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10 žmonių žuvo 
gaisre Chicagoj

Didelės kaitros.
Kaitros siaučia ne tik Chicagoj, 

bet ir kitur.

Etna ugniakalnis lig apsi 
stojo veikęs.

Apsivedimas po kartu 
vėmis

Lenkai rūpinasi pakelti 
savo markę.

Vokietija vėl bandysianti 
{ieškoti taikos

Francuzai grūmoja 
vokiečiams kalėjimu
Paliuosuos 28 pol. kalinius

Daug žmonių mirė nuo karščio
10 žmoniy žuvo gaisre 

Chiagoje.
Prancūzai grūmoja Ruhr 
vokiečiams kalėjimu

Keli desėtkai žmonių sužeista 
gaisre prie 22 ir Federal gat
vių.

Turėsią dirbti arba eiti kaleji- 
man.

CHICAGO. — Dešimt žmo
nių sudegė ar užsimušė šokant 
per langus, 15 žmonių liko 
sunkiai sužeista ir apie poras 
desėtkų žmonių guli ligoninė- 

nuo gaisro, kuris 
trijų augštų medinį 

22 ir Federal gat- 
name gyveno 48

sunaikino 
namą prie 
vių. Tame 
šeimynos iš 150 žmonių.

Visi jie yra negrai. Iš žuvu
siųjų yra tik vienas - baltas 
žmogus. Jis yra nepažįstamas 
ir manoma, kad jis žuvo gėL 
bedamas kitus. Jis prigėrė/'

Namo rūsyje rasta prietaisus 
munšainui daryti. Manoma, 
kad munšaino ekspHozija ir 
pagimdė gaisrą. Delei munšai
no tapo areštuotas senų rakan
dų sankrovos savininkas Smith, 
kuris prisipažino, kad tie prie
taisai jam priklausė ir kad jis 
retkarčiais munšainą virdavęs. 
Bet jis sakosi nieko nedaręs ir 
nebuvęs rūsyje gaisro naktį.

Gaisras kįlo užpereitą nak
tį, kada visi žmonės miegojo. 
Namas yra senas ir tik apmuš
tas blėka, kad išrėdytų mūri
niu. Namas buvęs tikri siųs
tai, nes nors tiek šeimynų ja
me gyveno, bet buvo viso tik 
vieni laiptai. Jie pirmiausia ir 
užsidegė, tad žmonės negalėjo 
^e gelbėtis. Jei kuriuos išgel
bėta, tai išgelbėta vien tuos, 
kuriuos ugniagesiai išnešė 
kopėčiomis, arba tie, kurie pa
tys iššoko per langus, 
daugiausia susižeidė.

Keli ugniagesiai irgi liko su
žeisti. Vienas gi ugniagesis bu
vo laikinai išėjęs iš proto de
lei karščio ir nuovargio.

Policija dėl to gaisro dary
sianti tyrinėjimus.

DUSSELDORF, birž. 21. — 
Šiandie pareikšta, kad francu- 
zai rengiasi konfiskuoti ar 
rekvizuoti okupuotojo krašto 
vokiečius operavimui didelių 
Ruhr industrijų, kurių pro
duktus galima paimti vieton 
kontribucijos. Apie tai rengia
mas yra dekretas, kuris bu
siąs paskelbtas už kelių dienų.

Tie vokiečių^ kurie atsisa
kysią dirbti tose dirbtuvėse, 
busią baudžiami iki 15 metų 
kalėjimo. Už sabotažą gi karo 
teismas galės teisti nužudy
mui.

Prasidėjo tikrai kaitrų die
nos. Vakar Clūcagoj termomet
ras pašoko daugiau kaip 90°F., 
bet kadangi putė pusėtinas vė
jas, tai kaitra neperdaug slo
gino. Vis dėlto buvo keliolika 
susirgimų. O oro pranašas 
prof. Cox sako, kad kaitros pa- 
sitęsią dar keletą dienų — 
bent iki aitrinančio pirmadie
nio jis neįmatąs atmainos.

Kaitros siaučia betgi ne vien 
Chicagoj, bet ir kitose valsti
jose. Žemutiniamie Michigane, 

sulig telegramomis, per praei
tas dvidešimt keturias valan
das nuo karščių mirę devyni 
žmones. Ohio valstijoj tęsiasi 
karščiai nuo praeito panedėlio; 
nuo kaitrų aštuoni žmonės mi
rę, daugelis susirgę, du žmo
nės nusižudė, vienuolika pri
gėrė.

Bostone (Mass.) daugelis 
miestiečių negalėdami dėl kar
ščių miegoti naktimis namie, 
miega pajūry maudyklų vie
tose.

Linguaglossa bus išgelbėtas, 
bet Castiglione miestas te
bėra pavojuje.

miestu persisky- 
kad ji aplenks

veikimas pama-

Tiegi

Darbi) Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui tr 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais*

20 žmoniy susirgo nuo 
karščio.

Paliuosavo 28 politinius 
kalinius

Bet kitus poltinius kalinius pre
zidentas Hardingas paliuosuoti 

atsisakė.

WASHINGTON, birž. 21.—28 
politiniai kaliniai, kurie sėdėjo 
kliudyt karui, bus paliuosuoti 
prez. Hardingo įsakymu. Pre
zidento Hardingo įsakymu. Pre
zidentas panaikino jų tolimesnę 
bausmę pirm negu jis išvažiavo 
į Alaską.

Visi 28 paliuosuojami kaliniai 
yrta iš Chjcagos, nariai I. W. W., 
kurie sėdėjo Leavenworth, Kas., 
kalėjime. *

Betgi prezidentas Hardingas 
atsisakė paliuosuoti 20 politinių 
kalinių iš Californijos ir vieną iš 
Kansas.

Prezidentas apsvarstė viso 158 
prašimus paliuosavimo. Tai esąs 
nepaprastas skaičius: Išshj jis 
paliuosavo 30 kalinių tūtomis 
sąlygomis, 14 be jokrt^ 
sąlygų, vienam suteikė pil
ną pardoną, 27 buvusiems 
kaliniams sugrąžino civilines 
teises, o 84 prašimus atmetė. 
Į šitą skaičių įeina ir anie po- 
ditįtniai jkaliriia|i; vijai (kiti ka
liniai buvo nuteisti už Krimina
linius prasižengimus.

Lenkija su Bulgarija
SOFIJA, birž. 21. — Gauto

mis žiniomis, Lenkija ir Ru
munija, kada susirinks mažoji 
entente nustatymui politikos 
linkui-naujosios Bulgarijos val
džios, laikysis to nusistatymo, 
kad perversmas valdžioje yra 
vidurinis (Bulgarijos reikalas. 
Manoma, kad tokis nusistaty
mas sulaikysiąs Jugo Slaviją 
nuo karingų žygių. Jeigu gi 
Jugo Slavija padarytų inter
venciją, Bulgarija priešintis 

jai negalėtų, nes ji neturi tam 
užtektinų karinių spėkų.

CHICAGO. — Vakar nuo 
didelio karščio susirgo mažiau
sia 20 žmonių. Tarp susirgu
sių yra ir viena lietuvė, Mrs. 
Auna Miku§, 40 m., 1825 W. 
21 PI. Consolidated, Hat.Co. 
dirbtuvėj, 22 S. Wdbash‘ Avė., 
susirgo nuo karščio 10 mergai
čių darbininkių. Nlieikurias jų 
Veikiai 'atgaivinta, bet 
prisiėjo išvežti namo.

Užvakar nuo karščio
trys žmonės. Tokiu budu <per 
pirmas tris karščių dienas mi
rė 14 žmonių.

šiandie taipjau busią karšta, 
bet į vakarą busiąs smarkus 
lietus, taip kad ryto oras bu
siąs daug vėsesnis. Atvėsius 
oras netik Chicagoje, bet 
kitose vietose.

kitas

mirė

22 žuvo dėl karščio

ir

COLUMBUS, O., birž. 21. — 
Del nuo (pirmacĮieny prasidė
jusio karščio mirė ar žuvo 22 
žmonės. Aštuoni jų mirė tie 
stoginiai nuo karščio, 11 pri 
gėrė, du nusižudė ir vieną už 
mušė žaibąs.

PENKI ŽMONĖS MIRĖ NUO 
KARŠČIO NEW YORKE.

YORK, birž. 21. — 
i karščių vakar mirė 
ndnės; keli desėtkai 
lusirgo.

Ir Austrijoj sniegas
VIENNA, birž. 21. — Labai 

šaltas, dėl birželio, oras yra 
visoj Austrijoj. Styrijos augš- 
tumose iškrito penki coliai 
sniego, kas privertė galvijus 
suvaryti į klonius.

Pasipriešinimo prohibi- 
cijos vykinimo atšaukimuj

MADISON, Wis., birž. 21.— 
Senatas šiandie 19 balsų prieš 
12 atmetė prohibicijos vykini
mo atšaukimo bilių, kurį ke
letą dienų atstovų butas buvo 
priėmęs. Reiškia, Wisconsine 
ir toliau veiks valstijos • prohi
bicijos vykinimo įstatymai.

CATANIA, bįrž. 21. — Jeigu 
Etna ūgniakalnio išsiveržimas 
nepasidarys smarkesnis, tai 
ILanguaglossa miestas liks iš
gelbėtas, sako oficialinė žinia. 
Tas miestas i per tris dienas 
buvo pavojuje sunaikinimo, 
bet lava ties 
rė ir išrodo, 
miestą.

Ūgniakalnio
ži, bet nuolatos mažinasi. La
va slenka lėčiatį, kadangi ji to
lumose pradeda atvėsti ir sa
vimi sudaro užtvarą naujai 
atslenkančiai lavai. Lava, kuri 
grūmojo Linguaglossa mies
tui, pasuko į kitą kelią ir da
bar baigia užlieti klonį, kuris 
virsta į didelį'ugnies ežerą.

Keli gyventojai, kuriė pasi
liko mieste tvirtina, kad mies
tą išgelbėjęs miesto patronas 
šv. Egidio, prie kurio jie nuo
latos meldėsi ir kuriam davi
nėjo dideles aukas.

Oras apie ugniakalnį vis dar 
tebėra tvankus, o paties ugnia- 
kalnio neužmatyti delei dide
lių durnų ir pelenų. Jaučiami 
ir nuolatiniai žemės sudrebėji- 
mai, o ir apielinkės gyvento
jai nepaliauja ipai|ikoje bėgę 

iš savo namų.
Castiglione miestas, turintis 

15,000 gyventojų, vis dar tebė
ra didžiausiame ,|pavoguje. Jis. 
yra toliau nuo vulkano negu 
Linguaglosse, bet užtai ir že
miau kalno ir lava nepaliauja 
ant jo slinkusi. Jis yra apsup
tas riešutų medžiais, kurie jau 
dega. !

Tiek turistų ir kitokių jieš- 
kotojų pretikių ir norinčių pa
matyti gražumą išsiveržimo, 
atvyko į gniakalnio apielinkę, 
kad valdžia turėjo išleisti įsa
kymą, jog jokie automobiliai 
ir vežimai negali važinėti po 
tą distriktą 'be specialinio lei
dimo.

Pašelpa nukentėjusiems pra
dėjo ateiti iš viso pasaulio. Pa- 
pa Pius ir karalius Emmanue- 
lis paaukavo po 50,000 lirų, o 
italų laikraštis New Yorke 
prisiuntė 100,000 lirų, taipjau 
prisiunčia aukų ir įvairus Ita
lijos miestai.

Ęinioįs ugjiiiakalnio apie
linkės sako, kad ugniakalnis 
pradeda veikti pamažiau, o ii 
eksplozijos kratery darosi re
tesnės.
Amerika siūlo savo pagęlbą.
WASHINGTON, birželio 21. 

—Amerikps Raudonasis Kryžius 
šiandie pasiūlė savo pagelbą nu- 
kentėjusiems nuo Etna ugnia- 
kalnio, ant Sicilijos salos, Itali
joje, išsiveržimo. Pasiųstoji A- 
merikos ambasadoriui Ryme 
kablegramoj išreiškiama netik 
užuojauta nukentėjusiems, bet 
ir siulomąsi gelbėti visais gali
mais budais. Jei tas pasiūlymas 
butų priimtas, tai amerikiečiai 
veikiausia veiktų per Italijos 
Raudonąjį Kryžių.

Amerikos Raudonasis Kry
žius jau pasiuntė $5,000 nuken
tėjusiems nuo žemės drebėjimo 
Persijoj. Tos organizacijos gau
tomis žiniomis, tame žemės dre
bėjime žuvo 2,700 žmonių ir 39 
miesteliai liko sugriauti.

GOETTIiNGEN, geg. 28 (Ko- 
resp.). — čia įvyko nepapras
tos vestuvės, stačiai —. vestu
vės po kartuvėmis. Jaunosios 
tėvas yra nuteistas sušaudi- 
mui; sušaudymui yra nuteis
ti ir pojaunis su pamerge. Jau
nasis gi yra nuteistas 20 metų 
kalėjiman.

Visi keturi yra pabėgę fla- 
inanai ir juo^ nuteisė belgų 
teismas už jų veikimą pa
žadinimui flamanų ir neva už 
jų pro-germanizmą.

(Belgai tiek pat persekioja 
flamanų taukinį judėjimą, 
kaip kad rusai persekiojo lie
tuvius. Dabar buvo sumanyta 
įvesti flamanų kalbą į vieną 
Belgijos uinversitetą, bet tą 

sumanymą senatas atmetė. De
lei to buvo rezignavusi ir mi
nisterija, kuri tą sumanymą

DANZIG, birž. 21. — Lenki
jos pastangose nors klek pa
kelti savo ;markę, kuri nupuo
lė kartu su Vokietijos marke, 
Varšavos, Lodziaus ir Pozna- 
nio biržos nustojo skelbti mar
kės kursą. Valdžia taipjau su
stabdė visus privatinius susiži
nojimus telefonu. Tai padary
ta visoj Lenkijoj ir Silezijoj 
ir taipjau atkirstas susižinoji
mas su Danzigu.

Privatiniai bankai, kurie tu
rėjo teisę pirkti ir pardavinė
ti svetimą valiutą, dabar tos 
teisės neteko. Ta teisė pavesr 
ta dabar tik valstybės bankui 
Varšuvoje ir turintiems sveti
mų šalių pinigų įsakoma nu
nešti tan bahkan ir išsikeisti j 
Lenkijos markes.

Vakar už $1 čia buvo duo
dama 180,000 Lenkijos mar
kių. Lenkijos valdžia, tikslu 

m p

LONDONAS, birželio 21. — 
Daily Telegraph išspausdino ži
nią, kad galima laukti cfclelių 
permainų Francijos-Anglijos 
santikiuose. i

Vokietija, pasak tos žinios, 
stvėrėsi praktiškų žingsnių nu
spręsti budus, kurie galėtų pri
vesti prie derybų su Francija. 
Sužinojimui Francijos nusista
tymo naudojama neutralines ša
lis.

Vokieti j ojfValdžia labai norin
ti taikos, nes ji matanti, kad jos 
politika Ruhr distrikte pamaži 
sdįsta iš jos rankų.

Du belgai užmušti

Uždarinėja dirbtuves.

LAWRENGE, (Mas®., birž. 
21.— Daugelis audinyčių ir 
kelios mažesnės dirbtuvės šian
die užsidarė nuo pietų delei ne
paneša mos kaitros.

Vis labiau trūksta maisto 
Ruhr distrikte.

ESSENAS, birž. 21. — Mais
to rezervai, kuriuos turėjo 
įvairios industrinėš kooperaty- 
vės organizacijos Ruhr distrik- 
te, jau baigiasi, negaunant už
tektinai maisto iš Vokietijos. 
Tai įvyko delei apsistojimo 
gabenimo maisto geležinke 

bais.
Vokietijos valdžia, kuri 

siunčia maistą į okupuotąjį 
kraštą automobiliais ir veži
mais, sako, kad padėtis blo
gėja dar dėlei stokos gasolino. 
Tik pusė reikiamo maisto tė
ra gaunama. Kad išmaitinus 
visus gyventojus reikia gauti 
kasdie nuo 500 iki 000 vagonų 
maisto iš Vokietijos.

Francuzai patys pradeda su
prasti rūstumą padėties ir pa
skelbė, kad jie nutarę evakuo
ti dvi geležinkelio stotis, ku
rias jie užėmė pereitą savaitę, 
kas ir iššaukė geležinkeliečių 
streiką.

Francuzai tvirtina, kad vo
kiečių likimas yra pačios Vo
kietijos rankose ir Francija 
nepriimsianti atsakomybės už 
marinimą badu gyventojų oku
puotame krašte, jei vokiečiai 
skaito, kad mokėjimas už ga
benimą geležinkeliais okupuo
tame krašte yra “kooperavi- 
mas”.

šelpia 5,000,000 bedarbių.
BERLINAS, birž. 21.— Ofi- 

cialiniai paskelbta, kad Vokie
tijos valdžia dabar šelpia 
5,000,000 bedarbių., (Didžiuma 
bedarbių yra distričtuose arti 
okupuotojo krašto.

Monarchistų suokalbis 
Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, birž. 21. — 
Policija susekė monarchistų 
suokalbį ir 20 žmonių tapb 
areštuota.' Monarchistai suo- 
kalbiavę nuversti dabartinę 
valdžią Ir paskelbti monarchi
ją, karalium^ pastatant princą 
Otto, sūnų mirusio karaliaus.

pinigu KURSAS
Vakar birželio 21 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių ..'... 
Danijos 100 markių .....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų ........ ,....
IJetnvos 100 Litu__ ___
Lenkų 100 markių 
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ........
Vokietijos 100 markių

........ $4.63

......... 5.34 

..... $17.94 

.......... $2.78 

.......... $6.21 

........ $4.58 

........ $10.00 
....... l/16c 
........  $16.58 
........ $39.20
.......  $17.98 
........ $26.46 

l/16c

pakelti markę, labai ? 
markių pirko Danzigd, 
ir tuo jai pasisek^ 
markę iki 120,000 $1.

Lenkijoj °s$ sumišimy
N, Silezijoj, birž. 
čių rateliuose,;, tvir-

* didel neramu-
ijoje tuo laiku,

BUE7 
21.— 
tipam .. 
mų buv 
1 ūda liko nukirstas privatinis
telefoninis susižinojimas Len
kijoje. Sumišima}! iškįlę Lod- 
ziuje, o Varšove padėtis pasi
darė tokia, khd delei panikos 
užsidarė birža.

ILlenkijols valdžia [ališlĄįnasi, 
kad telefonai» tapo uždaryti 
sustabdymui spekuliacijos mar 
kėmis, bet vokiečiai prisibijo, 
kad tai yra taikoma prieš jų 
interesus.

$200,000 GHICAGOS
UNIVERSITETUI

Chicagos Universitetas ga
vo iš Sėymour Coman turto 
$200,000 įdovanų. Tasai fon
das ' bus vartojamas mįslin
giems tyrinėjimams medicinos 
srity.

.ESSFJNAS, birž. 21. — Belgų 
korporalas ir kareivis liko .už
mušti ir vienas kardivis likot 
sužeistas Mari, netoli Recking- 

kada jie bandė pada- 
kratą pas Ju vokiečius.

Trv$ žmonės užmušti.
CHICAGO. — Užvakar auto

mobiliai užmušė tris žmones, 0 
dešimtį žmonių sužeidė.

DU VAIKAI IR ŠUO PRIGĖRĘ

Muskegon, Mich., birž. 21.— 
Muskegono ežere (prigėrė, be- 
simaudy darni, d užvaikai ir šuo. 
Šuo 
re tuodu vaiku begelbėdamas. 
Čia pat netoliese maudėsi ir 
daugiau žmonių, bet jie manę, 
kod vaikai tik siaučią su šu
nim vandeny ir, dėlto nepasis
kubinę gelbėti.

luoydami, du.1
— škotų “cdilie’J — prigė-

šiandie — apsiniaukę, vieto
mis lietus su perkūnija; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:28 v. Mėnuo leidžiasi 1:11
v. n.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
l739‘&Hafcte<frSt

Chicago III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Rūkytojai Suvienytose Valstijo
se reikalauja geriausių cigaretų, 
kokius tik galima pirkti už pini
gus. Tai ve kodėl milionai Hel
iu arų yra surūkoma kas dien.

100% tyras Turkiškas tabakas 
suteikia Helmarams skonį, kva
pą ir uzganėdinimą, kurie nega
li rasti lygaus. Rūkyk Helmarus 
ir buk tarp tų, kurie žino ir ap- 
vertina geriausius.

NIEKAS TIKRAI 
GERIAUSI

Helmar yrą supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susimanky- 
mo, taip jog kiekvienų Helmarą 
Jus gaunat šviežų ir geriausiam 
stovyje. Paskutinis yra taip jau 
geras kaip ir pirmutinis.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ *

įtf Išdirbėjai augščiauslos
Ą/J ' » rūšies Turkiškų ir

Egyptiškų Cljra- 
retų pasaulyje

BOXES of 1O or 20y

12th STREET
Tel. Kedzie 8902 ’

—r— 
3514-16 Roosevelt Rd. 

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

| Kas Dedasi 
Lietuvoj

“Krašto Balsas” sustosiąs 
ėjęs.

(Musij korespondento).

