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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 141

Lietuvos ministerija rezignavo
Lenkai ieško Amerikoje 

$500,000,000
Del trijy Pabaltės valstybių 

konferencijos Kaune
Pasikalbėjimas su Latvių de*e- 

gacijos pirmininku p. Seya.

Leningrade areštuota
700 studentų

Coolidge nominuotas kandida 
tu į prezidentus

Galvanausko Ministerija Atsistatydino
Todėl, kad Seimas atmetė valdžios naujų geležinkelių 

tiesime sumanymą.

KAUNAS [Elta]. — Latvių 
užsieni: ų reikalų >mir»isteris p. 
įSeya pasikalbėjime su spaudos 
atstovais išsireiškė apie su
šauktą Kaune Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos konferenciją.

“Pirmiausia — sako p. mi- 
nisteris —. noriu pareikšti sa
vo didelį pasitenkinimą, kad 
konferencija įvyksta. Aš labai 
džiaugiuosi, kad Lietuvos Vy
riausybė pasiėmė iniciatyvą 
konferencijai sušaukti. čia, 
Kaune, kur man teko ilgai 
dirbti, kur turiu nemaža drau
gų ir pažįstamų, aš jaučiuosi 
ne kaipo svetimoj valstybėj, 
bet gerų kaimynų ir draugų 
tarpe.

Trijų Pabaltės valstybių kon
ferencijos jau senai nebuvo, ir 
jos reikalingumas laikui bė
gant vis labiau buvo jaučia
mas. Prisirinko daug politinių, 
ekonominių, juridinių ir admi
nistracijos klausimų, kurie 
mus visus domina. Plati kon-

Kaunas, birželio 12. (ŽTA) — Lietuvos ministerių 
kabinetas, su premjeru Ernestu Galvanausku priešaky, 
atsistatydino.

Ministerijos rezignavimas įvyko tuojau po to, kai 
Seimas atmetė valdžios sumanymą nutiesti Lietuvoj nau
jų geležinkelių linijų. Valdžios planuojamiems nau
jiems geležinkeliams tiesti Anglai buvo užtikrinę duoti | ferencijos programa rodo, kad 
paskolos.

[Tuo budu Lietuvos klerikalai galų gale padarė tai, ką jie 
jau senai norėjo padaryti. Atsikratė premjero Galvanausko. 
Kad jie anksčiau Jo Nejudino, tam buvo kar kurių priežasčių, 
vyriausia — Klaipėdos byla. Kol Klaipėdos reikalas nebuvo 
išspręstas, jie nedrįso p. Galvanauską atstatyti, nes jo vietoj ne
turėjo kito tinkamo ir savo žmogaus padėti. Dabar Klaipėdos 
byla maždaug pabaigta, ir klerikalai pasirūpino rasti progos savo 
tikslui siekti. Jų gi tikslas, kurio jie patys neslepia, yra sudaryti 
Lietuvos valdžią vien iš savo žmonių. P. Galvanauskas, būda
mas valdžios priešaky, noi’s savo politiką aplamai derino su krikš
čionių-demokratų norais, vis dėl to nebuvo grynai jų žmogus.]

Lenkai ieško Amerikoj pa 
skolos - Tik S500j- 

000,000

Leningrade suareštuota
700 studentą

I ‘ ■

MASKVA, birž. 12. — Tūks
tančiai studentų dalyvavo de
monstracijoj Leningradd, su-

’Skrzynskiui pavesta susižinoti 
su Paderevvskiu, kad jis dėl 
reikiamų 500 milijonų Ameri-f ruoštoj protestui prieš sovietų 
kai pagrieštų.

VARŠUVA, birž. 12. — Fi
nansų ministerijoj įvyko svarbi 
konferencija reikalu gavimo A- 
merikoj paskolos sumoj 500 mi
lijonų dolerių.

Atsižvelgiant į tai, kad Lenki
jos finansinė padėtis pasveikti 
gali tik plaukiant didesniems 
kapitalams iš užsienio, liko ins
truktuotas lenkų delegatas prie 
Tautų Lygos, p. Aleksandras 
Skrzynskis, susižinoti su buvu
siu premjeru Paderewskiu, kur? 
dabar yra Šveicarijoj ir darė 
jau tuo reikalų atatinkamų žin
gsnių Amerikoj ir turi tam tik
rų palankių davinių.

(Prieš porą dar tik 
Varšuva garsiai skelbė 
spaudoj, kad Lenkijos
jau taip gerai stovį, kad ji ga
linti pradėti savo skolas užsie
niui mokėti ir, pirmoj vietoj, 
nutarus tuojau atmokėti dalį 
skolos Jungtinėms Valstijoms, 
kurioms lenkai yra skolingi 157 
milijonus dolerių. Naujienų pa
daryta tuomet pastaba, kad, 
pasigyrę savo finansų stovio ge
rumu užsienio spaudoj, lenkai 
tur būt rengiasi ieškoti vėl kur 
nors paskalos, pasirodo, buvo ne 
ironija: vietoj atmokėjimo A- 
merikai dalies savo 157 milijonų 
dolerių skolos, jie nori dar gauti 
čia 500 milijonų dolerių pasi
skolinti. — Tel. Red.)

valdžios pradėtą šalinimą iš uni
versitetų daugybės ^studentų, 
kurie nėra kilę iš proletarų šei
mynų.

700 studentų, dėl dalyvavimo 
demonstracijoj, liko tuojau are
štuoti.
Ukrainos tautinių mažumų kon

ferencija Charkove.
Liepos mėnesio pabaigoj 

Charkove žada įvykti visos Uk
rainos tautinių mažumų konfe- 
renci j a.

konferencija tikrai yra reika
linga.

Trys 'broliškos Respublikos 
Įsroj konferencijoj ‘ turi progos 
nustatyti bendrą pažiūrą į 
mus dominančius vadinamo- 

Įsios didžiosios tarptautinės po- 
Įlitikos klausimus. Toks pažiu- 
| rų nustatymas mums turi 
I reikšmės, kurios tolimi politi
kai žmonės nesuvokia.

I Įvykiai Europoj vystos ne
paprastai greitu tempu. Ma
žosios valstybės iš savo pusės 
irgi negali pasitenkinti pasin
ga politika, nes pasingumas 
gali mus privesti prie to, kad 
virsime didesnių kaimynių val
stybių politikos objektais. To
dėl jei nenorime jais tapti, tu- 

I rime vesti politiką aktingą.
I .Del staigų permainų Euro
poj Pabaltės valstybėms svar- 
gu nustatyti nuolatinis kon
taktas, kad turėtume galimy
bės pasikeisti nuomonėmis vi
sais interesuojančiais mus tarp
tautinės politikos klausimais. 
Aš nuoširdžiai reiškiu kilties, 
kad toksai kontaktas konfe
rencijoj ir bus nustatytas.

Trečioji klausimų grupė tu
ri ekonominio pobūdžio. Su 
pasitenkinimu turiu konstatuo
ti, kad musų ekonominiai in
teresai niekur nesiskiria, kad 
musų ekonomine 
panaši viena
srity mums pavyks nužengti 
toli priekin,
ir sekmingesniam politiniam 

Į bei kultūriniam susiartinimui.
Trečioji klausimų kategori

ja — tai juridiniai ir adminis
tracijos klausimai. Daug kai-

GLEVRLAND, Ohio, birž. ba™ nusiskundžiama tais 
12.- Nacionalė republikonų sunkumais, kūnų tenka patirt, 
partijos konvencija savo kandi- ( e 
datų į Jungtinių Valstijų pre- r? s ®? 
zidentą ateinantiems rinki- es lon 
mams šiandie nominavo esą- inu ^.os _
mąjj prezidentą Calvin’, Coo- ^prast.nt .r tuo palengvint su- 

/ sisiekimą, kas, be abejojimo,
turės didelės įtakos ir musų 

Kandidato vice-prezidento ekonominiams santykiams. Ti- 
vietai republikonai kol kas ne- kiuosi, kad, be to, konferenci- 
riuraaidą. 2Įymc^i\iicfj>i politikie- i°j Pavyks aptarti sanitarinė 
riai, kurie taikėsi gauti nomi- k“C-jt*’ sutvai*yJi mokyk: 

, lų klausimas, nes lietuviai turi 
naciją prezidento kandidatūra!, mokyklų Latvijoj, gi latviai 
kandiduoti į antraeilį “urėdą” |_ Lietuvoje, ir pagaliau klau-

■ nenori ir atsisako. simas apie socialinę pagalbą

padėtis tiek 
į kitą, jog šioj

savaičių 
užsienio 
finansai

Coolidge nominuotas re- 
publikony kandidatu

kas sukurs bazę

ir įvairių leidimų 
į kaimynę valstybę, 
atvykom su pasiryži- 
formalumus žymiai

NUVERSTAS LIETUVOS PREMJERAS

ERNESTAS GAL VANAUSKAS
Kuris dabar su savo kabinetu atsistatydino

antros besitariančios valstybės 
piliečiams.

