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Anglija ragina 
Franciją taikintis
Mūšiai Bulgarijoje

Europa susirupmusi dėl 
Bulgarijos suRilimo

Anglija susitaikins su Rusija
Anglija ragina Franciją 

taikintis
Siūlo priimti Vokietijos pasiū

lymus, o Anglija sustabdy- 
sianti Vokietijos priešinimą
si.

LONDONAS, birž. 11. — 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris lordas Curzon šiandie 
turėjo svarbią konferenciją su 
Francijos ambasadorium gra
fu Saint Aulaire. Anglijos mi- 
nisteris ragino, kad Francijos 
valdžia priimtų vėliausius Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mus kaipo pamatą deryboms.

Jeigu Franci j a tai padarys, 
tai Curzonas praneš Vokieti
jai apie Francijos valdžios su
tikimą svarstyti kontribucijos 
klausimą bendrai su kitais tal
kininkais. Tada Anglija pada
rys pastangų prikalbinti Vo
kietiją sustabdyti pasyvį prie
šinimąsi Ruhr distrikte, nes 
sustabdymą priešinimosi Fran- 
cija pastatė kaipo vieną sąly
gų pradėjimui derybų. Jeigu 
Vokietija su tuo sutiks, tai 
bus sušaukta konferencija iš
rišimui visų ginčų.

Gurzono konferencija su 
Francijos ambasadorium tęsė
si daugiau valandos laiko. 
Nors nieko neskelbiama oficia- 
liniai, bet yra žinoma, kad abu 
diplomatai apsimainė nuomo
nėmis atvirai apie abiejų vai 
džių nusistatymą linkui pas
kiausių Vokietijos pasiūlymų.

Anglijos kabinetas deda 
nuoširdžių pastangų susitarti 
su Francija, bet Francija no
ri ir toliau laikyti okupavus 
Pareinį iki Vokietija neužmo
kės kontribucijos. Anglija tam 
priešinasi, kadangi ji numato, 
kad Vokietija tik tada gali mo
kėti, kada nebus suvaržyta jos 
industrija ir darbininkai.
Francija norėtų susitarti, bet 

tik jo sąlygomis.
PARYŽIUS, birž. 11. — 

Francija skaito, kad ant kiek

Darbij Netrokšta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bedavoti kad darbo 

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”. ) 

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

ji yra paliečiama, jokio atsa
kymo į Vokietijos pasiūlymus 
nereikia duoti, skelbia Franci
jos užsienio reikalų ministeri
ja, bet jeigu talkininkai nori 
pagerinti progas atnaujinimui 
kontribucijos svarstymų, tai 
Francija yra pasirengusi prie 
to.

Ofičialiniai rateliai tvirtina, 
kad visų talkininkų susitari
mui ims kelios savaitės dery
bų, kadangi negalima patiekti 
bendro atsakymo iki visi tal
kininkai pirmiausia nesusitars 
tarp savęs. Vienatinis bendras 
talkininkų atsakymas dabar 
galimas yra, Francijos nuomo
ne, tik pareiškiantis Vokieti
jai, kad ji turi sustabdyti pa
syvį priešinimąsi pildymui Ver- 
salės sutarties. Po to gi tal
kininkai turės užtektinai laiko 
tartis tarp savęs. Bet ir tada 
Francija reikalaus, kad toš 
tarpusavines derybos eitų tik 
sausio konferencijoje Paryžiu
je Francijos nustatytais pama
tais.

Tai reiškia, kad Francija ir 
šiuo laiku nenori daryti jokių 
koncesijų, kad padarius bend
rą talkininkų atsakymą gali
mu.

Premieras Poincare veikiau
sia priešinsis naujai talkinin
kų konferencijai, kadangi jis 
nori visus panašius klausimus 
rišjti painesniu idiiploiuatMnių 
susirašinėjimų keliu. Jis taip
jau veikiausia atmes visus pa- 
siulymus svarstyti kontribuci
jos klausimą iki talkininkai 
bendrai neįspės Vokietijos, kad 
ji turi sustabdyti pasyvį prie
šinimąsi Bubr distrikte.

Smarkus mūšiai Bulgarijoj
Nuverstasis premieras Stam- 

bulinskjs vedąs valstiečių 
pulkus ant Sofijos. Bulgari
jos seimas paleistas.

PARYŽIUS, birž. 11. — 
Francijos oficialinės žinios 
iš Sofijos skelbia, kad Bulga
rijos seimas liko Ipialeistas ir 
kad tapo paskelbtas karo sto
vis.

Nuverstasis premieras Stam- 
bulinskis suorganizavo val
stiečius į miliciją, su kuriąja 
eina ant sostinės. Sostinėj vei
kia karo stovis, o gatves pat
ruliuoja tankos.

Civilinis karas Bulgarijoj 
jau prasidedą, bet visa Euro
pa prisibijo, kad jis gali įs
tumti visas Balkanų šalis į 
karą. Jugo Slavija jau griebė
si priemonių aipsisaugotii nuo 
Bulgarijos galimų laužymų su
tarties. Serbija palei Bulgari
jos rubežių turi sutraukusi 
apie 100,000 kareivių.

Bielgralo korespondentas sa
ko, kad jo gautomis iš Sofijos 
žiniomis apie “bekrauję revo
liuciją”, vienas pulkas karei
vių atsisakė prisidėti prie su
kilėlių ir jis tapo nuginkluo-

tas po smarkaus mūšio Sofi
jos gatvėse, kuriame 80 žan
darų liko užmušta.

Kitos Vienuos ir Bielgrado 
žinios sako, kad mūšiai gat
vėse siaučia Sofijoj, Slivno ir 
Camokove.

Bulgarijos naujoji valdžia 
pripažinta karaliaus

Sofijoj esą ramu. Komunistai 
pritariu naujai valdžiai.

SOFIJA, birž. 11. — šian
die ryte Sofijoj buvo visai ra
mu.

Naujasis premieras Zankov 
pavedė užsienio reikalų minis- 
terio vietą Kallovui, o karo 
ministerio — pulk. Vulovui. Į 
kabinetą dabar įeina, visos par
tijos, išėmus komunistus ir 
valstiečius.

Karalius tuojau pripažino 
naująją valdžią ir jos išleis
tus dekretus ir priėmė pas 
save naujuosius ministerius.

Premieras apsilankė pas sve
timų šalių diplomatiniu^ at
stovus ir pranešė jiems apie 
įvykusias .permainas Bulgari- 

, os valdžioje.
Bulgarijos telegrafo agentū

ra skelbia žinią> kuri tikrina, 
<ad komunistų partija paskel
bė, jog ji bus ištikima naują- 
ai valdžiai.

Valdžia dar nesigriebė aš
trių priemonių palaikymui 
tvarkos ir cenzūros neįvedu- 
si.

Europa yra susirūpinusi 
Bulgarijos sukilimu

Gali įtraukti karan visus Bal
kanus. Stambulinskio nesu
gaunama.

PARYŽIUS, birž. 11.— Pul
kai pasiųsti sugauti nuverstą-1 
jį Bulgarijos premierą Stam- 
bulinskį, dar neatsiekė savo 
tikslo, sako Sofijos Žinia. Ko
respondentas priduria, kad 
Stambulinskis vakar pagelba 
valstiečių ir žandarų gynėsi 
savo dvare Slavovicoj. Naujoji 
valdžia sutinkanti, kad Stam
bulinskis apleistų šalį, kadan
gi ji nenorinti kraujo pralieji
mo, todėl ji ir nenorinti siųs
ti ginkluotos prieš jį ekspedi
cijos, pasitikėdama, kad jis pa
sišalins iš Bulgarijos. Tečiaus 
korespondentas mano, kad vi
są šeštadienį Stambulinskis 
praleido kalėjime kartu su ki
tais ministeriais, nors paskiau 
ir tapo paliuosuotas.

Naujasis Bulgarijos kabine
tas sudarytas yra iš mažai čia, 
žinomų žmonių. Manoma, kad 
jie eis ministerių pareigas lai
kinai, iki liks paliuosuoti iš 
kalėjimų senieji ministeriai.

Gautosios užsienio reikalų 
ministerijoje žinios sako, kad 
Bulgarijoje yra ramu ir kad 
valstiečiai sudeda ginklus. Ži
nios iš provincijos sako, kad 
ginkluoti traukiniai tapo pa
siųsti į Plevną išvaikyti gink
luotus valstiečius, kurie susi
rinko ten pasipriešinimui nau
jąja! valdžiai. Karo ministeris 
tikisi, kad tai atlikta be krau
jo praliejimo. Taipjau tapęs 
numalšintas ir Padomiras. Pa
čioj Sofijoj sankrovos ir net 
banlęai yra uždaryti.

(Francijos valdininkai atvi
rai pesimistingai žiuri į padė
tį. Nors visi mano, kad Stam- 
builnskio valstiečiai yra skai
čiumi užtektinai stiprus kad 
pašalinus naująją valdžią ir 
sugrąžinus senąją, bet Bulga
rijos kaimynų yra tokis nusis
tatymas, kad yra abejotiną ar 

jie leis pačiai Bulgarijai išriš
ti tą klausimą.

čia pranešama, kad naujoji 
valdžia reiškia iškįlimą seno
jo pro-germaniiškojo elemento 
ir tųjų- keli vadovai jau pasi
rodė ir užėmė augštas vietas. 
Tię žmonės yra griežtai nusis
tatę prieš Serbiją./ Visi spren
džia, kad šis perversmas gali 
privesti prie didelių kivirčių, o 
gal ir naujo kąro Balkanuose. 
Ir tai tuo laiku, kada buvo ti- 
kimąsi atsiekti taiką artimuo
se rytuose.

Jugo ‘Slavijos kabinetas jau 
laikė delei Bulgarijos sukilimo 
savo susirinkimą ir nors jis 
skaito, kad tas sukilimas yra 
vidurinis Bulgarijos reikalas, 
bet Jugo Slavija įsimaišys, jei 
naujoji valdžia parodys palin
kimą nepaisyti Bulgarijos tai
kos Obligacijų. Kiek žinoma, 
Graikija irgi yra neprielanki 
naująjai Bulgarijos valdžiai ir 
žiuri į ją su nepasitikėjimu. 
Spėjama, kad užpakaly 

tos valdžios yra senieji 
pro-germanai, militaristai ir 
Makedonijos komitadžai, ku
riuos Stambulinskis bari- 
iė suvaldyti ir sulaikyti 
nuo puolilgėjimų Jugo-Slavijos 
rubežiaus. Tie komitadžai jau 
ne kartą sukurstė Balkanuose 
sumišimus ir net karus.
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Karalius patenkintas 
sukilimu

PARYŽIUS, bij^. 11. — 
Naujasis Bulgarijos premjeras 
prof. Zankov yra artimas ka
raliaus Boriso draugas, sako 
Sofijos korespondentas ir ma
noma, kad karalius senai ži
nojo apie ruošiamą sukilimą ir 
jam pritarė. Greitumas, ku
riuo jis pripažino naująją val
džią ir pasirašė po visais jos 
dekretais rolo, kad jis yra pa
tenkintas nuvertimu valdžioj, 
kuri ištrėmė jo tėvą, o ir jį 
patį padarė tik karalium iš 
vardo.

Ilusijos atsakymas Anglijai 
jau gautas

Atsakymas yra taikus ir ry
šiai su Rurija tikrai nebus 
nutraukti.

LONDONAS, birž. 11.— Ru
sijos atsakymas į Anglijos rei
kalavimus jau tapo atstovo 
krasiilo įteiktas Anglijos už
sienio reikalų ministerijai, bet 
jis dar nepasiekė paties minis
terio Curzono.

Neofidaliniai paaiškinta, 
kad padėtis Rusijoje yra tokia 
jog Krasinas su Curzonu ma
tys reikalo visai notą atšaukti. 
Tuo pačiu laiku patirta, kad 
atsakymas yra labai taikus, 
kad nebėra jokio pavojaus 
Anglijos nutraukimo prekybos 
ryšių su Rusija. "

Atsakymas išbuvo Londone 
jau keletą dienų, bet dėl Ru
sijos vidurinių politinių išro 
kavimų Krasinas jo neskelbė 
ir buvo sulaikęs jo įteikimą 
Anglijai. 

... —I—..... .

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 11 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais sitaipt

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.68
Austrijos 100 kronų___________ Hc
Belgijos 100 markių.................. $5.54
Danijos 100 markių................ $17.95
Finų 100 markių ....................  $2.88
Francijos 100 frankų ............ $6.42
Italijos 100 litų ......................  $4.65
Lietuvos 100 Litų ____.. $10.00
Lenkų 100 markių ..................... %c
Norvegijos 100 kronų............$16.75
Olandų 100 guldenų ............ $89.20
Šveicarų 100 markią.......... $17.98
Švedijos 100 kronų.............. . $26.68
Vpkietijos 100 markių 56c

Rusija atnaujins darybas 
su Japonija

Rusija priėmė sąlygas ir de
rybos atsinaujins Tokijoj.

TOKIO, birž. 10. — Rusija 
ir Japonija vakar sutarė at

naujinti derybas apie ‘užmez
gimą ryšių tarp tų dviejų ša
lių.

Grafas Goto, vadovas judė
jimo už derybų atnaujinimą, 
įteikė Rusijos atstovui Joffe 
sąlygas, kuriomis Japonija su
tiktų derybas atnaujinti ir 
Joffe tas sąlygas priėmė. De
rybos bus vedamos Tokijoj.

Siūlo arbitraciją
Mayoras siūlo, kad gatvekarių 

darbininkų algų klausimas 
butų išrištas biznierių arbi
tracijos.

r------- ----------

CHICAGO. — Mayoras De- 
ver vakar pasiūlė gatvekarių 
kompanijai ir darbininkams 
išspręsti algų klausimą be 
streiko, pagelba arbitracijos. 
Jo siūlymu, arbitracijos tary
ba susidėtų iš 12 žmonių. Į ją 
įeitų visas mayoro kabinetas 
ir dai4 keli biznieriai, kuriems 
darbininkų reikalai niekados 
nerupi.