Pradčjusis eiti pavasarį 1921 
m. pažangiečių laikraštis 
“Krašto Balsas” galinus jau su
stosiąs ėjęs. Apie tai praneša 
įžymiausias to laikraščio šulas 
prof. A. Voldemaras, kurs “K. 
Balso” 117 Nr. (Straiiipsnyje 
“Kur eina” kritikuodamas kri
kščionių vedamųjų politikų pa
stebi, kad krikščionys-demo- 
kratai sužinoję jogei rinkimuo
se Seimo jie laimėję 40 vietų, 
įsakė vėl nubausti “K. Balsą” 
500 litų, delko laikraštis turė
siąs sustoti ėjęs, nes nebesą iš 
ko mokėti.

NAUJIENOS, CEIeago, m
Pažangiečių laikraštis per 

tuos dvejus metus savo gyvavi
mo kelis kartus buvo nubaus
tas pinigine pabauda, keturis 
kartus buvo uždarytas ir kas
kart pradėdavo eiti vis nauju 
vardu, pradėjęs nuo ‘'Lietuvos 
Balso” baigė “Krašto Balsu”.

Kaip žinia, kad tą laikraštį 
valdžia daugiausia baudė už p. 
Voldemaro straipsniui. Pasta
rasis visą laiką ytin smarkiai 
bombardavo p. Galvanausko 
vedamąją užsienio politiką. 
Taipgi nemažai teko ir kun. 
Puriekiui, išėjęs aikštėn ję 
garsiam šmugeliui, už ką gana 
daug nesmagumo teko panešti 
ir pačiam Voldemarui, kelis syk 
atsiduriant teisme, ir galop 
Kauno komendantas net buvo 
nusprendęs ištremt jį iš Kau
no. Tik Voldemarui apelia
vus krašto apsaugos ministeris 
atmainė tą komend'arito nuo
sprendį. Reikia pripažinti, 
kad Voldemaras nekartą yra 
iškūlęs aikštėn labai negeistinų 
dalykų. —Liet. darb.

Penktadienis, Birž. 22, 1923

Gerovės skyrius
DEL APRŪPINIMO 

į MOTINŲ IR JŲ 
įiKŪDIKlŲ SVEIKATOS,

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensimo rei
kalus (domius bOsianiloms 
‘motinoms Ir motinoms jau-' 

•y k adikly./

Kddikly aprflplnlmaa Ir pe-^ 

nijimaa yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes Jaučiame, kad tai1 
yra dalykas, kurj mes tu-1 

rimo' reguliarUkais laiko

tarpiais atvirai ir . laisvai 

pergvlldsnlkt

C 
XXV
žindai

Garsinkitės Naujienose

Ofiso Telefonas tą ir ą A A Busto Telefonas
Central 4104 D K. H. A. DKUAD Armitage 8219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) Ir Moterų Ligos. 

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

2 Didelės Dovanos
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE, PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6

grupių. V, V
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

n?etų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

I II I ■■

STRAIPSNIS 
Ar savo kūdikį

Kur kas didesnis skaičius moterų 
galėtų savo kūdikius žindyti negu pa
prastai yra manoma. Teisybę pasa
kius labai reta moteris visai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėjimas 
dažniausiai yra nenoras, o_ne tikras 
negalėjimas. Daugelis moterų mano, 
kad negali, kuomet gali. Žindymas da
žnai pert raukiamas dėl to, kad pienas 
lėtai pasirodo. Pieno dažnai neužtenka 
dar motinai lovoje begulint, ir todėl 
nuo žindymo atsisakoma. Bet nėra ne
priprasta ir pienui padidėti ir būti jo 
užtenkamai motinai atsikėlus ir vėl 
pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandomas žindyti 
todėl, kad bijoma, buk tai pakenks 
motinai. Teisybė kitais atvejais žin- 
dymas nesugadina motinos sveikatos. 
Reikia neužmiršti, kad žindymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučiasi geriau kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 
pasišvęsti, idant kūdikį pastatytų ant 
gero kelio. Dažnai sakoma, kad mo
tinos perdaug nervuotos žindyti ir 

I kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
teisybė keliuose atvejuose. Bet kitos 
moterys, nežiūrint kaip, jos išrodo ne
tinkančios žindyti, o vienok pasirodo 
geriausiomis auklėtojoms. Tai gi žin- 

Į dyti visados reikia bandyti ir nuo jo 
atsisakyti vėliau, jei pasirodys neat- 

I sakantis.
Kartais manoma, kad neapsimoka 

I moteriai žindyti kūdikio jei ji nega
lės ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, 
suprantama, yra grynai klaidinga, dėl 
to, kad kūdiki# gyvenime nėra kitos 
tokibsValandos, kuomet motinos pie
nas taip svarbus ir reikalingas, kaip 
po\giminvo. Jokiu kitu laiku taip kū
dikio virškinimas greit neįra kaip ta
da, ir taip sunku jį yra pataisyti, 
Kiekviena diena ar valanda, kurioje 
kūdikis gauna motinos pieno jį pasta
to ant geresnių kojų ir lengviau pri
rengia prie dirbtino maisto vėliau. 
Vėl manoma, kad neapsimoka kūdi
kio žindyti jei iš krūtų jis. negauna 
užtektinai. Kiti vėl mano, kad yra 
pavojinga maišyti žmogaus pieną su 
karvių. Tie visi samprotavimai yra 
suprantama, klaidingi. Dirbtinis mai
stas negali padaryti motinos pieno 
nesuvirškomesniu, atpenč, motinos pie
nas regis dar palengvina 
dirbtino. Kiekvienas lašelis krūtų pie
no pagelbsti kūdikiui ir prirengia jį 
prie dirbtinių valgių.

Jei po gero išbandymo motinos pie- 
i no neužtenka, tai pasaldintas konden
suotas pienas tapo rastas naudingu, 
kadangi jis iš visų preperatų leng
viausia suvirškomas. Jei motinos pie
no yisai nebūtų, tai pasaldintas kon
densuotas pienas yra geriausias duo
ti. Jei tinkamai duodamas tai teiks, 
ganėtinai sotumo normaliam augimui.

Didžiausia kiekvienos motinos pro
blema, jos pienui išsekus, yra kokį 
maistą duoti, kad jos kūdikis augtų 
kaip reikia, sveikas ir vikrus. Borden’s 
Eagle Pienas tą problemą išrišo tūks
tančiams Ir tūkstančiams motinų lai
ke paskutinių šešių metų. Daugiau 
kūdikių tapo išauklėta su Eagle 
Brand negru ant visų kitų preparatų 
krūvon sudėtų. Suprantama, jei gali, 
tai žindyk, bet nebandinėk visokių 
maistų apie kuriuos nieko nežinai. 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas ir 
lengvai suvirškinamas.

Jei nori apsaugoti savo mergaitės 
periodą tai dėk kasdien Eagle Pieną 
sveikatą per rimčiausį jos gyvenimo 
prie jos valgių. Imti reikia du šauk
štu paryčiu ar po pietų. Atmdežk juos 
su trimis ketvirtadaliais šalto van
dens. Eagle Pieną galima sukombi
nuoti su suplaktu kiaušinių ir skąsko 
niu su ginger ale, vynuogių ar kitų 
vaisių sunka, ir koko. Suprantama, 
kad šviežias oras, mankštymas, už
tektinai miego ir sveiko pasilinksmi
nimo; taip gi yra reikalinga šiuo lai
ku, bet tinkamas maistas ir pirmiau
sia neatbutenybė.

Skaityk $itus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

lotinos p: 
virškinimą

Z................. 11 — .................. ............ ..........

LIET. PILIEČIŲ D. PAŠELPOS KLIUBO
Aštuntas didelis

PIKNIKAS
įvyks Nedėlioję

24 Birželio-June, 1923
NATIONAL DARŽE 

Riverside, Illinois
Pradžia 10 vai. ryte, Muzika J. J. Philips

Visi širdingai yra kviečiami ant šio iš
kilmingo Pikniko —Komitetas.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę 1 Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimų, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodink ite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
bu patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei Jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialiu gydymo.

Serum 60G Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IK GERKLĖ 

, DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

8101 South Balsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki H Nedaliomis nuo 10 iki 1 .
■■■■■■■■■MaamiBaaHaHHaaHaDaaaaMUK&aHMaaaiMaMaMiBiKgKEnaaaa

Jis įdėvi nešvarumus tiesiai vidun!
Su smagiu malonumu jūsų skalbimo problemos 
Jis padaro visą darbą, kad biskį susirupinus esi

! NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-E 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ! 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

NAirnns. tANT NAUDOS. y

S. L FABIONAS CO

351h SI., Chicago809 W. 351h St., Chicago M Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS 2

Miesto ofisui 
127 N. Dearborn St„ Romi 1111-13 

Tel. Central 44U. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St 
Valandos J nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarųj išskyrai utarninką 
ir ketvergę. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto. ’

1 1 '

JOHN KUCHINSKAS
L.IHTUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 rjrto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavo ja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentui, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

- ■ 1 ........... <

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Romu 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington>QSt. \

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

—.................................     i

V. W. RUTKAUSKAS • 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.^9 A. M. iki 5 P. M. 
131r\Recter Building 

79 West Mųnroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Kaip yra nemalonus tas kaip ir biznis žiū
rėti į jo sustyrusius, lūžtančius mažus overa- 
lls. Jis dirba taip rimtai prie jo mažo auto
mobilio, dadečko prie tėvo automobilio.

Atsiklaupęs ant kelių, pasilenkęs prie ratų, 
kad pamačius kas negerai — “oiling the engi- 
ne” su gabalu purvo ir paskiau nusišluosto sa
vo mažas rankas į užpakalinę dalį savo ove- 
ralls.

Jus nenorite sulaikyti jį nuo veikimo — ar 
kad mažiau susiteptų! — jeigu jums ir reikia 
biskį pavedėti visus nešvarumus kur jis ne
norams susitepė.

Bet kaip jus esate užganėdinta kad jums 
nereikia daugiau labai nuvargti velėjąnt tos 
mažus žaidimų rubus.

Jus galite dabar visą tą seną madą sunkio 
velėjimo pakeisti mirkymu.

Tik mirkykite putose šio naujo muilo—Rinso 
—gražiai paliuosuoja visus nešvarumus. Su 
Rinso geru mirkymu prašalinsite sunkų velė
jimą.

Jeigu ir labai įdeveti nešvarumai — ant sė
dynių ir kelių žaidimui rūbų — kraštai apy
kaklių — yra lengvai paliuosuojami su gero
mis Rinso putomis, kur yra prašalinama tik 
sol biskiu velėjimo. Darykit tą mažą velėjimą 
su biskiu sauso Rinso. Didžiausi šmotai ne
švarumų prapuls.

f Jis užima vietą šmoto muilo.
Rinso jau dabar užima vietą muilo šmotą 

namuose visur — 55 milijonai pakelių jo yra 
dabar vartojama.

Yra taip geras mazgojimui mašinose, kad 
žinomų skalbiamų mašinų išdirbėjai pataria 
moterims vartoti dėl goresnių rezultatų.
... Rinso yra padarytas didžiausių muilo išdir
bėję pasaulyje — išdirbėjų Lux. Tai yra tik
rai puikus dalykas visuomet vartoti skalbi-* 
niains jį taip kaip yra vartojama Lux dėl šil
kinių skalbinių. Gaukite Rinso šiandien. Visos 
grosernės ir departamentinės krautuvės turi 
jį dviejose mierose — paprastas pakelis ir di
delis naujas pakelis. Lover Bros. Co., Cambri- 
dge, Mass.

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvos Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. VVabush Avė.

Tai.: Pullman 6377. I

SU RINSO — NAUJOS MADOS MUILU, MIRKYMAS UŽIMA VIETA 
VELĖJIMO.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA'

IK
Baliamuotojaa
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auhurn 
Avė., Chicago.

VISIEMS ŽINOTINA
%

P. BARšKIS, 1748-50 W/47th St.

Pranešu visiems savo koštumeriams 
ir pažįstamiems, kad savo krautuvę, 
naminių rakandų, perkėliau į naują 
vietą; kuri yra daug didesnė, švares
nė ir parankesnė.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
’ ĮTAISYMAI

olselio kainą tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATIrfG
SUPPLY COMPANY

490 Milyvaukee Ar., 461 N. Halsted iA.
Telenhone Havmarkat 1018

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyram®, mic- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50j $*2.50 ir 
$47.50. • Whipcord,. Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50, . Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

> S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

Atdara kasdien nud 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.
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[korespondencijos]
So. Omaha, Nebr.

Nepavykęs išvažiavimas— 
LDLiD. susirinkimas.

Vietos LDLD 27 kuopa ren
gė birželio 3 d. išvažiavimą į 
Almvvood parką — tolokai nuo 
So. Omahos. šeimininkės bu
vo daug darbo padėjusios pri
ruošti pžkandžią ’jšįva'žy avižine 
dalyvaujantiems. Išvažiuota 
apie pirmą valandą po pietų, 
bet apie ketvirtą valandą visa 
padange apsitraukė juodais 
debesiais ir lietus ėrnv pilti kai 
iš kibiro, taip kad visi pikni- 
kininkai buvo priversti grįsti 
namo, kas automobiliais, kas 
gatvekariais. Kadangi visi 
moterį; paruošti užkandžiai bu
vo nesuvartoti, tai vakare vi
si dalyviai susirinko Armoškos 
svetainėn ir čia turėjo puotą. 
Linksmintasi iki vėlumai nak
ties.

Birželio 14 d. LDLD 27 kuo
pa turėjo susirinkimą Ant. Bal
kio namuos. Iš komisijos ra
porto paaiškėjo, kad rengtasai 
išvažiavimas, kad ir sutrukdy
tas, nuostolių kuopai nepada- 

ir pelno nedavė, ka- 
del pelno buvo ren- 

Buvo išreikšta pa- 
Juzcliunui už gabeni-

jie tokį kunigą pavadintų be
pročiu; ateis tas laikas ir Lie
tuvoj, tik reikia darbuotis, 
reikia liaudį šviesti.

Po jo kalbos kalbėjo p. šir- 
vydienč, išimtinai agituodama 
už šelpimą Lietuvos našlaičių. 
Po jos buvo pasilipęs kalbėti 
p. Mikolainis, bet jis šį kartą 
buvo perlinksmam upe kalbe
li apie rimtus dalykus.

Buvo taipjau ir dcklemaci- 
jų, dainelių, o pora mergaičių 
dar ir pašoko.

Aukų nebuvo renkami, bet 
buvo kitų “rinkliavos” prie
monių: pardavinėjo šaltkošę, 
sodęy sendvičius ir kitką, o vi
sas pelnas eis našlaičių Glo
bos Komitetam

Beje, p. Širvydiene kalbėda
ma aiškino, delko nealsi lanke 
p. Šleževičiene. Ji sakė, kad p. 
Šleževičienė susirgusi nervų 
liga. Būdama, kaipo moteriškė, 
nelabai stiprių nervų ji nega
lėjusi ilgiau atlaikyti tų visų 
joms nepalankiosios 
užsiipuo>l(iinų, Mišeikių 
ir t. t. Ir dabar, girdi,

spaudos 
šmeižtų 
serganti

A. P. Serbas.

Racine, Wis.
mus

r ė, nors 
daugi ne 
giamas. 
dėkos d.
nią automobiliu valgių į par
ką, už ką jis nieko nepaskaitė, o 
taipjau p. Onai Balkienei, ku
ri nors nėra LDL Draugijos 
narė, bet su savo dukrele nuo
širdžiai musų kuopą parėmė 
savo darbais.

Kuopos nariai patenkinti ga
vę iš LDIjD knygą “Lietuvos

—A. A. žalpis.

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Išvažiavimas Lietuvos 
našlaičiu naudai.

Birželio 17 dieną pas 
buvo gausiai užderėję piknikų. 
Altoriaus draugijėlės piknikas 
nelabai puikiai pavyko rengė
joms, kadangi kita parapijonų 
grupė, žvaigždės vedama buvo 
išvažiavus į miškus linksmin
tis. Pasidalinus gi į dvi dali, 
nė viena nė kita negalėjo daug 
žmonių sutraukti. Trečią pik
niką buvo suruošę “draugai” iš 
Amerikos Darbininkų Partijos, 
tai yra likučiai komunistų, ku
rie pirma slapstėsi urvuose, o 
dabar veikia atvirai, pasiėmę 
kitokią firmą. Bet jie savo 
darbais jau tiek yra save dis
kreditavę, kad žmonės ėmė vi
sai jų šalintis, tat ir šiame jų 
suruoštame piknike žmonių, 
sako, visai nedaug teatsilankė.

—Viršutinis.

Rochester, N. Y., per kun. Kasa- 
kaiti .................................. 503.68

Rockford, Ilk, per kun. J.Jakštį 143.30 
Runiford, Me., per Z. Sabaliau

ską....................................... 23.50
Saint Louis, Mo., per kun. M. A.

Vitkų ..................................... 122.75
Sask, Canada, T. Andruškevičius 2.00 
Schenectady, N. Y., per A. Zabiel-

skj............................................. 44.25
Scranton, Pa., Liet. Tautinė Pa

rapija .................................. 211.50
Scranton, Pa., per V. Mardosąr 156.00 
Scranton, Po., per A. Genevičių 44.50 
Scranton, Pa., Liet. Piliečių Paš.

Kliubas ..................... .............. 25.00
Scranton, Pa., Pp. Galiniai ....... 2.00
Sheboygan, Wis., per J. Bylą .... ,70.50 
Simsbury, Conn., per J. Pocevi-

čių ........................................... 16.00
Sioux City, Iowa, per J. Ražinvą 7.00 
South Mancherter, Conn., per P.

Ambrasą .................................. 68.25
Springfiekl, Mass., per M. Skria- 

bj ..................................................  69.50
Springfield, Ohio, per J. H. Kris-

I čiuną.........................................  32.75
Spring Valley, Ilk, per J. Zaka-

i revičių .............. ’....................... 68.50
Sugar Notch, Pa., per kun. J. 

šupšinską ................................. 60.00
Thompsonville, Conn., per P. Mi

gliną .................................. 142.50
Tilden, Ilk, per J. Bražinską .... 8.00 
Tucson, Arizona, Ig. Gerdziunas 1.00 
Utica, N. Y., per kun. P. Zabe- 

la ....................................... 108.75
Wanamis, Pa., per B. Petrauską 27.25 
VVashinglon, D. C. L. Atstovybės 

štabas ................................ 100.68
kąI VVaterbury, Conn., per M. Kru- 

12,00 gelj ..........'............................. 483.34
ro ko I Waterbury, Conn., pei’ J. B. ša- 52,501 liūną....................................... 10.00

Waukegan, III., per A. J. Sutkų 263.40 
Westfield, Mass., pei’ A. K. Ma- 

siaitį...................................... 23.00
Westfield, Mass., per Z. Jagela- 

vičių .................................... 50.00
Westhampton Beach, L. I. N. Y. 

V. Barauskas ....................... 1.00
Westville, Ilk, per F. Vargonų 41.00 
Westville, Ilk, S. L. R. K. A.

151 kuop................................... 5.00
Wilkes Barre, Pa., S. L. R. K. A.

Centras ...................   500.00
Wilkes Barre, Pa., f>er J. Stul- 

gaitį .................................... 24.80
Winchcndon, Mass., J. Kavaliaus

kas ir Madastavičius ........... 2.00
Worcester, Mass., per A. J. Mil- 

ler’į .........   293.60
Youngston, Ohio, per K; Stupin- 

kevičių ................................ 63.25
Taigi grynais Amerikos pini-

Brooklyn, N. Y. — Birželio

bos Komiteto pasidarbavimu 
buvo suruoštas išvažiavimas 

Glendale girioje. Išvažiavime 
žadėjo būti ir Lietuvos Našlai
čių Globos Komiteto atstovės 
— pp. Šleževičiene ir Vencie- 
nė, ir ten kalbėti, bet jos ne
atvyko. Teko girdėti, kad pp. 
Šleževičienė -ir Venciene neat
vykusios dėlto, kad rengėjos 
atsisakiusios pasiųsti joms au
tomobilių, kad jas iš New 
York o atvežtų. Mat autoniobi- 
liaus samdymas lėšuotų apie 
$10, kas geriau butų pasiųsti 
Globos Komitetui Lietuvon. 
Bengėjos sako, patarusios pp. 
Šleževičienei ir Vencienei atva
žiuoti kokiu kitokiu bildu, kad 
butų mažiau išlaidų. Dėlto, 

jos. ir- neatvažiavo.
■Nepribuvus Šleževičienei ir 

Vencienei, rengėjos pakvietė 
kalbėti “Vienybes” redaktorių 
p. Sirvydą. Jis kalbėjo našlai
čių šelpimo reikalu ir ragino 
lietuvius remti visais galimais 
budais Našlaičių Globos Komi
teto darbuotę šioje šalyje, ku
ris veikia našlaičių šelpimo 
naudai.

