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Atmes Vokietijos 
pasiūlymus

Reikalauja sustabdyt 
pasyvį priešinimąsi

Dar labiau suspaus Ruhr 
distriktą

Ir Wisconsinas atšaukia pro- 
hibicijos vykinimą 

Vokietijos pasiūlymai bus Dar labiau prispaus Ruhr 
atmesti distriktą

Francija nusitarusi nevesti de
rybų iki nebus sustabdytas 
pasyvis priešinimasis.

RRIU&RLIS, birž. 7. — Prc- 
inierui Poincare cine 70 minu- 
ėių laiko, kad patraukus Bei- 
giją vėl viskame remti Fran
ci ją* Ruhr distrikto klausime.

Po privatinio pasikalbėjimo 
tarp Poincare ir Theunis, tapo 
oficiaJiniai paskelbta, kad abi 
tos šalys laikosi bendros poli
tikos linkui Ruhr distrikto.

Ruhr distriktas bus evakuo
tas tik tada, kada Vokietija 
užmokės kontribuciją ir jokie 
Voikictfijos pariitfymaj {nebus 
Belgijos ir Francijos svarto- 
mi iki Vokietija nebus palio
vusi pasyvio priešinimosi oku
puotuose kraštuose. To reika
lavo Poincare ir tą reikalavi
mą Belgija priėmė.

Belgai betgi prikalbino Poin
care daryti viską, kad visi tal
kininkai pasiųstų bendrą atsa
kymą į Vokietijos pasiūlymus. 
Ikdei to nutarimo, manoma, 
kad Anglija ir Italija, o gal
būt ir Japonija, bus pakvies
tos pasitarti su Francija ir 
Belgija apie bendrą atsakymą 
Vokietijai. Galbūt į tą susirin
kimą bus pakviestos ir Jungt. 
Valstijos, kadangi ir joms pri
klauso gauti $250,000,000 už 
užlaikymą Amerikos okupaci
nės armijos Vokietijoje.

Kadangi Vokietija netik ne
su stabdė priešinimosi Ruhr 
distrikte, bet ir nieko nemini 
apie to priešinimosi sustabdy
mą, tai manoma, kad ir šian
die gautieji Vokietijos nauji 
kontribucijos pasiūlymai bus 
atmesti Francijos ir Belgijos 
be didelių svarstymų.

Darbų Netrūksta
SVEIKAJM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ*’.

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių dtarbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

Evakuos tą distriktą tik gavus 
kontribuciją.

PARYŽIUS, birž. 7. — Briu
selio konferencija, kaip ma
tyt, nepakeis Franci jos-Hclgi- 
jos politikos Ruhr distrikte. 
Priespaudos priemonės, kurios 
jau dalinai sulaužė vokiečių 
priešiųimąSji, bu’s dar labiau 
paaštrintos ir visas tas kraš
tas liks dar labiau prispaustas.

Francija ir Belgija sutarė, 
kad jei joms bus duota pir
menybė prie busiančių Vokie
tijoj kontribucijos {mokėjimų, 
tai jos evakuos Ruhr distrik
tą tuojaus, kaip tik gaus už
mokėta kitiems talkininkams.

Abi šalys taipjau sutarė ne
vesti jokių derybų su Vokieti
ja iki pastaroji nesustabdys 
pasyvio priešinimosi okupuo
tame krašte, t. y. neatšauks 
visų savo dekretų, kurie buvo 
išleisti po sausio 11 d. ir nc- 
bu& tame krašte atsteigtas, 
ant kiek Vokietija paliečiama, 
pirmesnysis stovis.

Išrodo, kad Francijos val
džia įtikino Belgiją, jog bandy
mas sudaryti bendrą kontri
bucijos frontą kontribucijos 
klausyme tarp visų talkininkų 
bus bergždžias iki Anglija ne
bus prisirengusi priimti Fran
cijos “principus.”
Poincare darosi nuolaidesnis.

BRIUSELIS, birž. 7. — Vi
si sprendžia, kad vakar užsi- 
baigusioj Franci j os-Belgi jos 

premierų konferencija pasižy
mėjo dviem dalykais.

Pirmiausia, nors Poincare ir 
spyrėsi, kad negalima vesti jo 
kių derybų* su Vokietija ik’ 
pastaroji nesustabdys pasyvio 
priešinimo^ bet jo nusistaty
mas buvo daug nuolaidesnis, 
negu kad buvo pirma. Be to 
franeuzai pareiškė, kad jie su
tinka taikoj dvasioj apsvarsty 
ti kiekvieną vertesnį Vokieti 
jos pasiūlymą, nors jie pakar
tojo, kad Ruhr negali būti 
evakuotas iki nebus užmokėta 
kontribucija. Tame franctfzus 
remia ir belgai.

Antra, ministeriai * pasakė, 
kad Anglijos pagelba rišime 
kontribucijos klausimo butų 
priimtina, jei nebus padaryta 
susitarimo apie naujus Vokie
tijos pasiūlymus.

Premjerai taipjau sutarė pa
duoti Londonui pieną suorga
nizuoti * intemadionalinį taba
ko ir degtinės sindikatą, kad 
tuo daugiau pelnius iš okupuo
tojo krašto. Tuo taipjau ma
noma įtraukti ir Angliją į oku
paciją.

Taipjau tapo nutarta pa
kviesti visus talkininkus pasi
rašyki po bendru atsakymu 
naujus Vokietijos pasiūlymus, 
kurių tada dar nebuvo gauta.

Wisconsinas atšaukia 
prohibicijos vykininų

MADIISON, Wis., birž. 7. — 
Wisconsino atstovų butas šian
die 48 balsais prieš 43 nuta
rė atšaukti valstijos prohibici
jos vykinimo įstatymus, kaip 
tą yra padariusi New Yorko 
valstija.

Francija nori pasigriebti 
Vokietijos prekybą

Nori paimti savo kontrolėn ge
ležinkelius ir dalyvauti Vo
kietijos industrijoje.

BRIUSELIS, birž. 7.— Bel
gija ir Fi#ncija nori pasigrieb
ti Vokietijos industriją ir pre
kybą. Tai išėjo aikštėn premje
rams svarstant Belgijos kon- 
iribucijos pieną. Belgija siūlo, 
<ad butų sudarytas internacio
nalinis konsortiumas išnau- 
dojiimii Vokietijos įjele.žinkc- 
ių per 60 metų, taipjau kad 

jutų sudarytos internacionali
nes kompanijos išnaudojimui 
Vokietijos tabako, alkoholiaus, 
cukraus ir degtukų monopolių. 
3e to tuo pienu, talkininkų 
contribucijos komisija turi 
gauti ketvirtdalį akcijų Vokie- 
;ijos industrijose.

Rusi jos-Anglijos derybos 
atsinaujins

LONDONAS, birž. 7. — 
Sprendžiama, kad Rusijos at
stovas Krasinas šiandie tarsis 
su Anglijos užsienio reikalų 
ministeriu Gurzonu. Galbūt 
bus įteiktas Rusijos atsakymas 
į Anglijos reikalavimą, kad 
Rusija sustabdytų savo bolše
vikišką propagandą Azijoje. 
Rusijos atsakymas esąs taikus.

Chinijos kabinetas 
rezignavo

Veikiausia bando pašalinti pre
zidentą.

PEKINAS, birž. 7. — Tik 
vienas žmogus dabar Pekine 
atstovauja Chinijos valdžią. 
Juo yra Chinijos prezidentas 
Li Yuan-hung. Visas gi kabi
netas padavei savo rezignaciją 
ir \ninisteriai išvažiavo Tient- 
sin/

Kabinetas tvirtina, kad jis 
rezignavęs dėlto, kad preziden
tas Li pasisavino ministerines 
galias. Tečiaus bendras minis- 
terių veikimas rodo, kad yra 
suokalbis pašalinti prezidentą, 
nes jo rezignacija padarytų 
reikalingais naujus rinkimus, 
o tik vienas dabar yra kandi
datas į prezidentus — čįhli 
karinis lordas, gen. Tsao Kun.

Kad yra suokalbis, parodo ir 
tai, kad gen. Fen, vadinamas 
“krikščionis generolas” tuojaus 
pasiuntė prezidentui Li teleg
ramą, jį griežtai pasmerkian
čią ir reikalaujančią jo rezig
nacijos.

Kiek patirta, naują kabinetą 
sudaryti veikiausia bus pa
kviestas Dr. Yen, buvęs pre
mjeras ir užsienio reikalų mi- 
nisteris.

Ką Vokietija siūlo 
talkininkams

Siūlo metines mokestis, bet ben
drą kontribucijos sumą turi 
nustątyti arbitrticijos teismas. 

BERLINAS, birž. 7. — Vokie- 
tijos priediniai kontribucijos pa
siūlymai, kurie šiandie tapo 
įteikti talkininkų ir Jungt. Val
stijų valdžioms, siūlo metines 
mokestis, kurios sieks apie 1,- 
200,000,000 auks. markių ($285,- 
600,000) į metus, jei nebus gau
ta internacionalinės paskolos tuo 
jautimam atmokojimui kontri
bucijos.

Metinės mokesties mokėjimas 
prasidėtų nuo 1927 m. ir tos su
mos didumas priklausytų išimti
nai nuo Vokietijos ekonominio 
atsisteigimo.
Vokietijos bota pareiškia, kad 

greitam išrišimui kontribucijos 
klausimo būtinai yra reikalinga 
sušaukti konfąrenciją, kurioj 
turėtų dalyvautu ir Vokietija ly
giais pamatais.

Nota yra trumpi ir pasitenki
na išaiškinimu tų abejotinų da
lykų, kurių išaiškinimo reikala
vo talkininkų šalys. Ji nieko 
nemini apie politinę padėtį, apie 
Ruhr okupaciją ir pasyvio prie
šinimosi sustabdymų. Nieko ne
minima ir apie sąlygas, kurio- 

rtiis Vokietija išmokėtų ,tas sa
vo metines kontribucijaš.

Nota pakartoja Vokietijos 
tvirtinimą, kad ji nori išpildyti 
savo kontribucijos obligacijas ir 
sako, kad visas tas klausimas 
;uri būti pavestas bešališkam 
yrinėjimui. Tokios arbitraci- 

. os tarybos nuosprendis Vokie
tijos visuomet butų priimtas.

Užtikrinimui užmokėjimo sa
vo metinės kontribucijos Vo- 
detijos valdžia sutinka užstaty
ti visus federalinius geležinke
lius, kas duotų 500,000,000 auks. 
markių. Privatinė industrija, 
agrikultūra ir jurų transporta- 
cija duotų dar 500,000,000 auks. 
markių. Be to 200,000,000 auks. 
markių duoti pakėlimas muitų 
ant grožnų ir taipjau įsteigimas 
valdžios monopolio ant tabako 
ir degtinės.

Jei butų padaryti tyrinėji
mai ,tai Vokietija prisižada su
keikti visas reikiamas žinias apie 
, os finansus ir taipjau apie Vo- 
detijos industriją ir biznį.

Žaibas užmušė 4 žmones
CHICĄJiO. — Pereitą tre

čiadieny laike siautusios dide- 
ės audros ir lietaus, žaibas 
vairiose Amerikos dalyse už

mušė keturius, o gal ir pen
kis žmones. Du žmonės pasi
mirė netiesioginiai nuo karš
čio. Audra vietomis pridarė 
kiek ir nuostolių.

Studentas su trimis pačiomis.
ROCHESTER, birž. 7. —

Vietos mechaniko instituto 
chemijos student. Lloyd Smith 
tapo areštuotas už daugpatys
tę. Jis esąs vedęs tris pačias, 
kurios dabar stojo teisman 
prieš jį. Iš vienos pačios jis 
pasiskolinęs pinigų, kad apsi- 
vedus su kita mergina.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 7 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
Kate iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ___  $4.63
Austrijos 100 kronų ________ ... H c
Belgijos 100 markių............... $5.60
Danijos 100 markių.................$18.20
Finų 100 markių ..:...........  $2.78
Francijos 100 frankų ......  $6.49
Italijos 100 litų  ...^........  $4.71
Lietuvos 100 Litų .____ $10.00
Lenkų 100 markių .....______

A Norvegijos 100 kronų...........$16.75
Olandų 100 guldSnų ........... $89.20
šveicarų 100 markių ........... $18.05
Švedijos 100 kronų ............... $26.63
Vokietijos 100 markių___ ......... %c

“Karalius” Purnell pabė
gęs Australijon

ST. JOSEPH, Mich., bir. 7. — 
Barrien pavieto šerifas su savo 
pagelbininkais per visą naktį 
jieškojo “karaliaus” Benjamin 
Purnell po visą Dovydo Namų 
koloniją, kad jį areštavus, bet 
niekur jo surasti neįstehgė. še
rifas mano, kad Purnell pabėgo 
į Australiją, kur taipjau yra Do
vydo Namų kolonija. Jei buš 
sužinota, kad jis ten tikrai yra, 
tai jis bus grąžintas iš ten į čia 
ir atiduotas teisman.

Varantą prieš jį išėmė jaunu
tė Gladys Bamford Rubel, kuri 
kaltina, kad Purnell laike jos 
trijų metų gyvenimo Shi- 
loh rūmuose pakartotinai ją už
puolė. Pirmas užpuolimas, var
dan “suteikimo amžinos gyvy
bės” liko padarytas kada ji bu
vo vos 13 m. amžiaus. Tai at
sitiko 1918 m., arba mažiau kaip 
šeši metai atgal, kas leidžia 
Purnell traukti teisman. Po 
pirmam užpuolimui jis užpuldi
nėjęs ją veik kasdie, mažiausia 
gi kelis kartus savaitėje iki ji, 
pagalios, pasipriešino. Tada ji 
tapo apvesdinta burių apsivedi- 
muose ir kartu su vyru liko iš
varyta iš kolonijos. Ji atvyko į 
koloniją, iš Australijos, kad jai 
buvo tik 18 men. amžiaus. Jos 

tėvai atidavė Purnel'lui turto 
apie $100,000. Sesuo jos irgi 
pabėgo iš kolonijos, bet jos mo
tina dar tebėra Purnell “karaly
stėje.”

Ji taipjau traukia Purnell ci- 
vilin teisman ir reikalauja $200- 
000 atlyginimo.

Pragyvenimas brangsta
WASH)INGTON, > birž. 7. — 

Darbo statistikų biuras prane
ša, kad nuo balandžio 15 d. 
iki gegužės 15 d. pragyveni
mas penkioilikoj miestų pa
brango iki 4 nuoš. Labiausia 
pragyvenimas pabrango Phi- 
ladelphijoj. Betgi penkiuose 
miestuose pragyveniųias nupi- 
gęs 1 nuoš.

Riaušės Scenectady streike.

SCENECTADY, N. Y., bir. 7. 
— Riaušės, laike kurių buvo 
šaudimo ir akmenų mėtimo, išti
ko šiandien gatvekarių darbinin
kų streike.

Sreiklaužiai pametė gatveka- 
rius, kada pradėta į juos mėtyti 
akmenis. Mušeikos su kitais 
streiklaužiais bandė tuos gatve- 
karius nusigabenti į daržinę ir 
nors jie buvo pradėję šaudyti 
žmones, visgi minios išskirstyti 
neįstengė.

Naktį apie pustuzinis gatve
karių 'liko sudaužyta, daug 
streiklaužių metė savo dalbą ir 
daug jų be to sužeista. Septy
ni žmonės areštuoti.

200 žmonių areštuota 
Cecilijoje.

DRAGA, birž. 7. — Narodni 
Listy rašo, kad 200 žmonių, jų 
tarpe keli komunistai, tapo 
areštuoti susekus didelį špio
nažo suokalbį Pressburge. Val
džia susekė suokalbį sugavusi 
kompromituojančius dokumen
tus pas vengrų oficierių Sa- 
bates.

Vieną geležinkelietį užmušė.
I .. ■■...•.....................

CHICAGO. — Vienas kon
duktorius liko užlnuštas ir 
trys svičmanai ijlko sunkiai 
sužeisti, North Western sviče- 
vimo garvežiui ties California 
ir Kinzie gatvėmis užbėgus 
ant visos eilės tuščių pasažie- 
rinių vagonų.

7 žmonės užmušti 
Leipzige

Daugiau 100 žmonių sužeista 
riaušėse.

BERLINAS, birž. 7. — Sep
tyni žmonės liko užmušti ir 
daugiau 100 žmonių sužeis
ta riaušėse Leipzige, sako šian
die iš ten gautoji žinia. Tarp 
užmuštinų yra vienas policis- 
tas, Kįjpolicistų sužeista. Tarp 
sužeistųjų 37 žmones yra sun
kiai sužeisti.

Demonstracija buvo sureng
ta protestui prieš Ruhr oku
paciją ir neužtektinimų bedar
bių pašelpos. Demonstracijoj 
dalyvavo apie 2,(KX)< žmonių. 
Neužilgo po susirėmimo tvar
ka liko pilnai atsteigta.

■Demonstraciją surengė orga
nizuotieji darbininkai ir socia
listai; ji prasidėjo penkiais su4 
sirinkimais ccntralinėj miesto 
daly, i Prieš tai per porą dienų 
buvo laikomi masiniai susi
rinkimai gatvėse ir taipjau ne
didelės parodos.

įBaigianties demonstracijai 
būriai jaunų nesuvaldomų ele
mentų, tarp kurių buvę ir 
niekurfe komunistalį, pradėjo 
kurstyti apielinkių gatvių 
žmon€s prieš policiją ir uni

jų vadovus, kurie palaike tvar
ką. Policija sako, kad ji ban
dė užgniaužti tą kontr-demon- 
straciją, į ją iš minios palei
sta šūvį. Neįstengusi išvaiky
ti minios šaudydama į orą, po
licija , šovė tiesiai į riaušinin
kus.

Už£>M« TRIS KRUPPQ 
DIRBTUVES.

Darbininkai sustreikavo.

NEUWIED, birž. 7.— Fran
cijos kareiviai vakar užėmė 
tris dideles Kruppo dirbtuves 
delei nemokėjimo 40 nuoš. 
taksų ant anglių. Kareiviams 
atvykus į dirbtuves darbinin
kai išreiškimui protesto su
streikavo ir dirbtuves apleido.

MANAGUA, Nicaragua, bir. 
7.— Nicaragua valdžia siunčia 
kareivius į Hondūras parube- 
žį, prisibijodama, kad sukilė
liai, kurie ten veikia, gali pe
reiti rubežių. Gautosios žinios 
rodo, kad Honduras’e siaučia 
dideli sumišimai. Telegrafo įb 
nijos yra nukirstos.

MASKVA, birž. 7. — Vasili 
Komarov, kuris prisipažino už
mušęs 33 žmones, liko nuteis
tas kartu su savo pačia, kaipo 
dalininke, sušaudymui už 72 
valandų.

Extra apie 
Naujienų Ekskursija

Kas turite metrikų gavimui pasporty ir 
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pas- 
porty, — o norite' važiuot Lietuvon su 
Naujienų ekskursija, — tuojau ateikite 
ar kreipkitės j Naujienų ofisą. Dabar 
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jūsų 
išvažiavimą.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted Si, Chicago, I1L
*  ...................................................................*   ......................... i f      ■■ n . iė*

MIRĖ P. S. VILMONTAS.
Tai buvo senas New Yorko lie- 

i tuvių darbuotojas.

CHICAGO. -— Senas New 
Yorko ir, Brooklyno lietuvių 
darbuotojas P. S. Vihnontas 
šiomis dienomis pasimirė New 
Yorke, sako gautoji: Ghicagoje 
telegrama. Telegramą apie jo 
mirtį gavo Dr. K. Draugelis.

