Razor Blades
00c tikro. Gillette, d* 4
3 pakeliai už .................. 4^ ■

Satinas
36 colių mercerized užbaigimo, 
juodas, baltas ir spalvuotas, 4 
verpyklos ilgumas, 4 jardai ■

Aliejinis Audeklas 
12 colių mėlynas lentynų alieji
nis audeklas, gražiais išmar d* 4 
ginimais, 10 jardų už .... 4* ■

"II I I III—iw .............     ■■■■■!

Darbiniai Marškiniai
Pasiūti iš mėlyno chambrąy, pri
siūtu kalnieriu, biskį sutepti ir 
šuvalkioti, paprasta 4
kaina 95c, 2 už ......,....... 4* ■

GROSERIS
Pineapple, supjaustyti, 2'/z svaro 
kianas, 'daug syrupo, 3 kianai 
už ............................    $1
Labai saldus komai, extrą fancy, 
6 kianai už .................   $1
krystaliniai baltas skalbimui mui
las, 22 šmotai ........................... $1
5 kianai Snider’s Pork ir Beans 
ir 2 buteliai S’nider’g Catsup, 
VISKAS Už 5...... ..............  $1 ’

LS •/,. I

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mč»osį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų'bcsikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtųmet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. AŠ žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausj gyoymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRįr
Pradėjau 25 n> 

tai — puikiausias 
darodymas, kad ą. 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar Jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutąisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengva pa
siduoda Šitam moksliškam' nydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, Čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
gerinusius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Teb* 
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmei 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryto lig 5:30 po p • 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W1 Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

t

V...... ..Rl...—.—......... .. .......

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 piet, 
7r—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independencc Blvd. Chicago

. II - U. — . ■! , I .11 III.,...................  .||l»l

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

Optometriat 
TeL Boulevard 6487 

' 4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-toa aat.

2-ros lubobs 
1 1 11 """ 111 1 ........

Telefonas Boulevard 1939 ’
DR. ą. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną j
ir 6:30 iki 9:30 vakare ‘

4608 S. Ashland Avė.,
netpli 46th St., Chicago, III. I

..................................................   ■■■■■■■■■■>■11111 IHHUH

DR. M. KAHN
I

4631 Sp. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentams, kad aa 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaift ir pirmiau. >
Telephone Armitage 0371
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. r
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedalioj paga" 
1510*12 N. Robey Chicago 

■■■■>! I

ft IMPERFECT IN ORIGINAL
IH M s.



NAUJIENOS, iChicago, III.

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

pamokos keliems menesiams 
buvo pertraukta. Bet dabar 
atvėsus orui vėl reikia sutvar
kyti pairusį darbų.

Svarbesnieji nutarimai yra 
šie. Kviesti tuos pačius mo
kytojus, būtent, Dr. , Montvi- 
dą mokinti lietuvių kalbos ir 
p. P. Sarpalį muzikos ir meno. 
Pasitarti su mokytojais išrink
ta komisija iš dviejų asmenų: 
pp. Ag. Žile ir P. Hormonas. 
Prie šios komisijos darinkta 
dar ir p. V. šliauteris. Taipjau 
pavesta tai komisijai suruošti 
viešą atidrymo mokyklos vaka
rų, kad išaiškinus tėvams svar
bų mokyti vaikus savo kalbos 
ir dainavimo.

Kaip matyt, northsidiečiai 
praėdjo rimtai žiūrėti į švieti
mo darbų. Dabar yra pato
giausias laikas pradėti naujų 
darbų, tai suorganizuoti dide
lį vaikų būrį prie Bijūnėlio.

Beje, nutarta laikyti tėvų su
sirinkimus kas mėnesį pirmų 
pirmadienį.

—šiaurio gyventojas.

Brighton Park
“Naujienos” jlabai platinas. — 

“Bečlerių” kliubo vargai. — 
Kbmui^sdamfs Ar tautinin
kams nekaip sekami.

Šiek tiek atvėsus orui, lie
tuvių judėjimas vėl įeina į se
nas vėžes. Draugijos, ypač 
progresyvūs, pradeda jau ruošš 
tis rudeniniam sezonui.

