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Mūšiai Bulgarijoje
Vokietija sustabdytų pa

šyvi priešinimąsi

Anglija prašo Francijos 
pasiaiškinimo

Bulgarijoj siaučia smar 
kys mūšiai

vi-Valdžia tvirtina, kad ji jau 
sur įvykinusi tvarką, bet 
nios skelbia apie didelius mū
šius. Miestų viršininkai šali
nami.

SOFIJA, bir. 14. — Premjeras 
Stambulinskis tapęs sulaikytas 
ties Bazarčik, kur jis su keliais 
šimtais valstiečių bando atsilai
kyti prieš valdžios Jcariuomenę. 
Daug žmonių krito tuose mū
šiuose. Dalis jo būrio bandė pa
bėgti automobiliais, bet tapo pa
gauta.

Oficialiniai paskelbta, kad bu
vusiųjų ministerių nuosavybės 
bus konfiskuotos. Miestų ir 
miestelių valdžios visoje šalyje 
yra pašalinamos ir nauji virši
ninkai skiriami. Bus pašalinti 
ir keli ambasadoriai. •

Kabinetas nutarė išmokėti po 
50,000 levų visoms šeiminoms, 
kurios neteko giminių prie 
Stambulinskio valdžios.

Tik vienas buvęs ministeris, 
Obov, ištruko nuo arešto. Jis 
pabėgęs į Rumuniją. Buvęs 
seimo pirmininkas Botev, kuris 
bandė suorganizuoti sukilimą, 
tapo suimtas kaime ir atgaben
tas į Sofiją. Atstovas Daminov, 
kuris irgi bandė suorganizuoti 
sukilimą, tapo suimtas su visais 
savo šalininkais. Botev ir Do- 
mianov bus teisiami karo teismo 
ir veikiausia bus sušaudyti. 
Stambulinskio brolis irgi tapęs 
sugautas.

Valdžia pusiau oficialiniai pa
skelbė, kad tvarka esanti at
steigta visoje šalyje. Sukilėliai 
likę sutriuškinti ir tik apie su
mišimus ir karą skelbiančios ne
prielankios svetimos šalys. Kad 
užsienis pasitikįs naująja vald
žia parodąs kįlimas Bulgarijos 
levų.

Mūšiai siaučia.
BUCHARESTAS, birž. 14. — 

Gautomis žiniomis, šunda mies
tas, netoli Varnos, yra valstie
čių rankose. Didžiausias val
stiečių priešinimąsi yra šumla 
distrikte.

Ginkluoti valstiečiai eina iš 
Popovo, šiaurinėj Bulgarijoj ir 
ties Belą jau susirėmė su val
džios kariuomene. Valstiečiai

taipjau einą ir ant Varnos.
Ruminijos ministerija nutarė 

įsileisti į Rumunijos šalį Bulga
rijos pabėgėlius, jei jie įeis ne
dideliais būriais ir be ginklų.

Stambulinskis nepasiduosiąs.
BIELGRADAS, bir. 14. — 

Gautomis iš Sofijos žiniomis, 
smarkus mušis tarp valstiečių 
ir valdžios kareivių siaučia ties 
Tatar Bazarčik.

Bulgarijos ambasadorius Pra
goję Daskaldv gavo pranešimą 
nuo Stambulinskio, kad griežta 
valstiečių kova už pašalinimą 
uzurpatorių turi tęstis ir toliau. 
Daskalov patapo dabar Bulgari
jos valstiečių vadovu, ir po įsa
kymu, Bulgarijos legacija Serbi
joj pranešė Serbijos valdžiai, 
kad ji nepripažįsta naujosios 
Bulgarijos valdžios.

Turkija siunčia armiją 
Bulgarijos parubažin

Stambulinskis nėra ^sugautas 
ir smarkus mūšiai 
Bulgarijoje.

siaučia

KONSTANTINOPOLIS, birė. 
14.— Komunikacija tarp Tur
kijos ir Bulgarijos liko šiandie 
nutraukta. Turkija, dėl atsar
gumo, siunčia kariuomenę 
prie Bulgarijos rubežiaus.

Stambulinskis nepabėgęs.
LONDONAS, birž: 14. — Iš 

Sofijos pranešama, kad buvęs 
premjeras Stambulinskis su 3 
ar 4 draugais bėga linkui Kon
stantinopolio. Jį vejasi kariuo
menė. Kad kas jo nepažintų, 
jis nusiskutęs barzdą.

Tvarka esanti atsteigta.
VIENA, birž. 14. — Pusiau 

oficialinė Sofijos žinia sako, 
kad tvarka tapo atsteigta ir 
kad sukilėliai yra triuškinami.

Apie Staimbulinskį gauta 
prieštaraujančių žinių. Viena 
žinia sako, kad jis ties Slavo- 
vice vadovauja 2,000 ginkluo
tų valstiečių, o kita žinia tvir
tina, kad jis yra apsuptas ties 
Pazarčik.

Smarkus mūšiai siaučia.
PRAGA, bir. 14. — Iš Biel- 

grado pranešama, kad Bulgari
joje siaučia smarkus mūšiai tarp 
valstiečių ir naująją .valdžia re
miančių kareivių.

Laukia Francijos atsakymo.
LONDONAS, birž. 14. — 

Anglijos valdžia nieko neveiks 
iki negaus iš Francijos smul
kmeniško paaiškinimo apie 
jos kontribucijos“ politiką, 
taipjau kiek kontribucijos gau
ti ji norėtų, jei vokiečiai su
tiktų sustabdyti pasyvį prieši
nimąsi.

Pranešimas Paryžiui nėra 
nota, bet tik eilė paklausimų 
nefonnalėj formoj. Atsakymą^ 
tikimąsi gauti sekamą savaitę.

Jeigu Francija paduos pa
matus, kuriais ji sutiktų pra
dėti kontribucijos derybas, tai 
Anglija apie tai praneš Berli- 
nui.

Ištrauki iš upės lietuvio
lavoną

spėja, italo 
tebėra ne
įeitas lavo-

Belgijos kabinetas
rezignavęs

LONDONAS, birž. 14. — 
Exchange Telegraph gavo šian
die žinią iš Briuselio, kad Bel
gijos kabinetas rezignavo.

Rezignavo dėl f lantanų kalbos.

Vokietija norinti sustato 
dyti pasyvį prešinimąsi

Valdžia jau daranti tam pla
nus.

BERLINAS, birž. 14. — Ti
kdamas is, kad Anglija to pa
prašys, Vokietijos užsienio 

'reikalų ministeris Rosenberg 
ruošia kompromisinius paisiu- 
ymus Francijai klausime Vo
kietijos sustabdymo pasyvib 
mešinimosi Ruhr distrikte.

Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Vokietijos valdžia 
sutiks sustabdyti pasyvį prieši
nimąsi' laike derybų su Fran- 
cija, jei Vokietijos valdžia su
tiks sustabdyti pasyvį jpifieši- 
nimąsi laike derybų su Fran- 
cija, jei Vokietijos valdžia bus 
užtikrinta, ‘kftd Francija eva
kuos Ęuhr distriktą kaip tik 
bus padaryta patenkinanti su
tartis. Vokietija taipjau reika
laus amnestijos /poilitjiniams 
kaliniams, kuriuos franeuzai 
pasodino kalėjiman ar išsiga
beno Francijon laike Ruhr 
okupacijos.

Patiektuoju pienu, vokiečiai 
geležinkeliečiai tuojaus sugrįš- 
tų į darbą, taipjau sugrįštų į 
darbą ir kiti darbininkai ir jie 
dirbtų, nežiūrint buvimo fran
ciu ų inžinierių ir franeuzų ka
reivių. \

Vokiečių gyvenimas okupuo
tame krašte kasdie darosi vis 
sunkesnis. Vokjietijos markė 
sparčiai puola, pragyvenimas 
nuolatos kįla. Prisibijoma, kad 
gyventojai, dėlei nepanešamo 
vargo gali įpulti desperacijon 
ir tada stoti atviton ir griež- 
ton kovon su okupantais. Kad 
tai gali būti, parodė jau ištiku
sieji susirėmimai su francu- 
zais.

CHICAGO. — Vakar iš upės 
prie 25. ir Halsted gatvių liko 
ištraukti dviejų vyrų lavonai. 
Vienas tų lavonų, apie 35 m. 
vyro, kaip policija 
ar lietuvio, vis dar 
identifikuotas, bet
nas tapo pažintas kaipo lietu
vio Kazio Grigonio, gyvenusio 
prie 6002 S. State St.

Bet kaip tie žmonės pateko 
į upę, policija neatspėja, ka
dangi jokių ant jų kūno žy
mių prievartos nėra. Policija 
spėja, kad jie galbūt šmuge- 
Liavo degtinę ir kas nors juos 
nuviliojo prie upės, kirčiu j 
galvą apsvaigino juos ir įmetė 
lavonus į upę. Abu lavonai yra 
išbuvę vandeny nuo 4 iki 10 
dienų.
Grigo’nies lavoną pažino Po
vilas ir Marė Baubliai, kurie 
turi sankrovą prie 4107 S. 
Maplevvood St. ir Ben. Kau- 
neckas, 4406 S. Campbell Avė. 
Kauneckas sakosi, kad jis ne
žinąs iš ko Grigonis gyveno. 
Jis metai atgal pardavęs savo 
grocernę Petrui Lepton ir 
paskui nusipirkęs didelį auto
mobilį.

Grigonies sesuo 
gyvenanti prie 44 ir 
Avė., sako, kad jos
ėjo iš namų pereitą penktadie
nį kartu su tulu Juozu Vis- 
kocikiu (ar Visodkiiu). Polici
ja dabar bando sužinoti ar ki
tas lavonas kartais nėra minė
to Viskockio.

BRIUSELIS, bir. 14. — Belgi
jos kabinetas šiandie nutarė re
zignuoti delei parlamento nuta
rimo įvesti flamanų kalbą Ghen- 
to universitete.

Gal duos bendra atsakymą 
Vokietijai

BRIUSELIS, bir. 14. — Ofici- 
aliniuose rateliuose manoma, 
kad galbūt Vokietijai bus pasių
stas bendras talkininkų atsaky
mas, jei Anglija, Belgija, Fran
cija ir Italija įstengs susitaikinti 
prasmę “sustabdymo pasyvio 
priešinimosi”.

Ruhr darbininkai reikalau 
ja pakelti algą

Grybienė, 
Fairfield 

brolis iš-

Reikalauja $1 į dieną, Amerikos 
....valiutos pamatu.

Chinijos prezidentas 
rezignavo

Dr. Jonas Kaškiaučius 
kalėjime

Newark, N. J., lietuvis dakta
ras nuteistas kalėjiman nuo 
8 iki 21 metų už nelegalines 
operacijas.

Susitaikė dėl arbitracijos 
tarybos sąstato

Neutralį tarybos narį skirs 
mayoras. Tarybos nuospren
dis veiks dviejis metus.

BOCHUM, bir. 14. — Anglia
kasiai ir metalo darbininkai 
Recklinghausen ir Witten dis- 
triktuose pareikalavo, kad sam
dytojai mokėtų algą Amerikos 
dolerio pamatu. Bet pati alga 
gali būti išmokėta ir markėmis. 
Jie reikalauja po $1 į dieną, kas 
prie dabartinio markės nupuoli
mo reiškia 100,000 markių, vie
ton dabar gaunamų 30,000 mar
kių į dieną, Samdytojai ryto 
laikys susirinkimą ir nutars ką 
daryti su darbininkų reikalavi
mu.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių kompanijos ir dar
bininkai vakar konferencijoje 
mayoro Diever raštinėj galuti
nai susitaikė dėl arbitracijos 
tarybos sąstato. Tuo susitaiky
mu, taryba susidės iš trijų na
rių; vieną kurių skiria kom
paniją, kitą darbininkai, o tre
čią, neutraflinį, sįkjrs mayoras 
Dever.

350 žmonių žuvo 6 
metai atgal

Bet karo cenzūra buvo tai pa
slėpusi.

Kas turit 
pardavimui 

automobilių?
< Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupcių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Anglijos nota Francijai
Klausia apie Francijos nusis- 

tatytmą linkai Ruhr okupa
cijos ir kontribucijos klau
simu.

PARYŽIUS, birž. 14. — 
Šiandie iš ILondono gauta Ang
lijos (memorandumą, prašantį 
paaiškinti Francijos nusistaty
mą linkui Vokietijos pasyvio 
priešinimosi Ruhr distrilęte, 
linkui Francijos evakavimą 
Ruhr distrikto ir linkui abel- 
no kontribucijos klausimo. 
Premjeras Poincare ir užsienio 
reikalų ministerija tą Anglijos 
paklausimą dabar svarsto.

WASTIINGTON, birž. 14. — 
Valstybės departamentas šian
die gavęs žinių nuo savo atsto
vų Clijintijoije, ipaskeUbė, jkad 
Chinijos prezidentas Li Yuan 
Hung pasiuntė kabinetui savo 
rezignaciją.

Prezidentas po Francijos 
apsauga.

PEKINAS, birž. 14. — Pre
zidentas . Li, kuris vakar pabė
go iš sostinės, delei spaudimo 
militaristo gen. Feng, šiandie 
atvyko į Tientsin ir yra po 
Francijos protekcija.
Politinė padėtis Chinijoje pasi
lieka pa'krlikusi. {Prezidentas 
Ld nepasirašė formalinio pasi
traukimo iš prezidentystės. 
Svetimų šalių diplomatams 
jis pranešė tik, kad jis negalė
damas liuosai veikti Pekine, 
pasitraukė į Tienteiną.

Arbitracijos taryba svarstys 
ir išneš savo nuosprendį tik 
dėl darbininkų reikalavimo 
pakelti algą po 10c. į valandą. 
Kitais klausimais ji jokio 
sprendimo negalės daryti. Tos 
tarybos nustatytoji alga veiks 
per dviejis metus, pradedant 
nuo birželio 1 d. š. m. Reiškia, 
ir ateinančiais metais gatveka
rių darbininkų streiko nebus.

Elevatorių darbininkai turės 
atskirą arbitraąiją nuo gatve- 
kairių darbininkų, Įbet miiesto 
atstovas abejose tarybose bus 
tas pats. f

Kompanijos reikalavo, ka< 
mayoras piskirtų visus tris ar
bitracijos tarybos narius, bet 
mayoras ir darbininkai tam 
priešinosi.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 14 d., užsienio pi- 

i mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
buvo skaitoma Amerikos pini- 

Pi
Anglijos 1 bv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų __
Belgijos 100 markių.....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų.............
Lietuvos 100 Litų__ «...
Lenkų 100 markių ...... .
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų 
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ........... .
Vfikietijos 100 markiu #<j

PARYŽIUS, birž. 14. — Ne
laimė ant 1 geležinkelio, kurioj 
žuvo 350 žmonių, įvyko šeši 
metai atgal, bet publikai ji bu
vo nežinoma, delei karo cen
zūros. Tik dabSF^apie ją liko 
sužinota, kada ateinantį sek
madienį karo ministeris Magi- 
not nudengs pamjinkflą |paimi- 
nėjimui žuvusiųjų.

Traukinis su 500 Francijos 
kareivių grįžo nuo Piave, Ita
lijoj. Tai buvo lapkr. 12, 1917. 
Inžinierius pasakė, kad trau
kinis yra perdaug sunkus ir 
negalės pareiti kalnus. Tečiaus 
viršininkai įsake jam nieko 
nepaisyti ir važiuoti. Inžinie
rius nesuklydo. Nusileidžiant 
nuo kalno traukinis pasida
rė nesuvaldomas, o pavartoji
mas oro brekių tik pagimdė 
gaisrą visuose vagonuose. Pa
galios traukinis atsimušė į ce
mentinį tiltą. Iš po traukinio 
griuvėsių liko išimta 15(į su
žeistų kareivių. Likusieji gi ka
reiviai liko užmušti ar žuvo 
liepshose. Bet tą nelaimę cen
zūra buvo užslėpusi.

“Newark (N. J.) Evening 
News” birželio 11 d., š. m., 
rašo:

“Atsižadėjęs tolimesnių ape
liacijų, Dr. Jonas J. Kashke- 
vich, 341 Walnut Si., nuteis
tas už tris nelegalines opera
cijas, šiandie liko išvežtas į 
Trenton (N. J.) kalėjimą pra
dėti kalėti savo bausmę, kuri 
siekia nuo astuonių iki dvide
šimt vienų metų.

“Gegužės 10 d. paklaidų ir 
apeliacijų teismas patvirtino 
Dr. Kashkevich nuteisimą, ku
rį jau pirmiau buvo patvirti
nęs valstijos augščiausias teis^ 
mas. Keletą gi dienų prieš tai 
jis buvo rastas kaltu dviejuo
se kaltinimuose, dėl papildy
mo'nelegalines operacijos Mrs. 
Mary Szaran, 121 Albert St. 
liepos 26 d., 1922 ir taipjau 
dėl papildymo panašios opera
cijos Mrs. Kathryn Dzierjiki, 
61 Beacon St. sausio 
m. Mrs. Dzierjiki po 
jos mirė.”

Taigi, “garsusis” 
gydytojas, pasižymėjęs gausiu 
bolševikiškų organizacijų ir 
laikraščių šelpimu, atsidūrė 
pagaliiois bausmės nan ose. 
Savo nelegale praktika jis’^į už
siėmė senai, nes jau ke 
metų atgal jisai buvo patekęs 
teisman ir surastas kaltu. Ne
laimingų moterų skerdimais 
tur-but yra perdaug pelningas 
užsiėmimas ir p. Kaškevičius- 
Kaškiaučius yra perdaug go
dus pinigų žmogus, jeigu nė 
bausmes pavojus negalėjo su
stabdyti jį. šalę tpinigų mai

šo jisai, pagalios, užsidirbo 
nuo 8 iki 21 metų kalėjimo!

Kaškevičius buvo, be abejo
nės, gabus biznierius. Žinoda
mas, kokią galybę turi pini
gas į jį, Jisai numanė, kad pi
nigu galima nupirkti ir dau
gelį kitų žmonių. Ir jisai ėmė 
dalinti šimtines “Laisvei”, 
“Vilniai”, “'Moterų Balsui” ir 
įvairioms “badaujančiųjų” ko
munistų organlzadijoms, saky
damas, kad jam rupi “darbi
ninkų klasės gerovė”. Kaip

bematant, jo vardas pagarsė
jo visose lietuvių kolonijose, 
kaipo vienintelio gero žmogaus 
tarpe lietuvių profesionalų, ir 
išleistieji, reklamai pinigai su
grįžo su dideliu pelnu.’

“Naujienos” jau kartą at
kreipė visuomenės domę į tą 
faktą, kad Kaškiaučius yra S. 
L. A. Apšvietos Komisijos na
rys ir taip pat priklauso Ame
rikos Lietuvių Dautarų Drau
gijai. Ar ne laika
organizacijoms pagalvot, kas 
daryt su tuo “garbingu” vei
kėju, kuomet jisai jau dėvi 
kriminalio nusidėjėlio unifor
mą?

toms

Skrenda prie poliaus

9 d., š. 
operaci-

.....  $4.68
— Hc 

....... $5.48 

.....$16.55 
j...... $2.78 
...... $6.42 
....... $4.65
— $10.00 
........
..... $17.95 
..... $39.20 
..... $17.98

Latvių skolos išlygintos

Ryga E. — Gegužės mėnesį 
Latvijos finansų ministerija 
sumokėjo per Latvijos banką 
paskutinį mokesnį savo skolų 
Prancūzijai. Latvijos skolos 
Prancūzijai siekė 1,631,139.01 

fr. (apie 197 mil. 1. rb.). Ta 
skola buvo paimta 1919 me
tais armijos reikalams.

OHRISTANIA, birž. 13. — 
šiandie gauta radiogramą per 
•Spitzenbergeno salą, kad toli
mosios šiaurės tyrinėtojas 
kapt. Rcal Amundscn išskrido 
nuo Danų salos linkui šiauri
nio poliaus. Jis bandys pasielg
ti polių aeroplanu ir išskrido 
nežiūrint to, kad dabar šiaurė
je siaučia didelis vėjas ir snie
gas. Amundseno ipartija palai
ko susižinojimą su pasauliu 
pagelba radio nuo tyrinėjimo 
laivo Maud.

KELIŲ BONŲ BIUUS 
PRIIMTAS.

SPRINGF1ELD, III., birž. 
13. — Gubernatoriaus Sma-11 
bilius išleidimui bonų už $100,- 
000,000 pataisymui ir pravedi- 
mūi naujų kelių Illinois vai**** 
stijoje, tapo priimtas atstovų 
bute 100 balsų prieš 43. Ka
dangi bilių priėmė ir senatas, 
tai jis eis senatan tik patvir
tinimui pataisų, kurias pada
rė atstovų butas. Po to gub. 
Small bilių pasirašys.

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
7:26, v. Mėnuo leidžiasi 8:26 
valandą vakare.

Jau Tik Keletas Dienų Laiko 
Liko iki Naujienų Ekskursijai

• Todėl kurie rengiatės važiuoti, pasirūpinkite, 
kad jūsų pasportai ir visi dokumentai butų su
tvarkyti taip, kad neturėtumėte nemalonumų 
kelionėje. Del “Income Taxų” pasirūpinkite 
gauti raštiškus liudijimus nuo savo darbdavių,. 
parodančius uždarbį už 1920,1921, 1922 ir 1923 
metus ir atsilankykite į Naujienų ofisą birželio 
18 dieną.

Iš LIETUVOS
Kurie ilgai nesulaukėte atvažiuojant savo gimi
nių ir norite, kad musų atstovas pagreitintų jų 
atkeliavimą, kreipkitės j Naujienų ofisą ne vė
liaus birželio 19 d.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St Chicago, HL
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Kas Dedas Lietuvoj |
Krikščioniškas traktie

rių šmugelis. '
Kruopiai (Šiaulių apskr.) — 

Trak tvertų atidaVimo teise 
Kruopių valsčiuj, nežinia ko
kiu tai budu atsidūrė “grynai 
krikščioniškos” valsčiaus Val

dybos rankose (visi valsčiaus 
valdybos nariai krikščionys de
mokratai).

Klausinėjo vienas, kalusinė- 
jo kitas atidengti tą “oazą“, 
visi atsitraukė it musę kandę. 
Reiškia ko tai trūksta... Tik 
vieną gražią dieną atvyko Vals
čiaus Valdybon tuo reikalu ar
timiausias bažnyčios “Susie
das” siūlydamas (raštu) net 
2000 litų savivaldybės naudai. 
I>el geresnio susitarimo parsi
vedęs ponus į namus gerai pa
vaišino (kaip ten toliau buvo, 
tai išriš Valstybės gynėjai, bet 
kalbama, kad “kliuvę”) ir vis
kas išėjo kuo puikiausiai: su
rado ir įstatymais 
mą tolumą nuo 
(nors tiesia linija 
bus nors 60 metrų, 
jama 100 metr., 
“krikščioniškos1
do budus) ir dar kokie stebuk
lai.. . atidavė už 1000 litų, 
nors paties traktirčiko buvo 
siūlyta 2000 litų?!

Kur dingo tas antras 1000 li
tų, kuris įeidamas valsčiaus 
kason 
nėms

Tai 
prie

specialianiai dalykai: psicholo
ginė pedagogika ir didaktika, 
lietuvių kalbos, aritmetikos, 
gamtos mokslo ir krašto moks
lo metodikos, be to klausyto
jai turės atlikti praktikos dar
bus tam tikslui suorganizuoto
je prie kursų pradžios mokyk
loje.

Kursų klausytojams numa
toma skirti po 150 litų pašal
pos visam kursų laikui.

Baigusieji kursus bus skiria
mi pradžios mokyklų mokyto
jų padėjėjų pareigoms eiti.