Telegrama yra trumpa: “Vil
mantas yra ’ miręs. | Laidotuves 
bus šeštadieny. Praneškite apie 
tai kiekvienarn , Chicagos lie
tuviui.”

Velionis Vilmontas veikė iki 
paskutiniųjų laikų. Jis buvo 

vienas žymiausių New Yorko 
tautininkų / vadovų ir jiems 
daugiausia (veiikė. Buvusiam 
Lietuvos 'atstovui p. J. Vilei
šiui sukurus Lietuvos Piliečių 
Sąjungą jis, rodos, buvo įėjęs 
tos Sąjungos valdybom

Apart tos trumpos telegra
mos, platesnių žinių apie jo 
mirtį, Chicagoje dar nėra gau
ta.

Suėmė 200 chiniečių.

NEW YORK, birž. 7. — 
15 immiigraciijos valdininkų 
suėmė Lon^r Island mieste 200 
chiniečių, kuriuos kaltinama, 
kad jie neteisėtai įvažiavo j 
Jungt. Valstijas. Visi jie dirbo 
dirbtuvėse.

PARYŽIUS, birž. 7. — Liū
tė ir du liūtukai liko atga
benti į Paryžių iš Rotterdamo 
aeroplanu. Holandijos geležin
keliai atsisakė gabenti lauki
nius žvėris, o Belgijos geležin
keliai vis dar tebėra suparali- 
žucti streiko. Žvėrys buvo ga
na smagus kelionėje padebe
siais.

Rusijos įvekyba su 
užsieniais.

Rusijos prekyba su užsie
niais š. m. iausio mėnesį kaip 
parodo oficialus šaltiniai, at
rodo šitaip:

importas — 6,919,000 auk. r. 
eksportas— 4,533,000 — —• 
Gruodžio mėn. pereitų metų: 
importas — 11,595,000 ak. r. 
eksportas — 6,636,000 ------
Iš čia matyt, kad Rusijos 

prekyba su užsieniais ne didė
ja, bet mažėja.

Šiandie — giedra ir gal dar 
šalčiau.

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:23 v. Mėnuo teką 2:14 va
landą nakties.
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Kas Dedas Lietuvoj

Pradžios mokyklų darbu 
paroda

Tauragė (Ek). Gegužės 1 die
ni} ^dalyvaujant vietos organizu
ok bei visuomenės atstovams 
ir daugumai apskrities mokyto
jų atidaryta apskrities savival
dybės lėšomis suruošta įdomi, 
turininga mokyklų rankų darbų, 
paišybos ir dailyraščio paroila. 
Parodų atidarė jos pirmininkas 
J. Vilkutis. Be vietos organi
zacijų, atstovų ir visuomenės 
darbuotojų Sveikino parodos ati
darymų telegrama pradžios mo
kslo d-to direktorius p. Vokie
taitis. Jis savo telegramoj mi
ni, kad panašios rųšies paroda 
Lietuvoj yra dar tik pirma.

Parodoj dalyvauja 25 prade
damosios mokyklos ir 4 viduri- 
nosios. Medžio darbų parodoj 
išstatyta 214 eksponatų, audinių, 
mezginių ir siuvinių 153 ekspo
natai, lipdybos 10, paišybos 253 
darbai, dailyraščio 83 ir popieros 
dirbinių 114. Pirma diena pa
rodą aplankė virš 200 žmonių, 
kurių tarpe 120 mokytojų ir pen
kių mokyklų ekskursantai mo
kiniai.

Daugiausia parodoj ekspona
tų, ypač paišybos, davė Taura
gės viduriuoji mokykla. Švėkš
nos progimnazija išstatė beveik 
išimtinai mezginius ir nėrinius, 
kurių tarpe yra puikiai atliktų 
darbų. Tauragės viduriuoji mo
kykla žymėtina savo paišyba ir 
medžio piaustiniais. Batakių 
pradedamosios mokyklos yra į- 
domių darbų ir šiaudų ir nėrimo. 
Įdomus medžio darbai Urkinių ir 
Šakalinės mokyklų. Parodos 
ekspertais yra pakviesti gydyto
jai Blažys, Kairukštis, mokyklų 
inspektorius K. Jankauskas, J. 
Bildušas ir Cimbalienė. Geres
niems darbams skiriamos do
vanos. Mokiniams skiriama vi
sa 16 dovanų. Pasižymėjusioms 
savo darbais mokykloms taip 
pat skiriama 16 dovanų. Moki
niams skiriamas knygos, o mo
kykloms rankipdarbų įrankiai.

Paroda atidaryta 5 dienoms, 
kuriuo metu apskrities mokyk
los ekskursijomis lankys paro
dą. Atvykusiems mokiniams į 
paroda suteikiama nemokama 
nakvynė ir pietus.

Iš okupuotos Lietuvos
žvėriški lenkų “banditai”.

Laikraštis “Ziemia Ojczysta” 
rašo, kad keliolika apsiginkla
vusių šautuvais “banditų” už
puolė Giedraičių valsčiaus A'lek- 
sandriškių dvarų, esantį priskir
toj lietuviams neitralinės juos
tos dalyj. “Banditai” nežmoniš
ku budu užmušė to dvaro šeimi
ninkė lietuvaitę p. Petronytę, 
turinčių vos 19 metų amžiaus, 
prieš mirtį jai nuplaudami nosį 
ir ausis. Po tokio žiauraus nu
žudymo tariami “banditai^ gro
be dvarų, paimdami visa kas tik 
rankosna pakliuvo, o ka negalė
jo paimti, tai laužė ir naikino. 
Puolimo ir grobimo būdas aiš
kiai įrodo, kad tai buvo liepa- 

prasti banditai, kuriems rūpėjo 
tik grobimas. Be to pažymėti
na, kad p. Petronytė anuo metu 
buvo kelis kartus lenkų polici
jos suimta, kaipo neištikima len
kų valdžiai.

—Gegužės m. 3 d. 21 valandų 
15 min. nežinomi asmens su
sprogdino 64-ame kilometre ge
ležinkelio linijos Vilnius-Turmo- 
nitas tiltą, esantį taip Pabradės 
ir Švenčionėlių stočių. Bevelk 
tuo pat metu tapo susprog

dintas ir kitas tiltas, esąs 92 tos 
linijos kilometre.

Lietuvos valdininku 
koperativas.

Kaunas. — Artimiausioj atei
ty valdininkai įkursiu savo ko- 
peratyvų. Jo steigimas užsitę
sęs dėl to, kad busto, vis dar ne
turėta. Dabar jau jis sekves
truotas, baigiami gaminti jam 
reikalingi baldai, lentynos ir t. 
p. Steigiamas jis Laisves Alė
joj Nr. 37. Jau padaryta pre
kių sąmata. Koperatyvo Valdy
bai pažadėta vyriausybės kredi
tas apie 40 tukst. litų. Kopera- 
tyvė busią visų reikalingų pre
kių, ir valdininkai galsėsia viso 
ko pirkti savame koperatyve. 
Busianti įvesta tvarka Ekono
minės karių b-vės pavyzdžiu. 
Koperatyvo narių esą apie 500. 
Jam pradėjus veikti narių skai
čius, tikimasi, padidėsiąs.

įsikūrė Lietuvių-Latvių 
vienybės drdugija.

Kaunas. — š. m. gegužės 8 d. 
Kaune įsisteigė “Lietuvių-Lat
vių Vienybes” Draugija. Ši 
draugija siekia nustatyti arti
mus ryšius taip lietuvių ir lat
vių tauTų ir jų santykiavimų

Dieną 10c.-27c.-86c. (Ir taksai)
Vakarais 10e.-31c.-45c. (ir taksai

K MAJESTIC 
l*l-THBATRe-*»

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai ir 
V kr u t. paveikslai.
“Kur gauni pilną.pinigų vertą/
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DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Baltos Rožės L. B. Kliubas

Nedėlioj, birželio 10,1923
JUSTICE PARK, 

Justice, III.
Pradžia 10 vai. ryto 

Muzika, Testas Orkestrą 
Tikietas 50c. ypatai

Natūra Gere Institute
DR. J. A. VELONIS 

Ostcopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

pagrįsti brolybės dėsniais. Tokia 
pat “Latvių-Lietuvių Vienybės” 
Draugija (pirm. inž. Ryteris) 
yra Rygoje. “Liet.-Latv. Vieny
bės” Draugijos steigėjai yra: M. 
Krupavičius (b. Seimo narys), 
prof. E. Volteris, M. Galdikienė 
(b. Seimo nar.), kun. Tumas, A. 
Vilimas ir S. Jakobas. Steigia-

Kaip tai bus smagu ir linksma 
vėl visiems sueiti ir suvažiuoti 
į vieną didelę šeimyną po tyru > 
oru už miesto ribų.
Linksmumai, žaidimai, lenkti
nės, šokiai, juokai, valgiai, 
gėrimai visiems parūpinti.

Pavasario NAUJIENŲ Piknike
Nedalioj, Birželio 10 d., 1923
Chernausko Darže, Lyons, III.

PRIE DESPLAINES UPES

Piknike .Trumpa Prakalta Pasakys drg. P. GRIGAITIS

DOVANOS LAIMĖTOJAM ŽAISMĖSE
. Žaismių

1. Lenktynės: Vaikams, Mote- 
z rims, Vyrams.
2. Lenktynės su kiaušiniu, su toč- 

komis ir trijų kojų.
3. Valgymas pajaus — dovana už 

greitesni suvalgymą. •

ikmkas tesis nuo 11 valandos

\

majam susirinkimui vadovavo 
Liet. Universiteto garbės prof. 
pral. A. Dambrauskas. J Drau
gijos valdybų išrinkta: pirmi
ninkas docentas kan. J. Tumas, 
vice-pirm. prof. E. Volteris, sek
retorius J. ivl. Laurinaitis, iždi
ninkas E. Gvildienė ir narys 
Vaičkus. Į Draugijų įsirašė

Davažiuoti į Černausko daržą, Lyons, III., galima nuo kampo Cicero ir
- ' į i . ' ’ f A į *

Ogden Avė. gatvekariais arba busais. Automobiliais tiesiai Ogden Avė.
Visus širdingai kviečiame i šį pavasarinį Naujienų Pikniką.

- • ' NAUJIENOS.

prof. K. Būga, Dramos teatro 
direktorius Liudas Gira, Pr. 
Penkaitis, vice-ministeris P. 
Matulionis, redaktorius Vireliu- 
nas, Universiteto lektorius Va
laitis, Latvijos 1 konsulas Vi- 
grabs, J. Raupis, Latvių atstov. 
sekretorius O. Kučelis, Marčiu
lionis ir kit. (“L-va”).

Programas:
4. Košės penėjimas.

5. Pieno gėrimas. . i

6. Dešros valgymas.

7. Žaismės su dainomis.

ryto iki 11 valandos vakaro

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronižkas ligas j 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pats* 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt 81.

Telefonas Rtosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S.LFABION ASCO

809 W. 351h SI., Chicago 
Te!. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

1127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą. Išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

"" 11 ■" ■ ’
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visekiast bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodąnt Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & ClarkI

4 Namų Tel.: Hyde Park 3395 
i*—■...................   /

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Te!.: Central 6399

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560' 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

LAWYER Lietuvyi Advokatai
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearbom St., 
Telephone Randolph 5584 

▼akaraiu 1D786 & Wabaih Ava.
Tai.: Pullman 6877.

C_____________________________ i

Tel. Yards 1138
Įstanley p.

MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

Baliamuotoįas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
» t Avė., I hicayo.

!»■■*■■■ I I ■ ■ ! —.............................

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

* olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
UžganČdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATIHG 
SUPPLY'COMPANY

49(1 Milwaukee A v., 461 N. Haiate4 Sk 
. ? Telephone Haymaitet 1018
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100%
TYRAS TURKIŠKAS 

TABAKAS
Amerikos žmonės žino, jog ge
riausių dalykų kų Turkai padaro 
yra garsusis pasaulyje Turkiškas 
tabakas.
Dėlei to Helmarai yra 100% ty
ri Turkiški Cigaretai, kuriuos 
noriai perka ir ruko milionai rū
korių visoj šalyj.
.Jei .Jus norite gėrėtis cigaretais, 
kurie visi ir kiekvienas iš jų yra 
iš 100% Tyro Turkiško tabako, 
tai dar šiądien pradėk rūkyti 
Heimarus.
20 Helmarų kainuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastų ciga- 
retų, bet su kiekvienu Helmaru 
Jus gaunat keliolikų kartų dau- 
giaus malonumo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDAI

Išdirbėjai augščiausios 
ryšies Turkišku ir 
Egyptiškų Ciga

re! ij pasaulyje

boxesqf
1O or TO J5>

NAUJIENOS, Chicago, m

(Atsiųsta)

SLA. Apšvietos Komisija

$^-7.50
JfsKngng ir aukščiau

Nupirks Jum Siut 
ir Eitra Kelnes

Del vasaros, pasiūti ant jusy pa 
čip primieravimo. Nieko nero- 
kuojame extra už trimingus, pa
mušą, speciali pasiuvimą ar sty 
liu.

■ TAIP, mes■ TAIP, mes siuvame siutus pagal mieros ta
■ kaina. — Ateikite ir pamatykite musų tirkrą
■ vertę. — Mes garantuojame pritaikymą arba 
u sugrąžinsime jums'pinigus.

MES VALOME, PROSINAME IR TAISO
ME VYRŲ SIUTUS. ATLIEKAME AUG- 
ŠTOS VERTĖS DARBĄ PIGIA KAINA.

KALBAME LIETUVIŠKAI

L. &. F. Tailors & Men’s 
Furnishers

“VYRŲ KRAUTUVĖ”
3512 So. Halsted St., Chicasro.

Telephone Boulevard 5741

“Tėvynės” num. 10-me Ap
lietos Komisijos, didžiuma, 
nariai Dr. J. J. Kaškiaučius ir 
Tadas Dundulis, , pasiremda
mi sufteiktu autoritetu^ bara 
“Tėvynės” redaktorių už “poli
tinę tendencijų”, kurių juodu 
surado Seno SLA. Nario straip
snyje, tilpusiame “T.” num. 
7-tame, kaipo anlitezis prieš 
Jurkonio “apgarsinimų” “Vi
suomenės Domei”, kur Jurko- 
nis šaukė visus bolševikus iš 
bent kur rašytis prie SLA. per 
Jurkonį, kad pastarasis galė
tų gauti $100 arba $1000 kon
kursinės dovanos, kurių Jur- 
konis iš kalno paskyrė sušelpi- 
mui “politiškų kalinių” Lietu
voje, (kurie pateko į kalėjimų 
už griovimų valstybės) po 
priežiūra “Amerikos darbinin
kų partijos,” vietoje kad tų 
“dovanų” butų skyręs į SLA. 
Našlių ir Našlaičių Fondų ar
ba Susiv. Narių Besveikačių 
Fondų.

Dundulis su Kaškiaučiu “po
litinės tendencijos” Jurkonio 
garsinime “Visuomenės Do
mei” nesurado jokios, nes apie 
tai nei neužsimenama, kas pa
rodo, kam juodu tarnauja. Jų
jų visa domė nukreipta tiktai 
į atsakymų Seno SLA. Nario, 
kuris nušvietė Jurkonio “lab
darybę”. Jeigu tuodu Apšvie
timo Komisijos nariu butų 
kalbėję apie abi puses — Jur
konio ir Seno SĮLlA. Nario — 
“Visuomenės Domei” turinius 
ir butų padarę bešalę išvadų, 
tai butų galima dar juodu pa
teisinti, nors aiškinimas tokių 
polemiškų ginčų neįeina Ap
švietos Komisijos kompctenci- 
jon ir nieko bendro neturi su- 
apšvieta, negu tai, kad apsišvies
ti SLA. narius nuo bolševikiš
kų užmačių.

Labai gaila, kad SLA. bu- 
vęsis Seimas paskyrų. tuos <Ju 
nariu į taip svarbia vieta-urū
dų, ko tie nariai nesupranta ar
ba nenori suprasti. O gal Sei
mas ir tikslingai taip padarė, 
nes Seime trockinio elemento 
butą gana daug. Jau kur, kur, 
bet SLA. bolševikų propagan
dai ir bolševikams nėra vietos. 
Jeigu kam SLA. ir jo tvar
ka nepatinka, toks gal prie S. 
!L'i. A. neprisidėti, arba stačiai 
keliauti į Maskų, kas ir labai 
linkėtina, kur pagyvenus-pa- 
mačius-paragavus to “darbi
ninkų rojaus” raškažių pasveik-
tų iš to idiotizmo, kaip pa
sveiko visi, kurie tiktai “ro
juje” pagyveno, kaip antai Ka
ralius, Tamo'šiaitiis, Emma 
Goldman, Berkman ir dauge
lis kitų.

Dundulis su Kaškiaučium 
yra Trockio sargai, kad “Tė
vynėje,” SLA. organe, nieko 

^netilptų prieš “trockinių” su- 
•manymus platinti bolševizmų 
pasislėpus po Apierikos Dar
bininkų Partija, kuri yra vien 
bolševizmo — visokio skurdo 
platintoja. Bolševikai neturė
dami kur pasidėti, dabar pra
dėjo skverbtis į SLA., kad už
valdžius jį ir pasisavinus tų 
pusę miliono turto ($500,000). 
Dėlto visi SLA. nariai ir kuo
pos budėkime ir sergėkime sa
vo turtų ir visus bolševikus 
vykime iš savo tarpo laukan, 
tegul jie sau keliauja į jų gar
binamų “rojų” pas Trockį. Dė
lei Dundulio ir Kaškiaučiaus 
-‘sargybingumo,” kas yra prie
šinga SLA. organizacijai ir 
jos konstitucijai, padarykime 
nutarimus — protestus savo 
kuopų susirinkimuose ir nu- 
siųskime SLA. Pildomajai Ta
rybai, kad anuodu suspenduo
tų ar išmestų iš narių Apšvie
tos Komisijos, ir jų vietoje 
paskirtų tinkamus asmenis, 
kurie tarnautų SLA., o ne 
Maskvai, nes paliekant juos ir 
ant toliau SLA. Apšvietos Ko
misijoje, taip svarbiame urė
de, kris dėmė ir ant SLA. kai
po bolševikiškos organizacijos, 
ko neturi būti.

“Tėvynes” redaktorius tiri^ 
kainai įrodęs Dundulio su 
Kaškiaučiumi “protavimas” 
ant galo pavadino Seno SLA.
Nario straipsnį “nelaimingu,” 

kuris yra kaip tiktai laimin
gas, nes iššaukė iš girios abu
du vilku.

Kad bolševikai sa\’o planus 
stato ant Susivienijimo, tai 
faktas, nes Dundulis labai re
miasi ant Seimo nutarimo ne
kelti “politinės tendencijos” 
organe be Apšvietos Komisijos 
pritarimo, ir pagal jų suprati
mų už bolševizmų varyti ten
dencijų tai galima, bet SLA. 
narių naudai tai jau negali
ma, su kuo ir “Tėvynės” re
daktoriumi remdamtĄsis atsisat- 
kė patalpinti šį raštelį “Tėvy
nėje”, ir dėlto prašau visų 
Gerbiamų Redaktorių patalpin
ti SLA. narių žiniai, nes delei 
bolševikų “cenzūros” organe 
jau jn.cgif.iina Įkalbėt i-rašyt'd 
apie ŠIA. reikalus.

