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Lenkai vis engia 
baltgudžius

Amerikos Socialistų Partijos Konvencija

Paryžius patenkints prem 
jerų konferencija

Amerika atsisako būt tarpusa 
vio pagalbos sutarties dalyvė
Lenkai nesiliauja perse 

kioti baltgudžius
Sovietų valdžios protestai nieko 

nepadeda.

MASKVA, liepos 10. — Rusi
joj žmonės — ne tik bolševikai, 
bet ir nuosaikesnieji — begalo 
pasipiktinę dėl nelabo Lenkijos 
elgimos su savo pavaldiniais 
baltgudžiais. Sovietų valdžia ne
senai vėl siuntė Varšuvai pro
testą, bet nieko nepadėjo.

Trijose rytu Lenkijos provin
cijose gyvena suviršum milijo
nas baltgudžių. Gaunamomis ži
niomis lenkai vis tebevartoja 
žiaurių priemonių prieš tuos gy
ventojus. Daug baltgudžių že
mės konfiskuota, ir tose atim
tose žemėse lenkai kolonizuoja 
savo atitarnavusius kareivius. 
Daug baltgudžių mokyklų už
daryta. Baltgudžiai verčiami, 
dagi policijos sistemos pagalba, 
siųsti savo vaikus į lenkų moky
klas, kame jie turi būt lenkų 
dvasioj auklėjami, šimtai grai
kų bažnyčios dvasininkų paša
linta, jų turtas nusavinta, o jų 
bažnyčios arba uždaryta, arba ’ 
paversta katalikų lenkų bažny
čiomis. Prieš kiek laiko lenkai 
rado neva tikybinių priežasčių 
trims vyskupams areštuoti, ku
rie ir po šiai dienai laikomi kali
niais viename vienuolyne.

Baltgudžiai Lenkijoj- stengtas 
būti lojalus, nori ramiai dar
buotis ir klausyti įstatymų, jie 
tik reikalauja, kad jiems duotų 
geresnių auklėjimo ir mokslo 
pragumų, padarytų šiokią to
kią žemės reformą, atpalaidotų 
nuo policijos žiaurumų, duotų 
žodžio, spaudos ir viešų susirin
kimų laisvę.

Į Rusijos pastarąjį protestą 
dėl persekiojimo graikų bažny
čios ir dvasininkų, Lenkijos val
džia atkirto, kad sovietų val
džia pati graikų bažnyčios dva
sininkus engianti, o todėl, girdi, 
ji neturinti teisės skųstis 
persekiojimu Lenki joj.

gi audinys esąs tik kiek “pa- 
liuosuotas, bet nenutrauktas.”

Savo naujame memorandu
me abudu premjeru pareiškia 
aliantų pasitenkinimo tuo, kad 
ir Jungtinės Valstijos nutarė 
turėti savo atstovą 'Londono 
konferencijoj liepos 16. Toliau 
išdėstoma visa eilė provizijų:

L Abudu kraštai patvirtina, 
kad jie priima Daves’o eksper
tų komisijos raportą.

2. Abudu sutinka, kad pa
tvarkymai, kurie bus padaryti 
einant ekspertų komisijos pla
nu. neturi mažinti reparacijų 
komisijos autoriteto.

3. Jei reparacijų komisija pa
reikš, kad Vokietija kur nors 
savu noru nepildo Davves’o pla
no, suinteresuotosios valdžios 
tuojau tarsis dėl priemonių 
pribausti ją, pirma susitaru
sios dėl apsisaugojimo savęs ir 
apsaugojimo interesų tų, kurie 
duos Vokieti jai paskolos.

1. Interaliantų konferencija 
patieks planą Vokietijos eko
nominei ir fiskalinei vienybei 
atsteigti, kai reparacijų komi
sija praneš, kad I)awes’o pla
nas pradėta vykdyti.

5. Tik bendru valdžių susi- 
I tarimu bus galima ekspertų
planas modifikuoti, jeigu prak
tika parodytų, kad reikia da
ryt pakeitimų.

6. A liauta i turi sudaryti or
ganizaciją, kuri išnagrinėtų 
raportą apie Vokietijos moka
mų reparacijų suvartojimą.

Amerika atmeta tarpusavio 
pagalbos sutartį

Nebūdama
Amerika

tautų lygos 
negalinti būt 
dalyvė.

narys, 
tokios

liepos

de)

Anglijos ir Francijos prem 
jery memorandumas

ŽENEVA, Šveicarija, 
10. — Jungtinių Valstijų val
džia oficialiai pranešė tautų ly? 
gai, kad Amerika, nebūdama 
tautų lygos narys, negalinti lai
kytis to tarpusavės pagalbos 

| sutarties projekto, kurį ketvir
tasis tautų lygos susirinkimas 
pateikė ir išsiuntinėjo visoms 
valstybėms su prašymu, kad jos 
pareikštų dėl jo savo nuomonę.

Jųdviejų konferencijos rezul
tatais Paryžius patenkintas, 
išskyriau t poincare*i|dus.

PARYŽIUS, liep. K).— Prem
jero Herrioto su Anglijos mL 
nisteriu pirmininku Mac-Donal- 
du konferencijos rezultatais pa
tenkinta beveik visa Paryžiaus 
spauda, išskiriant tik šovinis
tinę Poincare’o šalininkų spau
dą. Bet dagi ir toks Andre Ge
ram!, kurs rašo laikrašty Echo 
de Paris pseudonimu “Perti- 
nax” ir yra žinomas kaipo 
Poincare’o minties reiškėjas, 
nors ir zurzėdamas, prisipažįs
ta, kad “p. Herriot’as sėkmin
giau gynė franeuzų reikalus, 
negu pypkinėj konferencijoj, 
Iadytoj Cheųuers’e.” Jis bet- 
jįi tvirtina. kad Chequers’o

Bryan’as - Davis’o pade 
jėjas

Demokratai kandidatu vice
prezidento vietai nominavo 
nebraskietį.

NEW YOiRKAS, liepoj 10.— 
Nominavus multimilionieriaus 
J. Picrpont Morgano advokatą 
Johną W. Davis’ą savo kandi
datu Jungtinių Valstijų prezi
dento vietai demokratų kon
vencija nominavo kandidatu i 
vice-prezidentus poną. Bryan’ą 
— ne VVilliamą Jennings Bry
an’ą, bet jo brolį, 
gubernatorių 
Bryu n’tj.
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Amerikos Socialistų Partijos suvažiavimas, Įvykęs Clevelande, Ohio, liepos 6—8 dd. riiTną 
kartą savo istorijoj Socialistų Partija šiojd konvencijoj nutarė nestatyti savo kandidatų 
krašto prezidento ir vice-prezider.to. vietoms, bet remti Progresyvės Politinės Akcijos Konfe
rencijos indorsuotą kandidatą j prezidentus, Wisconsino senatorių Robertą M. La Foiiettą.

Trockis su Radeku išlėkė 
iš Kominterno vykdom - 

komo
Naujasis vykdomkomas suside

da iš pačiu pravoviernųjįj

MASKVA, 
munistų 
ką-tik 
Maskvoj, 
miteto 
asmenis:

NeV&fflfflnat Bolivijoj Vokiečiai projektuoja auk
Valdžios kariuomenė žygiuoja

i Santa Cruzą maištą gesyti

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 10. — Bolivijos valdžios 
kariuomenė žygiuoja prieš 
maištininkus, pagrobusius San
ta Cruz de la Sierros miestą, 
praneša ■

liepos 10. — Ko- 
internacionalas, kurs 
pabaigė savo sesiją Į korespondentas iš La Pažo.

savo vykdomojo ko-1 La Pažo laikraščiai 
nariais išrinko šiuos niūkus

Aleksiejų L Bykovą, parsidavusiais

nariai,

liną, Leoną Kamenevą, Myka- 
lojų Buehariną.

Nė Trockis; nė Kari Redek’as. 
kurie pirma buvo kominterno 
vykdomojo komiteto 
dabar nebeišrinkta.

Amerikos komunistams vyk
domajame komitete ateinan
čiais metais atstovaus William 
Dumi iš Montanos, vietoj Izra
elio Amsterio, nevvyorkiečio. 
Maskva pasilieka kominterno 
centras.

Batalija Francijos parla 
mente

PARYŽIUS, liepos 10.— Pra
sidėjus diskusijoms dėl val
džios įnešto amnestijos suma
nymo, atstovų rūmuose vakar 
kilo tokių aštrių scenų, kad 
pirmininkas Painleve buvo pri
verstas uždaryti posėdį. Mažu
ma priešinus ypač suteikimui 
amnestijos buvusiam premje
rui Caillaux ir “baltinimui” 
buvusio vidaus reikalų minis- 
terio Louis Malvy. Vienas 
šiniųjų atstovas šaukė, kad 
esą tėvynės išdavikai.

šito pakako, ir radikalai
socialistais puolė, dešiniuosius, 
kumščiais sugn i a u žę.

Posėdis buvo nutrauktas.

SU

“No smoking" kasyklose
Kompanijos žada atleisti iš dar

bo darbininkus, pastebėtus 
pypkiuojant kasyklose.

NANTICOKE, Pa, liepos 10. 
— Dvi didžiulės kietosios ang
lies kasyklų kompanijos paskel
bė patvarkymą, kuriuo darbi
ninkams kasyklose grieštai už
ginama rūkyti. Tuo uždraudi
mu horima sumažinti gazų eks- 
pliozijų ir gaisrų kasyklose pa- 

Nebrasikos I vojus. Darbininkai, pastebėti 
Charles’ą , W. rūkant kasyklose, busią atleisti 

iš cJjifbo.

štą muitą javams
Socialdemokratai pasiruošę 

griežtai priešintis.

BERLIlNAS, liepos 10. — 
Norėdami, matylĮ, nuinam|’nti 

.. vokiečių nacionalistus ii r jun- 
laikraščio La Nacion korius (dvarininkus) finansų, 

žemės ūkio ir krašto ekonomi- 
i niaišti-'įos ministeriai žada pasiūlyti 

vadina “svetimiems Įstatymo sumanymą, kuriuo 
krašto išdavi-1 butų nustatyta muitas impor- 

kurie veikią, kad Santa tuojamiems javams, būtent 60 
centų centneriui rugių ir 72 
centu centneriui kviečių. Išta

kai! valdžios karino-'tymo projektas yra krašto eko-

Cruzo provincija butų Brazili
jos aneksuota.

Žinia, 
menė atžygiuoja, baisiai surū
pinus. maištininkų lyderius ir 
tarp jų Įvykę nesutikimų klau
simu. kaip valdžios jėgos pa
sitikti.

Daug darbininkų, kurie bu
vo priversti bėgti iš Santa 
Cruzo, organizuojasi ir laukia, 
kad prisidėjus prie valdžios 
riųomenės.

nomijo® tarybos rankose, jš 
kur jis bus Įneštas parlamen- 
tan.

Pro j ek tuo j a m am įstatymui 
socialdemokratai ruošias visu 
griežtumu priešintis.

ka- DU DIDELI BANKAI BAN
KRUTAVO.

MOROKIEČIAI MUŠA
ISPANUS

PARYTI UIS, liepos 9.— Laik
raščio^ Matin korespondentas 
Madride praneša, kad Lau kal
no vė j morok iečiai atkakliame 
mūšy sulaužę ispanų linijas ir 
baisiai juos sumušę. Matin sa
ko, kad šis Įvykis esąs Ispani
jai skaudžiausias, kokį ji turė
jo nuo pat savo nelaimės Mc- 
lilloj 1921 metai.s

CHEYENNE, Wyo.—Du vie
tos bankai, First National ir 
Citizens’ National, kurių depozi
tai bendrai siekė apie 6,200,000 
dolerių, uždarė savo duris. Dide
lis nukritimas kainos ūkiams Ir 
gyvuliams, taipjau bandymai 
padėti smulkesniems valstijos 
ūkio bankams paduodama kai
po priežastys ban.krutavimo.

“INDEPENDENT PARTY” 
IRGI NOMINAVO SAVO 

KANDIDATUS.

de- 
jie ORAS

Chicago ir apieMnkė. — Šiai 
dienai oro pranašas pranašau
ja giedrą; taipjau busią šilčiau; 
lengvas, didžiumoj pietvakaris 
vėjas.

Vakar 
sieke 75° 

šiandie
džiasi 8:27.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
10. — Nacionalė Independent 
party (nepriklausombji partija) 
nominavo John Sahnd’ą, iš In- 
dianapolis, kandidatu j prezi
dentus, o Roy M. Harrop’ą, iš 
Omahos, kandidatu į vice-pre- 
zidentus.

FARMERIAI NUSIPIRKO
ELEKTRINI GELŽKELĮ

temperatūra aplamai

saulė teka 5:24, lei-

PINIGU KURSAS
Vakar, liepos 10 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.33
Belgijos, 100 frankų ........... $4.52
Danijos, 100 kronų ............. $15.95
Italijos, 100 lirų ...................... $4.26
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.38
Olandijos, 100 florinų ....... $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 1OO frankų .............. $18.05

AURORA, III, liepos 10. — 
Kendall ir Grandy kaunčių fer
meriai atpirko Fox and 
Illinois Union Electric gelžke- 
lį, operuojantį tarp Yorkville 
•ir Morris, III, kadangi kompa
nija norėjo tą susisiekimo li
niją visai panaikinti, kaipo ne
išsimokančią. Farmeriai suly
go užmokėti t kompani jai 
dolerių.

MANILA Filipinai, 
10.— Amerikos laivyno
nybė esanti susekus filipinie-l 
čių sąmokslą išsprogdinti ar-1

89,000

liepos 
vyres-

Yra nužudęs dvidešimt du, o gal 
ir daugiau žmonių.

HANOVERAS, Vokietija, lie
pos 10. — Suimta baisus žmog
žuda, kaž-koks Haarmanas, 
kurs, kaip jau susekta, yra nu
žudęs dvidešimt du žmones, o 
gal ir daugiau. Kelios šeimynos, 
kurių sūnus kažin kur prapuolė, 
bet kurios iki šiol nė nemanė, 
kad jie galėjo būt Haarmano 
aukos, dabar ima įsitikinti, kad 
jis juos nužudęs. Viena moteri
škė, Šulenburgienė, atvyko net 
iš Beri i no savo sunaus ieškoti, 
ir ištikrųjų Haarmano rūsy ra
do sunaus skrybėlę, skepetaitę 
ir kaklaraištį.