Lietuvos Miškai
i

reikalauja- 
bažnyčios 

ten vargu 
o reikalau- 

bet gudrios
galvos sura-

A. Moravskis “Liet. Ūkio“ 
Nr. 9 straipsnyje “Miškų ūkis” 
paduoda įdomių žinių avie Lie
tuvos miškų padėtį.

Prieš karą nuo 1887 iki 1912 
metų buvusiųjų trijų Lietuvos 
gubernijų miškų plotas suma
žėjo nuo 2,764 tūkstančių de
šimtinių iki 2,267 tukst. dešim
tinių, t. y. 498 tūkstančių de
šimtinių, kas sudaro arti penk
tos dalies viso buvusio 

ploto. Rusai išveždavo 
vos mišką daugiausia į 
tiją ir turėdavę velno į 
apie 20 milionų rublių.
čių okupacijos metu Lietuvos 
miškų naikinimas ėjo dar 
smarkiau. Tik per vieną pus
metį vokiečiai išvežę, iš Lietu
vos miško medžiagos arti už 
22 milionų markių skaitant 
papigintomis kainomis. Per 
visą okupacijos laiką išnaikin
ta arti 20% viso likusio miškų

miškų 
Lietu- 
Vokie- 
metus 
Vokie-

mokesnius?
taip rūpinas prikliuvę

valdiškų vietų krikš-
deinokratai! —P-s.

(“Liet, žiu.”)

Kiauras klebono maišas
Dujėtai, Ežerėnų apskr. 

Dmetą klebonas valdo tris 
lakui “bažnytinės žemės.“ 
maėoa plotas. Bet gurbai 
it), dangčiai kiauri. Gurbų 
tymui renkama po 10 litų 
valako iš parapijonų. 
laujama
dengimui. Nors tos žemės bu
tų ir dešimts Valakų, — vistiek 
parapijonys turi ne tik bažny
čią aprūpinti, bet ir tą žemę: 
statyti gurbds, klojimus, klė-

zone iiuuiatyta iškirsti, be nu
rodyto 1923 metų prieaugio 

5015 hektarų, dar dalis 1924 
metų prieaugio 3,300 ha., 1925 
metų, 1173 ha. ir 1926 m. 213 
ha. ,

Kadangi labai daug miško 
Lietuvoj suvartojama kurui, 
tai ir viršminėtas nedateklius 
400 tūkstančių festmeterių lie
čia tik malkas.

Miškas ilgi šiol buvo išveža
mas užsienin dėlto, kad val
džiai buvo reikalingi pinigai. 
Miško kas met buvo išvežama 
15 kartų daugiau, negu buvo 
galima išvežti. iPer visas mui
tines 1920 metais buvo išvež
ta miško medžiagos beveik už 
184 milionus auksinų, o 1921 
metais beveik už 192 milionų 
auksinų.
, Daugiausia buvo išvežama 
neapdirbtos miško medžiagos.

Dabartinė Lietuvos miškų 
ūkio padėtis visokiais budais 
verčia stengtis sumažinti, jei 
ne visiškai pertraukti miško 
(išvežimą, ypač neapdirbtos 
miško medžiagos, o taip- pat 
kuro. Nesant ^pakankamo miš
ko priaugio net savo kasdieni
niams reikalams, jo išvežimas 
turės skaudžiai atsiliept.

Tame pat straipsnyje ’nuro- 
doma, kaip turėtų būti vedama 
musų miškų ūkio ekonominė 
političa Pirmoje eilėje siūlo* 
ma apsėti mišku visus tam 
tinkamus plotus ir visaip 
stengtis neaikvoti likusių Lie
tuvos miškų. Taip pat siųloma 
uždrausti gyvulių gadymas 
miškuose, medelių naikinimas 
visokioms šventėms ir t. t. Na-

<nx'ui reilcisi steng-tils įstatyti ii 
nedegamos medžiagos — ply- 
tfe, akmeny, molio. Kurui rei
kia panaudoti durpes, nes dur
pynų Lietuvoj yra labai daug, 
reikia tik organizuoti durpių 
gamybą. (<4L. Uk,”)

Latvių skolos. . ,
Ryga. — Latvių finansų, mi

nisterija gegužės mėn. 11 d. su
mokėjo Prancūzų vyriausybei 
likusiąją dalį skolos, 1,241,500 
pracuzų frankų. Dabar Latviai 
turi skolos užsieniuose 840 mil. 
latų, būtent: Anglams Latviai 
skolingi 20,00 anglų sv., Ameri
kai apie 5 mil. dolerių, Norve
gams 6 mil. kronų ir Metai and 
Chemical Bankui — 150,000 an
glų svarų.

Estijos dainų šventė.
Talinas. — Nuo 1928 m. ba

landžio 80 d. iki liepos 2 d. Ta
line bus pirma po karo visuotina 
Estijos dainų šventė. Choran 
yra įregistruota 14,000 žmonių, 
o orkestran 1,700 orkestrantų. 
Jau pradėta statyti estrada pub
likai, kur tilps 40,000 žmonių. 
Manoma pakviesti < šitam laikui 
į Estiją žurnalistų iš Anglijos, 
Prancūzijos, Pabaltės ir Skandi
navijos valstybių.
K, " ' ""7^. ■ ....... .... . ■■■■■=

Ar jus žinote, kad
žemės drebėjimas buvo Persijoj, ge

gužės mėnesy, 1923 ir kad daug mie
stų ir kaimų tapo sunaikinta ir 1000 
žmonių ten žuvo, bet žemės drebėji-, 
rrcas tęsėsi tik porą valandų. Ar jus 
žinote, kad Helmar Turkiški Cigare- 
tai yra padaryti iš gryno turkiško ta
bako ir yra pardavinėjami labai prie 
narna kaina?

VĖLIAUSIOS MADOS

paveikslėlis parodo naujos ma
dos šilkinį sweterį, dėvimą jau- 
nų panelių.

I
 Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ii taksai

MAJESTI/*
PI'THeATRB-W

va-

sui- 
sta- 
nuo 

Reika-
ir šiaudų dangčių

Dabar visoje Lietuvoje esa
ma 836,255 hektarų miško, iš 
jų 399,774 ha. valdžios ir bu
vusių majoratų, 411,593 h. bu-* 
vusių privačių savininkų, da
bar paimtų savivaldybės nuo
savybėn ir 24,888 h. privačių 
miškų savininkų. Lietuvos 
miškų plotas sudaro beveik 
17% (16,9%) viso šalies plo-

medžiagą ir t. t. ir t. 
kia nauda bažnyčiai 
nytinės” žemės. Visi 
ta žeme naudojasi 
bet jis toks “geras“ 
kas, kad ir dangčių
mes nepasitaiso. Piktinasi žmo
nės. (“!L. Ž.“)

t. Tai to- 
iš “baž- 

žino, kad 
klebonas, 
šeiminin- 
iš tos žc-

Pedagoginiai vasaros 
kursai.

Mokytojų padėjėjams rengti 
Švietimo Ministerija organi
zuoja vasaros atastogomis nuo 
liepos 2 d. iki rugpiučio 25 d. 
prie Mariampolės Mokytojų 
Seminarijos pedagoginius kur
sus jaunikaičiams ir mergai
tėms, baigusiems ne mažiau, 
kaip vidurinės mokyklos arba 
4 klasių gimnazijos ir progim
nazijos kursą.

Kursuose bus dėstomi šie

to.
Išvežančios Įnįšjką Europos 

šalys turi miškų ne mažiau 
30% viso šalies ploto, o įve- 
žančios ne daugiau 18%. Tuo 
budu Lietuva, turėdama tik

Ii įvežti mišką, o ne išvežti. 
Tuo tarpu, nuo 1919 m. Lietu
va kas met išveža nuo 300 iki 
100 tūkstančių metrų. 1922 m. 
vasarą 
girininkų 
nis metinis miško 
buvo apskaitytas 
lest m eterių, 
tingumas, 
pramonę, geležinkelius ir kit. ap
skaitomas į 3,744,091 festme
terių į metus. Tuo budu reika
lavimai tik gyventojams ir 
valdžios įstaigoms perviršija 
metų prieaugį 4(M) tūkstančių 
festmeterių. Dėlei tos priežas
ties paskutiniais metais išker
tama jau kitų metų prieaugio 
dalis. Taip 1922—23 met^se-

į ‘miškų inspdktorių ir 
"’"i suvažiavime viduti- 

prieaugis 
3,344,980 

Gi miško reika- 
išskiriant eksportą

PASKUTINES DIENOS 
IŠSIKRAUSTYMU 
IŠPARDAVIMAS

Visokių naminių raka 
žymiai numažintomis kaino
mis. Pasinaudokite šia pro
ga. Musų krautuvė bus 
perkelta iš

S. L FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

4644 So. Paulina St.
Naujon vieton

1748-50 W. 47th St.

P. BARSKIS
SAVININKAS

4644 So. Paulina St.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylai visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir bizuią, ar uitraukiant mer- 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

♦

Ar jus

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 

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

krut paveikslai, 
ni

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Turiu už garbę pranešti ger

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miestp ofisai
127 N. Dearborn St, Room 1111-18 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8823* So. Halsted St
Valandos: nuo Q iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir, kttvergą. Nedėliomia nuo 9 

Iki 12 ryto.

MAISTAS, kad duotą Kūdikiams stiprius kau
lus ir drūtas kojas turi būti stiprinantis ir 

lengvai suvirškomas. Eagle Pienas buvo gydyto
ją išrašomas kūdikiams per 63 metus ir duos ju
sti kūdikiui stiprinančio peno, kurio jis reikalauja.,

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
inums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informaci
jas dykai.

THE BORDEN (WANY(
BORDEK BŪ1LD1HG HEW YOU

0ORDEN

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime «L 

kalus {domius bosiančioms 
motinoms ir motinoms Jau*1, 

Ay kOdiki^f

Kūdikiu aprūpinimas Ir V**' 

(rijimas yri dalykas gyvo# 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai1 

yra dalykas, kurj mes tu

rime reguliarUkais laiko* 

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdeallf

STRAIPSNIS XXIV

Išvėdinkite sergančio > kambarį,
Užtektinai šviežio oro kerai virina

mame kambary, arba ant\ porcių kur 
vasarą galima sergančio l^ovą pasta-

'uEROVės skVRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

tyti, yra reikalinga gydant bile lįgo- 
nį. Žiemą, sergančio kambary tempe-- 
ratura turi būti vidutiniška šilta (60 
iki 68 laipsnių F.) dieną, kada kudi-' 
kis budi, bet naktį galima laikyti 
kiek vėsiau, arba kada jis miega.

Kūdikis, kuris tapo pralavintas tin-j 
karnų sveikatos įpročių, ir kuris pri
pratęs, kad tinkamai jo tauletas yra 
prižiūrima, yra lengviau prižiūrimas 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę 
ir pavelija save ^apžiūrėti. Kūdikio 
niekad nereikia gąsdinti nubaudimu.

Komfortas ir laime kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydyto 
jo įsakymus. Budas kuriuo kūdikis 
prižiūrimas sudaro daug svarbos tame 
kas su juo galima padaryti. Net jau- 
nausias kūdikis pažįsta skirtumą tar
po ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir ke- 
mėriško, triukšmingo, ir greičiau pa
klauso malonaus, susilaikančio budo.

" i-r1’ "■
Visados savo kūdikiui duok gęriau- 

sį maistą. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, neeksperimentuok įvairiais 
maistais, bet stok tuoj ant gero kelio 
—duok maistą, kuris padarė daugiau 
stipįrų bei vikrių vyrų bei moterų, 
negu visi kiti 
ti— 1

fašistą, kuris daro stiprias kojas ir 
sveikus kunus. Jį patvirtina ir išra
šo gydytojai dėl jo augštos kokybės 
ir vienodo sudėjimo. Milijonai ir mi
lijonai kūdikių išaugo į stiprius ber
niukus ir mergaites sukombinavus ge
rą motinos priežiūrą su sotumu Bar- 
oen’s Eagle Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi- gauti tą pa
čią gerą priežiūrą, kaip ir kūdikis ant 
rfenkų. jei norima, kad jis pasiektų 
pilną amžį ir sveikatą. Karo ’ metu 
Anglijoje patirta, kad iš penkių vy
rų trys netiko tarnybai. Eksperimen
tuose, kurie buvo daromi mokyklose 
1918 metais, tiktai 18 nuošimtis ku- 
dikių buvo pirnvaelėje padėty. Ki
tiems nedapenėjimas, pradėtas pirm 
mokyklos lankymo, buvo priežastis. 
O nedapenėjimas dažniausia pakila iš 
netinkamo arba neto maisto. Prideda- 
dant Eagle Pieną kasdien prie jūsų 
kūdikio valgių, gali būti tikras, kad 
jis gauna visus reikalingus gyvybės 
elementus jo apsaugai. Jaunas vai
kas turėtų gauti du šaukštų Eagle 
Pieno trijų ketvh-tadalių puodelio 
vandeny. Duok paryčiu arba po pie
tų. Kiti vaikai jį labiau mėgsta su 
giger ale, vaisių sunkomis, suplaktu 
kiaušiniu ir skąskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas savai-i visi kiti pręperatai sykiu sūdė- Skaityk šituos strai] 
tai yra, duok Eagle Brand Pieną, tg ir pasidėk ateičiai

rur.nirarti

MT.DOMBm
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DIDELIS IR PUIKUS PIKNIKAS
Rengia Garfield Parko Lituvių Kliubas

Nedėlioj, Birželio 17, 1923
NATIONAL DARŽE,

Riv^rside, Iii.
Pradžia 9:80 ryto

Rengia piknikus draugijos ir parapijos, bet tokio pikniko dari nie
kas nebuvo surengęs, kaip šis piknikas kad bus. Gros muzika susi-

• dedanti iiš 15 muzikantų. Iš tikro tai bus bent piknikas. Nes ir 
ciceriečiai pamatė, kad mes, jų kaimynai, rengiame puikesnį pikniką, 
kaip jie. Orkestras bus iš Bostono, prie$ šokius prie kurios jauni
mas galės gerai pasišokti, o dėl senesnių bus taipgi 'daug visokių 
smagumų. Yra sunku čia viską ir pMfcąrsinti, kas bus tame piknike. 
Tikrai bus inepaptastas piknikas, nes i^bile kokius piknikus milijonie-

bus tame piknike, 
is piknikus milijonie

riai nevažiuoja, o į šį musų pikniką, daug musiį kolonijos milijonierių 
žadėjo atvažiuoti pasižiūrėti kaip lietusiai gražiai šoka ir kątrie gra
žiau šoks, duos geras dovanas. Dėlto mes iri dedam pastangas, kad 
musų piknikas butų puikesnis už visų. Taipgi bus du kalbėtojai: 
Dr. Biežis ir Dr. Cherry. Vietinis mūšų vaikų choras dainuos ir vis 
tame pačiame piknike. Kvįečįąme visus Chičagiečjųs lietuvius, o 
Ciceriečiai, ačiū, visi kaip venas žadėjo būt musų piknike.

Kviečia KOMITETAS.
—T-

Garsinkities “Naujienose”

is

SZEMET’S LONG LAKE 
RESORT, 

Campbollsport, Wis., 
R. 4. R. 56

F. J. Szemct Vedėjas.
Pasarga: Važiuojantiems

Chicagos reikia imti traukinį 
nuo Noyth Western stoties iki 
Campbellsport, Wis., o iš ten 
iki Long Lake. Taipgi auto
mobiliai^, yra labai paranku 
važiuoti.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be (POC 
PeilioVLJ

Be 
Skausmo

Jei jus dėvite diržą, kodėl
nepa si gydyti ir mesti šalin 
jūsų diržą? Lengviausis, ge- 
riausis ir pigiausią būdas pasi- 
gydymui be peilio, tai yra bū
ti išgydy pagelba mano me 
todo ka/fp iti šimtai ligonių 
kad taph išgydyti.

Skaitykit ką Mr. Papiez sako:
“Aš turėjau rupturą per tre

jus metus ir vieną sykį jau 
buvau labai užpykęs kankinan
čių mane diržų. Bet paskiau 
Dr. Flint išgydė mane su pa
gelba jo ppikio metodo. Nei 
vienas kuris neturi šio nesma
gumo negali suprasti, koks 
yra gerumas ir laimė būti iš
gydytu tuo lengvu metodu. 
Aš dabar jaučiuosi taip gerai 
ir esu linksmas ir aš malo
niai rekamenduoju ir kitus iš
sigydyti su pagelba Dr. Flinto 
metodu.“ *

Andrew Papiez, 
12050 Lowe Avė.

VERIGOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididi

nusias gyslas kojų be peilio. Be 
guminių pančiakų ar kitokių 
prietaisų. Gydymas yra išras
tas mano paties. Taipgi gydau 
privatiškas sociajės Ijigas mo- 
terų ir vyrų. Viskas užlaiko
ma paslapty.SPECIALIS, GYDYMAS MOTERŲ. PATARIMAI DYKAI.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 

pietų, panedėliais ir ketvertais 
8:80 p. p., nedčliomis, uždaryta.

po 
iki

GARSINKITIĘS 
NAUJIENOSE

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere-

Veda visokias bylas visuose tels-
muose. Egzaminavoja Abstraktui 

visokius Dokumentu*, 
parduodant Lotui, 

__ ai ir Biznius, ^'£lkoli« 
na Pinigui ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

ir

Tel. Dearborn 9057
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurntiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

1

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St: Room 530 
Tel.: Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

79

J. P. WAITCHES J 
LAWYER Lietuvy* Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabuh Ava. 

TaL: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

1RABOR1US IR
Balsameotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR* A PILDYMO
. ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATL4G
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halstal
Telephone Hayimrket 1018
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TYRAS—LENGVAS 
—ŠVIEŽUS

Helmarai yra pasismaginimas 
dėl tų, kurie gėrėsi rūkydami ge
riausius cigaretus.
Helmarai yra iš lengviausio ir 
geriausio tabako dėl cigaretų. Jie 
nepadaro sunkumo, kadangi Hel- 
mars yra pagaminti iš to nusta- 
baus Turkiško tabako.

Helmarai yra visados šviežus, 
kadangi jie yra supakuoti kieto
se skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir užlaiko 
skonį, kvapą ir šviežumą 100% 
tyro Turkiško tabako.

ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Išdirbėjai aug&iausios 
rūšies Turkiškų ir 
Egypfškų Ciga
retų pasaulyje

BOXESoflOor20

• y < *_________ i** - L ' ,

NaujienųTownofLake 
Skyrius

Perkeltas į naują vietą ir po kitų žmonių vado
vyste, atlieka sekamus dalykus:

Siunčia Pinigų Lietuvon
Priima Apskelbimus Naujienoms
Priima Spaudos Darbus
Parduoda Naujienas
Parduoda Knygas

Kam reikalinga turėti reikalų su Naujienomis iš 
Town of Lake apielinkės kreipkitės į

NAUJIENŲ TOWN OF LAKE SKYRIŲ 
G. BENOŠIAUS APTIEKOJE,

1616 W. 47th Str 
Chicago.

NAUJIENOS, CHcMgo, m.

KOHESPONDENCIJOS ;|
GYVENIMĄ ŽEMĖJE.

Visoje žemėje vena arti 2 
eik ket

Thorp, Wis.
MOKYKLOS BAIGIMAS.

15 mokinių, tarp 
lietuvis, Vitautas 

ūkininko Jono 
Baigė jis

* Vietos viduriniųjų mokyklų 
(high school) šiemet birželio 
1 d. baigė 
jų vienas 
Kurtinantis,
Kurtinaičiui sūnūs.
mokyklų per 3 metus, ir su 
dideliu pagyrimu. Išleidžia
miesiems bandymas jaunas 
Kurtinaitukas buvo patiekęs 
referatėlį iš lietuvių kalbos ir 
istorijos, už kurį gavo profe
sorių pagyrimų. Dabar Vytau
to Kurtinaičio ambicija yra 
— tapti inžinierių elektros spe
cialybėj. — M- J.

Įvairenybžs

bus 
m i-

I MISSA RECITATA.
Lietuviškai išvertus 

b a l|s i a i skaitomos 
šios. Tai yra tokios mišios,
kur tarnautojo vietoj kunigui 
atsakinėja visa bažnyčia, žmo
nės turi mišiolus, kur sale lo
tynų teksto yra vietos kalbos 
vertimas. Iš jų ir duodami 
kunigui atsakymai. Bavarijoj 
tokios mišios yra . plačiai žino
mos. Tekios mišios pakelian- 
čios žmonyse rimtį, dievotu
mų ir vienija kunigų su besi
meldžiančiais. Rektorius Ma- 
der, Šveicarijos rašytojas ma
no, kad missa recitata busian
ti ateities žmonių malda (Ga
nytojas Nr. 4 — 1923 m.)

Galima matyti, kad iš mi
šiolų į vietos kalbas vertimų ir 
iš tokių mišių ateity išeis lo
tynų kalbos nykimas katalikų 
bažnytinėse apeigose ir pamai- 
nymas jos vietos kalbomis. 
Protestantų bažnyčiose, kur 
vartojama žmonių .kalbai, jau 
senai panaši praktika įvesta.

Prie progos verta paminėti, 
kad pasauly, ypač Rytų Euro-) 
]>oj dabar eina žymi tikybinė 
fermontacija, naujų tikybų at
siradimas ir tikybinės kovos 
apsireiškimai. Ir Lenkijoje, ir 
Čekijoje, ir Rusijoje, eina koks 
tai didesnis ar mažesnis . ti
kybinis persikonstruavimas. Ta 
missa recitata gal būti ne kas 
kita, kaip tautiškam ir naujam 
tikybiniam judėjimui iš kata
likybės pus|3s mMsiileidlimas, 
nors mažas į m(šių apeigas vie
tinės kalbos įvedimas.

Ir Lietuvai nuo panašios ti-J 
kybinės kovos sunku turbut 
bus išsisukti, ypač kunigai prie 
jos veste veda. —K.

(“Liet. Žin.”)

|:| milijardų žmonių.
I virtų to skaičiaus dalį, tSy. 400 
I milijonų sudaro vieni kiniečiai. 
I žmonių skaičius, kaip matome 
(gana dijdelis, bet palyginant su 
I kitų gyvūnų skaičium, jis yra 
Į labai mažas.

Mokslo žmonės 
I vienoje stiklinėje 
Idens yra daugiau 
Į žmonių visame pasaulyje. Zoolo- 
I gijos (gyvulijos) mokslas pri- 
I skaito pustrečio milijono atskirų 
(pavidalų vabzdžių. Sudėjus vi- 
|sus vabzdžius krūvon, jie savo 
| svoriu perviršytų visus žmones 
|ir gyvulius.

Be to, žemesnieji gyvūnai be 
Įgalo smarkiai veisiasi ir jeigu 
| ne priešai, kurie juos sunaikina, 
| tai žemėje bematant neliktų vie
tos jokiam kitam sutvėrimui, j 
Taip iš vienos musės per vienų 
vasarų galėtų prisiveisti 60 bi
lijonų naujų gyvybių, kurių kū
nams pervežti reikėtų apie 3000 
didelių vežimų. Taip vadina
ma jurų žvaigždė padeda ligi 
3OO milijonų kiaušinių, o kažku
rios žuvis paleidžia iki 10 mili
jonų kiaušinėlių. Viena pora 
žiurkių gali atvesti per metus 
100 vaikų ir, kadangi keturių 
mėnesių žiurkė jau gali vesti 
vaikus, tai per metus iš vienos 
šeimynos pasidarytų 2012 gal
vų. žemesnieji gyvūnai veisia
si dar smarkiau. Sulyg vieno 
zoologo tyrinėjimų, vienas mik
roorganizmas (be padadinamų 
stiklų nematomas), kurs veisias 
dalindamos kas 16 valandų į du 
nauju organizmu, per penkis 
metus davė 3029 gentis. Jeigu 
visos tos gentys, nežiūrint at
skirų organizmų mikroskopinio 
mažumo, paliktų gyvos, tai jų 
bendra mase svertų 10 tūkstan
čių kartų daugiau, negu visas 
žemės rutulys. Viena straigė 
padeda 60 milijonų kiaušinių. 
Jeigu iš vienos straigės paeinan
tieji gyviai galėtų nekliudomai 
veistis, tai per keturias gentis 
jų svoris butų lygus žemės ka
muolio svoriui. (“L. Uk”.)

patyrė, kad 
upelio van- 

gyvių, negu

Tai. Lafayette 4221
Phvnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams dsacton 
patapiauju kuogeriausiaL

322* Chicage. Hl.