Tolinus p. Sirvydas kalbėjo 
šiek tiek ir apie Lietuvos poli
tiką. Jis sake, kad ateisiąs lai
kas, kad ir Lietuvoj nebedrį- 
sią grūsti žmones į kalėjimus 
prieš rinkimus tik dėlto, kad 
tie žmones yra kitos partijos, 
arba kad jie nebalsuoja už tą 
partiją, kurios rankose yra 
kalėjimo raktai ir visa šalies 
tvarka. Jis sakė, kad ateis lai
kas, kuomet ir Lietuvos kuni
gai iš sakyklų neišdrįs gązdin- 
ti žmones pragaru tik dėlto, 
kad jie nebalsuoja už klerika
lų partiją; jeigu Amerikos ku
nigai iš sakyklų tokius dalykus 
pasakotų savo žmonėms, ne
žiūrint kaip karštai jie tikėtų,

Iš Lietuvos Atstovybės.
AUKSO-SIDABRO FONDAS

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė Washingtone skelbia auko
tojų žiniai kiek iš kurios Ameri
kos lietuvių kolonijos gauta 
Aukso-Sidabro Fondan aukų Su
vienytų Valstijų Amerikos pini
gais.

Aukos daiktais ir kitų šalių pi
nigais yra išsiųstos ir, kurios 
dar gaunamos, išsiunčiamos 
taip, kaip gaunamos, užantspau
duotuose vokuose, Lietuvon. Tas 
aukas daiktais ir kitų šalių pini
gais, o taip j>at ir aukas Lietu
vos Bonais ir kuponais patikri
na Lietuvos Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerija. Kar
tu Ministerijai yra^jersiųsti ir 
persiunčiami -visi aukotojų sąra
šai.

Amerikos Suvienytą Valsty- 
biy doleriais iki 1923 m. birželio 
1 d. Atstovybė yra gavusi seka
mas sumas:
Akron, Ohio, per I. P. Terminą .£115.00 
Albany, N. Y., per A. Paklauski 5.00 
Albany, N. Y., per M. K. M at

tinku ..................................... 7.25
Amsterdam, N. Y., per J. Moc

kevičių ................................. 401.50
Ansonia, Conn., per kun. J. Jan

kauską .................................. 69.50
Arverne, L. L N. Y., K. C. As- 

tramskas .............................. 4.00
Athol, Mass., per J. A. Gailiuną 167.17 
Baltimore, Md., per J. Čaplinską 94.50 
laltimore, Md., per P. Lazauską 18.00 

Bayonne, N.
rusaitj ....

Beckemeyer, III., J. Slavinskas 
Jinghamton,'N. Y., per D. Vana

gą........... . ............................. 58.75
Boston 27, Mass., per A. F. Knei-

žj .............................................. 199.50
Boston 27, Mass., per Zaikauską 3.00 
Braddock, Pa., per M. Vitartą 85.25 
Jradley, O., per J. Saučiulj ...... 1.00
Jranford, Conn., per J. Ivaške

vičių .......................................  17.00
Jridgeport, Conn., per kun. A. M.

Pankų ............. :........................ 54.50
Jrighton, Mass., per Bajauską 35.00 
Brooklyn, N. Y., per “Garsą’5 163.20

123.00

per kun. P. Sau- 
......... . .................. 29.00 

6.00

3rooklyn, N. Y., per J. Banišau-
Irooklyn, N. Y., per P. Narvydą 34.66
Brooklyn. N. Y., per J. Ambra

ziejų ........................................ i.oo
Jrooklyn, N. Y., per L. šimuti, 

Manifestacijoje N. .Y... . 108.03

Brooklyn, N. Y., per “Vienybę” 128.25
Cambridge, Mass., per A. F.

z Kneižį.....................................  128.00
Camp Meade, Md., per J. Maci

jauską ...................................... 2.00
Chester, Pa., per Mekšrą...........18.00
Chester, Pa., per Mikaliuną ....... 5.00
Chicago, 111., per “Draugą” .... 420.75
Chicago, III., per A. Bacevičių 280.05
Chicago, 111., per A. Dargi....... 223.35
Chicago, III., per F. Stasiui} .... 161.75
Chicago, III., per K. Vasiliauską 106.00
Chicago, III., per J. J. Eli. s ........3 5.50
Chicago, III., per L. Ūkininko

Draugiją.................................. 49.75
Chicago, III., per K.Baltikauską 151.00
Chicago, III., per A. Matulionį 136.00
Chicago, III., per J. Žaką ....... 339.75
Chicago Heights, III., per kun.

J. Svirką................................... 121.58
Cicero, III., per Pr. Vitkų ....... 365.50
Cincinnati, O., per A. J. Freticą 10.25
Cleveland, O., per J. Urbaiti .... 107.45
Cleveland, O., per D. Iz. K.. Vy
tauto Draugiją ............................... 5.00

Cleveland, O., per B. Bucovičių, 10.00
Clinton, Iowa, per J. Baltaitj .... 8.50
Clinton, lotoa, per J. Grybą....... 2.00
Dayton, O., per kun. M. Cybelj 74.00
Detroit, Mich., per F. A. Druk-

tenį.....................................................  73.00
Detroit, Mich., pei* N. F. Dau

mantą .....................................  132.85
Detroit, Mich., per kun. G. J. Jo

naitį ......................................... 10.50
Detroit, Mich., per K. Abyšalą 3.001
Detroit, Mich., per R. Piragj .... 29.751
Dolgeville, N. Y., per B. Slifką 1.00 I
Duųuesne, Pa., per A. Odminą 95.601
Easthampton, Mass., per V. Mic- | 

kų ..........................................
East St. Louis, 111., per kun. S

E. Kolesinską ......................
Elizabeth, N. J., per J. Butkų 235.25
Fairchance, Pa., per T. Bartašių 1.00
Fitchburg, Mass., per A. Stepo

navičių ...................................... 2.00
Forest City, Pa., per J. Baliuną 207.95
Gary, Ind., per kun. J. S. Marti-

šiuną ...................................... 100.00
Gilbertville, Mass., per M. Petra

vičių .................................k....... 5.00
Grand Rapids, Mich., per A. Bar

šti ............................................. 85.00
Ham*mond, Ind., per L. Serbentą 13.00
Hartford, Conn., per kun. J. J.

Ambotą  .........................  191.50
Hazleton, Pa., per J. Marcinke

vičių .......................................... 35.40
Hamphill, W. Va., per J.Kalvaitį 2.50
Herkimer, N. Y., per J. J. Dami-

davičių ..................................... 50.25
Homestead, Pa., per kun. S. J.

čepanonj .............................. 264.45 j
Hoosick Falls., N. Y., per A. Ve- L 

riką....................................... 39.751 gaiš Aukso-Sidabro Fondan yra
Indiana Harbor, ind., per v. ei- Į suplaukę iki 1923 m. birželio 1
Jersey City, N. J., per kun. J. I d., $15,140.91. Gi auksiniais bei 

'U. Krasnicką ......... „ ^....112.501 sidariniais daiktais, kitų šalių
Seansas City, Kans., B. Strumilą 30.501 . . . . T . . T . _ ,
kenosha, Wis., per J. A. Micke- I pinigais ir Lietuvos Laisves bo-

........;;;.r-r-įj 241,60 Į nais ir kuponais reikia spėti bus Kewanee, III., per K. J. Skra- I , , ,5, . . _ .
bul į......................................... 107.001 gal kitą tiek, o gal ir daugiau.

Kingston, Pa., per K. Kučinską 3.50 j §jas skaitlines skelbdamas, 
Kitchnere, Canada, per K. Celki 2,501 . ’
Kulpmon, Pa., per J. žiurinską 12.50 I ska/ltau savo mailoijią pareigą 1S-
Lawrence Mass., per J. Sekj ... ^.00 I rejkšti Visiems aukavusiems
Lewiston, Me., per B. Ivaskiutę 109.25 ! _ , , .
Lewiston, Me., per V. Vaičiulaitę 2.501 Aulkso-S'ldabroi Fondam ar tai pl-
Lincoln, N. H., per L. L. Pasko

los Komitetą .......................... 32.00
Ldvingston, III., per F. Jurkonį 8.50 
Long Island City, N. Y., pei’ J.

Šidlauską ................................ 31.00
Los Angeles, Calif., per K. L.

Lubiną .................................... 32.00
Lowell, Mass., per J. A. Nor

kūną ......................................... 11.25
Manchester, Conn., per V. Kun

drotą .......................................... 1.00
Manchester, N. H., per A. Kikuti 36.25
Maspeth, N. Y., per K. Brusoką 10.00
Mellen, Wis., pei' V. Medutį .... 10.00
Meriden Conn., per J. D. Dang-

vecką ............   20.00
Milwaukee, Wis., per J. Boreišį 97.00
Montello, Mass., per M. Abračin-

ską .......................................... 572.35
Montello, Mass., per kun. J.

švagždi .................................... 84.00
Montreal, Canada, per J. Žemaiti 5.00
Mount Carmel, Pa., per kun. V.

Baltušką.................................. 60.00
Mount Carmel Pa., per G. F. La-

nusk} ...................................... 147.25
Nashua, N. H., per kun. P. Da-

niuną ...................................... 48.00
Newark, N. J., per K. Vašką 129.35 
New Britai n, Conn., per A. J.

Krušiną.................................... 40.75
Nevv Haven, Conn., per F. Rum-

ską .......................................... 139.25
New York, N. Y., per kun. J.

šeštoką .................................. 117.20
New York, N. Y., per J. Noreiką,

Bronx ......................................   89.00
Nevv York., N. Y., per Liet. Fin.

Misiją .................................... 107.75
Nevv York, N. Y., per P. Zarun-

skaitę .......................................  56.90
Niagara Falls, N. Y., per J.

Genį ...................................  103.00
Norfolk, Va., per M. H. Mizaro- i

ką ...............................................  5.00
North Adams, Mass., per A. Ja

nušką ...................................... 15.55
Northampton, Mass., per J. Ku- i 

biliu .-.........-..................-............. 15.00
Northampton, IVIasss., J. Vai- I

čiulj ................   10.00
Norwood, Mass., per V. Verciac- 

ką . ’............    151.50
Orange, Mass., Šv. Petro Dr-ja 10.00
Oregon City, Oreg., A. Grazin-

skis .......    10.001
Falmerton, Pa., J. Misevičių .... 23.75
Paterson, N. J., per kun. J. Pet

raitį .......................................... 78.001
Paulsbcrro, N. J., V. Buclzeika .... 2.00
Philadelphia, Pa., per kun. J. J. j

Kaulaki ............................  347.57
Philadelphia, Pa., per P. Jeneliu- ] 

ną ................................... 257.85
Philadelphia, Pa., per S. J. OI- j 

biną  ................................ 190.00
Pittsburgh, Pa., per J. Navalin

ską ............................................ 72.50
Pittsburgh, Pa., per R. Paplaus- '

ką ............................................ 50.00
Pittsburgh, Pa., per kun. J. Vaiš- n | 

norą .    "
Pittsburgh, Pa., per K. Pocių
Pittsburg, Pa., per J. Milių
Pittsfield, Mass., per A. Chesny 33.001
Pittston, Pa., per Geo. Cussick 110.31
PitUston, Pa., per J. J. ševetą 10.00
Pittston, Pa., S. L. R. K. A. 233

kuopa ...............................   10.00
Plymouth Pa., per K. Amešių 5.00
Pocattello, Idaho, D. Sergunas 10.00
Port Washington, Wis., per S.

Jankūną .................................. 30.00
Providence, R. I., per kun. J.

Čapliką ......................•............ 302.50
Racine, Wis., per K. Urbušą ... 234.50
Racine, Wiss., per K. Juškevičių 2.00
Racine Wis., A. Kunsmonas....... 1.00
Reading, Pa., per J. Pautienių 75.75
Richmond Hills, N. Y., K. B.

Rasmontas ...............1................ 5.00
Richmond Hills, N. Y., K. Baltru-

šaitis 5.00

matome Lietuvoje naujai išleis
tus savus pinigus — litus, kurių 
kursas yra pastovus ir lygus 
auksui, nes valdžios žinioje 
esantis Lietuvos Bankas, kuriam 
pinigų leidimas pavesas, yra nu
sistatęs leisti apyvarton tiktai 
tiek naujų pinigų, kad juos vi
sus butų galima padengti auksu, 
sidabru arba 'kita turima aukš
ta ir pastovia valiuta, kaip pa
vyzdžiui Amerikos doleriais, An
glijos svarais, ir tt. *

Įsigijus Lietuvai pastovius pi
nigus, visame gyvenime prasi
dės nauja šviesesnė gadynė; ims 
augti prekyba, pradės klesteli 
pramonė ir žmonių gerovei atsi
darys skaistesnė ateitis.

Tad garbė Amerikos lietu
viams, kurie kad ir toli nuo Lie
tuvos gyvendami taip artimai 
atjaučia visus Tėvynės reikalus 
ir skuba jai pagelbon.

Be pačių aukot^įy>didelė pa
dėka priklauso ir Lietuvos Lais
vės Paskolos Komitetams, kurie 
su dideliu darbštumu ir pasi
šventimu prisidėjo prie rinkimo 
aukų Aukso-Sidabro Fondan, o 
taip pat patrijotingai Amerikos 
lietuvių spaudai ir kitoms orga
nizacijoms bei gerbiamiems vei
kėjams, kurie prie to darbo uo
liai, prisidėjo.

V. Čarneckis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

ar-

be 
ir

šių melų po $1.50. Gi nuo 
rugpiučio 1 dienos, narine mo
kestis bus po $3.00 .

Narai užsimokėję dabar 
ba po 1 dienai rugpiučio 
tampa, pilnu amžinu nariu, 
jokių mėnesinių, metinių 
ekstra mokyčių.

Prigulėti prie Lithuanian 
National Art Thcatre gali nuo 
mažiausio kudiijčio (iki seniau
siam seneliui, kaip vyrai taip 
ir moterįs, tk turi būti lietu
vis—lietuviškos kilmės. Yra 
taipgi ir garbės narių ir kito
kių skyriai, bet dar galutinai 
nesuformuluota — kiek vė
liaus bus paskelbta apie tai 
palčiau.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tol. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai prak t akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbuČiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

. Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se nvoterims ir 
merginoms; kreipU 
kites, o rasite 
pagelbą.

Tikslas.
Art

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

33.00
19.00
21.55

menu ir kultu- 
parodyti Ameri- 
jaunimui, kad 
ko bijotis va-

Lietuvių tautos teatras 
įsikūręs*

Lithuanian National 
Thcatre tikslas yra supažindin
ti Amerikiečius su lietuvių tau
tos papročiais, 
ra. Taipgi ir 
kos lietuvių 
i št ikrų jų, nėra
dintis save lietuviu, nes lietu
viais nei kiek nemažiau gali 
pasirodyti, kaip ir kitos kultū
riškos tautos. Lithuanian 
National Art Thęatre kaip 
greitai galės pradės statyti vei
kalus visose lietuvių kolonijo
se ir ne saliunuose, ne skie
puose, bet didžiausiuose teat
ruose, ne tik lietuviams, bet ir 
visiems» Amerikonams. Pir
miausia veikalai bus statomi 
Broadway teatruose 'ang'lų ir 
lietuvių kalbom.—Scherzo.

Red. prierašas: Dedami kai
po žinią, visą rėksmingiausią 
rekliamą apleidžiame.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewlcz

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa

sitarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

?!tišką prižiurę ji- 
^mą. Duodu pata- 
' rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted Sfy

Su-

ku-

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

nigais, ar aukso bei sidabro 
daiktais ar Lietuvos Laisves Pa
skolos bonais ir kuponais, Lietu
vos valdžios vatd$į nuoširdžią 
padėką.

Brangus ir gerbiami tėvynai
niai ! Jūsų gausi parama Lietu
vos Valstybės Iždui jo savosios 
valiutos kūrimo metu jau yra 
atnešusi vaisių, šiandien jau

Ketvirtadieny, birželio 14 d., 
1923 metais, įvyko Steigiama
sis Lietuvių Tautos Teatro 
sirinkimas, “Garso” name, 
deracijos kambary.

Tapo išrinkta valdyba,
rian pateko šie asmenys: —A. 
S. Angeles, pirm., X. Šimans
kis, vice-rpirm,, E. Useliutė— 
p-ni Angeles, raštin. ir A. B. 
Strimaitis iždin.

Kasos globėjų ir kitokių ko
misijų rinkimas atidėtas se
kančiam susirinkimui, kuris į- 
vyks birželio 21 d., š. m., 
“>Garso” name, Federacijos 
kambary, 8 vai. vakare.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Mokestis.

Yptiškai arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicagd.
Narių įstojimo mokestis nu

statyta iki rugpiučio 1 dienos Turtas virš $8,000,000.00 
—. t ........... .

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicafo, 111.

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

Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^=DR. HERZMAN^
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomai per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1126 W. 
18th £>t., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Cinai 
3110 arba 0375

Makt j Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai i

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St.. kampa. 
lueaTltt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tol. 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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5182

DR. M. STUPNIGK1
8107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra ■ 

v „ uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Z

Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, Ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362 ;
1824 Wabansia Avė. 

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

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

3261 South Halsted Si.
Tai. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 0—9 P3I. 
Ned. 10—12 A. M.

» Residencs Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NodSliomis nuo 9 iki 12 rytų 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 fld 12 Ii

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo1 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan

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

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tol. z YardH 094. *

Ofiso vai.: 8 Dd 10 v. ryte-, 1 fld S 
ir 7 iki 9 v., Jiedildlenįais nuo 12 

Iki l Aral. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—Š^SS 
>. 1707 W. 47th St.

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

iki 2 vai. po pietų.

„ Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM ChieagC 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po ploti 
7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. ChicagųDR. P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel?Fairfax 5574 

Chicago

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

OptMMtrlal 
r«L BOU LavaH MtT 

M4M B.Aal 
Kampas 47Garsinkitės Naujienose 3325 So. Halsted SU Chicago, Hl.
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Th« UilMta My Navi 

VubUafiod IMfly tzeapt Sudyy by 
Fha Llthtuuiiaa Vbw» PbK Oų lae.

Idttor R Grigaiti*

«r1» South HaistM tonai 
Chicago, UI. 

Talephona RaoMvalt 8Mfl

Subacription Rataai
88.00 par yaar in Canada.
87 ifl pat yaar autaida of ChkagB.
>8.00 par year in Chicaga

8c per copy.

Entered m Sccond Clasa Mattar 
“^Sh,17th* 1914» *t tha Pont Office 
•f Chicago, III., endot tha act pf 
March 2nd, 1879.

Kauflano* aina kaadian. iiakirlaat 
■akrr m dienius. Laidiia Naujian* Ben
dro?*, 1739 So. Halated St., Chicago, 
£11. — Talafonaai Booiavalt 8800.

Uisimokijimg kalnai
Chicagoje — paitoi 

Metama ..........
Pusei meta ___ ____
Trinu minėsi am> .. 
Dviem mineaiam - r ■ 
Vienm minėsiu! . . ,

Chicagoje per naifatataflViena kf/niia^^ ,
Savaitei , , , ■ 18c

Minėsiu! ...... 75®
SavienytoM VabtfjoM m flhicagoja 

paltu:
Metama------ $7.qq
Puse! meti ________________  8.M
Trims mėnesiams -.......... - 1.71
Dviem mėnesiam _______ 1.211 
Vienam mėnesiui . , ,7f

Lietuvon ir kitur uirieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams------------------ $8.00
Pusei metų ____ - .. . 4.0(
Trims mėnesiams 2.0(
Pinigus reikia siųsti paltu Money 

Orderiu, kartu su užsakymo.

18.00
4.90
2.00

...........i,

Apž valga į
STAMBUS POLITIKIERIUS 

ĮSIVĖLĖ Į SKANDALĄ.

Amerikos 
mokyklos.

Paskutiniais metais Ame
rikos universitetuose kilo 
nemažai skandalų dėl nuo
monių varžymo. Prieš kelis 
metus iš Pennsylvanijos 
universiteto liko pašalintas 
žinomas Scott Nearing. Ne- 
aringą pašalino už tai, kad 
jis buvo socialistas ir nesibi
jojo atvirai savo nuomones 
reikšti. 1920 m. iš Rice In
stituto tapo pašalintas prof. 
Edvvards, kurio nuomonės 
irgi nepatiko mokyklos ve
dėjams. Wisconsin univer
sitetas uždraudė kalbėt Up- 
ton Sinclair’ui, o Clarke uni
versitetas — Scott Nearin- 
g’ui.

Tai tik keli pavyzdžiai iš 
praeities. Dabar Amherst 
kolegijoje pasikartojo vėl to
kia pat istorija. 1912 m. tai 
kolegijai prezidentu liko pa
skirtas Alexander Meikle- 
john, labai pažangus ir pla
čių pažiūrų žmogus. Iš pat 
pradžių jis pareiškė, kad jis 
bandysiąs įvesti mokyklon 
naujų reformų. Jis sakė, 
kad mokyklos turi auklėti ne 
papūgas,
žmones, kurie 
mones kartotų, bet' patys 
mokėtų savistoviai galvoti. 
Sąryšyje su .tuo jis pakvietė 
naujų profešorių, kuriems

buvo duota pilnos laisvės 
reikšti savo^ nuomones. Vi
suomeniniai mokslai, dėl ku
rių beveik visuomet ir kįla 
nesusipratimai ihokyklose, 
pradėta Amherste aiškinti 
visai kitaip, .negu konserva
tyviuose universitetuose, 
kur ekonomijos profesoria 
skaito savo pareiga smerkti 
marksizmą, o daugiausia do
mės .kreipti į laisvos preky
bos principu.