Rūsy, kame Haarmanas savo 
baisų darbą dirbo, yra žemas 
kambarys, išmuštas lentomis ir 
stora popiera, jo pasidarytas 
krante Leinės upės, kurion jis 
sumesdavo savo nužudytų žmo
nių lavonus.

Rūsys buvo apšviečiamas 
vien tik lempa, ir ta lempa Ha- 
armaną išdavė. Jis savo rusin 
įsivyliojo vieną žmogų, kuriam 
norėjo padaryti galą, bet tasis. 
apvertė lempą ir patamsy ištru
ko. Pabėgęs jis pranešė polici
jai.

RUMANIJOS SU VATIKANU 
KONKORDATAS

ROMA, Tepos 10. — Tarp 
Vatikano ir Rumunijos tapo 
padarytas konkordatas. Rumu
nijos diedegacija konkordato 
tekstą pasiuntė savo valdžiai 
patvirtinti.

HUGHES—ADVOKATŲ ASO
CIACIJOS PIRMININKAS

PHILADELPHIIA, Pa., liepos 
10. Amerikos Advokatų Aso
ciacijos konvencija savo orga
nizacijos pirmininku ateinan
tiems metams išrinko valsty
bes sekretorių Charles E. 
Hughes’ą.

Lenkai nepatenkinti Kauno 
konferencijos pasisekimu

Varšava (E.) — “Rzeczpos- 
polita” rašydama apie Kauno 
konferenciją, praneša, kad Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
p. Galvanauskas, atidarydamas 
konferenciją tarp kito ko kal
boj palietęs Vilniaus klausimą 
ir pareiškęs, kad pabaltos val
stybėms būtinai reikalinga ko
ordinuoti savo pastangas soli
darumo atžvilgiu kaimynių 
tautų santykuose. Toliau p. 
Galvanauskas pareiškęs vilties, 
kad konferencija duosianti ge
rų rezultatų ir reiškė džiaugs
mo, kad konferencija Įvyksta 
nepriklausomoj Lietuvoj, lai
kinoj jos sostinėj. Ta iliuzija 
Vilniaus adresu suteikusi Gal
vanausko kalboj politinės ten- 
lencijos, neatatinkančios Kau
no konferencijos ūkio progržk 
mai, iššaukdama neigiamo įs
pūdžio atvykusių diplomatų 
tarpe.

Lenkų laikraštis mano, kad 
iei Kauno konferencija nepa
tinkanti Lenkijai, tad ir jos ki
ti dalyviai turi laikytis tokio 
pat nusistatymo. Jau buvo pra
nešta, kad Lenkija net protes- 
tavusi Rygoj ir Taline prieš 
Latvijos ir Estijos dalyvavimą 
Kauno konferencijoj. Nors laik
raštis, tani tikros politikos lai
kydamasis, ir neretų iššaukti 
tarp konferencijos dalyvių 
“neigiamojo įspūdžio,” bet tie
sioginių konferencijos dalyvių 
pareiškimai, kaip p. Seyės, aiš
kiai pabrėžia, kad? konferenci
joj viešpatauja širdinga ir 
drauginga atmosfera.

$3,000,000 LABDARYBEI.
BOSTON, Mass. — Organiza

cijos “Be’nevolent and Protecti- 
ve Order of Eikš” socialės ir 
bendruomenės labdarybės ko
mitetas paskelbia, kad praeitais 
metais ta organizacija labdary
bės darbams išleidus 3 milijonus 
doleriu.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taipjau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF JAKE: BENOšIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

1739 So. llsilsted St., Chicagfo, UI.



Kas Dedas Lietuvoj
Ar ne storiausis medis 

Lietuvoje?

šteinenzės dv. Paupio vai. 
Ežerėlių apskr. yra ųžuohls, 
kurio skersmuo siekia 3 mtr. 
40 cm. Reiškia jo storis aplin
kui (apskritimas) turi apie 
10,5 met. Tokiu budu 5 suaugę 
žmonės negalėtų jo apimti. Spe
cialistų išskaitliavimais jis tu
rėtų ne mažiau 1500 melų. Tas 
ąžuolas mažai iurėtų konku
rentų ir Europoje.

Pažymėtina, kad karo laike 
rūpinosi vokiečiai apipiausty- 
dami nudžiovusias šakas, už
kaldami toliu skyles. Prie ąžuo
lo padarė pilymų, iš kur kuni
gai sakydavo pamokslus.

Iš AMERIKOS SVEČIAI

šią vasarą atvyksta iš Ameri
kos į Lietuvą gana daug musų 
išeivių aplankyti gimtąjį kraštą 
bei savuosius gentis. Kiek teko 
patirti, atvyksta išgyvenusieji 
Amerikoje ilgus metus-^bent 20 
—30 metų. Išsiilgę gimtojo 
krašto nori pamatyti šių dienų 
Lietuvos žmonių gyvenimą. Pa
siviešėję po 2—3 mėnesius pas 
savuosius ir susipažinę su krašto 
padėtimi svečiai grįž j Ameriką, 
o nekurie jų gal pasiliks ir Lie
tuvoj. Bet tokių, be abejonės, 
teatsiras visai nedaug, kadangi 
šiuo metu Lietuvoj gyvenimo są
lygos labai nepatogios. Visgi yra 
gana 'malonus apsireiškimas, kad 
amenitl’ėčiai neužmiršta savo 
gimtinės ir nesigailėdami nei 
vargo nei lėšų malonėja ją aplan
kyti. —Lietuvos darbininkas.

minimumo, todėl susirinkimas 
reiškia griežtą protestą ir reika
lauja, kad butų priimtas social
demokratų frakcijos algų pro
jektas.”

Tuo susirinkimas ir baigėsi.
—Gegužės 16 toks pat susirin

kimas įvyko ir plačiųjų gelžke- 
lių dirbtuvių darbininkų. Daly
vavo virš 350 žmonių. Priimti 
tie patys nutarimai,kaip ir depo 
darbininkų. Reikia pastebėti, 
kad dirbtuvių darbininkai dau
giau susipratę negu depo darbi
ninkai ir kalbėdami nesivaržo, 
nors policininkų ir administraci
jos klusni ausis viską girdi ir 
darbininkas sudrožęs adminis
tracijai negali būti užtikrintas, 
kad jo neatleis nuo darbo.

Ateina žinių, kad socialdemo
kratų partijos organizacijos vi
sose vietose, kur tik yra gelžke- 
liečių, šaukia susirinkimus, ku
rie vyksta labai pasekmingai. 
Socialdemokratams pritarimas 
didžiausias. O buvo laikai, kuo
met Rymo ir Maskvos davat
koms vyko vedžioti už nosies 
gelžkeliečius. Dabar-gi jiems nė
ra vietos jų tarpe.

—J. Girkalnis.

Jr kUDIKIu 
/gerovės sūrius

Gelžkelieciu susirinkimas
4k

Kaunas. — š. m. gegužės m. 11 
d. įvyko Kauno gelžkelio Depo 
darbininkų susirinkimas. Daly
vavo visi depo darbininkai viso 
apie 250 žmonių. Šis eilinį su
sirinkimas buvo sušauktas ap
tarti padėčiai sąrišy su paliuo- 
savimu 10% visų , darbininkų. 
Tuos darbininkus valdžia išmeta 
gatvėn badauti. Susirinkimas 
įpitarė reikalauti, kad pirmoje 
eilėje butų atleisti svetimšaliai, 
antroje — turį nekilnojamąjį 
turtą.

Svarstytas labai opus klausi
mas — algų klausimas. t Dabar 
gauna negirdėtai menkas algas 
—nuo 3,50 iki 6 litų dienai. Nau
jai numatomos algos tiek žemos, 
kad bado šmėklos nepašalina. 
Susirinkimas apsvarstęs valdžios, 
ir socialdemokratų algų projek
tus priėmė rezoliuciją, būtent: 
“Gelžkelio depo darbininkų vi
suotinas susirinkimas apsvars
tęs algų klausimą randa, kad 
valdžios projektu numatomos al
gos nėra ir pusės pragyvenimo
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nuo laiko gvildensime rel- 
j / kalus įdomius būsiančioms

kr motinoms Ir motinoms jau-

ny kūdikių.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe-

I dėjimas yra dalykas gyvos
SV) svarbos šeimynai ir tautai

ir mes jaučiame, kad tai 
9 yra dalykas, kurj mes tu-
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Išvėdinkite sergančio kambarį

Skaitykit šiuos straipsnius kas są- 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Vien tik Lietuviu krautuvė
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WILSO.
Fashion

STO

For Headache 
Siek Stomach

Ono or two Orangeino porvders braco yoti 
right up. the pain Is gone, your stoinach 
scttles, norves rolax, the entire system 
responds. Porfect medicinc for men or 
wo>nen, prevents nearly all siekness. Got 
a 10c pkg. Orangoino powders or any 
druggist. Millions used yoarly. They novor • 
fail. Formula on overy pkg. No nareoties.

OraNgeiNe
(Powders)

6

stais, bet stok tuoj ant gero kelio — 
duok maištą, kuris padaro daugiau 
stiprių bei vikrų vyrų bei moterų, 
negu visi kiti preperatai sykiu sudė
ti — tai yra, duok Eagle Rraųd Pie
ną, maistą, kuris daro stiprias kojas 

j ir sveikus kunus. Jį patvirtina ir iš- 
Į rašo gydytojai dėl jo augštos koky

bės ir vienodo sudėjimo. Milionai ir 
milionai kūdikių išaugo į stiprius ber
niukus ir mergaites sukombinavus 
gerą motinos priežiūrą su sotumu 
Borden’s Eagle Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi gauti tą pa
čią gerą priežiūrą, kaip ir kūdikis ant 
rankų, jei norima, kad jis pasiektų 
pilną amžį ir sveikatą. Karo metu An
glijoje patilta, kad iš penkių vyrų 
trįs netiko tarnybai. Eksperimentuo
se, kurie buvo daromi mokyklose 1918 
metais, tiktai 15 nuošimtis kūdikių 
buvo pirmaeilėje padėtyje. Kitiems ne- 
dapenėjimas, pradėtas pirm mokyklos 
lankymo, buvo priežastis. O nedape- 
nėjimas dažniausia pakįla į netinka
mo arba ne to maisto. Pridedant 
Eagle Pieną kasdien prie jūsų kūdi
kio valgių, gali būti tikras, kad jis 
gauna visus reikalingus gyvybės ele
mentus jo apsaugai. Jaunas vaikas 
turėtų gauti du šaukštu U*gle Pieno 
trijų ketvirtadalių puodelio vandeny. 
Duok paryčių arba po pietų. Kiti vai
kai jį labiau mėgsta su ginger ale, 
vaisių sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.
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EI tavo kūdikte
nakty verkia, yra

neramus ir nemiega,
gali būti tai jo mai

i stas, kuris kelia tas
bėdas.

Tokiais atvejais tu
retumete yartot Bor-
den’s Eagle Pien&
maišia, kurte išauk
Įėjo daugiau drūtu ir;
sveikų vyry bei mo 
teru negu visi kiti
kūdikiu maistai kru 
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per
63 metus. Jis stip 
riai rekomenduoja* 
dytojy, kuomet mo
tinu pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas.

Jei nežinai kaip var 
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikiii Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.
THEBORDENCOMOT 
Borden Bldd.,NewYork

A. F. Czesna Hotel
Turkiškos, sulfurines vanos ir elektrinis gydymas

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradonve mineralines sielines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą. Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sei šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, 'elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galjme 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę Kali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas.

; i t > ' A-V {'i '
Amerikoje ir užsienyje.

Prenumerata metams
Pavienis numeris......

Antrašas:

$2.00 
.. 20c

“VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestern University, 

Evanston, III.

- R«tter than a Muttard Plaittr

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar* and tubea 

Hospital size, $3.00
i " n ii i I "",l

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTl VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS% 

ANT NAUDOS. į 

L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 \| 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
• Parduodam Laivakortes, v ? 

h———»■■■! ■'»— - ū ?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 111-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-41
Gyvenimo vietai

3823 So. Halsted St. A 
Tel. t Boulevard 1310

Valandos: aue 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ilskyrue ketvertą.

NedUiomia nuo 9 Ud 12 ryto.
S--............... . .......—. F

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Learitt St.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PCtnyčioj nuo 9 r.' iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius "Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus.

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

lengvomis išlygomis. - i
.i ■■ ■

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas i visuose Teismuose, Egzami
nuoja . Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardatįfjho Dokumentus ir Įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
BOOM 1538 TRIBŪNE BUILD1NG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Užtektinai šviežio oro gerai vėdina
mame kambary, arba ant porčių kur 
vasarą galima sergančio lovą pasta
tyti, yra reikalinga gydant bile ligo
nį. Žiemą, sergančio kambary tempe
ratūra turi būti vidutiniškai šilta (60 j 
iki 68 laipsnių F.) dieną, kada kudi-j 
kis budi, bet naktį galima laikyti kiek 
vėsiau, arba kada jis miega. z

Kūdikis, kuris tapo pralavintas tin
kamų sveikatos įpročių, ir kuris pri
pratęs, kad tinkamai jo tualetas yra 
prižiūrintis, yra lengviau prižiūrimus 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę ir 
pavelija save apžiūrėti. Kūdikio nie
kad nereikia gąsdint nubaudimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydy
tojo įsakymus. Budas kuriuo kūdikis 
prižiūrimas sudaro daug svarbos ta
me kas su juo galima padaryti. Net 
jauniausias kūdikis pažįsta skirtumą 
tarpe ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir 
ken.'ėriško, triukšmingo, ir greičiau 
paklauso malonaus, susilaikančio bu
do.

A. LIGHT SHOE STORE 
1949 South Halsted Street HEILO KAIMYNAI A. LIGHT SHOE STORE 

1949 South Halsted Street

Visados savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali savo kūdikio žin
dyti, neeksperimentuok įvairiais mai-

F=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotižkais nuodais, 

kad “apmalšinti” j<> skausmu paeinantį nuo netvarkoj esančią vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

BAM BX NO
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
NOra narkotiškų i^iodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacijų, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.
m. Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 

arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

triasą ir pajiegą suvedame | senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Ca*h arba ant išmokijimo.