NAMAS
Uždarynfo Išpardavimas

Ateikite Nedėlioj i CONGRESS PARKA
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

musų pirkėjams.
DARBININKAMS ŽMONĖMS PROGA

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

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

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

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

9:48 ryto
10:47
11:48
1:48
2:38
4:14

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

Chicago Title & Trust Co. garantuoja jūsų title

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

Randolph 5334-4333
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito
Jei jus negalite Ateiti nedėlioj, tai atsiųskite šį kuponų.

| ^LL^rTaLINGErTcoT" — — —.
I 629 lst Nat’I Bank Bldg.
| Chicago, III. '<
I GERBIAMIEJI:

I - Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link jį
jūsų lotų

I Vardas ...
Adresas .

I Telefonas

Mrs. A. MICHN1EVICZ-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 pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o .rasite 
pagelbą.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

etišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

J,

99

99

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

99

99

Tel. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.
" ....... . "

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

m^dr. herzman^m
—Iš ! RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 13 
metų kaipo patyręs gydytoju, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratojijas 1125 W. 
18th St., netoli Ėisl/Sf.

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

; Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.

Telefonai t

Expreso Patarnavi
mas j EUROPĄ!

■pEGULIAKI-
NIAI iiplau- 

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

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines 

45 Broadway, New York City 
110 S. Dearbom St., Chicago, III, 

Manageriai. Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

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, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampu 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted\St., Chicago, 111.
•............I' I ..........

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu
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 sutarti.

C1AY~AWAV THE YEARS
'Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
Temove and see and feel the vvonderful 
idifference in the color and rexture of the 
'•kin____ S
Guaranteed to do these definite thmgsfor 
the face or money refunded. Clear the 

I complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 

<«ues and museles Make the skin soft 
and smooth į
You tan obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories,1 
Indianapolis, Inaiana, fore triai tube. 4

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

A

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, Ir

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 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

j

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

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

Telėphone Yards 5982

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nodėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted Si 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Dr. Maurlce Kalia
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., nedildieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA
, DOWIAT—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 (HM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicage. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

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

OpteMrtrtet 
T«L «OU MtT

H4I

Pritarimo valandos nuo 8 Dd 12 Ii

Garsinkitės Naujienose 3325 So. Halsted SU Chicago, HL

■■ ■1 -...'‘J-’-- - ■
________________________________
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NAUJIENOS^
> The Uthvaolan Peily Novo 

Cubliahad Peily ozeopt Sinday by 
n» Lithuaniaa Iiwi Pub. Clų I*c.

•dftor P. GrigaitU KLERIKALINĖ PASAKA.
South HautM MtnMt 

Chicago, III.
Talephont Boo—volt 8581

Subscription Rataai 
18.00 per yaar in Canada. 
17 M per year (nitrido of Chfaa*B. 
|8.00 por year in Chicaga 

8c per copy.

Entered aa Second Clarn Matter 
“•^h, 17th« 1914> the Port Office 
•J Chicago, III., vnta tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos •Ina kasdien. iiskiriant 
sokmadjsnius. Laidžia Naujieną Ben-

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metami ____ - - . $8.00
Pus«i meti __4.90
Trims minėdama -- 2.00
Driam minaaiam - - , 1.60
Vianm minadui .___ -

Chicagoje per naiiAtojno
Viena kopija___
Savaitei

Minasiul _______

SUylpatt°M V<dbrty°*1 M
Metama__________ _ - T |7.00
Pusei mete__________________8.50
Trims minesiama —1.75
Dviem mėnesiam ..... .......... 1.25
Vienam mėnesiui ____ , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoaei 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu au užsakymu.

Bulgarijos oficierių 
sąmokslas.

Bulgarijoje, matyt, dar te
beina kova tarp naujosios 
valdžios ir buvusiojo prem
jero Stambulinskio šalinin
kų. Išrodo, kad valdžia lai
mės, kadangi jai pavyko su
imti daugumą savo priešų 
•vadų. Kad ir ukininų skai
čius yra didelis, bet jie kažin 
ar mokės pastatyt organi
zuotas jiegas prieš valdžią. , 

Vienas Amerikos kores- 
pondeneas dabar paduoda 
smulkų aprašymą to valdžios 
perversmo, kuris įvyko Bul
garijoje pereitą šeštadienį. 
Pasak jo, sąmoksle, kuris
nuvertė Stambulinskį, daly
vavo apie 20,000 veikian
čiosios armijos ir atsargos bet tiktai rodo, kad demo-
karininkų (oficierių). Jie kratiją reikia ginti nuo gra-
taip gudriai mokėjo paslėpti) sinančių jai pavojų. Vie- 
savo planus, kad valdžia nie
ko nejautė ligi pat to mo
mento, kai sąmokslininkai 
atėjo suimti ministerius. Nė 
slaptoji policija nebuvo su
uodusi pavojaus.

Jei korespondentas ir pa
dailina kiek tą istoriją, tai 
visgi ji tur-but bendrai su
tinka su tiesa, nes be gud
raus ir gerai apgalvoto pri
sirengimo sukilėliams nebū
tų pavykę taip urnai praša
linti valdžią, kurią rėmė di
delė dauguma piliečių.

nintėlis gi įrankis apginti ją 
yra organizacija.

Jeigu Bulgarijos ūkinin
kai butų geriau susiorgani
zavę, tai militaristų sąmoks
las nebūtų turėjęs pasiseki
mo.

Rygos komercijos 
institutas.

Ryga. —Ateinantį rudeni Lat
vijos Švietimo ministerija ati
darys Rygoje Komercijos insti
tutų.

Energinga ir gerai susita
rusi mažuma, darydama už
puolimą iš pasalų, užsisėdo 
ant sprando neorgąnizuotai 
daugumai. Tai yra gana pa
prastas dalykas. Tokios rų- 
šies perversmų yra buvę 
įvairiose šalyse labai daug. 
Kai kurie žmonės iš šito fak
to daro išvadą, kad demokra
tija esąnti netikusi. Kas iš 
to, gir<|i, kad žmonės demo
kratiniu budu renka valdžių, 
jeigu bį kurie nepatenkintie
ji elementai gali slaptai su- 
siorganizuot ir nuverst ją? 
Jeigu slapti konspiratoriai 
turi galimybės paimti val
džią į savo rankas, nesiskai
tydami su daugumos žmonių 

l valia, tai geriaus nė nepai
syti daugumos, o vietoje to 
lavintis konspiracijos dar
be.

Pereitame šimtmetyje ši
taip protavo dauguma revo
liucionierių. šiandie* te
čiaus tarpe revoliucijos šali
ninkų tokį protavimą gali
ma užtikrinti tiktai pas ko
munistus. Socialistai tokį 
revoliucijos darymo būdą 
atmeta.

Viena, atmeta dėlto, kad 
jie skaito jį neteisingu. Val
džia, socialistų supratimu, 
turi tarnauti liaudžiai, todėl 
ji negali vartoti jiegą prieš 
žmonių daugumos Valįąi Jei
gu ji taip daro (kad ir ge
riausiais norais vadovauda
masi!), tai ji nusideda.

Kita priežastis, dėl kurios 
socialistai atmeta revoliuci
nius sąmokslus, yra ta, kad 
valdymas jiems nėra tikslas, 
o tiktai priemonė tam tik
ram tikslui. Už socialistinės 
valdžios įsteigimą socialis
tai kovoja tam, kad pagelba 
valdžios butų galima įkurti 
socializmo tvarką. Bet bu
tų nesąmonė kurti socializ
mo tvarką tenai, kur dau
guma žmonių jos nenori.

Bulgarijos pavyzdys ne di
skredituoja demokratiją,

“Draugas” labai supyko ant 
“Tėvynės”, kuri nupeikė Lietu
vos klerikalus. Storai kolioda- 
mas jų, jisai gina savo vienmin
čius Lietuvoje ir įrodinėja, jo
gei jie nieko kita negeidžią Lie
tuvai, kaip tiktai gerovės.

Ko-gi nori klerikalų priešai? 
klausia “Draugas” ir atsako:

“Jie norėtų matyti Lietuvą 
gražių, bet bedieviškų... Mes 
aiškiai matome, kad 'laimingų 
ir bedieviškų vienkart Lietu
vą galima padaryti tiktai ta
da, kada aklas gimęs pasakys 
kaip atrodo socialistų vėlia
va.”
“Draugas” nori pasakyti, kad 

laiminga ir kartu “bedieviška” 
Lietuva niekuomet negali būti.

Bet ką reiškia “bedieviška” 
Lietuva? Ar klerikalų priešai 
nori išvaryti Dievą iš Lietuvos, 
kad ji paliktų “be Dievo” 7 Mums 
rodos, kad nė pats “Draugas” 
netiki į tokius klerikalų priešų 
norus; o jeigu jisai ir tikėtų, 
kad jie to nori, tai jisai turėtų 
iš to tiktai pasijuokti. NėS 
“Draugas” juk tiki,, kad Dievas 
yra visagalis ir visur esantis, ir 
padaryti taip, kad Dievo kame 
nors nebūtų, negali jokia jiega 
pasaulyje.

Jeigu, vadinasi, Dievas yra, 
tai “Draugui” nėra reikalo bijo
tis, kad Lietuva paliktų “be Die
vo”.- Bet gal jisai mano, kad 
klerikalų priešai yra toki nedo
ri, jogei, nepajiegdami išvytu 
Dievą iš Lietuvos, nori bent pa
naikinti Dievo garbinimą Lietu
voje? šitokiam priekaištui te
čiaus nėra jokio pamato, kadan
gi nei socialdemokratai, nei 
liaudininkai, nei kita kuri rimta 
partija Lietuvoje neina prieš re
ligijos laisvę. Atvirkščiai, anti- 
klerikalinės partijos stoja už 
tai, kad tikintieji žmonės turė
tų teisę ir garbinti Dievų, kaip 
jie geriausiai išmano, ir 'laisvai 
'organizuotis į religinius susivie- 
nymus, statyti bažnyčias, užlai
kyti savo dvasiški jų ir 1.1.

Bet jeigu niekas neketina nei 
varyti iš Lietuvos patį Dievų, 
nei Dievo garbinimų, tai kodėl 
“Draugas” pasakoja, kad kleri
kalų priešai norį padaryti Lią^ 
tuvų “bedieviška” ? Ar jisai, ku
ris su tokiu pasipiktinimu kalba 
apie “sųmoningus melus”, tiktai 
nėra pats kaltas šituo nusidėji
mu ?

Mes manome, kad taip. “Drau
gas” juk žino gerai, jogei kleri
kalų priešai kovoja nb prieš Die
vų ir ne prieš tikinčiųjų žmonių 
teisę garbinti Dievų, o tiktai 
prieš tam tikrų kunigų politikų. 
Jie priešinasi kunigų reikalavi
mui, kad valstybė mokėtų al
gas kunigams, kadangi kunigų 
užlaikymas yra tikinčiųjų reika
las, o ne visų piliečių. Jie taip 
pat priešinasi kunigų reikalavi
mui, kad religijos mokymas bu
tų prievarta brukamas valsty
bės ir savivaldybių užlaikomoms 
mokykloms, kadangi tas mokyk-

las lanko ir netikinčiųjų tėvų 
vaikai ir pinigus mokyklų rei
kalams duoda visi piliečiai. Kle
rikalų priešai, pagalios, smer
kia kunigus už tai, kad jie baž
nyčios įstaigose ir pačių religijų 
vartoja politikos tikslams, nes 
toks kunigų elgimąsi kelia mi
niose fanatizmų ir grūmoja pa
vojum pilietinėms žmonių tei
sėms. .

Kas gi čia yra ‘^bedieviško”? 
Jeigu tai yra bedieviška, tai 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
jau senai yra pasidariusios be
dieviškomis, nes šioje valstybė
je kunigai negauna algų iš val
džios, religija nėra dėstoma 
valstybinėse .mokyklose, kuni
gai nekvočia per išpažintį už 
kurių partijų žmogus balsavo.

Daug-maž tokios tvarkos, 
kaip Amerikoje, klerikalų prie
šai nori ir Lietuvoje. O kleri
kalai nori Lietuvoje tokios tvar
kos, kokia yra Ispanijoje. Bet 
tegu “Draugas” pasako, ar “ka
talikiškoji’ Ispanija yra laimin
gesnė, negu “bedieviškoji\’ Ame
rika?

FALSIFIKATORIAI.

sritį, 
Van-

^Vienas būdas apgaudinėt 
žirięnes yra kalbėt jiems netie
sų, meluot; antras būdas yra — 
sakyt jiems dalį tiesos, užtylint 
apie kitų dalį. Toks dalies tie
sos sakymas vietoje visos tie
sos yra falsfilkacija.

Lietuviški bolševikai kovojė 
su socialistai vartoja pasimai
nydami tai vienų, tai antrų jų 
apgavimo priemonių. Brooklynb 
“Laisvė”, pavyzdžiui, nuolatos 
prasimano apie socialistus ne- 
bučiausių dalykų; bet štai kaip 
ji moka gražiai užsiimti falsifi
kacijos darbu. Sako:

“Tos pačios < ‘Naujienos’ ar 
nesirūpino karo metu apže- 
nyt Marksų su Wilsonu?”
Toliaus ji sako, kad, francu- 

zams įsiveržus į Ruhro 
Belgijos socialistų vadas, 
dervelde, pareiškęs:

“Mes iVlsi sutinimam, kad 
musų reikalavimai (iš Vokie
tijos) taip jau šventi, kalį) 
reikalavimai Franci jos ir Ita
lijos ir juos turi išpildyti Vo
kietija.... Nėra didesnės atsa
komybės, kaip atsakomybė 
vokiečių valdžios. Vokiečių 
didžioji industrija yra pavo
jus taikai.”
Paduodamas šituos “faktus”, 

tas bolševikų šlamštelis nori į- 
tikinti ‘ savo “susipratusius” 
skaitytojus, kad socialistai esu 
imperializmo rėmėjai. Bet kaip 
ištiesų yra su tais jo “faktais”?

O gi ve. Karo metu “Naujie
nos’ pažymėjo, jogei prezidento 
Wilsono skelbiamos idėjos apie 
taikų ir tautų santykius, kurios 
įgijo tokio nepaprasto populia
rumo ne tiktai Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje, yra senai 
žinomos socialistams. Wilsonas 
reikalavo, kad taika butų pada'- 
ryta “be pergalėtojų ir be per

galėtųjų”, kad, taiką darant, 
butų pripažinta “tautų apsi
sprendimo” principas, ir kad į 
tautų santykių pamatų butų pa
dėta ta mintis, jogei pirmoje 
vietoje turi stovėti “teisė”, o nė 

pajiega. “Naujienos” delei to 
pastebėjo, kad socialistai jau se
nai kovoja už šitas idėjas ir kad 
mintis apie teisės pirmenybę 
tarptautiniuose santykiuose jau 
tapo išreikšta pirmojo Interna
cionalo principų išdėstyme, kurį 
parašė (1864 m.) Karolis Mark
sas.

žioplas žmogus gali įsivaiz
dinti, kad tas “Naujienų” nuro
dymas reiškia “pažeminimų” 
Marksui; bet protingam žmo
gui išrodys visai kitaip. Jeigu 
Marksas sugebėjo daugiaus kaip 
pusę šimto metų ankščiau išrei
kšti tokias idėjas, kurias net 
gabiausias buržuazijos atstovas 
tiktai dabar pradėjo suprasti, 
tai tas yra ne pažeminimas Ma
rksui, bet didelės jam garbes 
pripažinimas. Ar gi galima au
kščiuos iškelti darbininkų mo
kytojo vardų, kaip nurodant, 
jogei jo protas visa puse šimto 
metų pralenkė pažangiausių 
buržuazijos vadų protus?

Tarpe vadinamųjų “darbinin
kų šventųjų”, beje, yra tokių 
fanatikų kurie skaito “šventva 
gišku” darbu kiekvienų pami
nėjimų, kad tas arba kitas bur
žujus kartoja kokių nors mintį, 
kurių skelbė Marksas. Jie ma
no, įad buržujus, šitaip dary
damas, atima “šventenybę” Ma
rkso evangelijai ,ir turi būt už 
tai griežčiausia pasmerktas, — 
nelyginant kaip tikintis katali
kas turėtų pasmerkti žydų arba 
pagonų, kuris dėl pasityčiojimo 
iš jo relgijos imtų žegnotis. Gal 
būt, kad ir “Laisvė” žiuri į 
Markso mėkslų tokiomis aki
mis, jeigu ji taip piktinasi 
“Naujienų” menamu “ženiji- 

mu” Markso su Wilsonu.
Bet nežiūrint, ar ji per savo 

žioplumų ar per savo fanatizmų 
nepajiegė teisingai suprasti au- 
gščiaus paminėtojo “Naujienų” 
palyginimo tarp Markso ir Wil- 
sono, — ji vis viena neturėjo 
teisės užtylėti to fakto, kad 
“Naujienos” ten pat buvo pasa
kiusios apie tų dalykų dar ir kai 
kų daugiaus.

Jos pasakė, būtent, kad, nors 
Wilsonas ir pripažino 'teisingu
mų jtų idėjų apie tarptautinius 
santykius, kurias suviršum pusę 
šimto metų atgal paskelbė Ma
rksas, bet jisai (Wilsonas) ne
turi nei reikiamo pasiryžimo, nei 
galios jas įvykinti: kadangi ji
sai veda kapitalistinės klasės 
politikų, o kapitalistų klasė 
spiauja ant tautųįapsisprendimo 
teisės, ant tarptautinio teisingu
mo ir kitų prakilnių dalykų!

Užtylėdama šitas “Naujienų” 
straipsnyje išreikštąsias mintis, 
“Laisvė” sufalsifikuoja ‘♦Tau- 
jienų” pozicijų kalbamuoju 
klausimu ir apgauna savo skai
tytojus. Šitas jos darbas yra 

juo begėdiškesnis, kad savo lai
ku buvo kilusi polemika spau
doje, kuri tų dalykų išaiškino. 
Tokių pat falsifikacijų, mat, 
buvo padaręs su “Naujienų” 
straipsniu apie Wilsonų p. V. 
Kapsukas “Kovoje”, kurių jisai 
tuomet redagavo. “Naujienos” 
tečiaus” tuoj aus užprotestavo 

prieš tai ir atitaisė Kapsuko 
iškraipymus. Ir po to “Laisve” 
drįsta išnUujo kraipyt .to pa
ties “Naujienų” straipsnio pra
smę!

Dabar imsime belgų socialis
to, Vandervelde’o, nuomonę apie 
Franci jos įsiveržimų į Ruhro 
sritį. “Laisvė” prikaišiojo, kad 
jisai pritaręs įsiveržimui, kadan
gi jisai pasakęs, jogei Franci- 
jos ir Belgijos reikalavimai esą 
“šventi”. Bet ji užtyli tų fak
tų, kad ir Vandervelde ir visa 
Belgijos socialistų partija pro
testavo ir protestuoja prieš 
Ruhro okupacijų. Ji, be to, u£ 
tyli da ir kitų faktų, . kad tie 
Franci jos ir Belgijos reikalavi
mai yokietijai, kuriuos pripa
žįsta socialistas Vandervelde, 
yra visai kitokį, negu imperiar 
listo Poincarė reikalavimai.

Belgijos socialistai sako, kad 
Vokietija turi atstatydinti nu- 
teriotasias Francijoje ir Belgi
joje sritis, ir kad šito darbo lė
šas turi padengti Vokietijos ka

Žvilgsnis į Amerikos dar 
bininkų judėjimą.

AMALGAMACIJA.
Priklausančios Amerikos Dar

bo Federacijai unijos — Ameri
kos darbininkų judėjimo bran- 
duolis — daugeliui žmonių išro
do sustingusios savo amatų ry- 
bose. Tikrenybė betgi yra kito
kia. '

Imkime kad ir angliakasių 
unijų — United Mine Workers 
of America. Tai yra pramoni
nė, o ne amatinė unija. Kitaip 
sakant, ji yra unija, kuriai pri
klauso visi darbininkai dirban
tys kasyklose ir prie kasyklų. 
Jai priklauso darbininkai, atlie
kantys kokius 50 skirtingų dar
bų. O reikia pasakyti, kad 
angliakasių unija nle susyk tapo 
tokia, kokią ji yra šiandien. Dar 
1901 metuose kai kurių kasyklų 
mašinistai (engineers), pečku- 
riai ir kalviai priklausė savo 
amatų unijoms. Tais pačiais 
metais Amerikos Darbo Federa
cija pavedė juos “angliakasių— 
U. M. W. of A. — unijos globai. 
Ne visi tečiaus minėti amatnin- 
kai sutiko priimti Federacijos 
nuosprendį. 1902 m. unija Inter
national Association of Statio- 
nary Firemen (peČkuriai), kele
tas šimtų žmonių, sustreikavo 
nė nesiklausdami angliakasių 
unijos ir tuo budu išmetė iš dar
bo apie 50,000 angliakasių. The 
National Brotherhood of Coal 
Hoisting Engineers — mašinis
tai— nenorėjo pripažinti anglia
kasių unijos jurisdikcijos. Jie 
buvo taip užsispyrę, kad A. 
D. Federacija turėjo atimti iš 
jų čarterį. Mašinistai keletu 
metų darė keblumų angliakasių 
unijai, bet ilgainiui suėjo į jų, 
kadangi jie sudarė visai nežymių 
kasyklų darbininkų dalį. ■ 
• Aukščiau paduotas pavyzdys 
rodo, kad angliakasių uniją mai
nėsi, plėtojosi iki išsivystė į da
bartinę savo formų; kad tarp 
darbininkų buvo tokių elementų, 
kurie griežtai nepritarė indus
trinei unijos formai, ir paga
lios, kad Amerikos Darbo Fede
racija ne kiekviename atsitiki
me buvo ir yra priešinga pra
moniniam unijizmui.

pitalistai. šitame punkte te
čiaus su Belgijos socialistais 
pilnai sutinka ne tik Franci jos 
ir Anglijos socialistai, bet ir Vo
kietijos socialistai. Visų šitų 
šalių socialistai jau senai yra 
bendrose \ konferencijose susi
tarę delei tų dalykų ir išdirbę 
visų pokarines rekonstrukcijos 
planų, už kurį jie kovoja su sa
va valdžiomis.

Tas socialistų rekonstrukcijos 
planas yra sjtatomas prieš impe
rialistinę Franci jos “reparaci
jų” politikų.

“Laisvės” ivalia yra sutikti ar
ba nesutikti su tuo 
planu, bet kuomet ji mėgina į- 
tikinti savo skaitytojus, kad 
Santarvės šalių socialistai eina 
išvien su Poincarė, tai ji daro 
besųžiniško apgaviko darbų.

socialistų

Jurgis Spurgis.

Kitos dvi pramoninės unijos, 
priklausančios Federacijai, yra: 
Seniau besivadinusi metalo kasė
jų organizacija — Westem Fc- 
deration of Miners, o dabar ne
šiojanti vardų International 
Union of Mine .; < and Smelter 
Workers, ir bravorų darbininkų 
linija. Seniau šiai pastarųjai 
unijai priklausė vien bravorų 
darbininkai. Prohibicijai įėjus 
galion ir bravorų bizniui suma
žėjus, nupuolė tos unijos narių 
skaitlius. Bet 1917 .ir4918 m.

i 1Amerikos Darbo Federacija pa
vedė bravorų unijos jurisdikci
jai keletu kitų unijų. Nuo to lai- 
kovbraVorų darbininkų unija 
priėmė vardų International 
Union of United 1 Brewery, 
Flour, Cereal and Soft Drinks 
Workers of Atnerica. Taigi Am. 
Darbo Federacija dar 1917 ir 18 
m. amalgamavo keletu unijų 
vienan kunan.