P. Mikolainis.

Estų parlamento rinki
mu rezultatai.

“Eltos” pranešimu, Estų 
parlamento rinkimuose iki 
šioji suska)ityrta J453,000 balsų. 
Iš jų gavo: ūkininkai 95,618, 
socialdemokratai — 62,784,
darbininkų partija — 50,593, 
kcimuniistai — 4^691, liaudi
ninkų partija —■ 36,338, krikš 
čionių partija — 33,250, ne
priklausomieji socialistai — 
21,(588, nacionalistų liberalų 
Pitko partija — 20,007, rusai 
— 19,933, kolonistai — 16,809, 
vokiečiai 15.|7L‘ty namų savd-S, 
ninkai — 9,938, nuomotojai

• 5,992, demobilizuoti kariš
kiai — 4,788.

Sulig tuo į parlamentų įei
ta: ūkininkai — 23, socialde
mokratai — 15, darbininkų
partija — 12, komunistai — 
10, liaudininkų partija — 8, 
crikščionių partija — 8, ne- 
priklaufeo-miejl “‘sbcialistai —

5, Pitko partija — 4, kolonis- 
;ai — 4, rusai — 4, vokiečiai 
— 3, namų savininkai — 2, 
nuomotojai — 1, demobilizuo
ti kariškiai — 1.

Ik

jums pasiūgime penėjimo instrukcijas" 
kitokias brangias informacijas, dykai’.
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rekomenduoja Eagle 
Pienų kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priiųitas maistas kūdikiams penėt 
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pienę, prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mos 
Kūdikių Knygų ir

THE 
BORDEN 

COMPANY

BORDEN 
building 
NEW YORK

Siamo skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensimo j*|. 

kalus (domius bosiančioms 
motinoms ir motinoms jau/ 

ny kOdlMy./

Kūdikių aprflplnimaė ir po- 

nčjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu-, 

rime reguliariSkais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildentL.

*
STRAIPSNIS XXIII

Priežiūra kūdikio lovoje.
Dažnas pozicijos permainymas be

gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, 
netik kad tuomi jis geriau pasilsės, 
bet dar tuomi kad niekad kraujas 
neužtekęs. Kasdien reikia kūdikis iš
maudyti. Maudynė dėl karščto (apie 
90 lapsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar du į dieną, jei karštis didelis.

kUDIKIu 
tiEROVĖs skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ti dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valandą, kūdikiui budint, ir reikia 
užsirašyti kiek per 24 valandas suge
ria.

Vidurius sergančio reikia liuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra, tai išplau
ti ,arba šilto vandens įleisti. Reikia 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens jei urejos mažą.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jūsų 
pirmoji mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per tris gentkartei- 
motinos jį vartojo, pamatę, kad jų 
kūdikiai tuoj pradėjo augti ir tarpti 
kaip tik gaudavo Eagle Brand. Bor- 
den Kompanija per tris gentkartes į- 
tikino tūkstančius tėvų, kad jų kū
dikių sveikata yra svarbiausias žin
gsnis prie jų busimo pasisekimo gy
venime. Borden’s Eagle Pienas išauk
lėjo milionus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ir moteris.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennąylvani 
jos b’gonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose 
se moterims i 
merginoms; krei 
kitės, o 
pagelbą.

M|Tel. Blvd. 8138 
||J|I M. AVoitkfTvicz į® BANISppį Akušerka
RrSTuriu patyrimą. 
Fį^Pasekmingai pa- 

tarnauju prie 
gimdymo kiek- 
viename ątsitiki- 

|M|me. Teikiu ypa- 
etišką prižiurėji- 

jį.- Jmą. Duodu pata- 
jor rimus moterims 

gir merginoms ve) 
KHtui.

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

3113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
Akušerka

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Temperatūra
Maudynės temperatūra turi būti 

nustatoma termometru. Maudant rei
kia imti visąs apsaugas kad sergantį 
kudikj nepersaldžiūs, arba neišbai- 
džius ar suerzinus. Karšty galima 
ant galvos uždėti šaltą kompresą ai- 
ba ledų maišelį, kada maudai dėl su
mažinimo karščio. Jei rankos ir ko
jos šaltos, vartok šilto vandens bon- 
kas. ,

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siūly

Trylika ne išrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. eBt pa
siekus šį amžių ją suima jaušmas vil
ties ir susijudinimo, kurio motinai ji 
išaiškinti negali, šitas brendimo pe
riodas yra rimčiausias momentas mer
gaitės gyvenime, dėlto( kad tuo laiku 
visas jos kūnas keičiasi, ir reikalinga 
tada pilna motinos priežiūra. Pride
dant Eagle Pieną prie jcfc valgiui ga
li jai pagelbėti, nes suteiks reikalingą 

„veikėją, kuria laimingai ją perves 
per šitą pavojaus periodą. Turėtum 
duoti du šaukštu ant dienos, geriau
sia paryčiu ir po pietų. Atmesk su 
trimis ketvirtadaliais puodelio šalto 
vandens. Eagle Pieną galima sukom
binuoti su suplaktu kiaušiniu ir skąs- 
koniu, su ginger ale, vynuogių ar kitų 
vaisių sunka, arba kok<v mankšty- 
mas, ganėtinai miego irgi svarbu šiuo 
laiku, bet tinkamas maistas yra pir
miausia neatbutinybe. (

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitė ir pasidėk ateičiai.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DU. A. J. BERT AŠIUS
1 PHYSICIAN IR SURGEON

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 

k ■ 1 .......................

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Garsinkitės Naujienose

. ............ . " 1 .........................
. Telephone Yards 5*32

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

CHICAGO, ILL

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
s nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

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

3261 South Halsted 86
Tal. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 Ir 6-9 PJtf.
Ned. 10—42 A. M.

Residence Canal 2118
>■■■■!■ -............        I I ■ .

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098L J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

J^DR. HERZMAN-^B
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipc patyręs gydytojas, ehi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Hgu, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1*25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

i Dienomis: Canal 
j 3110 arba 0375 

Telefonai. į Naktj Drexe| 9M 
k Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po pietlr mxj 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 valan

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

Dr. Maurlce Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto1, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po nietu.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

t 1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagą, 
Valandos: 10-11 ryto; 2-8 po 
7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage
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Subscription Ratai l
18.00 per year in Canada.
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Entered m Second Clasi Matter 
March 17th, 1914, at the Poit Office 
•Į Chicago, Ill„ andar the act of 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmad’snius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago. 
(11 — Telefonas! Roosevelt 8500.

jokių Vokieti jds pasiūlymų, 
kol ji nepaliaus priešinusia 
Ruhro srities okupacijai.

Tai yra nauja sąlyga Vo
kietijai. Juo Vokietija da
ro daugiau žingsnių linkui 
susitaikymo, tuo Francijos 
militaristai labiaus Šiaušiasi. 
Tokia yra smurto politikos 
logika. Ji reikalauja visiš
ko priešo paklupdymo.

Lygiai tokios politikos lai
kėsi ir Vokietijos kaizeris— 
kuomet jisai buvo galingas.

I Apžvalgai
MELO PROPAGANDA.

įsnoDR, cnogro, m. Penktadienis, Birž. 8, 1923

Skirtumai tarp 
Pasažierių.

$s.oo 
, 4.90 
, 2.00 
- 1.50

.75

1SC 
75c

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metama -----------
Pusei met<______________
Trinia mėnesiams _______
Dviem mėnesiam t , 
Vienm minėsią! ,

Chicagoje per neiiatojua
Viena kopija ■ L ,
Savaitei ---- . , -

Mėnesiai —_ ___
Suvienytose Valstijose m Chicagoje 

paltu:
Metams---------  - - $7.00
Pusei metų ___— . 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam —- -■ 1.25
Vienam menesiui______________ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ........   $8.00
Pusei metų__________________4.00
Trims mėnesiams_  ----- 2.00

Pinigus reikia siųsti paltų Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ir Chicago 
ištroškus.

Chicagos miesto taryba 
(langiaus kaip dviejų treč
dalių balsų dauguma nutarė 
pagirti New Yorko valsti
jos gubernatorių, kuris pa
tvirtino prohibicijos vykini- 
nio įstatymo atšaukimą. Tą 
jo žingsnį taryba vadina 
“drąsiu ir patriotingu”.

Bet tikrenybėje guberna
torius Al Smith parodė ne 
drąsą ir ne patriotingumą, 
o tiktai gudrumą. Jisai ži
no, kad, paremdamas prohi
bicijos priešus, jisai įgis 
daugybą šalininkų, kuriuos 
šiaip jisai neturėtų kuo pa
traukti į savo pusę.

Užsikirto.
Vokietija pasiuntė 

pasiūlymą dėl reparacijų. 
Bet Francijos valdžios gal
va, dar neišstudijavęs to 
naujo pasiūlymo, jau pa
skelbė atmesiąs jį. P-as Po- 
incarė nutarė ir prikalbino 
Belgijos valdžią, nesvarstyt

EDGAR ALLAN POE

antrą

Del artisto Babravičiaus ant
rojo koncerto Brooklyno “Lais
vė” įdėjd ilgą straipsnį, kuriame 
mėgina įrodyti, kad jisai visai 
nepasisekęs (vienok koncertas 
davė apie dvyliką šimtų dolerių 
gryno pelno!). Dainavimas, ro
dos, turi nedaug bendro su po
litika ir partijomis, bet to bolše
vikų organo rašytojai stengiasi 
panaudoti savo “aprašymą” po
litinei ir partinei propagandai.

Jam rupi ne papasakot tiesą, 
bet įtikinti savo “susipratu
sius” draugus, kad blogi yra tie 
žmonės, kurie rengė koncertą, — 
dėlto, girdi, viskas blogai ir iš
ėjo. Koncerto rengimu dau
giausia rūpinosi naujieniečiai; 
na, o jie — kas? Darbininkų 
klesos priešai! Ergo, “susipra-

Aberikos generalis konsu
las Stokholme, Švedijoje, 
pranešė visoms *lvedų laivų 
kompanijoms, kad emigran
tai, kurie plaukia į Jungti
nes Valstijas trečiąja klase, tęs proletariatas” neatėjo, 
turį gauti nuo vietinės val-| Kalbant apie naujieniečius, 
džios atstovo arba nuo kks, negalima užmiršti Grigaičio. Ne- 
bono paliudijimą, kad jie yra s.varbu-.kad ‘ koncertorengimą 
don žmones ir nepnklau- ; . . . n ... .. r _ rašytojas jį visviena padaro
cn Ai’0fQTU7flnnnmc! nrnnn-l . . . r ___  ,so organizacijoms, ardan- svarbiausiu rengėju. J pagel- 
čioms valdžią.

Iš antros ir pirmos klasės česaitį ir 
pasažierių tokių paliudiji
mų nereikalaujama. Kodėl? 
Ar visi šitomis klasėmis ke
liaujantys žmonės yra dori? 
Ar tarpe pirmos ir antros 
klasės pasažierių nėra ele
mentų, užsiimančių priešin
gais tai arba kitai valdžiai 
darbais?

Skirtumas tarpe Švedijos 
arba kitos kurios šalies emi
grantų, keliaujančių į Ame
riką, yra tas, kad trečiąja 
klase iš tenai atvyksta ne
turtingi žmonės, kurie įieš
ko Jungtinėse Valstijose už
darbio; o pirmąja ir antrą
ja klasėmis daugiausia at
keliauja biznieriai ir politi
kieriai. Neturtingiems dar
bo žmonėms Amerikos val
džia, vadinasi, iš anksto ro
do savo nepasitikėjimą, dar 
nesuspėjusi nė pamatyti jų.

Na, o sakoma, kad Ameri
koje nesą jokių klasinių skir
tumų. Klasių priešingu
mus, girdi, tik socialistai su
galvoję !

bą Grigaičiui jisai duoda kun. 
asputį. O kad 

butų kiekvienam “tikram prole
tarui” aišku, jogei “Naujienų” 
redaktorius apie nieką kitą ir 
negalvoja, kaip tik apie darbi
ninkų klesos išdavimą, tai rašy
tojas pasakoja, kad Grigaitis 
veikėjų konferencijoj agitavęs 
už “tolimesni bendrą darbą” su 
parapi jonais...

šitokia melaginga propaganda 
bolševikų laikraščiai diena iš 
dienos maitina savo skaityto
jus, išnaudodami juos ne tiktai 
pinigiškai, bet ir protiškai.

NETIKĘS PAVYZDYS.

Sudegė didelė kepykla
Vakar gaisras nušlavė dide

lę Gordon Baker Co. kepyklą 
prie 53-ios ir Federal St. Ke
pykla buvo užėmus kone vi
są bloką.

“Draugas” rašo:
“Tie kurie skelbia klasių 

kovą arba yra akli arba pikta
dariai. Akli, jęigu jie nuošir
džiai tiki j, tai-ką jie skelbia 
ir kad jų pastangos siekia liau 

'dies gerovės, piktadariai, jei
gu jie žino kur einama.”
Po šito ^pareiškimo eina ne

tvarkos pasakojimas apie sovie
tų Rusiją, kurįs baigiasi taip:

“Ir ve kam panaudota kla
sių kova...” -
Gaila, kad “Draugas” nepasi

stengia, suprasti to dalyko, kurį 
jisai noli žmonėms aiškinti. Ar
gi bolševikų politikos subankru- 
tavimas yra klasių kovos skel
bimo pasekmė?

Bolševikai yra ne klasė, o par
tija, susidedanti iš įvairių kla
sių dalių. Jos branduolį ka
daise sudarė darbininkai ir re
voliuciniai inteligentai, ir jos po-

litika tuomet,daug-maž atatiko 
darbininkų klasės siekimams. 
Bet 
kai 
tė 
Po 
sios 
čiaus ėmė vis labiaus j ieškoti at
spirties kariuomenėje, suside
dančioj ei milžiniškoje daugumoje 
iš ūkininkų, šitų naujų elemen
tų įtaka bolševikų partijoje pas
kui pasidarė taip didelė, kad 
bolševikai jau ėmė atvirai kovot 
prieš Darbininkų Atstovų Tary
bas ir prieš laikinąją valdžią, 
kurią tos tarybos 1 rėmė. Paga
lios, su ginkluotų jurininkų ir 
kareivių pagelba jie įvykino per
versmą valstybėje. Pasidavę 
ginkluotų ūkininkų įtakai, bolše
vikai ne tik nutraukė visus ry
šius su socialistais (persikrikš
tydami į “komunistus”), bet ir 
pradėjo žiaurią kovą su jais; ir 
šiandie niekas Rusijoje nėra 
taip persekiojamas, kaip socia
listinės partijos.

Nuo to laiko, kai bolševikai 
pasigrobė valdžią, jų partijos są
statas ėmė dar labiaus keistis. 
Dabar ( vadovaujantys partijos 
žmonės užėmė valstybės tarnau
tojų vietas, t. y. pavirto biuro
kratais. Bet kadangi savųjų 
žmonių su pakankamu išsilavi
nimu bolševikams neužteko už
pildyti visas vetas valstybės 
aparate (kuris dagi be galo pa
didėjo, paėmus į valdžios rankas 
industriją įjį prekybą), tai bol
ševikai buvo priversti priimti 
į valdininkus, kariuomenės ofi- 
cierius ir t. t. daugybę žmonių 
iš buržuazijos, iš buvusiųjų ba
jorų ir iš senosios caro biuro
kratijos. Dauguma jų, žinoma, 
dėl savo išrokavimo “atvirto” į 
komunizmą ir įstojo į bolševikų 
partiją.

Ne gana to. Pavasary 1921 
metų sovietų valdžia įvedė “nau
ją ekonominę politiką”, steigdar 
ma prekybos laisvę ir privatinį 
biznį. Nuo to laiko Rusijoje 
ėmė sparčiai augti buržuazija, 
ir šiandie ji jau yra taip stipri, 
kad jos vadas, Leonidas Krasi- 
nas, drįsta . atvirai priešintis 
viešpataujančios (biurokrati
nės) balševikų srovės politikai. 
Antra vertus, tarpe ūkininkų, 
kurie jau senai sudaro žymią 
dalį narių bolševikų par
tijoje, dabar vyrauja ne sodžiaus 
biednuomenė, bet vidutiniai sa
vininkai, kuriuos bolševikai pir- 
miaus keikė ir persekiojo, kaipo 
“buožes” (kulokus”). Iš “kom- 
biedų” (biednuomenės komite
tų), kuriuos bolševikai organi
zuodavo sodžiuje kovai su pasi
turinčiais ūkininkais, nepaliko 
nė pėdsako.

Taigi matote, koks įvairių kla
sių mišinys, sudaro bolševikų 
partiją: darbininkai, ūkininkai, 
valdininkai/ biznieriai ir inteli
gentai. Ir tame mišinyje bur
žuazinis ir biurokratinis elemen-

tai buvo tuomet, 
bolševikai ' dar skai- 

save socialdemokratais.
revoliucijos, nuvertu- 

caro valdžią, bolševikai te

tai ne tiktai vadovauja, bet ir 
savo skaičium sudaro milžiniš
ką daugumą. Pačių bolševikų 
žiniomis, jų partijoje darbinin
kai dabar yra ne dauginus, kaip 
dešimta dalis narių. >

Na, o jeigu taip, tai kokią 
klasių kovą galėjo skelbti arba 
vesti Rusijos bolševikai? Jie 
skelbė kovą (ir kovojo) prieš 
daugumą darbininkų, neprita
riančių bolševikų partijai, kel
dami tuo būdu vieną dalį dar
bininkų prieš kitą. Taip pat jie 
sukėlė vienus prieš kitus ūkinin
kus, vieną buržuazijos dalį prieš 
kitą, vienus inteligentus prieš 
kitus inteligentus. Jie dėjosi ir 
dedasi su tais elementais, kurie 
remia jų siekimą valdyti šalį, — 
nežiūrint, kas tie elementai bu
tų. Apsimetusieji “komunis
tais’ caro generolai pas juos turi 
šiltas vietas, o seni darbininkų 
klasės kovotojai socialdemokra
tai yra pūdomi kalėjimuose.

“Klasių kova” bolševikai taip 
pat apgavingai dengia savo poli
tiką, kaip klerikalai savo biznį 
Kristaus vardu.

bal-

pilie- 
buvo 

kad

Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas]

(Tęsinys)

Dabar imk vabalą ir ant virvutės 
leisk jį pro tą akį — leisk žemyn tiek, kiek 
išteks virvelės ilgumo — tik žiūrėk, nepa
leisk jos iš nagų.

—Jau padariau, masa; tai visai leng
vas darbas — praleist vabalą pro skylę — 
žiūrėkit aukštyn, gal ir iš ten matyt.

Viso to pasikalbėjimo metu Jupitero 
nebuvo matyt nė . trupučio. Užtat vabalai, 
kurį jis laikė nukardinęs ant virvelės ga
lo, buvo matyt tartum nušveisto auksoi ga
balėlis beblykčiojąs paskutiniuose saulėly
džių spinduliuose, šiek tiek dar šviečian
čiuose kalnovėj, kurioj mes stovėjome. 
Scarabocus kybojo šakų neliezdamas 
ir visai jų neužstojamas taip, kad paleis
tas žemyn jis turėtų nupulti t ties musų 
kojomis. ? t j"

Legrandas tuojau pasiėmė dalgį ir 
ties ta vieta, kur kabojo vabalas, išpiovė ap
skritą ratą, gal trijų ar keturių mastų di
dumo, o tai padaręs liepė Jupiteriui pa
leisti virvelę iš rankų ir pačiam lipti že
myn.