Baigiu reikšdamas Stiprios 
vilties, kad pasiekti konferen
cijoj rezultatai bus patenkina
mi.

Šiandie Francijos seimas 
rinks respublikos 

prezidentą
Žinios apie leuky manev 

rus esą netikros
VARŠUVA, birž. 12. — Len

kų spauda sako, kad anglų laik
raščių skelbiamos žinios, buk 
ateinantį rudenį įvyksią Lenki
joj ir Rumanijoj, sovietų Rusi
jos pasieniu, dideli kariuomenės 
manevrai, esančios neteisingos. 
Varšuvos militariniuose 
liuose apie tokių manevrų 
girną nieko esą nežinoma.

rate- 
ren-

LATVIŲ LITERATŪROS 
RINKINĖLIS LIETUVIŲ 

KALBA

Kaunas (E).— Lietuvių Jau
nimo Draugija “Rūta” Rygoje 
išleido pirmą išverstą lietuvių 
kalbon latvių literatūros rin
kinėlį. Jame įdėta 11 įvairių 
latvių rašytojų apysakaičių ir 
vaizdelių. Visi vertimai “Rū
tos” literatūros sekcijos narių. 
Išleista gana švariai. Musų vi
suomenei tuo budu teikiama 
proga susipažinti su žymes
niais latvių rašytojais. Draugi
ja pasiryžusi išleisti dar kele
tą panašių rinkinėlių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 12 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.31
Belgijos, 100 frankų............... $4.65
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.36
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.49
Olandijos ,100 florinų .......... $37.40
Suomijos, 100 markių .......... $2.52
Švedijos, 100 kronų............... $26.56
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.60

busNumatoma, kad išrinktas 
atstovų rūmų piirnįinfmkas 
Painleve.

PARYŽIUS, birž. 12.— Kai
riųjų parlamento partijų prieš
rinkiminiame susirinkime kan
didatui respublikos prezidento 

vietai paskirti, atstovų rūmų 
pirmininkas Paul Painleve ga
vo 306 balsus, o senato pirmi
ninkas Gašlūnas Doumergue— 
149 balsus.

Penktadienį (šiandie) Ver- 
salėj įvyks abiejų parlamento 
rūmų — senato ir atstovų bu
to — seimas, kuriame bus iš
rinktas respublikos preziden
tas vietoj priversto rezignuoti 
p. Millerand’o. Kandidatais yra 
aukščiau minėtieji valstybės 
vyrai, 'Painleve ir Doumergue.

Paul Painleve, 61 metų am
žiaus, yra žinomas visoj Euro
poj mokslininkas, matemati
kas, mechanikos profesorius 
Sorbonoj ir Francijos Mokslų 
Akademijos narys. Jis yra la
biau popularus, turi kairiųjų 
tarpe daugiau pritarėjų, o to
dėl turi didesnių šansų būt iš
rinktas prezidentu, nei senato 
pirmininkas Doumergue.

JUNGT. VALSTIJOSE PER 
METUS MIRŠTA VĖŽIO 
LIGA 110,000 ŽMONIŲ.

NEW YOlRKAS, birž. 12. — 
Prudential apdraudos kompa
nijos statistiko Hoffmano pa
skelbimu praeitais 1923 me
tais mirė vėžio liga apie 110,- 
000 žmonių. Dešimt metų at
gal ta liga mirė apie 75 tūks
tančiai žmonių.

Rotterdamas - R«sy pre-1 
kybos bazė Vakarą Europoj

AMSTERDAMAS, Olandija, 
birž. 12.—- Nors Olandų-Rusų 
derybos nutruko ir veikiausia 
dar per kurį laiką nebus at
naujintos, verslas tarp priva
tinių Olandijos firmų ir sovie
tų respublikos nuolatos didė
ja-

Kad ir be formalūs prekybos 
sutarties, rusai siunčia daugy
bę javų, medvilnės ir vilnų per 
Rotterdamą, kurs tuo budu pa
tapo tikrąją Rusijos prekybos 
su vakarų Europa baze.

Vokietijoj stoka kredito
Stoka kredito, dėl kurio Vo

kietijos prekyba nukenčia, pa
togi geografinė Rotterdamo 
uosto padėtis tranzito prekybai, 
ir ta svarbi rolė kurią Olandų 
firmos lošia finansuodamos 
Rusijos produktų supirkimą ir 
pardavimą ,Olandijoj yra prie
žastys, dėl ko Rusai negali iš
sižadėti Olandijos. Nutraukę 
ryšius su ja, jie stipriai pa
kenktų savo interesams.

Daug tūkstančių tonų Rusi
jos tabako cigaretams guli Ro- 
ttėrdame, ir daugybė medvil
nės laukia išsiuntimo Rusijon.

Iki šiol didžiausias Amerikos 
medvilnės eksportas Rusijon 
ėjo per Bremeną, bet kadangi 
Bremenas daugiau/ nebepajė
gia tokių tranzacijų finansuoti, 
jo vietą užėmė Rotterdamas.

Rusų prekybos misijos Ber- 
line atstovai dabar lankosi 
Amsterdame. Rotterdamas pa
darė didelių užsakymų — ža
lios medžiagos, chemikalų ir 
kolonialių prekių.

Nori įvest ateiviy
registravimą

WA3'HINGTON, D. C., birž. 
12.— Darbo ministeris Davis 
žade, rūpintis, kad butų išleis
tas įstatymas kas metai regisi-’ 
ruoti visus Amerikoj gyvenan
čius ir naujai atvažiuojančius 
ateivius. Tai esą reikalinga, 
idant sėkmingiau butų galima 
kovoti su slaptu įėjimu imig
rantų į Jungtines Valstijas.

[Ne pro šalį pažymėti, kad 
p. Davis pats yra ateivis-imig- 
rantas. — T. R.]

kėlimas ministeriams
ALGŲ

Kaunas [iL. Ž.]. — Ministe- 
rių kabineto priimtas įstaty
mo sumanymas, kuriuo einant 
ministeriams atlyginimas pa
keltas iki 3000 litų (buvo 1400 
litų); be to jie turės gauti but- 
pinigius (už butą, kurą ir švie
są) lygu % algos ir 50% rep
rezentacijai be atsiskaitymo.

iMinisteriuij pirmininkui rep
rezentacijai skiriama 100%; 
jo alga prilyginta prie papras
to ministerio algos.

Tuo budu ministerių atlygi
nimas sieks 6000 litų (padidin
ta 285%).

Chicago ir apielinkė.— šian
die veikiausia bus lietaus su 
perkūnijom. Nedidelė tempera
tūros atmaina. Stiprokas mai- 
nąsis vėjas.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 8:25

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

NAUJIENOS'
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Antanas iš Padvos.

Kas kaltas?
Kas kaltas, kad Lietuvos 

prad. mokyklos nėra aprūpin
tos šviesa, mokytojais, butais, 
eksperimelntadinėmis mokslo 
priemonėmis, panaikinimu va
karinių suaugusiems kursų prie 
pradžios mokyklų ir t. t?

šiandien tie klausimai šnibž
da kiekvieno prad. mok. mo
kytojo lapuose ir įgauna vis 
didesnį ir didesnį aidą. Tik 
kažin ar tų aidų-garsų bangos 
pasieks tų ausis, kurie tais 
gan svarbiais gyvenimo die
nos klausimais turi susidomėti 
ir artimoje ateityje teigiamai 
bus išgvildenti?