Jeigu tas jo arbitracijos pa
siūlymas bus atmestas, tai ma
yoras Dever galvoja arba už
griebti gatvekarių linijas ir 
pačfam miestui operuoti gat- 
vekarius, ar duoti didelę po- 
licij.os.ąpsąųgą, kad koiųpani- 
ja galėtų' operuoti gatvėkarius 
pagelba streiklaužių.

4 žmonos žuvo poriniuose
Tūkstančiai žmonių liko be 

pastogės Kansas potvyniuose.

KANSAS CITY, Kan., birž. 
11. — Mažiausia keturi žmo
nės žuvo, tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės ir nuostoliai 
siekia imilionus dolerių delei 
potvynių daugely Kansas 'val
stijų distriktuose'. Per tris die
nas lijo labai smarkus lietus, 
kuris užtvenkė upelius, kurie 
išsilieję užliejo didelius plotus 
žemės. Liabiadsia nukentėjo 
ntao potvinių Arkansas City ir 
Winfield. Bažnyčios ir mo
kyklos yra užpildytos pabėgė
liais. Vien Arkansas City užlie
ta iki stogų viršūnių apie 500 
namų ir nuostoliai siekia 

>$2,000,000. Manoma, kad ka
da nuslūgs vanduo, pasirodys, 
kad daug daugiau žmonių žu
vo, negu kad dabar yra žino
ma.

Gen. Haller vadovaus 
Lenkijos armiją

VARŠAVA, birž. 10. — Len
kijos armijos generalinio šta
bo viršininku tapo paskirtas 
gen. Juozas Haller, vieton pa
sitraukusio iš tos vietos, susi 
darius Witoso valdžiai, gen. 
Juozo Pilsudskio.

Prancūzai negaus vyno Ame
rikos vandenyse.

WASHINGTON, birž. 11. — 
Francijos ambasada šiandie 

maldavo Amerikos iždinės lei
sti Francijos laivui France, 
kuria yra New Yorko uoste, 
išduoti savo jurininkams vy
no, kaip to reikalauja sutartis 
su franeuzais jurininkais. Bet 
nieko pelnyta, kadangi iždinė 
nesutiko laužyti įstatymų ir 
leisti jurininkams išdavinėti 
vyną Amerikos vandenyse.

Seimo rinkimų rezultatai
Lietuvos konsulatas New Yorke

Galutini Lietuvos Seimo 
rinkimą daviniai

Į Lietuvos Seimą pateko ir 
Smetona su Voldemaru. So
cialdemokratai laimėjo de
vynias vietas.

Klaipėdos *Prusų Lietuvių 
Balsas” geg. 24 d. sekamai pa
duoda galutinus davinius rin
kimų Lietuvos Seiman:

“Sulig galutiniu suskaity- 
mu, Lietuvos Seiman išrink
ta:

“Krikščionių bloko 38 atsto
vai,

“Liaudininkų — 15, 
“Socialdemokratų — 9, 
“Tautinių mažumų — 14, 
“Pažangos partijos — 2. Vi

so 78 atstovai. (Prie tų vėliau 
prieis ir Klaipėdos Krašto at
stovai).

“Iš krikščionių bloko Ūki
ninkų Sąjunga turi 14, Krikš
čionys Demokratai 14 ir Dar
bo Federacija 12 vietų. Prie 
jų bene prieis ir abu atstovu 
nuo Pažangos partijos (pp. 
Smetona ir Voldemaras)”.

(Iš šios žinios matyt, kad 
Voldemaras su Smetona pri
klauso klerikalų blokui, nes 
visos pirmesnės žinios skelbė, 
kad klerikalai laimėjo 40 vie
tų, o ir ši žinia, duodama kle- 
rikajaųis 38 vietas ir Pažan
gai 2 vietas, paskaidydama 
klerikalų bloką' jau teikia jam 
40 vietų. Išrodo, kad Volde
maras su Smetona buvo kle
rikalinės Ūkininkų Sąjungos 
kandidatai.

ši žinia betgi duoda social
demokratams 9 vietas, kuo
met kitos žinios skelbė, kad 
socialdemokratų išrinkta 8; 
taipjau ši žinia sumažina liau
dininkų vietas, vieton 16, ski
ria jiems 15 vietų.

Lietuvos Konsulatas New 
Yorke

Šiandie — apsiniaukę, nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14 v., leidžia
si 8:25. Mėnuo teka 4:17 va
landą ryto.

Konsulariu agentu paskirtas
J. Bielskis.

WASHiIN<^rON, D. C. birž.
8. (L. I, B.) — šiomis dieno
mis bus atidarytas New Yor
ke Lietuvos Konsulatas. Kon
sulatas pasiliks tame pačiame 
bute, kurį buvo užėmusi Fi
nansų Misija. 
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Del Metrikii ir Pasporty 
Naujienii Ekskursija

Kas neturite metrikų gavimui pasporty ir 
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pas- 
porty, — o norite važiuot Lietuvon su 
Naujieny ekskursija, — tuojau ateikite 
ar kreipkitės į Naujieny ofisą. Dabar 
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jusy 

' i išvažiavimą.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 Sb. Halsted SL, Chicago, ŪL I

Kadangi Konsulai kaip Ne\v 
Yorke, taip ir busimame Kon- 
sulate Chicagoje bus paskirti 
susidarius naujai Lietuvos Vy
riausybei, lodei tuo tarpu Now 
Yorkan yra paskirtas d-ras J. 
Bielskis kaipo Konsularis Ag
entas.

I.............................. . . ■

Nauji palengvinti 
mokesniai

-- - •

Mokesčiai už Lietuvos konsu- 
larius patarnavimus busią 
žymiai sumažinti.

WASHINGTON, D. C. birž. 
8. (L. I. B.). — Nuo šio bir
želio mėn. 15 d. bus įvesta 
nauji Lietuvos piliečiams mo
kesniai už pasus, vizas ir ki
tus konsularius (piliečiams pa
tarnavimus. Tie nauji mokes
niai yra žymiai mažesni, ne
gu buvo nustatyti lygi šiolei.

Danzigo senatas išvarė 
100 lenkų

Lenkija uždraudė siųsti mai
stą į Danzigą.

VARŠAVA. birž. 10. — Len
kų agitacija Danzige, kuri kas- 
die darosi vis rūstesnė, vakar 
pasiekė čiukuro, kada Danzigo 
senatas ištrėmė daugiau kaip 
100 Lenkijos darbininkų.

Lenkijos kabinetas įsakė tuo- 
jaus sustoti gabenus maistą iš 
Lenkijos j Danzigą.

Eric Drummond, tautų są
jungos sekretorius, kuris da
bar lankosi Lenkijoje, bandė 
įsimaišyti varde tautų sąjun
gos, bet nieko nelaimėjo.

MASKVA, birž. 10. — 40 
žmonių, jų tarpe 7 moterys ir 
vaikai, prigėrė nelaimėje su 
'keltuvu ant Tom .uį.^s!, Kuz- 
bas kolonijoj. Dar nėra žinių, 
ar tarp žuvusių yra amerikie
čių.



Kaunas S. L. FABIONAS CO.

Rekomenduojamas

Kaina 60 ir 86 centai

Klauskite pas aptiekoriaus.

Jūsų pradžiaIš Vilniaus
Vilniaus universitetas.

Kenosha
Lietuviai

Tel. Dearborn 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA

Tel. Yards 1138

809 So. Main St,

Rockford, III
Ofiso Telefonas 

Central 4104

STANLEY P.
MAŽEIKA

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnėj

namą ir lotą, far- 
uttrauHant mar

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

vienos plikos laz*
—Naunčikas.

(“Lr-va”)

' • ■ f ’ ' •' . ■ *• f ’

GRABORIUS IR 
/ Balsamuotojas

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

rnikroikopu
Jei jus kenčiate nuo chroni&kų ligų jūsų skil- 

nervų.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

3319 Aut)ura 
Avė., Chicago,

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

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą kokj norite. Mes padėsi
me jūsų pinigus į vietinę banką ant nuošimčių 
Dadėsite po biskj kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 
kaip greit išmokėsite reikalaujamą musą pinigų, 
bankui karas bus jūsų.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

Monroe gat. arti State bejiersto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (Išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertą.’’

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju. S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A* k. iki 5 P. M. ' 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Wabash Avė., Chicago 
pasiuntus jiems $1.00.

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę I Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Palng, kuris supranta Jūsų padčjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti ifyydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastĮ Nenuodinl* ite savo 
kūno ___ j . 2;_
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilnų egzamlnaciją. Jus 
išegzaminuoti su 
jūsų liga, 
vio, inkstų, puelčs. 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, 
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo 
reikia speclalio gydymo.

Scrum 606

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentui,

PLUMBERIO IR AP61LDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojama*.

PEOPLEŠ PLUMBING & HEATPiG 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee Ar., 461 N. Halsted &K. 
Telephone Haymarket 1018 z

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietivya Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Y ikarais t 10736 & Wabash Avė.

Tai.: Pullman 6877.

Nebe ta Mariampolė, kokia ji 
pirmiau buvo...

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai .4..

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y, kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir kitvergą. Nerišliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

tas metų — ir tu, kaip ir tavo 
buvusios draugės bakūžės, iš
nyks! augančio miesto bangoje.

Maža ta musų Lietuvėlė, bet 
kokie kbntrastai sutinkami jo
je, pavažinėjus, šit kad ir pa
lyginus Trakų su Mariampoles 
apskritimis. Ten žiemą vasa
rą valstiečio apdangalas: nu- 
šiupusi sermėgėlė, suskretę kai
liniukai, čia ■ 
ir praktingas 
valstietis net kokia 10 k ii. į baž
nyčią ar turgų pėkštute klemšo- 
ja, — čia fajetonų, dvejetą įsi-

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Ule St. Room 530 
lentral 6390

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

švarus, gražus
drabužis. Ten

minus.
sava, įspūdinga...

Prie gimnazijos rūmų teko 
kiek nusistebėti, kad ten dar 
vis tebedraikosi tos vokiečių į 
padanges iškereplytos “gefanjje- 
nų” vielo’s, kurios tarytum var
žo žmogaus sielą ir primena tą 
už jų betikslį- žingsniuojantį lo- 
puotą, peralkusį vargšą belais-

Kunigo kalinimas.
Lukiškių kalėjime jau ke

lios savaitės sėdi kun. Viežbic- 
kas. Policija jį suėmusi Dudiš- 
ky. Jis kaltinamas neva už no
rą pereiti Lietuvon ir išsigaben
ti daiktus.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo -dabar

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirklį 
mą ir biznių, 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

“Dziennik VVilenski” paduoda 
žinių apie Vilniaus universiteto 
studentų sąstatą. 1922—23 mo
kslo metų statistiniais daviniais 
universitete yra viso 2202 klau
sytojų, kurių 1113 vyrų ir 789 
moters. Tame skaičiuj tikrų 
studentų yra 1407 žm. ir laisvų 
klausytojų 805. Sulig tautybe 
jie šiaip skirstosi: 1777 lenkų, 
317 žydų, 48 gudų, 24Wusų, 16 
lietuvių, 10 totorių, 5 karaimai, 
4 vokiečiai ir 1 prancūzas. Medi
cinos fakultete yra 551 studen
tas, teisių — 530, humanitari
nių mokslų — 527, gamtos-ma
tematikos — 401, dailės — 125 
ir teologijos—68. Laisvų klau
sytojų palyginti esą daugiausia 
humanitarinių mokslų fakulte
te ir mažiausia teisių fakultete.

Ne ta, ne ta Mariampolė, ko
kia ji buvo prieš penkerius me
tus, kuomet čia sukinėjaus. 
Tuomet buvo menkutis, tuščias, 
nykus miestelis, vokiečių žanda
ro valdomas, — dabar pilnas 
gyvumo, judėjimo, kas kart pla
čiau kerojantis miestas. Kaip 
grybai po lietaus, dygsta Ma
riam polės priemiesty nauji na
mai. Norisi pranašauti stovin
čiai kiek nuošaliau nuo miesto 
sodžiaus trobelei, kad dar kele-

Kalbant bendrai apie Mariam- 
polės susitvarkymą, reikia pa
sakyti, J<ad miestas vokiečių 
laikais, šiaip ar taip, švariau 
buvo laikomas nei dabar. Mili
cininkai nežino miesto centrali- 
nių įstaigų, kartais net toj gat
vėj esančių, kurioj jis dežuruo- 
ja. šiaip jau viskas Mariam- 
po'lėj, kaip ir dideliuose miestuo
se: turima nuosava pilstytuvė, 
“tiligentiškas” klubas ir kiti 
“medžiokliai”. Vakarais kad ir 
ne Laisvės Alėja, tai “aršauska” 
slimpinėja, stumdosi, trinasi 
būriai goželių, biznierių ir šiaip 
jau vilingų šypsenų. Retkar-

Gydytojas sakė jo ner
vai buvo suirę.

Papasakoja, kaip jis pats 
išsigydė namie.

Ponas Arthur H. Rosenthal iš Ro- 
seriale, Wis., sako: “Rašau jums ši
tą laišką, norėdamas pranešti apie di
deles sėkmės, kurias apturėjau iš Nu- 
ga-Tone’o vartojimo. Mano vietinis 
gydytojas sakė aš turįs nervų suirimą 
ir liepė man paliauti dirbus. Tą pa- 
daryti nebuvo galima ir aš laikiausi 
darbo kas sykis vis eidamas silpnyn. 
Naktimis negalėjau miegoti ir jau
čiaus labai pavargęs. Visuomet svė
riau mažiau negu reikia. Paėmęs 
penkis Nuga-Tone’o tabletus aš ste
bėtinai pasilsėjau nakčia ir išvartojęs 
dvi bonkeles aš esu išsigydęs nuo ši
to nervų suirimo.” Nuga-Tone yra 
gausus fosforu, kuris numalšina, mai
tina ir stiprina silpną, suirusią, ne
sveiką nervų sistemą. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos bonkeles) arba tiesiog pa
siųs apmokėtu paštu National I>abo- 
ratorv. 1038 S. Wabash Avė., Chicago,

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterį) Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 6 po pietų ir pagal sutarimą.