Lygiai toj vietoj, kur nukrito vaba
las, Legrandas rūpestingai įkalė kuolelį ir 
išsitraukė iš kišenės matuojamąją juoste
lę. Vieną jos galą prikabinęs prie medžio 
kamieno toj pusėj, kur buvo įbędęs kuo
lelį, nutiesė ją iki kuolelio, o nuo čia, taja 
pat tiesia linija, matavo toliau iki atmata
vo Įjenkiasdiešimt pėdų — Jupiteriu vis 
nuvalant taką dalgiu. Tuo budu atmatuo- 
toj vietoj buvo įkaltas antras kuolas, o 
apie jį, kaip centrą, aprėžtas vėl ratas, 
maždaug keturių pėdų skersainio. Pasi
ėmęs vieną kastuvą pats, antrą padavęs 
Jupiteriu, o trečią man, Legrandas grau
deno mus imtis stropiai darbo — kasti.

Tiesą pasakius, tokiai pramogai aš nie
kados neturėjau didelio palinkimo, o jau 
šiuo ypatingu momentu juo labiau bučiau 
bevelijęs nuoz jos atsisakyti; nes naktis 
buvo netoli, o kelionė ir be to buvo gero
kai įvarginus. Bet išsisukti nebuvo kaip, 
bijojau, kad atsisakydamas perdaug nesu
erzinčiau savo draugo ūpo. Jei bučiau ga
lėjęs pasitikėt, kad Jupiteras man padės, 
aš nieko nelaukdamas bučiau bandęs prie
varta gabenti tą lunatiką namo. Bet aš 
perdaug, gerai pažinojau negrą: žinojau 
tikrai, kad 4nan, susiėmus su jo ponu, pa
dėti jis jokiu budu nepadės, Aš 
neabejojau, kad Legrandas buvo 
tęs kokiu nors prietaru, kurių 
turi pietinių valstijų žmonės apie 
žejnčj pakastus turtus, ir kad jo įsisvajo- 
jijnus galėjo dar labiau sustiprinti rasta- 
sai skarabėjas, arba dagi atkaklus

nė kiek 
užsikrė- 
daugybę 
visokius

Kaip balsavo Kaunas

agitavo visi 
Ypatingai nau- 
spaudos laisve 
krikščionys*de- 
federacininkai 

“Laisvėje,”
5 Darbi ninke”

o
pa- 

rųšies 
rinki-

(Musų korespondento).

Kaunas. — šie Seimo rinki
mai antroje rinkinių apygar
doje, Kaune, praėjo labai gy
vai ir intensingai. Mitingų 
Kaune beveik nebuvo, bet už 
tai per spaudą 
kiek galėdami, 
dodamies pilna 
prisikarščiavo 

mdkratai bei
savo laiikraščiuose 
“Tiesos Žody, 
ir įvairiuose lapeliuose.

Kairiosios partijos, nors ir 
tnrkdamO(S, šiuose rinkimuose 
veikė žymiai aktingiau negu 
buvusiuose. Liaudininkai, 
ypač socialdemokartai 

skleidė daug visokios 
atsišaukimų, o prieš
mų dienas išlipdė didelius pla
katus.

Bolševikai šioje rinkinių 
kampaųijpje laisvės visai ne
turėjo. Jų išstatytieji kandi
datai bevcil^ visi areštuoti, li
teratūros irgi nedaug tegalėjo 
paskleisti. Kaune buvo išmė
tyti jų atsišaukimai, ir prieš 
pat rinkimų dieną, 11 gegu
žės, buvo aplipdę miesto ir 
priemiesčių gatvių sienas ir 
tvoras dideliais paveiksluo

tais plakatais, bet milicija tuo
jau visus nudraskė.

Atsišaukimų bei plakatų 
draskymas ypač stiais rinkimais 
buvo laboji jplačiai praktikuo
jamas: vieni lipdė, kiti dras
kė, taip kad prisiėjo 
bent po kelis kartus, 
lenkai tame dalyke 
gudresni. Nudraskius
sius plakatus, antrą syk lipdė 
jau juos aukštai pasilipdami kiviai yra taip pat ir Lietuvos

Jurininkų Sąjungos nariai.
Tą pačią dieną Lietuvos Juri

ninkų Sąjungos delegacija buvo 
priimta Ministerio Pirmininko p. 
Galvanausko. Buvo tartas apie 
sutvarkymą vandens transpor
to ,apie žuklavimą, apsaugojimą 
jUros pakrančių, steigimą laivy
no ir t.t.

j —Gegužės mėn. 8 
don išvyko Lietuvos 
Sąjungos delegacija, 
jos tikslas užmegsti
nius ryšius su Klaipėdos juri
ninkais ir žvejais, arčiau susi
pažinti su šių dienų uosto sto
viu ir jo reikalais, atidengti, rei
kalui paaiškėjus, Lietuvos juri
ninkų sąjungos skyrių ir iškil
mingai pakelti jos vėliavą.

d. Klaipė

Delegaci- 
tampres;

Aukso ir sidabro pro
dukcija visame pasau

lyje 1922 m.

kopėčiomis, taip kad drasky
to] ai nebegalėjo pasiekti, o ne
šiotis kopėčios buvo neparan
ku. Lenkai gi buvo nepapras
tai veiklus. Jie ne tik išlipdė 
daug visokio turimo atsišau
kimų bei plakatų, bet prieš 
pat rinkimus ir rinkimų die
nomis miesto ir priemiesčių 
gatvėse ties bažnyčiomis ir 
kitur jų agentai su pundais at
sišaukimų brukte bruko 
juos kiekvienam praeiviui. To
dėl jau iš anksto buvo galima 
spėti, kad lenkai šiuose rinki
muose balsų daugiau prižve- 
jos negu buvusiuose.

Kauniečiai rinkimuose daly
vavo su dideliu atsidėjimu. 
Rinkimų dienomis, 12 ir 13 
gegužės, visose rinkimų apy
linkėse- nuo pat ryto vis' p^lna 
buvo , balsuotojų ir visur bal
savimai per dvi dienas užbaig
ti (praėjusiais rinkimais 
savo tris dienas).

Jau balsavimo metu 
čjų pasikalbėjimuose 
reiškiama nuomonių,
Kaune daugiausia balsuoja už 
socialdemokratus. Dabar, kaip 
parodo balsavimų rezultatai, 
tie spėjimai beveik visai ata- 
tinka tikrenybei, neš social
demokratų sąrašas daugiausiai 
gavo balsų už visus kitus są
rašus, būtent 6271 balsą, kuo
met bolševikai gavo 43308 (? 
Red.), liaudim inkai JI 371, ir 
visos krikščioiu!iš|kos grupes- 
(visas blokas) ,4958 balsų. 
(Bj-aejupinis rinkiniais Social
demokratai Kaune buvo gavę 
3905 bal., bolševikai 5031 bal., 
krikščionių blokas 4093 bal.)

Lenkai, tiesa, daugiau gavo 
balsų ir už socialdemokratus, 
būtent, per 3 sąrašus jie gavo 
8353 b., gi praėjusiais rinki
mais jie tebuvo gavę 6216 bal
sų. Taigi lenkai šiuose rinki
muose laimėjo virš 2000 bal
sų. Tuos tūkstančius balsų 
kauniškiams lenkams sumetė 

ne lenkai, bet sulenkėjusieji 
priemiesčių lietuviai (darbinin
kai, nes tikrų lenkų Kaune tė
ra visai nedaug.

Lietuvos darbininkas.

Amerikos “Gold and Silver 
Institute” apskaičiavimais, 1922 
metais visame pasaulyje iš
kasta 14,841,136 uncų (1 un- 
cas — 33,1 gr.) aukso. Paver
tus doleriais, šito aukso verte 
siekia 306,793,000 dol Aukso 
produkcija įvairiose kraštuose 
šitaip pasireiškia: Jungt. Ame
rikos Valstybės — 49 mil. dol. 
arba 15,9%, Kanada — 25,4 
mil. arba 8,6%, Meksika — 
15,5, miL dol. arba 5,1%, Pie
tų Afrika — 163,65 mil. dol. 
arba 53,3%. 1921 metais auk
so produkcija buvo 12% dides
nė.

Sidabro 1922 m. gauta 193,- 
224,000 uncų. Jungt. Amerikos 
Valstybėms tenka <>5,5 mil. 
uncų, arba 28,7%, Meksikai — 
81,202,000 arba 42,1%, Kana
dai —- 17,612,000 u. arba 9,1%.

Kaukazo naftos produkcija.
Rusijos Sovietų oficialus šal

tiniai skelbia, kad pereitais 
metais gauta Kaukaze naftos 
iš viso 11,455,000 pūdų. 1913 
m. gauta 56,000,(XX) pūdų.

Daugiausia naftos išvežta į 
Angliją (55%) ir Vokietiją
(23%).

Iš Lietuvos jurininką 
gyvenimo

Lietuvos Latvijos sienų 
klausimas.

lipdyti
Kauno 

pasirodė 
Ipirmuo-

Kaunas. — Gegužės mėn. 5 d. 
-garlaivių bendroves buste buvo 
suruoštos išleistuvės b-vės san- 
darbininko kapitono Andžėjaus- 
ko, jšvykusio Talinan priimti 
bendrovės laivą “Jųratę”. Tai 
yra pirmas Lietuvos kapitonas, 
kuris plaukios ant pirmo Lietu
vos laivo. Kapitonas Andžė- 
jauskas pasirinko ir grynų lietu
vių komandą laivui aptarnauti. 
Komanda pakeis buvusius iki 
šiol ant laivo svetimtaučius. Vi
si išvykusieji plaukiojimai! ju-

Jupitero tvirtinimas, kad tai esąs “gryno 
aukso vabailas”. PamiŠiman linkęs protas 
lengvai pasiduoday tokiems įkalbėjimams, 
ypač jei dar jie sutartinai eina su jo gal
voj susižiedusiais įsivaizdavimais — ir 
čia man prisiminė to vargšo pasakojimas, 
kad, girdi, 'tasai vabalas esąs jo turto “ro- 
dyklas.” Iš viso, dalykas buvo man pai
nus, kai kokia mįslė, ir atkarus; bet galų 
gale nusitariau iš bėdos daryti dorybę 
— kasti nuoširdžiai, idant tasai svajotojas 
juo greičiau savų akimis pamatytų ir įsi
tikintų, kad jis buvo įsisvajojus nebūtus 
daiktus.

Užsidegę žibintuvus visi trys šokome 
kasti tokiu uolumu, tartum ištikrųjų bū
tume kokiAm svarbiam reikalui tai darę. 
Ir aš prisistačiau sau, kokia vaizdinga tu
ri būt ta musų kuopelė, nakties metu ži
bintuvų šviesoj dirbanti kastuvais, ir kaip 
keistas ir įtariamas musų darbas atrodytų 
pašaliečiui, kurs netyčioms į šias vietas at
klydęs mus išvystų, z

Per dvi valandas kasėme be paliovos. 
Kasėme beveik visai nesikalbėdami. Di
džiausio nesmagumo darė mums šuo, kurs 
begalo domėjos musų darbu. Ilgainiui jis 
ėmė tiek trdkšmo kėlti, kad mes pradėjome 
bijotis, idant jo lojimo neišgirstų koki nak

tiniai pabas/tos; arba, geriau sakant, to bi
jojęs tik Legrandas; kai dėl manęs, aš bu
čiau dagi nudžiugęs bet kieno pasimaišy- 
mU, nes tuo (budu gal bučiau galėjęs savo 
pąniišėli parvilkti narųo. Gailaus, šunį su
valdė J^ teras, kurs iššokęs iš duobės, su-

pykęs, pagavo jį, savo petnešom užveržė 
jam snukį ir jau po to, kretėdamas, sugrį
žo atgal rusin.

Minėtam laikui praslinkus mes jau 
buveine įsikasę apie penkias pėdas gilumo, 
bet vis dar jokių paslėpto turto žymių ne
užtikome. Sustojome visi, tylėdami, ir aš 
buvau bbnradedąs tikėtis, kad komedijai 
dabar bus galas. Bet Legrandas, nors ma
tyt buvo labai susisielojęs, nusišluostė pra
kaitą ir ėmėsi vėl kastuvo. Buvome iškasę 
visą keturių pėdų skersainio ratą, bet dabar 
tą ratą padidinome ir įsikasėm dar dvi 
pėdas giliau. Nieko neradom. Gabaus mu
sų aukso ieškotojas, kurio aš nuoširdžiai 
gailėjaus, visas susikrimtęs, nusiminęs ne
pasisekimu, išsirito iš duobės ir palengva 
ėmė vilktis švarką, kurį prieš pradėsiant 
darbą buvo šalin numetęs. Aš nieko nesa
kiau. Jupiteras, šeimininko pamotas, ėmė 
rinkti įrankius. Tatai padarius ir atpalai- 
dojus šunį, visi tylėdami ruošėmės namo.

(Bus daugiau)

Juozas Tysliava.

Ex Orienlė.
Gyvenom laisvėjoni,

V Rytuose nedingom, 
Sparnus sau nusikąlėm
Anižių ugnyj;

Ryga. (E) Gegužės 3 d. Ry
gon atvyko Lietuvos sienų komi
sija sienai su Latvija nustatyti. 
Komisija susideda iš pirmininko 
inž. Vizbaro ir narių: kar. Kan
tono ir Įeit. Puzinausko. Komi
sija turėjo su Latvių sienų ko
misija keletą posėdžių, kuriuo
se buvo tariamasi dėl galutinos 
sienos atvaizdo dokumentjų iš
dirbinio ir subalarisavimo skly
pų žemės, apmainytų pratiesiant 
prof. Simpsono 'liniją. Taip pat 
tariamasi dėl sureguliavimo Pet
ingo ir Barščių kaimų (Aknys- 
tos rajone) gyventojų tarpe ki
lusių ginčų.

Aušringąjį obalsį 
Žemei įbingom, 
Skardu susigužėm 
Likimo gylyj.

Pasaulių aušriųjų 
Skridimas gyvena, 
Mes aitvarus siunčiam 
žilliems vakarams;

G/skardo gužutis
Paryžių klabena
Ir tikisi klausą 
Paliesti vergams.

Žili Vakarai,
Dar žilesnės jų durnos, 
O auksas ir deimantas 
Spindi stipriai;

Viduramžių skardas 
Dar aida jų rumuos 
Ir išores protas 
Žailčiuojas vikriai.

O į taip b—Skardo aitvarus 
Siuntėm ir siųsim, i 

•Lig saulė Rytams 
Vakaruose iškils;

Tad mes vulkaningoms 
Granatoms prabilsiu!— 
Paryžiuj ir Londone 
Auksas sudiils.
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Mucius Scevola

Darbininkų šventė 
Bavarijoj

(Musų specialiu korespondento. Perspaudinti uždrausta).

(Tęsinys)

III. Linksmoji dalis
Prie linksmosios dalies visų 

pirma tenka priskaityti keletu 
ineidenlėlių. O jų atsitiko kaip 
tik su komunistais: jie buvo 
linksmi žmonės, komedninkai, 
matyt nuo to pirmų kartų 
tai grabe teišsipagirios.

Jeigu valdžia raudonas 
liavas ir buvo uždraudus 
šioti,

tik-

vė- 
ne-i 

tai jas vistiktai nešant 
jokių zakabų neieškojo, 
tai griežtų griežčiausia 
uždrausta ' nešioti 
bolševikiškas vėliavas 
vikiška žvaigžde. O 
tai ne tam žmonės,

Vilnių vilnys vertės per aukš
tas Briedžių Sodo tvoras, ieš
kančios gaivinančio skystimo 
aplenk inėse karčiamose, ku

rių ten taip gausiai prisėta, bet 
ir tai daugelis nebesurado pa
togios vietelės bei tuščio litri
nio puodo troškuliui numalšin
ti, ir nuleidę galvas traukė 
rikiuotomis dilėmis atgal į 
miestą, kur šiam i reikalui ran
das pavyzdingu įstaigų...

palinkus tiktai soHaldemokra- centras, vienas įdomiausių pa- Ar jus Žinote, kad 
tus pamokinti “taikos”. 1 .............

(Miunchenas, kaipo politinis

KODĖL NETU-
RĖTt GRAŽIŲ
VILNYJANČIŲ 

PLAUKŲ?

bet

Tik- 
buvo 

raudonas 
su bolše- 
komunis- 
kad taip 

veikiai be protesto nusileisti. 
Jie sumanė savo pasipiktini
mų išreikšti gana originalingu 
budu. Jie vietomis iškėlė rau
dona vėliavų, o tos vėliavos vi
durys — baltu poperiu užlo
pyta, ir popery parašyta: “Ši 
vėliavos dalis uždrausta.” Kiti 
padarė dar gudriau: iškėlė 
nuogų pagalį, be vėliavos, tik 
jo galų juodu skuduru aprišo 
— suprask, jie gedulu reiškia. 
Savaime, išvydus tokias vėlia-1 
vas ir jų nešėjų fizionomijų, 
nuoširdus juokas pagauna. Ko
munistai nors ir vengė tų gat-l 
vių, kur jautė galį susitikti fa-1 
šistus, bet vis tik vienas žiop
lių būrys susidūrė su jais. O Į 
į fašistų raudona vėliava taip 
veikia, kaip ir į kiekvienų jau
tį raudonas skuduras. Ištiko 
nesusipratimas. Dalis komu
nistų liko su fašistais rietis, oi

IV. Fašistai ir valdžia.
Sunku paieškoti pasauly ki

tos tokios valdžios, kuri taip 
mokėtų vandenį drumsti, (er
zinti gyventojus, kuri butų to
ki gabi komedijoms vaidinti, 
kaip tai yra Bavarijos valdžia.

koti.
Žydberniai! šunsnukiai!
Avingalviai! Kiaulės!

—Kas? Mes?

pa- 
ug- 
ko-

Kur??...
—Tfu!..
Susidūrus komunisto fizio

nomijai su fašisto kumščiu, 
žodžiai pranyko, tik plačios 
asfalto gatvės liūdim susidūri
mo aidu skambėjo. Kai atbė
go, policijos lydimi, kiti komu
nistai, nei fašistų, nei komu
nistų gatvėj nebebuvo, tik dar 
tebesikureno gatvėj bgniaku- 
ris, kur nesunku buvo išskirti 
malkų tarpe bolševikų vėliavų 
pagalius. Policijai, berods, 
vyko pagalių likučius iš 
nies išgelbėti ir sugrąžint 
munistams...

Bet fašistai buvo užpuolę ir 
socialdemokratus, tik čia jie 
savo tulžį liejo ant juodai-rau- 
donai auksinių vokiečių res
publikos vėliavų — fašistai 
pripažįsta tiktai juodaiJbal- 

tai raudonų vokiečių monar- 
kijos vėliavų. Įvyko muštynių, 
ir nukentėjo valstybės vėlia
vos. Nežinau kaip pas jus ten 
Amerikoj, ka valdžia pasaky
tų už įžeidimą valstybės vėlia
vos, bet pils mus Miunchene 
tai toks paprastas šiokiadienis 
reiškinys, kad į jį niekas jatf 
jokio domesio nebekreipia. 
Tiktai socialdemokratai

vėliavos

kar-
savo
gar-

minių minios
traukė į taip

Sodų —

kailio valstybės 
bę begindami...

Vakare vėlei 
ir dar daugiau
vadinamų Briedžių 
seniau tenai buvo zologijos so
das, bet jam subankrutavus, 
pasidarė smagių pasilinksmi
nimų milžiniškas ruimas.