Ne ta valstybė galinga-pra- 
kilni, kurios rankose žvangia 
kardas, bet ta, kurios kiekvie
noje pastogėj e-trobelėj e dega 
galinga šviesos ugnis- mokslas, 
kurioje nėra vietos tamsos pra
našams.

O pas mus ar yra daroma 
akcija bent prad. mokslo sri
tyje, ar yra kūrenama ta švie
sos ugnis mokslas?

I tuos gan svarbius gyveni
mo klausimus atsakys visa eilė 
paskutiniųjų musų gyvenimo 
dienų faktai, konstantuoją ne 
regresavimą mokslo ar bent jo 
progresavimo trukdymą.

Juk panaikinimas vakarinių 
suaugusiems kursų prie prad. 
mokyklos, kuriose didelis nuo
šimtis musų suaugusių apskur- 
antų (tamsuolių) turėjo pro
gą išmokti skaityti bei rašyti, 
yra ne kas kitas kaip tik reg- 
resavimas musų pradžios mok
slo.

Nedavimas mokytojams bu
tų (Atstovas Žemaičių Kalva
rija, kur prad. mok. mokytoja 
turi eiti virš dviejų kilometrų ! 
į sodžių gyventi negaudama 
buto. Mokytojai trukdo laiką 
ir negali tinkamai prisirengti 
pamokoms). Ekvivalento krei
dai, šviesai, smulkioms ūkio iš
laidoms ir t. t. sulaiko moks
lo progresavimą, trukdo —ir 
taip jau sunkų ir atsakom i ngą I 
mokytojų darbą.

Žinau, i tuos pastatytuosius 
klausimus dėl musų mokyklų 
pauperizmo, musų valstybės 
vairo vadai atsakys, kad nėra 
šaltinio paimti pinigams išva
davimui mokyklų iš tos skur
džios atmosferos, jog ir taip 
krašto gyventojai apkrauti sun
kia tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių našta.

Žinau, ir kiekvienas žmogus 
žino, kad mokesčiai nepake
liami ir juos didinti butų ne
protinga, bet reikėtų dar ma-

Bet kodėl musų partija, vy
raujančia Seime ir valdanti 
valstybės vairą, negali atsiža
dėti buržuazinių dalykų kaip 
automobilių, kuriems numaty-

■■mMK
Subway Gas Stalinu

1600-1602 So. Halsted St.

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karų.

Graphite springsai, kol visi 
eups bus pilni tepalo.

Ištepame ratus, springsus, 
post ir fan. Pripilame
transmission ir diffirential, 
viską už $2.25 ir augščiau, 
žiūrint kokios išdirbystes
yra karas.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiih

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų

4647 So. Halsted St., 
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 

Tek Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS j 
11132 So. Mlchigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

la net 821,400 litų. Negali at
sižadėti paprasto Rytų papro
čio blizgėjimo ir uniformai 
skirtą iš valstybės kišenės 7(X) 
tūkstančių litų. Negali atsiža
dėti’ visokio tuščio, malonaus 
ir akis žavčjančių dalykų kaip 
Kauno Teatro, Operos ir Dra
mos reikalams skyrė virš mi
lijono litų.

Seimo dauguma — krikščio
nių blokas musų ir be to tur
tingai kunigijai dar prideda 
milijonais litų nuo “bado” ap
saugojimai. Kiek pagaliau tie 
musų ponai “krikščionys” 
skiria litų mokslo reikalams?

tėra tik riebia pono auka su
džiūvusiam ubagui. Ir galop 
bendrai suglaudus j vieną, ten
ka matyti skurdus musų atei
ties mokyklų vaizdas.

Musų krašto šeimininkam 
krikščionim mokslas tėra uba
gas, kuriam tik ir teduodama 
trupiniai nuo valstybinio stalo.

Ir to musų mokyklų paupe
ris mo, jų net reigresavimo di
džiausias kaltininkas tėra kraš
to šeimininkai krikščionių blo
kas ir jų pastatytoji valdžia!

Žem. Kalvarija, 
1924 m. V 1 d.

GEROVĖS skYR1US>

nuo taiko gvildensime rei
kalus (domius bosiančioms 

‘motinom* Ir molinom* Jugį 

pi kOdlM*

KOdikly aprtplnlmas ir po-' 

ntjlmas yra dalykas gyvo* 

svarbos šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tat 
yra dalykas, kur) sms lu-l 
rimo regullariškals' laiko

tarpiais atvirai.(r. laisvai 
pargvUdaatLi'

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
DEL APRŪPINIMO

, MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 76.
1 Žaidimas.

Su kūdikiu dažnai yra perdaug 
•žaidžiama ir nuo to jie tampa nervin
gi ir neramus. Jaunas kūdikis reika
lauja daug pailsio ir ramumo. Nors 
ismagu yra matyti jį klykiant ir šyp
santis kada kuteni ar metai, bet atsi
liepimas yra blogas ir gali jį pada
ryti nuvargusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karia- 
tukės, glaudintas įpratina jį to visa
dos laukti. Suprantama kad visi kū
dikiai turi būti šiek tiek “leliojami”. 
Išbudus reikia jį paimti ant rankų ir 
palaikyti tai vienaip, tai kitaip, kad 
vieni muskulai nejvargtų perdaug. 
Motina sunaudoja daug nervų energi
jos “pridabojant” kūdikį, tvdel reikia 
jį įpratinti i, jaunystės mislyti, kati 
yra kas nors daugiau ant šio pasaur 
lio nei jis vienks. Kūdikis su ku
riuo perdaug lepinimų dasileidžiama

vSliau karčiai apsivilsta paskui kada 
patiria, kad mėnulio negali tik pa
prašęs gauti.Į ______________

žaislai.
Malevoti, plaukuoti ir gauruoti žab 

šiai nėra saugus, kadangi kūdikis 
dažnai viską deda burnoti. Ji žaislai 
turi būti plaunami, be aštrių kampų.’ 
Mažyčiai žaislai, kuriuos galima butų 
praryt nereikia duoti.

Šioje mekaniško tobulumo gadynėje 
nėra salo žaislų įvairybei. Paprastas 
kūdikis turi jų tiek daug, kad jo do- 
me išmėtoma. Jis bus geriau paten
kintas, jei gaus tik vieną, ar dvi dėl 
žaidimo, ir tokie paprasti virtuvės 
dalykai, kaip drapanų gnyptukai, me
diniai šaukštai, arba karoliai iš špū
lių, tiek pat jan? bus malonus, žaislus 
reikia dažnai nuplauti, kadangi jie su
sipurvina, o kūdikis juos kiša burnon.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn jei (luoši 
jam geriausios priežiūros ir geriausj 
maistą. Vikrią ir stiprią sveikatą ga
vo tūkstančiai vaįkų, kuriems buvo 
penima Eagle Pienas, kaip sako jų 
dėkingos motinos. šiomis motinoms 
nėra maisto labiau vartojama su to
kiomis geromis pasekmėmis, kaip 
Eagle Pienas. Saugai sakyti, kad dau
giau kūdikių laimingai išaugo ant 
Eagle Pieno negu ant visų kitų dirb
tinų penų sykiu sudėtų.

Neeksperimentuok su savo kūdikiu 
teikiant jam peną apie kurį abejoji, 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
anaisaas kūdikiams, nes jame nėra 
nieko kito, tik grynas pienas ir gra
nas cukrus. Nėra jokių abejonių apie 
jo< grynumą, arba jo puikias pasek
mes. Gydytojai rekomendavo Eagle 
Pieną tukstantiems ir tukstantiems 
nedaaugusių ir menkų kūdikių, Eagle 
Pienas yra lengvai suvirškomas, sau
gus ir pitikėtinas kūdikiams penėti.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

PIKNIKAM!
NAUJIENŲ PIKNIKĄ*

JAU BUS GRAŽU IR ŠILTA, KADA VISI 
VAŽIUOSIME I PAVASARINI, PUIKU, 
LINKSMĄ

Nedalioj, Birželio 22 d
ŠĮ sykį Naujieny Piknikas įvyks naujoj vie
toj, vienok važiuojant piknikan niekam tur
būt neteks paklysti, nes tai lietuviams gerai 
žinoma vieta prie Leafy Grove, netoli Lietu-
viy Tautiniu Kapiniu, o būtent —

Justice Park
(BLINSTRUPIENĖS DARŽAS)

Pasilinksminimai, štukos ir malonumai yra 
iškalno rengiami, belaukiant pavasarinio 
Naujienų Pikniko.