* *♦

Pastaruoju laiku šioj lietu
vių kolonijoj pradėjo sparčiai 
platintis lietuvių dienraštis 
“Naujienoj”. Bėgy keletos 
savaičių čia “Naujienų” viek 
dvigubai išparduodama. Ma
tyt, kad šį lietuvių darbininkų 
laikraštį vis daugiau ir dau
giau žmonės pamėgsta skaity
ti. Dabar stotyse išperka 
daug daugiau “Naujienų” už 
visus kitus lietuvių laikraščius 
daiktan paėmus. Tas rodo di
delį “Naujienų” augimų.

♦ ♦*
Kaip jau “Naujienų” skai

tytojams yra žinoma, perei
tais metais čia įsikūrė taip va
dinamas “Bečlerių” kliubas. 
Kliubui viskas gerai klojos, 
išskiriant tik “tavoršciių” ne
silaikymą savo “zokonų”...

* .s *
Brolių Jokantų namuose 

mūsiškiai komunistai laiko sa
vo susirinkimus. Be to, jie 
dar čia turi savo laikraščių 
stotį, 'l ik visa bėda, kad niekas 
jau nebenori jų gazietų pirkti. 
Viso bolševikiškų laikraščių 
čia parduodama tik koki du 
ar trys “Vilnies” egzamplioriai. 
Tai ir viskas. Bet dar ir tuos 
turi žmonėms įpiršti. Tat gal 
nebereikalo jie dabar taip pa
vydi sociailstams. Mat čia 
dabar parduodama “Naujienų” 
net dvigubai daugiau kaip pir
miau, o jų gazietų nieks nė dy
giai nenori imti. Tat kurgi čio 
nebus to pavydo!

* * *
Kitiems laikraščiams čia i 17 

gi nekaip sekasi. “Draugo”, 
rodos, visai nedaug kas skaito, 
o “Telegramo”, tai dar nė ma
tyt negalima. Kiek laiko at
gal vienas agentas buvo čia 
atsibaladojęs, bet iš jo tik juo
kų pridaryta. Kada jis tą ga
zietų ėmė žmonėms piršti, tai 
kai kurie jo užklausė: “Ar 
daug čia Shane streiklaužių 
gyvena?” Vajikčza.'s matomai 
susigėdo ir y t keptas A vėžys 
paraudo.. . Daugiau jis jau 
nebepasirodo. —Tįliponas.

“Sugr|žoT scenoje.

Rugpiučio 28 diena čv. Jur
gio salėj vaidinta drama “Su
grįžę”. Vaidinimas nekaip iš
ėjo, nes kai kurie artistai ne
pergeriausiai buvo išsilavinę 
savo veidmenis.

Žmonių buvo vidutiniškai.

RASTA-PAMESTA
PRAPUOLĖ Lietuvos Laisvės 

Bonai 2 po $50.00 ir 4 šėrai Pro- 
test Liberty Co. Kas suras mel
džiu man pranešti į

NAUJIENŲ OFISĄ 
Box No. 317

Bridgeportas

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų laivakorčių 

skyriaus patarnavimą atva
žiuoja šie imigrantai:

Mikalina Petrauskienė,
Stasė Petrauskaitė,
Juzė Petrauskaitė,
Mikalina; Petrauskaite, 
Vincenta Petrauskaitė.
Visos jos atvyksta pas Juo

zapų Petrosk, 709 — 8-th St. 
VVaukegan, III. šianiden pri
bus ant North Western sto
ties.

Ona Butkytė, kuriai laiva
kortė nors buvo pirkta ne iš 
Naujienų ir kai buvo jau pa
skirta deportavimui, bet per 
Naujienų vedėjų dideles pa
stangas likosi išgelbėta nuo 
deportavimo. Ji pribus į Chi- 
cagų po adresu 634 W. 18-th 
St.

REIKIA DARBIHIN1Į
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir prižiūrėji
mo Ali metų mergaitės, Valgis, kam
barys ir mokestis.