Imkime kitų pavyzdį. Tur-but 
jokioj kitoj nebuvo tiek daug 
savitųj-pių unijų peštynių, kiek 
statymo pramonėj. Pešdavosi 
ypatingai artimų amatų unijos 
labiausia delei to, kuriai tas ar
ba kitas darbas priklauso at
likti. Gi nustatyti aiškus ru- 
bežiai tos arba kitos unijos bu
vo ytin sunku, kadangi statymo 
medega ir budai nuolat keitėsi. 
Rodosi, kad kaip tik panašioj 
pramonėj geriausia butų tikusi 
pramonės unija. Bet kas galėjo 
jų sutverti? Unijų Viršinin
kai? Statytojai — visų staty
mo amatų darbininkai — jautė, 
kad savieji marškiniai gludi ar
čiau kūno, negu svetimieji. To
dėl jie rinko savo unijų viršinin
kais žmones, kuriuos manė su
teiksiant daugiau darbo, kad ir 
paveržiant jį iš kitų unijų darbi
ninkų. šitoji egoistinė dvasia 
nėra dar ir šiandien išnykusi, 
kų liudija ta pati Brindeliio is
torija New Yorke. Juk statyto
jai žinojo, kad Brindell ėmė ky
šius iš kontraktorių. Nebuvo 
jiems paslaptis nei tūli kiti jo 
darbai, vienok jie laike jį, nes 
jis “sugebėjo jiems gerai apmo
kamų darbų parūpinti”.

I Bus daugiau)

EDGAR ALLAN POE. Vertė A. Lt

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Beveik, bet ne visai, — atsake Lcg-' 
randas. — Tu tur būt esi girdėjęs apie 
vienų kapitonų K i ą*. Aš tuojau su
pratau, kad čia to gyvulio paveikslėlis tu
ri reikšti kaip ir paslėptų arba ieroglifinį 
parašų. Sakau parašą, nes jau pati ta vie
ta, kame jis buvo pergamente nupieštas, 
lyg rodyte taip rodė. O diagonaliai priešin
game kampe ta numirėlio galva turėjo, 
tuo iki t budu, išvaizdų kaip ir tam tikro 
antspaudo. Tužba tik mane ėmė, kad niekp 
kita pergamente nebuvo — nebuvo paties 
mano įsivaizduoto dokumento — teksto 
mano kontekstui.

*) Captain Kidd. K i d — ožiukas; vaikas.

t _ Tu tur būt tikėjais raąti kokį laiš
kų tarp to tariamojo antspaudo ir parašo?

—Maž-daiig taip. Dalykas toks, kadz 
many giliai ir stipriai įsisėdo nuojauta, 
kad manęs laukia didelė laimė, milžiniški 
turtai. Kodėl? — aš pats nesižinojau. Gal 
būt tai buvo labiau troškimas'ne kad iš- 
tikrųjų tikėjimas. Bet ar tu žinai, kad 
Jupitero plepalai apie tai, kad tas vabalas 
esąs gryno aukso, buvo ištikro padarę di
delio įspūdžio mano vaizduotei? O čia vėl 
visa eilė tokių įvykių ir susibėgimų — jie 
buvo ^begalo nepaprasti! Tu tilt įsistebėk, 
ar tai ne ypatingai nuotsabus atsitikimas, 
kad visi tie įvykiai pasitaikytų vienų vie
nintelę metų dienų, kuri buvo šalta, bent 
tiek šalta, kad reikėjo ugnies, jr kad be 
tos ugnies, arba be pasimaišymo šuns 
kaip tik tų valandėlę kai jis įsmuko vidun, 
aš niekados nebūčiau žinojęs-apie tų numi
rėlio galvų, o todėl ir niekados nebūčiau 
įsigijęs tokio turto?

—Bet pasakok toliau — aš degte de
gu įdomumu.

—Taigi. Tu, be abejo, esi girdėjęs ne
maža gandų — tūkstančius vaikščiojančių 

žmonėse neaiškių gandų apie tai, kad ka
pitonas Kidas su savo sėbrais kaž-kur At- 
lantinių jūrių antkrantėse esųs paslėpęs 
didelius turtus. Tie gandai, matyt, turėjo 
pamato. O kad jie nepaliovė vaikščioję per 
taip ilgų laikų, iki pat šių dienų, tai man 
atrodė, kad tų turtų niekas dar nėra lie
tęs, vadinas, kad jie dar tebėra palaidoti. 
Jei susiplėštus savo grobimus Kidas butų 
paslėpęs tik kuriam laikui, o paskui vėl 
juos išsikasęs ir pasiėmęs, tai gandai var
giai bau butų išsilaikę taip, kaip kad jie 
šiandie dar tebeina. Reikia pastebėti, kad 
tos pasakos sekamos vis tik apie pinigų 
ieškotojus, o ne apie pinigų radėjus. Jei 
tasai jūrių plėšikas butų savo turtus atsi
ėmęs, tai gandai butų išnykę. Man atrodė 
taip, kad dėl kokio nors nuotikio — pa
vyzdžiui dėl žlugimo užrašų,. parodančių 
vietų, Icartiė buvo paslėptas Uurtas — Kidūs 
nebegalėjo jo surasti; apie tai galėjo kaip 
nors atsižinoti kiti jo sėbrai, kurie šiaip 
visai nežinojo, kad jis buvo paslėpęs tur
tus, ir ėmė jų ieškoti, -o besistengdami su
rasti ir davė pradžių gandams, kurie iki 
šiol tebevaikščioja pasklidę žmonėse. Ar 

teko tau kada-nors girdėti, kad butų kas 
radęs kokį didesnį turtų, paslėptų Atlanti- 
jos antkrantėse?

—Ne,< neteko.
—O kad Kidas turėjo prisiplėšęs mil

žiniškų turtų, dalykas gerai žinomas. Aš 
tatai ir sprendžiau, kad jie dar tebėra že
mėse. Ir tu x vargiai stebėsis, jei pasisakyt 
siu, kad aš turėjau vilties — beveik tikras 
buvau — kad šitas taip keistai rastas per
gamentus ir yra tas pats, kuriame turėjo 
būt parodyta paslėptojo tdrto vieta.

—Na ir kų darei toliau?
—Ėmiau vėl pergamentų kaitinti prieš 

ugnį; bet niekas nepasirodė. Tariau, kad 
gal būt Čia kiek kalths tas purvas, kuriuo 
visas lakštas buvo apsivėlęs. Nuploviau 
atsargiai ŠĮtltii vandeniu, (paskui gražiai 
patiesiau skardinėj, pataikęs taip, kad ta 
pusė kur ' buvo kaukole, butų apačioj, ir 
padėjau skardinę aht anglimis kaitinamos 
geležinės krosnies. Po kelių minučių, kai 
skardinė buvo gerai įkaitus, išėmiau lakš
tų ir — koks neapsakomai didis buvo ma
no džiaugsmas, kai pamačiau keliose vie
tose ženklelius, kurie atrodė lyg butų skaitr 

menys, eilutėmis surašyti. Patiesiau atgal 
skardinėn ir laikau dar valandėlę. Kai vėl 
išėmiau, visas lakštas buvo toks, kaip va 
dabar jį matai. v

Čia Lęgrandas, pakaitinęs išnaujo"per- 
gamentų, padavė man žiūrėti. Tarp numi
rėlio kaukolės ir ožkos paveikslėlių pama
čiau šiurkščiai surašytus rausvu dažu ši
tokius skaitmenis ir ženklus:

'53ttf305) )6* ;4826)4}.)4t) ;^6* ;48f8§ 
60) )85;11 (; :}*8t83(88) 5*f ;46 (;88*!)6* 
?;8)^t(;4S5);5*f2:t(;4956*2(5*^4)8§ 
8*;4060285);) 6f8)4įt; 1 (J9;48081 ;8:8J 
1 ;48t85;4)485t528806»81 (+0;48;(88;4( 

4?34;48)4|;161;:188;t?;
^-Belgi, — tariau, grųžindamas jam 

lakštų, — dalykas lųan. visai j tamsus ir aš 
pięko čia nesuprantu. 'Degi kad man žadė
tų atiduoti visus Golkondos deimantus, jei 
išspręsiu šitų mįslę, vis tiek nesugebėčiau 
to padaryti.

(Bus daugiau)
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Sveikatos Dalykai

1956

Didelės Dovanos
Prenumerata nuo naujų

savininku namo įnešdamas tik

jeigu 
netu-

keturis 
jis yra

duoti 
ir va- 
sriu- 

vidur-

Patr

Leavitt Si

Singer 
darbo kaip irltiems 
žiui. — Dabar \ 
nupiginta iki X.

Laikraštis "VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA 
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį 
tams, gaus dvi dideles dovanas. ” 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d 
py bus duodamos davanos.

MONE Rnin ?l5TE0 U

Tamsta gali 
$150.00 ir mokėdamas po biskį kas menuo.

įsigyk Namą Elmore Budu”
sirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo
ką. I ' ; 1

k dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor 
darni.

PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

yra panimas per tankiai arba, 
duodamas per daug ant sykio, 
nes lengva pervalgidinti kūdi
kį, ypač kada motina turi per
daug pieno. Jeigu kūdikis ne
gauna užtektinai motinos pie
no, gali prisieiti vartoti trupu
tį karves pieno. Motina turi 
rūpintis kad turėtų užtektinai 
pieno nors per pirmus šešius 
mėnesius kūdikio gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio gerovei 
kad motina stengtus pati už
silaikyti geroj sveikatoj. Jos 
valgis, miegas, mankštinimas 
ir apžiūrėjimas yra labai svar-

ir dieną. Elektros vėdykla pa
gelbės, ir miegamas priean
gis apsaugotas nuo mustių ir 
uodų yra smagus kūdikiui 
miegoti. Maudynė prieš gul
dant truputį atvėdins įkaitu
sią odą ir kūdikis ramiau ga
lės miegoti.

(Motinos turi būti įspėjamos, 
kad neduotų kūdikiui vaistų,

Iš bonkos penimiej 
turi mažiau 
karščius 
]Mininii 
Keikia 
dens.

Jeigu motinos pienas pasi
rodo nebetinkąs kūdikiui, mo
tinai gal reikia tinkamesnio 
valgio, daugiau skystų valgių 
ir permainų jos gyvenimo pa
pročių. Gali būti kad vaikas

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA VASA 
ROS LAIKU.

tas ir 50 
pilnas

$375
Pamatykit musų

DOVANOS
1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš G 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924‘metus užsirašys "VIENYBĘ” ant 
metų Um metinė prendmerata TIK $3.00. ’

— Adresuokite —

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

Kūdikių priežiūra pradeda 
tapti tikru mokslu. Motinos vi
sur pradeda mokytis ir tyri
nėti tą dalyką ir reikalauja, 
kad tas mokslas joms butų 
teikiamas iš visų šaltinių. Ga
ilina lengvai suprasti, kad šia
me trumpame straipsnyje 
smulkmeniškai visko nebus 

galima išdėstyti. Naudai moti
nų, kurios nori pilnos informa
cijos, Vaikų . Biuras Washingto- 
ne turi išleidęs anglų kalba 
kdlis bulefiinus apie vaikų 
priežiūrą, kuriuos dykai siun
čia molinoms, kurios tik pa
reikalauja.
Kūdikių valgis vasaros laiku.

Patarimai, kaip užsilaikyti 
motiiionlš, siunčiami dykai vi
soms, kurios pareikalaus btile- 
tino “Kūdikių Priežiūra” (Care 
of Cliildren), iš Vaikų Biuro, 
Suvienytų Valstijų Darbo De- 
partmento (Children’s Bureau, 
U. S. Department of Labor), 
Washington, D. C. —(FLIS)

Ice box’ų (ledau- 
nių) visiems rei
kia. Dabar turi
me čielą daržynę 
jų dėl pasirinki
mo. Mažų, dide
lių ir už numa
žintą kaina — net

VIENYBĘ” me- 
Vajus prasideda su Birželio 1 
1. 1924 m. Tik tam laikotar-

godamas, 
vargina, 
rengtas, 
motinos 
nieko nenukenčia nuo karščio. 
Bet jis dažnai yra neramus ir 
nesmagus. Kad davus vienų 
metų kūdikiui 14 valandų mie
go, kurių jis reikalauja, visos 
pastangos turji būti dedamos, 
kad palaikius jo miegamąjį 
kambarį vėsų kaip naktį taip

Motinos pienas yra geriau
sias kūdikio gyvasčiai ir svei
katai užlaikyti, ir nei vienas iš 
kitų motinos patarnavimų nė
ra taip svarbus kaip jos pienas.

Pirmuose mėnesiuose savo 
gyvenimo kūdikis neturi gauti 
jokio kito valgio, tiktai vasa
ros laiku galima duoti atšal
dyto vandens kelis sykius į 
dieną. Bet kūdikis ir motinos 
pienu maitinamas gali nuken
tėti, ‘jeigu jis persivalgo. Dau
gumas gydytojų pripažįsta, 
kad nemažiau kaip 3 valandos 
turi praeiti tarp valgidinimų, 
ir vaikas geriau auga, jeigu 
penimas kas keturias valandas.

Kvietkininkai — pin 
ti labai drūtai, viso
kių modelių, visokių 
spalvų • pritaikoma 
prie saliono kamba
rių. Dabar nupigin
ta iki

$3.75

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

/Pomirtiniai šRyriai
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

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

— tai (ikrai karališka mašyna, prie
; ‘ ‘ t — užteks visam am-

Dabar\ $39.50

Išmaudžius vaikas turi būti 
švelniai ir atsargiai nusausina
mas, išlengva abrusu tapno- 
jant kuniuką. “Talkam” mil- 
tukų galima truputį užbarsty
ti odos raukšles, kaip tai kirk
šnyse ir po pažastimis, bet 
daugumas motinų perdaug 
vartoja tų miltukų ir užkem
ša odos skylutes.

Per karštį, kada oda gali bū
ti kiek užsidegus, sėlenų mau
dynė gali kūdikiui pagelbėti. 
Beikia bovelninį maišiuką liuo- 
sai sėlenomis pripildytą įmerk
ti į vandenį, ir išspausti, ir tai 
daryti kol vanduo paliks pie
nuotas. Įdėti kūdikį į maudy
nę, laikyti kelias miliutas ir 
išimti be plovimo. Muilo ne
reikia vartoti.

liuosą nuo ligos mikrobų. Pie
nas turi būti pristatomas šal
tas, užkimštose bonkose, ir tu
ri būti laikomas šaltai, kol 
reikia kūdikiui duoti. Jeigu 
yra abejonės dėl pieno tyrumo, 
geriau p^eną atvirinti nors per 
didžiausius karščius, nes kitaip 
kūdikis gali susirgti viduriais.

kūdikiai 
gauti valgyti per 
turi būti lengvai 

kol pradeda atvėsti, 
duoti užtektinai van-

mynos stalo ir visokį paraga
vimai sugadina kidikio natu- 
rališka apetitą paprastam nau
dingam maistui. ‘Dažnai galima 
matyti motiną duodant kūdi
kiui paragauti šaltos košės ar
ba kokio ten gėrymo, kuomet 
ji pati sustoja sau nusipirkti. 
Namie darytą šaltą košę gali
ma duoti dviejų metų kūdikiui 
su pietais, bet ne pirktą, nes 
negalima žinoti iš ko padary
ta. Vieton šaltos košės, geriau 
pagaminti vaisių gėrynių ir re- 
guleriškai vaikams duoti, Ne
patartina vartoti saldus siru
pas. Kai kurios motinos duoda 
vaikams šaltos arbatos arba 
kavos, — tai pavojinga, šal
tas vanduo kūdikiui geriausias 
gėrymas.

Kūdikis ir jo bonka.
Jeigu dėl kurios nors prie

žasties kūdikis krūtimi nepeni- 
mas, turi būti penimas iš bon
kos. Vienintelis motinos pie
no pavaduotojas yra karvės 
pienas — ir kiekvienas kūdi
kio valgis turi susidėti iš da
lies pieno. Motinai sunku gau
ti gero pieno, užlaikyti švariai 
ir šaltai iki vartojimo ir po 
tam tinkamai pritaikyti. Ge
riausia virti pieną prieš van Į 
toj ant.

Dr. Anelė KaushiUas D* C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas Hgabf 
nervų, reumatiemą, paralyžių, naktini 
Busišlapinimą, dusulį ir visas 
gas; vyrų, moterų ir vaikų, 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampai.

Telefonas Rcosevelt 8185 
Valandos! 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

ŠLAKAI - SPUOGAI - JUODGALVIAI
Dedervinės, plėmai. saules nudegimai ir kiti odos nemalonumai, 
kurie daugiausiai apsireiškia vasarą ir sugadina kad ir gražiausi 
veidą — bus prašalinti tikrai ir greitai po poros uždėjimų žinomo 
"VERVENA MALZAMAS JAUNYSTĖS”.

Šis puikus prirengimas šiandien yra vartojamas ir rekomenduoja
mas per tūkstančius moterų ir vyrų. Tai nėra paprastas veido 
krem-as — bet tai yra moksliška GYDUOLĖ, kuri — jei jus var
tosite teisingai — išgydo kompleksiją nuo visokių ligų ir nesma
gumų, prašalina juos, prašalina taipgi mažas raukšles po akių; iš
dailina raukšles; suminkština ir pabaltina kompleksiją; suteikia 
veidui išžiūrą Jaunystės ir Gražumo! "TAI YRA TIKRAI SEK
RETAS GRAŽUMO IR JAUNYSTĖS”. Kas padaro jūsų veidą 
senesniu? Bandykite šiandien BALZAMĄ JAUNYSTĖS ir buk 
užganėdintas ir gražus!

Vienas slovikas Balzame tik $2.00, su nurodymais. Klausikite ap- 
tiekose ir paM agentus arba užsisakykit paštu nuo musų įdedant 
25c. krasos ženklelių — kitus užmokėsite kaip atveš, a

VERVENA LABORATORY, INC.,
196 Hartford Bldg.. Chicago, III.

Ar jus žinote, kad ligos negali pasislėpti nuo 
mikroskopo ir X-Ray.
Tūkstančiai žmonių turi pavojingų ligų, bet neži- 
no arba neateina gydytis, todėl, kad jie sarmati- 

B jas*’ vienok j*e ve(la ir padaro savo šeimy-
ną nelaimingą visam amžiui. Jei jus vartojate 

BT^Ws^iA patentuotas gyduoles be pasekmių, tuomet pasini su Dr. Van Paing specialistu, kuris pasa-jįįjL kys jums, kaip gauti palengvinimą. Jūsų kraujas
\\ir šlapumas bus ištirtas; per patį daktarą su mik- 
tyoskopu ir jūsų vidujiniai organai bus egzaminuo- 

gH ' Ijjami su X’Ray- Jus turite surasti pirmiausiai
Priežastį jūsų ligos pirm gydymo ir jus norite 

^T^5Mi|W|jtf<MJlžinoti faktų apie jūsų sveikatos stovį.
Nedaro skirtumo kokią ligą jus turite ir kokį 

gydymą jus vartojate, ateikite ir išgirskite teisybę. 
Jei jus kenčiate nuo chroniškų vidujinių ligų (lytiškų ligų) arba 

kraujo užnuodijimo, jus negalite vesti ir turėti laimingą šeimyną, kol 
jus nepasveiksite.

Tos ligos reikalauja specialio gydymo.
Lai ii* stoka pinigų nesulaiko jūsų. Bėdni žmonės privalo turėti 

gerą išgydymą taip pat kaip ir turtingi.
SERUM 606 ELEKTRA

' DR. VAN PAING
3101 So. Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 8. Telephone Yards 1119.

kūdikiui sukanka me- 
turi būti valgidinamas 
sykius per dieną, 
sveikas, ir nieko 

ri valgyti laikotarpiais, 
yra labai svarbu vasaros laiku, 
kada karštis yra nepakenčia
mas. Dauguma motinų nura
mina vaikus, duodamos jiems 
visokių dalykų valgyti ne lai
ku. Paprastas dalykas yra ma
nyti vaikų dar neturintį dvie
jų metų jau giliaujant bana
nų arba saldainį. Vaikai, ku
riems toks valgis yra duoda
mas, paprastai serga vidurių 
ligomis, nuo kurių kas vasarą 
miršta tūkstančiai vaikų. Mo
tina, kuriai yra brangi vaiko 
sveikata, neduos jani tokių 
valgių, kurie jo amžiui nėra 
tinkami, bet duos jam regule- 
riai tinkamą valgį.

Antroje dalyje pirmų metų 
reikia jam duoti vaisių skys
timo, grudų valgio, džiovin
tos duonos, augalų sriubos . ir 
kiaušinio trynių.
Antruose metuose jam 

grudų valgio, pieno, rytą 
karą, kliaučių?, augadų 
bos su duona ir sviestu 
dieniu valgiu. Kiti valgiai tu
ri susidėti tik iš pieno.

Vasarinis valgis.

Motinos visuomet stengda
mos vaikus patenkinti, kar
tais neišmintingai jiems vą- 
lios duoda. Ypatingai kaslink 
maisto. Skanumynai nuo šei-

Mažųjų kūdikių valgis yra 
svarbiausias dalykas, nežiū
rint koks laikas butų; jis ne
laukia ilgai apie tai neprane
šęs. Bet vasaros valgis turi ir 
savo neparankumus. Jeigu kū
dikis maitinamas motinos pie
nu, motinos vargas yra daug 
mažesnis, ir jeigu jis yra re- 
guleriškai maitinamas kas tris 
ar keturias valandas ir gauna 
pakankamai vandens tarp val
gių, jis turėtų augti puikiau
siai. Bonka penimas kūdikis 
greičiau gali nukentėti nuo va
saros karščių dėl sunkumo iš-

Maudynė.
Sveikas kūdikis, nežiūrint 

kiek amžiaus, turi būt kasdien 
maudomas. Geriausiai maudyti 
rytmetį. Vasarą, kada reikia jį 
vėsiau laikyti, jis turi būti 
maudomas prieš ' migdysiant. 
Drugnas vanduo, nuo 85°F. iki 
90°F. yra 'geriausis, nors pa- 
augėję vaikai mėgsta kiek ve- 
sesnį. Visai mažai muilo terei

kia vartoti. Muilas niekad ne
turi Luti stačiai • trinamas ant 
kūno. Ir per karštį kūdikis tu
ri būti taip * maudomas, kad 
vėjas ant jo nepūstų, nes ki
taip gali lengvai susirgti slo
goms, ir dėlto išėmus iš van
dens jį reikia tuojaus apreng-

Valgomojo kambario setai — visokių medžių 
darbo su pritaikytais krėslais, $49.00

Self player Pianai, suolas, lampa — kabin 
“rolls” pasirinktinų muzikos notų, beveil 
kambarys įrengimo, už žemiausia 
kaina — tai bargenas už

Atlankykit musų krautuves
— Reikia Pirkti — Pas —

DABAR YRA LAIKAS
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras Atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams.

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

kis nemiega, tam yra priežas
tis, kurią ji turi ištirti, bet nie
kados neturi duoti vaistų, jei 
nebus daktaro įsakyta.

Jeigu kūdikis turi viduj 
miegoti, jis visuomet turi tu
rėti savo lovą, ir kur galima 
savo kambarį, dėlto kad galėtų 
išmiegoti nuo laiko paguldy
mo iki kėlimo rytmetį.

Kūdikių vasaros aprėdalas.

Karštis, koks esti nuo bir
želio iki rugsėjo mėn. daugu
moje vietų Suv. Valstijose, 
yra labai sunkus kūdikiui, ir 
daug triūso reikia motinai pa 
dėti, kad užlaikius jį ramiai, 
nuolat dabojant jo valgį, aprė- 
dalą, maudynę ir t. t.

Kad užlaikius kūdikį ramiu 
per liepos ir rugpiučio mėn. 
karščius, reikia jį labai leng
vai aprengti, jeigu butų reika
las galima beveik visai nureng
tų laikyti per karščiausi die
nos laiką. Vilnonės juostos, 
vystyklų ir plono apvalkalo už
tenka, jei motina pasistengia 
apmauti jam pančiakėles, mar-Į 
škiniukus ir kitus drabužius 
kai diena pradeda atvėsti. Yra 
labai svarbu jo neužšaldyti, ir 
jeigu staiga atvėsta, taip kaip 
prieš vėtrą, arba smarkus vė
jas pradeda pusti, vaiką tuo
jaus reikia taip aprengti, kad 
jis negalėtų staiga atvesti.