Penktadienis, Birž. 13, 1924

i

(Lithuanian

HORDBN 
BUlLDlNG 
NBW YORK

THE 
BORDBN 

COMPANf

jūsų'vaikas gali suval 
gyti viską, ką gauna; 
o vienok bus nedape- 
nėtas, hes gal Valgis, 
kurį jis Valgo neduodu 
,tinkamo sotumo.

Pridedant
Borden’s Eagle Pien$ 
į savo vaiko valgius, 
būsite tikri, kad duo
date kiekvieną maistai 
yeikpnį reikalingą pi* 
įdaryti j| gtipjrįu, kad 
pagalėti JJg&' ,

/JERAS h* sveikas 1 
” maistas yra vie
natine patikėtina 
apsauga vaikų nuo li
gos. šviežias oras, tin 
karnas mankštymas 
užtektinai miego, ir 
švarūs pasilinksmini* 
mai taipgi reikalingi*

norite žinoti ar jūsų 
yaikaa. nėra nedapenė- 
tas, kibk jis turi sver 
ti, kokio augščio, kokį 
maistą jam duoti, ir 
kitokių brangių infor
macijų, prisiūąk mum 
sekantį kuponą, pri
dėjęs savo vardą ir 
adresą.

KUPONAS
Pažymėkit katrą norite \

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos . Vaikams Knyga
Vardas
Adresas

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

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

■MK R • W

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS, JUMS BUS<, 

ANT NAUDOS. Į

S. L FABION AS COS

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Bo jie va r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn Stn Room 111-1B 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel,: Boalevard 131U

Valandos: nue 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, liskyrus ketvergą. 

NedėliomU nuo 9 iki 12 ryte.
— ii e ii mmiiim i—■■imu Z

—■■■■■■■ 1 -------- ---------- -

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau 

lengvomis išlygomis.
■■ ■■ — t r

. S. W. B ANĖS, Advokatas
Val.t 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Beilding
7> West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted S4.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
k-" ■! ■■■ ■, /

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel. s Pullman 6877.

TeL Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlsstyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL

Cor. Wa*bington & Clark

Namą Tel.i Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas viauoae Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimui. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BU IL DIN G 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telcfoaas Canal 1M7.

f.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple BIdg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

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

Bridgeport kitais vakarais I
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 |

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2* Se. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yarda 4681 k"......  r

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Barbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS j 

ADVOKATAS’
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedelio ir

PStnyčios.
....... ............. ■ ....

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
' z Olaelio kainomis visiems. 
Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po minesio. 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND ' 
HEATING S'UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Su pagarba,

AMERIKIEČIAI IŠRAŠYKITE
SAVO GIMINĖMS LIETUVON 

“NAUJIENAS”

LIETUVIŲ DAKTARAI

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westeru Avė.
Tel. Lafkyette 4146

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
8228 W. 88-th St., Chicago, UI.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan StM ęhicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Lietuvon pinigu siuntė 
jams įspėjimas

Nors ne kartą buvo skelbta 
kaip Lietuvos, taip ir Amerikos 
lietuvių laikraščiuose, kad tarp 
Lietuvos ir Amerikos Suvieny
tų Valstybių jau pereitais me
tais yra įvesta pinigų persiun
timo operacijos pašto perlaido
mis ir tokis pinigų persiuntimo 
būdas yra vienas iš geriausių
jų, nes siuntėjas yra garantuo
tas, kad jo siunčiamieji pinigai 
tikrai pasieks savo tikslo, ir nie
kuomet jie negali žūti.

Tačiau su pasigailėjimu ten
ka konstatuoti, kad daugelis 
tautiečių gyvenančių Suvieny
tose Valstybėse iki šiam laikui 
tebesiunčia pinigus Lietuvon re
gistruotuose, paprastuose laiš
kuose ir net atviruose bandero
lėse tarpo atvaizdų (fotografi
jų). Taip siunčiami pinigai daž
nai esti išimami nesąžiningais 
žmonėmis.

Siuntimas pinigų nors ir re
gistruotuose laiškuose, nei kiek 
nėra garantuotas, neis einant 
Tarptautinė Paštų Konvencija 

ir paštų taisyklėmis už įdėlius 
laiškuose Paštų žinyba neatsa
ko, nes įdėlįs priimant laišką pa
šte, netikrinamas. Todėl tokis 
pinigų siuntimas atneša žalos 
siuntėjams ir iššaukia nepasi
tenkinimus, bei įtarimus Paštų 
žinybos taniau tojų iš visuome
nės pusės.

Turint omeny aukščiau pasa
kytą, Lietuvos Paštų Valdyba, 
randa reikalo dar kreiptis į lie
tuvius gyvenančius Amerikoj 
(Suvienytose Valstybėse) įspė
dama, kad apsaugojus nuo tos 
žalos, kuria patįs pinigų siuntė
jai netiksliai siųsdami pinigus I 
sau padaro ir, kad išvengus be
reikalingų įtarimų Paštų Žiny
bos tarnautojams, VIENINTE
LIS, TIKRAS ir GARANTUO
TAS BUDAS PINIGAMS SIŲ-

Pašto perlaidas (pinigams 
persiųsti) galima paduoti kiek
vienoj Suvienytų Amerikos Val
stybių pašto įstaigoj; ten pat 
tuo reikalu galima gauti visas 
informacijas.

Lietuvos Paštų Valdyba tiki
si, kad šitas ĮSPĖJIMAS at
kreips suinteresuotųjų domę ir 
ateityje visi netobulumai pini
gų persiuntime bus prašalinti.—

Kitų laikraščių prašoma šį 
persispauzdinti.

LIETUVOS PAŠTŲ, TELE
GRAFŲ ir TELEFONŲ 

Valdyba

Lietuvos žmonės, o ypoč mie
stų darbininkai taip pat ir kai
miečiai — mažažemiai kultūros 
ir apšvietos žvilgsniais yra la
bai toli atsilikę nuo kitų apšvie- 
stesiiių šalių. Nekalbant jau 
apie kitą, Lietuvos žmonės kol 
kas dar visai mažai teskaito 
laikraščius ir pertai nors pas 
mus laikraščių nekiek tėra bet
gi ir esantieji dėl skaitytojų ma
žumo vos šiaip taip laikosi. Lie
tuvoj taip blogai su laikraščiais 
viena dėlto, kad nemaža dalis 
žmonių yra nemokanti arba 
silpnai temokanti' skaityti, o an
tra ir svarbiausi tokio laikraš
čių neskaitymįo priežastis — tai 
sunki ekonominė krašto padėtis 
ir finansinis krizis. Stoka litų 
šiuo metu Lietuvoj yra ytin 
ryškiai jaučiama. Kaimiečiams 
mažažemiams valdžiai mokes- 
niai reik mokėti dideli, grudų 
pardavimui mažai kas turi, gy
vuliai pigus — taip kad tų litų 
žmonės negali sugaudyti pa
tiems reikalingiausiems ir buti- 

1 niems reikalams, o jau apie iš- 
sirašymą laikraščio tokiems ne- 
bepriseina nei svajoti.

Su miestų darbininkais ir že
mesniaisiais valstybinių įstaigų 
tarnautojais ir gi yra negeriau. 
Už darbą atlyginimas menkas, 
o pragyvenimui reikalingosios

prekės ir butai brangus, o prie 
to dar laikraščių plėtotei daug 
kliudo įsigalėjusi girtybė ir dar
bininkų ištautėjimas, kurio svar
biausia priežastis ir gi žmonių 
tamsumas.