Atsišaukite po 4 vai. vak. 
CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th St., 

arba Pershing Rd. 2-rų lubų

REIKIĄ moterų dirbtuvės 
darbui. Turi būti stipri. Atsi
neškite tamsų žiurstą.
ALEXANDER FILSHIĘ CO., 

5801 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė, geroj vietoj visokių tau 
tų apgyventa vieta. Įeigos tarpe 
$700 ir $800 į savaitę.

7301 So. Western Avė.
Tel. Stewart 1636

Į~ 
BARZDASKUTYKLA ant pardavi

mo, yra ant kampo gatvės. Biznis iš-1 
dirbtas per daugelį metų, naujos ma
dos įtaisyta. Parduosiu už prieinamą 
kainą, nes greitu laiku turiu apleisti 
miestą dėl svarbių dalykų. Kas bus 
pirmas tas gaus gerą vietą.

3336 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
lienj, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Socialistų Partijos Piknikas River- 
view Parke, Rugsėjo 2 d., kur kal
bės Eugene V. Debs. Bus dainų ir ki
tokių pamarginimų. Tikietus galima 
gauti Naujienų Skyriuje. 3210 South 
Halsted St. Tikietų kaina tik 30c

North Sidės Draugijų Sąryšio pa
laikymui viešojo knygyno delegatų 
susirinkimas įvyks rugpiučio 30 d., 
8 vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Ave.> Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Visi delegatai malonėki
te laiku susirinkti.

— R. Shaikus.

81 KUOPOS MITINGAS
LS*S. 81 kuopos susirinkimas įvyks 

Šeštadieny, rugsėjo 1 dieną lygiai nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
VVabansia Avė. Delei LSS. referendu
mo ir kitų svarbių reikalų kuopos na
riai būtinai privalo laiku susirinkti.

— Kp. Raštininkas.

APSIVEMS
Aš GEORGE DAGIS pajieškau gy

venimui draugės nesenesnės kaip 37 
metų, merginos arba našlės. Aš ne- 
jieškau turtingos, tik geidžiu susira
sti sau draugę su katra galėčiau link
smai gyventi ir būti laimingas. Aš 
esu vaikinas 36 metų, turiu pastovų 
gyvenimą Ir svaiginančių gėrimų ne
vartoju. Taipgi nerūkau. Gyvenu gra
žiai ir priderančiai užsilaikau, taipgi 
merginos arba našlės neatidėliodamos 
ir negaišindamos laiko tuojaus atsi
šaukite prisiųsdamos savo paveikslėlį 
Tik tuoms duosiu atsakymą, kurios 
prisius savo paveikslą. Taipgi nepra
leiskite šios geros progos ir pasisku
binkite. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

GEORGE DAGIS, 
7345 Yates Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo tikėjimo, ne- 
jaunesnės 30 m. ir nesenesnės 45 me
tų. Aš esu vaikinas 39 m. senumo. 
Turiu savus rakandus ir pinigų, tik
tai reikia gaspadinės. Atsišaukite^ 
su pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslą. P. J. S., 416 Hart St., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

• PARSIDUODA bučernė ir grosemę. 
Biznis senai išdirbtas. Priežastį Pasi
žinosite ant vietos. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį.

‘ A. WAITRUS
10450 Corliss Avė.

PuUman, III.
Tel. Pullman 7655

ANT pardavimo viena iš gražiau
sių krautuvių šioj apielinkėj. Dailus 
fixčeriai ir labai geras lystas. Ge
riausia prpga įgvti mokamą biznį. 
Pigiai parsiduoda.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18st Street 
Phone Canal 1603

TURIU ^parduoti savo modemišką 
9 kambarių mūrinį narna ir gąradžių, 
su 10 akrų žemės, įskaitant piknikų 
daržą. Randasi 19 mylių nuo Chica- 
gos, prie C. B. & Q R. R. eina elek
triniai karai. Prie didžiosios gatvės, 
greit augančiame miestelyje, vienas 
blokas nuo stoties. Gera vieta pada
rymui pinigų tinkamam žmogui. Pi
nigais arba išmokėjimais.