Šiaurėje ir vakaruose drabu
žiai turi būti pritaikomi prie 
oro. Gali Luti karštų dienų, 
kuomet vaiką reikėtų apreng
ti taip kaip aukščiau aprašy
ta, bet geriausia yra ir vaikas 
bus ramus su plonais marški
niais, juosta ir suknele su vil
noniu apsiaustuvu vėsesniame j 
ore. Mažučių vaikų kojos turi 
būti šiltai užlaikomos su plo
nomis vilnonėmis pančiakomis, 
kurios apdengia visą koją.

Senesniems vaikams nėra I 
reikalo turėti ]>ančiakas ir <Se- I 
verykus p<tr karščius.

Motina pati turi nuspręsti, 
kada permainas reikia daryti, Į 
kad užlaikius vaiką ramų.

Senesnio vaiko vajlgis. |

Kai

Sulig savo amžių kūdikis 
turi gauti pieno šitaip:
Amžius Kiek turi gauti 
1 savaitės .'........ Va uncijos
1 mėnesio .. 2^ iki 3Vžuncijų 
3 mėnesių .... 4 iki 5 uncijų 
6 mėnesių .............  6 uncijas
8 mėnesių   8 uncijas.

Motinos pienas.

Gaziniai pečiai nupiginti. įvairių 
stailių su virimo, 4 skylėms. Bal
tos nikelinės duris. HA
Kepimo lentinaitėa 4>wU.UU

rakandus, persitikrihkit musų teisingumu. Tai žinosite kur

TIK PAGALVOK!
BUK NEPRIKLAUSOMU

Kam mokėti rendą ir neturėti ko 
keti už namelį ar dviejų gyvpia

Išpildyk šią atvirutę ir Lisr 
macijų nlekuomi Tamstos neštųr

-RAKANDŲ-
DIDŽIAUSI BARGENAI

DIDŽIAUSIOSE LIETUViy KRAUTUVĖSE 
SKAITLINGAS PASIRINKIMAS 

PIRKIT DABAR - SUTAUPYSIT DABAR

Miegas.

Labai jaunas kūdikis dides- 
dalį laiko praleidžia mie- 

ir karštis nelabai jį 
jeigu tinkamai ap- 
Toks kūdikis, jeigu 

pienu maitinamas,

Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir ad resą* prisiųsk mums. >
W. Elmore & Co., • 29 So. La Šalie St



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Birž. 15, 1923

Kauno Viešbučio B-ve
Kviečia Tamstą prisidėti prie pabu- 

davojimo viešbučio Kaune.

CHICAGOS 
ŽINIOS

VIEŠBUTIS KAUNAS

Šiandien paskutinė die 
na užsimokėti taksų.
Šiandien yra paskutinė die

na užsimokėjimui taksų. Ku
rie šiandien neužsimokės, bus 
baudžiami tam tikra įpinigiš- 
ka bausme. Todėl visiems pa
tartina užsimokėti savo tak
sus, kad paskui nebūtų berei
kalingo nesmagumo ir išlei- 
dų.

BaltgudžiŲ judėjimas
Žiaurus baltgudžių persekioji

mas Lenkijoj.

Po to jis perstatė kalbėti 
Mihailovsky. 'Jis kalbėjo rei
kalu suorganizuoti) baltgudžių 
visuotiną suvažiavimą dar 
prieš rugsėjo mėn. šių metų. 
Jo kalba buvo daugiau orga- 
nizatyvė.

Pagalios buvo pristatytas 
kalbėti nesenai iš Lenkijos at
važiavęs Balitgudijos atstovas 
Lenkijai, Zmagara. Jis aiški
no kaip Lenkijos poniškoji val
džia laiko prispaudusi po sa
vo batu dviejų milionų balt
gudžių teises ir laisvę. Jis nu
pasakojo ytin baisių dalykų 
kaip žiauriai Lenkų valdžia 
persekiojanti baltgudžius Len
kijoj. Pasak jo, Baltgudija tu
ri išsirinkusi 22 atstovu į Var
šuvos Seimą, bet kas iš to, jei 
visi atstovai, kurie tik bando 
bent kiek užsistoti už baltgu
džių teises yra kemšami į ka
lėjimus, ir tai dar daug žiau
riau nei Caro laikais kad 
davo daroma.

bu-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje SURASTA

Chicagiečiai sumanė pastatyti šitokį viešbutį Kaune 
ir pradžiai darbo sudėjo virš $20,000 dolerių. Viešbu
tis virš 200 kambarių ir kelios salės dėl vakarienių, susi
rinkimų ir suvažiavimų. Kad pastatyti tokį Viešbutį- 
Hotelį greitai, tam tikslui kreipiamės į visus tuos tautie
čius, kurie 1 ik. trokšta dėl Lietuvos gerovės ir kartu nori 
įvestuoti sa> o pin igus į saugų biznį. Kadi įvestavimas pi
nigų J viešbučio tendrovę yra saugus, tai rodo tas faktas, 
kad kiekvienas-viešbutis kur tik buvo pastatytas davė 
šėrinink'anis didelį uždarbį už įdėtus pinigus.

Kad viešbutis reikalingas Lietuvos sostinėj Kaune, 
tai tą pripažįsta kiekvienas, kuris tik lankėsi Kaune. Lie
tuvos sostinėj pastaytas viešbutis duos didesnį pelną ne
gu kur kitur, kadangi tenai suvažiuoja visoki diplomatai 
iš įvairiį šalių; kadangi tenai lankosi įvairus pirkliai; 
kadangi kiekvienas amerikietis parvažiavęs į Lietuvą no
ri pamatyti savo sostinę; kadangi visoki suvažiavimai 
draugijų ir partijų laikomi Kaune, todėl pastatytas dide
lis viešbutis neš didelį pelną kiekvienam, kuris tik prisidės.

Kad trumpam laike, amerikiečių pinigais, pastatytas 
viešbutis galėtų puošti Lietuvos sostinę, kviečiame prisi
dėti su kiek kas išgali prie šio viešbučio. Prisidėti gali 
ne mažiaus kaip su $25.00. PRISIDĖJUS SU DIDES
NIU KAPIAALU GALĖS TURĖTI PRIE VIEŠBUČIO 
PUIKŲ DARBĄ ir nereikės parvažiavus j Lietuvą jieškoti 
kur galės gauti kokį užsiėmimą.

Norintieji prisidėti arba gauti platesnių informacijų 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Viešbučio Kaunas Ak-ne B-vė,
3241 So. Halsted St., Chicago, III.

Pereitą šeštadienį, birželio 9 
dieną, viešosios mokyklos kam
bariuose, prie Morgan ir dvy- 

įvyko baltgud- 
sujsirinkimas ;su 
Susirinkimą ati-

pa- 
net

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir nauju* namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lfetuvių Elektros Korporacijr. Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

“Maratas”
Dramą parašė ANTANAS AMNUĖLIS

Tik ką gauta iš Lietuvos.

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis francuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Francuzų 
Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau imantiems — pigiau.

NA U J IENOS

afių masinis 
prakalbomis, 
darė baltgudžių veikėjas Žu
kovas. Jis pasakė įžanginę kal
bą. Savo kalboj jis pabrėžė, 
kad baltgudžių tauta susideda 
iš apie penkių milionų pilie
čių, daugiausia kaimiečių bei 
ūkininkų, apsigyvenančių Smo
lensko, Minsko, Vitepsko, Mo- 
gilevo, Vilniaus, ir Gardino 
gubernijose. Minėtos guberni
jos laike bolševikų karo su 
lenkais tapo beveik pusiau pa
dalintos tarpe Rusijos ir Len
kijos. Taiką darant, beveik pu
sė tos teritorijos tapo atiduo
ta Lenkijai, o likosi dalis pa
siliko Sovietų Rusijai. Balt
gudžių vieni yra katalikai, o 
didesne jų dalis pravoslavai. 
Pagal rusų valdžios 1912 me
tų 
tų 
šių 
du

O kas link persekiojimo 
čių baltgudžių, tai baisu 
ir įsivaizdinti. Lenkijos vald
žia ne tik uždarinėja baltgu
džių mokyklas, bet ir baltgu
džių studentų nepriimanti į 
aukštesnes savo mokyklas, bei 
universitetus. Nuo 1920 metų 
Lenkų valdžia uždariusi net 
730 baltgudžių liaudies viešų
jų mokyklų, jau ir taip ne 
daug jų ten buvusių. Per tai 
dabar baltgudžiai beturi lak 
30 savo liaudies mokyklų. Be 
to, po prievarta Lenkų vald
žia verčianti visus baltgudžius 
kalbėti lenkų kalba.

statistiką, per dešimtį me- 
baltgudžių buvo iškelia vu- 
iš Rusijos Amerikon apie 

šimtai penkiasdešimts tūk
stančių piliečių.

Pasjd^kojant Caro 
žiaurios Caro valdžios mažųjų 
taptų rusinimo politikai, bu
vo užginta
baltgudžiams vartoti savo pri-

laiku

per šimtmečius

gimtą kalbą. Ir tik po 1905 
metų Rusijos revoliucijos, balt
gudžiai, su kitomis mažomis 
tautomis Rusijoj, įgijo šiek 
tiek tautinės laisves. Nuo to 
laiko baltgudžių senai palaido
ta tauta pradėjo šiek tiek at
gimti. Bet kultūros 
balĮgudžiams

darbas 
nėra lengvas. 

Nes, kai jau minėta, didelė jų 
dalis, ypač iš senesniųjų ne
moka nei skaityti nei rašyti 
savo kalboj. Per tai jie ir čia 
Amerikoj nėra susiorganiza
vę, kaip kad yra kitų tautų 
išeiviai. Jie neturi tam nei bū
dų, nes neturi savo spaudos 
ir negali viens su kitu susiži
noti taip greit, kaip kitų kul
tūringesnių tautų išeiviai. Pa
galios baigdamas savo kalbą 
ragino jis visus baltgudžius 
nors pagalba rusų laikraščių 
organizuotis ir (Stiprinti balt
gudžių tautinį susipratimą.

YIM So. Halsted St., Chicago, III.

Nemažiau ir ekonominiai 
skriaudžia baltgudžius Lenkų 
valdžia. Ji įvedusi tokį žemės 
reformo būdą, kurio pagalba 
baltgudžiai ūkininkai yra nu
savinami, o jų vietose apgy
vendinami lenkai atvežti iš 
Dancigo, Liublino, ir iš kitų 
vietų. Gi baltgudžiai tuo tar
pu netekę savo ūkių bėgą į 
Sovietų Rusiją, į baltgudžių 
apgyventas vietas, palikdami 
visą savo turtą svetimiems, už
puolikams.

žodžiu, dabar baltgudžiai jo
kios laisvės po Lenkijos val
džia neturi. Laisvė žodžio,

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Pinigai

Bridgeporto
,1,* k

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St
Tel. Boulevard 9663

t 
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Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
83—K. Labanauskas z 

228—O. Slavinskienė 
261—M. Žiūkas 
265—M. Rankienė 
268—Kareiva 
273—S. Piškinui 
275—K. Bučinskas 
278—V. Tamulytei 
280—P. Brijunas 
282—E. Liupsaitė 

15259—U. Ivanauskienė 
16168—U. Dambrauskienė 
161313—B. Antanovič 
16325—J. Bielskis 
16328—A. Ramanauskas 
16368—M. Sukockienė 
16586—G. Palunkiškis 
16647—L. Naglius 
16820—P. Kasinskas 
16922—M. Grucienė 
16933—K. Blaškenčiunas 
16934—J. Blaškevičius 
16975—M. Varzevičiutė 
17045—J. Abraičius 
17061—A. Gairilui 
17094—K. Kulvinskas 
17107—J. Ramanauskas 
17108—A. Devenaitė 
17109—Z. Devinikė 
17132—A. Praninskas 
17136—S. Norvilas 
17142—O. Jasiliunienė. 
17146—M. Pranienė 
17152—A. Kvetinskas 
17153—$. Norkui 
17496—J. Bakaitis 
17510—M. Mauručiutei 
17536—P. žilevičienei 
17602—P. Gavėniai 
17642—A. Kuzmickui 
51576—P. Norkiutei 
51581—O. Pilipavičienei 
61598—P. Klimkai 
51607—J. Tamkytei 
51619—A. Deimont 
51625—T. Kazlauskienei 
51640\#-P. Klišauskienei 
51643—V. širvidai 
75334—J. Pinui 
75339—P. Jodeikai 
8533$—J. Petraitis 
85337—A. Senda 
85340—P. Jakuboniui 
95275—J. Zelecki 
90123—S. Abraitienė 
95269—V. Zulkienė
No. Tel. 30.3—O. Cepulevičienei51485—J. šatinas 
No. Tel. 30.0—J. Virbaliui 
No. Tel. 3IV.—S. Kairiui 
239—A. Malinauskui 
251—P. Jaručui 
256—K. Sviepauskas 
260—J. Krikščiūnas 
263—F. Derbutiui 
302—B. Sarakauskui 
15026—A. Norvaišienė 
16201—A. Brazaitienei 
16241—M. Kučinskienė 
16324—P. Urbu tikę 
16329—B. Mickienei 
16656—P. Barakauskas 
16957—S. Markuaitei 
16992—M. Dargaitės 
17073—J. Soblinskas 
17077—O. čemauskienei 
17126—A. Zavei 
17192—A. Jurgaitis 
17235—K. Budzaitei 
17256—L. Dijokienei 
17257—A. Kiauniukė 
17260—K. Rutkauskas 
17262—E. Dainiunienei 
17311—A. Augąs 
17332—P. Norvaišui 
17335—K. Gabalas 
17371—O. Stankevičienė 
17445—M. Balčaitė 
17468—B. Kazlauskienei 

117482—M. Ivanauskaitei 
17168—U. Biskupaitienė 
17185—F. Petrauskas 
17187—O. SteinienS 
17213—D. Juzaitienė 
17228m—P. Rakaitienė 
17232—A. Jankevičius 
17233—J. Juškevičius ' 
17251—M. Valunis 
17265—N. Kučinskaite 
17272—B. Zelinskas 
17278—-P. černinkas 
17279—V. Steponavičius

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
fise.

17281—M. Gelgočiutė 
17304—E. Bairanauskienė 
17313—J. iGedraitis, 
17314—J. Daugirdienė 
17319—K. Latvėnas 
17326—M. Dulinskiene 
17329—U. Bielskienė . 
17334—S. Kraujeliui 
17338—M. Laugalius 
17345—B. Baltusnikienė 
17354—M. Kasparaitienė 
17360—V. Geniutė 
17366—U. Jonaitienė 
17382—A. Sapalis 
17392—0. Sateikaitė 
17395—A. Kriukus 
17396—J. Gimermanienė 
17419—A. Jikobonis 
17420—M. Jekelienė 
17429—K. Dabrilienė 
17433—O. Naurilne 
17434—A. Steponaitienė 
17440—R. Krikščiūnas 
17443—K. Genytė 
17450—L. Andrijauskaitė 
17452—O. Svereckienė 
17453—M. Sungailienė 
17454—1. Urlakis 
17460—A. šumskis 
17462—V. Kolikauskas 
17466—D. Kazlauskienė 
17469—A. Raila 
17476—L. Kvedaraitė 
17478—M. Budnikas 
17490—K. Butkus 
17495—I. Jaksevičius 
17501—K. Zeronas 
17503—O. Urbonienė 
17506—J. Kirdulis 
17509—M. Gutauskas 
17515—J. Skirmontas 
17518—A. Butkus 
17520—M. Miežanskls 
17521—J. Miežanskas 
17522—J. Ligma'lenas 
17524—A. Seraplnaitė 
17527—F. Neveckas 
17528—J. Petravič 
17531—P. Dzvonskus
17533—V. J. Tvaranavičiutė 
17540—T. Daumantienė 
17541—K. Mendelis 
17543—S. Radvila 
17554—M. Tamulienė 
50974—P. Gabalui 
51376—J. Stalgaitis

51564—E. Baltrumienė 
51568—A. Sakalauskas 
51572—O. Margailienė 
51580—E. Bergačienė

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

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojame

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

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulėj šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dėjip?ą.

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. Ąshland Ava. 
kampas 18 gatvės

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

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

51596—A. Aleksandravičienė 
51605—M. Gaurunskienė 
51606—O. Zakarauskienė 
51611—M. Vaškienė 
51614—P. Žilvičius 
51616—O. Dinilkienė 
51617—A. Venslovienė 
51618—M. Vadeika 
51624—M. Namijuškieno 
51633—P. Pocius 
51639—E. Gelžinienė 
51642—J. Povilaičiukė 
75227— Mališauskienė Ona. 
75306—J. čeplikas 
75319—A. Matuz 
75324—J. Stuškiunas 
85318—A. šlikas 
85319—D. Plauškas 
85329—A. Kukevičius 
85336—O. Baublienė 
95246—M. Zilaitė 
95256—E. Samulėnas 
95259—J. Gedartas 
95272—B. Tupikienė 
95273—J. Degulienė 
95276—U. Karuvienė 
95278—A. Szapas 
95282—M. Pagojienė

Nature Gere Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Sventad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., 
Kamp Robey ir North Avė.
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CANT ENJOY LIFE 
a tore, «our, bloated ttom- 

Food doea not nouruh. 
Iiutead it is a source of misery, causing
paini, belching, dizzinesi and head-

M*i thiiiimiin linini illtiii'iitliiriiifiniiM

TABLETS OR LIQUID 
SOLD EV(RYWHERE

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai, po piet

CATARRH
OF THE STOMACH

iiniiiiiliiiiiiiiiiitiiii I iiimiiiiiiiiiiiiiiiiHii

g ę The penon vvith a bad įtomach 
Iihould be tatisfied vvith nothing leis 

than pennanent, lasting relief.
U The right remedy will act upon the 
lininga of the įtomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and Itrengthen every bodily funetion. 
ę The large number of people who q have succeufully uied Dr. Hartman’i 

H famoui medicine, recommended for all 
| catarrhal conditiom, offcr the įtrongest 
I poMiblc endoriemcnt for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS



Penktadienis, Birž. 15, 1923 ixwnsiros, uhoip, m
Chicagos žinios
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spaudoą, susirinkimų, jr tam 
panašiai, užginta. Už mažiausį 
pasipriešinimų, ar už nciŠpil- 
dymų negalimų išpildyti val
džios įsakymų, baltgudžiai ar
eštuojami, be jokio reikalo 
kankinami, į kalėjimus kemša
mi, ir net sušaudomi. Jeigu 
baltgudžiai nori bent kokį su
sirinkimų atlaikyti, tai turi 
slapstytis kur noits indiškuose. 
Bet ir ten pilna Lenkijos val
džios šnipų. Pasak kalbėto- 
jaus, dabar baltgudžiai kenčia 
didžiausį persekiojimų po Len
kijos globa.

Pagalios kalbėtojas palygi
no Sovietų Rusijų su Lenki
ja. Jis išsireiškė, kad jis ne- 
pritariųs bolševikams, bet, gir
di, tie palyginamai yra daug 
žmoniškesni už lenkus. Sovie
tinėj Rusijoj baltgudžiams dar 
yra leidžiama steigti savas 
mokyklas, kaip liaudies taip ir 
ankštesnes, bei universitetus. 
Be to, ir šiaip daug daugiau 
laisvės yra duodama baltgu
džiams Sovietų Rusijoj, negu 
Lenkijoj. Smolenske baltgu
džiai įsisteigė net savo uni
versitetų. Jie persikvietė ge
riausius baltgudžius profeso
rius,' Tečety, ir kitus, kaip tai 
Ndkroševicvų, Terasevičių, iš 
Petrogrado ir iš Maskvos uni
versitetų. Taip kad dabar ta
me baltgudžių universitete su
trauktos geriausios jėgos, ko

net, girdi, ir bolševikai dabar 
jiems pavydi. Šito universite
to pirmininkas krekėsi į 
Francijos ir Anglijos ir Ang
lijos valdžias su prašymu, kad 
jos darytų spaudimų į Lenki- 
jų, kad ji paliautų persekio
jus baltgudžius ir duotų balt- 
gudžiaim# autonominę (laisvę. 
Pagalios jis perskaitė iš nese
nai jam prisiųsto iš Sovietinės 
Baltgudijos baltgudžių dien
raščio protesto rezoliucijų prieš 
žiaurų leflkų apsiėjimų su balt- 
gudžiais. Ta rezoliucija buvo 
išnešta Smolenske laike balt
gudžių kultūros darbininkų 
suvažiavimo. Kitų rezoliucijų 
buvo išnešę Minsko (Valstybi
nio Universiteto profesoriai 
prieš žiaurų Lenkijos valdžios 
persekiojimų 
dentų.

Po skaitymu 
vo duodami 
mai.

Tame 'išvažiavime! kuris 
įvyks birželio 17 d., viekšnie- 
čiai kviečia ir kitus dalyvau
ti.

lietuviai bijosi “užtemimo”.

Lietuviai pradeda bijotis 
“užtemimo”, kuris berods įvyks 
Halsted gatvėj. Dalykas tame. 
Pranešta, kad geriausi inžinie
riai rekomenduoja miestui pa
gerinti miesto iransportacijų. 
Jeigu miestas galutinai su tuo 
sutiks, tai Halsted gatve, pra
dedant nuo 63 gatvės iki 26 
gatvęs bus įtaisytas “elevato
rius” — viršutinės bėgės, o 
nuo 26 gatvės eis po žeminės 
bėgės.

Be abejo, yra ko bijotis...
baltgudžių stu-

rezoliucijų, bu- 
įvairųs klausi-

išrinktas komi-Po to tapo 
tetas iš septynių narių, kuris 
pagamins organizuojamai drau 
gijai įstatus ir 
tolimesniam 
tai 
tai

išdirbs planus 
veikimui, kaip 

aukų rinkimui nuvargin- 
savo tėvynei ir t. t.

— šapos Darbininkas.

Gimimai

Lietuviai valo gatves.

Bridgeporto Lietuvių Naipų 
Savininkų Susivienijimas pra
dėjo ištikrųjų didelį darbų. Jie 
nutarė visas “eles” — užpaka
lines gatveles bei takus išce- 
inentuoti. Ir štai jau darbas 
pradėtas
Emerald Avė. ir Union Avė. 
Jie nori, kad visoj Bridgepor
to apielinkėje panašiai butų 
daroma.

Geras ir pagirtinas darbas!

Gen. Coontz, naujas Suv. Am. 
Valstijų laivyno tyriausias ko- 
manduotojas.

tairpe 32 ir 33 prie Advokatų dovana Lietuvos 
Universiteto Teisiu 

Skyriui

Ar jus žinote, kad
Antanas Smetona buvo pirmutinis 

Lietuvos Prezidentasa it* jis buvo iš
rinktas balandžio 4, 1919? M Ar jus 
žinote, kad Helmar Turkiški Cigare- 
tai suteikia jums gerumą kuomet pa
prastai cigaretai suteikia jums dau
gumą ?

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Alice Petraitis, 5639 S.
liną St., birželio 7.

Martin Matinią, 2524
109th St., birž. 3.

Mary Puksnis, 715 Wcst
St., geg. 15.

Sylvia Mazeliauskis,
Emerald Avė., birž. 4.

Edvard Reimka, 2200
21 st Place, geg. 26.

Tik dabar sužinojo apre 
Vaseliną.

Pa u-

Egst

16th

3350

Wcst

BridlgcpoUtats nei nežinojo, 
kad jis turi savo Rudolfų Va- 
selinų. Tik štai vienas biznie
rių skelbimų lapas anglų kal
ba praneša, kad 
dargi lietuvys.

Bravo! Dabar 
čiams nebereikš 
lino aptiekose...

toks yra ir

bridgeportie- 
pirktis Vase-

Laikraščiai dykai.

43
: 44
• 50

52
: 54

55
57 'Kanapeckai Steponai
61 ”■
65
77
78
80

Gricius Ona 
Greivis Danvanas 
Jankauskas Adam 
Jiasatas Jedviga 
Žemaitis Petras 
Jencius V

PRANEŠIMAI.