Gi pas jus, broliai Amerikie
čiai, kaip matome iš jūsų laik
raščių esama visai kitaip. Laik
raščių turite gana daug ir laik
raščiai tai ne musų lapeliai, bet 
dideliausi kelių ar keliolikos pus
lapių leidiniai. “Naujienos” ge
rai sustiprėjo ir tas jų sustiprė
jimas yra tai labai aiškus ženk
las, kad dienraštis “Naujienos” 
yra geriausis ir teisingiausis 
amerikiečių lietuvių kelrodis ir 
dėl to žmonės jį taip .pamėgo 
skaityti ir tuo pastatė dienraš
tį ant tokių tvirtų pamatų.

Kiek man teko patirti ir Lie
tuvos žmonėms iš visų Ameri
kos lietuvių laikraščių geriau
siai patinka “Naujienos” ir jų 
daugiausia į Lietuvą ateina, o 
ypač Kaune “Naujienos* lanko-

si netik į daugelį svarbesniąsias 
valstybinės ir visuomtenės įstai
gas, bet daugelis gauna tą bran
gų amerikiečių dienraštį ir pa
vieniui — atskyri žmones. To
dėl aš gerbiamielms naujienie- 
čiams norėčiau dar priminti, kad 
jei kurie iš jūsų dar neesate iš
rašę savo giminėms — drau
gams esantiems Lietuvoj “Nau
jienų” ir turėtumėt galimybės 
malonėkite tai atlikti.

— Lietuvos darbininkas.

Kaunas [jL. Ž.] — Kauno ap
skrities Švietimo Komisija iš
braukė iš savo narių Vilkijos 
vikarą kun. Povilą Jasienskį 
už triukšmo posėdy kėlimą ir 
užgauliojimą kitų narių. Jo 
prie lėliai darė pastangų, kad 
apskrities taryba tą nutarimą 
pakeistų — kun. Jasienskis ko
misijoj paliktas.

Nėr Panašaus 
Draugai!

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Mclvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Mofiroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

Miesto Didžiausi Bar genai
BUS SUTEIKTI CHICAGOS PUBLIKAI LAIKE

10-ties Metu SukaktuviuSi

Apvaikščiojamo Išpardavime
Maivell Street Markele
Tai Yra Didžiausis ant Gatvės Bargenas Pasaulyje

Tūkstančiai krautuvių savininkų čia yra kad jums patarnavus. Šimtai tūk
stančių dolerių vertės visokių tavorų yra parduodama čionai kasdien,

žemomis Kainomis todėl Kad 
mes mokame pigias rendas 
ir turime mažas išlaidas

šią savaitę bus didelių parodymų savaitė. Ateikite čionai ir pažiūrėkite kiek jus 
galite sutaupyti pinigų. Jus čia rasite viską, kas yra reikalinga prie namų, viską 
dėvėjimui ir viską dėl valgymo.

TAI YRA DIDŽIAUSIAS PINIGŲ SUTAUPYMAS KOKIS
KADA NORS BUVO ŽINOMAS.

Ateikite laike 10 metų apvaikščiojimo ir sutaupykite pinigų.

MAXWELL STREET MARKEI ASS’N

“Mano draugai dažnai bandė pri
kalbinti nuo HELMAR prie kitų 
rūšių cigaretų. Bet kuodaugiau 
klausiau jų ir rukau tuos kitus, tuo 
labiau įvertinu HELMARS”.

“Sykį paragavęs Turkiško Taba
ko, tokio kokis esti į HELMARS, 
niekados negrįžšite prie cigaretų 
maišyto tabako”.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES of 10<n20

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3161 So. Halsted kampas 31 tat 

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Telefoną* Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

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

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJfc nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriauah pa- 
untily reguliatorius. Vienas doleris at- 

' neŽe mėnesius gydymo. Atsiųskite j
FRANKUN'S LABORATORY, .

8252 Wallace St., 
Chicago, U. 8. A.

Tol. Blvd. 8188 
M. Woitkewidl

BANIS 
AKUVRRKA 

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mota* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikta 
ypatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

X^DR. HERZMAN^a
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St. *

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
Tel*fon.i. į Drexe|N096(J

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

............... ■— f

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzle Avė, Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St. Phose 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 >-" , * .... —-z

■—1 ... ■ ' '
Phone Boulevard 8033

Valandos nuo 6 iki 9 v. 
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

prancūziškas Daktaras
k<t

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S'. Ashland Avė., nt. 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 Ir 8 iki 10.
Nerišlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. ,W. Beaudette
b-.—.............■............................................... , I 1
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rendumas pirm paskelbiant 
karų, ir t. t. Jeigu Ameriko
je dabar įsikurtų Darbo 
Partija, tai jos programas 
vargiai butų griežtesnis.

Bet La Follette’as kažin 
ar turės pasiryžimo eiti iš
vien su tais žmonėmis, ku
rie nori steigti Darbo Parti
ją .

MARKSIZMO “AIŠKINTO
JAS”?

F. Virakas rašo “Darbiniu 
ke”:

Entered m Second Clua Mattoi 
March 17th, 1914, «t thą Port Offica 
pf Chicago, 111., andai the act of 
March 2nd» 1879.

Naujienos eina kasdien, tiakiriani 
lakmadienius. Leidžia Naujiem* Bto- 
drovi, 1739 So. Halited St, Chicago 
Dl. — Telefonai i Reoetvelt 86(W

Pats Darbo Partijos klau
simas, beje, gal būt ir nebus 
išspręstas iki po rudens rin
kimų. Apie St. Paul konven
cijų, kuri įvyks šiojnėnesio 
17 d., nėra kone kalbėti; 
dar ji nėra susirinkus, o jau 

[jos visos siūlės braška. Lie
pos 4 d. konvencija, kurių 
šaukia Progresyvio Politi
nio' Veikimo Konferencija, 
taip pat vargiai prieis prie 
aiškaus nutarimo tuo klausi
mu. Iki šiol dar jos vadų nuo
monės nėra nusistačiusios.

“O kaslink to, kad Marksas 
neminėjęs daktarų, advokar 
tų ir kitų miestelėnų, darbi
ninkų, proletarijato priešų ei
lėse, tai reiktų paklausti 
‘Naujienų’ ar jos neatsimena 
ką Marksas rašė apie buržu
jus, ką jis buržujais skaitė 

) ir prie kokios klasės juos, dar
bininkų klasinės kovos lauke 
priskirdavo. Jis juos skaitė 
darbininkų proletarijato iš- 

i naudotojais,, o jeigu ‘Naujie- 
1 nos’ apie tai nežino, tai turė

tų jei jau ne nuo Jukelio, tai 
bent nuo Pruseikos pasimo
kyti Marksizmo — jei dar jos 

J į bent kokio Marksizmo buvi
mą ir įvykinimą tiki.”
Labai nerimtai daro p. Vira

kas, imdamas Pruseiką už mar
ksizmo autoritetą. Pruseiką apie 
Markso mokslą vargiai išmano 
daugiaus už Jukelį, kitaip sa
kant, nieko neišmano.

Marksas niekuomet 
daktarų ir advokatų į 
kų išnaudotojų klasę, 
negalėjo taip elgtis, 
advokatai ir daktarai nėra dar
bininkų samdytojai ir iš darbi
ninkų darbo pelno nedaro.

Jeigu Virakas žinotų apie 
marksizmą truputį daugiaus, 
negu apie jį plepa Jukelis, Bim-

čiaus susipažinti su socialistų 
judėjimu, mėgina jį “kritikuo
ti”. O jau visai juokinga, kuo
met jisai “aiškina” marksizmą, 
kurio jisai niekuomet nėra stu
dijavęs. Tai yra nesąmoningas 
darbas.

Mariampolės Reale Gim
nazija jau turi gražy plečiu 
pačioj gražiausioj vietoj

Mokinių dirbinių paroda davė 
' pelno.