Telefonuokit LawndaLe 0311.
MR. NISLEY

GARADŽIUS
65 karų vietos, moderniškas įrengi

mas, taisymo šapa, randasi geroje 
vietoje South Side prie transfer kam- 
po. Galite apžiūrėti. Turi būt parduo
ta šią savaitę.

Atsišaukite:
Phone Wentworth 2571

PARDAVIMUI kostantinka. Už nau 
ją mokėjau -$250; parduosiu pigiau. Ir 
dvi klernatoa — ų ir B. Viena kaina
vo $85, kita $45. Dabar parduosiu abi
dvi už $35. Namie nuo 5 iki 9 vai. 
vakare.

P. JANKAUSKIS,
2226 W. 20th St., 1 fl. frontas

PARDAVIMUI 6 apartmentų, sun 
parlor, pirmos klesos padėjime na
mas, 2 apt. po 6 kamb. 4 po 7 kamb., 
netoli Jackson Park, III. Central, ele
vatoriaus ir 2 karų linijos. Apleidžiu 
miestą, $10,000 pinigais, kitus pagal 
sutartį. Kaina $31,000, savininkas 

612 E. 95th Street

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie namų darbo. Nėra 
skalbimo, mokestis geras.

Atsišaukite:
2202 So. Halsted St.

REIKIA’ūARBININKU
VYBŲ

DARBININKŲ ir shearmenų 
į geležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

Atsišaukite: 
3647 So. Iloman Avė.

REIKALINGAS geras buče- 
ris, mokantis kalbėti lietuviškai 
ir lenkiškai; nevedęs, gera už
mokestis. ADAM KRASAUSKIS 

3355 W. 38th St., 
Lafayette 5055

REIKALINGAS brick layer, 
turis gali atlikti gerai darbą. 
Atsišaukite nedėlios dieną nuo 
;.O ryto iki 6 vai. vakare.

6100 W. 64th St.

REIKALINGAS Į BANKĄ 
aunas, energingas vyras, 

turintis bankirij patyrimą. 
Atsišaukite ypatiškai

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 So. Halsted St.
z

REIKIA agentų ir salesmenų 
su ambicija, nuolatiniam darbui 
su dide'lehiis įplaukomis. Apsi
šaukite nuo 9:30 iki 12:30, Room 
1111.

20 E. Jackson Blvd.

REIKALAUJAM ' kriaučiaus 
prie senų drabužių, vakarais ir 
subatom po pietų. Gera užmo
kestis.

J. POCIUS
2606 W. 59th St. /

VYI|Ų. Reikia darbininkų ir 
shearmenų į geležies atkarpų 
jardą. Gera užmokestis.
CHERNYK IRON & METAL 

COMPANY
1000 W. 22nd St. ‘

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

saldainių krautuvė, biznis se
nai išdirbtas. Daugiau patirsi
te ant vietos.

5135 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI de)ikatessen ir 
groserio Storas. Biznis apskritai 
$50 į dieną. Puikus flatas 7 rui
mai, maudynės, elektra. Pinigų 
yra, darbo daug, savas namas.

Kreipkitės:
3246 Emerald Avė.

PARDAVIMUI barbernė, ge
roje vietoje, geras biznis.

Atsišaukite:
1604 W. North Avė.

Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Bučernė pardavimui. Biznis 

išdirbtas tarpe visokių tautų. 
Turiu parduoti greitai ir pigiai 
iš priežasties ilgos ligos. ’

1003 W. 32nd St.
---------------------------------- >---------T---------

PARDAVIMUI 2 pečiai. Vie
nas gasinis, antras kietomis an
glimis kūrenamas. Abudu vėliau
sios mados. Priežastis — einu į 
apšildomus kambarius. Parduo
siu pigiai. 3126 W. 41 PI., 1 fl.

PARDAVIMUI barber šapės 
įrankiai: 2 balti nauji krėslai, 2 
veidrodžiai, 4 paprasti krėslai. 
Kaina $150.

POWER STORAGE CO., 
12th St. and Wesfern Avė.