Pirmutini Lietuviu Elektroe Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOttT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Pres.

Adresas

59c
Verti dvigubos 

kainos

LIEPOS MENESIO NUPIGINTŲ KAINŲ ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS
Musų visas $20,000 vertės čęveryku stakas yra labai nužemintose kainose. Nieko nebus palikta.

šis liepos menesio numažintomis kainomis čeverykų išpardavimas yra ne dvi pelno, bet, kad pasida
rius sau daugiau draugų. r

Žemiau talpiname tik keletą pavyzdžių musų bargenų. Kad apvertinus šį išpardavimą jųą privalote at
eiti ir pamatyti čeverykų bargenų dėl visos jūsų šeimynos.

$2.76Vaikinų oksfordai ir čeverykai, juodi, rudi, veršiuko ir patentuoto kumeliuko skuros, garantuoti tikrai skuros, 
Selz ir Kreidėrs išdtrbyštės, labai geri dėvėjimui, verti $4.00 už ..............................................................................

Moterų ekstra platus pumps ir oxfordai, žemomis ir augš- 
tomis kulnimis. Jie yra platus su Crawford.arch palaikymu 
dėl storų moterų. Materiolas yra Kongo kumeliuko skuros 
patentuoti veršiuko skuros ir satininiai, f QC
vertės $8 ir $9 už ................... ........
Motetų veltiniai šliperiai, visokių 

reikalaujamų spalvų ,,.J.................
Visas lodąs moterų pumps ir oksfordų sampelinių mierų, aug- 
štomis ir žemomis kulnimis. Visokių skurų, fl* •! A A 
po 87c., 3 poros už .......................... ■ «vU

Vyrų pilnos sku-. 
ros oksfordai, r u 
di ir juodi, ver
šiukų ir paten
tuotų kumeliu
kų skuros, ga
rantuoti good- 
year, w e 11 e d, 
visokių mierų ir 
platumo, už •

1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
— - -__m_______ _ -__ -- - -i__ i_____

Rusiškos ir Turkiškos Vanos W
12th STREET

Tol. Kadžio 8W£

3514-16 RooeeveU Rd. 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.

ruftKlsK:

KARFERIŲ KUPONAS!!
Atsineškite šitą kuponą su savim 
ir gaukite karferą su kiekvienu 
pirkiniu už $2.50 asmeniui. Tas ku
ponas geras 10 dienu.
Vardas

Vaikinų turųers, visokių mierų, 
vienlinkių padų, pirmos QQa 
rųšies už ...... ......
Tie patys.dvigubais 
padais už »...............
Vyrų čeverykai vien- 
linkiais padais už
Dvigubais 
padais ....................

$1.27
$1.19
$1.47

šis liepos mėnesio nužemintomis kainomis čeverykų išpardavimas prasidės rytoj, subatoj, liepos 12 dieną ir tęsis per 10 sekamų dienų

Vyrų canvas oksfordai, visokių pa- $1.89 
geidaujamų spalvų, verti $8.00 uz

Pilnai skuros vyrų darbiniai $1.99 
Čevei-ykm., uz ........... į........

. ... '' •»***...
‘ ' ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS VEDAMAS PER

ĄARON LIGHT, LIETUVIŲ ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ, 1949 So. Halsted Street ;

Vyrų stubos šliperiai, veltiniai d* 4 4 A 
89c., skujiniai ............ ................. • I ■ I V
Vyrų stubos šlipęriąi, QQa
veltiniai1.............................................

... ... ......... .......$1.10
...... '■!■ -r

Moterų išeiginiai šliperiai, patentuotos sku
ros, guminėmis kulnimis $2.27 
Mergaičių tikros skuros, juodi garantuoti če
verykai, mieros nuo 16 iki 2, ver- (T 4 Q*7 
ti $3.00, pardavimo kaina ....... H* ■ ■

w 1«■ ■■ 1 ■ "■ u * h . ■ "

šis liepos mėnesio nužemintų kainų čeverykų išpardavimas yra užtikrinama, kad jus čia surasite ge^ai išrodančius ir gerai dėvimus čeverykus, 
■ _ ' Z' „ '___ ______  dėl kiekvieno asmenio jūsų šeimynoje ir tai bus jūsų už- ■■ ' J.__A. LIGHT SHOE STORE ganėdjnipias. Pamatymas yra • įtikėjimas. Ateikite ir pa- A. LIGHT SHOE STORE I 

1949 South Halsted Street ąSi ry u ’T 1949' South- Halsted Street

j. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

TeL: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6203

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.Boui. 6737 I

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.

V-—"" ' , ... ■

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room 539 
Tel. Central 6390

VaK 8228 S. Halsted St„ Chleaaa.
Tel. Ywdi 4681

............ N y

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deotįor Street 
P^one: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.,

?'• Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

•PJjęiąusi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mlnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų;

PFOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO.
490 Mihvaukee Avė. and

, 461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 42*1
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KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis,
Išvažiavimas

Birželio 29 d. Lietuvių 
mos Kliubas bendrai su 
100 kuopa buvo suruošęs 
mų sykį naujoje vietoje (Eagle 
Lake) draugišką išvažiavimų.

D r li

pi r-

bet nesurinkus tam tikro skai
čiaus norintieji važiuoti sutil
po ir atvažiavo automobiliais. 

Sekantis šaunus išvažiavimas •
pačioje vietoje, 

, liepos 13 d., 9:30 
šį išvažiavimą ruo- 

dvi lietuvių ap- 
kolonijos — keno- 

Abiejų

vai. iš ryto, 
šia bendrai 
gyventos 
skiečiai ir raciniečiai.
lietuvių pažangus ir veikiantis

Naujų vietų surasti visuomet iaun’mas rodis savo gabumus. 
Programas susidės i* ’ ’ 

Bet užtai suradę ^ų *r žaismių.
Kenoshiečiai turi sudarę gru

pę bolininkų, taipjau ir raci
niečiai net dvi grupes, vyrų ir 
merginų. Trauksime virvę ir 
darysime kitus bandymus. Tad 
abiejų kolonijų lietuviai ruoš
kitės skaitlingai atvykti liepos 
13 d. j Eagle Lake. Iš Kenosha 
reikia važiuoti tuo keliu, kuris 
eina j Racinų iki Durim Boad, 
120 Highvvay. Juomi tiesiai 
privažiuoji Eagle Lake.

—Meldinietis.

yra sunkiau, ypač kuomet ran- Programas susidės iš prakal
dami atokiai. 1 
kiekvienas džiaugiasi, nes kas* 
naujo ir nematyto visuomet 
žmogų interesuoja ir daro ge
rų įspūdį. Vietos lietuviai su
žinoję apie ruošiamąjį išva
žiavimų kas gyvas ėmėsi ruoš
tis išvažiaviman pažiūrėti nau
jos vietos. Kaip kuriems va
žiuojant paklydus, teko ap- 
klimti, kitiems užuolankius da
ryti; tome kaltė pačių važiuo
tojų, nes ant plakatų visa ke
lio rodyklė aiškiai buvo pažy
mėta, apart to dar prie išsisu
kimų rengėjai iš ryto važiuo
dami iškabinėjo iškabas.. Var
gais negalais suvažiavo gra
žus būrelis lietuvių. Atvykę 
ėmėsi darbo — plaukioti lai
veliais, maudytis, žuvauti. 4 
vai. po pietų išpildyta žaismių 
programėlis. Sesutės dramie- 

tės dar sudainavo “'Kur Upe
lis Teka.” Bešnekučiuojant, ali
nusiems ir jaunimui žaidžiant 
ir nepamatėm, kad šviesi sau
lutė raudonuose spinduliuose 
ežero vandenin pasinėrė. Pra
dėjus temti nenoroms privers
ti buvom skirtis 
grožybėmis. Taip 
linksmai praleidę 
svečiai dainuodami 
mų link.

Iš kai kurių teko girdėti, kad' 
nepatikus, vieta biznio atžvil
giu. Tiesa, nėra geriausia, bet 
liuoslaikiu praleisti aš nema
tau, kad kur mes raciniečiai 
rastumam tinkamesnę vietų, 
kaip Eagle Lake. Visiems kad 
ir geriausia vieta įtikti negali. 
Manyta, kad po ilgų ir smar
kių lietų nei įžengti nebus ga
lima, bet atrodė sausoka. Ren
gėjams dar iš to ir pelno lik
sią. Ačiū visiems, kurie mus 
parėmėt. Turiu pažymėti, kad 
prie suruošimo to išvažiavimo 
beveik visų darbų atliko N. 
Mockus. Nors ir daug buvo pa
skirta į komisijų, vienok kaip 
reikia dirbti, tai visi už pe
čiaus tupi, kiti ir akių nepa
rodė. Negražu taip elgtis. Sykį 
apsiėmei, tai ir privalai dirbti.

Buvo manyta vietos lietu
vius vežti su dideliu “troku,”

VVestville, III.
Man teko pagauti atkreiptus i 

mane šmeižimo lapelius su ant- 
galviu bažnyčios Motinos Dievo 
Sidlavos, 3501 Union Avė., Clv- 
cago ir su Parapijos Komiteto 
parašu.

Pridrukuota gana daug, bet 
manyta, kad dar bus mažai, tai 
dar drukuota su paišeliu, kad 
paleidus dar daugiau šmeižtų. 
Tuose šmeižto lapeliuose sake*- 
ma, kad aš turįs daug pačių ir 
vaikų; kad paeinąs iš lenkų fa- 
milijos ir kad gen. žulikauskis 
e§ąs mano dėde; kad kur tik 
buvęs visur apgaudinėjęs žmry 
nes ir tiesiai apgaviku vadina
ma; kad Chicagos kunigai mane 
už kunigą nepripažysta ir visu? 
išvarę. 

f

Kad sakytų, jog Chicagos lat
rai nepripažįsta mane . kunigu 
tai butų tiesa, nes kada klebone 
vau Chicagoj, tai tuos latrus, 
kurie išleido šiuos lapelius, kelis 
kartus išmečiau už apykaklės B 
klebonijos ir kelis sykius nuvi
jau su šautuvu nuo durų kada 
atėjo gerti vidurnakty. Tie du 
latrai ir išleido šiuos lapelius 
o tverdami parapijas prisiskolini 
pinigų ir išvažiavo.

Prašau plačios visuomenės at 
sišankti kur ir ką apsukau ir ap
mulkinau. Aš (‘su gyvenęs Neb
ark, N .J., Detroit, Mich, 
ford, Ilk, Chicago, 111. ir 
VVestville, III.

Motinos Dievo Šidlavos 
pija turėtų prisiimti atsakomy
bę už šiuos šmeižtus, nes po jais 
pasirašęs Parapijos Komitetas, 
bet aš žinau, kad tos parapijos 
parapijcnai nėra tiek kvaili, kad 
tai daryti, nes tokiems žmonėms 
vieta butų pataisos namuose, o 
ne parapijos komitete.
—Kun. Povilas P. Zalinkęvičiiis,

Rock- 
daba/

NAUJIENOS, Chicago, III.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
• AKUšERKA

3111 So. Halsted S't., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

su gamtos 
ramiai ir 

sekmadienį 
traukė na-

Perlinės Oueen Koncerti
nos yra Geriausios

ir 102 raktų, 
Visos pir- 

reeds.

Padarytos iš 76 
oktava ir trigubos, 
mos klesos plieniniais 
Dailaus užbaigimo arba gra
žiai išmargintos. Neapsigaukit, 
žiūrėkit, kad ant koncertino bu
tų pažymėta

“PEARL QUEEN” ’
Taipgi parduodamos lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.
KATALIOGAS ATSIUNČIA

MAS DYKAI.

Vitak-Elsnic Gompany
Successor to

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.
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Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Saugumas dėl Taupymų

James B. Forgan, Chairman.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

f

Stakas šios 
šerininkų iš 
of Chicago.

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank.
bankos yra valdomas 
First National Bank
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

G ar sinki tęs Naujienose....

Aš Mėgstu Juos!
“Kada tik paimu lagaminą dėl ke
liones aš visados atsimenu pasiim
ti kartoną HELMARS, kadangi 
niekas tiek smagumo man neduo
da kaip skaityti laikraštį ir rūky
ti HELMAR”.

Tikras smagumas ir pasidžiaugi- 
mas cigaretus rūkant kjla tik iš 
Turkiško Tabako dėlto, kad Tur
kiškas Tabakas yra kvepiantis, 
minkštas ir saldus. HELMAR Tur
kiški cigaretai daromi iš gryno 
Turkiško Tabako ir patenkina kiek
vieną rūkytoją.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

DOZES oZ-IO oi-IO

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

f '• " ..... " ----------A

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
—■ ——  ...i ■■■■■■■ imn—i ii —

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

UETUVty DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

' VIENYBE
Liaudies Universitetasi < < a

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Telefonai! Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

jypatiška prižiūri* 
lojimą. Duodu pe* |g tarimus moterims

■ ir merginoms dy-
■ kai.

3113 South 
Halsted St.

ifflįįįatsitikime. Teiki!

■ Tel. IHvd. 8188 '
M. WoitkewWI 

BANĮ 8
AKUiERKA

1 Turiu patyrimą. 
B Pasekmingai p»» 
g tarnauju mota* 
grims prie rimdg* 
9 mo kiekviename

^r-OR. HERZMAU^B
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dieno indu: Canal
Telefonali < į}10- N**1!

j Drexel 0950 
( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

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

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephon® Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų \ 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te). Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17C? W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.
b,------------------ ...».................  >

Ofiso tel. Boulevard 9G93 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

, arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
z— .........................

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kadžio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidenciją 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki Ifl ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių tel f anuoki t Prospect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033 

■■............ . .............. F.................. — «!■

Francuziškas Daktaras
Specialistas Idaujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodą

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S*. Ashland Avė., eit 

viršaus Ashland State Bank? 
z Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

Biuras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette iaMaaaHaBaHnMMMIBIIBIHIIIMaBaiBMaHMariMaaaase
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

PublLhed Daily Eicept Sunday 
fy The Lithuanian Nnw« PuK C©., Ine

Iditor F. firlgaitti

1789 South Haletad Struet 
Chicago, UI.

Talephone itoosovalt 8509

Subscription Ratasi
|8.0C per year in Canada.
|7.00 per year outaide of Chicago
J8.00 per year in Chicago.