Ačiū musų draugų pritarimui 
mokinių darbų paroda davė pel
no. Dar nepadaryta pilna atskai
ta, bet šiomis dienomis jau ir 
tie pinigai bus pasiųsti

TIKI, KADANGI ABSURDAS

neskyrė 
darbinin-

Jisai ir
kadangi

L ttimoMjimo Kalnai
Ehicagoje — paltui

Matams------- --- - -------------— ?8.M
Piasei metų ........................... —« 4.00
Trimą mėnesiams . 2.00
Dviem mėnesiam...........  - l«50
Vienam minesiui____________ , .75

Ehicagoje per naiiotajuil
Viena kopija — .. ..»■ —« 8c
Savaitei __________ - 18c
Minėsiu!-------- ---  ■ , 75c. T~TZ , . v. . i iIs Kauno ateina zmia, kad 

^^^paitui M chlc<Koje' Lietuvos ministeriu kabine-
Metams------------------ ---- >7J» tas atsistatydino. Priežas-
Trinia minesiame 1.75 tis esanti ta, kad seimas ne-

-------------1patvirtinęs valdžios suma- 
, , nymo tiesti geležinkelį tarp 

Lietuvon ir kitur uisieniunse: . .
(Atpiginu) Kauno ir Klaipėdos.

Metams .......     >8.00 .
SfifcZZZS Tokia priežastis butų vi-l^h-^iU^r flZ’nZi- 
Pinigus reikia siųsti palto Money sai menkas pateisinimas vai- betų nė apie “buržuazijos kla- 

Ordenu, kartu su uiaakymu. I kriziui. Galvanausko s ”, kadangi tokios klasės nėra.
kabinetą klerikalai nuver- Buržuazija apima ištisą eilę 
tė veikiausia dėlto, kad jie visuomenės grupių kurių reika- 
nebuvo patenkinti bendrąja neį prje§ingį vieni kitiems. Im- 
jo politika. Jau senai ėjo sime, pavyzdžiui, fabrikantą ir 
gandai, kad Lietuvos kade- smulkų krautuvninką. Fabri- 
mai norį sudaryti valdžią pant° interesuose yra, kai dar- 
vien iš savo žmonių. Buvo binjnkai djrbt^ kiek ^int u* 
pranešama taip pat, kad jie jam pa]ieka daugiaus peino. Bet 
tariąsi su Pažanga. Lauk-1 ar krautuvninkui bus nauda iš 
sime aiškesnių žinių.

Republikonų konvencijo
je, Clevelande, senatoriaus 
La Follette’o šalininkai įtei
kė savo platformų ir vienas 
delegatas iš Wisconsino ga
vo balsų perskaityti jų vie
šai ir dešimtį minučių pa
kalbėt. Pastačius jų paskui 
balsavimui, ji buvo nubliau
ta.

Taip pat išeis ir su La Fo
llette’o kandidatūra, jeigu i 
jo draugai mėgins jį nomi
nuoti. Laimėti republikonų 
konvencijoje Wisconsino se
natoriui nėra ir nebuvo vil
ties.

Apžv.alga
----------------- *

PO DU SUŠAUDYMU 
KASDIEN.

nenorime 
skirtumo

Bet jeigu La Follette’as 
ketina ir toliaus tęsti savo 
kovą su republikoniškais at
žagareiviais, tai jo šalininkų 
žingsniai dabartinėje Cleve- 
lando konvencijoje nebus 
bergždi. Jie padarė jam mil
žinišką reklamą. Visi laik
raščiai rašo dabar apie La 
Follette’ą ir kai kurie jų iš
tisai paduoda jo draugų pa
siūlytąją konvencijoje plat
formą. Tokios reklamos ji
sai nė už pinigus nebūtų ga
vęs, jeigu jisai butų nutrau
kęs ryšius su republikonais 
prieš konvenciją.

Atsiskirti nuo jų jisai dar 
turės laiko. Bet jisai pasieks 
nedaug, jeigu, atsimetęs nuo 
republikonų, neprisidės prie 
jokios kitos partijos. La Fo
llette’as jau yra senas ir 
menkos sveikatos. Už keleto 
metų jisai turės pasitraukt 
iš politikos — ir kas tuomet 
kovos už jojo idėjas, jeigu 
jisai nepaliks jokios organi
zacijos?

Visa eilė tų reikalavimų, 
kurie tapo įrašyti į La Fo-' 
lette’o platformą, yra tokie/ 
kad už juos drąsiai gali sto
ti darbininkai, pavyzdžiui: 
geležinkelių paėmimas į vi
suomenės rankas, padidini
mas mokesnių paveldėji
mams, uždraudimas vartoti 
“indžonkšenus” (teismo 
drausmes) industriniuose 
ginčuose, Ver'salės taikos su
tarties peržiūrėjimas, refe-

Maskvos “Pra/ia” paskelbė 
kasacinės Augščiausiojo 'Teis
mo komisijos veikimo raportą.

Kasacija yra prašymas per- 
I Gurėti bylą, išspręstą žemes
niam teisme. Iš augščiaus minė
tojo raporto matyt, kad Rusijos ) 
Augščiausiojo Teismo kasacinė) 
komisija per paskutinius 11 mė
nesių peržiurėjo 716 bylų su 1,- 
339 baltinamųjų, kurie buvo pa
smerkti sušaudymui.

Iš to skaičiaus Augščiausias 
Teismas patvirtino nuospren
džius, paliečiančius 663 žmones; 
mirties bausmę pakeitė kalėji
mu 550 žmonių, ir visai panai
kino nuosprendžius 126 žmo
nėms. ;

. Taigi Augščiausias Teismas 
patvirtino beveik pusę (47%) 
mirties nuosprendžių. Per kiek
vieną mėnesį jo veikimo, vadi
nasi buvo^po 60 mirties nuo
sprendžių arba po 2 sušaudymu 
kasdien. i

Tai yra baisios skaitlinės, 
žiauriausiais carizmo laikais 
teismai tiek žmonių nenužudy- 
davo.

Reikia atsiminti, be to, kad 
bolševikai, keldami revoliuciją 
prieš* Laikinąją Valdžią 1917 
metais, skelbė, kad vienas svar
biausiųjų jų tikslų esąs mirties 
bausmės panaikinimas. Mat, 
Kerenskio valdžia buvo įvedusi 
mirties bausmę už nusidėjimus 
karo lauke (/ramiųjų gyventojų 
plėšimą, ginkluotą pasipriešini
mą vyriausybei ir t. t.). Joks 
mirties nuosprendis tečiaus ne
galėjo būt įvykintas be vyriau
siojo kariuomenės vado (Keren
skio) patvirtinimo; o Kerenskis 
nepasirašė nė po vienu mirties 
nuosprendžiu.

Bolševikai vis dėlto apšaukė 
Kerenskio valdžią “kruvina” ir 
žadėjo, nu vertę ją, visai panai
kinti mirties bausmę.

O ką jie dabar daro?

to, kad darbininkai, su kuriais 
jisai daro biznį, uždirbtų ma
žai? Anaiptol. Jeigu darbinin
kai bus biedni, tai jie mažai 
pirks ir neduos “uždirbti” krau- 
tuvninkui.

Mes tuo, žinoma, 
pasakyti, kad nėra
tarpe darbininkų ir smulkiųjų 
biznierių reikalų. Smulkieji biz
nieriai dažniausia laiko savo ide
alu pasidaryti stambiais biznie
riais, kapitalistais, todėl jie, 
bendrai imant, remia dabartinę 
sistemą, t. y. tas sąlygas, kurio
se darbininkai yra išiiaudojami. 

) Kovoje už savo būvio pageri
nimą ir pasiliuosavimą darbi
ninkai yra išnaudojami.

i Kovoje už savo būvio pageri
nimą ir pasiliuosavimą darbi
ninkai turi pasitikėti ne kuo ki
tu, tiktai savo jėgomis. Bet jie 
vartotų labai kvailą taktiką, jei
gu jie aklai smerktų visa, kas 
tik yra “buržuaziška”. Pačios 
buržuazijos viduje nuolatos ei
na smarki kova, ' ir darbinin
kams dažnai esti labai naudinga 
paremti vieną buržuazijos dalį 
prieš kitą.

šitaip dabar, pav. padarė 
Franci jos darbininkai. Parem
dami buržuazinius radikalus, jie 
atsiekė to, kad tapo nuversti ar
šiausieji darbo žmonių priešai, 
Poincarė ir Millerand’as. Pana
šiai pasielgė ir Anglijos darbi
ninkai : su pagelba liberalų jie 
nuvertė konservatorių valdžių. 
Taip elgėsi 1917 metais ir Rusi
jos socialistai: eidami išvien su 
liberaline buržuazija, jie nuver
tė carizmą.