PARDAVIMUI restauranas, 
52 metų kaip įsteigtas, pigi ren- 
da, viršui gyvenimui kambariai. 
Geras biznis. Parduodu, nes tu
riu kitą biznį., 629 Randolph St., 
arba klauskit Naujienų ofise

J. A. Y. __________________  <______
PARSIDUODA kukninis pe

čius gasu ir anglimis apšildo
mas. Parduosiu pigiai, mažai 
vartotas. i

A4 URBAN
1866 So. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI medinis namas. 5—6 
kambariai. Su skiepu ir 2 karų gara- 
džius. Geroje apielinkėje, netoli gat- 
vekarių linijos. Daugiau patirsit ant 
vietos.

Kl. Ladžius,
4333 S. Artesian Avė.

Ketvirtadienis, Rugp. 30, ’23

_ _ _ NAMtl-ŽEME_ _
Brighton Park apielinkėj 2 lu

bų mūrinis namas, 5 ir 6 kam
bariai, cementinis beizmentas, 
elektra, vanas ir t. t. Kaina 
$11,000.00.

2 lubų mūrinis namas 5 ir 6 
kambariai, elektra, vanas, beiz- 
mentas, t. t. Kaina $9,060.00.

3 lubų mūrinis namas, 7-8 ir 
8 kambariai, elektra, vanas, beis 
mentas, 1.1. Kaiha $10,000.00.

13 flatų, stymu šildomas, la
bai geroj apielinkėj. Renda $9,- 
400.00 į metus. Reikia apie $20,- 
000.00 cash, kitus ant morgi- 
čių.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St.

x Phone Canal 1603

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui.
Atsišaukite: 3300 Wallace St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
2551 So. Emerald Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė, geroj vietoj. Savininkas 
apleidžia miestą. Bučernė ran
dasi. i.

3210 So. Wallace St.
Phone Yards 3689

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per 25 metus. Prie
žastis pardavimą, patirsite ant 
vietos. <

Atsišaukite:
’ 3347 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas nuo gana seniai ir randasi 
ietuviais apgyventoje kolonijoje.

Priežastį pardavimo sužinosite vie
toje. ■ •

Kreipkitės:
3140 So. Wallace St.

PARSIDUODA barberio rakandai, 
2 pakeliamos kėdės, veidrodžiai, elec- 
tric massage, sinką pastatoma ant 
grindų kaip nauja ir kiti prie to pri
klausanti daiktai, galima pirkti sky
rium. Už viską kartu kaina $100.

Atsišaukite:
4942 S. Tripp Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. šaukite Pros- 
pect 1665 tarpe 9 ir 12 vai. nak
tį. Arba Boulevard ,3249 tarpe 
1-6 dėl sutarties.

PARDAVIMUI delikatessen ir 
groserio štoras. Pigiai parduo
sim, nes apleidžiaine miestą. Vie
ta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
3245 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučernės ir 
grosemSs rakandai. Visi daiktai 
yra geri ir kas tik yra reikalin
ga dėl būčemės. Parduosiu labai 
pigiai, nes listas pasibaidė.

1334 W. 61st St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, rusų apgyventa. Parduo
siu pigiai, iš priežasties partne
rių nesutikimo.

Atsišaukite:
• 1338 Millev Št., Chicago

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černe. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukite:

4401 So. Richmond .St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, už pigią kainą, nes man 
reikia išvažiuoti į California. 
Kreipkitės vakarais! po 6 vai.

4660 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis namas, 8 flatų, skiepas 
ir maža frame cottage iš užpa
kalio, pečiais šildomas, South 
Sideje.

3748 W. 59th Place
----------------- «------------ ;-------

SOUTH SIDE BARGENAS
3 pagyvenimų namelis, 2 po 4 kam

barius, 1-3 kambariais. Randasi prie 
Ada ir 56th St. Parduosiu už $5,800, 
cash $1,500.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, viskas vėliausios mados 
įtaisymai, garu šildomas. Parduos už 
SlZjSOO, jmokėti $3,500.

6 pagyvenimų po 6 kambarius ge
riausioj vietoj Šautos, kampinis na
mas labai gražus namas, garu šildo
mas, rendos $490 i mėnesį, parduos 
už $35,000. Atsišaukite pas:

' A. GRIGAS, 
/ 3114 So. Halsted St.