Kiusas Villiam 
Kondratui Antanui 
Masiunas Kazimeras 
Mekalauskas' Pauli 
Mickus Peter 

87 Palubinskaitei 
Petrulis Jahn 
Puckoriui Juozui 
Rackauskis Tonis 
Rudgalvis F 
Stanulis Frank 
Stakis Peter 
Svoreckis Pranas

91
99

102
105
118
121
123
132 Valancaskui Stanislovui
133
136
140
141
142

ra 
po kerėtų 

knygų Lietuvos 
Tdisių Skyriui,

Vingilis Jonas 
Witbuties Jonas 
Zouza J 
Zymant Toni 
Zubas Jonas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Pagerbimui d. P. Grigaičio išvažiuo
jant Lietuvon, Hull House salėj, 800 
So. Halsted St. Subatoje, birželio 16, 
1923. Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 
asmeniui $1.00. Rengia LSS. Pildoma
sis Komitetas. »

Tikietus jau dabar galima gauti 
Naujienų ofise. Pasiskubinkite Įsigy
ti tikietus iš anksto.

Rengėjai.

Naudai Auditorium Susivienijimas 
»ų ant Bridgeporto reigia dide- 

ką birželio 17 d., Blinstrupo 
darže. Kviečiame visus atsilankyti į 
šį pikniką ir paremti tą prakilnų 
darbą.

Kurie turite automobilius ir turite 
laiko, malonėkite atvažiuoti subatoj 
5:30 vai. kampan 38 gat. ir Au
bum Avė. padėti išgarsinti šį pikni
ką po kitas kolonijas, važiuojant lat
vėmis su tam tikrais parašais (signs).

— Kviečia Komitetas.

MHMmMnMMMMHMHMMMMMaiMMaBBaHMBMVHUHB

REIKiA darbininkų 
~ MOTERŲ 
•MWW^**W^****^WWWf^W^WW^i^W^**W*****^»*»^************^

REIKIA ityerginos namų dar
bui prie mažos šeimynos. Ge
ra' dlga.

Atsišaukite: 
2150 Alice Place

Tel. Brunswick 0875.

Dr-tė Pažinties Lietuvių Amerikoj 
laikys prieš pusmetinį susirinkimą 
nedėlioj, birželio 17 d., 1 vai. po pie
tų, A. Stanevičiaus svet., 4625 So. 
Paulina gat. Svarbių* reikalų dėlei 
visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— J. Michaels. pirm.

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

KELLOGG SWITCHBOARD
& SUPPLY CO, 

1066 W. Adams St.
Vieksniečių Kliubo nariams atydai. 

Kliubo išvažiavimas įvyks ateinančia
me sekmadieny birželio Ųr d. į miš
kus prie Tautiškų kapinių. Su mu
zike ir žaismėmis. Žaismės po vado
vyste J. Uktverio. Mylinčius žaismes 
kviečiame dalyvauti. — Komitetas.

Taupykite pinigus*. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nąuji na
riai prisidėti.

/ Sekretorius V. Mišeika.

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo, ma
ža šeimyna, nėra skalbimo- 
Darbas ant visados, mokestis 
gera. Reikalinga rekomendaci
ja. Keer Shoe Co., 655 West 
Roosevelt Road.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Lietuvių Rateliuose
Reporterio pastebėjimai

Permaina “Birutėje”

Paskutiniame “Birutės”

gauna 
vienų anglų
Bridgeporto

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš §7,000,000.00.

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 pilnę 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 h 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50. $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halstcd ir 14th 
Sts. {ėjimas 739 VV. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomi? 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

su
sirinkime vieton senos valdy
bos išrinkta nauja: pirminin
ku išrinkta MikSs Jozavitas, 
vice-pirm. — B. Digrys, rašt. 
— p. Krasauskienė.

Valdyba visa jauna amžių 
ir veikimu. Prisieis jai susi
durti su visokios rųšies gyve
nimo — dailės vilnimis.

Kiek naujoji valdyba turės 
jėgų-energijos ir sugebėjimo 
savo darbų dirbti, tai parodys 
ateinantis sezonas.

Geriausių pasekmių.

Musų žmonės 
laĮikraščiu dykai: 
kalba, leidžiamų 
biznierių, o kitų 
ba — “TSUiponų”. VHsi juos 

gauh'a, kaš iidi'i ar nenori.

Dai žodis iš Lietuvių Tau- 
1 tišky kapiniy apvaik- 

ščiojmo
Apvaikščiojimas Lietuvių Tau

tiškų Kapinių pilnai pavyko.

Lietuvių Tautiškų Ka- 
apvajkščiojimas įvyko

Chicagos lietuviai advoka
tai, P. Grigaičiui išvažiuojant 
Lietuvon, pasirįžo inteikti per 
jį savo dovanų Lietuvos Uni
versiteto Teisių Skyriui*

Kidkvdenas (advokatas 
pasirįžęs dovanoti 
anglų teisės 
Universiteto
kurias P. Grigaitis apsiėmė nu
vežti Lietuvon, o advokatas 
F. Bradchulis siūlo paaukoti 
knygyno naudai pinigais.

Knygų pirmutinis inteikė 
advokatas A. A. Slakis, ,dova
nojęs šias knygas:

1. ELEMENTS OF THE LAW
AGENCY, By—Ernest
Huffart.

2. THE LAW OF CRIMES, 
By—John Wilder May

3. THE LAW OF PORTNERSHIP, 
By—[-Francis M. Burdick

4. THE GENRAL PRINCIPLES 
OF CONSTITUTIONAL LAW 
OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA,
By—Thomas M. Cooley

5. STATE CONTROL OF TRADE 
AND COMMERCE.
By—Al bert Stickney

6. MICHIGAN N1SI PRIUS 
CASES,
By—Charles B. Hovvell, L. L. B.

7. CRIMINAL PROCEDURE, 
By—Wm. L. Clark, Jr.

8. EQUITY JURISPRUDENCE, 
By—James P. Halcombe * >

9. LAW OF AGENCY,
10. LAW OF CARRIERS
11. THE LAW OF TORTS

& 2.
By—James Barr Ames & Jere- 
miah Smith.

Advokatas Kaz. Gugis irgi 
rengia didelį pluoštų knygų.

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

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

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

Pikniko Rengėjai.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS •

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 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 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais. , H ' (

........... ......■
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų įieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. ? < '

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

REIKIAv verpėjų prie loom, 
rankomis, karpetų siutus. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite:
OLSON RUG CO., 

1508 W. Monroe St.

REIKIA salesladies, kurios 
moka lietuvių kalbų. Nuolat 
darbas, ger# alga. Atsišauki
te tuojau. STERNS DEPART
MENT STORE, 3442 South 
Halstet^ Street..

. ■ ■ ■■ i ■ ■■■ ■ ................. i ,■■■■■

REIKALINGA dish washer ir 
vęiterka <į .restauracijų dirbti. 
Geras; tužmokesnis ir neblogos 
daVbd sųlygos.

Atsišaukit greitai.
3206 So. Halstcd St.

Viekšnieč/ių subruzdimas.

Bridgeporto ir Town of Lake 
lietuviai paeinantįs iš Viekšnių 
yra susibūrę kliuban. Tas 
kliu'bas remia žmonių švieti
mo reikalus Viekšniuose. Jų 
rupesnių ten atidaryta pora 
knygynų. Jie stengias dar dau
giau tų kultūros darbų ten

OF 
W.

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

Kviečiama visi lietuviai ir lietuvai
tes skaitlingai atsilankyti ir pasinau
doti teikiama proga.

Kviečia Bendrų Reikalų Komitetas.
• 9 > *

Socialistų Presos Piknikas bus Ri- 
verview Parke birželio 17 d. L. S. S. 
VIII Rajonas suruoš programą. Prieš 
išvažiavimą į Lietuvą kalbės drg. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius, dai
nuos Pirmyn Mišrus Choras. Kvie
čia visus kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. L. S. S. VIII Rajono Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Juliaus Bu- 

gailiškio. kuris prasišalino vasario 9 
d. šių metų. Aš už viską dovanoju, 
jeigu tik sugrįši. Gyvensime taip kaip 
pirma kad gyvenome. Musų mergaite, 
bęverkian,t tėvo labai susirgo ir da
bar ji daugiau nieko nenori kaip tik 
savo tėvelio. Jis pats arta, kas apie 
jį žino, malonėkite duoti žinią. Moni
ka Bugailiškienė, 927 W. 35th Place. 
Chicago, III.

Reikia - '
MOTERŲ, INDŲ 

PLOVĖJŲ.
\ 4049 Ellis Avė.

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

Viekšniečiai ateinantį sek
madienį rengia šeimyniškų iš
važiavimų į miškus prie Tau
tiškų kapinių ant žolės. Jie 
turės muzikų, žaismes ir pro
gramų. Sakosi, kad iš Lietu
vos yra daug prašančių pagal
bos kultūros darbams, tai no
rima sudaryti kiek pinigų.

Nors 
pinių 
gegužės 30 dienų, bet to ap- 
vaikščiojimo daviniai dar iki 
Šiolei nebuvo visuomenei pra
nešti. Tatai padaryti nebuvo 
galima kol visos atskaitos ne
buvo galutinai suvestos. Taigi, 
apie šį svarbų dalykų prisieina 
susivėlavus visuomenei praneš
ti.

Apvaikščiojimas, galima sa
kyti, pavyko visais žvilgsniais 
gana gerai. Nes gryno pelno 
nuo apvaikščiojimo liko $1,- 
535.45. Tas rodo, kad plačio
ji lietuvių visuomenė Lietuvių 
Tautiškas kapines remia.

Vardu , rengimo Apvaikščio- 
jimo Komiteto tariu širdingai 
ačiū visiems apvaikščiojime 
dalyvavusiems jčjho|rams, mu
zikantams, • darbininkams, kal
bėtojui Dr. A. Montvidui, o 
ypač širdingai ačiū visai visuo
menei už gavusias aukas.

— Juozas Katonas.

Vol. 1

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euwk 

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame .surašė pažy
mėta. Laiškūs paštas laiko tik 
keturiolikų dienų nuo paskelbi
mo.

4
7
8

16
21
23
27

Arman Petronėle
Bastis Jos 
Beizaras Kazymįras 
Buzin Antanui 
Dakanavice Stanislavas

Daunoras Paul 
Daunauska Josas

42 Gedvilen Marijance
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Lietuvių Neprigulmingo Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
birželio 16, 7:30 v. v., K. Ukialio svet. 
3436 So. Aubum Avė. Visi malanė 
kitę laiku atsilankyti, nes bus rinki
mas naujo pirmininko. Kurie neatsi
lankys bus baudžiami pagal L. N. K. 
konstituciją.

— J. M. Vainauckas, nut. rašt.

Didž. L. K. Vytauto Leb.-Gvardija 
laikys mėnesinį susirinkimą subatoj, 
birželio 16, 7:30 v. v., Šv. Jurgio svet., 
32 PI. ir Aubum Avė. Svarbių rei
kalų delei, visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti. — S. Kunevičius.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadeinį, birėo- 
lio 17 d.. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. — Valdyba.

L. S. J. Lygos 1-os kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks birželio 15 
d., 7:30 vai. vak., Kaymond Chapel, 
816 W. 31 St. Visi draugai malonė
kite susirinkti. — komitetas.

Lietuvių Pažan. Moksl. Susiv,. Am. 
2-ros kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj, birž. 16 d., 8 vai. vak., pas 
Mrs. Francea Stogis, 4049 So. Rich- 
tnond St. (arti Archer Avė., ant ant
rų lubų. Svarbių reikalų delei, visi 
malonėkite laiku susirinkti.

— K. J. Semaška, Rašt.

Bridgeport. — Šv. Domininko Drau
gystės susirinkimas įvyks šeštadieny, 
birž. 16 d., 7:30 v. v., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 PI. ir Auburn Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių dalykų, 
svarstymui*. — A. Bugailiškis, rašt.

BY LOBIS RĮCHA1U>
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JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko į saliunų, 

iš priežasties turiu du bizniu.
Atsišaukite ‘

Naujienų ofise
po num. 267

REIKIA jDARBININIĮ
~- - —

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

' 2840 Archer Avė.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 4 ruimai, naujas 

namas, elektra, maudynės ir visi pa
togumai. Renda prieinama. Nuo
mininkai turi būti su maža šeimyna.

Kreipkitės
827 W. 34th PI.

1 lubos, pžpakalis.

REIKALINGAS pusamžius 
darbininkas ant lietuviškos far- 
mos. Nuolatinis darbas, aug- 

štas mokeštis, geros sųlygos. 
Atsišaukite greit laišku: Mr. 
L. Belskis, R. F. D. 3, Rhinc- 
lander, Wisconsin.

JIEŠKO KAMBARIU
JUŠKAU kambario dėl ve

dusios poros, North Sidės apie- 
linkėj.

Atsišaukite į
NAUJIENŲ OFISĄ, 

Box No. 269.

REIKIA atsakančių selesmenų su 
treku ar be troko pardavinėjimui aug- 
stos rųšies rūkytos mėsos ir dešrų. 
Suteikite pilnas informacijas su apli
kacija.

Naujienos,;
1739 So. Halst&u St., 

Box No J ra3

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor
to ar Brighton Parko apielinkėj, esu 
našlys su duktere 7 metų. Reikalin
gas auklėjimas, geistina, kad butv 
prie katališkos šeimynos. Kas turi 
tokį kambarį ir apsiimtumėt aukjėt 
mano dukterį, praneškit laišku. J» P.

3122 So. Wallace St.

REIKALINGAS šviesus kam
barys pavieniui vyrui. Kas to
kį turite meldžiu praneškite.

J. M. GELGAUDAS, 
2012 S. Peoria St.

Tel. Canal 6380

Reikia -
Keletą porterių nuolati

niam dieniniam ir nakti
niam darbui.

THE HUB, 
i A----------

Henry C. Lytton and Son

JVAfBŲS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurijnąs užtaisomas 
ir garantuojamas už $4< Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lirikėj. įstaiga 34 metų senumu. Di- 
dižiausia ir geriausia stogtt dehgimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden .* ve., 
Phone Lawdalę 0114.

REIKIA —
DARBININKŲ > 
MOLDERIŲ.

Atsišaukite:
GRICAGO STEEL FOUNDRY
37’th PI. and So. Kedzie Avę.

11 EIK A/LINGAS a 111 rara nk i s 
kepėjas. Geras mokesnis ir ne
blogos darbo sųlygos.

; Kreipkitės:
: ^06 W. 31st St.
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Kauno Viešbučio B-ve
Kviečia Tamstą prisidėti prie pabu- 

davojimo viešbučio Kaune.

CHICAGOS 
ŽINIOS

VIEŠBUTIS KAUNAS

Šiandien paskutinė die
na užsimokėti taksy.
Šiandien yra paskutinė die

na užsimokėjimui taksų. Ku
rio šiandien neužsimokės/ bus 
baudžiami tam tikra įpinigiš- 
ka bausme. Todėl visiems pa
tartina užsimokėti savo tak
sus, kad paskui nebūtų berei
kalingo nesmagumo ir išlei- 
dų.

Baltgudžiy judėjimas
Žiaurus baltgudžių persekioji

mas Lenkijoj.

Po to jis perstatė kalbėti 
Mihailovslky. Jis kalbėjo rei
kalu. suorganizuoti baltgudžių 
visuotiną suvažiavimą dar 
prieš rugsėjo mėn. šių metų. 
Jo kalba buvo daugiau orga- 
nizatyvė.

Pagalios buvo pristatytas 
kalbėti nesenai iš Lenkijos at
važiavęs BaiHgudijos atstovas 
Lenkijai, Zmagara. Jis aiški
no kaip Lenkijos poniškoji val
džia laiko prispaudusi po sa
vo batu dviejų milionų balt
gudžių teises ir laisvę. Jis nu
pasakojo ytin baisių dalykų 
kaip žiauriai Lenkų valdžia 
persekiojanti baltgudžius Len
kijoj. Pasak jo, Baltgudija tu
ri išsirinkusi 22 atstovu į Var- 
šavos Seimą, bet kas iš to, jei 
visi atstovai, kurie tik bando 
bent kiek užsistoti už baltgu
džių teises yra kemšami į ka
lėjimus, ir tai dar daug žiau
riau nei Caro laikais kad bū
davo daroma.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje SURASTA

Chicagiečiai sumanė pastatyti šitokį viešbutį Kaune 
ir pradžiai darbo sudėjo virš $20,000 dolerių. Viešbu
tis virš 200 kambarių ir kelios salės dėl vakarienių, susi
rinkimų ir suvažiavimų. Kad pastatyti tokį Viešbutį- 
Hotelį greitai, tam tikslui kreipiamės į visus tuos tautie
čius, kurie tik, trokšta dėl Lietuvos gerovės ir kartu nori 
įvestuoti sai o pin igus į saugų biznį. Kadi įvestavimas pi
nigų į viešbučio tendrovę yra saugus, tai rodo tas faktas, 
kad kiekvienas viešbutis kur tik buvo pastatytas davė 
šerinink'ams didelį uždarbį už įdėtus pinigus.

Kad viešbutis reikalingas Lietuvos sostinėj Kaune, 
tai tą pripažįsta kiekvienas, kuris tik, lankėsi Kaune. Lie
tuvos sostinėj pastaytas viešbutis duos didesnį pelną ne
gu kur kitur, kadangi tenai suvažiuoja visokį diplomatai 
iš įvairių šalių; kadangi tenai lankosi įvairus pirkliai; 
kadangi kiekvienas amerikietis parvažiavęs į Lietuvą no
ri pamatyti savo sostinę; kadangi visoki suvažiavimai 
draugijų ir partijų laikomi Kaune, todėl pastatytas dide
lis viešbutis neš didelį pelną kiekvienam, kuris tik prisidės.

Kad trumpam laike, amerikiečių pinigais, pastatytas 
viešbutis galėtų puošti Lietuvos sostinę, kviečiame prisi
dėti su kiek kas išgali prie šio viešbučio. Prisidėti gali 
ne mažiaus kaip su $25.00. PRISIDĖJUS SU DIDES
NIU KAPIAALU GALĖS TURĖTI PRIE VIEŠBUČIO 
PUIKŲ DARBĄ ir nereikės parvažiavus į Lietuvą jieškoti 
kur galės gauti kokį užsiėmimą.

Norintieji prisidėti arba gauti platesnių informacijų 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Viešbučio Kaunas Ak-nė B-vė,
3241 So. Halsted St., Chicago, III.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir namus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokė jiv to.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101,1892. Chicago.

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

Pereitą šeštadienį, birželio 9 
dieną, viešosios mokyklos kam
bariuose, prie Morgan ir dvy
liktos gatvių, įvyko baltgud- 
:/ių masinis susirinkimas /su 
prakalbomis. Susirinkimą ati
darė baltgudžių veikėjas Žu
kovas. Jis pasakė įžanginę kal
bą. Savo kalboj jis pabrėžė, 
kad baltgudžių tauta susideda 
iš apie penkių inilionų pilie
čių, daugiausia kaimiečių bei 
ūkininkų, apsigyvenančių Smo
lensko, Minsko, Vitepsko, Mo- 
gilevo, Vilniaus, ir Gardino 
gubernijose. Minėtos guberni
jos laike bolševikų karo su 
lenkais tapo beveik pusiau pa
dalintos tarpe Rusijos ir Len
kijos. Taiką darant, beveik pu
se tos teritorijos tapo atiduo
ta (Lenkijai, o likosi dalis pa
siliko Sovietų Rusijai. Balt
gudžių vieni yra katalikai, o 
didesnė jų dalis pravoslavai. 
Pagal rusų valdžios 1912 me
tų statistiką, per dešimtį me
tų baltgudžių buvo iškeliavu
sių iš Rusijos Amerikon apie 
du šimtai penkiasdešimts tūk
stančių piliečių.

Pasidėk oj ant Caro laiku 
žiaurios Caro valdžios mažųjų 
taptų rusinimo politikai, bu
vo užginta per šimtmečius 
baltgudžiams vartoti savo pri
gimtą kalbą. Ir tik po 1905 
metų Rusijos revoliucijos, balt- 
gudžiai, su kitomis mažomis 
tautomis Rusijoj, įgijo šiek 
tiek tautinės laisvės. Nuo to 
laiko baltgudžių senai palaido
ta tauta pradėjo šiek tiek at- 
giiųti. Bet kultūros darbas 
baltgudžiams nėra lengvas. 
Nes, kai jau minėta, didelė jų 
dalis, ypač iš senesniųjų ne
moka nei skaityti nei rašyti 
savo kalboj. Per tai jie ir čia 
Amerikoj nėra susiorganiza
vę, kaip kad yra kitų tautų 
išeiviai. Jie neturi tam nei bū
dų, nes neturi savo spaudos 
ir negali viens su kitu susiži
noti taip greit, kaip kitų kul
tūringesnių tautų išeiviai. Pa
galios baigdamas savo kalbą 
ragino jis visus balįgūdžius 
nors pagalba rusų laikraščių 
organizuotis ir stiprinti balt
gudžių tautinį susipratimą.

----------- 1. - - _____________________

O kas link persekiojimo pa
čių baltgudžių, tai baisu net 
ir įsivaizdinti. Lenkijos vald
žia ne tik uždarinėja baltgu
džių mokyklas, bet ir baltgu
džių studentų nepriimanti į 
aukštesnes savo mokyklas, bei 
universitetus. Nuo 1920 metų 
Lenkų valdžia uždariusi net 
730 baltgudžių liaudies viešų
jų mokyklų, jau ir taip ne 
daug jų ten buvusių. Per tai 
dabar baltgudžiai beturi tik 
30 savo liaudies mokyklų. Be 
to, po prievarta Lenkų vald
žia verčianti visus baltgudžius 
kalbėti lenkų kalba.

Nemažiau ir ekonominiai 
skriaudžia tyaltgudžius Lenkiu 
valdžia. Ji įvedusi tokį žemės 
refonno būdą, kurio pagalba 
baltgudžiai ūkininkai yra nu
savinami, o jų vietose apgy
vendinami lenkai atvežti iš 
Dancigo, Liublino, ir iš kitų 
vietų. Gi baltgudžiai tuo tar
pu netekę savo ūkių bėgą į 
Sovietų Rusiją, į baltgudžių 
apgyventas1 vietas, palikdami 
visą savo turtą svetimiems, už- 
puolikamL 

1 Z c*
žodžiu, 'dabar baltgudžiai jo

kios laisvės po Lenkijos val
džia neturi. Laisvė žodžio,

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

~............  į.
Pinigai)

Bridgeporto i

LIETUVĄ •
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 9663.

“Maratas”
Dramą parašė ANTANAS AMNUĖLIS

Tik ką gauta iš Lietuvos.

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis francuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Francuzų 
Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau imantiems — pigiau.