Tėvas pradeda — mokina suranda, kad ji 
gali biskį padėt — net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo. 
Štai kaip jus galite padaryti per

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mčneeius ir savaites gydčtčs 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tų puikų pasiulimų, pagamintų 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitų 
patarnavjmų ir gerų patogumų.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintos Europinės 

gyduolės “914”
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu Įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimų. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
nAujausius serumus, Čepus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgysiiriės specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi*' naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų.* Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teišingų eg- 
zaminacijų.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero iSgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo,\ žiu* 
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraujų, šlapumų ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybų ir 
teisingų pažinimų ligos, laboj tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

—Gegužės m. 12 d. atvyko į 
Kauną iš Olandijos “Meno Kū
rėjų Dr-jos” direktorius p. von 
Harpen tikslu apsipažinti su Lie
tuvos menu ir organizuoti Olan
dijos Lietuvos meno, parodą. 
Ypač jam įdomu buvo susipa
žinti su liaudies tautiniu menu. 
Jis aplankė parodą Seimo rū
muose, Karo muzėjų, apžiurėjo 
Čiurlionies paveikslus ir gegu
žės 16 d. išvažiavo atgal į Olan
diją. Parvykęs namo jis pra-■ kinkęs braukia, ar dviračiu plea 
nešęs Lietuvai kada galėsianti 
įvykti pirmoji Lietuvos meno 
paroda Olandijoj. P. von Harpen 
spėja, kad pavyktų ją Nuorgani
zuoti net spalių mėnesį. Tai bus 
antroji musų meno paroda už
sieniuose, nes musų Užsienių 
Reikalų Ministerija iau yra ga 
vus iŠ Paryžiaus pakvietimą pa
daryti š. m. lapkričio mėnesį Pa
ryžiuje Lietuvos liaudies meno 
parodą. P. von Harpen įdoma- 
vosi taip pat ir musų muzikos 
kuriniais, kurių žymesni bus jam 
nusiųsti. (“L-va”).

tu kalena.
Ryte rydamas Mariampoles į- 

spudžius, gatvės parašus, prote- 
kiais skubėjau prie gimnazijos 
rūmų, to Mariampoles, dalimi 
ir visos Suvalkijos kultūros cen
tro, prie rūmų, kuriuose 1948 
m. vokiečių švietimo “polic
meisteris” mus, keliolika moki
nių už dramos “Du keliu” repe
ticijas baisiausiai iškoneveikė ir 
iš mokyklos išmesti norėjo. Pa
keliui eidamas išvydau vieną 
pažįstamą namelį ir instinktin
gai krūptelėjęs stabtelėjau. Tai 
buvo namelis, kuriame “šucma- 
nų” laikais darydavom slaptus 
kuopelės susirinkimus; — kiek 
čia pridrebėta, kiek pi įsikarš
čiuota... ir visa dabar tai prisi-Į

Electro-Medical Doctors
136 S. Wabauh Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedčlio, 
je nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Severa’s

Balzol 
(pirmlaus Gyvasties Balzamas).

reumatizmo, 
silpnu- 

jums gal būt

_____  Elektra.
akys, AUSYS, NOSIS ir gerkle

, DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1119,
CHICAGO, ILL

Valandos nuo 10 i|d 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

na Pinigus ant pirmo morgičiaua 
lengvomis išlygomis.

—nsii.iaiisiai—aww—asaĮsnii-n i , ap ■■ ■ i iki i i n ..........

daros kaž kaip malonu, čiais kur pamatysi, jaunimo pū
relį sportu beprasimanantį.

—Gejjužės Š d. buvę čia Ervin 
Breodricho ir Alfred Reicharto 
koncertas, klausytojų atsilankė 
ne daug (sako, mariampdliečiai 
įimtus vakarus ne labai mėgs
ta), nors atsilankiusi publika 
buvo rimta ir tvarkinga. Kad 
ir svetimtaučiams rengiant va
karus, vis reikėtų prie kasos pa
sodinti žmogus ir lietuviškai 
mokas ne vien vokiškai rei ru
siškai, kaip tada buvo. Nekokio 
įspūdžio darė atsilankę prie du
rų du milicininkai (nors įsigė
rę) kurie “riebiame” pasikalbė
jime su šveicorium kaž kam vis 
grūmojo ir kitus niekus plepėjo. 
Deja, salė, kur koncertas buvo, 
tai jau visai menka. Dekoraci
jos uždanga — 
dėlės tebarkšo

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Į Nenuodinl* i te buvo 
iusų ligoje. Paaitarkite

ir šlapumas

vartodami netikras . gyduoles

kraujus ir Slapumas turi būti 
ir bu X-ray pagelba surasta

skaudamos burnos, 
chroniško

MAJESTir■▼ItHEATRE’M

įUQD^

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAK RAPIDS, IOWA

- 1
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Žmonių švietimo reikalu
(Atsiųsta)

žmosrus negali norėt, kad jam 
atneštų kas gatavai iškeptą kar
velį; kad kas jo reikalus gintų, 
jei jis pats juos apleidžia, negina 
J U-

Dejavimais, peikimais, nusi
skundimais nieko neatsieksi — 
reikia imtis darbo.

Mes visi matome savo truku
mus. Mums reikia tvirčiau savo 
tarpe susicementuoti. Momentas 
akcijai begaliniai svarbus. Ati
dėlioti ar laukti, kad kas atliktų 
mums pripuolamas pareigas, il
giau nebegalima. , 
..Pasiryžęs atlikti tam tikrą žmo
nių švietimo reikalais darbą, 
meldžiu lietuvių visuomenės pa
remti jį, padėti man jį nuveik
ti.

Visose žemiau įvardytose vie
tose aš rengiu paskaitų prakal
bų maršrutą, šitose paskaito
se, prakalbose gvildensiu daly
kus iš Sveikatos ir Politinio 
Ūkio 'sričių. Paskaita, prakal
ba susidės iš dviejų dalių. Pir
moj daly bus Sveikatos reika
lai; antroj, politinio ūkio tvar
kymas.

Vietų darbuotojai, norintieji 
padėti geresniam pasisekimui ši
tų paskaitų-prakalbų ir skait- 
lingesniam sušaukimui publikos 
yra kviečiami be atidėliojimo 
atsišaukti mano adresu.

Paskaitos-prakalbos yra ren
giamos šitose vietose:

1. Rockforde, III.
2. Waukegane, III.
3. St. Charles, III.
4. Melrose Park, III .

5. Cicero, III.
6. Roseland, III.
7. VVest Pullman, III.
8. Ilarvey, III.
9. Chicago Heights, 1'11.

10. Aurora, II.
11. Indiana Ilarbor, Ind.
12 Gary, Ind.
13. South Chicago, 111.
14 Chicagoje:

I. Burnside,
II. Town of Lake,

III. Bridgeport,
IV. 18-ta ir Union avė., apyl.

V. 23-čia ir Leavitt aplinkė,
VI. Brighton Park,
VII. North Side.
Įžangos bus imama 25 centai 

nuo asmens; maži vaikai nebus 
įleidžiami. Prisidėjtįsiems prie 
rengimo jokių išlaidų nebus. Vi
sas išlaidas, kaip tai, svetainės 
nusamdymą, plakatų atspausdi
nimą ir visas kitas apmokės Pa- 
skaitų-Prakalbų rengėjas. Vietos 
darbuotojų prašoma tik prie pa
skaitų-prakalbų rengimo bei iš
garsinimo prisidėti, kad ve ta
da ir tokioje vietoje bus paskai
ta ir kad tik užmokėjus įžan
gos 25 centus kiekvienas bus į- 
leistas. ,

Dr. A. L. Graičunas,
3310 S. Halsted St., Chicago.

Aukos.
Lietuvos Moterų Globos Ko

miteto našlaičių prieglau
doms surinktos Chicagos 
Bendro Komiteto pastango
mis.

Įplaukos:
Chicago — Great Northern

— pokilis............. $1130.75
Cicero, III., — IJiuosybės

Svetainėje ....................  52.73
Chicago, Bridgeport ■— Mil

dos Svetainėje ...... 87.73
Chicago, Town of Lake —

Elias Svetainėje .... 115.00 
Chicago, Inst. Church Audi

torium — 18-os kolon. 42.95
Chicago, Roseland — Stru

milos Svetainėje .... 29.45
Rockford, III................. 50.61
Chicago, North Side — Liuo-

sybes Svetainėje .... 79.78 
Chicago, Biznlierių Aukos,

balandžio 24 .......... 277.50
Chicagos Biznierių Aukos,

balandžio 26 .............. 6.00
Chicagos Biznierių Aukos,

balandžio 28 ............... 189.00
Chicago, West Side — Mel-

dažio Svetainėje .... 57.44
VVestville, III., Kromelio Sve

tainėje .................. 45.57
Amalgamated Clothing Wor- 

kers, geg. 25.......... 100.00

The Bell Press už spaudą 27.00 
Pasiųsta Lietuvių Moterų

Globos Komitetui į Kau
ną pinigais .............. 1735.00

Lietuvos Bonais .......... 200.00
Lėšos persiuntimo pinigų

Lietuvon ir Bonų .... 49.32 
Nuostoliai ant parduoto U.

S. Bono .............................50

Viso ............. $2264.51
Chicago, geg. 24, 1923.

P. Petraitienė, pirm.
J. J. Hertmanavičius, rašt.

N. C. Krukonis, ižd.

Lietuviai!
Jei jus norite plaukti ant nau

jos mados labai gražaus pasažie- 
rinio laivo, atsiminkite, kad 
ROYAL MAIL operuoja tiesų pa- 
sažieriams patarnavimą t nuo New 
Yorko iki Hamburgo, laivais 
“ORCA”, “OHIO”, “ORDUNA“ 
ir “ORBITA”.

Kiekvienas autorizuotas lietuvis 
agentas parduos jums laivakortę, 
arba jus galite atsišaukti arba ra
šyti.

THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET 

COMPANY,
117 W. Washington St., 

CHICAGO, ILL.
h ---------

NORTH GERMAN 
—LLOVD—

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

atsišaukite
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.
b ............— H . Iii/

Viso ........ $2264.51
Išmokėtos lėšos:

Geležinkelio ttikietaii ąV. Šle
ževičienei ir p. Vencienei 
—Ne\v York, Pjittsburgh,
Chicago .................... $148.60

Geležinkelio tikietai —Rock
ford ir VVestville, III., ir 

viešbučiai................. 22.09
Kotrinai Urbonienei už na

minį patarnavimą.... 82.00

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. 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 ik> 
$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 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedčliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

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

Ar jus žinote, kad
Lietuva importavo iš Suvienytų 

Valstijų mašinų ir padargų už 2,298.- 
675 auksinų? Ar jus žinote, kad sy
kį jus rūkysite Helmar Turkiškus ci- 
garetus, jus tuomet pilnai busite už
ganėdinti, kodėl Turkiškas Tabakas 
yra geriausias tabakas, dėl cigaretų?

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.

VVhite Star. Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric .... June 16; July 7; July 28 
Majestic June 23; July 14; Aug. 11 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic June 30; July 21; Aug. 18 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Kroonland June 21; July 26; Aug. 30 
*Manchuria June 28; Finland July 5 
*Mongolia Jul. 12; Minnekahda Jul. 19 

*Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Zeeland June 20*; July 18; Aug. 15 
Lapland June 27; Belgenland July 11 
♦10 A. M.
Pradedant liepos 11 d. išplauks 11 v.r.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

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

NEW YORK. PLYMOUT1I 
HAVRE-PARIS

LAFAYETTE June 23. Aur. 4. Sept. t 
PARIS June 27 July 18, Auirust 15 
FRANCE July 4. July 25, August 22 
LA SAVOIE July U, Aug. 11, Sept. 8

NE<¥ YORK, IIAVRE-PARI& 
ROUSS1LON .............................. Juim 21

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

......... ' ....... '

KUOMET JŪSŲ
KOJOS

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.
................ . .................. —■ —■■■

Rakandą bargenai dėl pirkėją savaitės
žiūrėkite musu languose

TIKRAS RIEŠUTO VALGOMO KAMBARIO SETAS.
Pagražinkit savo namą su šituo puikiu Queen Anne se
tų. Satino užbaigimo — tiesiog netikėtina kiek jus
galėsit sutaupyti — visas setas 
9 šmotai

BUFETAS
54 colių pločio — 3 stal
čiai ir 2 
kabinėtai

42x54 
padidi
nantis

$179

$56.75
STALAS

viršus — 6 pėdų

$32.50

INDAMS KLOSETAS
40 colių pločio — 5 pėdos 
ir 3 coliai augščio, su len- 
tyno^is $395Q

KRĖSLAI
Su penai užpakaliu, tikros 
odos apsiu- C "7 7C 
vimu • ■ ■ O
Krėslai su atsirėmimais 

dabar tiktai $11.50

Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

m

1 H »h¥LilLa

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai 
musų motto biznyje.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

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

——Tel. Blvd. 3138 
MM M. Woitkewicz 
Hl banis
įgg; Akušerka
IfEjTurni patyrimą. 
FĮOPasekmingai pa- 

tarnauju prie 
gimdymo kiek- 

\|||viename atsitiki- 
P*|me. Teikiu ypa- 

MUišką prižiurėji- 
|»ma. Duodu pata- 
MjT rimus moterims 
IPlir merginoms vėl 
|||Htui.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu^patyrimų 

moterų Ilgose; ru 
bestingą^ prižiu- 
friu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL 

Chicago, III.

DRESERIAI

Amerikoniško 
riešuto, didelis 
su 4 stalčiais, 
su tikru fran- 
euzišku veidro
džiu, expertų 
padarytas 

$37.50
Lengvais išmokėjimais

Davenport 
and chair, 

139JJ0

DEVENPORT IR KRĖSLAS, $139.50 
Nepalyginamai geras 3 šmotų parloro setas. 
Išdrožinėti frėmai su Qvueen Anne kojomis, la
bai dideli žemi krėslai, su ramsčiais krėslas ir de- 
venport, austu pamatu, geros kokybės velour, 
frontas su springsais, liuosos paduškos, pasirin
kimui 2 šmotai (devenport ir žemas krėslas). 
EKtra^Us $139.50

Lengvais išmokėjimais

2 colių postai, dideli prie
galviai, angliško likerio 
likeriavimas, satino ir po- 
let užbaigimo. Specia-

$14.75
Lengvais išmokėjimais

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN ir surgeon 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
deNtistas

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

> Dlnlpf tyhb
VALGOMO KAMBA

RIO STALAS.
Tikro aržuolo, gražiai 
auksuoto užbaigimo, 
padidinantis viršus, 
sunkus pamatas; Spe-

™liai $12.85
Lengvais išmokė

jimais.