Tokios “here^ijos” nepa
tiko Amhersto kolegijos ta
rybai, kuri siomis dienomis 
pareikalavo,’ kad preziden
tas Meiklejohn rezignuotų. 
Prezidentas rezignavo. Bu
vusių kolegijos studentų 
pokylyje jis pareiškė:

; “Amerika bando būti 
demokratinga, bet ji neži
no; kaip to atsiekti. Privi
legijos, turtas, aukšta tar- 
nyga ir socialinė klyka 
vis dar tebedaro įtakos : 
Amerikos žmonių galvoji
mą. Amerikiečiai nesu
pranta savo pareigų, bet 
jie nori, kad jų vaikai su
prastų tas pareigas. Mes 
dar neišmokome galvoti, 
kas mums reikia daryti, o 
tai mes turime išrilokti.”
Bet, matoma, jaunoji 

gentkartė suprato savo švie
tėją. Trylika baigusiųjų 
studentų atsisakė imti iš 
Amhersto diplomus, sakyda
mi, kad tai butų išdavystė 
laisvos mokyklos principų. 
O Amhersto kolegija iki šio 
laiko ir buvo skaitoma viena 
pažangiausiųjų Amerikos 
mokyklų, kuriai rūpėjo tin
kamai jaunimą auklėti.

Pasak Meiklejohno, visi 
Amerikos ankštųjų mokyklų 
blogumai pareina , nuo to, 
<^d jos yra kontroliuoja
mos žmonių, kurie nič nie
ko nenusimano apie švietimo 
reikalus. Jie yra konservą- < 
tyvųs ir kiekvieną pažanges
nę idėją skaito herezija. Bet 
tie karts nuo karto pasireiš
kiantys skandalai rodo, jog 
tolyn vis labiau žmonės ne- 
>epasitenkina tokiomis mo
kyklomis, kurios, anot Sinc- 
airo, tvarkomos, kaip de- 

partamentinės krautuvės.

WilUam G. McAdoo, buvu- 
s»is iždo sekretorius, turi New 
Yorke atidaręs advokatų ofi
są. Prieš kiek laiko liko pa
trauktas atsakomybėn Charles 
W. Morse, United States Tran- 
sport Co. prezidentas, už kai 
kuriuos nelabai gražius dar
belius. Laike tyrinėjimo pasi
rodė, kad ir McAdoo firma 
turėjusi labai artimų ryšių su 
minėta laivų kompanija.

Charles Morse buvęs pada
ręs su McAdoo, Cotton ir 
Franklino firma sutartį, ku
ria einant til firma turėjo gau
ti $1 už kiekvieną anglių to
ną išvežamą į Franciją ir 75 
centus nuo tono, išvežamo 
Italiją. Tai buvęs firmos atly
ginimas už atlikimą visų rei
kiamų formališkumų dėl siun
timo anglių į užsienį.

Kiek ištikrųjų buvo sumo
kėta McAdoo firmai, apie tai 
nieko nesakoma. > Bet Frandi- 
jai buvo pažadė'ta pristatyti 
444,000 tonų anglies, o Itali
jai šeši laivų kroviniai. Jeigu 
visa tai butų buvę išlpildyta, 
tai McAdoo firma jpuitų ga
vusi apie $750,000. Išipildyti 
kontraktų ’ nepaisisekė todėl, 
kad valdžia įsimaišė ir 
draudė išvežti anglis, nes 
buvo daroma apsilenkiant 
įstatymais.

Teisme McAdoo vardo mi
nėjimas sukėlęs didelio suju
dimo. Mat, McAdoo yra stam
bus potfitikiciriuis, Įkutfis karhą 
<ą tik nebuvo nominuotas į 
prezidentus. Todėl jo įsivėli
mas į tą skandalą yra labai 
nemalonus dalykas jo partijos 
žmonėms.

pasiduoda jų suvedžiojimams 
ir neužsileidžia jų ginamiems 
žydeliams komisarams ir 
žydberniams bolševikams. 
Pav., Lietuvos respublika, 
nors čia dauguma valdinin
kų ir socialistai, bet visgi 
klierikalų šalis. Mat, pas mus 
Seimas ligšiol buvo daugu
moj krikščioniškas, tikybos 
laisve užtikrinta, nuosavybes 
teisės apsaugomos, duonelės, 
mėselės užtenka, 
vikų Rusija, 
pateko visuomenės atmatos, 
kur iš bažnyči 
atrus ir sandėlius daro, kur 
žydeliai norėjo žmoneles į- 
pra tinti valgyt komunose 
žmogieną, komisarų puotų 
liekanas, tai jau nebe klieri- 
kališkas kraštas. Tokia ša
limi nori socialistai padaryt 
ir musų brangią tžvynę Lie
tuvą. Jų nuomone, tik žy
dų, bolševikų valdoma ša
lis yra neklierikališka.”

demonstravo ne mažiau 500 
tūkstančių darbininkų. Pa
našiai buvo ir kitose vieto
se.”

SUSTOJO ĖJĘS “KRAŠTO 
BALSAS”.

. Ot, bolše- 
iiir valdžion

ravorus, te-

bet\ mąstančius
kitų nuo-

Pakartų merginos už
puolikus, jei tik teisės 

leistų.
«-------- <—

“Aš jus pakarčiau, jei tik 
teisės leistų man tatai pada
ryti”, pareiškė Oak Park po
licijos nuovados viršininkas, 
Frank A. McKee, antradienį 
trim 15 metų merginos užpuo- 
ikams. Visi trys vaikėzai pa
braukti j grand jury po $10,- 
000 bondsu kiekvienas.

[Pasakojimas]

(Tęsinys)

—Visa tai — tariau — aišku dabar, 
kaip diena, ir nors bukliai sumanyta, bet 
paprasta ir įmanoma. Ką darei toliau, pa
likęs Bessopo Pilį?

—Gerai įsidėmėjęs medžio vietą ir vi
są jo išvaizdą, grįžau namo. Bet kai tik 
pasitraukiau nuo “velnio suolo,” prošvais- 
ta medy išnyko; ir kaip aš nesisukau, nie
kaip jos nebegalėjau matyt. Įstabiais 
dalykas visoj toj istorijoj man buvo - tai 
(kaip pakartojami bandymai mane pilnai 
įtikino), kad kalbamosios prošvaistos ne
matyt nė iš jokios kitos- vietos, kaip tik 
nuo to siauro uolos skarde žambo.

—Toj ekskursijoj į “Vyskupo hotelį” 
buvo su manim ir Jupiteris, kurs, matyt,

li z- 
tai
su

ATSIVERTĖLIAI

‘Draugas” labai apsidžiau
gė Atsivertusio Valstiečio 
straipsniu, kuris tįlpo “Vieny

tą 
sa-

/ėję”. Jis perspausdino 
straipsnį, pridėdamas nuo 
vęs tokią pastabą:

“Jeigu visokio plauko 
cialistams vis sekasi mulkin
ti visuomenės dalį, tai ačiū 
žmonių nesusipratimui. Bet 
mes galime džiaugtis, kad 
šiandien tie tamsybės debe
siai social-laisvamanių palai
komi vis labiau retėja ir 
žmonės jau nepigu prigaudi
nėti melais, o net ir klaidi
namieji atsiliepia prieš tam
sybės apaštalus ir stiprų ir 
teisingą pamokslą jiems iš
rėžia.”
Ir kad tas Atsivertusio Vals

tiečio pamokslas yra stiprus, 
nors ir visiškai neteisingas, 
apie tai abejoti negalima. Tik 
klausykite, ką jis sako:

“Klerikalais socialistai be
dieviai vadina visus tikin
čiuosius katalikus, kurie ne

pastebėjęs, /kad per kelias pastarąsias sa
vaites aš buvau pakrikęs ir nesavas, įma
nomai stengės niekur nepalikt mane vie
ną. Betgi ant rytojaus aš, atsikėlęs labai 
anksti, sugebėjau ištrukti iš jo sargybos 
ir nuėjau į kalnus Ieškoti to medžio. Po ilgo 
klaidžiojimo suradau. O kai jau naktį su
grįžau namo, tai negras norėjo išperti man 
kailį. Kas buvo toliau, man regis tu jau 
tiek pat žinai, kiek ir aš.

—Tur būt, — tariau, — pirmu atve
ju kasdami nepataikėme vietos tik per 
Jupitero paikumą — vietoj paleisti vaba
lą pro kairiąją kaukolės akį, jis paleido 
pro dešiniąją.

—Lygiai taip ir buvo. Del tokios klai
dos pasidarė apie pustrečio colio nukrypi
mas į šalį “šovinio” vietoj, vadinąs ties 
aęčiausiųoju į niedį kuoleliu. Jeigu turtas 
butų buvęs < paketas “šovinio” vietoj, tai 
klaida nebūtų G turėjus didelės reikšmės.
Bet tas “šovinis,” kartu su artimiausia i į 
jį metįžip • kamieno vieta, buvo vien tam 
tikri* Ąu ’ taškai linijos krypčiai įsteigti. 
Suprantamas tat dalykas, kad klaida, nors
pradžioj visai menka, matuojant tolyn vis

so-

Tokių užmetimų socialis
tams gali dalyti tik žmogus, 
kuris sužiniai mchfoja arba 
yra visiškas ignorantas, kuris 
ne tik nieko nenuvokia apie 
socializmą arba bolševizmą, bet 
gali paklysti tarp trijų pušių. 
Su atsivertėliais bėda yra ta, 
kad jie maino savo įsitikini
mus, kaip moterys skrybėlių 
madas — kas tris menesius. 
Tarp “salveišenų” tankiai gali
ma užtikti kalbėtojų, kurie 
pradeda savo kabią maž daug 
taip: “Aš buvau girtuoklis, ve
džiau palaidą gyvenimą, 
dabar atsiverčiau ir cinu 
taus nurodytais keliais”, 
So far so good. Bet Dr.
sako, kad visi tie religiniai at
sivertėliai yra neurastenikai, 
kurie “verčiasi” sšvo gyveni
me bent po kelis kartus.

Pasakymas, kad į dauguma 
Lietuvos valdininkų yra socia
listai, yra gryniausias absur
das, kuriuo jokis šiek tiek mo
jantis protauti žmogus neįti
kės. Bet “Draugas” visa tai 
>aduoda, kaipo neginčijamą 
tiesą. Ar reikia po to stebėis, 
<ad “Draugo” ir< jo atsivertu
sių vienminčių tiesos yra lie- 
sios, kaip tos bibliškosios kar
vės.

Kad Maskvoje galėjo demons
truoti ‘no mažiau 500 tūkstan
čių darbininkų”, tai pasakai 
gali tikėti tik vaikai. Bet Ąn- 
garietis pasigavo Mark Twain*o 
herojaus metodo, kad padarius 
didelio įspūdžio savo draugams 
amerikiečiams. Tvvain’o hero
jus nori įtikinti, kad Ameriko
je yra labai daug žydų. Esą jis 
asmeniškai jų pažįstąs 500,000. 
Vienok vėliau jis prisipažįsta, 
kad taį esanti netiesa. Tokią 
didelę skaitlinę jis suminėjęs 
tiktai tam, kad padarius dides
nio įspūdžio.

Z. Angarietis irgi taip elgia
si. Žinoma, jis neprisipažįsta, 
kad jis tai daro tiksliai. Ir iš
viso, nežiūrint visų savo klai
dų, Angariets neparašė dar nė 
veno straipsnio, kur bolševikų 
darbai ir jų nepaprastas pasi
sekimas nebūtų buvęs išpustas.

Musų korespondentas rašo:
i

“Pradejusis eiti pavasarį 
1921 m. pažangiečių laik
raštis ‘'Krašto Balsas* galiaus 
jau sustosiąs ėjęs. Apie tai 
praneša įžymiausias to laik
raščio šulas prof. A. Volde
maras, kurs T<. Balso’ 117 
Nr. straipsnyje ‘Kur eina’ 
kritikuodamas krikščionių 
vedamąją politiką pastebi, 
kad krikščionys-demokratai 
sužinojo, )jogei /rinkimuose 
Seimo Jie laimėję 40 vietų, į- 
sakė vėl nubausti ‘K. Balsą’ 
500 litų, delko laikraštis tu
rėsiąs sustoti ėjęs, nes ne
besą iš ko mokėti.” 
Krikščionių politika, mato

ma, nedaug kilo tesiskiria nuo 
caristinės politikos, kuomet bū
davo dainuojama: “A dlia bol- 
ševo progresą nužno čtob bila 
pod prcssom presą”, — o dėl 
didesnio progreso reikia, kad 
spauda butų po slogučiu.

Iš Vilniaus istorijos
Esmaitis: Vilnius, “Liet. Rytai” No 5

(Tęsinys)

kuriuos į desnę miesto dalį. Vokiečiams
Jogaila, 

tokius 
statydavo,

bet
Kris-

ctc.
Brill

PASAKA.

laisvėje” Z. Angarietis 
bando apibudinti pastaruosius 
įvykius Europoje. Pasak jo, 
viso pasaulio buržuazija de
danti pastangų, kad parbloškus 
Rusiją. Bolševikų vldžia, ži- 
ųoma, visuomet esanti neklai
dinga; Rusijos žmonės ją pil
nai remią. Štai ką sako An
garietis:

“Kada Rusijos darbininkai 
išgirdo apie provokacinę An
glijos notą ir apie d. Vorovs- 
kio užmušimą, rodantį, kad 
jau prasidėjo kapitalo už
puolimas ant Rusijos darbi
ninkų, milionines minios iš
ėjo į gatves. Dar niekados 
Rusija nematė taip milžininš- 
kų demonstracijų. Maskvoje

Del trijų kryžių, 
čia pastatęs karalius 
galima pasakyti, kad 
kryžius senovėje 
kaip miestas gaudavo Magde
burgo (kaip ir krikščionišku
mo) teises, kas būdavo daro
ma ir kituose miestuose. Be 
to Vilnių daug kartų yra lankę 
badas ir marai. Tuos kryžius 
Vilniečiai galėjo pastatyti dar, 
kaipo auką, kad' krikščioniš
kasis Dievas saugotų miestą 
nuo maro. Gal lig šiolei tuos 
tris kryžius būtume pamiršę, 
jei 1863 metais nebūtų jų ju
dinusi rusų valdžios prievarta. 
Mat, sako, maišto malšinimo 
metu Trijų Kryžių kalne bu
vę palaidota keletas Lukišky- 
jc nužudytųjų maišto dalinin
kų. Kalne ešanmuosc kryžiuo
se carų valdžia matė anų 
maištininkų gerbimą, ir dėl to 
juos nugriovė. Bet, vietoje tri
jų kryžių, tenai veikiai rados 
trys topoliai, kūrinote kažin 
keno rūpestingos rankos paso
dino. Rusams išsidanginus ir 
vokiečiams atėjus laike di
džiojo karo, vėl tapo pastatyti 
trys balti kryžiai, ant kurių 
padėti parašai tvirtina, jog 
toje vietoje buvę nužudyti sep
tyni pranciškonų vienuoliai. 
Bet tuose parašuose yra dau
giau politikavimo, negu teisy
bės. 

' /
Dabar, mat, Lenkija Vilniu

je savinas! katalikybės mono
polį, tai ir pasaka apie pran
ciškonų žudymus paduodama 
gyvu faktu.

Vilniaus miestui klestėti 
Gedmino ir Algirdo laikais 
trukdė kryžeiviai, kurie 1367 
ir 1477 m. buvo apsupę Vil
nių; kad ir Gedmino pilis 
jiems nebuvo pavykę paimti, 
bet jie išdegino ir apiplėšė di

atsitraukus, Vilniuje 1377 m. 
mirė didysis kunigaikštis Al
girdas, pavedęs Lietuvos val
džią jauniausiam savo sūnui 
— Jogailai. Algirdo kūnas bu
vo iškilmingai palaidotas tų 
laikų lietuvių papročiu. Šven
taragio klonyje, kur buvo ruo- 
muva, didžiulės žmonių mi
nios akivaizdoje degė laužas, 
ant kurio drauge su Algirdo 
kimu buvo sudeginti jo ginklai, 
drabužiai, mėgiamieji daiktai 
ir aštuoniolika jo arklių.*).

Vidaus Jogailos su Keistu
čiu karai, Jogailos numylėti
nio Vaidilos kląstos, kryžeivių 
įsikišimas į naminius lietuvių 
vaidus, Jogailos su Vytautu 
ilgas karaą, kryžeivių magist
ro Konrado Varenrodo Vil
niaus apsiautimas, plėšimas' ir 
naikinimas sutausotų žmonių 
turtų ir, pagaliau, 1399 m. 
gaisras, kuris buvo nudeginęs 
didesnę miesto pusę, įskili 
minėtųjų nelaimių vaisiai — 
badas ir maras, — buvo be
veik visai sunaikinę Vilnių.

Jogailai apsikrikštijus drau
ge su žymesniaisiais bajorais 
ir paskelbus Lietuvą katalikų 
valstybe, Vilnius liko krikščio
nių miestas. 1387 m. karalius 
Jogaila jam dovanojo Magde
burgo (kaip ir krikščionišku
mo) teises. Nuo to ’kiiko sena-

ikojomis rados kryžius. Taip 
tat pagoniškas Vilniaus herbas, 
Alkis, kai ką pakeitus, virto 
krikščionišku. Juo miesto val
dyba (magistratas) naudoda
vosi ligi 1840 m., ligi Magde
burgo teises panaikinimo; pas
kui Vilniaus herbu buvo bend
ras visos Lietuvos ženklas — 
Vytis.

Jau Cįledmino laikais Vilniu
je buvo pradėta tverti akme
ninė tvora. Ta tvora buvo nu
tverta nuo Pilies kalno Vilne
lės upės pakraščiu ligi seniau
sios Vilniaus dalies, Bokštu 
vadinamos, paskui buvo pasuk
ta į dešinę Vokiečių gatvę ir 
baigėsi Vingrės upelio aukštu
pyje. Kryžeivių karai, gaidai 
ir patsai laikas beveik visiškai 
buvo sunaikinę tą tvorą. O 
miestas ir plėtėsi ir augo dar
gi .už nutvertos tvoros. Del 
to tat 1504 m. didysis kuni
gaikštis Aleksandras patvirtino 
naujosios Vilniaus, tvoros su
manymą. Tvofą tvėrė miesto 
lėšomis; ji buvo pabaigta 1506 
m. Toje muro sienoje, kuri 
buvo nusitęsusi daugiau per 5 
kilometrus, buvo padaryti pen- 
keri vartai: 1) Vilniaus var
tai buvo ties Radvilio rūmais, 
šių dienų Vilniaus gatvėje; 2) 
Trakų vartai, vėliau, rodos, 
buvo podirbti b. Pranciškonų 
bažnyčios varpine; 3) Krovų 
arba Medininkų variai, vėliau 
buvo .Aušros vartais praminti; 
1) Išganymo vartai ant Vilne
les upės kranto buvo Bokšto 
pradžioje; 5) Rūdninkų variai 
buvo aikštęlėje, kur susiduria 
Pylimo ir Rūdninkų gatvės. 
Be minėtųjų didžiųjų vartų 
dar buvo išeinamieji bokštai, 
kaip: šlapesis, Totorių, Velnio 
bokštas ir kiti. Senovės vartų 
dabar beišliko tik Aušros Var
tai. Tvoros palaikų dar yra 
Bokšte, ties Ausros vartais ir 
ties Zavadzkio sodu Pilies gat
vėje.

(Bus daugiau)
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Expreso Patarnavt 
mas į EUROPĄ!
DEGULIARI-

NIAI išplau
kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

Alkis, vaizdavę^ pasakišką 
milžiną, savo pačia Jenteryte 
ant pečių nešiną, bredantį per 
jurą ar upę, pasiramsčiuojant 
dideliu iš šaknų rautu medžiu, 
lazdos 
mintas 
jo pati 
kiu —

George Washington .............  June 23
S. S. America ....................  June 30
S. S. Leviathan ....................July 4
President Koosevelt ............ July 7
President Filimore ............ July 10
President Harding ............ July 14
President Arthur................ July 14
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t.( t.
United States Lųies 

45 Broadway, New York City 
110 S. Dearborn St., Chitago, 111.

Manageriai Operatoriai dpi
, U. S. Shipping Board

vietoje, — buvo pra- 
šventuoju Krikštapu, 

virto mažulėliu kudi- 
Jczumi, o po milžino

*) živopisnaja Rossija, Tom III, Li- 
tovskoje poliesje.

didėjo, o pasiekus penkiasdešimts pėdų 
atokumo skirtumas pasidarė jau gana di
delis. Ir jei ne tas mano gilus įsitikinimas, 
kad turtas turėjo būt čia kur nors pakas
tas, visas musų darbas butų niekais nuėjęs.

Bet ta tavo puošnioji kalba, tas švi- 
travimas vabalu visą kelionę — buvo taip 
begalo keista! Aš tikrai maniau, kad tu 
pamišęs. Ir kodėl tu būtinai užsispyrei 
mesti pro kaukolės akį vabalą, o ne ku- 
lipką?