Atsargus šeimininkas, nu
matydamas saulės spindulių 
įtakos vaisius, išanksto pasirū
pino įsigyti dvidešimts tūk
stančių litrinių jilaus taurių, 
iš kurių bavarčikai alų geria, 
nebekalbant jau apie mažes
nes mieras, kurių skaičius sie
nos nežino. Bet saulė buvo to
kia kaitri, ir žmonių troškulys 
taip augo, kad šitų taurių nei 
pusei trokštančių neužteko.

nai atsilankęs vokiečių kanc
leris Cuno galutinai sumaišė 
smegenis, sakydamas: “Tik 
viena Bavarija dar remias ma
no žygis, tik viena Bavarija 
dar gali mane palaikyti. Tik 
viena Bavarija tėra visų 
sluogsnių viltis ir pasitikėji
mas, kad Ruhr sritis dar lai
kytis gali. Į Bavariją ir Miun
cheną šiandie žiuri visas pa
saulis. Aš prisiekiu jums, visa 
darysiu, kad šį įspūdį ne tik

| užsieniuose, 
! sustiprinti.” 
lerio Cuno 
Bavarijos monarkininkų 
džių aliejumi patepi Šit vyks
ta posėdis po posėdžiu, kur 
monarkistai kalba, kad Bava- 
rija viena dabar begalį išgel
bėti Vokietijų, ir kad ji Vo
kiečių valstybei turi vaidinti 
tokių rolę, kaip seiliau kad vai 
dino Prusai. Pikti liežuviai jau 
kalba, kad bavarčikai nori ne
atsižvelgdami į niekų susijung
ti su Austriją, kad visų pir
ma sudaryti stiprų didelį ka-

Ibet ir Vokietijoj 
žinoma, šie kanc- 
Sodžiai negalėjo 

šir-

Nei vienas žemes savininkas Lietu
voje negali turėti daugiau žemės ne
gu 70 akrų ? Ar jus žinote, kad Tur
kiškas Tabakas yra geriausias ir 
brangiausias tabakas dėl cigarotų ir 
Helmarai turi savyje 100% gryno 
Turkiško tabako ir yra supakuoti j 
popierines dėžutes, bet ne į bunduliu- 
kus?

šauly.
(Pabaiga)

Tai yra puikybe kiekvienos 
moteries ir atkreipia atydą 
kiekvieno! Kiekviena moteris b* 

) gali turėti puikius plaukus, 
nes tai yra ne kokia nors 
laimė ar prigimimas, bet 
klausimas teisingo užlaiky-;
mo. Tikras draugas kuris 
pagelbės jums.

‘Vervena plaukų shampoo ir vervena plaukų tonikas’
Tie du prirengimai yra žinomi šiandien visoje 
šalyje kaipo geriausi plaukų prirengimai mar- 
kete. Plaukai pasiduoda visokioms ligoms ir ša
lę visokio, didžiausi pluaku priešai yra pleiska
nos, kurios panaikina plaukų šaknis, kurios turi 
būti pašalintos tuojau. Tikras prirengimas dėl 
pleiskanų yra: —

“VERVENA PLAUKŲ SHAMPOO” — jis 
prašalina pleiskanas po porą sykių vartojimo — 
butelis, $1.00.- Kuomet pleiskanos yra praša
lintos vartokite kitą prirengimą: — “VERVENA 

PLAUKŲ TONIKĄ”, kuris prigelbsti augimui plaukų, padaro juos 
žvilgančiais, minkštais ir vilnyjančiais. Butelis 80c. Abudu priren
gimai parduodami už $1.75. Klauskite aptiekose ir pas vietinius 
agentus, arba užsisakykite tiesiai nuo musų paštu įdedant 25c. pašto 
ženkleliais — kitusi užmokėsite kaip pristatysime.

VERVENA LABORATORY, Ine.,
197 Hartford Bldg., Chicago, IU.

ma irgi kabutėse...) Tasai gas posėdis, kuriame svarsty- 
teasmas išleido įsakymų areš- Į ta pirmos gegužės įvykiai. Į so- 
tuoti du juodašimčių redakto-Į cialistų užmetimus, kur fašis- 
riu už pogromų ir priešvalsty- Į tai gauna ginklų, vidaus reika- 
binę agitacijų. Bavarų policija Į lų ministeris kryžiavojosi; 
jų ieško, ieško ir rast negali, o I kad su fašistais jis nieko ben- 
jie tuo tarpu teberedaguoja I dra neturįs, ir kad ginklų rei- 
savo laikraščius, po straips-1 kalų jis ištirsiųs. O kaip ba
iliais pasirašinėja savo pavar-l varų policija moka tyrinėti, 
des, ir kaip mokėdami keikia I gali paliudyti kad ir sekamas 
Beriyno valdžių, konstlitucfijų, [ faktas. Ne taip senai juodašim- 
socialistus. Tasai teismas bu- čiai buvo įmetę į socialdemok- 
vo išleidęs įsakymų areštuoti I ratų laikraščio redakcijų bom- 
ir Hitlerį, fašistų juodašimčių I bų. Vietos darbininkų apsau- 
vadų, bet fašistai prigrūmojo gps dalis banditus sugavo vie- 
nieku budu savo vado neiš-1 toj ir pristatė policijai,
duosiu, — nežinau, ar tas įsa-Į teismas juos išteisino, moty- 
kymas atšauktas, ar ne, tik-1 vuodamas, kad negalima šu
tai Hitler is ir po šiai dienai I sekti, kas tikrai tai bus pada- 
vahizojas po Miunchenu, kurs-Iręs.
to daryt pogromus ir keikia Į Žinoma, tokiuo ministerio 
Berlyno valdžių... I pasiaiškinimu nieks netikėjo,

Lygiai kaip kadaisia visaga-pr pasikėlė didžiausias triukš- 
lintis Kerenskis grųsino sušau- nias. Tuomet suversta visa bū
dysiąs, pakarsiąs ar kaip ki-|da policijos prezidentui, kad 
taip nugalabinsiąs Leninų, jei jis tų komedijų inscenizavęs, 
tik jį surasiąs, o šis pastarasis I l,ž tai tapo nuo vietos at
statė liuosai savo kandidatu-1 statytas. Vadinas dar naujas 
rų į rusų Steigiamąjį Seimų, triukšmas! Barnės ir triukš- 
rengė mitingus, agitavo, kol I Dias tuo Reikalu dar tebesitę* 
pagaliau patį Kerenskį nuver-1 siu, ir pasibaigs ne kuo kitu, 
te. La<bai pamokinama analo-1 kaip tik kokiuo įsakymu, nu- 
gija! Bavarų valdžia oficiali-1 kreiptu prieš socialdemokratus 
niai Hitler’į smerkia, bet fak-|i1’ jy darbuotę. Kiek kartų so
tinai jį visaip palaiko, ir išcį-1 cialdemokratai prispirtinai rei- 
na gana įdomi komedija! Lkalavo valdžios, kad ji paleis-

Delei pirmos gegužės provo^I b'^ūu jų —- socialdemokra- 
kaciniai gandai buvo leidžiami PV’ dygiai fašistų kovos bu
sit valdžios žinia, valdžia ofi-1 r^lIS* valdžia, berods, tėra 
cialiniai delei to posėdžiavo be-l-... ........ .............. =s
veik visų parų, išleidžia de-1 
menti, kad ji su tais at
sišaukimais nieko bendro ne)- 
turi, kad ji lygiai kovos prieš 
pas|ikėsinimų ka',ip iš kairėls, 
taip iš dešinės. Tuo tarpu pa
leidus provokacinius gandus, 
juodašimčių* organizacijos, ku
rioms be Hitler’io vadovauja 
dar keletas buvusių atsako- 
mingų generolų, kaip susekta 
iš dokumentų, (tų vadų duo
tųjų įsakymų) susitarė su Ba
varų ministeriu pirmininku 
daryti išvieno su policija ir 
valdžios kariuomene visų deši
niųjų jėgų mobilizacijų. Ir ne 
tik iš Bavarijos, ir iš kitų Vo
kietijos dalių balandžio 29 ir 
30 dienas plaukė būriai fa
šistų. Juos registravo vietiniai 
fašistai, tačiau jiems apsisto
ti buvo užleista valstybinės įs
taigos. Kaip susekta iš doku
mentų, tos gaujos atkeliavusių 
ir vietinių buvo apginkluotos 
revolveriais ir guminėmis na- 
gaikdmis, kurie buvo įsakyti 
taip nešioti, kad nieks jų ne
matytų.

Tų gaujų artimas ryšys su 
policija aiškiai nustatyta. &it 
gegužės pirmų dienų turėjome 
progos matyti puikiai insceni
zuotų komedijų. Ši juodašim
čių armija susirinko laukuose 
priešingame miesto gale, negu 
socialistinės organizacijos. Ar
mija, atvykusi iš valstybinių 
namų, apsiginklavus ne tik 
viršminėtais ginklais, bet ir 
kulkosvydžiais. iPoįidija Misali 
pasišalinusi iš darbininkų mi
tingo rajono visa savo mase 
susirinko ir apgulė kvartalų, 
kur sėdėjo susispietę juoida- 

šimčiai su savo armija. Visas 
kvartalas taip buvo apsuptas, 
kad niekam praeiti nebuvo lei
džiama. Taip prariogsoję pusę 
dienos šios dvi armijos ramiai 
išsiskirstė, tik pakeliui komu
nistus apdaužė. Policija fašis
tams delei ginklų nieko nesa
kė. Ką jie. norėjo tuo pabaidy
ti, —• kas juos supaisys.

Bet komedija tuo nepasibai
gė. Gegužės antrų dienų vietos 
parlamente buvo triukšmin-

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ!

TJEGULIARI-
NIAI išplau

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.
President Arthur.............. June 16
George Washington ...........June 23
S. S. America .................... June 30
S. S. Leviathan ..................  July 4
President Roosevelt ........... July 7
President Fillmore ............ July 10
President Harding ............ July 14
Rašykit dėl informacijų ir dėl

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines 

45 Broadway, New York City 
110 S. Dearborn St., Chicago, UI.

Manageriai. Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

/

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

KLEIN
■ B HALSTED. 20™ ST S
■ BCANALPORT AVĖ

Hari, Schaffner & Marx ir

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

KeniMKIo .*

5 nffij'

i ię! Gaukite paturimą 
jūsų padėjimą, kuris 

Kad būti išgydytu, 
Nenuodintite savo

tai
po- 
pa- 
ba- 
iš-

družės, pin čekioti ir overplaids — daug jų su 2 
kelnėmis.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA

o

B 
D

Įima pastatyti prieš protestan
tiškam Berlynui, ir iš to cent
ro pradėti savo įtakų. Esą tik 
iki šiol negali susitarti, kam 
atiduoti karaliaus sostų, ar 
Bavarų Wittelsbach’ų ar Aust
rų Habsburgų dinastijai... 
Kiek tai yra legenda, kiek 
turi jau konkretingo plano 
budžio, kol kas dar sunku 
sakyti. Bet kad austrų ir 
varų monarkininkai dirba
vieno, kad bavarčikai baisiau
sia nepatenkinti Vokiečių val
stybės respublikine konstituci
ja, kad jie rengias tai valan
dai, kada nuo tos konstituci
jos galės išsivaduoti, tai nie
kam nebe paslaptis.

Dar turbūt “Naujienų” skai
tytojai atsimena, ikokliuo 
triukšmu gyveno visa Vokie
tija, kol cen tralinė vokiečių 
valdžia privertė bavarčikus 
nors oficialinai pripažinti auk- 
ščiausį Valstybės teismų res
publikai ginti. Bavarčikai ofi
cialinai jį pripažino, bet fakti- 
nai tiktai juokias juo. Visų pir
ma tas teismas bavariečiams 
tėra smarkiausio keikimo ob
jektas. Jei rašoma apie tų teis
mų, tai žodis “teismas” visuo
met statoma kabutėse (lygiai 
kaip rašoma apie vokiečių val
stybę, žodis “vokiečių” stato-

thes po 24-50
EXTRA! Tos dvi visoj šaly žinomos vyrų siutų didžiai numa
žintomis kainomis! Tik pagalvokite kokį sutaupysią jus galite 
padaryti — paprastai kainuoja $35, $40 ir $45, siutai po $24.50. 
Nepraleiskite tos nepaprastos progos sutaupymo.

Padaryti puikiausių worsteds, cassimeres arba 
ševjotų. — Sportiškų modelių, jazz modelių, 2 ar 
3 guzikais, dvigubi ar vienlinki modeliai, dėl vi
sokio subudavojimo dėl suaugusiu^ jaunų vyrių. 
Visos populiarės spalvos ir patrinai, gražios

PALM BEACH SIUTAI
Suaugusių ir jaunų vyrų tikri Palm Beach ir Mohoir siu
tai, šviesių spalvų, dryžiuoti ir vienodų spalvų. Mieros 
34 iki 48. Paprasta kaina $15, 4 Afl
Šiame išpardavime po $ I I «UU

A

Žinomi “Headlight” Ovėralls $1.59

Verta daugiau negu auksas sergantiems^ vyrams ir mo
terims. Negirkite ir nebūkite nualmi 
nuo Dr. Van Pdling, kuris supranta 
patars jums kaip gauti palengvinimą, 
jus turite surasti savjO ligos priežastį 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chronišką vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaclją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pageiba surasta 
jūsų liga. 2—* . - . L
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, c! 
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo 
reikia specialio gydymo. " 

Serum 606
AKYS. AUSYS, NOSIS 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija: 

3101 South Halsted Street, 
CHICAGO. ILL

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1 •••

hiekory
turi būti

Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil- 

chroniiko silpnų
jų nu gal būt

Elektra.
IR GERKLĖ

Phone Yarda 1119.

luks, negu kiti panašus iš-

dirbiniai. Mieros 36 iki 48.

Ovėralls vyrams. Extra ge-

ro specialio audeklo dėmiu ir

garantuojama,

kad ilgiau nešiosis ir nenub

žinomi tikri “Headlight

KUPONĄ

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime . 'Numažinti savo uždarbi. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

) S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 ral. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

North Avenue Baths
Turkiškos, Rusiškos, Loviai ir Elek
tros maudynės. Elektros maudynės 
atskiros dėl moterų. 50 pėdų plau
kimui prūdas, čia švariausia bar
bento. Šios maudynės yra geriau
sios visoj Chicagoj ir pigiausios. 
Atdaras dieną ir naktį.

2039-41 W. North Avenue
Prie Milwaukee ir Robey St. 

Prie “L” Stoties

TkeTinut Bath'HouM i- ęhicaįo 'VoTSft1*
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CATARRHn
JOF THE STOMACHy

lllllltUIHIIMIIHIIIIII

X) CANT ENJOY LIFE 
vvith a soie, tour, bloated rtom- 
ach. Food does not nouruh. 

Instead it h a tource of miaety. cauting

Q The person vvith a bad ctomach 
should be aatisfied vvith nothing leu 
than permanent, lasting relicf.

The right remedy will act upoo the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catanhal poisons 
and strengthcn every bodily funetion.

The large nurnber of people who 
have tucceufully used Dr. Hartman’s 
famous mcdicinc, rccommendcd for all 
catanhal conditions, offer the strongest 
possible endorsement for 

Pe-ru-^A
IN SERVICE FIFTY YEARS
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Klaipėdos Krašto 
Autonomija

Kaip ją premieras Galvanaus
kas paskelbė savo deklaraci
joj.

Del Klaipėdos krašto auto
nomijos Lietuvos ministeris 
pirmininkas Galvanauskas š. 
m. gegužės 7 d. paskelbė Klai
pėdoje šitokių deklaracijų:

Gerbiamieji Mažosios Lietu
vos Atstovai,

Lietuvos Respublikos Stei
giamasis Seimas savo rezoliu
cijoj 1921 m. lapkričio meto. 
11 d. pareiškė suverenę Lietu
vos valia teikti Klaipėdos 
Kraštui, susijungus jam su ki
tomis Lietuvos žemėmis, auto
nominį savo reikalų tvarkymu 
Lietuvos Respublikoje.

Vaduodamasis taja Lietuvos 
Steigiamojo Seimo rezoliucija, 
ir

atsižvelgdamas į esamąjį! 
Klaipėdos Krašto padėtį,

ligi bus pasirašyta atatin
kama konvencija su Svarbiau
siomis Aliantų Valstybėmis

Skelbiu Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės vardu šiuos 
laikinus Klaipėdos Krašto au
tonomijos nustetymus, ku
riuos Lietuvos Vyriausybe lai
kys savo pareiga vykdyti nuo 
šios dienos:

Klaipėdos Kraštas sudaro 
suverenėj Lietuvoj autonominę 
teritorijų.

Lietuvos Respublikos Vy
riausybei atstovaus Klaipėdo. 
Lietuvos Respublikos Preziden
to skiriamas Gubernatorius.

Lietuvos Respublikos Minis- 
terių Kabinetan įeis Ministe
ris be portfelio Klaipėdos rei
kalams. (Str. 1).

Klaipėdos Krašto įstaigų 
kompetencijai priklauso šie 
dalykai:

1) Valsčių ir apskričių ad
ministracija,

2) Kultas,
3) švietimas,
4) Viešoji pagalba ir higije- 

na, skaitant ir gyvulių, prie-

žiūros reglamentacija,
5) Socialė apsauga (darbo 

globojimas, darbininkų teisės, 
ir t. t.),

6) Vietinės reikšmės gelžke- 
liai, išskyrus valstybinius gelž- 
kelius; plentai,

7) Svetimšalių apsigyvenimo 
reglamentacija,

8) Vietos policija,
9) Civilių, prekybos ir kri

minalių žemės ūkio ir 'miškų 
įstatymų leidimas,

10) Teisingumas.
11) Klaipėdos Krašto ima

mieji tiesioginiai ir netiesiogi
niai mokesniai, išskyrus var
tojimo (konsumo) mokesnius,

12) Priklausomųjų Klaipė
dos Kraštui valstybinių turtų 
valdymas,

13) Medžių plukdymo ir na
vigacijos reglamentacija ka
nalais ir šišos, Juros, Minijos 
ir Virvišos upėmis,

14) Klaipėdos r Krašto preky
bos laivų įregistravimas.

Lietuvos įstatymai gali iš
plėsti Klaipėdos Krašto įstai
gų kompetencijų į kitus daly
kus. (Str. 2).

Visiems dalykams, kurie 
einant 2-jo straipsnio nusta
tymais nepriklauso Klaipėdos 
Krašto įstaigoms, yra kompe
tentinga tik Lietuvos Respub
lika. (Str. 3).

Kiek tatai nesipriešina šio 
akto nustatymams, Klaipėdos 
Krašto Seimo priimtieji įstaty

mai, taip pat Klaipėdos Kraš
to Valdžios dekretai ir įsaky
mai neprivalo turėti savyje 
nieko, kas butų priešinga Lie
tuvos Konstitucijos princi
pams, išreikštiems jos II, V, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII sky
riuose. (Str. 4).

Nustatymai, kuriuos Lietu
vos įstatymų leidžiamoji galia 
priims vykdydama tarptauti
nes sutartis ir konvencijas, bus 
taikomi ir Klaipėdos Kraštui. 
Tie nustatymai vykdyti bus pa
vesta Klaipėdos Kraštcr įstai
goms jų kompetencijos ribo
se. (Str. 5).

Lietuvos Vyriausybė davinės 
ckzekvaturas svetinių šalių 
konsulams Klaipėdoj, atsiklau
susi Klaipėdos Krašto Valdžios 
nuomonės. (Str. 6).