Tai yra taktika, kurią reko
mendavo ir praktikavo pats 
Marksas. Ji ant tiek yra teisin
ga, kad net ir komunistai Ame
rikoje ėmė ją vartoti, nežiūrint 
to, kad jie visą laiką purvais 
drabstė socialistus už “pataika
vimą buržuazijai”. Štai jie da
bar rengiasi važiuoti į St. Paul 
konvenciją, kur dalyvaus ne tik
tai darbininkų organizacijų at
stovai, bet taip pat ir farmeriai 
ir kai kurie liberalai. Dar ne
senai jie buvo pasiryžę ir už La 
Follette’ą balsuot, kurį jie patys 
vadina “buržuazijos tarnu”; tik 
La FollAte’as juos atmetė.

P-as Virakas elgiasi labai pra
stai, kad jisai, nepasistengęs ar-

Kitąsyk katalikų bažnyčios 
filozofai aiškino, kas yra tikė- 

; j imas. Ir išaiškino taip: jeigu 
kokį nors dalyką mes supranta
mo, žinome, kaip ir delko jisai 
atsirado, tai sulig tokio daly
ko tikėjimas nėra reikalingas. 
Bet religija mus mokina ir apie 
dalykus, kurie yra nesupranta
mi, kurie žmogaus protui išro
do absurdu (nesąmone); tuos 
dalykus mes galime priimti tik
tai tikėjimu. Vadinasi, kiekvie
nas tikintis žmogus gali pasa
kyti “Tikiu dėlto, kad tai yra 
nesąmonė,” arba lotyniškai ta
riant, Credo quia absurdum.

Tokiu pat tikėjimu, matoma, 
šiandie yra persiėmę ir komuni
stai. štai pavyzdys:

So. Bostono kflerikalinis 
“Darbininkas” iš kažin kur iš
traukė “žinią”, jogei Lietuvos 
socialistai reikalavo, kad kun. 
Krupavičius butų paskirtas že
mės ministeriu. Krikščionys de
mokratai, girdi, norėjo statyt į 
ministerius kitą žmogų, bet “so
cialistai užsispyrė, statykite 
kun. Krupavičių ir gana. Neno
rėdami daryt valdžioj krizį 
krikščionys sutiko”.

Ta “Darbininko” pasaka, ži
noma, yra grynas absurdas. 
Absurdas jau vien dėl to, kad 
valdžios sudarymo klausime so
cialistų nuomonės visai nebuvo, 
klaustasi. Socialistai į valdžią 
Lietuvoje neįeina. Valdžia yra 
sudaryta iš krikščionių demo
kratų ir valstiečių liaudininkų.

So. Bostono klerikalų laikraš
tis veikiausia turi omenėje 
liaudininkus, kuomet jisai kalba 
apie “socialistus” (nes liaudi
ninkai dvejetas metų atgal va
dino save “socialistais”, norėda
mi lengviaus prieiti prie darbi
ninkų). Vienok yra nelabai ti- 
<ėtina, kad ir liaudininkai butų 
reikalavę paskirt žemės minis
teriu davatkų generolą Krupa
vičių.

O betgi Brooklyno “Laisvė” 
; nlnai patikėjo tai kvailai pasa
tai apie socialistus ir, pakarto- 

; usi ją, pridėjo dar tokią pasta
bą: n >

“Jau senai pastebima, kad 
Lietuvos socialistai • nepras
čiausia sugyvena su klebo
nais.”
Reiškia, ir komunistai laikosi 

tos pačios taisyklės, kurią vidu
ramžio filozofai davė 
tiemsiems: “Credo quia 
dum.”

Ko tuomet stebėtis, 
poteriauja “Tėve musų,

tikin- 
absur-

kad jie 
kuris 

esi Rusijoje1” ir kitokiais budais 
pamėgdžioja davatkas?

Lietuvos karininkas lenky 
nelaisvėje

Petras Lukoševičius, lietuvių 
armijos karininkas, atsiuntė sa
vo dėdei į Chicagą laišką, kuria
me jis nupasakoja savo gyveni
mo nuotikius. Bekovodamas su 
lenkais, jis pateko jų nelais
vėn. Ir čia matė neapsakytai 
daug vargo. Per ištisą, savaitę 
nebuvo duodama valgyt nė duo
nos kąsnelio. O apsiėjimas, tai 
tikrai nežmoniškas. Ne veltui, 
sugrįžęs atgal, nuoširdžiai pata
rė savo draugams, pasilikti vie
ną kulką ir, jei lenkai imtų ne
laisvėn, geriau pasidaryti sau 
galą, negu patekti į Varšuvos 
rankas.

Petras Lukoševičius yra užsi
tarnavęs du vytieš kryžius — 
žymiausius lietuvių armijoj at- 
sižymjėjimus. Dabar jis laukia, 
kada prasidės mūšiai su lenkais, 
kad galėtų atkeršyt jiems. —G.

SUBANKROTAVO
Subankrotavo keletas teksti

lės pramonės ir odų dirbtuvių 
Vilniuje. Įregistruota taip pat 
apie 300 smulkių ir“ vidutinių 
pramonės įmonių bankrotų.

Kaip tasai piečius kunigų pra
žiopsota. — Amerikiečių au
kos sustiprino mokytojų dva

sią. /

Virš vienuolikos šimtų dole
rių nesenai pasiuntėme Mariam
polės Realės gimnazijos reika
lams. Aukos jau senokai gauta 
ir oficialiai pranešta apie priė
mimą. Visi gimnazijos mokyto
jai, mokiniai, allumnai ir pažan
gioji Mariamjpolės visuomenė 
per savo atstovus taria visi.ems
aukavusiems nuoširdų ačiū. Pie
čius gimnazijai nupirkta gra
žiausioj vietoj Mariampolėje,
toj vietoj, kurią besočiai kleri
kalai norėjo paskui dviguba kai
na įsigyti. Suvalkijos pažangioji 
visuomenė tuo budu jau turi 
vietą ateiities žinyčiai, tikrąjai 
mokslo žinyčiai, visoj Lietuvoj 
žinomai Mariampolės Realei 
gimnazijai. Neapsakomais var
gais remiami visos Suvalkijos 
pažangiosios visuomenės ir su
stiprinti nnusų amerikiečių au
komis bei pasirįžimais toliaus 
remti, keletas /gimnazijos mo
kytojų sumetė savo paskutinius 
skatikus, pridėjo musų aukas ir 
klerikalams iš po nosies ištrau
kė gražiausią gabalą nuosavy
bės visos Suvalkijos centre Ma
riampolėje. Pirkimas atlikta, 
turint vos tiktai 200 dolerių.

Gimnazijos mokytojai sura
do atatinkamą laiką, o žymią 
dalį pinigų mes sudėjome. Ple- 
ciaus pirkimas yra labai svar
bus įvykis Lietuvoje. Džiaugia
si visa pažangioji Suvalkijos vi
suomenė, pasidžiaugkime ir 
mes, kurie aukavome šitam tik
slui. Pažangioji Suvalkijos ir 
visos Lietuvos visuomenė dabar 
jau turi piečių, ant kurio gali ir 
privalo pastatyti savo tikrą ži
nyčių. Ir toji žinyčia bus pasta
tyta, ir skleis jinai tikrąjį mok
slą ir švies jinai musų brolius 
Lietuvoje. Narsus gimnazijos 
mokytojai, paėmę priešų tvirto
vę, dabar šitais žodžiais džiau
giasi: “Šiuomi įvykiu norime 
bendrai pasidžiaugti. Jeigu 
mums ir nepavyktų ant įsigytos 
žemės pastatyti rūmas, skleid
žias grynos minties ir gryno 
mokslo šviesą, tačiau yra vieta, 
kurioje tatai kiti galės padaryti. 
Žmogus jaučia didelį pasitenki
nimą ir tuomet, kai sudaro tin
kamas apystovas kilniam dar
bui atlikti”.