--------------------- ------------/-----
v ŪKĖS — FARMOS

P. D. Andrekus, iš Pentwater, Mich. 
iš lietuvių ūkininkų kolonijos bus Chi- 
cagoje RugpiuČio-August 29 ir grįš 
atgal Rugsėjo-September 1 dieną va
kare. Tikietas kainuoja į abi pusi 
$9.00. Malonėkite visi atsilankyti: pir- 
kikai, maininkai, darbininkai, biznie
riai, pakeleiviai, vardeliai, speku
liantai, visi gausite teisingą patari
mą apie ukes. Geras laikas važiuoti, 
dvi dienos švenčių. Galėsite važiuoti 
sykiu. P. D. Andrekus, 4438 South 
Maplewood Avė., Chicago, III., pir
mos lubos.

TIK VIENA GERIAUSIA PROGA!

Brighton Park naujas muro namas 
vėliausios mados statymo, 2 flatai po 
6 kambarius ir štoro vieta. Augštas 
beizmentas vienutėliai gera vieta dėl 
bjzpio ant 50 pėdų pločio žemės. Ga
radžius dėl 2 mašinų, prie Lietuviš
kos Bažnyčios, tiesiog sakant, puikiau
sioj apielinkėj, kožnam patiks tas pir
kimas geras. Reikia cash $8,000, liku
sius paskolą duos savininkas. Namas 
randasi

4340 So. California Avė.

26% ANT JŪSŲ PINIGŲ
Patdavimui 2 augštų namas, krau

tuvė ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga
radžius, kambarys su vana augštai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
$100 į mėnesį. Kaina $5,500. Savinin
kas: M. K. Wood, 35 So. Dearborn St. 
Room 316, Tel. Dearborn 8544

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mus. Hlektra, maudynės, kieto med
žio grindįs. Viskas gerame stovyje. 
Turiu parduoti greitai, nes viena mo
teris palikusi negaliu prižiūrėti na
mo.

715 W. 47th Place
Tel. Yards 0398’

PARDAVIMUI ar mainymui 
4 flatų naujas muro namas, po 
6 ir 7 kambarius, garu šildomi, 
South Sidėje. Rendos į mėnesį 
$300. Pardavimo priežastis, mo
teris našlė negali užlaikyti. Kas 
turite mažesnį namą, o norite 
didesnio, tai atsišaukite greitai, 
gausit bargeną. Jos. Augaitis, 
808 W. 33rd Place.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, biz
nis išdirbtas per 15 metų, pastogam 
kriaučiui gera proga. Prie dirbtuvės, 
šviesi kambariai pagyvenimui, rfcnda 
pigi. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. Kreipkitės laišku Į Naujienų 
ofisąr po rium. 319.

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant automobilio, furničių 
arba piano, grosernė.

Atsišaukit greitai.
2515 W. 38th St.

NEPRALEISKITE šio bargeno. Par 
duosiu arba mainysiu namą 6 flatų, 
ant kampo, 1 blokas nuo bulvaro, ren
dos neša j metus $3,500. Arba mai
nysiu į bučernę ar grosemę ar į ko
kį kitą biznį. Namas tJk 8 metai sta
tytas, vidus ištaisytas pirmos klesos. 
Pardavimo priežastis, esame du part
neriai, vienas važiuoja j Lietuvą. 
Kreipkitės per telefoną, Pullman 6344

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame| cottage cementiniu pama
tu, elektra, furnace šildomas., 
12x18 garadžius. Kaina $4,500, 
$2,500 įmokėti ir morgičius 3 me 
tams. 5345 Union Avė., Phone 
Yards 2664.

BARGENAS. Garfield Parke. 2 fla
tų mūrinis namas ir skiepas. 2-7 kam
barių flatas, karštu vandeniu šildo
mas, elektra, gasas, vanos, aržuoli 
nes grindįs ir trimingai, po 5 vai. va
kare, nedėlioj iki 2 vai. po piet.

J. PODRIZ,
3438 W. Walnut St., 1 floras

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas, 1921, tour- 

ing, ir antras Buick. Parduosiu visai 
pigiai už teisingą pasiūlymą. Priežas; 
tį patirsit ant vietos. Galima matyti 
dienom, lig 6 vakare. Turiu parduoti 
šią nedėlią.