8c per copy. ’

je paduodama labai įdomių 
skaitlinių apie ekonominę 
Rusijos padėtį/ apie darbi
ninkų uždarbius ir t. t. Tos 
skaitlinės turi juo didesnės 
reikšmės, kad Rykovas yra 
sovietų valdžios galva — 
liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas (tą vietą iki sa
vo mirties užimdavo Leni-

Entered ae Second Clase Mattei 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, III., undtt the act of 
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itakirian> 
takmadienius. Leidila Naujienų b'rn- 
drovi, 1789 So. Halited SL, Chicago 
UI. — Telefonas i llooMvelt 8c X

LltaimoX4jimo Kalnai 
Ehlcagoje — paltui

Matams...............-....... —
PuBai m«tų---------------------
Trima mėnesiams ............—
Dsiam mėnesiam , ----
Vienam mėnesiui .............. ...

Chicagoje per naiiotėjai 1
Viena kopija ............ —• 8c
Savaitei--------------------- --------- - 18c
Mėnesiui------—  ....... . — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu!

Metams------------------ --------— $7.09
Pusti metg----------------------— s
Trims mėnesiams..................... — 1«75
Dviem mėnesiam....... ............. ... •----
Vienam mėnesiui «75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ............... ..................... ..
Pusei metg .......-v-------------- -
Trims mėnesiams ______ ___  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su atsakymu.

4.00
2.00
1.B0
.75

Rykovas pareiškė, kad nė 
Rusijos žemės ūkis, nė pra
monė dar nėra pasiekę to 
laipsnio, kokiame jie buvo 
prieš karą, šių metų derlius 
esąs blogesnis, negu pernai 
metų, ir Rusija galėsianti 
eksportuoti į užsienius ma
žiaus, negu 4,000,000 tonų 
javų, vietoje 8,000,000, kaip 
buvo tikėtasi.

Kuomet “Naujienos”, pa
siremdamos Amerikos ko- 
respondehtų pranešimais ir 
Europos spaudos žiniomis, 
rašydavo apie bedarbę Rusi
joje, tai “Laisvė” ir kiti ko
munistų šlamštai keikdavo 
ir pravardžiuodavo jas. Da
bar visi mato, kad “Naujie
nos” rašė tiesą, o tie komu
nistiniai šlamštai melavo.

Vienok ir ta varginga Ru
sijos darbininkų padėtis, ku
rią savo kalboje nupiešė Ry
kovas, reiškianti, pasak jo, 
žymų pagerėjimą, palygi
nant su tuo, kas buvo pir
miau.

Paklausykite, kokį įdomų 
prisipažinimą padarė savo 
kalboje vyriausias Rusijos 
komisaras:

Šiandie, girdi, Rusijos dar
bininkai uždirba 60-70 nuo
šimčių to, ką jie uždirbdavo 
prieš karą, bet — “dveji me
tai atgal darbininkų algos 
Rusijoje siekė vos 30 nuoš. 
to, kiek jie gaudavo pirm ka
ro”.

Pramonėje dalykai esą 
dar blogesni. Ji nupuolusi iki 
45 nuošimčio to, kokia buvo 
prieš karą. Vadinasi, dabar- 

L25|tinė Rusijos pramonė nėra 
pasiekusi dar nė pusės savo 
prieškarinio stovio!

Iš to matome, kiek tiesos I Trisdešimt nuošimčių! Rei- 
buvo bolševikiškų agitatorių gkia, mažiaus kaip trečdalį! 
pasakose, kad Rusijos indu- jeigu pirm karo Rusijos 
strija prie sovietų valdžios darbininkas buvo tikras 
esanti geriaus sutvarkyta, skurdžius, palyginant su va- 
negu buvo prie caro. Kiek- karų Europos darbininkais, 
vienas atsimena, kaip lietu- tai kokia gi pasidarė jo pa- 

kad John W. Davis’o* pasky J viškieji bolševikų gramofo- dėtis, kuomet jo uždarbis 
rimas demokratų kandidatu | nai savo spaudoje ir savo nupuolė mažiaus kaip iki 

prakalbose pernai ir užper- trečdalio senosios jo algos ir 
nai triubijo, kad pramonė kuomet tuo pačiu laiku gy- 
Rusijoje kylanti po 100% venimas žymiai pabrango? 
kas kelintas mėnesis. ------- ,—

Na, tai demokratai, paga
lios, išrinko savo kandidatą. 
Visi laikraščiai pripažįsta,

yra Chicagos “politinio bo
so”, Brennan’o, strategijos 
rezultatas.

Šis politikierius, padaręs 
sąjungą su New Yorko Tam-, 
many Hali, pirmiausia pasie
kė to, kad McAdoo buvo pri
verstas ištraukti savo kandi
datūrą. Paskui jisai įvyki-1 
no slaptą konferenciją tarpe 
McAdoo ir Smith’o, kurioje 
tapo nutarta remti Davis’ą. 
Davis’as ir buvo nominuo
tas.

Demokratu kandidatas 
yra J .P. Morgano advoka
tas. New York o konvenci
joje prieš jį visomis jėgomis 
kovojo garsusis W. J. Bryan, 
nurodydamas, kad demokra
tų partija prakiš rinkimus, 
jeigu ji pastatys kandidatu 
Wall Street’o žmogų, nes 
joks pažangus pilietis nebal
suos už jį.

Bet iškalbingasai demo
kratų oratorius pralaimėjo. 
Kad sušvelninti jo jausmus, 
partijos bosai nutarė paskir
ti kandidatu į vice-preziden- 
tus Bryan’o brolį, Nebras-i 
kos gubernatorių. •

-----------  Ir kuomet bolševikų šei-
Ką sako bolševikų prem-Į myninkavimas Rusijoje įstu- 

jeras apie darbininkų uždar
bius Rusijoje? Štai ką: “Pa- 

I lyginant su prieškarinėmis 
algomis, darbininkų uždar
biai šiandie sudaro apie 60- 
70 nuošimčių”.

Prieš karą Rusijos darbi
ninkų algos buvo žemiausios 
visoje Europoje. Dabar gi 
darbininkų algos Rusijoje 
siekia tiktai dviejų trečdalių 
prieškarinių algų. O gyve
nimas ipasidarė daug bran
gesnis, negu buvo prieš ka
rą. •

Todėl yra aišku, kad dar
bininkai Rusijoje šiandie gy
vena baisiausiam skurde. Tą 
pripažįsta ir Rykovas, saky
damas, kad “savo darbinin
kams mes nedavėm nė mini- 
mum to, kas jiems reikalin
ga”.

Apžvalga
BALTĄJĮ NAMĄ KELIA Į 

WALL STREET’Į

Morgano advokato, J. W. Da- 
vis’o, nominavimas kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezidentus 
iššaukė didelį pasipiktinimą A- 
merikos liberaluose. Hearsto 
laikraščiai, kurie visuomet 
stengiasi pataikyti į minių ūpą, 
rašo, kad demokratai parsidavė 
stambiajam bankiniam kapita
lui: nominuodami Davis’ą, de
mokratai pasiūlė “perkelti bal
tąjį namą į Wall Street’į.”

Chicagos “Herald Examiner” 
sako:

“Kiekvienas rinkikas dabar 
žinos, kad, jeigu jisai nori ati
duoti savo balsą NE už tokį 
žmogų, kurį išrinko bosai, tai 
jisai turi eiti už abiejų senų
jų partijų sienų. Paprastieji 
žmonės, republikonai ir demo- 
tratai. tuo budu yri stumia 
mi į eiles trečiosios partijos, 
kurios organizavimas randa 
tjek energingos paramios vi
sose dalyse šalies. Trečiosios 
partijos kandidatas dabar 
pritrauks pažangiuosius bal
sus iš abiejų senųjų partijų.”/

I *dentus. Bent kiek žymesnis tų 
101 balso susiskaldymas tarpe 
republikonų kandidato ir demo
kratų kandidato padarytų jšrin,- 
kimą prezidento elektorių kole
gijoje negalimu daiktu.

Tuopaet, kaip minėjome, rin
kimas tektų atlikti atstovų bu
tui. Bet dabartiniam1, atstovų 
bute padėtis yra tokia, kad ne 
republikonų, nė demokratų kan
didatas neturėtų daugumos.

KODĖL CLEVELANDE NE
BUVO ĮSTEIGTA NAUJA 

PARTIJA?

sako,“Milwaukee LeadeĮr 
kad nuo dabar iki lapkričio mė
nesio sutverti naują partiją bu
tų “legaliai negalima”. Todėl 
Progresyvio Politinio Veikimo 
Konferencija nutarė Clevelande 
atidėt partijos steigimą iki 
ateinančiųjų metų sausio mėne
sio.

Įvairenybės
KADA ATSIRADO 

PlkšTINAITĖS

ru-

kad

labai 
gali-’ 

nė 
tavn-

Prezi-

I

(Tęsinys)

Taigi stambiojo biznio tar
nai paėmė viršų ir republi
konų ir demokratų partijo
se. Po Davis’o nominavimo, 
dabar niekas nebeturės iliu
zijų, kad bent viena senųjų 
kapitalistinių partijų gali 
apginti darbo žmonių reika
lus.

Ši aplinkybė atidaro gerą 
progą La Follette’ui. Jeigu 
pirma buvo galima manyt, 
kad Wisconsino senatorius 
gaus daugumą balsų pustu
zinyje valstijų, tai dabar 
yra pamato tikėtis, kad ji
sai sumuš abu kapitalistinių 
partijų kandidatu.

Y -te’’ i
Bolševikų spauda sovietų 

Rusijoje paskelbė dalį Ry- 
kovo kalbos, kuri buvo pa
sakyta Trečiojo Internacio
nalo kongrese Maskvoje. Jo-

Bet baisus algų žemumas 
prie didelio gyvenimo pa
brangimo sudaro dar tiktai 
pusę Rusijos darbininkų ne
laimės. Kitas jų vargo šalti
nis yra milžiniška bedarbė. 
Ve ką sako Rykovas:

“Dvidešimts (įenki nuo
šimčiai darbininkų Rusi
joj yra be darbo”.
Vadinasi, bedarbių armija 

sudaro Rusijoje ketvirtadalį 
visų darbininkų! Tokios bai
sios bedarbės nėra jokiam 
kitam krašte. Net Vokietijo
je, kai dėl franeuzų įsiverži
mo į Ruhrą, ir dėl markės 
kurso smukimo buvo’jos pra
monę ištikęs skaudus krizis, 
net tuomet joje be darbo bu
vo tiktai 12-15 nuošimčių. Ir 
Vokietijoje valdžia išmoką 
milžiniškas sumas bedarbių 
šelpimui, o Rusijoje bedar
biams arba visai neduodama 
pašalpos, arba duodama uba
giški skatikai.

mė jos darbininkus į šitokį 
pasibaisėtiną skurdą, — tai 
pasamdytieji bolševikų agen
tai begėdiškai melavo kitų 
šalių darbininkams, sakyda
mi, kad sovietų Rusijoje dar
bininkai esą paliuosuoti nuo 
ekonominės ir visokios kito
kios vergijos! Melavo ir šau
kė, kad viso pasaulio prole
tariatas turįs pasekti Rusi
jos darbininkų pavyzdžiu !

Dabar matote, kad bolše
vizmas atnešė Rusijos dar
bininkams ne gerovę ir lais
vę, bet tiktai neapsakomą 
vargą.

Tokio pat arba dar dides
nio vargo butų susilaukę ir 
kitų šalių darbininkai, jeigu 
jie butų paklausę bolševikiš
kų agitatorių. Rusijos laimė 
yra tame, kad ji yra žemės 
ūkio šalis: jeigu jos pramo
nė sustoja, tai valdžia gali 
prievarta imti duoną iš mu
žikų ir šiaip-taip maitinti 
miesto gyventojus. O indus
trinėse- šalyse, jeigu - pramo
nė taip suirtų, kaip Rusijo
je, tai miestai turėtų mirti 
badu. Ir pirmutinėmis bado 
aukomis kristų darbinin
kai!

NORĖJO PRIGERTI
KAUNAS, — Birželio 14 die

ną 9 vai. ryto nuo Aleksoto tilto 
nušoko vandenin koksai tai žy
delis, bet stovintieji prie garlai
vio jurininkai šoko vandenin, 
išgelbėjo tą pilietį ir pristatė 
policijai. Pasirodė, kad jisai ne- 
pilnaprotis. /

Ar jus žinote, kad
Švedų laikraščiai praneša, kad 

viena darbininkė 72 metų pasitrau
kė iš audinyčios darbo. Ji tame 
darbe išdirbo nuo 8 metų amžiaus. 
Jai» pasitraukiant, darbininkai su
rengė dideles ovacijas, jos -spilas 
buvo apdengtas gėlėmis ir suteikta 
jai daug dovanų. Ar jus žinote, 
kad iš visų tabakų, kurie yra pa
skirti rūkyti, nėra geresnio tabako 
kaip 100% grynas Turkiškas taba
kas, kuris yra Hehnar cigare! uo- 
se. Pabandykite permainyti i Tur
kišką tabaką, jus džiaugsitės, taip 
kaip kiti kad daro.

(Apskelbimas),

KAS BUS SEKANTIS 
PREZIDENTAS?

Po to, kai pasidarė aišku,
ir demokratų partija nominavo 
konservatorių kandidatu į pre
zidentus, visa Amerikos spauda 
ėmė svarstyti, kokie gali būti 
rudens rinkimų rezultatai.

. Kadangi dabar nėra abejonės, 
kad La Follette’as gaus 
daug balsų, tai atsiranda 
mybė tokios padėties, kad 
republikonų, nė demokratų 
didatas nebus išrinktas.
dento išrinkimui reikia daugu
mos elektorių balsų; jeigu dau
gumos nebūtų nė už Coolidge, 
nė už Davis, tai prezidentą tu
rėtų rinkti atstovų butas, o vi- 
ce-prezidentą —1 senatas. Bet ir 
atstovų bute ir senate republi
konų ir demokratų jėgos yra be
veik lygios, o balansą laiko La- 
Follette’o šalininkai. Taigi gali 
išeiti taip, kad ir atstovų butas 
neįstengs išrinkti prezidento iki 
kovo m,ėn. 4 d., kuomet baigsis 
senojo prezidento terminas. Kas 
tuomet stos valdžios priešaky; 
je?