—Tiesą sakant, man buvo pusėtinai 
pagrisęs tasai tavo aiškus įtarimas, kad 
aš esąs pakvaišęs, o todėl nusitariau savo
tišku budu tave nubausti, pavartojant tru
putį mistifikacijos. Del to tai aš taip švi- 
travau nešdamas vabalą, dėl to tai ir lie
piau jį iš medžio paleisti. Pastarąją mintį 
pąkišo man į tavo paties pastebėjimas apie 
jo svarumą. '; J

—Taip, nlatau. Bet yra dar vienas da
lykas, kurio aš niekaip negaliu sau išsiaiš
kinti.; Kieno galėtų būt, ir kaip jie ten at
sirado tie žmonių grobiai, kuriuos atka
sėme?

—Tai klausimas, kurį aš nedaugiau 
sugebu atsakyt, kaip ir tu. Pečiau man 
regis, kad jų ten atsiradimas išsiaiškinti 
galima tik vienaip — nors apie tokią žiau
rybę baisu dagi ir prisiminti. Aišku, kad 
Kidas — jei ištikrųjų Kidas tą turtą ten 
paslėpė, nors neabejoju, kad jis — aišku, 
kad tame darbe jis turėjo turėti padėjėjų. 
Darbą baigus jis, veikiausiai, nusprendė, 
kad patogiau bus jam atsikračius visų sa
vo paslapties dalyvių. Ir kol jo padėjėjai 
dar tebebuvo duobėj, jiems pakako -gal 
būt poros smūgių, o gal būt reikėjo viso 
tuzino — kas gal žinoti?

(GALAS)

M. Ašara.

Sudiev. 1
1 Suvied, sudiev; ranįus sodneli, z 

Neliūsk, žaliuok, žydėk I
Sudiev skaidrus, sriaunus' upeli, 
Į gilų ežerą skubėk... '

f t
Tik aš kame save raminsiu,
Kada siela raudos,

Kuo širdį alpstančią gaivinsiu, 
Kai ilgesys bujos? . '

Kas trumpins nuobodžias, ilgąsias, 
Nelinksmas lūkesčio dienas, 
Kas beį-kveps mintis švelniąsias, 
Kur kyla, veržias į dausas?...

Sudiev tau, nekalbus sodneli!
Neliūsk, žaliuok, žydėk!
Sudiev ir tau, sriaunus upeli, 
Į gilų ežerą skubėk 1...

(“Jaunimas”)

L. Matkus.
Ar meilė širdyje gyvena,
aš nežinau...—
Ir kam -paveikslą tavo gražų 
visur matau?
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Kąm kankinu krutinę savo...
• Kodėl paveikslą gražų tavo — 

visur matau?

Kodėl negimsta mintys mano? 
Ar meile širdyje gyvena?— 
Aš nežinau.

(“L. žinios”)
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Tik Tūkstantis

būt”.

revoliu-
socialis-

laimingi lai- 
nesenai rase, 
eina paskui

“'Vilnięs” 46 mini. beskaity
damas Dūdeles straipsnį ko tik 
neapsiverkiau. Kiek tame 

staripsnyje baimės, pagundų, 
sielvarto, poezijos ir pasišven
timo kovoti “ant žūt

Su kuo?
Ogi su socialistais.
Ir kaipgi tie garsus 

cionieriai nekovos su
tais, kad visi tie žmonės, ku
riuos jie buvo apkvailinę ku
riam laikui, vėl pradeda grįžti 
prie socialistų!

Baisu! Baigias 
kai. Dėdelė dar 
kad visos minios
juos; socialistų jau visai nebė
ra. O dabar?

Nerimastis apima, širpuliai 
krato, baisu daros, kad žmo
nės pamatę komunistų nesą
mones, grįžta prie socialistų. 
Buvo visos minios, buvo geri 
laikai, o dabar: “raudonasis 
tūkstantis” ir— taškas.

Man taip liūdna ir graudu pa
sidarė kai pamislijau, jog ne
trukus neliks nė to tūkstančio, 
kaip nebeliko tų “minių”. Kur 
dings tada visi tie “tikrieji ko
votojai “už darbininku lais
vę” ?

Kad paslėpti (likučius .to 
“raudonojo tuksiančio”, kol jis 
visai neištirpo, “tikrieji kovo i 
tojai” laksto prie visokių par
tijų prašydamies, kad priimtų 
juos į “bendrą frontą” ir pa
slėptų nors “vadus” tos galin
gos armijos. Bet, nelaime! Iki 
šiol vis be pasekmių.

“Nėra reikalo slėpti, kati 
musų padėjimas yra keblus ir

f ta. Tai kaip tu čia žmogus iš
silaikysi nuo tokių pagundų. 
Baisios pagundos! Baisesnių 
pagundų turbūt nei šv. Anta
nas nekentėjo. iViešpatie, ap- 
sergėk bolševikiškos mados 
skelbėjų nugarkaulius nuo bur
žuazinių girnų!

O kad pavojus jų nugarkau
liams nuo buržuazinių girnų 
nepraslinko, tą patvirtina ir 
pats Dūdelė, nes jis net “rėk
damas sako, kad “ne, ne ir dar 
sykį ne!”

Išlikro, labai sunku išsilai
kyti nuo pagundų tiems, ku
rie madas vaiko. Nespėjai 
l>ri,prasti prie vienos, žiūrėk 
jau kitokia mada tave gundo.

Kad Dėdelė yra gundomas 
buržuazinės mados, tai ma
tyt iš viso to jo graudaus raš
to. Bet, ant galo, kurgi žmo- 

Igus dingsi su tuo paklydusiu 
tuksiančiu? Į bendrą frontą 
niekas nepriima, o čia buržua
zinė mada taip vilioja, kad Dė
delė priėjo prie išvados, jogei 
pralobimas, kaipo visuomenės 
faktorius gali ir tą likusį tū
kstantį nuvesti į ramius bur
žuazinius vandenis.

“Kas silpnesnis 
gali neišsi laikylti 
eilėse, gali pavargt
Ii priešu virst”. — Ak, kokia 
puiki poezija!

Dėdelė sako, kad l^usijoj 
taipgi daug komunistų apsirgo 
buržuazine mada. O ant galo: 
■Juk sąlygos labai tankiai drū

tesnės už žmogų”.
Viešpatie, lišgelbėk Dėdelės 

nugarkaulį nuo buržuazinių 
girnų!.. —Sparva.

Žydy kampanjia prieš 
Lietuvą

“Elta” praneša:
—Paistamo'ju laiku kai ku

rie Lietuvos žydai pradėjo vėl 
užsieniuose griežtą akciją prieš 
Lietuvą, skųsdamiesi, kad čia 
žydai esą baisiai persekiojami, 
jų teisės laužomos, visi paža
dai jiems ncpildomi ir t.t. žy
dų Dcle^tlcijų Komiteto storo* 
kos Biuletenis leidžiamas Pa- 
ryziuje s. m. gegužės mėn. 15 
d. pašvęstas išimtinai taria* 
mani žydų persekiojimui Lie
tuvoje. Jame figūruoją dau
giausia buvusio žydų miriislerio 
Soloveičiko, S. Rozcnbaumo ir 
Garfunkelio kalbąs ir argu
mentai. Prieš Lietuvoj Vy
riausybę ir atskirus jos narius 
paleistą visa eilė šmeižtų, ku
rie gali būti kriminalinių bylų 
objektu. Kampanija vedama 
daugiausia tikslu diskredituoti

Kaunas
STREIKAS “VARPO” SPAUS

TUVĖJE.

Gegužės 28 d. 11 vai. ryto su
streikavo visi (35) “Varpo” 
spaustuves darbininkai. Reika
lavimai grynai ekonomiški. Dė- 
liaj streiko sustojo ėję laikraš
čiai: “Lietuvos Žinios”, “Lie
tuvos Ūkininkas”, “Darbinin
kas” (D. Federacijos) “Lietu
vos Dirva” ir spausdinamosios 
knygos., Darbininkai prašo 
25% priedo. Darbdaviai pasiū
lė 10%. Eina derybos. (L-va)

v
yięe-direktorį. Jis iš tikrųjų 
konstatavo, kad lenkų mokyk
lose didesnę dalį mokinių su
daro ne lenkai. Dabar Latvi
jos vyriausybe imasi griežtų 
priemonių tam lenkinimui su
laikyti ir tarp kito greitu laiku 
išleidžia įstatymą, kuriuomi 
bus griežtai uždrausta vieno 
tautybės mokiniams stoti į ki
tos tautybes mokyklas, o tau
tybė bus skiriama ne sulig kal
ba, kuria mokinys kalba na
mie, o tikras prigulėjimas prie 
vienos ar kitos tautybės.

(IL-va)
Ateikite Nedalioj i CONGRESS PARKA
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

musų pirkėjams.

tantis tai

dvasia, tas

supykt, ga-

riausybę ir visuomenę. Pama
tinė premisa, iš kurios išeina 
biuletenas, yra paimta iš prof. 
Voldemaro straipsnio, kuris 
čia vis prancūzų vertime pa
duodamas, ir kuris turįs kon
statuoti, kad Lietuvos atstaty
mas esąs 
nuopelnas, 
simokanti

kuone vienų žydų

jų teisių' 
ir persekiojimais. 

Faktų, kur tos teisės laužomos 
ir kur apsireiškia persekioji
mai, Biuletenis vengia padavi
nėti arba paduoda tokių, kurie 
nieko neįtikina, tačiau visas to
nas yra griežtai agresingas ir 
alermuojantis

Lietuvių ir latvių eks
kursijos Lietuvon.

MEDICINOS PERSONALAS 
LATVIJOJ.

“Latvių-Lietuvių Vienybes” 
draugija rengia šią vasarą savo 
narių ekskursiją Lietuvon. Eks
kursija išvažiuos iš Rygos bir
želio 20 d. ir vyksta per Prie
kulę Klaipėdos, iš kur garlai
viu—Nemunu plauks Kaunan. 
Iš Kauno “LJL. V.” draugijos 
ekskursija grįžta Rygon kartu 
su “Šviesos” draugijos ekskur
sija, kuri vyksta 2 dieni vėliaus 
ir važiuoja stačiai Kaunan.

. (L-va)

Latviu Lenkinimas Lat- 
galijoj.

Latvijos švietimo ministeri
ja skundams apie latvių lenki
nimų atgali jos mokyklose iš
tirti vietose ‘pasiuntė savo tam 
tikrą delegaciją, departamento

Ryga. E. — Pasak “Rigasche 
Rundschau” Latvijęj esą 763 
gydytojų. Iš jų 390 praktikuo
ja Rygoj. Kiekivenam gydyto
jui atsieina po 2,425 gyventojų. 
Tas pat skaičius siekė Vokieti
joj 1,667, Olandijoj—1,996, Es
tijoj -r-2,247, Suomijijo 4,730 
ir Lenkijoj 5,079.

CLAY AWAYTHE'VEARS
.. ui. i i-rir'iH , rr-n   

Apply Boncilla Beautifier casmic clauto 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and texture of the 
skm.;__ S
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soti 
and smopth $ ' ‘ '
You Can obtain' regular sizes from youf 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories,; 
Incįianapolis, Indiana, for ą trial tube./

šaukia

munistas

ku-

kaupu, ar be

Vic-
SU-

O pasekmės to I 
vienas tuksiantis | 
su

SUBATOS RYTA 
8:30 IKI 1

Moterų balti
Canvas Pumps 
ir Oxfordai — 
balti enamel 
padai OO-

SUBATOS RYTA 8:30 IKLl
Berniukų, mergaičių 
ir vaikų gimnastikos 
sliperiai, balti ir 
juodi—guminiais paz 
dais, mieros nuo/6 
iki 8: 8 Va iki IT; 
lP/2 iki 2 ir 121/2 

iki 6 73c ~

SUBATOS RYTA 8:30 IKI 1
Vaikų sport čevery
kai, labai balti, pir
mos rųšies guminiai 
padai, augšti, mieros 
iki 6, specialiai po

luks- 
skaitlinc. Atdara Subatoj iki 6 Reikia patyrusių hetu-

vai. vakare viu pardavinėtojų.

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

DIDELI 50 PĖDŲ H0MESITES
Vanduo, suros, elektros šviesa ir medžiai susodinti ant da
lies praperčių. Nuo $575 iki $179

$50 iki $100 pinigais, kitus po $5 iki $10 į mėnesį.
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi- 
nutos nuoi didmiesčio, kelionė kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dieną. Didele nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Wcstcrn Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; f eras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavą namą augštos rųšies lietuvių apgyVentoj 
vietoj. Veikite tuojau!

ATEIKITE NĘDĖLIOJ
Musų žmogus turės prisisegęs raudoną “Oliver į^linger & 
Co.” ženklelį pasitiks jumis prie C. B. & Q stoties kaip nuro
do lentelė:
Western Avė. at 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. gačantuoja jūsų title

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

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

| "olTveTsalinger &"Čo7 |
I 629 Ist Nat’l Bank Bldg. .
I Chicago, III. |
I GERBIAMIEJI: e .

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

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

bai didelis.. .
Ak, tu Viešpatie! Matot, kaip 

komunistai eina prie susipra
timo? Žada sekli kataliku 
nigų pėdomis.

Bet aš būdamas Dėdelės 
toj duočiau praktiškesnį 
manymą. Būtent: padi 
bendrą frontą su kunigais ir 
vyčiais ir bendrai kovoti “ant 
žūt Jaut” su socialistais. lo
kiu budu komunistai apturėtų 
dvigubos naudos: butų išgelbė
tas nuo negarbingo išnykimo 
“raudonasis tūkstantis” ir tu
rėtų gerus pagelbininkus kovo
ti su socialistais. O kai dėl 
kunigiškos metodos padidinti 
tuksiantį — irgi neišsimoka, 
kadangi kpmunistai savo se
kėjus iki šiol ir agitavo kuni
gišku budu, pasakodami jiems 
tokias nesąmones, kuriomis ir 
jie patys netiki, ir fanatizuo- 
dami juos neblogiau už katali
kų kunigus, 
viso — lik 
(nežinau, ar 
kaupo).

Toliau Dėdelė rašo šventą 
mano eiti iš

pažinties), kad 1918—1919 me
tais daug lapo bolševikais lik 
todėl, kad tuomet buvo tokia 
mada, tą madą įr pats Dūdelė 
pasekė.

Kaipgi tu čia žmogus išsi
suksi nuo tokios pagundos! 
Kaip Dūdelė sako: “išrodė, kad 
revoliucinės bangos tik kils ir 
kils”, o bolševikai tada gyve
no jausmais ir jiems atrodė, 
kad visi kapitalistai jau turėjo 
nusipirkę tikietus ki 
Marša, taigi tik cik ir
jų vietas.

Bet nelaime! Kaip ir visos 
mados,’ taip ir bolšcvikybės 
mada neilgai tesilaikė. Dau
gumas suklaidintų tos mados 
sekėjų grįžta prie socialistų, o 
kitiems sutriuškino bolševikiš
ką nugarkaulį Amerikos gy.- 
venimo sąlygos. ’ Pats Dėdelė 
taip sako. O pasilikusius bol
ševikybės mados skelbėjus irgi 
vilioja amerikoniško gyvenimo 
pagundos. Nes Dėdelė sako, 
kad Amerikoj žmonės daug ge
riau gyvena negu Europoj, o 
progų praturtėti irgi netruks-

Visas čeveryku Stakas Antano 
Jablonskio 323GS *sa|lSt-Už Puse!
Antanas Jablonskis, 3236 S. Morgan St., nutarė eit laug iš biznio, Klein Bros, tuo jaus nupirko 
jo visą čeverykų staką. Kiekviena pora čeveryky yra nauja — dabar yra pigiau negu padary
mas kainavo! Bukite čia laike šio didelio išpardavimo!

Lot 1—Verti iki $3, po 
$1.48!
Valton čeverykai dėl vaikų 
Padaryti gun metai ir 
brovn, veršiuko odos, su 
guzikais arba Blucher sty 
liaus, odos padais. Mieros » m 13./2 ę1>48

Peter’s Mokyklos čeve
rykai
Padaryti plonos odos, pa
sirinkimui mahogany ir 
gun metai veršiuko. Mie
los 9 iki 13*4: $1.48
Mergaitėms ir vaikams 
patentuoti Mary, Jane 
Pumps, su dirželiais už- 
sagstoti, tikros odos pa- 

litą iki 2 po
dai; mieros 8!/a iki 11 ir 

$1.48 
čeverykai. 
dėvėjimo, 
mahogany 

odos,

Vaikų Eagle 
dėl mokyklos 
padaryti iš 
brovvn veršiuko
Blucher styliaus. . Tikros 
odos padai ir guminės kul 
nįs. Mieros 9 C 1 iki 13’/2 $ ■
Vaikų čeverykai. paten
tuotos odos, spalvuotu vir
šų, lace styliaus, ranko
mis prisiūti padai, pavasa
rines kulnis. Miera 3 iki

8-... ...... $1.48
Pasirinkimui pora

Lot 2—Verti iki $4, po 
$1.90!
Walton’s išeiginiai čeve
rykai, dėl vaikų, padaryti 
iš mahogany ir gun metai 
veršiuko odos. Blucher iš 
angliško styliaus. 
odos padai. 
5*/2, po

tikros
Miera 1 iki

$1.901
mergaičių irWalton’s 

vaikų čeverykai dėl dėvė
jimo mokykloje, iš maho
gany arba gun metai ver
šiuko odos, tikros odos 
padai. Mieros <P 4 Qfi 
iki 2, po I «vU

Goodman’s dress čeverykai 
dėl mergaičių ir vaikų, 
padaryti iš mahogany 
brovvn arba gun metai ver
šiuko odos, tikros odos pa
dai. Mieros iki d 
2. po

Mergaičių ir vaikų pumps 
ir Tat Sandais, iš paten
tuotos odos, minkštos odos 
padai, po $1.90, padaryti 
iš tikros odos, mergaičių 
mieros iki 2, vaikų mieros 
iki IB'L Padaryti iš ma
hogany brown 
metai veršiuko 
odos, po
Pasirinkimui pora

Lot 3—Verti ..iki $5, ..po 
$2.48!
Moterų Dress čeverykai’ 
tokio išdirbinio kaip Wal 
ton’s, Peter’s, Goodmans 
juodi ir geltoni, ožiuko ar 
veršiuko odos, rankomis 
apsiūti Goodyear welted. 
Visų mierų po $2 48
Moterų pumps, Walton ir 
tikros odos—juodi ir gel
toni, ožiuko ar veršiuko 
Pcter’s išdirbimo, pilnai 
odos. Visų mie $2.48
Vyrų darbiniai čeverykai. 
Endicott Johnson, Mayer, 
Milwaukee ir kitų išdirbi
nių. Padaryti pilnai iš tik
ros odos, juodi ir geltoni, 
elnio odos, dvigubais pa
dais. Visų mie- $2.48
Vyrų Dress čeverykai iš 
mahogany ir gun metai 
calf. Padaryti per Brovvn 
Shoe Co., Walton, Endi- 
cott-Johnson ir kitų iš- 
dirbysčių. Goodyear wel- 
ted sewn oak odos padai, 
guminės kulnjs. Visų mie- 

rųpo $2.48
Pasirinkimui pora
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1. Politikos ir visuomenės 
revoliucija
Stambiosios pramones so- 
cializacija
Pramonės organizacija
Darbininkų komitetai
Stambiųjų dvarų sociali- 
zacija

Valstiečių ūkio socializa- 
cija
Miestų žemės plotų ir na
mų socializacija
Bankų socializacija 
Ekspropriatorių ekspro- 
priacija
Socializacijos sąlygos „

Knygutė 35 puslapių.
Kaina 85 Centai

Vertą kiekvienam perskaityti.

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Kelias į Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer

Lietuvos Socialdemokratų Partijos
Leidinys j \

Versta iš vokiečių kalbos

fsUSIVIENLUMAS LIET. AMERIKOJ"
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį* “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

į r $6X)0, 9.00 ir 12.00 i savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
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NADJIENOS, Chicago, HL Penktadienis, Birž?22, 1923

Damijonaičiy šeimynos 
reikalu.

Chicago, Birž. 18.
Gerbiami Lietuviai:— Daug 

maloniau yra ką nors duoti, 
negu prasyti. Bet žmogui su
sidūrus su tam tikromis aplin
kybėmis, nors ir nemalonu ir 
nepatogu, bet reikalas verčia 
prašyti.

Gerbiamieji, ne vienas žino
te asmeniškai, be to matėte 
pranešimų spaudoje apie p. 
Damijonaičių šiandieninį liki
mą. Jus žinote, kati Marė Da- 
mijonaitiene guli lovoje jau 
bene tuoj bus metai, ir kada 
ji lovą apleis, niekas negal ži
noti. Jus žinote, kad Matas 
Damijonaitis parblokštas gat- 
vekaiio 5 d. kovo m. guli irgi 
ligoninėj aplietas cementu, ir 
gulės iki pusei liepos mėnesio. 
Tai, gerbiamieji, dar ir tą tu
rėtumėt žinoti, kad užlaiky
mui jų dabar toj kritiškoj 
valandoj reikia apie 50 dol. į 
savaitę.