Su viršų, kieto COXWELL KRĖSLAI 
medžio, auksinio *
užbaigimo, dide- Tikro klevo frame, sėdy- 
lė ledui vieta ir _ . ,x. j ». .
vieta dėl valgių, le ant sprendžinų, gražiai 
šeimyninės mie- ipsiutas Cfl
ros. Labai specia- f ivU
liai oo
$10.85 >. , Lengvais išmokėjimais

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Stn 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 ild 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Valandoai nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

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

3261 Soath Halsted Sk 
Tai. Boulevard 5052

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. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

Ned. 10—12 A. M. 
Residence Canal 2118

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, I1L
V' 'IMI— II

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NodSliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

■•Ali ■ .j

Dr. Herzman kraustosi iš seno* 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN^h
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinoma* per II 
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

t Dienotais: Canal 
i arba 0375
, Drexel 950 
evarčf 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonai Drcxel 2880

/

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 Iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v.( nedildleniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
M i' iii ui

Tel. Boulevarl 0537

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pMą 
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dūnų. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

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

OptemetrM 
M.B0Ul**ar4***T 

4*4* B. Ashlaa* Aw 
Kaimas 49-4M sa*. 

S-ca* Mm.



NAUHENOS

Vatar P. firigaftta

Šautu Maisteų mnat 
Chicago, 111.

Tebphone Boosevait 85H

Subeeription Ratui

susitarę iš anksto su karst* I Italijoje, tai didžiosios vals- 
lium Borisu. Naująją suki-ltybės džiaugėsi, bet dėl Bul- 
lėlių valdžią karalius tuoj I garijos perversmo jos yra 
patvirtino, šis perversmas [ labai susirūpinusios. Mat, 
tuo bųdu yra labai panašus į čia grasina pavojus tiems 
fašistų padarytąją “rėvo-Į “taikos” pamatams, kuriais, 
liuciją” Italijoje.

j Ar Bulgarijos sąmoksli
ninkai išlaikys valdžią savo 
rankose šiandie (Ja yra per
anksti spręsti. Vienok gali
ma numanyt, kad ūkininkų 
partija, kuri pirma valdė 
šalį, vedė ne labai išmintin- 

s..#— -n. kMdtau politiką, jeigu ji, turg-
Mtaygimlu*, uidifa Naujini Ben- dama savo pusėje milžinišką 

daugumą gyventojų, davėsi 
taip lengvai nuversti.

Pradžioje į ją turėjo dide
lės įtakos komunistai, kurie 
vietų savivaldybėse vienu 
laiku buvo įgiję absoliučią 
daugumą ir seime buvo ga
lingiausia partija. Paskui 
ji ėmė žiauriai persekiot ko
munistus ir beveik išnaikino 
juos. Ji norėjo gyvent san
taikoje su karalium, bet se
nuosius monarchijos šąli-i 
ninku vadus ji sukišo į ka
lėjimą, apkaltindama juos 
už praeities nusidėjimus — 
už įvėlimą Bulgarijos į karą 
Vokietijos pusėje. Ji nebu
vo priešinga buržuazinės 
tvarkos principams, vienok 
ji sukėlė prieš save buržua
ziją, paskelbdama, kad bran
gininkai pirkliai busią vie
šai plakami rykštėmis už 

1 spekuliaciją. Pagalios, , ji 
griežtai susikirto su Make
donijos provincijos naciona
listais, pasiųsdama prieš 
ginkluotus jų burius kariuo
menę.

Įsigijusi tiek daug priešų, 
Stambulinskio valdžia ir su-1 
klupo. 1

Jeigu laimėjusieji sukili
mą elementai atsilaikys, tai 
vidujinė Bulgarijos politika 
pakryps į dešinę. Naujoji 
valdžia ne tiktai paliaus per-Į 
sekiojusi senuosius kara-1 
liaus rėmėjus ir buržuazi
nius spekuliantus, bet gal 
pakeis ir rinkimų įstatymą, 
kad sumažinus ūkininkų at
stovybę seime. [

Užsienių politikoje pra- 
matoma, kad naujoji valdžia 
jieškos susitarimo su tur
kais prieš Santarvės valsty
bes. To bijodama, Santarvė 
gali sukurstyti Jugo-Slaviją 
į karą prieš Bulgariją.

Kuomet fašistai laimėjo

18.00 per year fa Chicaga 
8a per copy.

— ....... —
Entered m Second CJbm Matfer 

M«reh 17th. 1914, M tbe Poet Office 
•f ChicagO] DL, ender the act pf 
Merdi 2nd, 1879.

m — TetefonMi Jboamlt MM

CNeaffoj* — pajftui
Metams .. - -
Pusei meti ---------------
Trims minuiimi --
Dricn mlneeiam r>-T
Vienm minėsiu! ------ . , ,

Chicagoje per ruilntnlH
Viena kopija T - - . i
Savaitaf - - , l Lx j i

Minėsiu! ...... , - , 75c
Suvienytose VabttyoM n» fihfcMoje 

p aitu:
Metams....................  , $7.80
Pusei meti 8.50
Trims mėnesiams - - - - 1.75
Dviem mėnesiam _ 1.25
Vienam mėnesiui - .75

Lietuvon ir kitur uirieniuosei 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų   . 4.00
Trims mėnesiams  . ...... . 2.00
Pinigus reikia siųsti paltų Monsy 

Orderiu, kartu su uisakymo.

ts.oo 
4.M 
2.00 

, 1.50 
.76

■j,v..-t. m'įĮins'.un sa-seam

Perversmas 
Bulgarijoje.

“Naujienose” buvo daug 
kartų rašyta apie Bulgari
ją. Amerikoje gyvenan
tiems žmonėms tečiaus ji 
yra mažai suprantama ša
lis.

Kartais ateinančios iš 
Bulgarijos žinios rodo, kad 
ji yra labai pažangi ir kad 
radikalis elementas joje sti
priai laiko savo rankose 
valdžią; kartais vėl ji pasi
žymi visai reakcingas daly
kais. '

Koks mėnesiš laiko atgal 
Bulgarijoje įvyko rinkimai į 
seimą (sobranije), ir juose 
pilna pergalė teko valdan
čiajai radikalių ūkininkų 
partijai. Iš 246 vietų seime 
ji laimėjo 215 vietų, t. y. 
daugiau kaip keturis penk
tadalius. Dabar gi staigu 
tos partijos valdžia tapo nu
versta, seimas išvaikytas, 
ministeriai pasodinti į kalė
jimą !

Ūkininkų valdžią nuvertė 
armijos oficieriai, matyt, I 

pradedant nuo Versalės kon
ferencijos yra “tvarkoma” 
Europa.

Apžvalga
KAI KURIE RINKIMŲ 

REZULTATAI.

< Trečioje rinkimų apygardoje 
I (Raseinių, Tauragės ir Kedai- 
I nių apskrityse) socialdemokra
tai gavo 15,415 balsų. Atstovų 
į Seimą išrinktas drg. Kipras 

(Bielinis... “Darbo Kuopa” (ko
munistai) gavo tiktai 2119 bal
sų.

Antroje rinkimų apygardoje 
Į (Kauno, Trakų, šakių ir Vilka
viškio apskrityse) išrinkta du 

I socialdemokratai: Steponas Kai- 
Irys ir Jeronimas Plečkaitis.^

Penktoje apygardoje (Pane
vėžio, Šiaulių ir Biržų-Pasvalio 
apskrityse) socialdemokratai 
gavo 27,778 balsų, o kartu su 
kairiaisiais socialistai—28,111 b. 
Komįpistinė gi “Darbo Kuopa” 
gavo 6,948 b.

Iš kitų apygardų žinių dar 
nėra. Bet rezultatai augščiaus 
paduotose trijose apygardose rė
do, kad socialdemokratai šiuose 
[rinkimuose galėjo gaut d’au- 
giaus balsų, negu pereituose rin
kimuose, nežiūrint to, kad at
stovų jiems teko mažiaus.

Rinkimuose į pirmąjį papras
tąjį Seimą trečioje apygardoje 
socialdemokratai buvo gavę 7,- 
975 balsus ir nepravedė nė vie
no atstovo, o šį kartą 
tenai 15,415 balsų, t. 
dvigubai daugiaus. 
apygardoje jie buvo 
kartą 26,400 balsus, o dabar — 
28,111 b., arba su viršum pus
antros tukstanties daugiaus.

Taigi klerikalai ir komunis
tai peranksti pasidžiaugė, kad 
socialdemokratai pralamėję rin
kimus.

jie gavo 
y. beveik 
Penktoje 
gavę aną

SODŽIAUS BETURČIAI Už 
SOCIALDEMOKRATUS.

Gegužės 6 d. tapo sušauktas 
šakiuose tos apskrities darbinin
kų, bežemių ir mažažemių su
važiavimas. Jame dalyvavo dau
giau kaip 150 atstovų iš įvairių 
valsčių bei miestelių. Suvažia
vimui vadovavo socialdemokra
tai ir jisai vienu balsu (išski
riant tiktai vieną bolševikų pri
tarėją) priėmė rezoliuciją, iš
dėstydamas savo pamatinius 
reikalavimus. Tą rezoliuciją

r
I 

jisai nutarė įteikti socialdemo
kratų atstovams Seime. Ji rei
kalauja:

1) kad įstatymai apdraustų 
darbininkų darbą ir juos pik
čius nuo išnaudojimo;

2) darbas turi būt įstaty
mais visur sutrumpintas iki 
8 valandų į dieną ne tik fabri
kuose ir dirbtuvėse, bet ir pre
kyboj, susisiekimo įmonėse, 
taip pat, dvarų ir ūkininkų 
darbininkams;

1 3) kad darbininkai ir jtį 
šeimynos turėtų ligoj iš ligo
nių kasų nemokamą užlaiky
mą ir gydymą. Turinti 60 
metų nedirba ir gauna iš val
džios užlaikymą;

4) už nelaimingus prie dar
bo atsitikimus sužeistiem tu
ri būti tinkamai apmokėta 
arba gauna aprūpintą pragy
venimą ;

5) panaikinti visus žemės 
neteisingus pardavimus ir

pasidalinimus, t žemės refor
mos įstatymą pakeisti;

6) dvarų žemė darbinin
kams ir mažažemiams turi 
pereiti be jokių išperkamųjų 
mokesnių;

7) dvarai tur būti nusavinar 
mi su trobesiais, padarais, ar
kliais ir sėkla;
8) naujakuriai, darbininkai 
ir mažažemiai, gauna iš vals
tybės medžių troboms. Už 
gautus medžius naujakurys 
išsimoka per 10 metų, už pa
skolą neimama jokių procen-

9) bažnyčioms palikti tik
tai po 6 margus žemės;

10) netiesioginiai mokesčiai 
turi būti pakeisti tiesiogi
niais ir uždėti turtuoliams; 
kad mokesčiai butų imami nuo 
turto, pelno ir palikimo pro
gresyviu budo;

11) turi būt pažabota ban
kų begėdiška spekuliacija ir 
sutvarkyti valstybės finan
sai;
12) darbininkams turi būti 
duota pilna žodžio, spaudos, 
susirinkimų, organizacijų ir 
streikų laisvė;

13) visiems krašto gyven
tojams turi būt patikrinta 
asmenį buto ir koresponden
cijos neliečiamybė;

14) paleisti visus politinius 
iš kalėjimų;

15) panaikint mirties baus
mę;

16) politines bylas spręsti 
ne karo teismu;

17) leisti, darbo žmonėms 
liuosai iškeliaut į užsienį ir iš 
užsienio;

18) bažnyčią atskirti nuo 
valstybės. Laisvė visoms ti
kyboms ;

19) darbininkų, bežemių ir 
mažažemių vaikai ligi 14 me
tų mokinti mokyklose veltui 
ir turi gauti jie iš valstybės 

reikalingą mokslui' pašalpą; 
mokyklas steigti ten kur di
džiausias vargas — kur susi- 
metusrbiednuomenė, kur tirš
ta,dvarų; Prie mokyklų turi 
būt įrengti kursai suaugu
siems pamokinti;

20) (cenzūros išbraukta) 
Santikiai su kitomis valsty
bėmis turi būt nustatyti de
mokratinio susitarimo pama
tais; Vilnius Lietuvai, ir jo 
likimą turi liuosai išspręsti 
patys jo gyventojai.

Seka parašai.

Lietuvos rinka
(1923 m. balandžio m, 1—12 d).

Maisto produktai. Vidutinis 
gyventojo biudžetas dabartiniu 
laiku liečia daugiausia maisto 
produktų rinkos kainas. Rū
bus, avalinę ir kulturinius rei
kalus: mokyklą, pasilinksmini
mus ir kt. jau reikia statyti an- 
tron eilėn.

Pastovumas, įvykęs rinkoje 
įvedus savą valiutą, vis dėlto ne- 
apdraudė gyventojų nuo kainų 
svyravimo, nors ir ne tokio di
delio, kaip pirmiau.

Produktų pabrangimo tenden
cija visame kame pereitą žie
mą pakėlė gyvenimo minimumo 
kainą. '

Pavasariui artinantis galima 
konstatuoti pieno produktų, 
kiaušinių atpigimą.

Duona. Juodos duonos kaina 
išsilaikė aukštumoj 39 centų už 
klgr., po to, kai žiemą ji kelis 
kartus buvo pakilusi daugiau 
nei 40 c. Del to maišaty duona, 
kurios daug iškepama ir par
duodama, pakilo: žiemą ją par
duodavo po 55—56 ę. už klgr., o 
dabar ji kainuoja 68 c., vadinasi 
pabrango 25—30%.

Balta duona — po 77 c. už 
klgr.