Chicagos “Tribūne” įdėjo 
Jungtinių Valstijų žemlapį su 
pažymėjimu, kaip stovi trijų 
stambiausiųjų kandidatų Į pre
zidentus šansai įvairiose valsti
jose, ir štai koks paskirstymas 
fenai yra daromas: tikrų Co- 
olidge’o valstijų esą 16 su 168 
elektoriais^; tikrų Davis’o valsti
jų esą taip pat 16 ir taip pat su 
168 elektoriais; tikrų La Follet- 
te’o valstijų esančios 4 su 38 
elektoriais. Dvylika valstijų pa
žymėta, kaipo “abejotinos”. 
Nuo balsų pasiskirstymo šitose 
12 valstijų, girdi, ir priklausys, 
ar turės vienas iš senųjų parti
jų kandidatų daugumą balsų 
elektorių kolegijoje, ar ne.

Kaipo valstijos, kuriose, 
“Tribūne” rašytojo nuonąone, 
senatorius La Follette’as tikrai 
gausiąs daugumą balsų, nurody
ta šios: Wisconsin, Nebraska, 
Minnesota ir North Dakota.

Vienok daugelis žmonių ma
no, kad La Follette’as tikrai 'lai
mės rinkimus da ir South Dako- 
;oje, Iowoje ir Washingtono 
valstijoje, — kas prie jo 38 ele- 
ktorių balsų pridėtų dar 25. Ge
rų šansų jisai taip pat turi ir 
Nevadoje, Montanoje, Missoun 
ir Coloradoje — su 31 elekto- 
rium.

Jeigu šitas valstijas užkariau
tą Wisconsino senatorius, tai 
republikonams ir demokratams 
ii tų “abejotinųjų” valstijų lii< 
;ų tiktai ,5, su 101 elektorlum. 
|. PfeįidėĮhto išrinkimui f reikia, 
n/ mažiaus, kaip 266’) eldjjtprių 
jalsų. Kadangi “tifeų” s • bfeų 
ir Coolidge ir Davis turi tiktai 
IK) 168, tai vienam arba antram 
jų reikėtų gauti beveik visus 
minėtuosius “abejotinuosius” 

1 balsus, idant patekus į prezl-

Prie seniausių žmogaus 
bų reikmenų priklauso ir pirš
tinaites. Kritų labirintų pagra
žinimuose (liekanos taip va
dinamos “egėjaus” — graikų 
kultūros) randame ponių pirš
tinaitėse atvaizdus. Tuo tarpu 
kalbartiašai (kritų) pasaulis, 
neatsižvelgiant j jo kulturip- 
gumą, iki šiam laikui yra dar 
labai mažai ištirtas. Romos 
valstybes laikais pirštinaites 
irgi buvo tiek vyrų, tiek mote
rų dėvimos.

Viduramžiais pirštinaitės įgy
ja ypatingos simboliaus ' reikš
mes. “širdies dama” savo rite
riui dovanodavo pastarąją, 
kaipo ženklą, kad sutinkama 
priimti jo patarnavimas. Kai 
kas riterių sekdavo jas net prie 
šalmo, šaukiant dvikovon, ri
teris mesdavo savo priešui sun
kią kovos pirštinę, kaipo ženk
lą, jog jisai nori įžeidimą ar 
šiaip kilusį nesusiprathną gink
lu išspręsti.

Musų amžiuje kiekvienam 
tenka šiokiu ar kitokiu budu 
su pirštinaitėmis susidurti, 
ypač kas sukinėjasi arti mote
rų. Pastai’ųjų vaidentuve šiuo 
atveju, reikia pasakyti, yra bc- 
rybe, nes moteriškų pirštinai
čių “fasonai” kaitaliojasi veik 
kas mėnuo. Pačios esmės, ži
noma, nepakeičiama, bet paį
vairinimai dygsta kaip grybai 
po lytaus. [“T.”] -—K.

VAISTAS GIRTUOKLIAMS 
GYDYTI

Priešalkoholinė literatūra ir 
kitos blaivybės, idėjos įgyven 
dinimo priemonės, kaip parodė 
gyvenimas, neturi šiek tiek žy
mesnio pasisekimo.

Kovai su šiuo nelabuoju skys
timėliu rasta daug geresnis bū
das. Jį netikėtai rado Membro- 
bės dr. Lospitalje, pavartojęs 
gydomąjį metodų, kuris varto
jamas dabar jau eilei susirgimų.

Kai kuriom ligom susirgu- 
siems naudojamasi įčirškimu 
kraujo paties ligonio. Iš pasta
rojo imamas kraujas; pašalinus 
fibriną, likusiąją kraujo dalį į- 
leidžia po oda tam pačiam ligo
niui. Tokį metodą dr. Lospital
je pirmas pavartojo gydymui 
vieno ilgamečio užkietėjusio gir
tuoklio. Kada jam buvo įleista 
jo paties kraujo, perdirbto ap
rašytu budu, gauta visai netikė
tas rezultatas. Pas užkietėju
sį girtuoklį rados pasibiaurėji- 
mas alkoholiu. Nors tąs tęsėsi 
tik 10 dienų, bet pakartojus gy

dymą kelis kartus, užkietėjęs 
girtuoklis virto į griežtą blaivi-:
Įlinka. [“T.”]

DU VAIKAI PRIGĖRĖ.
■ ■<’ ’ ■' . s

KAUNAS. — šioipis dienomis 
net()li Aleksoto tilto koksai tai 
kaimo žmogus pastatė savo ve
žimą su arkliais ir nimio j mies
tą. Vežime sėdėjo jo du v< ika;. 
Arkliai įsibaidę įvažiavo Nemu
nan, kame su vaikais prigėrė.

Tuo laiku guculai paikomis vaigŠ 
čiodavo tose vietose ir jie turėjo 
čia meilužes... Tai štai toms bu
vo 'linksma. Kita laukia, laukia 
savo Karpatų drąsuolio, mano, 
kad jis jau kalėjime ar užmuš
tas kur kautynėse,—ir štai jis 
vienas, ar tai su dviem-trim 
draugais kaip iš dangaus nu
krinta pas ją. Dovanas duoda
vo turtingas — juk lengvai gi 
jam būdavo jas įgyti! — ir puo
tauja pas ją ir giriasi jąja savo 
draugams. O jai tai patikdavo. 
Aš ir paprašiau vieną draugę, 
pas kurią bu^o guculas, parody
ti juos man... Kaip jis vadinosi? 
Užmiršau kaip... Viską pradė
jau dabar užmiršti. Septynios 
dešimt metelių praėjo nuo to 
laiko, viską užmiršti! Ji mane 
ir supažindino su drąsuoliu. Bu
vo gražus... Rudas buvo, visas 
rudas — ir ūsai ir plaukai. Ug
ninę galvą turėjo... Ir būdavo jis 
toks liūdnas, malonus kartais, 
o kartais kaip žvėris rėkė ir 
mušėsi. Kartą užgavo mane į 
veidą... Aš kaip katė šokau Jam 
ant krutinės ir dantis suleidau 
į skruostą... Nuo to laiko Jo 
skruoste pasidarė duobukė ir 
jis mėgo, kada aš bučiuodavau 
ją...” '

»/ < / ‘ I ’ t

—O kur žvejas pasidėjo? — 
paklausiau aš. i •*z

* » -

—Žvejas? — O jis... čia... Jis 
prisidėję prie jų, guculų. Išpra- 
džių vis kalbino mane ir grūmo
jo įmesti į vandenį, o paskui — 
nieko, prisidėjo prie jų ir kitą 
susirado... Juos abu ir pakorė 
kartu — ir žveję ir tą guculą. 
Guculą vadino “Apuoku” už 
jo rudus plaukus. Aš ėjau žiū
rėti kaip juos korė. Dobrudžėj 
tai buvo. Žvejas, čjo ant kartu
vių išbalęs ir verkė, o guculas 
pypkę rūkė. Eina sau ir ruko, 
rankos kišeniuose; vienas .ūsas 
ant pečio guli, o kitas ant kru
tinės nusikorė. Pamatė mane, 
išėmė pypkę ir šaukia: “su
die!”... Aš ištisus metus gaile- 
jaus jo. Ech!.., Tai juo atsitiko 
tada, kai jie rengėsi eiti namo į 
Karpatus. Atsisveikinimui nu
ėjo pas /ieną rumuną į svečius, 
ten juos ir pagavo. Du tiktai, 
kelis užmušė, o likusieji pabė
go... Visgi rumunai paskui už
mokėjo... Namą sudegino ir ma
lūną, ir visą duoną. Elgeta liko.

—Tai tu padarei tą? — spė
damas paklausiau jos.

—Daug buvo guculų draugų, 
ne aš viena... Kas buvo geresnis 
jų draugas, tas ir surengė jiems 
paminėjimą...

Daina ant jurų kranto jau 
nutylo ir senutei akompanavo 
dabar jurų vilnių ošimas; mąs- 
tus, maištingas ošimas buvo 
puikus akomponuotojas pasako
jimui apie maištingą gyvempia. 
Skrido nuo jurų vos girdimas 
pasikalbėjimas ir juokas žmo
nių. Vis minkštesnė darėsi na
ktis ir vis daugiau gimė joje 
molino mėnesio spindėjimo, o 
neaiškus garsai rūpesningo gy
venimo nematomų jos gyvento
jų darėsi vis tylesni, nutildomi 
vis augančio vilnių ošimo... nes 
stiprėjo vėjas.

“O tai dar turką aš mylėjau. 
Haremle pas jį buvau, Skutary. 
Visą savaitę gyvenau — nieko... 
Bet nuobodu pasidarė... — vis 
moterys, moterys... Astuonios 
jų buvo pas jį... Visą dieną val
go ir miega ir plepa kvailas kal
bas... Arba keikiasi, kvakši, kaip 
vištos... Jis buvo jau nebejau
nas, tas turkas. Beveik žilas ir 
toks išdidus, turtingas. Kalbėjo 
—kaip valdonas. Akys buvo juo-, 
dos... Tiekęs rakys... Žiuri tiesiai 
į sielą. Melstis jis ;labar mėgo. Jį 
Buchareste pamačiau . .į Vai gš- 
to po turgavietę, kaip karalius 
ir žiuri taip išdidžiai, išdidžiai. 
Aš jarp nusišypsojau. Tą patį 
vakarą mane nutvėrė gatvėje ir 
nuvežė pas jį. Jis* kiparisus ir

palmas pardavinėjo, o Bucha- 
/estan atvažiavo ko tai nusipir
kti. “Važiuoji pas mane?” sa
ko. — O, taip, važiuoju! “Ge
rai!” Ir aš išvažiavau. Turtin
gas jis buvo, tas turkas. Ir sūnų 
jis jau turėjo — juodas vaikiu
kas, tokis ląnkstus... Jam buvo 
šešiolika metų. Su juo aš ir pa
bėgau nuo turko... Pabėgau Bul
garijon, į Lom-Palanką... Ten 
man viena bulgarė peilį krūti
nėn įsmeigė už sužieduotinį ar 
už savo vyrą — jau neatsimenu.

Sirgau aš ilgai vienam vienuo
lyne. Moterų tai buvo vienuoly
nas. Slaugė mane viena mergai
tė, lenkė... ir pas ją iš kito vie
nuolyno, — arti Arcer-Palan- 
kųfe, atsimenu, — vaigštinėjo 
brolis, taipjau vienuolis... Toks., 
kaip kirmėlė, vis viniojosi prieš 
mane... Ir kada aš pasveikau, 
tai išėjau su juo... į_jo Lenkiją.”

—Paląuk!... O kur mažasis 
turkas ?

—Vaikas? Jis mirė,, vaikas. 
Nuo ilgėjimos namų ar nuo mei
lės... bet pradėjo džiūti jis taip, 
kaip nesutvirtėjęs medelis, ku
riam pprdaug saulės išpuolė... 
taip vis ir džiūvo... Atsimenu, 
guli, visas jau permatomas ir 
pamėlynavęs, kaip ledas, o vis 
dar jame dega meilė.u Ir prašo 
pasilenkti ir bučiuoti jį... Aš 
mylėjau jį ir, atsimenu, daug 
bučiavau.*.' Paskui jau visai pa
sidarė silpnas — beveik nesiju
dino. Guli ir taip . gailestingai, 
kaip elgeta išmaldos, prašo ma
nęs gulti šalę jo ir šildyti jį. Aš 
guldavau. Atsigulsi su juo... jis 
visas urnai užsidega. Kartą aš 
nubudau, o jis jau šaltas... ne
gyvas... Aš verkiau jo. Kas pa
sakys? Gal būt juk aš jį ir už
mušiau. Du syk vyresnė tada už 
jį jau buvau. Ir buvau tokia 
stipri; pilna... o jis kas gi?... 
vaikas!...

Ji atsiduso ir — pirmą sykį 
pas ją tai mačiau — .tris sykius 
persižegnojo, ką tai šnabždėda
ma savo sausomis lupomjs.

—Na, — paraginau aš ją, ma
tydamas, kad ji tyli, — tu išva
žiavai į Lenkiją...

—Taip... su tuo jaunu lenke
liu. Jis buvo juokingas ir nedo
ras. Kada jam buvo reikalinga 
moteris, jis glaudėsi prie ma
nęs, kaip katinas ir nuo jo lie
žuvio karštas medus tekėjo, o 
kada jis manęs nenorėdavo, tai 
plakė mane žodžiais, kaip rim
bu. Kartą mes ėjome upės 
krantu ir štai jis pasakė man 
savo išdidų, įžeidžiantį žodį. O! 
O!... aš užpykau! Aš užvyriau 
kaip smalą! Aš paėmiau jį ant 
rankų, kaip vaiką, — juk jis bu
vo mažas, — pakėliau į viršų, 
suspaudus jam šonus taip, kad 
jis visas pamėlinavo. Ir štai aš 
užsimojau ir mečiau jį nuo kran 
to į upę. Jis vis šaukė... Taip 
juokingai šaukė. Aš pažiurėjau 
į jį nuo viršaus, o jis kapstėsi 
ten, vandenyje. Aš tada nuėjau. 
Ir daugiau nesusitikau su juo. 
Aš buvau laiminga tame: nie
kad paskui nesusitikdavau su 
tais, kuriuos kada-nors mylė
jau. Tai negeri susitikimai, vis- 
tiek ką su numirėliais.