Mes chicagicoiai žinodami, 
kad Damijonaičiai jokių pini
gų apart gaunamos algos iki 
susižeidimui neturėjo, o dabar 
ligoninėje esant nueitas algos 
nebemoka, tai varde žmoniš
kumo prašome, neapleiskite 
Damijonaičiy, parinkite tarp 
savųjų, prakalbėkite draugijų 
susirinkimuose, patys po vieną 
kitą dolerį prisiųskite, už ką 
Damijonaičiai ir mes busime 
dėkingi.

Aukos surinktos iki šiai die
nai, duotos šių asmenų ir or
ganizacijų: ALT. Sandaros 25 
kps. susirinkime aukavo: S. V. 
Valaičius $5.00, |Ed. Butkus 
$1.00, Ed. Žukauskas $5.00, A. 
Stankus $7.00, Kl. Vilkas $1.- 
(M>, J. šolis $5.00, V. J. Stankū
nas $5.00, A. 'L. Lukas $5.00, 
S. H. Fabijonas $2.00, Povilas 
Baltutis $5.00, J. J. Elias $10.- 

.00, Chas. Pavietas, $5.00 S.
Petrulis $1.00, Selemonaviče 
$1.00, Adv. K. Gugis $5.00, Ka
zys Draugelis $10.00, Dr. Yuš- 
ka $10.00, viso $83.00.

T. M. Draugijos 22 kp. susi
rinkime: iš kuopos $5.00; na
riai; J. liaukis $2.00, J. Trijo- 
nis $2.00, J. Stulgis $1.00, Just. 
Dudėnas $5.00; SLA. 129 kp. 
per Grišių $10.75; Simono Dau
kanto Draugijos nariai susirin
kime aukavo, po dolerį: A. Ra
dauskas, P. Mažeika, G. Pet
rauskas, J. Locaitis, V. Pup
lauskas; i)o 50 c: F. Eismun- 
tas, W. Bajorinas; po 25 c.: K. 
Bubinas, J. Krisiunas, K. De- 
mereckas, ir T. Janulis; viso 
$7.00; priduota per J. Racevi- 
v • cią.

Boto prisiuntė p. II. A. Sa- 
piegienė iš Bridgeport, Gonn., 
nuo ALT. Sandaros 15 kp. 
$6.60, ir nuo SLA. 51 kp. $7.25, 
viso $13.85.

Mot. *ApšvJietos” Draugija 
per p. Petraitienės išleistuves 
surinko $32.50 nuo sekančių 
asmenų.^S. Valančius $5.00, J. 
Liūtas (Ncwyorkietis) $2.00, N. 
Krukonis $2.00; po dolerį: p. 
Balickienė, Petrauskienė, Se
maška, Jasevičiene, Norbutas, 
Montviliutė, Žukauskas, A. L. 
Lukas, (Mrs. Lukas, Endziulie- 
nė, Zolpienė, Petrąitiiene, Kl.. 
Vilkas. Bašinskas, Stanienė, 
Sclickas, Kvietkienė; po 2 dol.: 
A. Misevičia ir Mrs. Mockus; 
Urba $1.50; po 50c.: Grišius ir 
Milerienė; viso $32.50.

Viso aukų iki šiai dienai su
rinktų Chicagoje ir prisiųstų iš 
kitur $171.10.

TJž gautąsias aukas tariame 
širdinga ačiū.

S. V. Valančius ir
A. L. Lukas.

P. S. — Atikas prašome siųs
ti šiuo adresu: S. Valančius, 
Universal State Bank, cor. So. 
Halsted and 33rd Sis., Chicago.

Ar jus žinot, kad
Didysis Kunigaikštis Mindąugis vai 

dė Lietuvą nuo 1240 iki 1263 ir kad 
jis buvo galingiausias kunigaikštis? 
Ar jus žinote, kad paprasti cigaretai 
turi savyje paprastą tabaką, bet Hel- 
mar Turkiški Cigaretai turi savyje 
100 nuoš. gryno Turkiško Tabako?

Lietuvos tremtinių vargai.
(Musų korespondento).

Kaunas. — Kilus pasauli
niam karui, kurio pirmieji 
veiksmai prasidėjo Lietuvos- 
Latvijos < teritorijoje, tūkstan
čiai Lietuvos žmonių vieni iš 
baimės, kiti gi varu verčiami 
rusų valdžios apleidę savo ukes 
ar kitokį užsiėmimą iškeliavo 
į plačiąją Rusiją. Patekę į sve
timą kraštą tremtiniai iš pir
mųjų dienų atsidūrė labai sun
kioje padėty. Atkeliavus iš 
svetur tokiai daugybei visai ne- 
tikėtų-nelauktų žmonių ypatin
gai sunku buvo gauti butai. 
Daugeliui tremtinių visą laiką 
prisėjo gyventi barakuose, zem- 
liankose arba nežmoniškai su
sikimšus mažyčiuose kamba
rėliuose.

Su maistu, ligi bolševikų 
perversmo, nors ir nebuvo ge
rai, bet gaunant šiokios to
kios pašalpos iš Tremtinių Ko
mitetų visgi dar buvo šiaip-taip 
pakenčiama. Gi tapus krašto 
šeiminikais bolševikams, gyve
nimo sąlygos, ypač su maistu, 
diena iš dienos vis ėjo blogyn 
ir blogyn. Reikalingiausių gy
venimui daiktu kainos iš rublių 
tuojau pašoko ant šimtų, iš 
šimtų ant tūkstančių rublių ir 
taip begalo be krašto. ‘ 0 jau
1919— 20 metais ne tik kad bu
vo nepaprastai aukštos kainos, 
bet dar visur buvo jaučiama 
didelė stoka maisto ir kitokių 
pirmos reikmenės prekių. Tais 
metais varguomenė kentė ba
dą, šaltį ir kitokius trukumus, 
nuo ko labai įsigalėjo ligos, 
ypatingai plačiai siautė šaltinės 
epedemija, kad beveik nebuvo 
grinčios, kur nesirgtų ta sun
kia liga. Taigi šiltinėmis iš
mirė didelis nuošimtis dar vi
sai jaunų tremtinių.

Pasibaigus karui, tremtiniai 
dėjo pastangų grįžti į Lietuvą, 
bet tai buvo begalo sunku pa
daryt. Bolševikai paėmę val
džią į savo rankas įsteigė 
‘Plenbežus” (tremtiniams ir 
belaisviams grąžinti kontoras) 
ir visus tremtinius suregistra
vo žadėdami greit išvežt jų 
gimtinėn. Tačiau tą pažadėji
mą jie pradėjo vykdyt tik po 
dviejų metų, nes oficialiai eše- 
’onais Lietuvos tremtinius 
pradėjo vežti tik pabaigoje rug- 
piučio mėnesio 1920 m. Ir pra
dėjus vežt ešelonais, išvažiavi
mas gimtinėn buvo surištas su 
daugybe''sunkiai nugalimų kliū
čių. Svarbiausios kliutįs —-Jead 
b(dšev'ika|i [išleisdama tremti
nius reikalavo perdaug visokių 
formalumų, berikalingų regis
tracijų bęi tikrinimų. O antra 
“plenbežų” viršininkai visur 
buvo žydai, todėl ir išvažiuoti 
iš Sovdepijos žydams buvo 
duodama pirmenybė.

Nežiūrint virš minėtų sun
kenybių, grįžt tremtiniams
1920— 21 metais buvo kur-kas 
lengviau negu paskutiniesiems.

Naujas, tikras būdas suplonėjimo Kodėl kentėti?
Jus galite lengvai sumažinti savo riebumą lengvai j 30 dienų su pagelba 
vėliausio moksliško išradimo—

“VERVENA RIEBUMO TABLETAI”
Perdaug ištempta oda silpnina 

visą organizmą ir yra priežastimi 
kompikuotų ligų. Labiausiai vasa
rą riebumas alsina ir atima ener
giją ir vikrumą. Kas link moterų, 
riebumas yra priešas gražumo. Rie
bios moteris pameta visai kūno li
nijas ir visa stovyla pasidaro be 
formos. KODĖL BŪTI SU BEREI
KALINGAIS TAUKAIS. — At- 
gaukite savo normalį plonumą. — 
Tai yra labai lengvai padaryti. 
VERVENA RIEBUMO TABLETAI 
padės jums prašalinti riebumus iki 
pageidaujamo svarumo, be suma
žinimo valgio ar mankštinimosi. 
Jus pastebėsite pasekmes j 30 die
nų.

VERVENA RIEBUMO TABLEt 
TAI yra mažos pilės, be skonio ir 
labai lengva praryti. Jei jos bus 
vartojamos po kiekvieno valgio 
kaip yra nurodyta lapelyje prie 
kiekvieno butelio, tos pilės pradės 

Vervena Laboratory, Ine. 198 Hartford Bldg., 
Chicago, UI.

Tuomet bolševikai vežė tremti
nius visai dykai, o iš Lietuvos 
valdžios pusės beveik nebuvo 
daroma jokių kliūčių įvažiavi
mui į Lietuvą — pakako pasrt 
bei asmens liudymo. Gi 1922 
m. įvažiavimas Lietuvon tapo 
labai apsunkintas, nes be aiš
kių dokumentų iš Lietuvos 
Vidaus Reikalų ministerijos į- 
važiuot į Lietuvą neleido, gaut 
gi dokumentai yra labai ne
lengva ir daug kainuoja. Ga
lop praėjusį rudenį oficialus 
[ešelonais iš įRusijos musų 
tremtinių išvežimas užsibaigė, 
betgi išvažiuot visi tremtiniai 
dar nespėjo. Taigi pasiliku
sioms Rusijoje ir norintiems 
grįžt į Lietuvą tremtiniams už 
kelią prisieina mokėt savo lė
šoms.

Štai 29 gegužės į Kauną atke
liavo iš Rusijos dvi šeimynos 
tremtinių, kilimu nuo Prienų, 
su kuriais man teko kalbėti. 
Jie karčiai nusiskundė, kad ke
lionė buvusi labai ilga ir gana 
sunki. Iš galo (net iš užu Ma
skvos) išvažiavę dar kovo mė
nesį š. m., Maskvoje tekę ilgai 
laukt atatinkamų dokumentų. 
Gavę dokumentus iš Maskvos 
iki Kauno atvažiavę jau greit 
—per vieną savaitę. Bolševikai

Tėlser's FURNITURE 
an^(Jar iety Store

2107-11 W. 22nd St.
ĮSTEIGTA 1912

TIKRO AMERIKONIŠKO RIEŠUTO
Augščiau parodytas miegamojo kambario setas yra 
musų pasiulolomas sekamai savaitėj. Specialiai krei
piame domės į gerumų ir pigumų birželio mėnesio 
jaunavedžiams. Visi tie rakandai šių savaitę parsi
duoda tik už............  $139.50
Nerudyjantis gazinis pečius. Garantuotas, nuo 

$47.50 ir brangiau.

Visas aptrauktas Parlor setas, liuosuomis sėdynėmis 
pilnai springsuotas...  $135.00 ir daugiau
Ateikite pas mus dėl išbandymo, mes užtikrinam, 
kad sutaupysit 30%.
Pinigais arba lengvais išmokėjimais. Teisingas pa

tarnavimas visiems — yra musų motto.

veikti į procesą kuris verčia mais
tą j taukus, daleis tik reikalingą 
apštį taukų kunui, bereikalingai 
taukai bus išmesti lauk. Pilės visai 
nieko nekenkia viduriams, jos vei« 
kia savo natūraliu budu. Gydymas 
30 dienų suteiks puikiausias pasek
mes kaip liudija tūkstančiai užga
nėdintų moterų ir vyrų, kurie rašo 
mums kasdien laiškus su padėkavo- 
jimais ir rekomenduoja VERVENA 
RIEBUMO TABLETUS savo gimi
nėms ir draugams. Butelis šio pui- 
kio prirengimo $1.50, su papras
tais nurodymais. 3 buteliai už 
$4.00.

Klauskit dėl VERVENA RIEBU. 
MO TABLETŲ aptiekose ir pas 
vietinius agentus — jei jie negali 
Jums duoti, tada rašykite tiesiai 
į Laboratorija įdedant 25c. krasos 
zenklaliais, kitus užmokėsite kai. 
dastatys.

gelžkeliu juos vežę už pusę 
kainos, bet latviai tai stačiai 
apiplėšę: už pervažiavimą per 
jų teritoriją ne tik paėmę pilną 
mokesnį sulyg savo tarifo, bet 
dar atlupę po 400 rublių nuo 
kiekvieno žmogaus. Sovieti
nius pinigus latviai iškeitę 
skaitydami po 1 latvių^ rublį už 
milioną sovietų rublių.

Sovietų Rusijoje padėtis, 
anot grįžtančiųjų tremtinių, ne 
kiek tepagerėjusi. Nors preky
ba dabar esanti laisva, tačiau 
kainos begalo aukštos. Juodos 
duonos svaras kainuojąs D/2 
miliono rublių, batai 1 miliar-

J. F. BADŽIUS
Lietuvis Graborius

. Parsamdo automobilius 
pagrabams, veselijoms ir 
krikštynoms.^^,..

668 W. 18-th St.
Reikale šaukite ant tele
fono:

Canal 6174

Z

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly- *•
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Naujienų Townof Lake 
Skyrius

Perkeltas į naujų vietų 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 T0WN OF LAKE SKYRIŲ-. 

G. BENOŠIAUS APTIEKOJE,

1616 W. 47th Str., 
Chicago.

..................... ........ ..... '' .... ' ...  -

das ir t. p. Kaimiečiai už pini
gus nenorį nieko parduoti, dėl
to kad pinigų verte diena iš 
dienos vis krinta, girdi, palai

PuriTan Malt
HOP FLAVORED HlfįhGS t PLAIN EXTRACT WITH 
SUGAR SYRUP CLua/jfįJ ” PRESSED KOPS

kai prie savęs pinigus kokį mė
nesį, ir už juos jau nieko ne
bepirksi.

—Lietuvos darbininkas.

PURE!
Jus niekuomet nežinosite ką reiškia ty
rumas kol jus nepabandysite Puritan 

Malt Extract. 
Tuomet jus žino
site kodėl Puritan 
vartotojai yra už
ganėdinti su jo 
didesniu stiprumu 
ir pilnu gardžiu 
skoniu. Jis tyras!

Prašykite sa
go groser- 

ninko!

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be (POC Be 
Peilio* d Skausmo

Daug darbdavių atsisako 
priimti darbininkų su ruptu
ra, todųl, kad ruptura suma
žina žmogaus darbo našumą. 
Kodėl nešioti rupturą kuomet 
gydymas yra lengvai galimas 
su pagblba mano metodo, šim
tai jau yra išgydytų ir jų su
teikti paliudijimai randasi pas 
mane failėse.

Skaitykit ką Mr. Frank 
Yamroz sako:

“Aš turėjau rupturą iš abie- f 
jų pusių ir man buvo pasak y- < 
ta, kad aš galiu išsigydyti be 
pasitraukimo nuo savo darbo. 
Aš buvau dcspctacijoj. Dr. 
•Flint buvo man rekomenduo
tas ir aš nuėjau pas jį. Be 
peilio, be skausmo ir netruk
dant laiko nuo darbo^jls iš
gydė mane. Aš dabar galiu 
dirbti savo darbą lengvai ir 
neturiu daugiau nesmagumų. 
Eikite pas Dr. Flint, jei no
rite būti išgydytais.”

Frank Yamroz, 
9020 University Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididi

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

Dr. E. N. Flint /
322 S. State St., 4 augštaš 

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

pietų, panedčliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba x
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 Hfca nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkit^ apie tai

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

-Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
Chiropractic gydytojas

Be gyduolių, be*ot)erarijos
Vai. 9-1; 5-8 H M. 

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

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

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas tur|s rupturą, vyraa, moteris 
ar vaikas, privalo tuo jaus paradyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St, Adams, N. Y. 
nemokamam ifimčginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uždėk ji ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymaa sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvarlina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitriukia tok J pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaiu dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to* 
k tas rupturas, | kurias galėjai du kumščiu 
(dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą Žemiau.

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

Galite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.
Vardas ........ .........    —- ---- *

Adresas ---------- :.----------------- —----------- -

Valstija ............................................................
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Golfininky laimėjimas. Munšainieriaams nau-
Teismas pripažino, kad loši

mas golfo nėra “waste of 
time”, jei tas gelbsti 
niui”.

jinėlė. Lietuviii Rateliuose Pranešimai PRANEŠIMAI

“biz-
Bus galima apdrausti 

šainę.
mun- P. Grigaičio išleistuvės.

Perbrangiai lupa už 
“sandvičius”.

Pragyvenimo brangumo ko
miteto sekretorius Joseph Rush 
kesvicz pareiškė, kad valgyklų 
savininkai, kurie ima. po 15 
centų už “sandvičius’* ir 10 
centų už kavų daro po kelis 
šimtus nuošimčių pelno. Pa
sak jo, “sandvičiai” aplamai 
valgyklų savininkam^ atseina 
nedaugiau 4 centų, o kavos 
puodukas nedaugiau dviejų ir 
pusės cento. Jis tatai pareiš
kė padaręs tyrinėjimus įvai
riose valgyklose bei kavinėse.

Kur pinigai, ten ir meilė
Nebereikalo yra sakoma, 

kad kur pinigai, ten ir meilė. 
Ypač taip yra šiuose laikuose.

štai Mrs. Arline Fuller Van 
Zandt atėjus užvakar pas tei
sėjų Timothy 1). Hurley pasi
sakė, kad ji norinti su savo 
antruoju vyru skirtis ir grįž
ti prie pirmojo. Ir teisėjas da
vė jai persiskyrimų.

“Mano pirmasis vyras, John 
Fuller, pereita savaitę tapo 
sužeistas ant geležinkelio ir iš 
geležinkelių koihptinijos gavo 
$22,000 atlyginimo, ir jis no
rįs, kad» aš vėl pas jį sugrįš- 
čiau. Aš jam atleidžiu už pra
eitį ir dabar, ypač kada jis sęr- 
ga ir reikalauja tinkamo'š 
žmonos prižiūrėjimo, aš noriu 
pas jį grįžti’’, pasakė ji teisė
jui.

Norėjo arti teisėjo atsi
sėsti; pralaimėjo keisą.

“Leiskit man ten atsisėsti 
ir aš jį “pafiksysiu”. Aš jį pa
karsiu! Jis mane muša!”

Taip prakalbėjo į telšėja 
Mrs. Alma Tomis, 1611 South 
Wabash Ava, užvakar South 

Clark gatvės piliai jote nuova
doje.

“Kodėl jus mušate savo žmo
nų?” tada užklausė teisėjas 
John J. Rooney jos vyro.

“Aš jos nemušti, bet aš tu
rėčiau”, atsake jis teisėjui. 
“‘Kiekvieną vakarti /išžHuri- 
neja mano kišenius ir radus 
pinigų visuomet juos išima”.

“Discharged”, pasakė teisė
jas.

Atvažiavo paviešėti; pri
gėrė ežere.

Houston Long, 21 metų am
žiaus", iš, Louisville, Ky., atva
žiavo su savo draugu Chicagon 
paviešėti pas savo draugus. 
Užvakar jis su kitais dviem 
savo draugais išėjo laiveliu ant 
ežero paplaukyti ir apsivožus 
lai vedji u i ten prigėrė, įneš be
mokėjo gerai plaukti. Vienas 
jo draugas išplaukė ant kran
to pats ir tuo bildu išsigelbė
jo, o kitam prigelbėjo kiti iš
baigti plaukti.

Sumušė plaktuku savo 
žmoną, užkalė duris ir 

pagalios pabėgo.
r WiMiam Williamte, negras, 

2942 Federal gal., antradienio 
vakarų sumušė savo žmonų 
plaktuku, užkalė duris ir pa- 

h galios pabėgo. Kaimynai, kurie 
girdėjo juos barantis ir matė, 

t jį duris užkalant, pranešė 'apie 
tai policijai. Policija atvykusi 

g rado jo žmonų mirtinai su- 
Įk mušta.

Už pergreitą važiavimą 
s automobiliais baus 
® kalėjimu.

Vakar Illinois valstybes le- 
gislaturoj priimė bilių, sulig 
kuriuo bus baudžiama kalėji
mu visi pergreit arba neat
sargiai važiuojantys automobi
liais žmonės.

naktį
Law-

paiQbaig- 
konipanija

Pereitų trečiadienio 
naktinio teismo teisėjas 
rence Jacobs užtvirtino, kad 
lošimas golfo nėra “waste of 
time”, jei tas gelbsti “bizniui”.

Dalykas tame. Dennis Lea- 
hy pora metų atgal buvo pa
daręs sutartį su Finch, Truitt 
& Čo. kompanija. Priešuketu
ris mėnesius pr 
siaut kontraktui,
pašalino jį nuo darbo vien tik 
<lolto, kad jis perdaug žaisda- 
vęs golfą. Už tuos keturis me- 
nesius jis pareikalavo iš kom
panijos $866.64 atlyginimo.

Teisme kompanija aiškino, 
kad ji pašalinus jį nuo darbo 
dėlto, kad jisjierdaug žaisda- 
vęs golfo ir mažai pašvęsda- 
vęs laiko užrašinėjimui užsa
kymų.

“Bet mano užBiimime loši
mas golfo buvo būtinas daly
kas”, priparodinėjo iLeahy. 
“'Paprastai gavus užsakymų 
įmano ko^tumoris kviesdavo 
mane eiti lošti golfo ir aš, 
kad užganėdinus savo kostu- 
nierius, negalėdavau nuo to at
sisakyti.”