Miltai. Ruginiai po 36 c. klgr. 
kvietiniai —98c.
. Sviestas. Sviesto kaina žiemą 
pakilo nuo 7 litų už klgr. iki 12 
—13 litų už 1 klgr. Balandžio 
m. pabaigoje kaina pradėjo kris
ti ir dabar jau moka 10 litų už 
1 klgr.

Pienas. Taip pat ir pieno kai
na, vis didėdama, pasiekė 1 I. 
20 c. už litrą. Dabar litrui mo
ka 60 c.

Mėsa. Mėsos prekybos srityje 
yra jaučiama visai chaotiška pa
dėtis. ,Tą pačią dieną kaina šo
kinėja ir keičiasi kelis sykius, 
žiemą jautienos ir veršienos mė
sos kaina vis kilo, pasiekus nuo 
1 1. 30c. už klgr. 2 1. 20 c., bet 
atvežtą mėsą dažnai galima bu
vo nupirkti du sykiu pigiau.

Jautiena dabar kainuoja 2 1. 
20 c. klgr.

Veršiena dabar kainuoja 2 1. 
20 c. klgr.

Kiauliena dabar kainuoja 3 
iki 4. 1. klgr.

Silkės. Silkės, kaipo įvežamo
ji prekė, yra labai vartojamos ir 
jų kainos pakilimas atsiliepia 
darbo žmonių biudžete. Mokėję 
12 c. silkei mažmenų prekyboje, 
dabar jau moka 20 c. (rūkytai) 
ir 18 c. paprastai.

Cukraus brangumas — didelė 
bėda. \Nuo 1 1. 17 c. už klgr. 
lapkričio mėn. smulkaus cuk
raus kaina pakilo iki 2 litų ir 
rafinado 2 1. 50 c. Paskiausios 
žinios iš pasaulinės rinkos (iŠ 
Dancigo, Hamburgo, Karaliau
čiaus) pranašauja tolimesnį cuk 
raus kainos kilimą.

Arbata, kava ir kitos kolonia- 
lės prekės paskutines 2—3 sa
vaite labai pabrango: arbata pa
kilo iki 15 litų už klgr., kava— 
6 1. 50 c. už klgr.

Aptiekos ir parfiumerijos pre
kės. Kauno rinkoje ir visoj Lie
tuvoj aptiekos ir parfiumerijos 
prekės yra labai siūlomos. Ypa
čiai nukrito kosmetikos prekių 
kairios, kurių labai mažai terei
kalaujama. Del to ir dabar Kau
ne kainos yra mažesnės, negu 
Vokietijoje. Prekių realizacijos 
tendencija prašoka visas kitas. 
Prekių atsarga Lietuvos sandė
liuose yra gana didelė, be to di
delės prekių partijos yra priva
čiose rankose, nieko bendra ne
turinčios su profesine prekyba.

Metalai. Senai geležiai moka 
60 c. už pūdą. Senam raudo- 
naujam variui — 1 1. 50 c. klgr. 
Senas geltonas varis —1 1. 56 c. 
klgr.

Oda. Jaučių odos: sūdytos —
1 1. 60 c.klgr.

, Jaučių odos, sausos — 3 1. 
k'lg.

Veršių odos po 9 1. 50 c. vie
na.

Avių kailiai: po 6 1. 50 c. 
vienas.

Arklių odos: po 20—22 1. vie
na.

Skudurai: Lininiai aukšt. tuš. 
po 12 1. pūdas.

Bovelnin, ir vilnoniai — nuo
2 iki 3 1. pūdas

Geležis —63 c. klgr.
Balta skardis—1 i. 40 c. klgr.

Varis—12 1. kilgr.
Statomoji medžiaga. Cemen

tas—25 — 28 1. statinė.
Plytos—nuo 105 iki 135 1. 

tūkstantis.
Tolius—nuo 7 iki 8 litų už 

10 kv. metrų.
Alebastrasy-9 litai 1 centne

ris.
Kalkės—5 h 75 c 1 centneris.
Centi;. ekon. ir fin. Inform. 

Biuras.

Įvairenybės
Didžiausia pasauly duo* 

nos kepykla.
Beveik viso pasaulio laikraš

čiai rašė apie nesenai įsteigtą 
naują duonos kepyklą Londone.

Antradienis, Birž. 12, 1923
Tai bus didžiausia pasaulyje ke
pykla, kurią įsteigė kompanija 
“Lajons” Anglijoj. Ji iškepa 
10,000 kepalų duonos į valandą. 
O prieš pereitas velykų šventes 
minėta kepykla iškepė du mili
jonus velykinių pyragų (babkų). 
Apie didumą kepyklos galima 
spręsti iš to, kad apie 50 darbi
ninkų valo uogas (rasinkas) sal- 
darukštei duonai. Kasdien su
vartoja apie 320 pūdų sviesto 
pagardinimui duonos bei pyra
gaičių. Cukerkų skyriuje kas
dien išdirba apie 300 pūdų me
džiagos šokoladinėms cuker- 
koms. • i

Stebėtinai minėtoje kepyk
loje įtaisyta, kad darbas eina be 
žmogaus rankų prikišimo —ma
šinoms. Žmones — meistrai 
tik žiuri per šviesius stiklus 
kaip darbas eina. Ir taip vis
kas nustatyta, taip sunormuo- 
ta, kad miltų, vandens, šiltu
mo ir raugo nebūt perdaug nė 
permažai; tą viską pačios maši
nos reguliuoja. Pečius, kur tą 
duoną kepa, tai visai nepanašus 
į musų pečius, bet tai visas tu
nelis, kuriuomi elektra varoma 
geležinis kaspinas be pradžios 
be pabaigos slenka, ant jo ma
šina deda tešlą vieną paskui ki
tą kepaliukus ir laikė 45 minut. 
tie kepalai, kaspinu traukiami, 
slenka per karštą pečių, ir krin
ta jau iškepę į tam pastatytus 
maišus arba dėes. šimtas su
virtum automobilių kas minutę 
Išvažioja šiltą ir šviežią duoną 
po miestą. — Ta kepykla buvo 
pastatyta tik vien tos aukščiau 
minėtos kompanijos valgykloms 
duoną kepti, bet dabar, kas nuo 
valgyklų lieka, parduoda ip/tfa- 
šaliniams žmonėms, nes duona 
ir pyragas pasižymi švarumu, 
gerumu ir skanumu.

Prieš karą Rygoj" buvo įsteig
ta didelė taip vadinama “igic- 
niška kepykla”. Ten darbinin
kai rytą atėję prie darbo, turė
davo nusirėdyti, tam tikroj va- 
noj iusimaudyti ir per vandenį 
perėję ir apsirėdę baltais kepyk
los rūbais gebėdavo imtis darbo.

Kada Lietuvoje panašių ke- 
kyklų susilauksime!? —Pr. br.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mai tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

[Pasakojimas]

(Tęsinys)

Man teko pagalios žadinti ir šeiminin
kas ir tarnas, kad nebeatidėliojant reikia 
kas nors su tuo turtu daryti. Laikas buvo 
vėlus, reikėjo stengtis kaip nors, kad dar 
prieš dieną viską sudorojus. Sunku buvo 
pasakyt, kas ir kaip daryti, ir mes daug 
laiko sugaišome* besitardami ir besvarsty
dami. Pagalios iškraustėm laukant iš skry
nios apie du trečdaliu viso turto, ir tada 
jau šaip taip iškėlėm ją iš duobės. Išim
tuosius _ daiktus paslėpėm vašioklių tanku
myne ir jų daboti palikome šunį, kurį Ju- 
piteras aštriai įgrumojo jokiu bildu nesiju
dinti iš vietos ir nė nevamptelėti ligi mes 
sugrįšime. Po to skubiai vilkome skrynią 
namo, ir ligi pasiekėm trobelės buvo pir
ma valanda nakties. Buvome taip baisiai 
pavargę, kad ant tų pėdų grįžti atgal iegų 
riebeištekome. Silsėjomės iki antros ĮvaĮan- 
dos ir pavakarieniavom. Po to tuojau vėl 
iškeliavom į kalbus, apsišarvoję trim stip
riais maišais, kuriuos, savo laimei, susi
radom namie. Dar prieš ketvirtą atvyko
me prie duobės, pasidalinom tarp savęs 
likusįjį lobį po įmanomai lygią dalį ir, pa
likę duobę neužkastą, grįžome vėl namo 

su savo aukso naštom. Kai sugrįžom, ry
tuose viršum medžių buvo pradėję rodytis 
pirmieji aušros žarai.

Del didelio nuvargimo vos begalėjo
me pasijudinti. Bet tas begalinis susijau
dinimas neleido mums silsėtis. Neramiai 
pasnaudę tris ar keturias valandas mes, 
turtuni susitarę, sukilome savo turtų žiū
rėti.

Skrynia buvo pilna iki kraštų ir mes 
praleidom visą dieną ir didesnę dalį seku
sios nakties benagrinėdami visa, kas skry
nioj buvo. Jokios tvarkos ten nebuvo — 
viskas daiktiĮn suversta, sujaukta. Visa 
rūpestingai atrankioję pamatėme, kad 
musų turtas daug didesnis nei iš karto 
manėme. Pinigais buvo daugiau kaip ke
turi švinta# įr penkiajsdešimt tūkstančių 
dolerių — nustatant jų vertę įmanomai 
tikriau sulig to laiko lentelėmis. Sidabro 
nebuvo nė krislo. Vis buvo senovės aukso 
pinigai, įvairiausios rųšies — Francuzų, 
Ispanų, Vokiečių, šiek tiek Anglų gvinėjų, 
taipjau keletas šiaip muštinių, kurių pa
vyzdžio mums niekados pirmiau neteko 
matyt. Buvo keletas labai didelių ir sun
kių pinigų, bet taip nudilusių, kad jų pa; 
rašų jokiu budu negalėjom išskaityt. Ame* 

*rikos pinigų s vitai nebuvo. j <
Daug sunkiau buvo nustatyti grąznų 

ir brangiųjų akmenų vertė. Radome i dei- 
mandų — kai kurie jų buvo nepaprasto 
didumo ir puikumo — vįso šimtą ir de
šimtį/ ir nė vieno nebuvo mažo; aštuoni 
įstabaus žibėjimo rubinai; trys šimtai ir 
dešimts smaragdų, visi labai puikus; ir

dvidešimts vieną safirą, su vienu opalu. 
Visi tie' akmenys buvo išlupinėti iš apsodų 
ir palaidi sumesti skrynion. Patys apsodai, 
kuriuos radome tarp kitų aukso daiktų, 
buvo, matyt, kuju sumušti — gal būt dėl 
to, kad nieks nebegalėtų jų pažinti. Be vi
sa to buvo dar daugybė šiaip įvairių gry
no aukso puošmenų: — arti dviejų šimtų 
storų žiedų ir auskarių; — stambių auk
so grandinėlių — trysdešimts jų, jei gerai 
atsimenu; — aštuoniąsdešimts didelių ir 
sunkių kryžių; — penki labai brangus auk
so smilkytuvai; — vienas milžiniškas auk
sinis punšo dubinys gausiai papuoštas pui
kiai išdroštais vynmedžio lapais ir bakchan- 
čių figūromis; — dvi puikiai rašytos kardo 
rankenos ir daug kitokių smulkesnių daik
tų, kurių aš nei atminti nebegaliu. Visos 
tos brangenybės svėrė daugiau kaip tris 
šimtus ir penkiasdešimt prekybinių sva
rų; bet čia aš dar neįskaičiau rastus šim
tą ir devyniasdešimts septynis puikaus 
darbo auksinius laikrodėlius, kurių trys 
buvo verti nemažiau kaip po penkis šim
tus dolerių kiekvienas. Daugelis jų buvo 
labai seni ir kaipo laiko rodytojai buvo 
nebetikę — jų mechanizmas buvo surū
dijęs jr pagedęs — bet jų aukso virtai, 
brangiais; akbiehimis sodįnti, turėj o' didelės 
vertės.1 ’

Visa*, kas buvo skrynioj, mes tą nak
tį apskaitėme turint vertės apie pusantro 
miliono dolerių; tečįau paskui, tas graznas 
ir brangiuosius akmenis parduodant (kai 
kuriuos jų mes dar pasilaikėme sau) pa
sirodė, kad savo turtą mes toli perpigiai 

buvom įvertinę.
Kai, pagalios, baigėme visa kamanti-. 

nėti, ir kai didis musų susijaudinimas bu
vo jau kiek atslūgęs Legrandas, kurs ma
tė, kad aš degte degu nekantrumu sužino
ti tą nepaprastą mįslę, ėmė smulkmenin- 
gai pasakoti visas sujungtas su tuo ap
linkybes.
, —Tu atsimeni, — tarė jis, — tą naktį, 
kai aš padaręs skarabėjo braižinį pa
daviau tau pasižiūrėti. Tu taipjau atsime
ni, kad aš buvau truputį supykęs dėl tavo 
tvirtinimo, kad mano braižinys esąs pana
šus į numirėlio kaukolę. Kai tu pirmą kar
tą taip sakei, aš maniau, kad tu juokauji; 
bet paskui fman prisiminė tie keisti juodi 
taškai vabalo nugaroj, ir tada man pasiro
dė, kad tavo pastebėjimas turi šiek tiek 
pamato. Tik tasai pašiepimas mano gabu
mų piešti buvo mane užgavęs — nes pieš
ti aš artistas ne blogas —■ ir todel> kai tu 
sugrąžinai mari tą pergamento lakštą, aš 
buvau besirengiąs suglamžyti jį ir piktai 
sviesti ugnin.

(Bus daugiau)

žemės Dulkė.

Gyvenimo vilčiai.
Be tavęs gyvent nemiela:
Liūdna ir ilgu!
Nėr gyventojų pasauly,
Nėra nei draugų.

Nėr dangaus, nėra saulutės, 
Nėr meilių žvaigždžių.

Jokio balso—gyvo balso 
Niekur negirdžiu.

Tušti tyrai tesimato
Ir šalti kapai;
Kur eini, tenai tegaudžia
“Reguiem” varpai.