Senute nutylo, dūsaudama. 
Aš įsivaizdinau, pau jos ^prikeltus 
žmones, štai jis, ugniniai rudas, 
usotas guculas, kuris eina mirti, 
ramiai rūkydamas pypkę, stip
rus, nusisprendęs... Pas jį vei
kiausia buvo šaltos mėlynos 
akys, kurios ant visko žiurėjo 
sukoncentruotai ir tvirtai, štai 
greta jo juodausis žvejas nuo 
Pruto; jis vergia nenorėdamas 
mirti,' ant jo veido/išblyškusio 
nuo. prięšmirtinio ilgesio apte 
mo linksimos akys ir ūsai, su
šlapinti ašarų, liūdnai nusikorė 
kampais persikreipusios burnos.

(Bus daugiau)
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Turtuolis nužudė savo pa 
čia ir pats pasikorė

Charles N. Wilcoxen, 68 m., 
buvęs prezidentas Chicago, 
Lake Shore and South Bend 
elektrikinio geležinkelio, pir
madienio naktį savo vasarnamy 
prie Michigan City, kirviu ir 
brilva užmušė savo 70 m. am
žiaus pačių ir paskui pats pa
sikorė savo miegoniojo kamba
rio klozete.

Manoma, kad jis pamišo įr 
todėl papildė žmogžudystę. Jis 
buvo labai susikrimtęs tuo, 
kad dėl senatvės jis tapo atsta
tytas iš geležinkelio prezidento 
vietos, o prie to tų pačių die
nų gryštant iš Chicago, jų au
tomobilius nušoko nuo kelio į 
pilnų vandens griovį ir jie abu 
vos neprigėrė, nes kada atėjo 
pagelba, juos rasta stovint van
deny iki kaklo. Tų pačių naktį 
jis ir nužudo savo liguistų pa
čia ir paskui pats nusižudė.

Ghecker faksikaby virš! 
ninkas pašautas

Tai pasekmė savitarpinio kom
panijos narių karo.

s ir nieko nesa- 
tris šuvius, kurių 

nesužeidė mirti
nai. Užpuolikas tada pabėgo.

Wright sakosi pažystus už
puolikų, bet jis atsisako polici
jai pasakyti jo vardų, kadangi 
iš to nieko gero neišeisiu, o Jam 
atsimokėsiųs jis pats.

Tai yra pasekmė savitarpinio 
karo, kuris eina tarp tos kom
panijos narių. Kova eina tarp 
dviejų frakcijų ir ji yra tiek 
smarki, kad policijai prisiėjo 
daboti šėrininkų susirinkimų. 
Del tos kovos per pastaruosius 
tris metus liko užmušta šeši 
Žmonės. Vien laike pastarųjų 
šešių mėnesių, kada kova buvo 
smarkiausia, užmušta keturi 
žmonės. Tai neskaitant daugy
bės persišaudymų, smarkių mu
štynių ir padeliojimų bombų, 
kur nors daug žmonių sužeista, 
bet nė vienas neliko užmuštas.

Lietuvis užsimušė šok 
damas per langą

Pavieto ligoninėj . pasimirė 
Anton Blaskie (gal Blaškis), 45 
metų amžiaus, 4456 So. Honore 
St. Jis susižeidė liepos 5 d., ka
da jis iššoko per savo namų ant- 
n augsto langų. New City pob 
cijalsako, kad tuo laiku jis buvo 
girtas nuo munšaino.

Lietuvių Rateliuose
North Side

—.——
čiai”, kurie sukelia žmonyse 
kokį tai nervų įtempimą ir vi
sas linksmas ūpas tampa užslo
pintas.

Humorisfika, kalba ir juokin
gi monologai butų geriausis pa
protys išvažiavimuose. Ideologi
jos skelbimas turėtų pasilikti 
svetainėse, todėl, kad per devy
nis »mėnesius laiko žmonės vos 
nesupėlyja juose. Oratoriai pri
kemša visokios rųšies dalykų 
per tą laiką taip, kad nesinori 
tyrame ore jų klausyti.
Musų “tovariščiai” komunistai 

gražiems ir linksmiems daly
kams esti priešingi. Kur tik jie 
mato būrelį žmonių, tuoj 
“kyšt” ir jau “spykeris” drožia, 
kad ir niekas jo neprašo.

Jeffersono girios northsidie- 
čiams labai parankios; arti nu
važiuoti ir visiems žinomos, bet 
jau niekurios draugijos šalinasi 
ir turi išvažiavimus Beverly 
Hills. Tai rodo, jog su murzinti 
daiktu nėra reikalo žaisti, nes 
susiterši.

Trys draugijų išvažiavimai 
įvyksta sekamai: A. L. T. San
daros 28-ios kuopos šiame sep
tintadieny, liepos 18 d. «Jefferso- 
no giriose; Vaidilų Brolijos iš
važiavimas liepos 19 d., ant na
kties, vieta bus paskelbta vė-
"T" ISSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramu|50c
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

liau; Vaikų “Bijūnėlio” dr-Ja rintiems veikti trukdo darbą !r 
septintadieny, liepos 20, Jeffer- 
son girioje. Taigi, northsidiečiai 
žada skaitlingai lankyti viršmi- 
nėtus draugijų išvažiavimus, 
nes jie žino, kad čia linksmai ga
lės laiką praleisti. —Sandarietls

STUDENTŲ MITINGAS.

Apsileidimas.

Liepos 5 d., Raymond Chape- 
ly buvo šaukiamas Liet. Moksl. 
.Susiv. Am. 2 kuopos susirinki
mas. Pirmininko buvo prašyta 
korespondencijų sekretorė, kad 
išsiuntinėtų atvirutes nariams, 
bet tojj neišpildė prašymo? Pa
sekmėje to, susirinkimas buvo 
neskaitlingas. O kas blogiausia, 
tai kad buvusis protokolų sekre
torius J. Auryla padavęs savo 
rezignacijų iš sekretoriaus- vie
tos dėl negalėjimo atsilankyti 
susirinkimuosna, jau gerokas 
laikas kai nesugrąžina protoko
lų knygos. Reiškia, kuopa gali 
laikyti savo susirinkimus ir be 
protokolų skaitymo ir be nuta
rimų užrašymo!...

Pasirodo, kad musų studen
tams reikia žemaitiško rimbo. 
Užimdami valdybose vietas, ne
tik kad patys neveikia, o Ir no-

*

pas 
pa- 
Pa-

laikn gaišina. Užtat ateityje 
kuopa turėtų apsižiūrėti, kad 
neišrinkus į valdybas vėjavai
kių, kurie pavėjui nosį laiko. Pa
pūtus priešingam vėjui, jie ma
no, kad kas ant jų užsipuola, 
kuomet ištikrųjų tik raginama 
juos veikti. Veikimas organiza
cijoj yra socialė mokykla, o ne 
privatinė “kudkinė”. Organiza
cija yra ne privatinių reikalų 
kišenius, o bešališkas .veikimas 
ir visapusiškas veikimo nustaty
mas. Organą moksleiviai taip
jau leidžia ne tiktai sau pasi
skaityti, bet ir visuomenei.

Kas yra blogiausia, kad 
mus yra išsidirbęs paikas 
protys: bijot pasakyti tiesą, 
sakydamas tiesą gali “įžeisti” 
ponui ar panelei jausmus. Tokia 
nuomonė nieko neveikiančiam 
nesakyk nieko, yra bloga, o 
girk neužsitarnavusį kiek tik 
nori — yra pragaištinga, kuri 
demoralizuoja narius ir organi
zaciją. O tokių narių, kurie no
ri, kad kas prieš juos ant kelių 
klupčiotų, yra daug. Tokie val
dybų nariai nori, kad jų visi 
klausytų ir be jų paliepimo nie
kas negali būt daroma: Jau bu- 

(Tųsa ant 6-to pusi.)

KAIP JŪSŲ AKYSI
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi- 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusi lietuvj akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3838 So. Halsted St., Chicago, JP
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
NedėliomJs nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

Town of 
lučikc

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus suristus su Nau-
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benošius
1616 W. 47th Street

LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Dr. J. Jakubauskas
Lasekmlifgaj gydau staigias ir 
CJXroniTes Jlgas naprapati- JOb budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

KOSELANDO OFISAS: 
11182 So, Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulnian 5147

—-

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera- 
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III. 
Brighton Bark, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo G iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

“Invairi Daktariška Knyga”
ChecJcėF 'kampanijos garaže 

prie May ir Harrison gatvių ta
po pašautas nežinomo užpuoli
ko veikiantysis generalinis Cne- 
cker Ta.xicab C'o. sujMinntenden- 
tas Joseph Wright. šaudymąsis 
įvyko tuoj po 9 vai. vakare. 
Wright kalbėjosi su kitu žmo
gum, kuomet į garažių įėjo ne
žinomas žmogus, su užtraukta

Išvažiavimai.

Gal 
kaip 
miesto į girias. Taip ragina da
ryti musų gydytojai ir sveika
tos saugotojai. Bet vienas yia 
blogas dalykas pas lietuvius iš
važiavimuose, tai visokį ”spy-

nėra puikesnio dalyko, 
ivažiavimjii toliau nuo

NAUJIENOS
TTT/^lkT nvr'UAMr’r

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS
• "■■■ ■■ ■■■■'  "'u'.i....  ------ b L . .   " v—r-— .............

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigu siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus j visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

™Bargenas
Mes turime pardavimui pa
vasarinį ir vasarinį staką, 
kautų, siutų, dresių, sijonų 
ir veisčių, taipgi šilkinių 
pančiakų.

Vardas ir pavardė ..

Numeris namo ar bakso

Miestas

gatvė

Valstija

Viską parduosime už 
50c ant dolerio.

Ateikite ir persitikrinkite 
patys. Vienatinė vieta 
Bridgeporte kur taip pigiai 
galite nupirkti.

Atlankykite savo kaiminišką krautuvę 
ir gaukite gerą patarnavimą.

FASHiON CLOAK SHOP
3234 So. Halsted St.

=6/

Indedu money orderį (ar pinigais) ........   dolerių................. centų --------- )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio

Vardas ir

Kaimas .

Paštas

kurso.

pavardė

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Valsčius

Apskritis________________

Siuntėjo parašas............................... .............. —
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.” 

I \

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

T

k

50 litų 
100 litų 
200 litų 
800 litų 
400 litų 
500 litų

. $6.00

. 11.00

. 21.25

. 31.75

.« 42.25

. 52.50

600 litų 
700 litų 
800 litų
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

$62.75 
78.00 

. 83.25 
93.50 

103.75 
514.25

(Stambesnėms sumoms specialia kursas)

Už virspaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
j tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

Vyrai, .moterys ir merginos, ar no- 
litc žinoti, kodėl jūsų plaukui slen
ka? Perskaityk šitą knygą, tad ži
nosi, be abejo vartoji visokias plau
kų gyduoles, bet plaukai slenka ir ga
na, o gal visai nuslinka, kad ne, tad 
nuslinks. Ar nori turėti storus ir dai
lius plaukus, išnaikinti pleiskanas, su
laikyti slinkimą ir užauginti storus ir 
dailius plaukus, net ant visai nupli
kusios galvos, o gal norite apie ki
tokias ligas. Būdamas aptiekorium 
man pasisekė išrasti tikrai auginimui 
plaukų gyduolės, ir su pagelba dak
tarų išleidau didelio formato dakta
rišką knygą su 86 receptais. Gyduo
les sutaisys kiekvienas geresnis ap- 
tiekorius, pagal receptą knygoje. 
Plaukų auginimui gyduolės randasi 
aptieko.se ir yra vartojamos gydymui 
invairių ligų, bet nė vienam nesise
kė iki šios dienos išrasti, kad tai yra 
geriausios ir vienintelės gyduolės au
ginimui plaukam. Knygos kąina $1.00. 
Norėdamas knygą gauti, prisiųsk lai
ške vieną dolerį su savo adresu, ir 
paminėk kokiame laikraštyje matei 
šitą paskelbimą. Adresuok taip: ,

MR. F. D A VIDSON <
P. O. Box 126, 

Oregon City, Ore.

Ar jus žinote, kad
Kaip tai yra pareikšta Husų laik

raščiuose , “pirmutinis gatvekaris 
pubudavotas pagal Sovietų Reži
mo’’ pradės veikti Baku mieste, 
aliejaus apielinkej prie Kaspijos 
jūrių. Jo padirbimas reikalavo 11 
menesių. Ar jus žinote, jei jus esa
te nuolatinis rūkytojas, tai jus nuo
lat privalote rūkyti Helmar Tur
kiškus cigaretus is priežasties gry
no 100% Turkiško tabako, nes 
Turkiškas tabakas yra lengviau
sias tabakas ir geriausis tabakas 
dėl cigaretę. Kaip kili jus džiaug
sitės permainę į Turkiškus.

Garsinkitės Naujienose
N5
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NAUJIENOS, Chicago, DL

Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI. APSIVEDIMUI RAKANDAI PARDAVIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

vo atsitikimas, kad nepriėmus 
kurio nario neapgalvoto įneši
mo, jis įsižeidžia ir pradeda ki
tus narius atkalbinėti nuo vei
kimo.

Jeigu mes nekelsime apleisto 
darbo su plunksna, ir nebrėsime 
storu bruožu savo nuomonių 
spaudoje, o leisime užmigti sa
vo mintims, tai pagalios ateitis 
gimdys nesusipratimus musų 
organizacijoj. Butų geriau, kad 
tokie nariai, kurie prisirašo prie 
organizacijos ne dėl idėjos, o 
tiktai dėl savo draugų, draugin
gai sau gyventų, o kurie yra 
tikrai rimti ir pastovus narltil, 
užimtų valdybose vietas.

Nors neskaitlingas buvo susi
rinkimas visgi šį-tą apsvarstė ir 
patarė pačiam pirmininkui iš
siuntinėti atvirutėmis pakvieti
mus sekančiam šeštadienio su
sirinkimui, kuris įvyks toj pa
čioj salėj ir tuo pačiu laiku.