“Taip, taip,” patvirtino tei
sėjas, “lošimas golfo, be abe
jo, nemažai gelbjklavęs jūsų 
“bizniui”. Aš pats ir-gi bisku- 
tį žaidžiu golfo.”

Tuo biuhi kompanija buvo 
priversta jam tuos $866.64 už
mokėti, kaipo atlyginimų už pa
šalinimų nuo darbo dėl lošimo 
golfo.

Munšainė, vynas, ir kiti 
svaiginantys gėrimai bus ga
lima apdrausti, nors tatai par
davinėti yra draudžiama.

Simon Uasterlik vienoje ap
draustos kompanijoje buvo ap- 
draudęs munšainę nuo pavo
gimo. Gi kada plėšikai išnešė 
jo skystimėlį, apdraudos kom
panija atsisakius jam apdrau- 
dų išmokėti, sakydama, kad 
toks daiktas, kuris yra vald
žios draudžiamas viešai par
davinėti yra bevertės ir todėl 
ji negalinti apclraiidos išmokė
ti. Tečiaus dabar teismas pri- 

vertč apdraudos kompanija 
tam žmogui išmokėti, ant 
kiek jo munšainč Jmvo ap
drausta.

Pareitų ilrečiactyeHio vakarų, 
11:30 vai., iš Polk ir Dear- 
born stoties išvažiavo į Lietu- 
vų d. P^ Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Su juo drauge iš
važiavo arti 25 asmenų. Bir
želio 23 dienų, 12 vai. pietų, 
jis išplauks iš Nqw York’o lai
vu George Washington. Tuo 
pačiu laivu jis mano grįžti iš 
Lietuvos šių «mctų rugp. 15 die
nų. Be to, dvielp šimtam žmo
nių jis išsivežė laivakartes. Tai
gi, drauge su juo atvažiuos 
gana gražus lietuvių būrelis iš 
Lietuvos.

Drgo. P. Grigaičio išleisti 
buvo susirinkę stotyje gana 
gražus jo draugų būrelis. Vi
si linkėjo jam laimingiausios 
kelionės.

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

. ar kviečia.

Cicero Lietuvių Vakarienes žvaigž
dės Kliubas rengia išvažiavimą į Jef
ferson miškus sekmadienį, birž. 24 d. 
Bus duodamos dovanos tiems na
riams, kurie išbuvo nesirgę kliube 
dešimtį metų. Visi lietuviai kvie
čiami išvažiavime dalyvauti.

— K. Julijonas.

Mirė nuo munšainės.
Nuo munšainės šiais metais 

pasimirė 158 žmonės.

/ Pereitų ;trečiadjienjo vakarų 
Garden City viešbutyje, 502 S. 
Clark gat., rasta nuo munšai
nės mirusį Peter Shracdcr, 40 
metų amžiaus. Tai jau bus 
158 munšainės auka nuo Nau
jų Metų.

Penkiasdešimts grabo- 
riy sutiko pakelti algas 

driveriams.

perclitų trečiadienį 
kad penkiasdešimts 
Motor Livcrynien’s

Nei šis, nei tas
Nesibijo šaltos košės.

suVakar vakare vaikinas 
savo širduku eidamas Olstri- 
čio gatve pietų linkui priėjęs 
prie viėnos didelės valgyklos 
tarp kit-ko užsiminė ir hpiic 
tai, kad buk dabar, kada la
bai šilta, esu nesveika valgy
ti šaltos košė&..^„

“O lel’s go... and die to- 
gether...” atsakė jam jo mer-
gina.

Tik laukiniai žmonės, vedasi.

amus

Dabar bus galima drą
siai čekiuoti savo 

drabužius.
Priėmėjai drabužių bei kitę 

daiktų Viešbučiuose ir kito
se vietose turi atsakyti už 
žuvusius daiktus.

Visi viešbučiai, teatrai, kliu- 
k Jei tos vietos, kur tik ga

lima užčekiuoti savo drabu
žius, bei kitus daiktus, turi 
atsakyti už žuvusius daiktus, 
lokį nuosprendį išnešė Ape
liavimo (Appellate) teismas

Miss Mona E. Dunne Nau
jų Motų vakarų, 1920, South 
Shore Country Kliuibo check- 
room’e užčekavo savo drabu
žius ir kitus daiktus ir vėliau 
sugrįžusi jų jau neberado. Po 
to, ji patraukė kliubo vedėjus 
teisman ir pereitų trečiadienį 
išlošė bylų. Ji gavo $1,000 at
lyginimo už žuvusius daiktus.

plektrą nukrėtė vaikiną
Pereitų trečiadienio vakarų 

Louis Young, 17 metų, 2712 
Magnolia Avė., atlankė savo 
draugų Joseph Zahn, 1642 
Nelson gat., ir nutarė pas jį 
ant “porčiaus” nakvoti.

Jo draugo namiškiai patai
sė jam ten lovų, bet gatvės 
šviesa darė jam nesmagumo. 
Pagalios jis nusitarė įlipęs į 
stulpų apipaišyti tų lempų. Te
čiaus prilipus prie lempos elek
tra jį mirtinai nukrėtė.

Timothy F. Ncary, Auto 
Livery Chauffeurs’ Union sek
reto ritus, 
pranešė, 
Chicago
asociacijos narių, graborių, su
tiko pakelti driveriams algas 
nuo $7 iki $10 savaitei.

Automobiliu mirtinai 
suvažinėjo telegramnešį

Pareitų trečiadienį kampo 
53 gat. ir Wabash Avė. tapo 
automobiliu i 
nėtas Western 
tinys Gregory 
metų amžiaus.

ibiais |meta|is 
automobiliais 
asmuo.

mirtinai suvaži- 
Union pasiun- 
Rasmusscn, 23

ICooįk kauntėj 
suvažinėta 301

Nori įtaisyti vaikams 
kilnojamas maudynes.

Miesto majoras Dover užva
kar pareiškė, kad jo rupesniu 
neužilgo daugiau apgyventose 
vietose bus įtaisyta kilnoja
mos vaikams maudynės (port- 
able bathi).

Nesiskubinkite su 
divorsais.

Chicagos divorsų teismų tei
sėjai pranešė pereitų trečia
dienį, kad žmonės nesiskubin
tų su divorsais, nes vis viena 
bus prisilaikoma naujojo įsta
tymo ir persiskirimai nebus 
lengvai duodami. Tečiaus per- 
siskirimų bylos bus nagrinėja
ma iki liepos pirmai dienai.

Ar jus žinot, Ijpd
Lietuvos Prezidentas gali būti pra

šalintas iš savo ofiso 2/3 ,balsų Lie
tuvos Seimo? Ar jus,žinote, kad visi 
tabakai kurie yra vartojami rūkyme, 
nėra geresnio tabako, kaip Turkiškas 
tabakas kur yra Helmar Turkiškose 
Cigaretuose ?

įSųUIRE EDGEGATE —A Powyful Argu meni
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Vienoje mokykloje p 
mokytojui aiškinti apie socia

li žklau-

air lau-

jie Ir

jos
val-

L

logijų vienas mokinys 
sė jo:

“IPonįs mokytojau', 
kiniai žmonės vedasi?”

Suprantama, todeĮl
laukiniai”, atsajeė mokytojas. 

* i. *

Nesibijo 'vištienos. 
A’ •___

Motina pastebėjusi, kad 
duktė perdaug vlišlicnos 
go pastebėjo tai:

“Dukryt, nevalgyk tiek daug 
vištienos, nes apsirgsi”.

“Motin, duok dar man 
sparnelį, paskui galėsi pašauk
ti gydytojų”, atsakė jos dyk-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Turiu už garbę pranešti ger

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

1S

SZEMET’S LONG LAKE 
RESORT, 

Cainpbellšport, Wis., 
R. 4. B. 56

F. J. Szeihet Vedėjas.
Pasarga: Važiuojantiems

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

you 

___.___ __

“Birutes” pirmas šių metų išvažia
vimas įvyks bdrž. 24 d. š. m. į Cedar 
Lake, Mich. Nutarta važiuoti trauki
niu. Visi nariai-es ir rėmėjai yra 
kviečiami dalyvauti “Birutės” išva
žiavime. — Valdyba-

S. L. A, antras apskritys Jr 36 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
su programų į Jefferson miškus, 
birželio 24 d. 10 vai. vakare. Visos 
apskričio kuopos ir nariai kviečiami 
dalyvauti. — Komitetas.

Laisvmanių Atydai. Extra susirin
kimas Laisvamanių Federacijos 1-os 
kuopos įvyks Fėtnyčioje, birželio 22, 
1923. 8 vai. vakare.

Briclgeporto “Naujienų” skyriuje 
3210 So. Halsted St. I.abai svarbus 
reikalas delei kun. M, X. Mockaus ir 
“Kardo” reikalu. Valdyba.

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 nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

North Sidės Draugijų Sąryšio išva
žiavimas su programų į Jeffersono gi
rias įvyks sekmadienį, birželio 24 d. 
Kviečiame visuomenę skaitlingai su- 
važiouti. — Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovė 
rengia draugišką išvažiavimą į Wild- 
wood miškus, prie 127 gat. ir Calu- 
met upės, sekmadienį, birž. 24 d. Nuo 
krautuvės iki ęat išvažiavimo vietai 
žmonės bus vežami trokais dykai 10 
vai. iš ryto. Publika yra kviečiama 
laiku susirinkti prie krautuves, kad 
išvengus bereikalingo susikimšimo.

— Direkcija.

Rosoland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Rateris rengia išvažiavimą nedėlioj, 
birželio 24 d. į South Holland girias. 
Privažiuoti galima automobiliais. Va
žiuoti reikia per Daltoną į South Hol
land; ant 159 gatves pasukti į rytus 
ir važiuoti 21/a mylių iki Forest Pre
serve. Ten bus ir išvažiavimo vieta. 
Kviečiami dalyvauti ir nerateliečiai.

— Komitetas.

Lietuvos Teatrališkos Dr-stes šven
to Martino priešpusmetinis susirinki
mas įvyks nedėliojo, birželio 24 dieną, 
1 vai. po pietų,., šv. Jurgio parap. 
svetainėje, prie 32 pi. ir ’Auburn Avė. 
Svarbių reikalų delei. visi nariai ma
lonėkite Jaiku susirinkti. Kurie neat
silankys bus baudžiami sulig konsti
tucijos įstatais,

—-P. Kilcvičia, nut. rast.

L. J. S. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 22 d., 
8 vai. vakare. Raymopd Chapely, 816 
W. 31 St. — Valdyba.

Atsiimkit laiškus iš Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j į 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 surašė pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolikų dienų nuo paskelbi
mo.

903 Bameikis Ipalitas
904 Baranauskui Jonui
905 Biezis Mykolas
910 Brazdeikis Simonas
911 Butkus Juozapas
912 Chinga Mis Mary
916 Kavaleuckaite Kazimera
022 Cerauskas Jonas
925 Gricius Ona
926 Grakauskaitei Onai
927 Grandus Mikolas *
928 Gusčius T.
929 Juza Dominika
930 Gutauskus Andrus
935 Juozapu Joniką
937 Kaczkieriis Agotai 2
941 Kaunietis John 4
942 Katkauskis F. ,
946 Kapočiui Stanislava
949 Lalinsky Johanu
950 Leketas Pranas
951 Liorentui Antanui
952 Lukas Hohann
953 Maasenas Stanislavas
956 Margecic Wiktorya
957 Mčzinis Ikonas
961 Navakui Jonui
966 Pocius John
974 Runautene Karalina
978 Sidlauska Agnieška
979 Sielauskas Anton 2
980 Stancvice Anton
981 Stumhris A’dona 
983 Svelnis Povilas 
986^xValentvnovic R.
987 Valis K.
990 Vilakis T.
992 Waivadas Kastancija
993 Wiezos K.
998 Zigmont Jan.

HubCabCo.
Mums reikalinga darbininkų savo amatą gerai žinančių, šoferių, 

knygvedžio, ir telefono operatorio ir naujų narių, kurie nori pristoti 
i musų kompaniją, su savais automobiliais. Taipgi mes turime ant 
pardavimo gatavai prirengtų cab prie darbo. Juos galima pirkti su 
mažu kapitalu. Neleiskite laiko už dyką, nes musų šoferiai uždirba 
nuo $100 iki $150 į savaitę. Ateikite pas:

HUB CAB 
2929 South Halsted St. ir 

klauskite II. P. RADVILLE arba J. TUFANĖLLI, o mes suteiksime 
jums teisingas informacijas.

Su pagarba,
HUB CAB CO.

Victory 7070
ELE KTRA

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ižmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

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.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEš^AU savo pažįstamo Fran- 

ciškaus Saunorio, paeina iš Lietuvos 
Šiaulėnų parap. Šaulių vai., turi vie
ną brolį Lietuvoje Joną ir seserį Tek- 
lią. Turiu svarbų reikalą meldžiu at
sišaukti pačiam ar kas apie jį žino 
meldžiu pranešti.
Petį onelė Grybouskaitė-Beinorauskie- 
nė, 3301 Emerald Avė. Te). Boulevard 
4865 Chicago, III.

PAJIEŠKAU dėdės Jono ir Justino 
Rudžionis,* ir puseserių Gaspevičiu- 
tės, kurios gyvena Lietuvoje Kaune. 
Nuo pasaulinės karės jokių žinių apie 
juos nebeturiu, labai butų geistina 
su jais susirašyti. Todėl jie patįs ar 
kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti, už ką aš busiu labai dėkin
ga.
Kazimiera Mizeranė-Bagotavičiutė, 
325 S. Johston Avė. Rockford, 111.

JIEŠKAU savo tėvo Louis Sungai- 
lo, a.pie 3 metai gyveno Chicajęo 
Heights. Yra labai svarbus reikalas. 
Ir vtas bus tėvui ant naudos. Aš dir
bu ir gyvenimą pasidąrau; aš- jūsų 
nieko nereikalauju^ Tiktai atsišaukite.

Duktė Bronysė Sungailiutė 
143 W. 103 St. Chicago, III.

APSIVEDIMAI.^
PAJIEŠKAU susipažinimui draugės 

dėl apsivedimo, mergina ar moteris 
aš esu vaikinas 30 metų. Turiu namą 
$7,000 vertės. Nėrėčiau kad ir mergina 
turėtų apip $3,000 moku tris amatus 
ir gerą mčkslą. Merginos norinčios 
linksmą gyvenimą turėti atsišaukite 
laišku.

Naujienų skyrius, 
3210 So. Halsted St. No 35 * ; ' ' ' ' • !

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimag užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiaųsia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę ųnųos 
darbininkai samdomi.

J. J. DU N NE ROOFING CO., 
3411-13 Ogderi Avfe., 
Phone Lawdale 0114.

—SURASTA,
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 
it M. B. Jewell
5 N. La Šalie SL, 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.
v,---------------------------------- ------------ /

Dr. Anele Kaushillas D. C..,
CHIROPRACT’OR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronikas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin] 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8185 
Valandos: 3 vai. iki 9 n. m. NediUoj * 

9 iki 12 a. nu

CATARRH
OF THE STOMACH
[FF1OU CANT ENJOY LIFE 

w«Ą * (ore, «our, bloated stom« 
■™> ach. Food does not noumh. 
Initead it h a tource of miiery, caucmg 
paini, belching, dizzineu and head- 
achea.
ę The penon with a bad etomach 
should be satisfied with nothing le*» 
than permanent, lasting relief.

The right remedy will act upon the 
Įmingi of the ttomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catanhal poilont 
and strengthen every bodily function. 
ę The (arge number of pcople who 
have lucceufully used Dr. Hartman’i 
famoui medjcine, recommended for all į 
cataįfrhal conditions, offer the įtrongeit 
posnble endorscment for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS
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NAMAI-ŽEMEJiEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUIREIKIA DARBININKO
NAUJIENOS, Chicago, UI

NAMAI-zEME
Penktadienis, Birž. 22, 1923

NAMAI-ZEME
REIKALINGAS ruimas su 

visais parankamais Bridgepor
to ar L8 apielinkyj. Kas turit 
toki ruimą praneškit:

‘ NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted SI., Box 36

REIKIA ŪARBININKŲ~
VYRŲ ir MOTERŲ

KEIKIA VYRŲ
Karpcnterių į dirbtuvę, 75c. j valan

dą. Inžinierių, $40 į savaitę. Pečku- 
rių, $30 j savaitę, 8 vai. Janitorių, 
dienomis ar naktimis $25-30 į savaitę.- 
Darbininkų į dirbtuvę, 50c. i valandą. 
Mašinistų, 75c. i valandą, Prie pun- 
čiavimo ir gręžimo preso 65c. j valan
dą. Sargų $1.05 i mėnesį 6 naktis.

REIKIA MOTERŲ
Indų plovėjų, $18 į savaitę. Mote

ries į kateteri ją, $15 į savaitę ir val
gis. Janitorių, trumpos valandos, 
$15 i savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

‘ 4193 So. Halsted Str.

I REIKALINGA mergina arba vy- 
'ras prie fotografo studijos darbo, ge
riau su patyrimu bet gabią, kad ir be 
patyrimo išmokysiu.

3315 So. Halsted St. 
Stankūnas,

REIKALINGAS antrarankis 
virėjas ir moteris indų plovi
mui. Darbas ant visados ir ge
ras užmokesnis.

Atsišaukit tuojaus.
3206 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ —
Siūlų verpėjų, šniūrų išlygin- 

tojų ir nitavotojų. Atsišaukite:
Kellogg Switchboard and 

Supply Co. 1066 W. Adams St.

REIKIA patyrusių opera- 
torkų prie spėka varomų siu
vamų mašinų. Garantuojama 
$25 j savaitę geroms darbinin
kėms. BEARSE MFG. CO., 414 
South Market St.

REIKIA moteries abelnam 
namų darbui, netoli nuo Chi- 
eagos. Gera alga. Nereikia 
skalbti. Turi mo*kėt;i anglų 
kalbą.

Tek Armitage 2716

Reikia —
MOTERŲ ir merginų kurios 

supranta ir kalba angliškai. 
Mes turime daug darbų prie 
benciaus ir mašinų darbo.

Atsišaukite:
BELDEN MEG. CO., 

4625 \V. Vau Buren St.
o r

2300 So. VVestern Avė.

REIKIA moterų operatorkų prie 
dirbimo baltų (vvhite duck) kautų ir 
kelnių. Nuolat darbas, didelė alga. 
Nepatyrusias ’i.c-s išmokinsime.

HESS BKAUN CO.
920 W. Randolph St.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie narni) darbo.

Geras mokestis ir patogios darbo 
sąlygos.

Atsišaukite:
3404 So. Union Avė.

Reikia —
MERGINŲ 16 iki 60 metų.
Darbas sėdint. Darbas prie 

lengvų mašinjų. Ateikite pasi
rengusios darban.

SIGNODE SYSTEM, Ine., 
7th floor

56 W. Adams St.

REIKIA moterų ar merginų, 
darbas prie spėka varomų ma- 
šinų.

Atsišaukite:
OHAS. QUILT MFG. CO.

1855 Roosevelt Rd.

REIKIA —
Moterų indų pldvėjų. Nedė- 

liomis nedirbama. Gera už
mokestis.

D. J. CAHILL, 
4153 So. Halsted St.

REIKIA moterų valymui, su- 
batoje po pietų ir nedėlioję. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite:
208 W. Randolph St.

MOTERŲ
REIKIA darbininkes ant 

ūkės. Moteries arba merginos. 
Vasaros laike biskį pagelbėti 
apie namus. Ir vaikino nejau- 
nesnio kaip 12 metų amžiaus.

JOE PAULIKAS, 
Wadsworth, 111.

VYRŲ

REIKIA DARBININKĮI
_________VYRŲ_________

Reikia -
DARBININKŲ į fandrę, floor 

molderių, bcnch molderių, 
grinderių ir čiperių.

Atsišaukite:

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

2840 Archer Avė.

dar-

CO

REIKIA 2 vyrų, nuolat dar
bas, gera alga. Darbas pirty.

Atsišaukite:
908 W. 14th St.

H. W. CADWELL & 
SONS COMPANY, 

17th ir Western Avė.
Klauskite Mr. Douk

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos nevedęs nuolatinis darbas, ge
ros sąlygos, mokestis $40 iki $50 per 
mėnesį. Arti Chicagos miesto.

Atsišaukite greitai.
T. P. SHURN
R. 1 Hinsdale, III.

Phone Dovvners Grove 813. W 1

PARDAVIMUI girosemė. Pui
kus biznis; tas pats savininkas 
per 10 metų. Kaina $3,000. At
sišaukite į kriaučių šapą: 1907 
Canalport Av. Phone Canal 3050

ANT PARDAVIMO

Vyrų apredalų krautuvė, išdirbtas 
biznis per ilgus metus. Lietuvių ap- 
gyventoj kolonijoj, prieinama preke, 
atsakomai ypatai nereikalauja daug 
pinigų priims namą ant mainų.