Kam bedirbti, begalvoti,
Kam beEkti čia,
Kad kasdien krūtinė gelia
Ilgesio kančia.

Be tavęs man nebereikia
Viso ką turiu;
Be tavęs ir savo dalį
Tiems kapams skyrių... I

> Su tavim — saulutė teka —
Taip gražu, smagu!
Noris dirbti kuoilgiausia,
Nebijai vargų.

Ir ramu, ir kaip malonu,
Kaip gyvent saldu!
Ir kitos geresnės vietos
Niekur nerandu.—

Su, tavim čia rožės žydi, 
Daug draugų, draugių...
Su tavim pasaulį didį
Svajonių regiu.

Čia tartum šveriti • gyvena —
-Skamba jų daina...

Su tavim Jausmai atgija
Ir širdis jauna.

Su tavim kasdienis darbas 
Lieka toks brangus;
Su tavim ir pilkas vargas — 
Mielas lyg dangus.

[“Kr. Balsas”]
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SURASTA

Vis dar tebevalo miestą

ale pažiu

Pasimirė susirinkime

Mirė nuo munšainės.

Vaikas išgelbėjo vaiką

Pinigai
Apipiešė taxi driverį

Brighton Park

LIETUVĄkaip palaiky-

LOL’IS RICHARD

Du peštinėse pašauta.

Garsinkitės Naujienose

visų šitų auto- 
gali siekti apieamžiaus, 

atsilankė

įtakos I 
žmonių

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Kasikei!, 65
Crescent t

Vidutiniškoji 
mobilių vertė 
$200,000.
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Reo—4 
Moon—4 
Jordan—3 
Durant— ( 
Cadilac—3 
Kissel —3 
'Marmon—J 
Chalmers— 
Velie—2 
National— 
Maxwcll—1 
Packard—z 
Gardner—z 
Cole—2 
Essex—2 
$tar— 2 
Mitchel—2 
Pilot—1 
Davis—1 
Andęrson -
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Privertė savo krauju 
gelbėti žmoną.

Automobilių lenktynėse 
neteko gyvasties.

Linksmybė dėl sveikatos 
motery tiesa

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje yra 53 dideles unijos ir 

profesinės Sąjungas? Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški Cigaretai daro
si daugiau ir daugiau populiariški 
tarpe lietuvių rūkytojų iš priežasties 
gardaus skonio ir todėl, kad jie yra 
100% gryno Turkiško Tabako?
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Fine for Lumbago <
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently. __ •

It isa clean, white ointment, madc 
with oi! of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastef

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.

Serganti žmonės yra uipralomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo badai nao
Chroniško
Nervingumo
Kraujo KL ®
Slapumo W ęk"*

štai ko kaip ir trūksta 
tai tikro

Mrs. Evans paliuosuota 
nuo moteriško silpnumo su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Pereitų septintadienio vaka
rų trisdešimts jūreivių tapo 
areštuota Marine svetainėj, 357 
N. Clark gat. Policija užklu
po juos bekozyrojant iš pini
gų. Policijai teko penkios ka
ladės kortų ir $3.50 pinigais.
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Mrs. Malinda Collini, 40 m. 
naš|Iė, 1434 Wentworth Avė., 
greitų sekmadienio naktį nu
šovė Richard Condį, 55 m. 
kaimynų, kuris prievarta ban
dė įsilaužti į jos kambarius 
per langų.

Užsimušė nukrisdamas 
nuo kopėčių.

Nukrisdamas nuo prie 
angio užsimušė.
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611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Bomba sužeidė vyrą ir 
moterį.

DAVID RUTTER & COn 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš ratai!
kiemų. Visur pristotam.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Ir detektyvas prarado 
skrybėlę.

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išj 
dytu " ' ’ ' .
bandykite šį puikų mokslu/'' 
tojaina jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie

Gal jums reikalingi 
akiniaiNašlė nušovė savo 

kaimyną.

Susibarė su sunumi 
ir pasimirė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pereitų penktadienį William 
McPliail, 73 m. amžiaus, 11569 
Lafayette Avė., nukrito nito 
kopėčių ir mirtinai susižeidė. 
Pereitų septintadienį jis nuo 
žaizdų pasimirė.

Areštavo trisdešimts 
jūreivių.

Telefonas: WATKINS 2142.
Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. po piet. 

Subatomis — iki 7 vai. vakare.

Naujienų piknikai yra vienas 
iš maloniausių Chicagos lietu
vių bendro sugyvenimo apsireiš
kimų. Sęortas, šokiai, išsigėri- 
mai, valgiai po atviru dangun! 
Čia suveda visus į vienų smagių 
šeimynų. —Tėmijęs.VVilliam J. Cailhoun, 6332 

Vernon Avė., real estate savi
ninkas, rasta negyvas jo raš
tinėj ant trečių lubų, 6420 Cot- 
tage Grove Avė. Policija tvir
tina, kad jis miręs po to kai 
gerai įsitraukė munšainės. 1

šio-to mokinties nuo savo vai
kų, kad mes nuo jų ne taip skir
tumas. Tai ir jie nuo musų ne 
taip skirsis.”

“Tai tiesų sakai. To rodos 
atsiekia geriau kitos tautos, 
kaip štai vokiečiai. Jų vaikai 

kad ir išaugę laikosi krūvoj su 
savo tėvais. Jų namuose vokiš
ka ir angliška kalbos stovi ant 
lygios.”

Kuo lietuviai palaiko visas 
gentkartes krūvoje, tai vartoji
mu automobilių. Del priežas
ties automobilių vis susitelkia 
vienon kupeton ir duktė ir su- žmoųių simpatijos, 
nūs ir dėdė ir mama ir tėvas

Automobiliais ir
piknikų sugužėjo šimtais lietu

tuštuma, 
piknike — arti 

tukstančiio sietelio 
svietelio, įsuplau-

Pereitų septintadienį Mrs. 
Mary Brazell, 56 m. amžiaus, 
1752 W. 22 gat., susibarė su 
savo sunumi ir po to kiek vė
liau pasimirė.

Dr. Anelė Kaushillas D. C., 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolią 
visokias staigias ir kroniška* ligas i 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin] 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitai li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedilioj 

9 iki 12 m. ra.

Pajais atsiginė nuo 
plėšikų.

Pereitų septintadjienio rytų 
slaptosios policijos agentai ar
eštavo keturis šimtus vyrų ir 
moterų įvairiose vietose. Jų 
tarpe daugiausia inunšainierių 
ir gamblerių, negerbiamų na
mų lankytojų.

Lietus lynojo visų dienų. Tik 
po vidudienio saulė bandė pra
žiūrėti pro tiršta debesų šydų — 
kaip turku moteris 
rėjus apsivertė ir visa užsiklo
jo patalais...

Vienok lietuviai traukė į sa
vo Naujienų piknikų už Chica
gos ribų paupiu.

“Kokių spėka turi tos Nau
jienos! Ir lietus nesulaiko lie
tuvių kada jie turi sueiti Nau
jienų parengton sueigon!”—taip 
kalbėjo man senas prietelis, 
mums bevaikštant ir besidai
rant po pikniko daržų.

“Nestebėtina, Naujienos'per 
paskutinį dešimtmetį Chicagoje 
daugiausia prisidėjo prie palai
kymo lietuvių lietuviais!”

“Taip, tautybė tik laikraščiais 
tepasitaiko. Jei ne laikraščiai, 
ypač jei ne Naujienos, tai iš 
chicagicčių lietuviškumo niekas 
nebūtų likę”

Lietuvių Rateliuose

Naujienų Piknikas sekan
ti gentkartė tautybė, 

automobiliai

DR. CARTER
Akių, Ausų, Nosies 

Gerklės

Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite bite kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir ii toli suteiksiu geriausi 
dymą ,

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St, 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augtto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyį 
Seredoj ir Sįubatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJĘ 
PAČIOJE VIETOJĘ.

Vieta kurie j tūkstančiai žmonių 
lito išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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mados... žodžio burnoj 
nestinga!

“Kas-gi į Naujienų piknikus 
daugiausia atsilanko?

“O-gi žiūrėk, tėmyk. Tai vis 
labiau kultūringi lietuviai, šva
resni, mandagesni, daugiau apsi- 
trynę, tartum ' daugiau su- 
amerikonėjo bent savo išvaizda... 
Jie pilni draugiškumo, mėgsta 
pajuokaut, pašnekučiuot, pa
šokt, pakvatot, pasportaut...

“O mergelės ir moterys — vi? 
sos smagios ir visos šilkais pa
sirėdžiusios ir tai vis pagal vė
liausios 
jos irgi

Pereitų septintadiienį (Rance 
Olds automobilių lenktynėse 
Roby Speedway, 108 gat. ir 
Indianapolis Avė., mirtinai su
sižeidė, kai jo automobilius iš 
greitumo išvažiavęs graben a/p- 
sivožė.

Tel. Lafayette 4226
Pltvnbing. Heatin*

Kaipo lietuvi*, lietuviam* vtaadfl* 
patarnauju kuogeriaeaiaL

M, Yuška,
8228 W. 18th 8t., Chicage. «L

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės au- 
. silieja į daiktą, arba rodosi dvi- 
_gubos. -
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 

šiaip arti prie akiu 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 augšto virš Platta ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryta iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Prie kavynės, 614 Blue Is- 
land Ava., anksti vakar rytų 
susišaudime revolveriais Jąinęs 
Zuzulas, 35 m., 4110 Wash- 

ington blvd., ir Harry Char- 
ouskas, 24 m., 2245 Washing- 
ton blvd., tapo pašauta. Gi 
kiti šeši areštuota. Pašautieji 
nepasako dėl ko tos peštynės

Anksti pereito sekmadienio 
rytų Tony Di Martino ir jo 
žmona, Mamlie, 1157 Cam- 
bridge Avė., tapo pavojingai 
sužeisti sprogstančios bombos 
prie miegamojo kambario lan
go. Stiklų skeveldros supjau
stė jiem rankas ir veidus. Bom
ba sprogo jiemdviem bemie
gant.

Priežastis nežinoma. Tcčiaus 
spėjama, {kad t;|i (piktadarių 
darbas.

$4 Specialiai Fremai
DR. CARTER

24 metai prie State gatves
Specialia išpardavimas sekamą 

savaitę
Jūsų akįs gal reikalauja gydymo 

ar gal reikalauja akinių. Kaipo 
gydytojas aš galiu patarti jums. 
Dešimčiai metų paauksuoti

nuo .............................. $4 iki $8
Viso aukso nuo ............... 8 iki $12
Extra dėl Tone lensų ............... $2

l mokyklų vaikus kreipiama 
specialė atyda dėl galvos skaudėji
mo arba silpnų akių.

Kreivos akįs ištaisomos. 
Tonsilai išimami.

Žiūrėkite ant besisukančios šviesos. 
Reikalaukite dėl kreivų akių . 

/ knygutes
Dr. F. O. Carter

120 So. State St. Antras augštas 
Vienos durjs į šiaurę nuo Fair 

krautuvės.
Valandos, 9 iki 6. Nedėldieniais, 

10 iki 12.

“Bet
Naujienų piknikuose 
jaunimo nuo 16-kos metų iki 25- 
kių. Argi lietuviai taip mažai 
beturėtų tokio jaunimo?”

“Ne, rodos ir lietuviai išsiauk- 
lėjo sekančių kartų. Ale ta se
kanti karta nebetaip linkusi ei
ti į Naujienų piknikus ir kitus 
grynai lietuviškus parengimus”.

“Taigi, matai, čia yra didelis 
musų uždarvinys
ti su savirp sekančių gentkartę 
Kada ji išsirutuloja iš vystyklų.”

“Reikia jų daugiau mokinti 
lietuviškumo!”
. “Ale kas mokins? Ir tuo vie
nu nieko neatsieksi. Aš sakau 
—reikia ir mums “grynoriams”

BALTIC STATES BANK 
Lietuvos Finansy Ministerijos Korespondentas 

Banko Resursai - $1,700,000.00
PARDUODA Lietuvos Laisves Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA depozitus ir moka 4%, priskaitomus 

prie sumos kas mėnuo. Depozitas galima prisiųsti 
ir per paštą.

SIUNČIA pinigus į Lietuvą ir visas pasaulio ša
lis, su pilna garantija, greitai, teisingai ir pigiai.

PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš 
Europos ant visų linijų.

TURI SAVO KORESPONDENTUS — Bankus: 
Kaune, Rygoje, Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos 
miestuose.

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko Valstija, 
New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija, Lietuvos Bankas, 
Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis.
Visais bankiniais reikalais į.

BALTIC STATES BANK

Užporeitų naktį Frank Peter- 
son, gyvenantis 937 W. Van 
Buren gat., ^sėdėdamas ant 
prieangio trečio ankšto nu
puolė ir mirtinai susižeidė. Po 
kiek laiko pasimirė.

Pereitų septintadienį po pie
tų apsiginklavęs plėšikas u$- 
ėjo Mrs. Mary Warner’s kep- 
tuvėn, 850 W. 18th St., tik
slu a]>ipleąlL jų. Tečiaus Mrs. 
Warner tuojaus užatakavo jį 
pajais ir tuo budu privertė jį 
nešintis lauk nieko nepelnius.

ANT GALO
Systenva sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad praialinus ligas pa
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių y?a kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Ęecker 
ir M. B. Jewell

Pereitų šeštadienio vakarų 
Tlieodore Marfy, 55 m. am- 
dliaiis, 817 Les^ng galt., nuo 
nnm&i|inj£s įaismaginęs pavo
jingai paplovė savo žmonai 
gerklę. Po valandos laiko jis 
buvo v priverstas duoti ' savo 
kraujo, kad išgelbėjus savo 
moterį nuo mirties. Jo mote
ris, Mrs. Martha Marfy yra 
pavojingoj padėty St. įMary’s 
ligoninėj. Tečiaus gydytojai 
spėja, kad ji dar gal pasveiks. 
Gi jos vyras dabar ilsėsi už 
grotelių.

Trys suvažinėta mir 
tinai.