Pasai Klaipėdos Krašto vie
tos gyventojams bus duodami 
Klaipėdos Krašto įstaigų Lie
tuvos Respublikos vardu ir ei
nant Lietuvos Vyriausybes iš
dirbtomis taisyklėmis. Pasuo
se bus pažymima, kad paso 
savininkas yra Lietuvos pilie
tis ir kartu Klaipėdos Krašto 
vietos gyventojas. (Str. 7).

įstatymų leidžiamųjų galių 
vykdo Klaipėdos Krašto Sei
melis (Atstovų Rūmai),.

Seimelio priimtuosius įsta
tymus skelbia Gubernatorius 
15 dienų laikotarpyje, skaitant 
nuo dienos, kada įstatymas 
jam bus pateiktas. Įstatymus

kontrasignuos Direktorijos pir
mininkas arba vienas jos na
rių.

Seimelio nariai Renkami 
Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojų trejiems metams, einant 
Lietuvos Rinkimų Įstatymu ir 
skaitant vienų atstovų 5,000 
gyventojams arba dalims per 
2,500 gyventojų. - Vien tik 
Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojai turi teises būti renka
mais. (Str. 9).

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS VISUOMENEI I
Turiu už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarna
mį (surnmer resort), kur ga
lima linksmai praleisti karštas 
vasaros dienas, prie gražaus 
ežero kur randasi geriausio 
maudynės visoj Wisconsino 
valstijoj.

iš

SiZEMET’S LON1G LAKE 
RESORT, 

Cainpbdllsport, Wis., 
R. 4. B. 56

F. J. Szemet Vedėjas.
Pasarga: Važiuojantiems

Chicagos reikia imti traukinį 
nuo North Western stoties iki 
Campbcllsport, Wįs., o iš ten 
iki Long Lake. Taipgi auto
mobiliais yra labai paranku 
važiuoti.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. TLU

Ar jys žinote, kad
Pasiremiant census iš 1920 lietuvių 

šioje šalyje 336,600, iš kurių 154,373 
yra gimę šioje šalyje? Ar jus žino
te, kad skonis 100% gryno Turkiško 
Tabako Helmaruose jus greitai pažin
site skirtumą tarpe malonių cigarctų 
ir paprastų cigaretų?

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be (POC Be 
Peilio* t u Skausmo

Kad išsigydyti savo rupturų 
kur kiti pirmiau išsigydė yra 
tik natūralūs pasėkimas kitų. 
Gydymas yra saugus, be skau
smo ir nesutrukdys jūsų nuo 
kasdieninio užsiėmimo, galė
site dirbti kaip paprastai.
Skaitykite ką Mr. Kucera rašo:

“Kiek laiko atgal aš pasly
dau kuomet kėliau sunkų dai
ktų ir iš to gavau rupturų. Aš 
skaičiau apie Dr. Flint gydy
mų ir nuėjau pas jį. Jis išgydė 
mane puikiausiai, be peilio ir 
be skausmo, nesugaišau nei 
minutes nuo <larbo ir dabar 
esu sveikas ir stiprus.

“Aš tikrai rekomenduoju šį 
puikų gydymų kiekvienam žino 
gui, kuris turi ruptura.

Alois Kucera, 
2716 S. 63rd Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididi

nusias gyslas kojų be peilio. Be 
guminių pančiakų ar kitokių 
prietaisų. Gydymas yra išras
tas mano paties. Taipgi gydau 
privatiškas socialus Ijigas mo
terų ir vyrų. Viskas užlaiko
ma paslapty.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

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

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomls, uždaryta.

Jus u Pačių

NjlA MAS 
Uždarymo Išpardavimas

Ateikite Nedelioj j CONGRESS PARKA
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

musų pirkėjams.
DARBININKAMS ŽMONĖMS: PROGA

Tas išpardavimas, tai kalba Chicagoje. Visi lotai tapo išpar
duoti pigiau negu olsėlio kainomis. Ir kainos jų pakils grei
tai 25% po šio išpardavimo.

DIDELI 50 PĖDŲ HOMESITES
Vanduo, suros, elektros šviesa ir medžiai susodinti ant da
lies praperčių. Nuo $575 iki $179

$50 iki $100 pinigais, kitus po $5 iki $10- į mėnesį.
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi- 
nutos nuo didmiesčio, kelionė kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dienų. Didelė nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Wcstern Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; feras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavų namų augštos rųšies 'lietuvių apgyvento] 
vietoj. Veikite tuojau!

ATEIKITE NEDĖLIOJ
Musų žmogus turės prisisegęs raudonų “Oliver Salinger & 
Co.” ženklelį pasitiks jumis prie C. B. & Q stoties kaip nuro
do lentelė:
Western Avė. kt 18th St.

9:48 ryto
10:47
11:48
1:48 
2:38

> 4:14
Kelias automobiliais:—Ogden Avė. iki didelio užrašo prie 
prie Arthur Avė. Congress Park, paskui du plokus į pietus 
iki vietai.

Chicago Title & Trust Co. garantuoja jūsų title

OLIVER SALINGER & COMPANY
629 First Nat’l Bank Bldg.

Randolph 5334-4333
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito
Jei jus negalite ateiti nedėlioję tai atsiųskite šį kuponų.

Į "OLIVERSALINGER & CO., |
629 Ist Nat’l Bank Bldg. .

I Chicago, III. |
I GERBIAMIEJI: , e ...... .

Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link I 
i jūsų lotų I

I Vardas ........................................................................................... • |
Adresas ........................................................-.....................-........ ■

| Telefonas........................................................................................ I

Cicero Stotis—48th Avė.
9:45 ryto
10:53 ” ’
11:54
1:45
2:39
4:20

VieAyLes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBE parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Ametikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.
Reikalauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
keliones reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

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

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iimokijimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

, Ofiso Telefonas IAT? U A TJUnAIY , Busto Telefonas 
Central 4104 BU. AnnitaKe 3219

VIDLRMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madiaon St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DIDELE OLSELIO
RUBU KRAUTUVE

IŠSIBAIGĖ LYSAS! EINAME LAUK IŠ BIZNIO

VISAS $95,000.00 STAKAS
H BUS IŠPARDUOTASTIESIAI PUBLIKAI

Pigiau Negu Padarymas Kainavo
TIKRAI TAI NEPAPRASTAS RŪ
BŲ • IŠPARDAVIMAS METUOSE

Išpardavimas atsidarys pėtnyčioj ir subatoj ir per visą 
sekamą savaitę.

Mes užbaigėm — einam lauk — priversti parduoti — mes turime atiduoti mu
sų gigantiškų stakų augštos rųšies 2 kelnių siutui, turime apversti į pinigus 
tuojaus. Tūkstančiai siutų, atsisakiusių paimti retail krautuvių, iš priežasties 
pasivėlinusio sezono — padaro tų musų žingsnį ' butinu. Tas, sykiu augšta 
renda, priverčia mus apleisti biznį. Jus gausit iš to pelnų. Nesivėlinkit — ne
leiskite, kad kas jumis nuo to sulaikytų. Gaukite savo dalį niekuomet neuž
mirštamos vertės. Tai yra tikrai didžiausis išpardavimas kur nors iki šiol 
buvęs. Šis olselis tikrai bus prisigrūdęs žmonėmis. Ateikite ankstai ir gau
kite geriausj pąsirinkimų. jsimkimą.

Vyrų 2jų Kelnių Siutai
Paprasta 

Vertė $40

Paišelio dryželiais, shadow plaids, herringbones, rudi, mėlini, taus, pilki, 
gražių sumaišymų1 visi \yilnonio išdirbimo kaip tai, worsteds, cassimeres, 
ševjotai, kieta ir minkšto Išdirbimo. Naujausi ir vėliausių madų styliai 
jauniems ir suaugusiems vyrams. Visų mierų — storiems, paprastiems ir 
ploniems. Tokiomis kainomis kurių jus iki šiol dar nematėt. Eikite į šj 
milžinišką išpardavimą. Kiekvienas siutas yra pasiutas patyrusių siuvėjų. 
Nemokėkite augštų retail kainų. Ateikite čionai ir pirkite pigiau negu 
kainuoja padarymas.

PAT TUT Til? A fsiutai tropiški worsteds, moheirs, gabardines, 
r šviesių ir tamsių spalvų, 1 ? 50

visų stylių ir mierų. šiame išpardavime tiktai4* ■

Vyrų vienų kelnių siu- Vyrų 2-jų kelnių siutai, Vyrų 2-jų kelnių siutai, 
tai, verti $30 vej’ti $50 verti $60

$13.50 $21.75 $25.00 ,

VIRŠUTINIAI KAUTAI “ dįor $17.75

Standard Clothing House
IŠDIRBĖJAI 

641-643-645-647 South Wells St. 
Prieš Grand Central Stoti. » '■

Visas aptlnis augštas, ’/z bloko j pietus nuo Harrison.

ATDARA KIEKVIENA VAKARĖ IKI 6 VAL.

—SURASTA—i

ANT GALO „
Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker
ir M. B. Jevvell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

<■" ---------------------------
Gal jums reikalingi 

akiniai

JEI paprasta laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšta virš Platta ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.
k- . , *

Del jūsų sveikatos.
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šj puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie manė, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock,
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

Tel. Lafayetta 4221
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuvianu visados 
patarnauju kuogeriauaial

M. Yuška,
3228 W. >8th Bt„ ChlcafS. IR.

- -

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

_ ĮT . r— — —

Dėk ji ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, didelės ar mažos iifl 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius. *

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turis rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus paradyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St., Adams, N. Y. 
nemokamam ifimėginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uidėk ji ant 
rupturos Ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai uisidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti Aito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia toki pavojų, nes jų 
rupturos jfems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias ruptura*, i kurias galėjai du kumščiu 
įdėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau. ,

DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
500 B. | Main St., Adams,N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 

' turai.

Vardas ................. —----------------- --------——

Adresas ....... — t

Valstija —.................... .................... ............ —< .\—-------------- J
t.
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ASMENĮ) JIESKOJIMAIPRANEŠIMASLietuviu Rateliuose
Roseland

Rado nušautą lietuvį
ĮVAIRUS SKELBIMAI

SOTGDENGTYSTfi

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

Pranešimai

Naujienų Pikniką 
dieną, 1923, Čem

North Side
APSIVEDIMUI

GUŽU—GUŽU GUŽYNE 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

vis 
tai

Įtariama tūlas Casky, kad jis 
nušovęs Edvardą Grigoravi- 
čių dėl jo pinigą.

gatve 
persi-

REIKIA operatorky prie 
moterų mazgojamų dresių.

THE GREENBERG
DRESS MFG. CO. 

1943 N. Wėstern Avė.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tinkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimę 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

* Phone Lawdale 0114.

ir ta mcr-
Ji papasakojo, policijai,

REIKIA moterų ar merginų 
darbui į bekernę, naktimis, 
$16 pradžiai.

Atsišaukite:
3659 W. Harrison St.

Kai sugrįš —r look out, chica- 
giečiai! — iięwyorkiečiai ža

da jums ją paveržti.

mokyklą — Chicago
of Dental Surgery

lietuviai, Petras
ir ’ Mateušas žil-

Draugyste Palaimintos Lietuvos lai
kys savo priešpusmetinį susirinkimų 
sekmadienį, birželio 10 d., 1 vai. po 
pietų, paprastoje svetainėje.

Visi nariai yra kviečiami dalyvau
ti, kad paskui nebūtų jokių nesusipra
timų, nes draugija turi labai daug 
svarbių reikalu išspręsti.

REIKIA prižiūrėtojos (forelady) ir 
patyrusių operatorkų prie vaikų maz
gojamų siutų. Prižiūrėtoja turi būti 
atsakanti, gera egzaminuotoja darbo 
ir prižiūrėjime merginų taipgi ir sek
cijų.

BOYBILLE MFG. CO.
180 N. Market St.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirin
kimas įvykos 10 d. birželio, 2 v. po 
pietų Zvionzek Polek svet. 1315 N. 
Ashland Avė. Meldžiame' narius ne
pamiršti atsilankyti, yra svarbių rei
kalų. —Sek, A. Lungevicz.

SLA. 129 kuopos šemyniškas pikni
kas įvyks sekmadienį, birž 10 d. nuo 
10 vai. ryto, Beverly Kilis miške. 
Kviečiame visus dalyvauti. Važiuoti 
reik į pietus Ashland karais, iki ga
lo, paskui paeiti vieną bloką į pietus 
ir 5 blokus į vakarus.—Valdyba.

REIKALINGA pardavėja į čevery- 
kų Storą turinti patyrimą čeverykų 
pardavinėjime, turi pirmenybę, arba 
turinti patyrimą kaipo pardavėja. Su 

’batomis po pietų ir vakare.
Atsišaukite

I 1720 W. 47th St.

L. S. J. Lygos 1-os kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks birželio 8 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St. Visi draugai malonękite 
susirinkti. — Komitetas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

'Praeitą utarninką žmonės, 
atėję į Edvardo Grigoravičiaus 
groserijų sankrovą, ps(ie 30- 
tos gatvės ir Union Avė., ra
do jį gulintį ant grindų negy
vą — nušautą.

Užmuštasis buvo nevedęs 
žmogus, 60 metų amžiaus ir, 
sako, turėjęs nbmaža pinigų. 
Gyveno kambariuos sankrovos 
užpakaly.

Ona Leportienč, gyvenanti 
čia pat po Nr. 2926 Emerald 
Avė., papasakojo atvykusiai 
po!li|Cįijai, kad Grigoravičius 
draugavęs su jos giminaite 
Verną Comisky, 24 metų mer- 
gina|^bct nežinanti jos adre
so. Tuo tarpu atėjo 
gina.
kad užmuštasis paprastai slap- 
stęs savo pinigus sankrovoj, 
dagi praeitą pirmadienį jis su- 
viniojęs į laikraštį 3000 dole
rių ir užkišęs už sukrautų len
tynoj prekių. Bet jokių pini
gų nerasta.
papasakojo,

gabenti tas dvi moteriškes, o 
tuo tarpu begriozdžiant san
krovoj 'rasta revolveris, įmes
tas į vieną didelę statinę. Vie
nas patronas buvo iššautas — 
kulipka lygiai tokia pat, ko
kia buvo Grigoravičius nušau
tas. i

Atgabenta Mitcheillienė ir 
jos duktė Gasky’ienč pripaži
no, kad revolveris esąs Cas- 
ky’o, kurs penki mėnesiai at
gal apleidęs savo žmoną, pasi
imdamas su savim ir tą re
volverį.

Policija dabar j ieško Cas- 
ky’o, kurs spėjama esąs Ra- 
cine ar Kenoshoj. Tardymas 
įvyksiąs birželio 20 dieną.

Vienas užmuštas, ke
turi sužeisti.

Cluicago & Nortlijvestern 
gelžkelio garvežiui įbedus į at
darus svetinius bėgius ties N. 
California Avė. ir Kinzie St. 
ir susitrenkusi 311 kitais ten 
stovėjusiais vagonais, konduk
torius Jotui Koenigsfeld, 206 
S. 16th Avė., Mayivood, tapo 
užmuštas, o keturi kiti gelž- 
kelio darbininkai sunkiai su
žeisti.

Tirinejimsa miesto poli
tikierių suktybių.

Mergina taipjau 
kad užmuštasis 

Antaniną Mit- 
chellienę, kuri su savo dukte
ria, Mrs. Albėrt Casky, gyve
nanti po num. 4753 S. Honorc 
St. Policija tuojaiA nuvyko at-

Specialinė grand jury, tiri- 
nėjanti miesto politikierių pa
dalytas suktybes su visuome
nes pinigais Thompsono ad
ministracijos laikais, suradus, 
kad didelių suktybių padaryta 
taipjau gaisro departamente ir 
dar didesnių statant Michigano 
bulvaro tijtą, atsiėjusį mies
tui 16 milijonų dolerių.

: Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovė buvo surengusi iš
važiavimą birželio 3 d. į Wa- 
shington Heights mišką. Iš ry
to linojo, neperdaug graži die
na atrodė, ir rengėjai riiaųė, 
kaid neturės pas^sekiriio;. Bet 
po pietų pradėjo saulutė kai
tinti, debesiai 'prasiblaivė ir 
atrodė ant gražaus pusdienio. 
Apie antrą valandą po pietų,, 
pusėtinai daug publikos prisi
rinko. Prasidėjo žaismės įvai
rių rųšių, paskui atsilankė ir 
muzikantas. Kadangi tame miš
kelyje nėra įrengtos šokėjams 
platformos, tai šokta ant pie
vos. šokėjai, jei pailso, ture-? 
jo gražių Mietų po medžialis 
pasilsėti, pasigėrėti gamtos ža
lumynais. Buvo ištroškusiems 
atsigaivinti minkštų gėrymų. 
Apart šokių ir žaismių kito
kių pamarginimų nebuvo. Kai 
tie patys žmonės lankosi į iš
važiavimus, bendrovė gal ir ne
matė reikalo suruošti kokį pro- 
gramėlį. .Publikos buvo prisi
rinkę pusėtinai daug. Bendro
vei liks kiek pelno. Temstant 
publika pradėjo skirstytis, 
smagiai laiką praleidus. Daly
vavusieji turės atmintyje atsi
buvusį išvažiavimą ir nepa
mirš dažniau atsilankyti į su
ruoštas pramogas, arba kai 
kurie dar gal keletą Šerų ben
drovės nupirks, nes dabar yra 
pradėtas vajus. Roselandiečiai 
nori kaip gaJlint gdeidliau įsi
gyti s nuosavą namą su svetai
ne. — L. I). N. B. Koresp.

Darbininku Namo Ben 
drovės reikalai.

ANTANAS JUREVIČIA
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

birželio 6 d., 1923 m., 10 vai. va-* 
kare sulaukęs 35 ųi. amžimisi 
Velionis " paėjo Laumių ’ kainvo, 
Sėdos valsčiaus, Mažeikių apsk. 
Paliko didžiame nuliudime mo
terį Teofilę ir sūnelį Antaną 8 
metų. Laidotuvės atsibus biis 
želio 9 d.. 9 vai. ryte iš namų 
209 E. 151 St., Harvey, III. į Vi
sų Šventų bažnyčią, iš tenais į 
Šv. Kazimiero kapines, Rose
land, III. Gimines, pažįstami ir 
susiedai bukit malonus dalyvau
ti laidotuvėse. Ilsėkis mano 
mylimas vyre, tegul tau būna 
lengva žemelė.

Palieku didžiausiame nuliudi
me. Moteris ir sūnelis

Jurevičienė.

Vis dar nepamiršta 
“slekerių”.

Justicijos departamentas 
dar nepamiršta “slekerių”,
yra tų jaunų vyrų, kurie karo 
metu vengė kareiviavimo ir 
slapstės. Užvakar tapo dėl to
kios nuodėmės suimtas tūlas 
Tcddy Kamber, 37 metų aus
tras. Del nesiile^istravitno jis 
buvęs dar 1917 m. areštuo
tas, o paleistas po kaucija — 
pabėgęs. Dabar jis laikė “min
siu gėrynių” sajliuną po Nr.

3202 Wcntworth Avė.

EDVARDAS GREGORAVIČIUS
Mirė birželio 5 d., 1923 m., 

amžiaus 60 metų, paėjo iš Kau
no rėd., Raseinių apskr., Viduk
lės parapijos, Amerikoje išgyve
no 24 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Praksida Lietuvoje, sese
rį Aleksandrą Mcžlaiškienę 
Amerikoje ir seserį L. Bajorie- 
nę Lietuvoj. Pusbrolius: Ludvi- 
ką ir Feliksą Grego ra vičių ir 
puseserę Ant. Mickevičienę 
Amerikoje.