Kai dėl Centro neveikimo, tai 
Apšvietos komisija pagamino 
tam tikrus atsišaukimus j kuo
pas ir juos išsiuntinėjo. Daly
kas yra dėl Centro pirmininkės 
neveiklumo. Apšv. komisija pra
šė sušaukti Centro valdybos su
sirinkimą, kuriame reikėjo pa
skelbti Seimui laikas ir vietą, o 
tas nebuvo padaryta. Tatai kuo
pos turės apsvarstyti, kas bus 
daroma. O Seimas, suprantama, 
išsijos visas komisijas ir išrinks 
tinkamą valdybą. Apšvietos ko
misijos atsišaukimo laiškas bu
vo skaitytas, bet dėl neskaitlin
go susirinkimo, tapo atidėtas 
sekančiam susirinkimui.

Vakarienės rengimo komisija 
savo darbą dirba gerai. Redak
cijai patarta sušaukti susirinki
mą su Apšvietos komisija ir Iš
duoti raportus. — Narys.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys extra susirinkimą nedėlioj, lie
pos 13 d., 12 vai. dieną, Mark 
XVhite Sų. svet., 30 ir Halsted gt. 
Narės turite pribūti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl draugystės la
bo. —Valdyba.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys pusmetinį susirinkimą ne- 
dėlioj, liepos 13 d., Maiinauskio sa
lėj, 1843 S. Halsted gt., pradžia 
vai. po pietų, šis susirinkimas svar
bus tuomi, kad bus išduotas pusės 
metų knygų peržiūrėjimo raportas. 
Todėl visi nariai yra meldžiamu 
laiku pribūti ir atsivesti naujų na
rių. —Ig .Žilinskas, rašt.

Cicero, III, — Vyrų ir Moterų 
Apšvietos draugystės draugiškas iš-

• važiavimas i buvusį černausko dar
žą, Lyons, Įvyks nedėlioj, liepos 13
dieną. Nariai malonėkite visi da
lyvauti, nes turėsime muziką, galė
site pasišokti. Kviečiame ir Ciceros 
lietuvius ir lietuvaites nepamiršti 
šito išvažiavimo, nes bus vienas iš 
geriausių. —Komitetas

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą John Engels 
svetainėj, 3720 XV. Harrison St., 1 
vai. po pietų. Draugės ir draugai 
malonėkite pribūti pažymėtu laiku 
ir atsiveskit naujų narių, nes da
liai* per šešis mėnesius yra proga 
įstoti

narių, 
šešis mėnesius yra 

už vienų dolerį.
Rašt. M. Medalinskas.

Antano dr-jos pusmetinis su- 
parapijos 

savaitę pir- 
“ ■ Iv. 

sve-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip lt* 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujieną Spulka
1739 S. Halsted St.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namais, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar-, 
ba priduokite reikalavimią 
Boulevard 9663.

telefonu:

Lietuvių Evang. Liuter. 
draugija rengia pikniką 
diena, Carden City

pašaipos 
„ , _ . liepos 13

diena, Carden City darže, Lyons, 
III. Pradžia 10 v. ryte. Piknikas yra 
rengiamas su daug gražių išlaimė- 
jinip. Visi lietuviai ir lietuvaites, vi
si be skirtumo esate užkviečiami. 
Kartu pamatysite ką lietuviai liu
teronai gali nuveikti. Kaip nuva
žiuoti žiūrėkite apgarsinimuose.

—Komitetas

Simano Daukanto Teatrališkas 
Jaunuomenės Kliubas rengia išva
žiavimą į Beverly Hill miškus sek
madieny, liepos 13 dieną. Maloniai 

kaip narius, 
pašaliečius skaitlingai at

silankyti. Bus šaltų gėrimų ir ska
nių valgių. —(Komitetas.

užkviečiame visus, 
taip ir
iiiij valgių.

I

18 gatvės apielinkės lietuvių do- 
mci. — Visi lietuviai ir lietuvaitės, 
vyrais moterys ir merginos, be 
skirtumo pažvalgų, 18 iki 50 metų 
amžiaus kviečiami ateiti į SLA 129 
kuopos susirinkimą nedėlioj, liepos 
13 d., 2 vai. po pietų, Dvarak par
ko svet.. prie 20-ios ir May St. gt. 
(Privažiuoti galima karais 22, 21 
ir 18 gatvių; 3 blokai į vakarus nuo 
Saistei! st.) Jumis kviečia viena di
džiausių lietuvių organizacijų pa
saulyje, turinti virš 16,000 narių, 
luito arti $600,000. Bukite nariais 
tos didelės šeimynos dabar, kuo-* 
met yra proga, vėliau gali būti vė
lu. Org. J. M. Gelgaudas

Chicagos Lietuvių Dramos susi
rinkimas įvyks šiandien 8 vai. vak. 
McKinley, Park svetainėj. Kaip na
riai, taip ir norintieji prisirašytitaip ir norintieji prisirašyti 

kviečiami atvykti.
—Pirmininkas.

Lygos sporto skvrius ren- 
žaidimą sekmadieny, Lie- 
Jackson Parke, 3 vai. po

gi a tennis 
pos 13 d., 
pietų.

Sekmadieny, Liepos 20 d., bus iš
važiavimas j Sand Dunes automobi
liais. Vietas galima užsiregistruoti 
mėnesiniam < susirinkime orkestros 
praktikose ir ateinantį sekmadieny 
Jackson Parke.

— Sporto Komitetas.

..Sv. 
sirinkimas, iš priežasties 
pikniko, įvyks vieną 
miau —< nedėlioj, liepos 13 d. 
p. p., Dievo Apveizdos parap. 
tainėj. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Rašt. K. Stulas.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bo ant North XXV s t Sidės iškilmin
gas išvažiavimas (įvyks nedėlioj, 
liepos 13 <1. į Jefferson girias, Eg- 
bruk No 2, 12 v. dieną. Visi kliu- 
biečiai 
svetainės, 
vai. ryte, 
suomenę 
žaismių 
tyro oro.

malonėkite susirinkti prie 
1644 \Vabansia Avė., 11 
Taipgi kviečiame ir vi- 
atsilankyti. Bus visokių 
ir pasilinksminimų/ ant 

—Valdyba.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia išvažiavimų į Jef
ferson girias, kur paprastai Imda
vo, nedėlioj, liepos 13 d. Sandarie- 
čiai širdingai kviečia visus atsi
lankyti ir sykiu pasilinksminti ty
rame ore. —Rengimo Komisija.

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
(fhicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašelp. draugija.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros
Ork. Knm.

Chicagos Lietuvių Dr. Savitarpinės
Pašei pos pusmetinis
Kriaučių kliubo bendras susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 13 d., 2 vai. 
po pietų, Zwęzek Polski svetainėje.

Abiejų draugijų nariai malonėkite 
laiku susirinkti.

— X. Shaikus, rašt.

ir Lietuvių

Liet. Maksi. Susiv. Am. Antros 
Kuopos SPECIALIS susirinkimas 
įvyks subatoje, liepos 12 d., 8 valan
dą vakare, Raymond Chapely.

Nariai būtinai visi turi dalyvauti 
susirinkime ir nesivėlinti.

— Pirm. J. Keserauskas.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui su

augusios merginos ar našlės, 
kuri vargsta su pora ar trejetą 
vąiky, sunkiai turi dirbti dirb
tuvėje, kad pasidarius duonos 
kąsnį sau ir savo vaikams. Tam
sta nemislyk, jog likai našlė, ne
laiminga ant visados — ne! štai 
klausykis tamsta kur tamstos 
laimė beldžia į duris jūsų, ku
rios tamsta nesitiki nei tamstos 
vaikai, štai aš esmių vaikinas 36 
metų amžiaus, penkių pėdų ir 
pusės augščio, tamsiai geltonų 
plaukų, mėlynų akių, darbinin
kas; darbą turiu neprastą, ne
mažai uždirbu ir pinigų biskį tu
riu pasidėjęs; svaigalų visai ne
vartoju ir jų nekenčiu, nenoriu 
matyt ir kitą geriant perdaug. 
Aš pats savęs negaliu girti; yra 
sakoma, kas save giria labai tas 
ubagas ant razumo. Tamsta kai 
sueisit į pažintį su manim tai 
tada patirsite mane koksai aš 
esu. Meldžiu atsišaukti mergina 
ar našlė, tik ne jaunesnė kaip 30 
ir nesenesnė kaip 36 metų. Duo
siu tuojaus atsakymą kiekvie
nai. Su pirmu laišku prisiųski- 
te savo vėliausį paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo tuoj grąžin
siu. Jei paveikslą neprisiųsite 
atsakymo neduosiu. Vaikinai 
meldžiu nerašynėkite.

4600 So. Wood St. 
Chicago, III.

JIE^KAU apsivedimui mergi
nos, ne jaunesnės kaip 25 metų 
ir ne senesnės kaip 35 metų. Aš 
esu 31 metų, turiu gerą amatą, 
uždirbu $200 į mėnesį. Penteris. 
L. YOCHIS, 1554 N. Clark St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, gerame stovy. Turiu par
duoti greit, todėl leisiu pigiai, ga
lima parendavoti ir kambarius; jie 
garu šildomi. Apart. 13—15; 412 S. 
Sangamon St., netoli Van Buren 
St. Durys iš šono ant 4 lubų.

John Wisneis

JIESKO PARTNERiy
REIKALINGAS partneris : 

duonkepyklą. Atsišaukit į
Naujienų ofisą

No. Box 515

REIKALINGAS partneris į res- 
tauranto biznį, kuris nusimano 
apie valgių gaminimą. Gera proga 
dėl žmogaus, kuris nori būti bizny
je. Atsišaukite ’ į Hoyne Restaurrtnt 

2059 W. 22nd St. .

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
m-ą •— maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 

t visą Tamstos darbą galime atlikti už 
, gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted S t., 

________Tel. Yards 7282.________  
STOGDENGYSTB

stogų prakiurimas užstaisomas 
et gt rantuojamas už $4. Automobilių 
(rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkfej. įstaiga 34 metų senumo. Di. 
iffi.usia ir geriausia stogų dengimo 
3.*iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
’hone Lawndale 0114.

PABŪGO, rudas, baltu kaklu, su 
rausvu guzikuotu diržu, stačioms nu
plautoms ausimis, didelis “bull” šu
nis. Laisnio No. 12559. Kas sugavo- 
te ir sugražinsite duosiu $5.00. Jei 
kas matėte praneškite:

3631 So, Union Avė. 
Krautuvė.

IŠRENDAVDJIMUI
ANT rendos geras ofisas dėl 

daktaro ar kitokįp profesionalo, 
2 durys į vakarus nuo 35 St. Ge
ra apielinkė. Atsišaukite: 3462 
South Halsted Street, į bar- 
bernę.

SIŪLYMAI KAMBARIO
FURNIŠIUOTI kambariai dėl vy

rų ar dėl moterų; $3 į savaitę už 
kambarį be valgio, su valgiu — 
pusryčiais ir vakariene — $7 į sa
vaitę. Taipgi nefurnišiuoti kamba
riai; porai 4 kambariai $13 į mėn. 
ar 2 kamb. $7.

1813 String St.

PIRMOS kliasos kambarys 
ant rendos.

Atsišaukite:
Beverly 475.5

PARENDAVOJIMUI viršui 3 
kambariai vedusiai porai 
merginoms.

4026 Artesian Avė.
Brighton Park

arba

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA 2 
bučerių, turi 
ir lenkiškai.

Atsišaukite
3809 So. Kedzie Avė.,

vidutinio amžiaus 
kalbėti lietuviškai

tuojau į bučernę.

REIKIA gero shearmano į ge
ležies atkarpų jardą, nuolat 
darbas. 1

RELIANCE IRON & 
STEEL COMPANY

2133 So. Sawyer Avė.

REIKALINGAS nebrangus 
žmogus, šiek tiek mokantis iš
valyti kambarių popieras ir bis- 
<į maliavoti. Valgis ir kamba
rys; darbas mėnesinis.

1606 So. Halsted St.
1

REIKIA bučerio, kuris 
patyręs tą darbą.

Atsišaukit tuoj 
6104 So. State St. 
Tel. Normai 2992

yra

| PARDAVIMUI trijų šmotų 
prikimštas parloro setas, pigiai.

Atsišaukite:
2923 Armitage Avė.
1 flatas iš užpakalio

Armitage 268.5

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Jackson touring ka

ras model 1920 už prieinamą kainą. 
Mašina yra geram stovyje, naujai nu- 
maliavotas. Kreipkitės vakarais nuo 
5—8. Nedėlioj 8 ryto iki 12 pietų.

B. DILLUN 
2944 W. 68rd St.

Phone Prospect 4569

OAKLAND AUTOMOBILIAI
1924 modeliai, 6 cilinderių, atda

rų ir uždarytų stylių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
vieną mėnesį demonstracijų patar
navimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šią savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 
taip žemai kai)) $200 įmokėjus ir 
nuo 12 iki IK mėnesių išmokėji
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
mes turime jų taip pigiai kaip $50 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras iki 
1'0 vai. Jus galite pasikalbėti su sa
vo tautiečiu.

MARQUARDT OAKLAND CO. 
3844 Ogden Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj, 3 kambariai gyvenimui, 
garu apšildoma; randa pigi; lysas ant 
3 metų. Parduosiu pigiai, arba priim
siu partnerį, kuris supranta biznį, ant 
pusėš. Darbo invalės, vienas neapsi
dirbu. Mainysiu, kad ir ant namo.

6759 So. Elizabeth St.
Phone Englewood 6249

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
’tessen prie pat Jackson Parko; nėra 
convpeticijos, pigi renda su kamba
riais dėl gyvenimo, iš priežasties li
gos parduosiu greit už pirmą teisin
gą pasiūlymą.

Atsišaukite:
1413 Ei 58th -St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; daromas labai geras biznis; ly
sas taip ilgai kaip norite; renda pi
gi; 4 kam’bariai pagyvenimui. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą arba mai
nysiu ant mažo namo ar loto. FRANK 
G. LUCAS, 4116 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5170.

GROJIKUS PIANAS
Turi būt parduotas urnai iš prie

žasties bedarbės. $700 grojiklis pia
nas, 100 muzikos volelių, suolelis, vo
lelių kabinetas. Kaina $100, prie to 
dar pridedant $18 storage kaštus.