Pereitų septintadienį apie 12 
m. vaikas pastebėjęs Robert 
Ricker, 8 m. amžiaus, 1509 
S. 9 Avė., užsidegusiais dra
bužėliais ant Aurora ir Elgin 
relių, Maywood, pribėgęs iš
gelbėjo vaikų nuo mirties. Po 
to jis prasišalino ir niekas ne- 
'gaįleijo sužinoki kas jis buvo. 
Tuo laiku ten buvo ir dau
giau žmonių, tečiaus niekas, 
apart jo, nesiskubino degan
čio vaiko gelbėti.

vakarų 
iš George A. Tliorne’so apart- 
ment’o, 1130 Lake Shore drive, 
bootlegeriai išnešė geriausio 
vyno už apie $50,000 vertes.

Pereitų septintadienį Chica- 
goj miirtinai suvažincita auto
mobiliais trys žmonės.

Nuo Naujų Metų, Cook 
kauntėj suvažinėta mirtinai 
291 žmogus. Vis tai per ne
atsargumų autoistų.

Policija žada griebtis grieš- 
čiausių priemonių, kad suma
žinus nelaimes nuo automobi-
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Pereitų šeštadienį slapsto- 
sios policijos agentas, John J. 
mGinnis, buvo pakviestas 
prie South Shore Country kliu- 
bo arklių parodos padaboti, 
kad niekas svečiams nepranyk
tų. Tečiaus kai svečiai prasi
šalino, jis jau neberado 
skrybėlės, už kurių buvo 
kėjęs $15; o vietoj to, 
paliktų prastų skrybėlę, 
$2 vertės.

er medicinos daktariprrPa- 
’ . ' ,_l^r^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

Tliomas E. But'ler, 6500 
Wentworth Avė., Yellovv Cab 
kompanijos driver’is, anksti 
pereito septintadienio rytų ne
teko $14. Kampe Cottage 
Grove Avė. ir 63 gat. trys ap
siginklavę plėšikai nusisamdę 
jį ir saugion vieton pavažia
vę J! apiplėšė.

Bootlegeriąms teko 
$50,000.

žiūrinėjant mūsiškių automo- ir 
bilius, žingeidu pasidarė sužino
ti kokius automobilius lietuviai 
daugiausia perka Ir vartoja. Su
skaitėme visus buvusius Nau
jienų piknike automobilius (apie 
5 va'l. vakare) ir pasirodė, kad 
automobilių čia buvo net 41 iš- 
dirbystės, nuo pigiausių iki 
brangiausių. Kiekvienos išdir- 
bystės automobiliai buvo repre
zentuojami sekamai: ,
Ford—55 
Buick —15 
Chandler—11 
Chevrolet —1 
Iludson—9 
Haynes— 
Dodge—8 
Paige—7 
Stutz—7 
Case—7 
Oldsmobile—C 
Overland—6 
Oakland—6 , 
Dort—5 
Nash—5 
Westcott—4 
Mercer—4 
Studebaker—I 
Lexington—1 
Empire—1 
Dleveland— 1

1QUIRE EDGĘGATE—A Lucky Strokc Accoruing io inc yvife

Detroit, Michigan. — “Aš turėjau 
moteriškos ligos silpnumą su skaus- 
0mais nugaroje ir 

aš negalėjau pasto
vėti ant savo kojų 
per tūlą laiką. Aš 
dirbau dirbtuvėje, 
bet turėjau apleisti 
darbą, todėl, kad 
reikėjo daug stovė
ti. Vienas drau
gas rekomėndavo 
Lydia E. Pink- 
ham’š Vegetable 
Compound ir aš 

negaliu nei pati sau tikėti, kad aš da
bar esu sveika. O, kaip tai puikus 
dalykas būti sveikai I Aš dabar jau
čiuosi sveika visą laiką ir galiu visur 
išeiti, kaip ir kitos moterįs ir nejau
čiu tų baisių skausmų. Kuomet pra
dėjau vartoti jūsų gyduoles, maniau, 
kad pasveiksiu nuo pirmo butelio1, bet 
.esu užganėdinta, kad mano vyras pri
vertė mane daugiau jų vartoti. Aš 
suvartojau devynis butelius ir dabar 
esu sveika.” — Mrs. Jenny Evans, 
1604 Lafayette Blvd., Detroit, Mich.

Jeigu jus kenčiate nuo nevietoje 
esamų organų, nereguliariškumu, nu
garos skaudėjimo, arba kitokių formų 
moterų silpnumų, jus privalote varto
ti Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Priežastjs yra suteikiamos laiškuo
se kaip tas ir mes jų atspaudiname 
tūkstančiais. Jus galite tikėtis, kad 
gyduolėj! kurios pagelbėjo kitoms mo
terims, pagelbės ir jums. Pabandy
kite jas.

Bolševikai iš kairės 
šinės visados šaukia;

— Naujienos neturi
— Naujienos netur 

užuojautos I
— Naujienoms nieks nepri

taria I
Ir nuostabus daiktas. Kada 

tik Naujienos suruošia sąvo 
piknikus, ar vakarus, žmonių 

minių minios.
Visados.
<Ir praeitų sekmadienį Nau

jienų . piknikas parodė, kur 
, kam jos 

I pritaria ar nepritaria, kur mi- 
į Naujienų nių minios traukia.

Pas bolševikų reksnelius — 
‘kalbėtojas iš j pasišventimo”

— trys medžiai. v 
Pas antaniečius 
Naujienų 

pusantro
— gražaus 
kusio trumais ir automobiliais
— vienų automobilių buvo tur 
būt daugiau kaip trys šimtai.

susirinkimų po nuin. 863 
South Dės PJaines road Forest 
Park’e ir ten mirė.
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REIKIA DARBININKŲPranešimai ASMENĮ! JIESKŪJIMAI NAMAI-2EMEREIKIA DARBININKLietuviu Rateliuose
MOTERŲNITTA MITCHIELL

Gražus dvarelis Lietuvoje

Nau

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI
UetuvCų Auditorium Reikalu

sve

rei

zniu laikyti

namo

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

grei

STOGDENGTYSTĖ

bar
pasirodo

DIDELIS BARGENAS!

muro

ų beisterių

PINIGAI
VYRŲ, MOKYKLOSTown of Lake

jieškoji 
jieškoji 
apmoka-

senąją paversti 
parapijonys ne-

EXfTRA GERAS BARGENAS.
Bučernė turi, būti parduota 

į labai trumpą 1 
nas ir gerai išdi 
siu labai pigiai, 
le laiku. 939 W. 33rd St

-“Dabar girdėt, kad dvasiška
sis tėvas norėtų statyti naujų 
inalldyklą 
svetaine.
pritaria tam. Mat ir jiems Liuo- 
sybės Namo svetainė yra pa
rankiausia.

REIKIA darbininkų 
i, trukerių ir

^iką. Biznis se 
irbtas.‘ Parduo 
Atsišaukite bi

a, gerai apsi- 
‘ t 

Atiduosiu

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimu ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

kursai moterims ir
REIKIA —

BARBERIO
VAKARAIS IR
SUBATOMIS

2209 West 28-rd PI

rėm Oklahomos val- 
Meldžiu

REIKALINGAS agentas dėl 
Real Estą te. Geros sąlygos. 
Gavrilovvi cz Real 
217
III. 'Pullman 0675

REIKALINGAS patyręs 
beris. Darbas ant visados, 

Atsišaukite:
F. TRIJONAS, 
603 W. 47th St.

jarloras ir tt. labai 
iokc, netoli galo karų 
‘j. Sena ištaigi _

naujos mados įrengimai

PARDAVIMUI saliunas, lie 
tuvių, rusų ir lenkų kolonijoj 

Atsišaukite:
1035 N. Ashland Avė.

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis 4 pa 
gyvenimų namas ant 1967 Ca- 
nalport Avė. Nupirksit pigiai 
Kreipkitės .prie savininko. J 
M. Kenney, 3401 Parnell Avė 
Tel. Yards 4609.

REIKIA patyrusios virėjos ar 
virėjo dienomis nuo 8 ryto iki 6 
vai. vakare. Prašau atsišaukti 
greitai. Robey. Ęestaurant 1564 
N. Robey S t.

'PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj visokių tautų apgy
venta, turiu parduoti greitai 
Priežastis patirsite ant vietos, 

Atsišaukite:
' 2114 S. Halsted St.

Kreipkitės į p 
adresu 8857 So. 
So. Chicago.
— Reporteris.

greitai parduoti, nėra skirtumo kokioj — «•.
kitoks biznis arba automobilių. Ar 

. 1 
irkam namus, biz- 
o parduodame ant 

Kas turite par-

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
'elektra, didelis su grindimis skiepas, 
kieto medžio grindis, gatve išgręsta ir 
apmokėta, 1 blokas nuo 63 St. Kai
na $8,800.

BERNARDY AND O’BRIEN 
1954 W. 69th St.

* Tel. Republic 0174

NEUŽMIRŠK geras mainas 
grosemė ir Ice cream parlor. 
Mainysiu ant mažo namo, ar
ba bizniavo loto. Atsišauk it 
Su visokiais mainais mes pri- 
taikysim.

UNITY REALTY CO., 
750 W^33rd St..

Klauskit Klem Widzes.

REIKIA darbininkų j fandrę. pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai i valandą, o i mėnesi lai
ko penkias (Ješimtis keturi centai j 
valandą. Atsišaukite j samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedziė & 40 St., arba 
So. Canal &15th St.

KRIAUČIŲ ŠAPAI DARBININKŲ
Mes reikalaujame tuojau sekamų 

darbininkų prie sack kautų.
Welt dirbėjų
Kišenių dirbėjų %
Sujungė jų
Dark siuvėjų
Pirmų beisterių
Antrų beisterių
Rankovių skylių preserių
Rankovi
Guzikų skylučių išsiuvinėtojų
Finišerių ir taipgi prie mašinų iš 

mokti operavimo.
KART SCHAFFNER & MARX 

823 So. Tripp Avė.

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

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

ar kviečia.

REIKIA merginų, coil wind- 
ers, cord braiders ir cord tip 
nitavotojų. Atsišaukite: 

KELLOGG SWITCHBOARD
& SUPPLY CO, 

1066 W. Adams St.

[ REIKALINGAS atsakantis 
barberis, atsišaukit greitu lai-

REIKIA tarnaites. Nėra vai 
kų, nereikia skalbti.

Atsišaukite:
4953 Forrestville Avė. 

3rd floor

PARDAVIMUI 'saliunas, geroj vie
toj lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas per daug metų, tarpe, lietuvių. 
Parduosiu pigiai, nes man vienam per- 
sunku du bizniu laikyti. t

Atsišaukite
4530 So. Hoyne Avė. 

Chicago, iii.

savo 
nematytus

Jeigu kurie apskelbimai i 
abejotini, Naujiehų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgsta. Reikia------ 11

Darbininkų abelnam dirbtu 
vės darbui, 45-50Č. į valandą.

Atsišaukite
FITZPATRJCK BROS.

J.319 W. 32nd PI.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė sykiu su namu. Seną 
išdirbta biznis. Geras biznis 
lietuviui. Arba mainysiu ant 
gero namo.

2462 W. 46th PI.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh- 
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštą, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMĘNT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

Jaunos Birutės repeticija ir susirin
kimas įvyks antradienį 12 d., birželio 

7 vai. vak. Fellowship svetainėje 831 
W. 33rd PI. Visi nariai bukite laiku 
ir nauju narių atsiveskite.

Komitetas.

PAJIEŠKAU vaikino apsivedimui 
nuo 30 iki 39 vaikinas turi būti ne 
rūkas ir netinginis, nepilkas ir neži- 
as, turi turėti pinigų $4,000 ar dau
giau lankanti, turi būti teisingai ko
do pajieškau, turi nebūti nežemas 
storas ir aukštos, esu moteriškė 30 
metų, turiu namą $15,000 verčios

ANTANINA STATKUS 
3127 Emerald Avė.

Atsišaukit ypatiškai ar per 
laiškus.

PARDAVIMUI pigiai minkštų 
gėrimų parloras.

4914 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 3174 arba 7158

Klauskit Bill

siuvi-___ _ _ ma- 
BizniuI Ir namu dlvijimui- 

Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų 
merginoms, atsineikit audi 
kirpti, pritaikyti ir paaida 
drapanas.

Biznio ir namų kūmai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininką.

Kas pamatėt pinigus 
j ienų piknike?

P. Petrė Masiauskienė 
reiškė Naujienų Reporteriui, 

kad ji radus piknike pinigų ir 
mielai sugrąžins tam, kas juos 
yra pametęs 
Masiauskienę 
Justine Avė.,

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

PARSIDUODA medinis 3 flo
rų po 6 kamb. ant kiekvieno 
floro. Elektrikos šviesa, gasas 
ir vidui klozetai. Klauskit gro
simoje.

3530 Parnell Avė.

, REIKIA vyrų, nuolat vidui 
Maibas, 50c į valandą.
s Atsišaukite:

E. F. HOUGHTEN & CO.,
I 3534 Shields Avė. .

REIKIA —
DARBININKŲ.

STANDARD JMįATERIAL
COMPANY,

607 W. 66th St.

Vyrų atydai. Gerai apmoka
mi, nuolatiniai darbai/ galima 
gauti pas

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė.

Netoli 22nd & Crawford.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 pagyvenimų. Viršui 6 ruimai pa
čioj 4 ruimai ir grosemė. Garadžius 
dėl 2 mašinų. Biznis išdirptas ir ge
roj vietoj. Parsiduoda pigiai su na
mu, bučernė ir grosemė už $13000 ant 
Ipngvų išmokėjimų. Išvažiuoju į Lie
tuvą. Atsišaukit greitu laiku, nes yra 
bargenas.

5752 So. Ratine Avė.
Tel. Wentworth 7563

PAJIEŠKAU Kazimiero ir Agotos 
Sedausku, jis paeina iš Telšių, oi Ago
ta iš Tverų miestelio. Gyveno keli 
metai atgal ant Wood St. Chicagoj. 
Taipgi Justino Strauko. Jis gyvena 
dabarties kur nors Brighton Parke ar 
Clearinge', Chicago. 
praneškit arba patįs atsiliepkit. S. T. 
Straukas, 4342 S Maplewood Avė.