NA UJ1ENOS

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
83—K. Labanauskas 

228—O. Slavinskienė 
261—M. Žiūkas 
265—M. Rankienė . 
268—Kareiva '
273—S. Piškinui 
275—K. Bučinskas 
278—V. Tamulytei 
280—P. Brijunas 
282—E. Liupsaitė 

15259—U. Ivanauskienė 
16168—U. Dambrauskienė 
161313—B. Antanovič 
16325—J. Bielskis 
16328—A. Ramanauskas 
16368—M. Sukockienė 
16586—G. Palunkiškis 
16647—L. Naglius 
16820—P. Kasinskas 
16922—M. Grucienė 
16933—K. Blaškenčiunas 
16934—J. Blaškevičius 
16975—M. Varzevičiutė 
17045—J. Abraičius 
17061—A. Gairilui 
17094—K. Kulvinskas 
17107—J. Ramanauskas 
17108—A. Devenaitė 
17109—Z. Devinikė 
17132—A. Praninskas 
17136—S. Norvilas 
17142—O. Jasiliunienė. 
17146—M. Pranienė 
17152—A. Kvetinskas 
17153—S. Norkui 
17496—J. Bakaitis 
17510—M. Mauručiutei 
17536—P. žilevičienei 
17602—P. Gaveniui 
17642—A. Kuzmickui 
51576—P. Norkiutei 
51581—O. Pilipavičienei 
61598—P. Klimkai 
51607—J. Tamkytei 
51619—A. Deimont 
51625—T. Kazlauskienei 
51640—P. Klišauskienei 
51643—V. širvidai 
75334—J. Pinui 
75339—P. Jodeikai 
85332—J. Petraitis 
85337—A. Senda 
85340—P. Jakuboniui 
95275—J. Zelecki 
90123—S. Abraitienė 
95269—V. Zulkiene 
No. Tel. 30.3—O. Cepulcvičienei51485—J. Satinas 
No. Tel. 30.0—J. Virbaliui 
No. Tel. 3IV.—S. Kairiui 
239—A. Malinauskui 
251—P. Jaručui 
256—K. šviepauskas 
260—J. Krikščiūnas 
263—F. Derbutiui 
302—B. Sarakauskui 
15026—A. Norvaišienė 
16201—A. Brazaitienei 
16241—M. Kučinskiene 
16324—P. Urbu tikę 
16329—B. Mickienei 
16656—P. Barakauskas 
16957—S. Markuaitei 
16992—M. Dargaitės 
17073-—J. Soblinskas 
17077—O. čemauskienei 
17126—A. Zavei 
17192—A. Jurgaitis 
17235—K. Budzaitei 
17256—L. Dijokienei 
17257—A. Kiauniukė 
17260—K. Rutkauskas 
17262—E. Dainiunienei 
17311—A. Augąs 
17332—P. 
17385—K. 
17371—0. 
17445—M. Balčaitė 
17468—B. Kazlauskienei 

117482—M. Ivanauskaitei 
17168—U. Biskupaitienė 
17185—F. Petrauskas 
17187—O. Steinienė 
17218—D. Juzaitienė 
17228m—P. Rakaitienė 
17282—A. Jankevičius 
17238—J. Juškevičius ' 
17251—M. Valunis 
17265—N. Kučinskaitė 
17272—B. Zelinskas 
17278—P. Čeminkas 
17279—V. Steponavičius

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

f CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

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

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Norvaišui 
Gabalas 
Stankevičienė

17281—M. Gelgočiutė 
17304—E. Baranauskiene 
17313—J. iGedraitis, 
17314—J. Daugirdienė 
17319—K. Latvėnas 
17326—M. Dulinskiene 
17329—U. Bielskienė . 
17334—S. Kraujeliui 
17338—M. Laugalius 
17345—B. Baltusnikienė 
17354—M. Kasparaitienė 
17360—V. Geniutė 
17366—U. Jonaitienė 
17382—A. Sapalis 
17392—0. Sateikaitė 
17395—A. Kriukus 
17396—J. Gimermanienė 
17419—A. Jikobonis 
17420—M. Jekelienė 
17429—K. Dabrilienė 
17433—O. Naurilne 
17434—A. Steponaitienė 
17440—R. Krikščiūnas 
17443—K. Genytė 
17450—L. Andrijauskaitė 
17452—O. Svereckienė 
17453—M. Sungailienė 
17454—1. Urlakis 
17460—A. Šumskis 
17462—V. Kolikauskas 
17466—D. Kazlauskienė 
17469—A. Raila 
17476—L. Kvedaraitė 
17478—M. Budnikas 
17490—K. Butkus 
17495—L Jaksevičius 
17501—K. Zeronas 
17503—O. Urbonienė 
17506—J. Kirdulis 
17509—M. Gutauskas 
17515—J. Skirmontas 
17518—A. Butkus 
17520—M. Miežanskls 
17521—J. Miežanskas 
17522—J. Ligma'lenas 
17524—A. Serapinaitė 
17527—F. Neveckas 
17528—J. Petravič 
17531—P. Dzvonskus
17533—V. J. Tvaranavičiutė 
17540—T. Daumantienė 
17541—K. Mendelis 
17543—S. Radvila 
17554—M. Tamulienė 
50974 Gabalai 
51376—J. Stalgaitis

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos p ina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ąshland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Del justi sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9 •

51564—E. Baltrumicnė 
51568—A. Sakalauskas 
51572—O. Margailienė 
51580—E. Bergačienė 
51588—J. Kačiulienė 
51596—A. Aleksandravičienė 
51605—M. Gaurunskienė 
51606—O. Zakarauskienė 
51611—M. Vaškienė 
51614—P. Žilvičius 
51616—O. Dinilkienė 
51617—A. Venriovienė 
51618—M. Vadeika 
51624—M. Namijuškienė 
51633—P. Pocius 
51639—E. Gelžinienė 
51642—J. Povilaičiukė 
75227— Mališauskiene Ona. 

-75306—J. čeplikas 
175319—A. Matuz 
75324—J. Stuškiunas 
85318—A. šlikas 
85319—D. Plauškas 
85329—A. Kukevičius 
85336—O. Baublienė 
95246—M. Zilaitė 
95256—-E. Samulėnas 
95259—J. Gedartas 
95272—B. Tupikienė 
95273—J. Degulienė 
95276—U. Karuvienė 
95278—A. Szapas 
95282—M. Pagojienė

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

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 A ve., 

Kamp Robey ir North Avė.
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CATARRH
OF THE STOMACH

Į22JJJUJU2222J ESZfll

CANT ENJOY LIFE 
i a sore^iour, bloated stom. 

Food does no! nouriah. 
Initead it ii a lource of miiery, causing

e
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. rvto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet

U The penon with a bad įtomach 
thould be latisfied with nothing Icm 

than pennanent, larting relief.
U Theright rernedy will act upon the 
linings of the rtomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.
Q The largo number of people who 
have euccessfully used Dr. Hartman’a 
famoui medicine, recom mended for a U 
catarrhal conditioni, offer the strongest 
pouible endorsement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS
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Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
Naujienų” ofise. IIMIIilllHlllltllHtUH

TABLETS OR LIQUID 
SOLO EVgRYWHERE 
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Chicagos žinios
(Tąsa ant 7-to pusi.) 

spaudoą, susirinkimų, ar tam 
panašiai, užginta. Už mažiausj 
pasipriešinimų, ar už neišpil- 
dymą negalimų išpildyti val
džios įsakymų, baltgudžiai ar
eštuojant, be jokio reikalo 
kankinami, į kalėjimus kemša
mi? ir net sušaudomi. Jeigu 
baltgudžiai nori bent kokį su
sirinkimą atlaikyti, tai turi 
slapstytis kur noits miškuose. 
Bet ir ten pilna Lenkijos val
džios šnipų. Pasak kalbėto
jau s, dabar baltgudžiai kenčia 
didžiausį persekiojimą po Len
kijos globa.

Pagalios kadb^tojas Į]>alygi
no Sovietų Rusiją su Lenki
ja. Jis išsireiškė, kad jis ne
pritariąs bolševikams, bet, gir
di, tie palyginamai ;yra daug 
žmoniškesni už lenkus. Sovie
tinėj Rusijoj baltgudžiams dar 
yra leidžiama steigti savas 
mokyklas, kaip liaudies taip ir 
aukštesnes, bei universitetus. 
Be to, ir šiaip daug daugiau 
laisvės yra duodama baltgu
džiams Sovietų Rusijoj, negu 
Lenkijoj. Smolenske baltgu
džiai įsisteigė net savo uni
versitetą. Jie persikvietė ge
riausius baltgudžius profeso
rius, Tečety, ir kitus, kaip tai 
Nelkroševinių, Terascvičių, iš 
Petrogrado ir iš Maskvos uni
versitetų. Taip kad dabar ta
me baltgudžių universitete su
trauktos geriausios jėgos, ko

Ar jus žinote, kad
Antanas Smetona buvo pirmutinis 

Lietuvos Prezidentasa it* jis buvo iš
rinktas balandžio\4, 1919? '** Ar jus 
žinote, kad Helmay Turkiški Cigare- 
tai suteikia jums gerumą kuomet pa
prastai cigaretai suteikia jums dau
gumą ? 

.................................. ■ ■

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 VV. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
........ 1 - ................. ......

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime . sumažinti savo uždarbį. Juo 
(Jaugiau 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 ii 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50 
$27.50, $32.50, -$37.50, $42.50 ir 
$47.50. VVhipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

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

[LIETUVON— "
I užrašykite savo gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

---------------------------—< 
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net, girdi, ir bolševikai dabar 
jiems pavydi. Šito universite
to j>irm iniiyk.li s Icre^iv'esi į 
Francijos ir Anglijos ir Ang
lijos valdžias su prašymu, kad 
jos darytų spaudimų j Lenki
ją, kad ji paliautų persekio
jus baltgudžius ir duotų balt- 
gudžiaan# autonominę (laisvę. 
Pagalios jis perskaitė iš nese
nai jam prisiųsto iš Sovietinės 
Baltgudijos baltgudžių dien
raščio protesto rezoliuciją prieš 
žiaurų lenkų apsiėjimą su balt- 
gudžiais. Ta rezoliucija buvo 
išnešta Smolenske laike balt
gudžių kultūros darbininkų 
suvažiavimo. Kitą rezoliuciją 
buvo išnešę Minsko (Valstybi
nio Universiteto profesoriai 
prieš žiaurų įLenkijos valdžios 
persekiojimą baltgudžių stu
dentų.

Po skaitymu rezoliucijų, bu
vo duodami įvairus klausi
mai.

Po to tapo išrinktas komi
tetas iš septynių narių, kuris 
pagamins organizuojamai drau 
gijai įstatus ir išdirbs planus 
tolimesniam veikimui, kaip 
tai aukų rinkimui nuvargin
tai savo tėvynei ir t. t.

— Šapos Darbininkas.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Alice Petraitis, 5639 S. Pau

lina St., birželio 7.
Martin Matinis, 2524 East

109th St., birž. 3.
Mary Puksnis, 715 West 16tli 

St., geg. 15.
Sylvia Mazeliauskis, 3350 

Emerald Avė., birž. 4.
Edvard Reimka, 2200 West

21 st Place, geg. 26.

Lietuvių Rateliuose
Reporterio pastebėjimai

k . , .A • » * A

Permaina “Birutėje”.

Paskutiniame “Birutės” su
sirinkime vieton senos valdy
bos išrinkta nauja: pirminin
ku išrinkta Mikas Jozavitas, 
vice-pirm. — B. Digrys, rašt. 
— p. Krasauskienė.

Valdyba visa jauna amžių 
ir veikimu. Prisieis jai susi
durti su visokios rųšies gyve
nimo — dailės vilnimis.

Kiek naujoji valdyba turės 
jėgų-energijos ir sugebėjimo 
savo darbą dirbti, tai parodys 
ateinantis sezonas.

Geriausių pasekmių.
--------- 1----------I- - - ---Į T

Viekšniečfių subruzdimas.

Bridgeporto ir Town of Lake 
lietuviai paeinantį# iš Viekšnių 
yra susibūrę kliuban. Tas 
kliubas remia žmonių švieti
mo reikalus Viekšniuose. Jų 
rupesnių ten atidaryta pora 
knygynų. Jie stengias dar dau
giau tą kultūros darbą ten 
praplėsti.

Viekšnįečiai ateinantį sek
madienį rengia šeimynišką iš
važiavimą į miškus prie Tau
tiškų kapinių ant žolės. Jie 
turės muziką, žaismes ir pro
gramą. Sakosi, kad iš Lietu
vos yra daug prašančių pagal
bos kultūros darbams, tai no
rima sudaryti kiek pinigų.

Tame išvažiavime). kuris 
įvyks birželio 17 d., viekšnie- 
<5 i ai kviečia ir kitus dalyvau
ti.

Lietuviai bijosįi “užtemimo”.

Lietuviai pradeda bijoti^ 
“užtemimo”, kuris berods įvyks 
Halsted gatvėj. Dalykas tame. 
Pranešta, kad geriausi inžinie* 
riai rekomenduoja miestui pa
gerinti miesto transportaciją. 
Jeigu miestas galutinai su tuo 
sutiks, tai Halsted gatve, pra
dedant nuo 63 gatvės iki 26 
gatvęs bus įtaisytas “elevato
rius” — viršutinės bėgės, o 
nuo 26 gatvės eis po žeminės 
bėgės.

Be abejo, yra ko bijotis...

Lietuviai valo gatves.

Bridgeporto Lietuvių Namų 
Savininkų Susivienijimas pra
dėjo ištikrųjų didelį darbą. Jie 
nutarė visas “eles” — užpaka
lines gatveles bei takus išce- 
mentuoti. Ir štai jau darbas 
pradėtas taįrpe 32 ir 33 prie 
Emerald Avė. ir Union Avė. 
Jie nori, kad visoj Bridgepor
to apielinkėje panašiai butų 
daroma.

Geras ir pagirtinas darbas!

Tik dabar sužinojo apie 
Vaseliną.

Bridlgepontas nei nežinojo, 
kad jis turi savo Rudolfą Va- 
seliną. Tik štai vienas biznie
rių skelbimų lapas anglų kal
ba praneša, kad toks yra ir 
dargi lietuvys.

Bravo! Dabar bridgeportic- 
čiams nebereiks pirktis Vąše
liu© aptiekose...

(Laikraščiai dykai.

Musų žmonės gauna du 
laikraščiu dykai: vieną anglų 
kalba, leidžiamą Bridgeporto 
biznierių, o kitą lietuvių kal
ba — “Tiliiponą”. Visi juos 
gaufla, kaš dori ar (įenori.

Dar žodis iš Uetuviy Tau
tiški kapinių apvaik- 

ščiojmo
Apvaikščiojimas Lietuvių Tau

tiškų Kapinių pilnai pavyko.

Nors Lietuvių Tautiškų Ka
pinių apvaikščiojimas įvyko 
gegužės 30 dieną, bet to ap- 
vaikščiojimo daviniai dar iki 
šliolei nebuvo visuom,elnei pra
nešti. Tatai padaryti nebuvo 
galima kol visos atskaitos ne
buvo galutinai suvestos. Taigi, 
apie šį svarbų dalyką prisieina 
susivėlavus visuomenei praneš
ti.

Apvaikščiojimas, galima sa
kyti, pavyko visais žvilgsniais 
gana gerai. Nes gryno pelno 
nuo apvaikščiojimo liko $1,- 
535.45. Tas rodo, kad plačio
ji lietuvių visuomenė Lietuvių 
Tautiškas kapines remia.

Vardu , rengimo Apvaikščio
jimo Komiteto tariu širdingai 
ačiū visiems apvaikščiojime 
dalyvavusiems Sqho|rams, mu
zikantams, • darbininkams, kal
bėtojui Dr. A. Montvidui, o 
ypač širdingai ačiū visai visuo
menei už gavusias aukas.

— Juozas Katėnas.

Gen. Coontz, naujas Suv. Am. 
Valstijų laivyno vyriausias ko
manduoto jas.

Advokatą dovana Lietuvos 
Universiteto Teisią 

Skyriui
Chicagos lietuviai advoka

tai, P. Grigaičiui išvažiuojant 
Lietuvon, pasirąžo inteikti per 
jį savo dovaną Lietuvos Uni
versiteto Teisių Skyriui.,

Kiekvienas (advokatas yra 
pasirįžęs dovanoti po keletą 
anglų teisės knygų Lietuvos 
Universiteto Tdisių Skyriui, 
kurias P. Grigaitis apsiėmė nu
vežti Lietuvon, o advokatas 
F. Bradchulis siūlo paaukoti 
knygyno naudai pinigais.

Knygų pirmutinis intedkė 
advokatas A. A. Slakis, dova
nojęs šias knygas:

1. ELEMENTS OF THE LAW OF
AGENCY, By—Ernest W.
Huffart.

2. THE LAW OF CRIMES, 
By—John Wilder May

3. THE LAW OF PORTNERSHIP, 
By—Trancis M. Burdick

4. THE GENKAL PRINCIPLES 
OF CONSTITUTIONAL LAW 
OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA,
By—Thornas M. Cooley

5. STATE CONTROL OF TRADE 
AND COMMERCE.
By—Albert Stickney

6. MICHIGAN N1SI PRIUS 
CASES,
By—Charles B. Hovvell, L. L. B.

7. CRIMINAL PROCEDURE, 
By—Wm. L. Clark, Jr.

8. EQUITY JURISPRUDENCE, 
By—James P. Halcombe *■ >

9. LAW OF AGENCY,
10. LAW OF CARRIERS
11. THE LAW OF TORTS Vol. 1 

& 2.
By—James Barr Ames & Jere- 
miah Smith.

Advokatas Kaz. Gugis irgi 
rengia didelį pluoštą knygų.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eurot: 

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame .sąraše pažy
mėta. Laiškūs paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo. ■■ *

4 Arman Petronėle
7 Bastis Jos
8 Beizaras Kazymeras

16 Buzin Antanui
21 Dakanavice Stanislavas

*23 Daunoras Paul
*27 Daunauska Josas
42 Gedvilen Marijance

43 Gricius Ona i

44 Greivis Damanas
50 Jankauskas Adam
52 Jiaaatas Jedvig-a
54 Žemaitis Petras
55 Jencius V
57 ’Kanapeckai Steponai
61 Klusas Villiam
65 Kondratui Antanui
77 Masiunas Kązimeras
78 Mekalauskas' Pauli
80 Mickus Peter
87 Palubinskaitei
91 Petrulis Jahn
99 Puckoriui Juozui

102 Rackauskis Tonis
105 Rudgalvis F
118 Stanulis Frank
121 Stakis Peter
123 Svoreckis Pranas
132 Valancaskui Stanislovui
133 Vingilis Jonas
136 Witbuties Jonas
140 Zouza J
141 Zymant Toni
142 Zubas Jonas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Pagerbimui d. P. Grigaičio išvažiuo
jant Lietuvon, Hull House salėj, 800 
So. Halsted St. Subatoje, birželio 16, 
1923. Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 
asmeniui $1.00. Rengia LSS. Pildoma
sis Komitetas. j •

Tikietus jau dabar galima gauti 
Naujienų ofise. Pasiskubinkite įsigy
ti tikietus iš anksto.

Rengėjai.

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

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

Jžangos bilietai 30 centų, išanksto 
ima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ir 

apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ii' maloniai laiką praleisti šioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj.

Pikniko Rengėjai.

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

Kviečiamą visi lietuviai ir lietuvai
tės skaitlingai atsilankyti ir pasinau
doti teikiama proga.

Kviečia Bendrų Reikalų Komitetas.

Socialistų Presos Piknikas bus Ri- 
verview Parke birželio 17 d. L. S. S. 
VIII Rajonas suruoš programą, Prieš 
išvažiavimą į Lietuvą kalbės drg. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius, dai
nuos Pirmyn Mišrus Choras. Kvie
čia visus kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. L. S. S. VIII Rajono Valdyba.

Lietuvių Neprigulniingo Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks subatoje 
birželio 16, 7:30 v. v., K. Ukialio svet. 
3436 So. Aubum Avė. Visi malanė 
kitę laiku atsilankyti, nes bus rinki
mas naujo pirmininko. Kurie neatsi
lankys bus baudžiami .pagal L. N. K. 
konstituciją.

— J. M. Vainauckas, nut. rašt.

Didž. L. K. Vytauto Leb.-Gvardija 
laikys mėnesinį susirinkimą subatoj, 
birželio 16, 7:30 v. v., Šv. Jurgio svet., 
32 PI. ir Aubum Avė. Svarbių rei
kalų delei, visi nariai maloųėkitę lai
ku susirinkti. — S. Kunevičius.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadeinį, birėo- 
lio 17 d.. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. — Valdyba.

L. S. J. Lygos 1-oą kuopos lavini
mosi susirinkimas JVyks birželio 15 
d., 7:30 vai. vak.,. Raymond Chapel, 
816 W. 31 St. VLi draugai malonė- 

rkite susirinkti. \ — komitetas.

Lietuvių Pažan. Moksl. Susiv.. Am. 
2-ros kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj, birž. 16 d., 8 vai. vak., pas 
Mrs. Frances Stogis, 4049 So. Rich- 
mond St. (arti Archer Avė., ant ant
rų lubų. Svarbių reikalu delei, visi 
malonėkite laiku susirinkti.

— K. J. Semaška, Rašt.

Bridgeport. — Šv. Domininko Drau
gystės susirinkimas įvyks šeštadieny, 
birž. 16 d., 7:30 v. v., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 PI. ir Aubum Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių dalytoj, 
svarstymui^. — A. Bugailiškis, rašt.

PRANEŠIMAI.
Naudai Auditorium Susivienijimas 

Draugijų ant Bridgeporto reigia dide
lį pikniką birželio 17 d., Blinstrupo 
darže. Kviečiame visus atsilankyti i 
šį pikniką ir paremti tą prakilnų 
darbą.

Kurie turite automobilius ir turite 
laiko, malonėkite atvažiuoti subatoj 
5:30 vai. vak. kampan 33 gat. ir Au
bum Avė. padėti išgarsinti šį pikni
ką po kitas kolonijas, važiuojant lat
vėmis su tam tikrais parašais (signs).

— Kviečia Komitetas.

Dr-tė Pažinties Lietuvių Amerikoj 
laikys prieš pusmetinį susirinkimą 
nedėlioj, birželio 17 d., 1 vai. po pie
tų, A. Stanevičiaus svet., 4625 So. 
Paulina gat. Svarbių* reikalų dėlei 
visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— J. Michaels. pirm.

Vieksniečių Kliubo nariams atydai. 
Kliubo išvažiavimas įvyks ateinančia
me sekmadieny birželio 17 d. į miš
kus prie Tautiškų kapinių. Su mu
ziką ir žaismėmis. Žaismes po vado
vyste J. Uktverio. Mylinčius žaismes 
kviečiame dalyvauti. — Komitetas.

Taupykite pinigus*. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą i^sti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS «

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 offean apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais. .< !. t

** ' - T.P -, • j

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambaryj jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. ? (

Norintieji pasigarsint į sekamos dia 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESK0J1MAI
PAJIEŠKAU savo vyro Juliaus Bu- 

gailiškio. kuris prasišalino vasario 9 
d. šių metų. Aš už viską dovanoju, 
jeigu tik sugrįši. Gyvensime taip kaib 
pirmu kad gyvenome. Musų mergaite,1 
beverkiant tėvo labai susirgo ir da
bar ji daugiau nieko nenori kaip tik 
savo tėvelio. Jis pats arba kas apie 
iį žino, malonėkite duoti žinią. Moni
ka Bugailiškienė, 927 W. 35th Place. 
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko į saliuną, 

iš priežasties turiu du bizniu.
Atsišaukite

Naujienų ofise
po num. 267

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 4 ruimai, naujas 

namas, elektra, maudynės ir visi pa
togumai. Renda prieinama. Nuo
mininkai turi būti su maža šeimyna.

Kreipkitės
827 W. 34th PI.

1 lubos, pžpakalis.

JIESKO KAMBARIO
JIEŠKAU kambario dėl ve

dusios poros, North Sidės apie- 
linkej.

Atsišaukite į
NAUJIENŲ OFISĄ, 

Box No. 269.

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor
to ar Brighton Parko apielinkėj, esu 
našlys su duktere 7 metų. Reikalin
gas auklėjimas, geistina, kad bub 
prie katališkos šeimynos. Kas turit 
tokį kambarį ir apsiimtumei auklėt 
mano dukterį, praneŠkit laišku. J. P.

3122 So. Wallace St.

IIEIKALINGAS šviesus kam
barys pavieniui vyrui. Kas to
kį turite meldžiu praneškite.

J. M. GELGAUDAS, 
2012 S. Peoria St.

Tel. Canal 6380

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STQGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiuramas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų sėnume. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dehgimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę uni-jos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUpJNE ROOFING CO., 
3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
__________ MOTEKŲ

REIKIA merginos namų dar
bui prie mažos šeimynos. Ge
ra alga.

Atsišaukite:
2150 Alice Place

Tel. Brunswick 0875.

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

KELLOGG SWITCHBOARD
& SUPPLY CO, 

1066 W. Adams St.

I REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo, ma
ža šeimyna, nėra skalbimo- 
Darbas ant visados, mokestis 
gera. Reikalinga rekomendaci
ją. Keer Shoe Co., 655 Wcst 
Roosevelt Road.