3323 Lincoln Avė. 
1-mos lubos

1 blokas į žiemius nuo Belmont Avė. 
Klausk MR. LEWANBAUSKA

PARSIDUODA automobilių taisy
mo ir maliavojimo dirbtuvė (šapa) ir 
du automobiliai sykiu. Biznis išdirb
tas per daug metų. Renda pigi, vie
ta didumo dėl 10 automobilių, darbo 
užtenka dėl 2 žmonių. Turi būti par
duota j trumpą laiką. AUŠROS KNY
GYNAS, Box No. 131.

3210 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS. Mažas gro- 
seris parduodamas, pilnas stako. Ap
gyventa visokių tautų. Renda pigi. 
$20 visas flatas, 4 kambariai gyven
ti. I.ysą gausit ant kiek norėsit. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą, arba mai
nysiu ant mažo namo, arba loto.

3530 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice cream, 
cigarų, tabako ir kitokių smulk
menų. Parduosiu labai pigiai, 
priežastį patirsite ant vietos.

4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
kompanična bučernė ir grosernė 
geroj vietoj. Yra nauja mašina 
ledams daryti, taipgi ir kiti pir
mos klesos įtaisymai. Atsišaukit 
į NAUJIENAS^ Box No. 514.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lysas ant dviejų arba trijų ntetų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Biznis gerai iš
dirbtas. Vieta lietuvių apgyventa. Tu
riu greit parduoti, todėl parduosiu la
bai pigiai tik $1,400.00. Priežastis 
pardavimo turiu du bizniu. 2050 West 
22nd St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

LABAI gražus vyriški kailiniai su 
karakulio kalnierium. Visai nauji. 
Kailiniai randasi Marshall Field štore- 
ruime. Parduosiu pigiai, nes pinigai 
reikalingi. Klauskit

IMMIGRANTS’ PROTECTIVE 
LEAGUE

824 So. Halsted St.

PARDAVIMUI APTIEKA 
Mažu įnešimu ir lengvais išmo
kėjimais, galite pirkti aptieką, 
— senas ir išdirbtas biznis, pi
gi renda, augančioj lietuvių ko
lonijoj. Jei registruotas aptieko* 
rius galite įstoti partneriu. *

DR. K. DRANGELIS
' Tel. Lafayette 0621

----------------- Į------------ ----------
PARDUODU bučernę ir gro- 

sernę, geroj vietoj ir pigiai. 
Mainysiu ant namo ar ant kito 
gero daikto. J. Stankus

821 W. 34 St.
Phone Yards 3550

NAMAI-2EME

Yards 1571

pirkti namą

3404 South 
Morgan 
Street

TURIU parduoti tuojau savo 
$800 vertės grojiklį pianą 
$120; 75 roleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 Milwaukee Avė.

• Tel. Spaulding 6695

už

Ar tamsta
ar mainyti namą į bučernes, gro- 
sernes, automobilius, lotus Dry 
goods Storus. Ar tamsta nori na
mą parduoti, aš parduosiu. Biz
nieriai ar norite pirkti biznių, aš 
turiu daug parduoti, bučernių, 
grosernių arba mainyti į namus. 
Atvažiuok pas mane arba laišką 
rašyk.

2 flatų, po 7 kambarius, me
dinis, kaina $5,500, cash $3,500. 
Brighton Parke namas.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen geroje ant kampo vietoje. 
Didelis stakas. Keturi kambariai 
gyvenimui. Parduosiu su forničiais 
arba vieną biznį. Parduosiu pigiai.

3700 S. Emerald Avė.
Phone Yards 1351

2 flatų, 4-5 kambarių, medi
nis, kaina $3,800, cash $1,800.

2 flatų po 6 kambarius, mū
rinis, mainysiu ant farmų.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir gasalino stotis. Parduosiu su na
mu arba be namo. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos; kreipkitės 
ypatiškai arba laišku.

J. JANUŠAUSKAS 
355 Oglesby Rd. 

Rockford, III.
PARSIDUODA arba išsimaino 

moteriškų skrybėlių ir kitokių ap- 
rėdalų štoras, randasi lietuvių ap
gyventoj vietoj. Mainysiu ant, kito
kio 
dėl 
nių

randasi lietuvių ap- 

biznio arba namo. Tinkamas 
BEAUTY parlor. Platesnių 
kreipkitės pas:

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

ži-

CANDY, cigars, ice cream paę- 
or, sodos fontanų ir t. t. Judantis 
campas South Sidėj, augštos rų- 
šies įtaisai ir tavoras, turi parduo
ti tuojaus už bile kokią kainą, kad 
sutvarkius reikalus. Kainuoja virš 
$3500, priimsime $1800 už viską. 
Ant išmokėjimo, jei pageidaujama. 
Mes taipgi parduosime įtaisus ir 
tavorą dėl išvežimo, jei norite, jei 
jus galite veikti urnai. Del smulk
menų atsišaukite į krautuvę 21fil E. 
75 St., kampas Paxton Avė.

PARSIDUdBA gibsernė, sausa 
mėsa, saladinių, soft drinks, kitų 
smulkmenų ir mokyklos reikalingų 
įrankių krautuvė.

Kreipkitės
903 __ W 23rd PI.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgyventoj 
kalonijoj; daromas geras biznis, pi
gi renda Kas neturi visų pinigų, 
dalį duočiau išmokėjimais. Prie
žastis pardavimo — einu | kitą 
biznį.

2801 S. Union Avė.

GREITAS PARDAVIMAS
Siuvimo, dažymo, valymo ir tai

symo dirbtuvė; užpakaly 
nimui kambariai. Renda pigi—;$35, 
Pardavimo priežastis — einu į ki- 
*209'v??* 51 st St., arti Wentworth

Geriausias pirkinys did
žiausioj lietuviu kolonijoj
Pardavimui grosernė ir bučernė, 

pilnas grosernės stakas ii* fixtures, 
įbudavotąs Ice Bok, sllx,vaisiJL*£t‘ (lytoju. Uakęi- ledu mašiną. Ęįekt- 
rinis kavos ir mėsos maliklis, U. ► . 
piaustvmui mašina, viskas pilnai 
prirengta, geras lysas Parduosiu 
labai pigiai, šaukite telefonu

Pullman 0003. *
10648 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
Visais tinkamais įrengimais: šow. 
keisis, zerkolas. 2 niašmos, stalai, 
krėslai, prosas ir kiti leikaling 
daiktai prie šitokio siu už gerą priėmanią kainą, niz nis ger“s ir pirkimo sąlygos geros. 
Kreipkitės šiuo adresui 

3553 VVallace St.
___ - - ■ ■■ 1

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokiu tautų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba 
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.10433 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.

PARSIDUODA delicatesen gro
sernė ice cream, soft drinks, pi
giai už $700; 5 kambariai pagyve
nimui. Skelos, cash ręgisteris, 
show keisai ir viskas. Kreipkitės 

3720 So. Wallace St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI AR MAINOMS.
2 augštų muro rezidencija, labai 

modemiška, garu šildoma, 2 karų 
muro garadžius, parinktoj Brighton 
Park apielinkėje. Kaina $8,650. Kiek 
jus turit?

TUPONICH & SIMAN 
1344 XVest 18th Street

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augščių po 4 kambarius. Užpakaly 
yra medinis cottage. Elektros šviesa. 
Kaina $7,50().

1841 Hasting St.
Savininkas gyvena:

1858 ’ XV. 14th St.
Tel. Canal 5090

Penktadienis, Liepos 11, ’24

~~ NAMAI-ZEME
Pardavimui nauji namai South 

Sidėje po 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai ar mainysim ant se
nesnių namų ar lotų. •

Namąi padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockwell St.

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

Pardavimui 3 ir puse pagyve
nimų mūrinis pamas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
dviejų pagyvenimų su štoru. Jeigu 
kas norėtų pirkti, parduočiau što- 
rą-grpsernę skyrium. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite
4535 Wallace S{.

PRASIŠALINKIT Iš DIRBTUVĖS 
VERGIJOS

Jus galite uždirbti daug pinigų ant 
5 akrų daržovių ir vištų auginimo 
farmos, tik 10 mylių nuo didelių iš- 
dirbysčių centro, kur yra 100,000 gy
ventojų. Gera žemė ir geri keliai, tik 
$2,500, lengvais išmokėjimais.

. LEWIS OTTO
. 5900 W. North Avė., 

Austin 0301

JIEŠKANTIS PIRKT NAMO 
— Pamatyk No. 726 W. 21st 
St.! 3 augšto muro namas, — 
trys pagyvenimai, akmens fron
tas, maudynės, elektros šviesa, 
taipgi 2 augštų medžio namas 
ant to paties loto. Rendos neša 
per abu namu $90 į menesį. Pre
kė tik $9000. Su $3000 gali nu
pirkti tą namą. M. J. KIRAS R. 
E. IMPROVEMENT CO., 3335 
So. Halsted Street. Yards 6894.

PARDUODU savo 20 akrų paukš
čių auginimo, ir vaisių farmą, neto
li Laporte, Ind. 55 mylios nuo Chi
cagos, 6 kambarių namas, yra skie
pas, didelė barnė svirnas, kornams 
crib, vištininkas, auganti javai, daug 
vaisių: aviečių ir vynuogių. I>abai 
turtinga žemė, visi geri budinkai, tik
ras bargenas už $4,500, lengvais 
mokėjimais, mainysiu.

E. J. KLOSS, 
6844 So. Racine Avė.

Phone Wentworth 8947

iš-

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJE

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas, 2 fl. 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomas, moderniškas, 
labai gražioj vietoj prie pal Mc- 
Kenley Parko, po No. 4550 South 
Hoyne Avė. Nupirksit $1500 pi
giau negu kitur. Klauskit savinin
ko ant antrij lubų.

3547 So. Selley Avė.

PARDUODU mūrinį namą 3 pagy
venimų Bridgeporto apielinkSje. Par
duosiu už $8,000, cash $1,500 ir no
riu mainyti ant mažo namuko šalę 

miesto ar biznio: bučernes, groser- 
nės 

i

PARSIDUODA 2 fl. budinkas, 6 ir 
6 kamb., garu šildomi; namas tu
ri saulės kambarį, lietaus maudy
nė, marmuro grindis, ugniavietė, 
knygoms šėpa ir plieno konstruk
cija; randasi Marųuette Manor. Di
delis bargenas — tiktai $15,500.

K L. J. Jacobson 
3002 W. 59 St.

ar kitokio biznio.
J. BALCHUNAS 
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 9265

AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
DOLERIU?

Nusipirksi 80 akerių gražiausią 
farmą su gyvuliais, namais ir vi
sais įtaisymais, kas reikalinga ant 
farmos. Farma randasi labai gra
žioj vietoj, prie daug vandens ir 
Summer Resorts. Savininkas mai
nys ant miesto namą, priims už 
pirmą įmokėjimą biznį arba lotus.

C. P. Suromskis & Co. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA mūrinis moderniš
kas biznio namas ant dviejų pra
gyvenimų su krautuve, garadžius 
dėl trijų mašinų ir trys lotai; vis
ką galima nupirkti už $14500. Rei
kia įnešti tik $4,000.

A. MILAUCKAS
1,247 So. 48th Avė., Cicero, III.

Specialis Bargenas
ir 6 
vie-

6 pagyvenimų namas, po 4 
kambarius, randasi puikiausioj ... 
toj, lietuvių apgyventoj, netoli Švento 
Jurgio bažnyčios; parsiduoda labai pi
giai arba savininkas mainys ant Bi
le kokio biznio; priims lotus už pir
mą įmokėjimą; perkant reikia įmokė
ti $1,000. Platesnių žinių kreipkitės: 

C P S.
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDUODU dviejų pagyvenimų 
mūrinį namą po 5 ir 6 kambarius. 
Viskas padaryta po naujausios ma
dos. Back porčiai aptaisyti su stik- 
ais ir dratais. Yra ice box ir ga- 

zo pečiai. Garu šildomas. Lotas 30x 
25. Dviejų automobilių garadžius. 

Rendos neša per metus $2490. Kai
na $16,750, įmokėti reikia $5500, 
kitus ant išmokėjimo. Namas ran
dasi ant 7625 So. Evans Avė. Pasinaudokite šia proga, nes tokia re- 
ai pasitaiko.

Savininką pamatykite
6400 S. Maryland Avė 
Tel. Fairfax 4899 

S. RAKAUSKAS

PARSIDUODA Ciceroj puikus nau
jas mūrinis namas, ant dviejų pagy
venimų po šešis (6) kambarius, nau
jausios mados įtaisymai, du boileriai 
dėl apšildymo, gražiausi dalis mies
to Cicero. Lotas 30x125, kaina $14,- 
850. Pats duosiu pirmus ar antrus 
morgičius. A. MILAUCKAS, 1247 So. 
48th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA 6 kambarių 
namas, vanos, karštu vandeniu 
šildoma, elektros šviesa; lotas 
90 ar 30 pėdų. Bargenas, už 
cash ar ant išmokėjimų. 6049 S. 
Cildare Avė. šauk Stewart 6268

MOKYKLOS '
PARDAVIMUI 1 akras žemės, prie 

Crawford Avė. ir 105 St. Lietuvių 
kolonijoj. Galima padaryti gerą viš
tų farmą ir vaisių auginimą.'Apsimo
kės jums namatvti šia vietą.

JAMES KOUBA 
10500 So. Hamlip Avė. 

Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bizniavus namas, dvieju augštų, 
štoras apačioj ir 6 kambariai vir
šuj: viskas moderniška, muro ga
radžius dėl dviejų karų.

2953 — 59tb St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di- I 
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

TIKRAS BARGENAS
In Marųuette Manor, 2 flatų mū

rinis, 1 metu senumo, plieno kon
strukcijos, 5—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, ąžuoliniai tri- 
mingai, plcisteriotas skiepas, as
bestu apvyniotos vaipos ir boile
ris, 2 karų medinis garadžius, ver
tas $17,000. kaina tiktai $15,500.

Kreipkitės
BEN. P. BOHAC 

2643 XV. 51 st St.

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas 

dės mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
jesimokinant — kaip pagerinti buvj 
r padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.
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