ANT pardavimo kampinis 
saliunas, gražiausis ant Bridge- 
porto; labai pigiai. Priežastis 
pardavimo, patirsite ant vie
tos. ’ Atsišaukite:

3201) Auburn Avė.

JIEŠKAU savo draugų Vladislovo 
Kasinsko ir Viktoro Vaitelionio. Vik
toro Vaitelionio. Viktoras peina Su
valkų rčdybos, Vladislovas nuo Uk
mergės. persiskyi„„ 
stijoj apie metai laiko agal 
atsišaukt.

STANISLOVAS JONIKAS, 
3417 So. Union Avė., Chicago, III

REIKALINGA dish washcr 
— indų plovėja moteris — 
restorane. Geras darbas, alga 
ir pastovus darbas gerai ypa- 
tai. Atsišaukite greitai.

3206 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, rū
kytos mėsos, kendžių, tabako 
krautuvė. Parduos su fikče- 
riais ir visu staku labai pigiai, 
nes važiuoju ant ūkės. Atsišau
kite, 2640 W. 47th St.

Vieša Paskaita—Prakalba. D-ro A 
L. Graičuno temoj “Bendri reikalai” 
— įvyks penktadienį, birželio 15 d., 
Liet. Taut. Bažnytinėj svetainėj; W, 
35th St. ir kampas So. Union x Avė. 
įžanga 35c.

Kviečiama visi lietuviai ir lietuvai
tės skaitlingai atsilankyti ir pas’nau- 
doti teikiama proga.

Kviečia Bendrų Reikalų Komitetas.

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo darbo, prie kautų 
siuvimo.

3437 S. Wallace St.
Phone Blvd. 6728

L. S. S. kuopų valdybų domei Ccok 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilfiai įmokė
jus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

PARDAVIMUI saliunas. Ge
ra vieta, biznis gerai išdirbtas, 
apgyventa visokių tautų. Turiu 
parduoti, nes greitai turiu ap
leisti miestą. Duke Kunded, 
3027 So. Wentworth Avė. 
Phone Boulevard 7955.

na-
flatų po 6 kambarius South 

mėnesį už 1 flatą 75 ir 
eat arba mainysiu

Bus įvairus, turi- 
— prakalbos, mu- 

Socialistų Par- 
taipjau garsius 

kurie kalbės angliškai.

Lietuviai turės savo

PARSIDUODA saliunas, vie
nas iš geriausių, kur galima da
ryti gerą biznį. Priežastis ne
sutikimas partnerių. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės:

3558 Sb. Parnell Avė.

KAS TURITE cash namą, o norite 
greitai parduoti, nėra skirtumo kokioj 
dalyje miesto, bučernė ar saliunas ar 
kitoks biznis arba automobilių. Ar 
norite mainyti namą ant biznio, biznį 
ant namo. Mes 
nius, mokame cas 
lengvų išmokė jim.
duoti arba jieškoti pirkti. Kreipkitės 
pas mus, gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą.

ZAKSAS AND BALCHUNAS 
828 W. 31 St. 

netoli Halsted St.

Ateinantį trečįiač^en^, birže
lio 13 dieną, bus Visuotinas 
Liuos. Namo Bendrovės susi
rinkimas, kur bus išduotas 
raportas iš penkių mėnesių 
darbo. Be to bus ir daugiau 
svarbių klausimų tariama. Vi
si dalyninkai privalo būtinai 
atsilankyti.

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

cialistų Presos piknikas Riverview 
Parląo piknikų darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių, 
ningas programas 
zika, chorų dainos 
tlja turi pakvietus 
kalbėtojus, T 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus" šokiai 
iki vėlumos 
“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.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus laikomas 8 p. m. 
Mildos svetainėj antradienį, birželio 
12. Meldžiami atstovai nesivėluokit, 
nes yra daug svarbių reikalų išspren
dimui.—Valdyba.

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mitchell. ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ii* buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Detroitą pradžioje va
sario (Feb.) 1923, ir nieks nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo apie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas neva ir užžavėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos. tamsių akių, smulkių dantų. Su. 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Nitta Mitchiell jieškojo per laikrašti 
“Keleivį“ No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl 
apsivedimo vyro, ale ne biedno, biz
nieriaus arba profesionalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

Karpenterių, į dirbtuvę, 75c. į vai. 
Inžinierių, $40 į savaitę. Pečkurių, 
$30 į savaitę, 8 vai. darbo. Janitorių, 
dienomis ar naktimis, $25 iki $30 į 
savaitę. Darbininkų į dirbtuvę, 50c 
j vai. Mašinistų, 75c. į vai. Gręžimo 
ir punch presą darbininkų, 65c. j vai. 
Sargų, $105 į mėnesį.

Geros
Estate Co.

115th St., Kensingtori

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

' BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

Draugijos, kurios norėtu
mėt naudotis Liet. Liuosybės 
svetaine savo parengimams 
ateinantį sezoną, pasiskubin
kite nusinuomoti iš anksto, kol 
dar galima pasirinkti dienos.

L. L. N. B. Koresp.

KAM PIRKTI negerą stafą, kuomet 
jus galite gauti 3 didelius lotus Hezel 
Crest. III, 179th 9t. Yra šaligatviai, 
gatvė išpilta ir gasas, prie III. Cent
ral R. R. Už $1,200.

Naujienos, 
Box 268

Brighton Park, 3990 Archer Aye.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

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

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PASARGA.
BESIGARSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
;alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

BARGENAS. 4 pagyvenimų 
muro namas, parsiduoda už 
$8,500. Arba mainysiu ant ko
kio biznio. Kurie reikalaujat 
tokio namo kreipkitės pas P. 
Grigas, 3114 So. Halsted St.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apai vedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

PARDAVIMUI n; 
mas 
Side randos 
76 Steam Heat arba mainysiu ant 
mažesnio namo, ba moteris nešlė ne
valioja užlaikyti, yra priversta par
duoti greitu laiku ar išmainyt.

2 flatų muro namas prie Jackson 
Parko 5 ir. 6 Kambarių, karštu van
deniu apšildomas, viskas po naujau
siai madai įtaisytas, kaina tik $11,800 
ir priinvsiu i pirm^ jrno'kgjim^ lotus 
ar automobilių.

Kampinis naujas medinis namas 5 
kambarių ant 2 lotų ant Oak Park 
Avė. ir 39 St. aržuolo florai ir visi 
baigimai, kaina tik $5800, cash $1000.

Del platesnių informacijų kreip
kitės pas

JOS. AUGAITIS, 
808 W. 33 PI.

Phone Boulevard 1550

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
esu 28 metų amžiaus, nuo 20 iki 30 
metų amžiaus, merginos gali būti at
važiavusi iš Lietuvos ar amerikone, 
esu pilietis šios šalies, merginos no
rinčios apsivesti, meldžiu atsišaukti 
aišku, rumus turiu užrandavotus. 

A. F. Rouch, 1816 So. Peoria St.

Merginų ir jaunų moterų.
Mes reikalaujame merginų ir 

moterų senesnių negu 16 metų 
amžiaus lengvam dirbtuvės 
darbui.

Mašinų operatorkų
Inspektorkų
Nitavotojų .
l?unch press operatorkų.
Patyrimas nereikalingas. Ge

ros darbo apystovos, gera pra
džiai alga. Valandos nuo 7:30 
ryto iki 5:00 po pietų. Suba- 
tomis iki 12 vai. dieną. Paži
nojimas anglų kalbos nebūtinas.
CONTINENTAI CAN CO., Ine. 

2221 So. Halsted St.

PARpjAVIlMUiI automobilius 
Oakland six, 5 sėdynių. Nau
jai pertaisytas ir numalevo- 
tas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
921 W. 49th PI.

PARSIDUODA, lietuvių apgyvento
je kolonijoje, West Side, puikus, 3-jų 
augtšų mūrinis kampinis biznio na
mas, kuriame randasi: gerai įrengtas 
Saliunas—darantis gerą biznį, mitin
gams Salė, Barbemė, 10 Flatų ir 
2 karam garadžius. (Saliunas ir salė 
Fumace apšildomi). Randos neša 

$290.00 per mėnesį, kurias galima pa
kelti iki $350..00. Parsiduoda su 
bizniu UŽ $25,000. Vertas $30,000. 
Įmokėti $8,000' ar $10,000, o reštą, 
lengvomis išmokestimis. Pati mirė, 
savininkas liko našlys su mažais vai
kais, užtai parduoda pigiai. Geram 
biznieriui gera proga šį namą įgyti. 
Atsišaukite pas:

A. OLSZEWSKI, 
3235 S. Halsted St., 2nd floor.

KAMPINIS namas, iš trijų pusių 
išeina į gatvę. Gera vieta dėl auto
mobilių taisymo, garadžiaus, didelė 
ateitis dėl gasolino stoties. Parduo
siu pigiai, nes apelidžiu miestą.

2089 Canalporth Avė., 
ir 21 gatvė ;

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pirtigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street

PARDAVIMUI geras saliunas, su 
visais įtaisymais. Yra elektrinis or
kestro pianas. Biznis išdirbtas. Pir
mas saliunas nuo teatro. Atsišaukit, 
nepraleiskit geros progos. Priežastį 
patirsit ant vietos.

809 Kensington Avė.
Pullman 4788

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu arba mainysiu ant 

Atsišaukite prie savininko.
4429 So. Fairifield Avė 

Brighton Parke

smagumo 
tavo, susitikdami 
gus ir senai 
stamus.

CIGARŲ ir saldainių krautuvė, ice 
cream parloras ir tt. labai gyvame 
biznio bl< ‘ 
West Side, 
mokanti, 
šviežus stakas,’ pigi renda. 
greitam pirkėjui už $1,500. išmokėji 
mals. Verta antratiek.

5922 W. Chicago Avė., 
pusė bloko į rytus nuo 

Austin Avė.

VALENTINAS DRES8MAKING 
COLLEGE,

2407 WMt MadUon Strert 
TeL 8edey IMS 

Kirpimas, dazalninimas,
mas, draamaking ir pattem 
ker.

Ir tai nežiūrint, kad oras 
buvo apsiniaukęs, šaltokas ir 
kart kartėmis lietus teškeno....

Bet suplaukusieji turėjo 
žaidė, šoko, puo- 

drau-

UlKĖ ant mainymo ar par
davimo. 120 akrų visa dirba
ma, 4 akrai sodną. Upelis bė
ga iper ūkę. Namas 12 ruimų, 
vanos, toiletai ir vanduo. Sai- 
lo iri visi, budinkai, gyvuliai ir 
visi padargai, užsėti laukai; iš 
priežasties ligos. Ūkininkas 
yra Chicagoj. Mainysiu ar ant. 
nekokio namo. Atsišaukit 
tai pas

P. A. MAŽEIKA, 
1377 E. 57th St. 
Tel. Mi(iway 0862

PAJIEŠKAU lietuvio kom
pozitoriaus katras turėtų lietu
viškų notų (gaidų) dėl beno 
ir orkestro.

Atsišaukite į Band Lie.
JOSEPH AUGUSTIN,
9430 Oakland Avė., 

Detroit, Mich.

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 804,
10 N. Clark St.

Kiek teko pastebėti, Bridge- 
porto Draugijų Susivienijimas 
gana uoliai darbuojas, kad 
greičiau pastačius Lietuvių Au
ditorium.

•' šįis susi vieniji j imas dažnai 
rengia vakarus, balius, pikni
kus, ir šiaip pramogas, kad tik 
daugiau sudarius kapitalo 
tymui lietuvių nuosavos 
tainės — Auditorium.

Kaip girdėt, tuo pačiu 
kalu minėtas draugijų susi
vienijimas rengia pikniką Jus- 
tice Park darže ateinantį sek
madienį, t. y., birželio 17 d.

Reikia tikėtis, kad, kaip ir 
visuomet, ir šįsyk lietuviai 
gausiai atsilankys į rengiamą
jį pikniką ir tuo budu parems 
naudingą lietuviams darbą -y 
prisidės prie pastatymo lietu
vių Auditorijos.

— Reporteris.

K STRIUPAS, 
1823 North Avė

Pardavimui 2 augštų geras 
namas 2 f lėtai po 6 ir 7 kambarius; 
su gasu. elektra ir maudynėms; augš; 
tas beismentas tinkamas padarymui 
Storo; yra garadžius dviem mašinoms; 
namas randasi ant bizniavos gatvės 
(Western Avė. netoli 85-tos, priešais 
bulvarą); kaina $10,000, apie pusę 
reikia įmokėti kitus ant morgičio, at
silankykite dieną ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4084 Archer Avė., 

(prie Califomia Avė.)

■Uracitais metais 'Liet. IJuo- 
sybčs Namo bendrovė jturėjo 

trukdytojų, kuriems rūpėjo 
patarnauti klerikallams taip, 
kad arba jie galėtų pasigrieb
ti Liet. Liuosybės Namą, ar
ba kad , jo neliktų. Bet tas 
jiems nepavyko: ta įstaiga pa
siliko progresyvių lietuvių ran
kose.

CHICAGO LAWN./Padavi
mui 5 kamb. bungaloV BO pė
dų lotas. Kaina $3,500, $600 
cash, $45 į mėnesį. Išmokėji
mais. Elektra, vanduo, maudy
nė, garadžius. Parduoda savi
ninkas. 5945 S. Kolin Avė.

VYRŲ________
dirbtu- 

pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar: 
ban.
ACMp STEEL GOODS CO.,

• 2840 Archer Avė.

BHKIA DARBIHINKy
VYRŲ ir MOTERŲ

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18 į savaitę. Mote

ries į kafeteriją, $15 j savaitę ir val
gis . Janitorkų, trnumpos valandos, 
$15 į savaitę.

SOUTH PARK EMPŲOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted St.
2 floras.

ASMENĮ! JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU pažįstamo Vla

do Grigaliūno. Turiu svarbų 
reikalą, noriu su juo susižinoti. 
Jis pats ar kas kitas kuris žino 
apie jį praneškite. W. Kimon- 
tas, 234 S. Ashland Avė.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko į saliuną, 

iš priežasties turiu du bizniu.
Atsišaukite

Naujienų ofise 
po num. 267

Jis gyvena

žinantieji