Kreipkitės pas savininką į
šiuo adresu: I

V. P. PIERZYNSKAS,
3324 South Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas vienas iš- 
geriausių ant Bridgeporto ir seniau
sia vieta. Parsiduoda už pusę pre
kės. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

Kreipkitės.
J. SKTNDERIS

3428 So. Halsted St.

PARSIDUODA bevdik nau
jas muro namas, 4 pagyveni
mai, 2 pagyvenimai po 4 kam
barius, 1 pagyv. 5 kambarių 
ir 1 pagyv. 6 kambarių, garu 
apšildomas, visi dideli kamba
riai, pečiai, “ice box’ai” ir vi
si kiti parankamai kuonopui- 
kiausi, lotas 35 pėdų pločio, ar
ti karų linijos, mokslainės, pui
kioj naujoj kolonijoj, kur ver
tė namų auga kas dieną, šis 
namas pilnai vertas $24,000.00, 
bet parsiduoda tiktai už* $19,- 
000.00, kas pasiskubins šį na
mą pagauti, tas pelnės $5000,00 
į trumpą laiką. Randos neša 
po $75.00 už pagyvenimą.

Biznieriai! Biznieriai!
, čia geriausia proga 'Chicagoj. Nu

pirkti bučernę ir grosernę. Už pusdy
kį. Puikioj apielinkėj, Brighton parko 
se. r.....................
ta. Biznis
ant 2 metų; prągyvenimui ir reziden
cija. Nemokantį 
r .................
vertės $1,800. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Ateikite persitikrinti.
I keno rankas dabar papuls, tas lai
mės. Del informacijų kreipkitės pas

Lietuvįų ir kitų tautų apgyven- 
liznis nnt kampo randasi. Lysas

cija. Nemokantį biznio pamokinsiu. 
Kas pirks šiandien atiduosiu už $1,000

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

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

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

808 W. 33 Place 
Tel. Boulevard 1550

SUSTOK IR SKAITYK

Reikia -
VYRŲ abelnam dirbtuvės 

darbui, 45c iki 50c į valandą.
Atsišaukite: i
FITZPATRICK BROS., 

1319 W. 32nd PI. '

REIKIA kalvių ir 
linėtojų ir mašinų 
rių.

Atsišaukite:
MECHANICAL MFG. CO 

39th & Loomis St.
i--------- --------------------------------

vinių ka- 
operato-

REIKIA finišerių, fenderių 
ir prikimšejų į krėslų kom- 
lanijų.

Atsišaukite:
STANDARD GHAIK CO., 

123 W. 4(ith St.

REIKIA vyrų prie hand 
looms arba prie fluff karpe- 
tų audimo. Nuolat darbas.

Atsišaukite:
oįbSON RUG COMPANY, 

1508 W. Monroe St.

Reikia -
VYRŲ, GERAI APMO

KAMAM NUOLATI
NIAM DARBUI, 
DIENOMIS AR 
NAKTIMIS,
GALITE GAUTI PAS:

Western Felt Works, 
4115 Ogden Avė.,

arti 22 St. ir Crawford Avė.

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris. Nuolatinis darbas 
'ir geros [sąlygos. Atsišaukite 
greitai. M. NIEALK,

4119 S. Francisco Avė.
Telefonas Lafayette 6491.

REIKIA patyrusio siuvėjo 
kuris moka savo darbą. Mel
džiu atsišaukti greitai.

4503 So. Wood St.
s Chicago, III.

REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimts devy
ni centai į valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimts keturi centai į va
landą. Atsišaukite į samdymo depar
tamentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie and 40 St., arba 
So. Ganai and 15-th St.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas, 46c į valandą, 10 vai. 
į dieną. Atsišaukite:
WILSON STEEL PRODUCTS 

COMPANY,
49th St., & Western Avė.

KARPENTERIŲ. Reikia kar- 
penterių dėl paprasto darbo. 
Klauskite Mr. M. Kornbeck.

HARRIS BROS. 
COMPANY,

1349 W. 35th St.

REIKALINGAS bučeris 
sipažinęs su tuo darbu.

Atsišaukite:
OHAS. RAD|WELL,

6062 S. State St.
Tel. Went?worth 3806

ap-

REIKIA —
VYRŲ daibui prie mėsos, 

skiepe.
J. R. Beiersdorf and Bros.

932 W. 38-th PI.

DIDELIS bargenas parsiduoda gro
sernė labai pigiai, biznis gerai eina. 
Nėra kitą biznį arti 4 ruimai dėl gy
venimo. Pardavimo priežastis labai 
svarbi.

Kreipkitės pat savininką:
3700 Emerald Avė.

Tel. Yords 0397

REIKIA darbininkų prie 
trokų ir abelnam darbui. Va
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
pietų. Alga 50c į valandą.

Atsišaukite į samdymo de
partamentą.
STEWART WARNER SPEED- 

OMETER CORP.,
1828 Diverscy Parkway.

PARDAVIMUI pirmos klesos res- 
taurantas, cigarų ir cigaretų ir min
kštų gėrimų įstaiga su ruimais (lel 
gyvenimo. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
7442 Archer Avenue 

Summit III.

Parsiduoda 4-ių pagyvenimų 
kampinis muro namas, 4 me
tai kaip statytas, labai puikiai 
padirbtas namas, viskas pagal 
vėliausios mados, du apatiniai 
pagyvenimai apšildomi su “for- 
nacais’”, o du viršutiniai ap
šildomi pečiais, du lotai že
mės, arti karų linijos ir 
geroj, smarkiai augančioj, 
joj kolonijoj, tas namas 
tas $20,000.00, bet turi
parduotas į trumpą laiką (svar
bi priežastis) tai parsiduoda už 
$14,000.00.

Brighton Park, 3990 Archer Avė. 
. 2 lubų aukštas, naujas bizniav;_

mūrinis namas. Didelė L_ ______
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. f . ‘ 
užimti tuojaus. 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko
mišinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.ą 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

bizniavus
Didelė krautuvė su

Storą ir pagyvenimą galima
Parduodame ant

RAKANDAI
EXTRA!!I

PARSIDUODA pigiai nedideli ra
kandai, kas pirks fornišius tas gaus 
4 ruimų flatą pigia kaina $9.00 mėne
siui. Kas pirmesnis, tas gaus. Savinin 
ką galima matyti 6:30 vai. subatoje 
po pietų iki 6 vai. nedelioj iki 12 r.

Ch. Z. 2100 W. 21 St. ir 
Racine Avė.

AUTOMOBILIAI
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, UI.

PARSIDUODA automobilius 
Ford touring, 1921 pigiai.

Atsišaukite:
3825 Archer Avė.

. PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

saldainių krautuvė su minkš
tais gėrimajis fir visokių maž
možių. Parduosiu arba mainy
si! ant mažo namo. Kas priims 
krautuvę kaipo (pirmą įmokė- 
jimą. 3518 So. Wallace St.

PARSIDUODA grosernė ir kendžių 
krautuvė, geroj vietoj Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj. Biznis labai geras. 
2 kambariai pagyvenimui užpakaly, 
renda pigi. Stakas visas naujas. Grei
tai tunu parduoti ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju iš Chicagos.

1549 No. Wood St.

PARSIDUODA krautuvė cigarų, ci- 
garetų, saldainių ir angliškų žurna
lų. Keturi kambariai dėl pagyvenimo, 
biznis išdirbtas per tris metus. Mai
šytų tautų apgyventoj. Priežastis pa- 
tyrsite ant vietos. Atsišaukite

5612 So. Ashland Ate.

PARSIDUODA cigarųz kendžių ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Gera vie 
ta, geras biznis, 5 kambariai pagyve
nimui visi šviesus. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
, 602 W. 26-th St.

PARSIDUODA, pigiai bučemė ir 
grosernė gražioj vietoj Brighton Park 
Turi būti parduota šią savaitę su na
mu ar be namo. Priežastis parda
vimo negaliu gauti gero bučeriaus.

Atsišaukite
’ 2438 W. 45 Place

labai 
nau- 
ver- 
buti

PARSIDUODA saliunas arba 
mainysiu ant gero loto. Saliunas ran
dasi labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Parduosiu ne
brangiai. Pardavimo priežastis — 
turiu du bizniu.

1632 W. 46-th St.
Tel. Boulevard 0192

PARDUODU grosernę ir bučernę, 
greitai ir pigiai iš priežasties, kad 
perdaug darbo. Biznis išdirbtas per 
45 metų,

2219 Lake St., Melrose Park, 1)1 
Victor Skodžius 

___________________ t____________________—

PARDAVIMUI saliunas, priežastis 
pardavimo nesutikimas partnerių. 
Biznis eina gerai, išdirbtas per 15 
metų. Rusų apgyventa; 4 kambariai 
dėl pragyvenimo. Galima pirkti pusę.

1338 South Miller St.

PARDAVIMUI vienas setas 
saliuno įrengimų. Pigiai.

Atsišaukite'?
5517 S. Ashland Avė.
Tel. Republic 0211 •

na 
už 
tis

PARDAVIMUI fcajliunas. Se- 
ir išdirbta vieta. Nupirksit 
prieinamą kainą. Pricžas- 
pardavimo svarbi.
Kroli pklitės:
3601 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosernė fruktų što 
ras ant geros biznio vietos ir kur ga
lima gerai daryti biznį. Vertės $2,000 
parduosiu pigiai. Nepraleiskite . 
progos. Pardavimo priežastis labai 
svarbi.

Kreipkitės:
3432 So. Halsted St.

RESTAURANAS.
Pardavimui mažas restaura- 

nas, naujos mados. Naujausi 
įrengimai. Daromas geras biz
nis. Prie transferio kamp<^.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI salimas, ge
roj vietoj arti dirbtuvių. Mai
šytų tautų apgyventa.

Atsišaukite:
3201 S. Wall St. 

Chicago, III.

DIDELIS, bargenas. Laimė 
baldos į duris. Parduosime už 
cash bučernę su groseme labai 
pigiai, arba mainysim ant lo
tų, cottage, arba automobilio. 
Priežastis labai svarbi, kurį su
žinosite ant vietos. — Biznis 
cash, gerai eina, nauja kolo
nija, kuri lemia .didelį ateitį.

FARM AGENCY, )
3122 So. Halsted St.

PARSIDUODA Bulk Terrier 
šuo 11 mėnesių senumo. Šuo 
yra labai geras dėl biznio. Kam 
reikalingas yra toks šuo par
duosime pigiai. Atsišaukite: J. 
Stasiūnas, 4521 Wrightwood.

NAMAI-ZEMEBARGENAS. Visko pilnas 
grofsernė. Ice cream, kendžių, 

cigarų, tabako. 3 metų listas, 
5 ruimai pagyvenimui. Rendos 
$30 į mėn. Garadžius dėl 2 
mašinų. Parduodu arba mainau 
ant mažo namo. 3721 S. Halsted ką 3334 Pamell Avė.

GERIAUSIS bargenas 2 aug- 
ščio mūrinis namas po 4 rui
mus, elektra, gasas, toiiletai. 
3330 Parnell Avė. Kaina tik 
$6,300. Kreipkitės pas savinin-

Parsiduoda 6-ių pagyveni
mų, muro namas, geroj vie
toj, viskas geriausiame padėji
me, garu apšildomas, šviesa iš 
visų 4-ių pusių, randa $320.00 
į mėnesį, netoli bulvaro, karų 
linijos ir mokslainės, šis na
mas pilnai vertas $27,000.00, 
bet parsiduoda tiktai už $21,- 
000.00.

PARDAVIMUI puikus vieno pagy
venimo namelis su keturiais dideliais 
kambariais; su gasu elektra, maudy
ne, beismentas ir išgrysta antstogė; 
statytas tik pusantrų metų atgal ant 
cymentinio pamato; namelis yra me
dinis labai tvirtai statytas; randasi 
ant Archer Avė., bizniavos gatvės ne-f 
toli nuo Kedzie Avė. Reikia įmokėti 
$1,000 pinigais o kitus ant lengvų iš
mokėjimų taip kaip renda; nepraleis
kite šitos retai atsitinkančios progos.

Pardavimui puikus 2 augštų muro 
namas po 6 ir 7 kambarius; augštas 
skiepas; dviem automobiliams garad
žius; namas randasi ant bizniavos 
gatvės Westem Avė., netoli nuo 35-os 
gatvės; kaina $10,000 yra vertas 
$12,000 pagal šių laikų; pusę reikia 
pinigais o likusią sumą ant morgeČio 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui 2 augštų stuco namas, 
po 4 ir 5 kambarius; namas statytas 
2 metai atgal pagal naujos mados yra 
iš viso 3 lotai visi po' 30 pėdų pločio; 
namas randasi pakraštyje miesto n®; 
toli nuo Archer Avė., gatvekarių; pui 
ki vieta laikymui naminių paukščių ir 
auginti daržoves; kaina $5,000 apie 
pusę ar mažiau pinigais, o kitus leng
vais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar tai va
karais pas

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, manadžerius. 

4034 Archer Avė., Prie Califomia Av.

PARDAVIMUI 30 pėdų lotai už 
$800, kol jų yra. Puikiausioj vietoj 
mieste. Suros, vanduo ir šalygatviai, 
viskas apmokėta, prie Hermitage Avė. 
tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai į vakarus 
nuo Ashland Avė. Eikite ir pažiūrė
kite juos, paskiau ateikite ir pasi
kalbėkite su manim. Aš.- 
agentų. \

H. W. KERN,
179 W. Washington St.

SPECIAUS BARGENAS

Brighton Parke pardavimui tiįs 
mūriniai namai, po du flatų po 6 ir 
6 kambarius, 7 pėdų skiepas elektra 
ir gasas, visi įtaisymai sudėti ir ap
mokėti.

Pusė bloko nuo dviejų gatvekarių, 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $7,250, 
Reikia įmokėti tik $2,000 likusius 
kaip rendą.

Pasiskubinkite nepraleisti šią gerą 
progą.

Jeigu nori šito bargeno atsišaukite 
J. M. ZEWERT and CO.

4400 South Kedzie Avenue

Parsiduoda naujas kampinis 
garadžius, ant kampo 69-tos ir 
Elizabeth Street, šis garadžius 
bus parduotas labai pigiai, 
žmogui, kuris supranta vertę 
biznio namų čia yra^gvaran- 
tuota milžiniška proga tiždirb- 
ti apie $20,000.00 į Sumetus 
laiko. Platesnes informacijas, 
išlygas ir t. t., ̂ paaiškinsiu 
ypatišlkai. Kas tunte pinigų ir 
norite juos sudubėltavoti ir ne
pridėjus jokio darbi 
tai tiems duodu ši

PARSIDUODA dabai geroje 
vietoje, Brighton Park, groser- 
ne ir bučernė, daranti gerą 
biznį. Patį biznį parduoda už 
$.3,500, o su namu už $13,000. 
Namas medinis, 2 augštų, Sto
ras su 3 ruimais, viršui du fin
tai ir 3 karams garadžius. Ge
ram bučeriui gera vieta pada
ryti pinigus. Atsišaukite pas:

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

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas. Naujos mados statytas, elek
tra, maudynės, viršui 6 ruimų flatas. 
Apačioj grosernė ir ruimai dėl gyve
nimo. Garadžius dėl 2 mašinų. Cimen- 
tuotas beismentas. Labai gera vieta 
dėl bučemės nėra arti kito štoro. 
parduosiu už teisingą pasiūlymą, nes 
turiu išvažiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės pas 
savininką:

5752 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 7363

ir išlaidų, 
progą.

pągyveni-
muro na-

Parsiduoda 6-dų 
mų, beveik naujas 
mas. Randa $9000^00 į metus, 
kaina tiktai 5-ių metų renda, 
tai yra $45,000,00, gulima pirk
ti su mažu įmokėji
lės naimais — be^skolos. Ji pa
ti duoda visą ^paskolą be iškas- 
čių.

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

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

u, yra nas-

čia yra 5 progos uždirbti 
didelius pinigus ir tiems, ku
rie pasinaudos iš šio apgarsi
nimo ir pirks nors vieną iš 
viršui paminėtų namų, tas bus 
man dėkingas. Tas žmogus 
yra laimingas, kuris naudoja
si pirmą progą, bet tas kuris 
nešasi savo sumanymus į lo
vą, tas tankiausiai paleidžia 
paukštį iš nagų. Geras suma
nymas yra vertas pinigų, ge
ra suteikta proga, verta dau- 
giaus, o gera proga išpildyta, 
reiškia uždirbtas pinigas; — 
taigi naudokis šia proga.

u o >

ĖSZLIKAS
3241 South Halsted St 
Phone Boulevard 5066.

BARGENAS ant Halsted St. arti 
prie 54 st. 2 Storai ir 4 fletai lotas 
50x100. Namas kaina tik $26,000 
nepraleiskite progos $12,000 
galėsite namą turėti.

COLBERT and BARTON 
7306 So. Halsted St. 
Tel. Vincennes 8608 .

įnešus

TIKTAI $500 cash medinis namas 
3 pagyvenimų po 5 kambarius neša į 
mėnesį i’endos $70, kaina $5,000. Mū
rinis namas ant Bridgeporto 7 pagy
venimų po 5 kambarius ir du Storai 
kaina $22,000, neša rendos mėnesiui 
250, reikia įmokėti $6,000. Kas pir
mas tas laimės gerą progą pinigų pa
sidaryti.
Jaksas ir Balchunas 828 W. 31 St.

DARBININKUI
Dviejų pagyvenimų 
kambarių elektros šviesa, tt. 
dviejų mašinų garadžius su 
riais,. viršui viskas gerame 
Kaina $3,000
-Atsišaukite:

4539 Wallace St.

ŽMOGUI proga 
(frame) 5 ir (5 

yra dėl 
kamba- 
stovyje.,

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 augštų namas su saliunu ir ba

rais rendos 75 į mėnesį kaina 7,500 
mainysiu ant bučemė.s loto priimsiu 
už pirmą įmokėjimą

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

HALSTED ST. BIZNIO
, PRAPERTfiS.

3 augštų murinas, modemiškas, 
garu šildomas, renda $240 į mėnesį, 
$22,000. 2 augštų mūrinis 3—6 kam
barių flatai, modemiškas, rendos $155 
į mėnesį, $15,500.

MARQUETTE MANOR
Puikus, naujas, 2 augštų mūrinis 

prie Sacranvento Avė. ir Marųuette 
Manor, kampinis lotas, porČiai, karš
tu vandeniu šildomas, $16,000. Mes 
turime ir daugiau biznio praperčių 
taipgi tuščių lotų ir bungalow.

STANDARD REALTY CO.
3107 W. 63 St. ir 736 W. 35-th St.

EKTRA BARGENAS, 
PARDAVIMUI namas, apšildomas 

su kriaučių bizniui, arba be biznio. 
Atsišaukite pas savininką.

4425 South Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 1310

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų (frame) medinis na
mas, du Jotai, garadžius 24x 
28. $2,500 cash, likusius leng
vais išmokėjimais.

5231 W. Central Avc.

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mų 5 ir 6 kambarių namas, 
naujos mados, skiepas ir pa- 
šelmenlinis kambarys. 
$6,500. WM. KAŠTE, 

5124 Archer Avė.

Kaina

PARSIDUODA namas ir H 
akro žemės, už cash pilnų ar
ba įmokėjus $1000. Kitų ar 
morgičių ar lengvais išmokė
jimais. Parsiduoda dėl šeimy
niškų nesutikimų.
' 5925 S. Komensky Avė.

, ATEITIS
Parsiduoda mažiau negu už 

pusę prekės 2 dideli lotai ne
toli nuo gražios Marąuette 
Parkčs ir Q3-čios gat. Šitų lo
tų prekė trumpame laike, bus 
daug kartų didesnė, nes dabar 
jau yra parduodama lotai po 
$2000 ir daugiau tik už 3 blo
kų nuo šitų lotų. Dabar dar 2 
lotus galima gauti po $400. 
Kas nupirks tai padarys dide
lį pelną. Nepraleisk šitos pro
gos pamatyti ir persitikrinti. 
Savininlfas parduos ant leng
vų išmokėjimų, tai tokfa pro
ga retai pasitaiko, už tai pa
sinaudok. Atsišauk greitai po 
numeriu 6243 S. Western Avė.

BARGENAS. Pardavimui 2 
lotai prie Archer Avė.' arti di
delio teatro. Kas nori gali pirk
ti ir po Vieną. Atsišaukite pas 
savininką. t

2901 W. 38th Place

• ANT pardavimo rezidencija 
7 kambarių, garadžius 2 ka
rams, 50 pėdų pryšakis ir 55 
pėdų plotis. Geriausiam stovy. 
Kaina $9000. Įmdkėt reikia $3,- 
500, likusius aite lengvų išmo
kėjimų. 6333 So. Robey St., 
Phone Prospect 8117.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė sykiu su Tailoring ir Clean- 
ing bizniu. Biznis išdirbtas, per 
15 metų. Gera proga padary
ti pinigų.

1840 S. Ashland Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

DIDELIS BARGENAS!
PARDAVIMUI namas, 2 pagyveni

mų, po 6 kambarius, karštu vandeniu 
apšildomas, gera nuošimtį nešantis. 
Namas vertas $13,500, dėl greito,par
davimo-parduosiu už $11,800. Norintis 
matyt šį namą, kreipkitės pas 
ninke. Agentu nepageidaujama.

3411 South Ijeavitt St. 
2-ros lubos.

savi-

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas,w skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir " vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.