REIKIA verpėjų prie loom, 
rankomis, karpetų siulus. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite:
OLSON RUG CO., 

1508 W. Monroe St.
- - iiAii*

REIKIA .sąlesladies, kurios 
moka lietuvių kalbą. Nuolat 
darbas, gera alga. Atsišauki
te tuojau. STERNS DEPART
MENT STORE, 3442 South 
Halsted Street...

■ »i, į .M ■ ^1 ■ ■ ■■■■

REIKALINGA dish washer ir 
veiterfka į 'restauraciją dirbti. 
Gejras; tyžniokesnis ir neblogos 
da'rbti sąlygos.

Atsišaukit greitai.
3206 So. Halsted St.

Reikia -
I MOTERŲ, INDŲ 

PLOVĖJŲ.
4049 Ellis Avė.

REIKIA .DARBININKŲ
■ Vyrų______

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

2840 Archer Avė.

REIKALINGAS pusamžius 
darbininkas ant lietuviškos far- 
pios. Nuolatinis darbas, aug- 

štas mokeštis, geros sąlygos. 
Atsišaukite greit laišku: Mr. 
L. Belskis, R. F. D. 3, Rhinc- 
lander, Wisconsin.

REIKIA atsakančių selesmenų su 
troku ar be troko pardavinėjimui aug- 
štos rųšies rūkytos mėsos ir dešrų. 
Suteikite pilnas informacijas su apli
kacija.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box No. 263

Reikia-
Keletą porterių nuolati- 

nianj^ dieniniam ir nakti
niam dąrbui.

( THE HUB,

Henry C. Lytton and Son

REIKIA —
DARBININKŲ
MOLDERIŲ.

Atsišaukite:
GHItAGO STEEL FOUNDRY
37th PI. and So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS antrarankis 
kepėjas. Geras mokesnis ir ne 
blogos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
906 W. 31st St. ’ f
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GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parsiduoda naujas biznio namas 
rie 79tos 2 blokai nuo Halsted i va- 
arus — 3 krautuves — renda $3,660.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis 2 aukš

tų namas 6 ruimai viršui apačioj 4 
Biznis išdirbtas

ZAKSAS AND BALCHUNAS 
828 W. 31 St. 

netoli Halsted St.

■ t

DIDELIS BARGENAS!

U H'lipii lii u

REIKIA molderių, skvize 
grinderįų ir darbininkų. A 
šaukite į santdymo departir 
ta. ILLINOIS MALLEAI 
IRON COMPANY,

1760 Diversey Parkway

REIKIA darbininkų j fandrę, pi 
džiai mokestis keturias dešimtis d 
vyni centai į valandą, o j mėnesi k 
ko penkias dešimtis keturi centai 
valandą. Atsišaukite į samdymo d 
partmentą. Employment Dept., Crai 
Company, So. Kedzie & 40 St., ari 
So. Canal &15th St.

REIKALINGAS geras k 
čius dirbt štore.

Atsišaukite:
4833 Mihvaukee Avė.

Tel- Kildarc 6672

REIKIA vyrų abelnam 
tuvės darbui, 45c ir 50c į

Atsišaukite:
FITZPATRICK BROS.
1319 W- 32nd Place

REIKIA siuvėjo ant 1 
mcriškų vyrų ir moterų

LEONARD ADENT, 
2502 W. G9th St.

Prospect • 8014'

REIKALINGAS patyręs, bu 
čeris, galima ant vietos ir gy 
venti.

Atsišaukit:
4314 Archer Avė.

REIKIA agentų. Didelė Chi 
cagoje kompanija reikalauji: 
keletą gerų ir atsakomų vyrų 
Gera proga visam gyvenimu 
atsakantiems vyrams. Alga ii 
nuošimčiai. Atsišaukite asme
niškai 309 South La Šalie St.. 
Room 706.

PARDAVIMUI minkštų 
rimų Ice cream parloras, 
ra proga.

Atsišaukite:
1932 W. llth St.

Cicero, 11.

gė 
ge

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

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.

EXTRA GERAS BARGENAS.
Bučernė turi būti parduota 

į labai trumpą laiką. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Parduo
siu labai pigiai. Atsišaukite bi- 
le laiku. 939 W. 33rd St.

PARDAVIMUI (saliunas ’jr 
hinch-ruimis; ilgas lysas, ge
ra vieta. Parduosime pigiai, 
nes turime du bizniu.

Atsišaukite:
1959 Cullerton St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
apgyventa lietuvių vieta, senas biznis. 
Parsiduoda lotas 32x125. kampinis 
68 St. ir Atisian Avė. Parduosiu abu 
dalyku, už teisingą pasiulimą.

Savininkas
3140 So. Wallace St.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė, vieta apgyventa 
tuviais, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3247 So. Morgan St.

PARDAVIMUI biznis, auto
mobilių landrė ir simonizing 
garadžius. Pelno $450 į mėne
sį. Turiu parduoti tuojau, kai
na $2,500.

5615 Harper Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj biznis gerai išdirbtas per 20 metų 
arba mainysiu ant namo, loto ar au- 
tomobiliaus, nors namas ir mažame 
miestelyje. Išrenduosiu. Renda — 4 
rūmai pagyvenimui.

804 W. 31 St.
Antros durjs nuo So. Halsted St.

PARSIDUODA Ice Cream parlor, 
candy cigarų ir cigaretų krautuvė biz
nis išdirbta per 10 metų. 4 ruimai pa
gyvenimui. Renda nebrangi ir lysas 
ant 3 metų. Priežastis pardavimo ei
nu į didesnį biznį.

A. JAKUTIS, 
4936 W. 14th St., Cicero, III.

NAUJIENOS, Chicago, m.

PARSIDUODA grosemė ir bučer
nė, vieta apgyventa Lietuvių ir Ame
rikonų; apielinkė nepagadinta pigioms 
erautuvėms. Pigi renda, ant ilgai 
ysas.

/ PARDAVIMUI Į
PARSIDUODA grosernė ir 

bučerne sykiu su namu. Sena 
j išdirbta biznis. Geras biznis 
1 lietuviui. Arba mainysiu ant 
i- Jp gero namo.

2462 W. 46th PI.

■  —-—— \ Į
Tokios progos žmones jieš- 

b- ko su žiburiu ir neranda, čia 
ji dabar ateina ir beldžia tau 

b- Į ^uris. Jei esi vyras su per- 
matymu, tu jų paimsi pirmu
tinis. Tai yra “Cafe” kur žmo- 

“ nes praleidžia daugybę pini- 
b gų* Pirksi pigiai. Atsišauk tuo

jaus. Naujienos No. 259.

PARSUDUOiDA saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — va- 

h žiuoju Lietuvon. 
į Atsišaukite:

2241 W. 21st Street

PARDAVIMUI dideleh ver
tės Gibson Mandalinas- Išrodo 
kaip nauja. Kainuoja $150 nau-

- ja. Atiduosiu už $60. Ateikite r
- ič pamatykite. A. LAUB,

2223 School Street 15
______ I

PARDAVIMUI grosernė ir Įr 
džiovintos mėsos krautuvė. Se
nas ir išdirbtas biznis, kur ga- 
Įima padaryti ’gerų pragyveni- |

■ mų. Kreipkitės: <
' 1918 W. 47th St. <

iPARDiAVlMUI pekarnė su r 
skanumynų krautuve ir namu 
2 aukščio. Senas ir išdirbtas 
biznis. Parduosiu pigiai. Su 
namu ar be namo ir visų rei- ( 
kalingų mašinerijų. 4322 West 5 
63rd St. Tel. Prospect 9666. i

l 
PARDAVIMUI grosernė ir 

delikatessen krautuvė, taipgi 
vienų metų senumo Ford tour- i 
ing karas. Yra 4 gyvenimui s 
kaimbaiiiaĮi iš užpakalio. Gera 
vieta lietuviams.

2109 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 1 g 
skanumynų krautuvė. Senas ir $ 
išdirbtas biznis, Parduosiu pi- J 
giai. Priežastis pardavimo la- t 
bai svarbi. Kreipkitės: [

4753 So. Honore St. n
i

PARSIDUODA sailiunas su 1 
barais ir visais įtaisymais, n 
Priežastį pardavimo patirsite j 
ant vietos. i

Aiteišaukjitc:
5353 So. Morgan St. v

PARDAVIM UI grosernė ir 
kendžų biznis, geras. Neša ge- - 
r<į pelno.c 1 c j n

Atsišaukite: p
3247 So. Union Avc. (]

1 A
PARDAVIMUI labai gera pe- v 

karnė, senas ir išdirbtas biz-Į- 
nis. Parduosiu labai pigiai, nes 
pardavimo priežastis yra labai 
svarbi. Klauskit: Frank Stup- 
ka, Tel. Prospect 4231, tarpe 
7 ir 8 ryte. f

PARDAVIMUI saliunas, vie-|n 
nas iš geriausių ant Bridge- P 
porto, kur galima daryti gerų h 
biznį ir gera ateitis. Nupirksit d 
už prieinamų kainų. Kreipki- p 
tęs: 3204 So. Hailsted St.

PARDiAVlMUI bučernė ir 
grosemė, atskirai, arba sykiu 
su namu. Biznis gerai išdirb
tas per ilgų laikų.

2438 W. 45th PI., 5
Tel. Ca'fayette 1681 K

PARDiAVlMUI sa'liunas, ar- r 
ba mainysiu ant mažo namo. Į P 
Turiu greitai parduoti. Prie- r4 
žasbį pardlaviimo patirsite ant 
vietos. ĮK

2114 S. Halsted St. Lr
__ _ k

PARDUOSIU bučernę ir grosemę, |L 
labai pigiai, biznis eina gerai, viskas n 
už cash. Bučernė randasi labai ge
roj vietoj; apgyventa vokiečių ir šve- 0 
dų» I ĮZ

Kreipkitės pas savininką 
5252 Artesion Avė. Į 1(

Phone Prospect 3590 p

PARDAVIMUI barbernė, su trimis 
krėslais. Biznis geras ir išdirbtas 
per daug, metų. Barbernė randasi 
tarpe visokių tautų. Parduosiu pi
giai tam kas greitai atsišauks.

2019 Canalport Avė.
Phone Canal 6574

Penktadienis, Birz. 15, 1923

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

No. 270

NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA. v 

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
iftkamiausių dėl biznio namas Brigh- 

arke, 4200 So. Maplewood Avė., 
Štų, naujas kampinis namas, f 

pagy ai ir viena didelė krautuvš, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdšinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL FSTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

ton 
2 a

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.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA karas, Elgin 
ix, 1923. Pigiai; kaip nau-

Atsišaukite:
1720 So. Union Avė.

Tel. Canal 4126

DAR D| AVIM UI automobilius 
itephens six, 1921 model. Vi- 
as geras, kaip naujas. Parduo
tu visai pigiai,. nes man rei
kia pinigų. 4530 So. Wood St. 
>1. Lafayette 0329.

PIGIAI parsiduoda automo- 
lius, 1921 metų, 5 sėdynių, 
rodo kaip naujas. Kaina tik 
50;00. Atsišaukite į drabu- 
j krautuvę. 4140 Archer Av. 
•1. Lafayette 6817.

Brighton Park, 8990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

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

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

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.

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

3530 Parnell Avė.

. PARDAVIMUI 9 ruimų frame 
I namas, 2 kampini lotai su vi
sais įtaisymais, 2 garadžiai. 
Cash ar ant lengvų išmokes- 
nių. Dienoms Tel. Boulevard 
1876. Vakarais matyki t.

3400 So. Paulina St.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VA ly
dy ba 1923 metams: pirm*.,T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vicė-pirm. J. 
Bacevičius, 8326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8318 Aubum Avė.; kon
troles rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

Pardavimui 2 augštų geras 
namas 2 f lėtai po 6 ir 7 kambarius; 
su gasu. elektra ir maudynėms; augš- 
tas beismentas tinkamas padarymui 
štoro; yra garadžius dviem mašinoms; 
namas randasi ant bizniavos gatvės 
(Westem Avė. netoli 35-tos, priešais 
bulvarą); kaina $10,000, apie pusę 
reikia įmokėti kitus ant morgičio, at
silankykite dieną ar vakarais pas 

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., 

(prie California Avė.)

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 
2 flatų namas su saliunu, ba
rai, stalai, pulteibelis priklau
so prie namo. Rendos $75 į 
mėnesį, kaina tik $7,500. Mai
nysiu ant grosernės. Priimsiu 
lotus į mainus. C. P. SUROM- 
SKIS, 3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 WMt Madbon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimaa, siuvi 
mas, dresmaking ir pattern ma 
ker. Bizniui ir namų d€vljimul. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audšklų, su- • 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui Kreipkitis, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkl

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PIRKĖJŲ ATYDAI

Turi būt parduotas šią savaitę.

2 auk. mūrinis namas, 6-7 kamb. 
apie 10 metų senas, garu (steam), ap
šildomas — elektra, gasas, laudry, 
renda $1,740, kaina tiktai $10,000, 
įmokėjimas $3,500, namas randasi 
Aubum Parke.

AR NORI PIGIAI PIRKTI 
bučernę? Netikėtas pardavi
mas, parduosiu už pirmų pa
siūlymų arba mainysiu ant na
mo, ar kitokio biznio. Kreip
kitės pas:

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

Chicago, III.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 Ė. 
Kensington Avė., ' 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 34,1 E. Kensington Avė.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams J 
pirm. Fr. Baceviče, 8029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D, 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ 
valdyba 1923 m.: pirm*. 
914 W. 32nd str.; pi
Yuršas, 2940 W. 37th str. f fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Dowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.,,

MOTERŲ 
. Trijonas, 

. pagel. M.

PARDAVIMUI automobilius 
illys-Knight 1919 metų mo
lio, gerame stovyje. Parduo- 
i pigiai. Atsišaukite: 2722* | IKčll U8 ' ■' f O AlUUtUVVH —

', 39th St. Galima matyti va- kaina $29,000 — įmokėjimas $12,000. 
rais tarpe 7 — 8.

PARSIDUODA DODGE, 5 pasažie- 
ių, touring karas 1920, pirmos kle- 
os padėjime už $250

Atsišaukite
F. PALASKY, 

5046 So. Kolin Avė 
Phone Lafayette 2928

Parsiduoda naujas 2 auk. mūrinis 
namas, dar visai nevartotas, 5-5 kamb. 
garu (steam) apšildomas ir šiaip vė
liausiais įtaisymais, renda $1,800, kai
na $13,500, {mokėjimas $3.500, naihas 
rąndasi ant Fairfield Avė, arti 59tos.

AUBURN P ARK REALTY CO.
Mickeviče

7925 So. Halsted St. 
Tel. Vincfennes 7400.

PARDAVIMUI 2 flatų frame 
namas, pečiumi šildomas, 
ektra, vana, garadžius.

Savininkas,
4553 S. Halsted St 

Tel- Yards 5864

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatofis, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.j 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

PARSIDUODA automobilius, Road- 
ter 6 cil. Continental motoras, gerai 
ėga,geras pentas puikiai atrodo,kaina 
150, mašinerija pora metų galima 
ažiuoti cento nepridėjus, bet aš tu- 
iu greitai parduoti į porą dienų už 
ai kam reikia pasiskubinkit, gausit ruimai ir grosernė. _____________
igiai, nvatyt galima pėtnyčioje. suba- j Der tlaug metu ir labai patogi vieta 
oj kaip 4 po pietų, nedėlioj visa die-'TT------- :
ą. 3546 So. Emerald Avė. pirmas iš 
j užpakalio. Klauskit A. Smith.

PARDAVIMUI 2 flatų frame 
namas. x Plytų ir akmenų pa
matu, kampinis lotas, elektra, 
vana, pečiumi šildoma. Savi- 
rinkas, 4736 So. Union Avė., 
Tel. Boulevard 0369-

PARSIDUODA trokas Intemacio- 
al 1 tono gerame stovyje, geras de- 
i bučernės ar kokių daiktų išvežio- 
mui. Parsiduoda pigiai, savininkas 
ėjo iš biznio, parduosiu už $500. 
am reikalingas, atsišaukite J. Bal- 
unas 3200 S. Lowe Avė. Tel. Boule- 
ard 9265.

PARDAVIMUI nauji 2 plunksni- 
ai patalai ir namų rakandai, galės 
rkti po vieną ar visus ant syk. Par
osiu pigiai, Pasinaudokite proga, 
įsišaukite 6336 So. Lincoln St. Chi- 
go arti Robey, subatoj ir nedėlioj 
są dieną, šiokioms dienoms tik va-

KAS TURITE cash namą, o norite 
•eitai parduoti, nėra skirtumo- kokioj 
įlyje miesto, bučernė ar saliunas ar 
toks biznis arba automobilių. Ar 
►rite mainyti namą ant biznio, biznį 
it namo. Mes perkam namus, biz- 
us, mokame cash, o parduodame ant 
ngvų išmokėjimų. Kas turite par
ieti arba jieškoti pirkti. Kreipkitės 
is mus, gausite greitą ir teisingą

BARGENAS! Mūrinis namas 
• ir 6 kambariai Marąuette 
lanor. Kaina $11,500, įmokėt 
eikia $5,000. Mūrinis namas 4 
►agyvenimų po 5 ir 6 kamb. 
.otas 50x125, garadžius dėl 4 
arų, $175 rendos į mėnesį. 
Laina $12,500. 2 aukščio ma
inė rezidencija, lotas 53x125 
ampas prie Marąuette Parko. 
<a'bai graži vieta gyventi, kai- 
a $10,000; Įmokėt reikia $5,- 
00. 5 lotai ant Western Avė. 
’aina $1,000 vienas lotas, tie 
>tai yra labai pigus ir bus 
arduoti į trumpą laiką.

Matykite:
A. M. MASULIS, 

6041 So. West^m Avė. 
Phone Republic 5550. J

bučernės. Už namą ir biznį kaina, 
tik $13,000. Reikale ir ant lengvų iš- 
mokesnių. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Skubinkit, tai yra gera proga, nes yra 
bargenas.

5752 So. Racine Avė. 
Tel. Wentworth 7363

PARSIDUODA 2 aukštų mu
ro namas, po 5 kamb., namo 
įtaisymai sulig šių gadynę, par
duosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažo namuko, groserio ar
ba bizniavo namo. Nepraleis
kite progos. Kas pirmesnis tas 
laimės. Dėl sužinojimo to bar- 
geno kreipkitės pas, Frank G. 
Lucas, 4116 Archer Avė.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metamo: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu
ma viče, niit. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadieni kiekvieno nvėnesio Lietuvių 
LiUosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.. 
Cicero, III. '

PARDAVIMUI
Geriausis bargenas prie Hal- 
sted gatvės, netoli 35 gatv^^Mfi pSSa 
biznio prapertė, geriausiame 
biznio centre. — Krautuvė ir 
2 flatai. Reikia $6,000 pini
gais.

KURZON, 
3511 So. Halsted St.

DIDELĖ proga gražiausioj dalyj 
kholme parsiduoda keturi 

nauji namai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
tai 30x125. Kaina prieinama. Atsi
šaukit pas savininką

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

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas' Atkočiūnas. 342 So. 
Ctavvford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kariū
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W., Harrison St.

ĖIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachi|. 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas. •
nut. tašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S., Mak- 
rickas; kontroi. rašt. M. Indreliene; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, <2018 So. Peoria St.; 
kontroi. rašt. A. Leknickas 8862 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3838 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą. '

Parduodu namus, lotus, farmas. bu- 
čemes ir kitokius biznius. Taipgi 
mainau namus ant farmų, lotus 
namų, turiu daug visokių namų 
pasirinkimo, visose dalyse miesto, 
katrie norite mainyti namą ant
černės. arba bučernį ant namo; arba 
kitokio biznio, tai neškit kuogreičiau- 
siai pas mane, tai bus išmainyta arba 
parduota į trumpą laiką, nes daugiau 
yra pirkėjų kaip reikia. Didžiaiusis 
pasirinkimas pas mane, duris atdaros 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais. 
Del sekančių reikalų kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

UŽ PUSĘ KAINOS, 60 ak
rų farma 23 mailės nuo Chi- 
cagos, puikiausi Įtaisymai, vi
si nauji buildingai Įtaisyti 
kaip mieste. Elektrikos ir mau
dynės, visokios mašinos kat- 
ros tik reikalingos ant ūkės. 
3 arkliai, 10 karvių, 23 kiau
lės, 7 antĮs, 100 vištų, taipgi 
ir kiti visoki Įtaisymai. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu 
ant miesto prapertes. Kreipki
tės pas: C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St., Chicago.

BARGENAS už $3,400 — $1,200 pi
nigais. $40 per mėnesį, nupliksite be
veik naują 5 kambarių namą ir pusė 
akro žemės. Du blokai nuo karų ir 
krautuvės. Imkit Halsted St. karą, 
pažymėtą 111 St. & Sacramento iki 
galui, eikit 2 blokus į šiaurę, 1 namas 
į vakarus nuo gelžkelio, 109 gatvė. C. 
A. Nelson, 3014 W.
Greenwood, III.

galui, eikit 2 blokus į šiaurę, 1 
į vakarus nuo gelžkelio, 109 gž 

* - • , 3014 W. 109 St Mt.

ASTUONIŲ kamb. namas, 
gasas, elektra, karštas vanduo, 
renda $45, gryno pelno $220. 
Parduosiu pigiai jei pjrksite 
šią savaitę. Wm. G. Chekos 
& Co., 118 North La Šalie 
Street, Room 404.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm1. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
būna kiekvieną antrą nedėldien] 
Zwianzek Polek svet, 1315 North 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 

‘8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 8220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

PARDAVIMUI 6 ruimų bun- 
galow ant cemento stulpų ir 
tvirto pundamento pastatytas. 
Garadžius- dėl 4 mašinų, lotas 
60x125. Ypata nupirkusi tikrai 
bus užganėdinta. 6034 So. Ko- 
lin Avė., Tel. Prospect 9159.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas-, 
kauskas, 2950 W. Pershing Road. 
vice-pirm. J. Varriagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E.. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rast. 
J. Aleksandraviče, 8653 S. Hermi- 
tage Avė, kontroles rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 89 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metama

• pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt I. VedecHs, 726 W. 18th 
St; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas po 7 kambarius, saulės kamba
riai. Namas išdirbtas geriausiai ar- 
žuolo medžio, pagal vėliausios mados; 
kambariai ,visi šviesus ir dideli. Mie
gami kambariai su veidrodžiais dury
se; didelis skiepas išpleisteriuotas ir 
išmalevotas; geležies balkiai ir stul
pai skiepe; šiltu vandeniu apšildo
mas, 3 karų mūrinis garadžius, taip 
i*au apšildomas. Namas randasi la- 
>ai gražioj vietoj. Parsiduoda už $17,500, neša rendos $200 i mėnesį.

DR. C. Z. VEZEL, 
5948 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 7197

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mSnesio, F. Shedvilc 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

CICERO BARGENAI! 
RINIAI NAMAI

Storai l pagyvenimai ....... $18,500
1 saliunos. 4 pag...................... $16,000
2 aukštų, 4 flatai........................ 13,500
2, aukštų, 6 ir 6 kamb. ...........  $16,500
2 aukštų, 6 ir 6 kamb...................16.300
2 aukštų 5 ir 6 k. šalę lotas $15,000 
2 aukštų, 5 ir 6 k. garadžius $12,000 
2 aukštų, 5 ir 5 H. W. H. gar. $11,000 
2 aukštų, 5 ir 6, garadžius ....... $9,700
2 aukštų, 5 ir 5 fom. H.......... $9,600
2 aukštų, 5 ir 6, forn. H. .....x. $8,500
2 aukštų, 5 ir 6 fom. H.......... $8,000

Norėdami viršminėtų namų kreipki
tės pas

J. PETRAITIS 
4922 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 8605

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 8314 
So. Aubum Avė J nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3889 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3837 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ador 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Nar 
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 mptų.

A. J, Lazauųluuh

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 

• B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1928 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt,, Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stąnislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlpgeris,