Laidotuvės įvyks birželio 8 d., 
1923 iš namų 2154 W. 23 St. į 
Aušros Varių bažnyčią 8:30 vai, 
ryto; po pamaldų į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 
___________ Nubudę Giminės.

Nusižudymas.
Paežcry, ties 78-ta 

'rasta begulintį,' gerklę 
{liovusį Oskarą Nelsoną, 43 m., 
3013 78th St. Buvo dar gy
vas, bet nugabentas ligoninėn 
tuoj pasimirė. Nesenai buvo 
mirus jo žmona ir po to, kai
mynai sako, jis vis buvęs la
bai susikrimtęs.

Susišaudymas — vienas 
užmuštas.

Frank Sexton, 1325 Wash- 
burn, įtariamas kaipo darbi
ninkų mušeika, tapo užmuš
tas revolverių kovoj su dviem 
“Checker taxi” šoferiais ties 
restoranu 2003 W. Division 
St. šoferių vardai — John 
Rosc, 3466 N. Avers Avė., ku
ris nušovęs Sextoną, pastara
jam jį užpuolus, ir Max Reif- 
man, 4943 N. Albany Avė. Abu
du šoferiu areštuota.

Susirinkimas Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės įvy
ko birželio 4 d., Strumilo sve
tainėje. Susirinkimas buvo 
šauktas atvirutBiniš,\bet šeri- 
ninkų atsilanki neperdauglau- 
siai, gal būt dėl to, kad buvo 
pošiltis vakaras. Perskaičius 
abudu protokolu iš prdeitų su-’ 
sirinkimų, sekė komiteto ra
portai. Pirmininkas paaiškino, 
kurie buvo pasdža<|ėję pirkti 
Šerų po šimtinę, kiekvienas pu- 
sėtinai mokasi, dar kai kurie 
yra neužsimokėję, turėtų pasi
skubinti, nes jau baigiasi pa
skirtas laikas. Raštininkas bu
vo pridavęs biią už atvirutes, 
buvo jam išmokėta;. Iždinin
kas pranešė, kad pinigai už Še
ras dabar pusėtinai plaukia į 
iždą, nežinia tik kaip ilgai. 
Kontrolės ir revizijos komisi
ja šį kartą raporto neturėjo 
prirengusi, žadėjo sekantį mė
nesį prirengti. Išvažiavimo 
rengimo komisija pranešė, kad 
išvažiavimas įvyko birželio 3 
d., Washingtono Heights miš
ke, ir pusėtinai pavyko, buvo 
daug publikos prisirinkę ir iš 
to išvažiavimo bendrovei liks 
kiek pelno. Išrinkta komisija 
peržiūrėjimui bilų buvusiojo iš
važiavimo, peržiurėjus ant vie
tos bilus rado, kad išvažiavi
mas davė pelno bendrovei 
$12.00. Toliaus sekė raportai

komisijos, kuri rūpinasi planu 
busiančiam namui. Jos rapor
tas buvo ilgas, čion nemanau 
atkartoti, tik svarbiausia pa
minėsiu. Ji iau kreipėsi į ke
lis7 arkitektus, kai kurie už pa* 
gaminimą plano reikalauja 
nuo viefio iki penkių nuošim
čių, kiek bus namas vertas, 
arba kiek namas kainuos. Vie
nas komisijos narys suradęs 
arkitektą, kuris apsiimąs pla 
ną padaryti už penkis šimtus 
dolerių. Įgaliota tą pačią ko 
misiją kreiptis į tą arkitektą 
ir pradėti derėtis. Kai kurie 
arkitektai* patarę komisijai, 
kad įėjimą į svetainę darytų 
iš 104 St. nuo idlos, tai nuo 
fronto štorai nėkiek nesusi
mažins, o svetainei nėmaž ne 
pakenks. “Steičius” butų nuo 
fronto Michigan Avė. Kai ku 
rie išsireiškė, kad butų atbu
lai svetaine. Kaip jau yra su* 
planuota, svetainė bus ant an
tro aukšto, per abudu lotus, ir 
didesnė butų negu Strumilos 
ar Stančiko. Kaip planas bus 
padarytas, tuokart bendrove 
galės pasitarti su kontrakto- 
riais, kiek toks namas kainuo
tų. Dar, matyt, nevisi šėrinin- 
kai lankosi į bendrovės susi
rinkimus. Reikėtų visiems lan
kytis, nes dabar jie labai svar
bus — reikia išspręsti planas 
businčiam namui. Po laiku 
kad nesakytumėt, kad netokį 
planą padaryta, kokį norėjo
me. Turi teisės kiekvienas šė- 
rininkas ir šėrininkė spręsti 
apie planą ndfno,. užtai nepa
mirškite .atsilankyti į bendro
vės susirinkimus, šėrininkai 
dažnai yra šaukiami atvirutė
mis; dėl v nesilankymo į susi
rinkimus bendrovės, jeigu mes 
netaip nuplanuosma, kaip jus 
manote, tai bus ne musų’kal
tė, bet jūsų, kurie nelankote 
bendrovės susirinkimų. Sekan
tis susirinkimas bus dabai svar
bus, nepamirškite atsilankyti. 
— L. D. N. B. Koresp. J. T.

prie Antro Apskričio, kurs 
nuo senai jau disku-
suojamas. Tatai pusmeti
nis susirinkimas turės išspręsti, 
priklausyti, ar pasitraukti. Mat 
kai kurie nairai sako, kad Aps
kritys nieko gera kuopai neduo
dąs ir daugiau esą dalykų, kurie 
kuopos nepatenkiną.

Kuopa nutarė , surengti išva
žiavimą į Jeffersono girią, taip
jau paskyrė iš savo iždo 5 dole
rius p. Damijonaičiams, kuriuos 
ištiko nelaimė, liga, ir labai su
vargino. —Narys.

Nauji lietuvių dentistai.
-------------------- r- ' /

Birželio 5 dieną pabaigė den- 
tistikos 
College 
— du 
Lomanas
vitis (Dr. P. M. žilvičio bro
lis) . Abudu mano užsiimti prak
tika čiqr pat Chicagoje.

■ ■ .. ...........................■ ■ — .1^1

Kas galima pirktiuž 100 
Latviu rubliu.

Raising the Fa mi i y - m other words”all that glltiers is not gold I”

TVA(\V S&EMS

D-unG ^(o<J t>°- 
><oE/T uosr-

“Mariutės” Europon 
išlydėjimas "

Laikraštis “Rigasche Nach- 
richten” paduoda ižlinutę apie 
tai, ką galima pirkti už 100 
latvių rub. arba 2 latus (200 
santimų). Už 100 rublių gali
ma gauti maždaug:

0.39 amer. dolerių, 
1 anglyk šilingą 8 pensus, 
5 pranc. fran. 68 santimus, 
12.50 čekosl. kronų, 
1 olandų guldęną, 
10,810 vok. markių, 
13 suomių markių 80 pcn., 
12,728 elnkų markių, 
3.87 litų,

z0.38 rusų aukso rublių, 
.1 švedų kroną 46 oru, 
V/% sv. sviesto, 
4 sv. cukraus, 
8% štofų pieno, 
17 kiaušinių, 
3V£ sv. mėsos, 
2l/> sv. lašinių, 
8—9 silkių, 
56 sv. bulvių, 
10 galvukų salato, 
V/i sv. špinato, 
20 s v. juodos duonos.

j. [‘IL-va”].

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 80 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynes reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tik i e tu.s grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

Aš, ONA ČIŽAUSKIENĖ, pirm ka
rės gyvenusi Rygoje, karės metais bu
vau Rusijoje, paskui sugrįžau į Lietu
vą, pajieškau savo dviejų sūnų, Bro
nislovo čižausko, 36 metų ir Vladis
lovo Čižausko, 33 metų, kuris vadinasi 
Walter Chape, gyvenąs 870 Fairview 
Avė., Detroit, Mich. Kas iŠ skaityto
jų žinotumėte, kur gyvena mano sū
neliai, malonėkite man pranešti bent 
per Postai Card, už ką dėkavoju iš 
kalno. Ona čižauskienė, 109 Hudson 
Avė., Brooklyn, N. Y.

SOCIALISTU PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d. 
Sekmadienį, birželio 17, įvyks So

cialistų Presos piknikas Riverview 
Parko piknikų darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas programas — prakalbos, mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par
tija turi pakvietus taipjau garsiuš 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus' šokiai 
iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

Įžangos bilietai 30 centų, išanksto 
galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ir 
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ir maloniai laiką praleisti šioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj.

Pikniko Rengėjai.

/ BAŽNYČIA 
Po vardu 

MOTINOS DIEVO ŠIDLAVOS
Lietuvių Tautos Katalikų 

3501 So. Union Avė.
Chicago, III.

Mišios šv. Sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet.

Mišparai 7:30 valandą vakare.
Visus Bažnytinius patarnavimus at
liekame pagal Jėzaus Kristaus įsaky

mus, meilė Dievo ir artymo.
Klebono rezidencija 

3509 So, Union Avė., 
Chicago, III.

Tel. Yards 1636 ,

New Y orkas. — Praeitų šeš
tadienį, birželio 2, vienuoliktų 
valandą ryto didelio būrio drau
gą ir pažįstamų lydimos, išplau
kė Europon, laivu “Majestic”, 
musų chicagietė — Marijona 
Rakauskaitė ir Ona Balčaičiutė.

Kiek teko girdėti, musų Ma
riutės atsisveikinimo koncertas 
Brooklyne visais atžvilgiais pa
vyko. Mariutė įsigijo sau daug 
naujų simpatizatorių, rėmėjų, 
kurie, jai sugrįžus iš Europos, 
žada pavilioti ją nuo chicagiečių. 
Taigi chicagiečiai apsižiūrėkite, 
išanksto persėrgsti jus

—Lukrecija.

SLA 226 kuopa, kuri birželio 
3 d. laikė savo priešpusmetiiiį 
susirinkimą, laikosi gerai ir nuo
latos auga narių skaičium. Vie
nas dalykas, ligi šiol dar neiš
spręstas, tai priklausymais

S S1G»k)
Post 'YOO daone-

£ E. E LOHfST lT
FOte

SAkKE’’

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

ar kviečia.

Šilto oro pramogos ir bičiuolystės 
jausmas vėl saukia mus visus į gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.

Čia bus žaismių, lenktynių, šokių, 
valgių, gėrimų ir svetingumo.

Kiekvienas smagus vyras su savo 
matere ar panele ir kiekviena smagi 
moteris ar panelė su savo vyru yra 
širdingai užkviesti į tą pšvasarinį 
Naujienų Pikniką, birželio-June 10 
dieną, 1923, Černausko Darže pne 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te
nai nuo 11 valandos ryto iki 11 valan
dos vakare. — Davaziuoti tenai gali
ma nuo kampo Cicero ir Ogden avė. 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da
bar naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.

Kviečia
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

West Pullmano Liet. Pašelpinis 
Kliubas, rengia pikniką nedėlioj, bir
želio 10 d., 1 v. p. p., Rivęrdale (A. 
Saduno) parke, 13413 Indiana Avė., 
Riverdale, III. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

■ ----------------------- “

SLA. 208 Moterų Kuopa rengia va
karėlį šeštadienį, birželio 9 d., Fellow- 
ship House, 831 W, 33rd Place. Pra
džia 7:30 vai. vak. Bus vakarienė ir 
šokiai. įžangos 50c.. Vakarėlio pel
nas skiriamas nelaimės ištiktų Dami
jonaičių naudai. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. — Valdyba.

LSS. 174 kuopos mėnesinis susirin
kimas. bus laikomas sekmadienį, bir
želio 10, kaip 10 vai. ryto. Visi drau
gai susirinkite laiku pas V. Jasmon- 
tą, 3950 S. Rockwell St., pirmas aukš
tas. j > —r Valdyba.

Lietuvių Piliečių Kliubas laikys sa
vo susirinkimą nedėlioję, 10 d. birželio 
1750 So. Union Avė. Tai yra naujai 
organizuojamas Pašelpinis Kliubas. 
Todėl visi apielinkės gyventojai malo
nėkite atsilankyti. Anton P. Bagdon.

Lietuvių Darbininkų Dr-ja Ameriko
je laikys pusmetinį susirinkimą šeš
tadienį birž. 9, 7:30 vai. vak. D. She- 
maičio svet., 1750 So. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taip pat norintys prisirašyti į šią 
draugiją, kviečiami atsilankyti! nes 
dabar yra numažintas įstojimo' mo
kestis, tik 1 doleris.

—Nut. Rašt. J. Kezis.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas laikys 
pusmetinį susirinkimą birželio 10, 
John Engels svetainėj, 3720 W. Hrfr- 
rison St., 1-mą vai. po piet. Visi 
būtinai pribukit, nes yra daug naujų 
dalykų apsvarstyti. Taipgi bus ren
kami darbininkai piknikui, kuris į- 
vyks birželio 17 d. National Grove, 
Riverside. Už neatsilankymų į mi
tingą bausmė pagal Kliubo nutarimą.

' —Valdyba.
Detroit. — Lietuvių Kooperatyvės 

B-vės susirinkimas bus laikomas pir
madieni, birželio 11 d., 7:30 p. m., 
bažnytinėj svetainėj. Svarbus reika
lai. Kiekvienas šėrininkas kviečia
mas būtinai atvykti.-X-Komitetąs.

' JAMES' A. BURKE, daro 
biznį kaipo Standard Realty 
Co., 736 W. 35th St., paskel
bia, kad atidaro naują ofisą 
3107 W. 63rd St. (apie 1 blo
ką j rytus nuo 'Kėdzie Avė.) 
Tame naujame ofise jis darys 
biznį savo tikruoju vardu. Nau
jas ofisas yra dadėčkas prie 
šito ofiso. Mr. Burke bus la
bai linksmas jei jo draugai at
silankys apžiūrėti jo • naujo 
ofiso.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino arba našlio, nesenesnio 35 metų 
amžiaus ir ne biedno. Esu 29 metų 
amžiaus, 4 metai kaip našlė, turiu du 
paaugusiu vaikus. Kurie norėtumėt 
susipažinti, atsišaukite 1739 So. Hal- 
sted St. Box 262. Prisiųsdami pa
veikslą, kurį grąžinsiu kiekvienam.

iH&vs Dofefoone ■
rux SEE.<T

THfXV POSV- l VVO0LONT*
KNOVJEU VOHERE

REIKALINGOS —
Pardavėjos mokančios lietu

viškai ir • lenkiškai kalbėti į 
(Dry Goods) krautuvę. Geros 
darbo sąlygos ir užmokesnis.

Kreipkitės:
H. STRUZYNA, 

3221 So. Morgan St.

Fišher ’
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
MOTERŲ

REIKIA —
MERGINŲ lengvam asem- 

blinimui.
Atsišaukite:

C. J. SYKES MFG. CO.,
2644 N. Maplewood Avė.

REIKALINGAS 
trarankis, valgis 
gera mokesnis. 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.
Box No. 31.

VYRŲ
bekeris an- 

ir guolis ir 
Kreipkitės į

PARDAVIMUI saldainių krab 
tuvė. Parduosiu už pusę kai
nos. Geras biznis. Visokių 
tautų apgyventa vieta, priežas
tis apleidžiam miestą. 602 W. 
26th St.

PARSIDUODA barbernė, atskirai 
viena ar su namu sykiu. Medinis na
mas, apačioj Storas ir 4 ruimai pagy
venimui, o viršuj 7 ruimai' pagyveni
mui Namas geram stovyje; įtaisy
mai barbernės taip kaip nauji, pasku
tinės mados.

1714 W. North Avė.

PARDAVIMUI automobilius (Cole) 
sedan 8 cilinderių, 4 sėdynių 1919 me
tų. Visas yra gerame stovyje ir ma
žai važinėtas. Parduosiu už pigiau
sią kainą.

Kreipkitės
3225 So. Auburn Avė.

REIKALINGA sena moteris, kuri 
sutiktų drauge gyvent ir prižiūrėt na
mus, bus duodama visas pragyveni
mas ir primokėta, galima atsišaukt ir 
iš kitų miestų .per laiškus arba ypa- 
liškai, žemiau nurodytu antrašu.

J. GALINIS,
919 W. 35th St., Chicago, III.

1 lubos iš užpakalio

REIKALINGAS 
trarankis, kad ir 
kautis darbo mes

Kreipkitės:
4530 So. Donore S t.

pekorius an- 
gerai nemo- 
išmokinsim.

Pardavimui kriaučių dirbtu
vė, kas nenori turėt bosą ant sa 
vo galvos ir padaryt lengvai pi
nigų. Kreipkitės. Priežastis li
ga, 5223 S. Laflin St., Chicago.

PARDAVIMUI groserne ir kendžių 
krautuvė, geroj vietoj,’oiznis nuo se
niai išdirbtas; galima gerą gyvenimą 
daryti. Priverstas parduoti pigiai iš 
priežasties išvažiavimą.

Atsišaukite
1549 N. Wood St.

NAMAI-2EME
ANT BRIDGEPORTO

REIKIA moteries prie namų 
darbo, virti jr t. t. Nereikia 
ska'Ubti. Geras namas, gera mo
kestis.

L. H. LICHTERMAN, 
1305 N. California Avė.

REIKIA — 
VYRŲ. 
PEOPLES IRON

METAL CO., 
5835 So. Loomis 

Phone Englevvood

and

St.
2575

PARDAVIMUI automobilių 
landrė. Darbas atliekamas su 
mašinomis. Simonizing ir mo
torų valymas. Kaina $2,700. 
[plaukų [ mėnesį $450.

5615 Harper Avė.

1 SPECIALIS BARGENAS ;
PARDAVIMUI groserne ir fruktų 

krautuvė sena ir išdirbta vieta, gera 
dėl biznio. Pardavimo priežastis ne
sutikimas partnerių.

Kreipkitės
3432 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA vyrų darbui į vil
nų vėrauzę. Gera alga ir dar
bo valandos. Atsišaukite tuo
jau.

S. SMERMAN & SONS, 
1117 W. 35th St.

PARDAVIMUI pigiai minkštų 
gėrimų parloras.

4914 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 3174 arba 7158

Klauskit Bill

PARDAVIMUI automobilįų repeir 
šapis. Geroj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas, telpa 11 karų. Užpakalyje 
galima gyventi.

Atsišaukite
4257 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 0409

Vienas iš puikiausių ir vi- 
gadniausių pagyvenimų Bridge 
porte, apsodinta medžiais ir žo
linas, 7 kambariai, maudynes, 
karštu vandeniu šildoma, skal- 
binyčia, elektrikas ir naujas 
garadžius automobilių, savi
ninkas priverstas parduoti 
trumpam laike, dėl tolesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą.

ANT BRIDGEPORTO.
Biznio mūrinis namas: 2 Sto

rai ir 10 pagyvenimų. Renda 
$2,8-56i.OO per metus, kaina 
$20,000. Klauskite S. F. Mar- 
tinkus.

NAMtl-ŽEME
NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 

JUS LAUKIA.
Pardavimui vienas iš gražiausių ir 

tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 8 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlypj, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sh- 
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

' Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
misinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla
ną, su mažai pinigų, kitus išmokėjo 
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., . Chicago, III.