1823 So. Ruble St., 
ant antrų lubų; iš fronto

PARDAVIMUI automobilius 
Cole 8, 1921 modelio, 7 pasažie- 
rių. Viskas labai, gerame stovy
je; kaip naujas. Turi būt par
duotas į labai trumpą laiką. Kai
na $800. Garadžiui

203,7 W. 22nd St.

PARSIDUODA FARMA

3037 Union Avė. mūrinis frame 
2 flatų, 4 ir 6 kambarių, didelė 
bamė $4,800.
3041 Union Avė. mūrinis frame 

2 flatų, 4-4 kambarių, taipgi iš 
užpakalio namas 3-3 kambarių 
$5,800. Pamatykite musų agentą 
tenai nuo 2 iki 4:30; kasdien.

WINT0N & NARTEN
6829 So. Halsted St. 

"1 1 ■ ■ i'i. ji— ,

MORTGCCIAI-PASKOLOS
Antru morgičių paskola — $500 

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

MOKYKLOS

ji budinkai. Parsiduoda su visų in
ventorių gyvuliais ir įrankiais.

Labai pigiai parsiduoda, nes vyrui 
mirus, sunku našliai apžiūrėti.

Atsišaukite:
J. MASALSKIS

812 W. 38rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 ruimų nauja 
“cottage” kapipas 110 ir Troy av. 
Mt. Greenvvood, III. Viskas ge
rai įtaisyta. Matyti galima suba- 
toms po pietų ir nedėlioms po 
pietų. Savininkas, M. A. CARL- 
SON, 11442 So. State St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madieon Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie drąsių siu- 

; vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba velefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

Ford Touring ..........................  $442.25
Ford Coupe ............................... 584.78
Ford Sedan ...........   787.53

Keturiomis durimis, naujo mode
lio. Ketvirtą dalį įmokėt, b likusius 
ant lengvo išmokėjimo. •

T. G. ARNOLD & CO., v 
3725-27-29 Ogden Avė.
Phone Crawford 1620 , 

Klauskit William Malin

~,~~RAKANDAI
* TURIU parduoti tuojau sa
vo, 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bite už gerą pasiūlymą; Ne
praleiskite šio bargęno, atsi
šaukite vakarais 1922 S. Ke- 
dzie Avė.

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman J5482, 10929 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit' karą 
119 State-Michigan ant State Street.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 flatų 

mūrinis namas, 5-6 kambariai, 
2 furnace heaters. Tuščias fla
tas ant viršaus, tuojaus galima 
eiti gyventi.

2 flatų, 6-6 kambariai, su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pi
giai. Namas randasi ant 32nd ir 
Union Avė.

2 flatų naujas mūrinis namas, 
5-6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 
šv. Kazimierio vienuolyno. Kai
na $12,900.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641 /

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
nilture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
i asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
/ietos. Po rugsėjo 1, už mokslą im
kime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug- 
jiučio 81 dienos, jus galite pasinau- 
’.oti nupiginta kaina.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearbom- 
Harrison Sts.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, pigi rerida, su trimis kam
bariais dėl gyvenimo. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
544 W. 18th St.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė už pigią prekę. Lietuvių ir 
visokių tautų apgyventa vieta. 
Vieta tinka kaip mažai, taip ir 
dideliai šeimynai.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu čielą arba pusę.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 

ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicago] ir apie
linkėj. {staiga 84 metų senumo. Di
džiausią ir geriausia stogų dengimoRugpiučio 28 dieną

ALKF. kongresas Mark White pat^e u^03
Square Park svetainėje. Dele
gatų suvažiavę nedaugiausia.

įvykof
.darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO 
3411-13 Ogden AveM 

Phone Lawndale 0114.

PARDUODU arba mainyčiau bu- 
čemę ir grosemę sena ir išdirbta vie
ta. Mainyčiau ant loto, automoblliaus 
arba nupirksit už teisingą ęasiulymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
686 W. 87th St.

Gersinkitės Naujienose