NAMAI-2EME

Gražus dvarelis Lietuvoje
Pasitaiko proga pirkti 

gfažų ūkį Lietuvoje Biržų 
apskrityje, ant Mūšos upės 
kranto. Ūkis susideda iš 80 
hektarų (apie 74 dešimti
nes) žemės su triobomis ir 
dideliu sodu. Pievos potvi- 
nio užliejamos. Parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės į 
adv. K. Jurgelionį Naujienų 
ofise.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 304,
10 N. Clark St.

REIKIA trukerių ir loduoto- 
jų prie budavojimo mažų na
mukų. Gera alga ir proga išsi
dirbti į geresnį darbą, kaip tai 
čekerių ir statytojų. Atsišau
kite prie samdymo vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1349 W. 35th St., 

Klauskit Mr. Dunn.
Vienas blokas į rytus nuo 

Ashland Avė.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė, (ice 
crcam) ir taip daugiau visokių 
gėrimų krautuve; labai geroj 
vietoj. Atsišaukite tuojaus pas 

A. URBONAS, 
1109 S. Leavitt St.

PIGIAI PARDUOSIU BUčERNE 
arba mainysiu ant namo, priimsiu lo
tą į mainus, priežastis nesusipratimas 
darbe.

Atsišaukite
3523 So. Halsted St., 

Chicago, III.

VINIŲ kalinėtojų, greitų vi
nių a kalinėto jų ir vyrų kurie 
gali gerai vartoti piuklą ir kū
jelį prie budavojimo mažų na
mukų. Švarus nuolatinis dar
bas su gera proga išsidirbimo 
į geresnį Atsišaukite
prie samdymo vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1349 W. 35th St., 

Vienas blokas į rytus nuo 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI delikatessen, 
grocery, su geru staku, įsteig
ta 12 metų tani atgal. Parda
vimo priežastį? liga. Turiu par
duoti tuojau. Geras lysas, 4 
kamb. gyvenimui iš užpakalio. 
Renda $35. Jei reikės, atiduo- 

REIKIA darbininkų. Darbas Isin ant išmokėjimų. Biznio da- 
lentų jarde. Nuolat ir švarus roma į dieną $50 iki $75. Taip- 
darbas su proga pasidaryti $ parduosiu ir rakandus. 15 
tally man ir gauti daugiau al-|E- 67th st-> Wentworth 2639. 
gos. Atsišaukite prie samdymo 
vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1343 W. 35tli St., 

Vienas blokas į rytus nuo 
Ashland Avė.

ANT pardavimo lunch-rui- 
mis, stalai, krėslai, ice baksas, 
Safcty liuksas, gasinis pečius 
ir bučernės kaladė.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.'

MOLDERIŲ, core dirbėjų ir darbi
ninkų j nvalleablc ir grey geležies 
fandrę.

Atsišaukite
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO., 

Samdymo ofisas
1760 Diversey Parkway'

 — SALIUNAS ir kendžių što- 
--------- -- tas ant pardavimo. Priežastis 

" .-------------------------------I— pirkau kepyklą,
beilenų ir trukerių. Ateikite Antrašas:

pasirengę darban. Gera alga. 2O1 F llfith St
F1?^ !^GHES C°- ’Tel. Pullman 4110.

1405 W. 21-st Street

REIKIA —
DARBININKŲ.

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO.

607 West 66th St.

> ______ J1ARDAVTMUI minkštų
REIKALINGAS barberis, va- rin’^ Par(loras.

karais ir Subatomis nuo pic-1 Kreipkitės:
1 4125 S. Ashland Avė.

Atsišaukite: I Tel. Blvd. 4937 J.
BRIGHTX>N RA'RBER SHOP, 

4222’/2 Archer Avė.

gčĮ-

BĖK PAS C. P, Suromski, 
gausi bučernę už pusę kainos, 
arba mainysiu ant namo, loto 
automobilio arba saliuno. C. 
P. Suromskis, 3346 So. Hal
sted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
visais įtaisymais. Yra kambariai dėl 
gyvenimo, 4 maudynės. Biznis iš
dirbtas, puikioj apielinkč tirštai lie
tuvių apgyventa.

153 E. 107 St. 
Roseland.

ROSELANDO NAUJOJ 
SUiBDIVIZIJOJ <

10224 Forest Avė., 3 lubų 
naujas mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 5 kambarius ir 
aukštas skiepas, garu šildoma, 
maudynes, gasini pečiai, skal- 
binyčios, aržuolo medis ir vė
liausi įtaisymai. Renda $2,340 
ant metų. Klauskite S. F. Mar- 
tinkus.
M. J. KIRAS, REAL ĖST ATE 
IMPROVEMENT COMPANY,

3335 So. Halsted Street, 
Yards 6894.

PARDAVIMUI medinis na
mas nelabai senas, gražioj vie
toj. Parduosiu už $1,950.00.

Atsišaukite:
PETRAS BUTKUS, 

2132 W. 23rd St., Chicago

DIDELĖ proga gražiausioj dalyj 
Cicero, Parkholme parsiduoda keturi 
nauji namai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
tai 30x125. Kaina prieinama. Atsi- 
šaukit pas savininką

A. MILAUCKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1.8212 S. Peoria St.

Kampas 18 PI.

PARDAVIMUI galiūnas, geroj vie
toj lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas per daug metų, tarpe lietuvių. 
Pardubsiu pigiai, nęs man vienam per- 
sunku du bizniu jąikyti.

Atsišaukįte
4530 So. Koyne Avė. 

Chicago, III.

SUSTOK ir klausk Kazimie
ro Valaičio. Dar tokio barge- 
no ant Bridgeporto ir prie vie- 
nolyno nebuvo girdėti. Parda
vimui muro namas 3 augštų, 6 
gyvenimų po 4 kamb., elektra, 
įjtisas, visi parankumai, ccmen- 
tuotas skiepas, kaina tik $9,- 
500. Rendos neša į mėnesį $115. 
Reikia įmokėti tik $5,000, o 
kitus duos savininkas ant pa
lūkanų. K'i'tas bargenas prie 
vienolyno, 2 ąųgštų mūrinis 
namas po 6 kamb. Elektra, 
gasas, maudyne, visi paranku
mai, kaina $13,500. Labai link-

• Įsma čia gyventi. Galima laiky
ti vištų, ančių, karvių. Aš tu- 

. ... * riu daugiau namu visose daly-JEI jus nonte turėti gen, I Kam
karų, jus negalite praleisti pro- 3338 s Auburn Avė.,
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums1 
gerą patarnavimą. Kaina |985 
Jei norėsite išmokėjimai^.

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ
Arba mainyk ant bučernės, 

grosernės ar lotų, 2 pagyveni
mų' namas su saliunu ir ba
rais, namas randasi labai ge
roj vietoj tarp dirbtuvių, tin
kantis tam bizniui. Rendos $75 
į menesį, kaina $7,500. C. P. 
Suromslcis, 334X> So. Halsted 
St., Chicago, 111., Tel. Boul.
9641.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 7 kamba/ių namas, 
su dideliu sandėliu, yra extra lotas, 
didelis skiepas*. Galima padaryti j 
3 flatus. Netoli bulvaro, puiki apie- 
linkė. Yra elektra, gasas,. Kaina 
$6,250. Pinigais $3,000.

BERNARDY AND O’BRIEN 
1954 W. 69 St.

PARSIDUODA 5 ruimų bungalow, 
visas kieto, medžio ištaisymas. Karš
tu vandeniu apšildomas, labai geroj 
vietoj netoli klioštoriaus. Prieinama 
kaina už kėš.

6042 So. Whipple St.
Tel. Republic 5919.

PARDAVIMUI 60 mašinų 
garadžius, 25 pėdų pločio. Kai
na $9,500. Namas naujas. Tu
ri būt parduotas tuojau. D. 
Godlewski, 2223 So. Whipple 
St., Rockwell 1972.

REIKALINGAS kriaučius 
dirbti arba prisidėti už part
nerį prie kostumieriško kriau
čių biznio. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Atsišaukite asme
niškai arba laišku.

306 S. VVestern Avė.

Atsišaukite:
4350 S. California Avė.

Reikia
VYRŲ dirbtuvės darbui.

Atsišaukite:

1319 W. 32nd PI.

REIKIA
Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystės:

Prie karšto darbo
Atidarinėtojų
Picklerių
Anhealerių

Atsišaukite

Farrell, Pa.
Wheeling, W. Va.
Monessen, Pa.
Dover, Ohio
Scottdale, Pa.
Wellsville, Ohio
Bridgeport, Ohio

AMERICAN SHEET AND TIN PLATE CQ

norėsite išmokėjimai^. t
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St., 

Chicago, III.

BARGENAS

TIKRAS BARGENAS '
2 flatų mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius, visi įtaisy
mai, mūrinis garadžius 4 au
tomobiliam, randasi ant 32 ir 
Union Avė. C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boul. 9641.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU.

60 akrų farma, 23 mailČs 
nuo Chicagos su gyvuliais ir 
mašinoms. Mainysiu ant namo, 
loto arba biznio. C. P. Surom
skis, 3346 So. Halsted St., Chi
cago, III., Tel. Boul. 9641.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

mas, 2 flatai po 6 puikius kambarius 
su karštu vandeniu šildomas; 2 boile
riai; kieto medžio ištrimuotas; 5 me
tai statytas pagal naujausios mados; 
kaina $11,500, vertas $13,500; yra 
$4,900 morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų geras mu
ro namas po 6 ir 7 gerus kambarius; 
su gasu, elektra, mžaudynems ir- kitais 
parankamais; aiffeštas skiepas tinkan- 
tis padarymui gero Storo; namas ran
dasi ant Westem Avė., prie 35-tos 
gatves ar tai Westem bulvaro; na
mas yra nešantis 12% j kaina $10,000, 
yra vertas daug daugiau; yra $4,500 
morgičio, nereikia visų pinigų turėti.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų niuto namas po 4 didelius kam
barius su gasu; elektra ir maudy
nėms; kaina $7,500, nereikia visų pi
nigų, galima gauti ant morgičio.

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 augštų 3 pagyvenimai; vienas 
flatas 6 kambariai ir 2 po 4 kamba« 
rius; narnas yra ant bizniavos gatvės 
neša, gerą nuošimtį; kaina greitam 
pardavimui $4,500 yra vertas $7,000, 
nereikia visų pinigų turėti.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av. (prie California Av.)

DIDELIS bargenas, parsi- 
Įduoda bučernė ir groserne, la- 

RiEIKA-LINGIAS buferis, y. bai geroj vietoj, visokių tautų 
nantis gerai savo darbų. Dar-|aP8yven^°j* prie pat gatveka- 
bas ant visados, mokestis ge- riM liniW- Biznis daugiausiai 
ra cash. Listas ant kiek nori. Sa

vininkas duoda automobilių ga- 
radžių. Keturi kamb. pagyve
nimui. Parduosiu pigiai, vis-

, .kas gerame stovyje. Priežastis 
REIKU 2 lietuvių salesme- pardavimui( patirsit ant vie

nų veikimui ką.po distrtktų tos j j, w 47th st 
manageriat dėl senai įsteigtos _________ _________

apdraudos kompanijos. Turi pARB|AVIMUI ddlikatessen, 
suprasti ir kabėti gerai ang- grosern^ mokyklos reikmenų 
bškai. Alga nuošimčiais verta krautuvė> geras stekas naujos 

gTem^ mados, įrengimai nauji. U. S.
J. Del pn-mo pa- mėSOs piaustytojas, naujas re- 

81 ejl?° atsl^®u^e frigeratorius, naujas kaunteris, 
su eikiarrt savo amžių, apšvie- gra$ųS gyvenimui kambariai, 
m10 lipšni ir biznio patyri- garu šildoma, geras lysas, ren

iną. Naujienos Box 264. |^a Apleidžiu miestą. Kai
na $1,450. Jei reikia išmokė
jimais. 5528 S. Morgan St., 
Tel. Normai 3371.

MES turime pardavimui pui
kų biznio bloką-plieno, ir pre
suotų plytų pabudavojimas, 5 
metų senumo, 2 gražios krau
tuvės ir 6 puikus apartamen
tai. Karštu vandeniu šildoma. 
Viskas labai moderniška, 2 di
deli ice baksiai, naujos mados 
saliuno įrengimai. 'Lotas 45x

Parsiduoda automobilius Oldsmobi- iok •* o tiičti Intai irjirnri- le 8 cilinderių, 7 pasažierių, sport k*10 z rusu 10iai» &araa 
model, 1922 metų, rusva maleva, ge- žilis dėl 1 karo. Gera proga pa-
rame stovy^ Falkner imti bizni ir padaryti pini-

3543 West Harrison St. gų, — W. 59th St. Viso rendų
Tel. Nevada 5381_________ j metus $7,080. Tas visas pa-

PUIKUS bargenas ant biskj ^isį\^zn’«s
panešiotų karų. $55,000 'Reikia tik $10-,-

Hudson Super Six 000 pinigais. Savininkas serga
Chandler Sport Model to^J
Ford Sedan 1 W’
Ford Roadster. Visi tie ka

rai yra vėliausių modelių. Kai
nos

pigiai parduoda.
BUTTERWORTH,

& SON,
W. 63rd St.,

labai prieinamos.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St., 

Chicago, III.

304
Tel. Englewood 18311 I

Šaltų rolių raughers 
Šaltų rolpakerių 
Blėkos Housemen 
Abelnų darbininkų 

artimiausią liejiklą:
— Cleveland, Ohio.
— Gary, Ind.
— Martins Ferry, Ohio.
— New Castle, Pa.
— New Kensington, Pa.
— Morgantown, W. Va.
— Vąndergrift, Pa.
— New Philadelphia, O.

I

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; visokių tautų ap
gyventa. Parduosiu pusę, ar 
visą už teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės:
901 W. 35th St.

Į PARSIDUODA kampinis sa
liunas, gražiausias ant Bridge- 
porto laibai pigiai. Pardavimo 
priežastis labai svarbi, patirsit 
ant vietos. Nepraleiskit pro
gos. 3201 Auburn Avė.

PARDAVIMUI saliunas la
bai pigiai. Gera vieta kur ga
lima gerą biznį daryti, turi 
būti greitai parduotas dėl svar- 
bios priežasties, kurį patirsit 
ant vietos. 3806 So. Wallace St.

PARSIDUODA Taxi 
3208. Galima matyt 
je 2929 So. Halsted 
Cab Co. Savininkas,

930 W. 35th

PARDAVIMUI bizniavas namas sv 
■ bizniu, bučernę ir groserne, namas 
i mūrinis ant kampo, 6 mėnesiai buda- 
| votas, fikčeriai ir atakas naujas. Db 
i dcuis bargenas, nes priversti greitai 
į parduoti iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Atsišaukite pas savininką.

Oab, Į 4359 g Campbell Avė. Brighton Parke 
garadžiu- 
St.,

PI.

tt i I PARSIDUODA naujas 2 augštų 
mūrinis namas, naujausios mados sta- 

I tymo, elektra, vanos, p-aradžius dėl 2 
| mašinų. Apačioj biznis. Parduosiu 

už prieinamą kainą. Nes turiu išva- 
| žiuoti J Lietuvą. 
| Kreipkitės

5752 So. Racine Avė.

TIKRI bargenai Brighton 
Parke. 5 kambarių cottage, 
kaina $2,650, $1,650 įmokėti. 
6 kamb. cottage, kaina $4,550, 
$2,000 įmokėti. 7 kamb. cott
age, kaina $6,250, $3,000 įmo
kėti. 8 kamb. namas, kaina $4,- 
500, viską pinigais. '9 kamb. 
namas, kaina $8,450, $4,000 
įmokėti. 2 flatų 44 kamb. kai
na $4,500, $500 įmokėti. 2 fla
tų, 5-6 kamb., kaina $5,500, 
$1,500 įmokėti. 2 flatų, 6-6 
kamb., kaina $6,750, $1,000 
įmokėti. 2 flatų, 6-6 kambarių, 
ant kampo, lotas 76x125, kai
na $10,000, $4,000 įmokėti. 3 
flatų, 444 kamb., kaina $11,- 
000, $4,000 įmokėti. Visi tie 
namai randasi Brighton Par
ke. Apsigyvenkite šiame nau
jame distrikte. Ateikite ir da- 
leiskite parodyti jums tuos 
bargenus.

J. N. ZEVVERT & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

Iš PRIEŽASTIES ligos savininkas 
turi apleisti Chicagą, todėl yra pri
verstas parduoti medinį namą, ant 
kėtui-ių pagyvenimų, už $4500. Namas 
randasi ant 3808 Emerald Avė. At
sišaukite pas savininką

635 W. 46th Place,
Iš užpakaliniu durų, ant antrų lubų

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 6-7 kamb., 2 ka
lų garadžius. Kaina $14,500. 
6818 S. Claremont Avė. 2 lo
tai Claremont Avė., arti 68 St. 
Kaina po $725. 7 kamb. mūri
nis cottage, šiltu vandeniu ap
šildoma. Parsiduoda už $9,000. 
5 kamb. mūrinis bungalow, ne
toli nuo venolyno. Kaina $8,800 
2 augštų medinis cottage, 4 ir 
5 kambariai, kaina $4,800. Mes 
kalbame lietuviškai.

FLOERSCH, 
2344 W. 69th St.

PARSIDUODA labai puikus auto-1 -------------------------------- ;----------------
mobilius Nash 1921 touring. Turiu PARDAVIMUI 2 Hiatų, 5-6

Lietuvį lGaUma’mamiSva- kambarių namas, attic ir skle- 
karais po 5 vai. ir nedaliomis per pas, lotas 45x125. Kaina $6,500. 
dien*’ ------- • Taipgi cottage ir tuščius lo

tus. Lengvais išmokėjimais. 
KAŠTE, 5124 Archer Avenue.

2928 Emerald Avė.
Pirmos lubos Iš užpakalio

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame cottage, gasas, elektra, 
pečiais šildoma, 2 karų garad
žius. Bargenas.

Kreipkitės:
4836 S. Union Avė.

TIKRAS BARGENAS
Nepraleiskite šitos progos, 5 pagy- 

venimų muro namas, 3 po 5, ir 2 po 
4 kambarius, aukštas skiepas, elektri- 
kos šviesa, lietuvių apgyventa vieta. 
Savininkas turi aplesti Chicagą į trumi 
pą laiką, tai sutiks parduoti už žemą 
kainą. Matyti galite subatoj po pie
tų, nedelio ir vakarais.

R. MIDASAUSKAS, 
2804 So. Union Avė., 

1-mas gyvenimas iš užpakalio

/ MOKYKLOS

DIDŽIAUSIS bargenas. Par
siduoda automobilius Allen 5 
sėdynių, 1921 modelio. Visas 
kaip naujas, nes aš mažai 
tojau ir parduosiu pigiai, 
išvažiuoju j Čekiją.

2547 W. 47th St.

Var
nės

2 LOTAI ant pardavimo 
prie vienuolyno ant Claremont 
Avė. Priežastis pardavimo pa
tirsit ant vietos. Savininkas 
1949 String St., ant antrų lu
bų. B. Liniauskas.

PARDAVIMUI 3-5 kambarių 
flates, mūrinis namas, su lan- 
dre, skiepu ir attic, elektros 
šviesa. Taipgi 2 augštų frame 
su skiepu iš užpakalio. Pirmos 
klesos padėjime. 1814 Seward 
Street.

tf

i

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 WMt Madiaon Street 
TeL Seeley 1U1

Kirpimas, dszaininimas, siuvi
mas, dresmaking Ir pattėm ma- 
ker. Bizniui ir namą divijimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atrinefldt audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio It namų kurtai akryMlių 
padarymui Kreipkitis, ralykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininką.