Broliai, | darbą!
Dabar mums reikia iš naujo 

ir didesniu smarkumu stoti į 
darbą, kad galėtume savo au
tomis pastatyti gimnazijai na
mus. Prisidėkime visi, kiek 
kas galime. Skatikas prie skati
ko, plyta prie plytos, mes tikrai 
pastatysime gražius namus Ma
riampolės gimnazijai. Dabar ga- 
ime švęsti, kad padėjome pie

čių nupirkti, paskui galėsime 
švęsti, kai namai bus pastatyti. 
Draugijos, aukaukite šitam pra
kilniam tikslui, rengkite pini
gus gimnazijos namų fondui. 
Pavieniai, ypatingai suvalkie
čiai, aukaukite savajai gimnazi
jai.

Sunkus buvo to pleciaus pir
kimas.

Pinigų pirkėjai turėjo vos 
kelis šimtus, o reikėjo pirkimo 
aktas rašyti. Gauta paskola 
1000 dolerių trumpam laikui, 
atsišaukta' į mus kalblegram'a. 
Musų aukos pasiųsta reikia
mu laiku, apmokėta skola ir 
dar atliko apie 300 dolerių. Vie
nok mėnesiui praslinkus’reikėjo 
atmokėti antras tūkstantis. Vėl 
pasiskolinta truputis ir vėl su
mokėta. Laukta kaip suduos 
dienos 5 gegužio (May), kada 
reikėjo sumokėti paskutinis 
tūkstantis. Mokytojai sudėjo 
savo algas, dar pasiskolino 'ir 
užmokėjo paskutinę dalį. Dar 
reikia skola užmokėti, bet jau 
netaip sunku.

Reikia filmų.

Pradžios mokyklų mokytojai 
visais budais padeda gimnazijai 
įsitvirtinti. Gimnazija dabar 
siunčia į kaimus savo atstovus 
su kinematografu, tiktai neturi 
filmų, šiuomi prašoma visų, 
kas turi filmų pasiųsti Realei 
Gimnazijai Marian^polėje. Kine
matografo pagalba manoma su
rinkti pinigų. Amerikoje, be

abejonės, yra lietuvių, kurie tu
ri filmų. Meldžiu greitai pri
siųsti man arba stačiai gimnazi
jai. Mokytojai savo atsišauki
me sako:

“Ar negalėtų ir čia mums a- 
merikiečiai padėti. Ar nesirastų 
tokių lietuvių ar tokių įstaigų, 
kurios sutiktų mumg bent porą 
filmų dovanoti, ypač kad kaime 
galėtų tikti ir jau atgyvenusio 
turinio filmos”. Šiuo reikalu 
meldžiu su manim susirašyti.

Dr. A. J. Karalius, 
3303 So. Morgan St.
Chicago, 111.

P. S. Už kelių dienų bus pa
skelbta pilna atskaita iki šiol 
surinktų aukų. — A. K.

Doc. p. e. J. Tumas

Kokių lietuvių darė drau-
džiamasis laikas.
(Skaityta Lietuvos Universitete N—7 d.)

(Tęsinys)

Buvome tiesiog nebenorma- 
lųs. Mes sirgte sirgome. Kai 
vieną kartą aš tariau M. Jan
kui, jog darbščiausio musų kon
trabandininko Jurgio Bieliako 
dėjimąsis “Baltuoju Ereliu — 
Lietuvos Karalium” reiškia, ar 
šiaip ar taip, jį buvus nenorma
lų. Jankus gyvai atšovė: Mes 
visi tuomet buvome ligonys. 
Niekuo kitu neišaiškinsi musų 
pasiryžimo dirbti knygas, jų 
važinėti į antrą karalystę, sta
tyti savo gyvybę maskolių šau
tuvams. Uždarbio buvo; vis 
dėlto tai permaža pajėga, kad 
galėtų pastūmėti į tokius dide
lius darbus. Laisvė palėbauti 
ir ištvirkauti, atėjus iš Rusijos 
į Prūsiją, kur Dievas esąs at
laidus, dar mažesnė. Kad lietu
viai nebūtų susirgę manija* — 
laisvomanija, nieko nebūt buvę!

Ir aš pats sirgau. Sapnuoju 
vieną kartą, pats caras Mikalo
jus su žmona gavo nuo audros 
pasislėpti Vadakčiukų kleboni- 
jėlėje šiaudiniu stogu. Rytą, 
išlydėdamas, aš jį nutvėriau 
pusiau, kaip Jokūbas angelą, ir 
tariau: “Nebepaleisiu, kol nepa
sižadėsi pasirašyti lietuviams 
rašmenų laisvės”! “Vot čudak! 
Nu, bud po tvojemu”! Tarė ca
ras ir išvažiavo. Po kelių dienų 
nuvažiavęs į Panevėžio ūkio 
parodą, (išvydau mėtomus pla
katus, tyčia parodai iš Vilniaus 
generalgubernatori  j os atsiųs
tus: “jie skelbė lietuviams caro 
“malonę” — lietuviškųjų raš
menų laisvę, ir aš buvau ištolo 
^pajutęs pasirašymo momentą.

Rašmenų laisvė dar nebuvo 
spaudos laisvė. Bot tuo laiku 
ir to buvo labai daug: mes bu
vome laimėję.

II.
' Tai tautiškai susipratusios 
lietuvių inteligentijos psicholo
gija. Perpus tesupratusios 
musų pusinteligenčių arba ir 
tiesiog neinteligentingų musų 
sodiečių psishologiją nebuvo to
ki aiški. Jų sielose tebesidraikė 
rukai. Sodiečiams tebuvo vienas 
gyvas maldaknygių reikalas, į 
kurias buvo įpratinę juos kuni
gai. Vilniaus Mokslo Apygar
dos Globėjas Kornilovas, rusų 
raidžių Lietuvoje didysis propa- 
gatorius, dar 1865 m. konstata
vo lietuviams be maldaknygės 
esą nepadoru eiti į bažnyčią. Tai 
ligi tik jas uždraudė spausdinti 
Vilniuje pas Zavadzkį, tuoj jo 
vardu imta jos spausdinti Tilžė
je ir kitur. Tai ir buvo pradžk 
vadinamosios kontraf akcijos
Rusų valdžia iš pradžių jas to
leravo ir per sieną gabentis lyg 
netrukdė. 'Bet kai ta knygų 
prekyba išaugo į rimtą dalyką, 
ėmė drausti jas. Bet pačią prū
sų pramonę — gaminti lietu
viams maldaknyges jau buvo 
nebegąJima pakirsti. Nebeleido 
rusai tą prekę įvežti į Rusiją, 
tai patys prusai ėmė paslapčio
mis jas išvežti, kol paviliojo mu- 
suosius spekuliantus knygomis. 
Uždarbiai buvo nepaniekintini!, 
Sakysiihe, “Aukso Altoriaus” 
maldaknygių Tilžėje, buvo gali

ma gauti po 75. kap., o pervežus 
jas per sieną, buvo imama po 
3—4 rublius. Taigi uždirbama 
400—500 nuoš. Tad maldakny
gėmis versifcasi labai gyvai. Pa
vyzdžiui, M. Jankus, pirmą kar
tą išsispausdinęs pas O. V. Mau- 
derodę 10,000 pavasarį, rudenį 
jau mušė antrą laidą, nes pri
truko. žemaičiai tą prekę mie
lai gabenosi. Vidokliškis Netec- 
kis važiuotas atvažiuodavo į 
Jankų į Bitėnus ties Ragaine. 
Vieną kartą pasiėmęs malda
knygių vežimą už 4.000 rublių ir 
nuvažiavęs tiesiai į rusų sienos 
pervažiavimo punktą. Punkto 
viršininkas rusas dirbtinai smar 
kiai sušukęs: “Ką vežatės?” 
“Tovar”, lygiai drąsiai atsakęs 
Neteckis. “A pošlinu?” “Moka
me”. Ir atkišęs rusų karininkui 
kelis šimtus rublių. Karininkas 
be kvitos įsidėjęs pinigus į ki
šenę, vežimo nė nečiuptelėjęs, 
koks ten “tovar”, ir buvę abiem 
gerai: karininkas turėjo “čest- 
no zarabotanych na službie o- 
tiečestvu” rublių, Neteckis — 
knygų.

Knygų kontrabandą t iššąukė 
lietuvių dvasios reikasargyba, 
Skirti karininką intendantu ar
ba pasienio sargu Rusijoje bu
vo lygu avansuoti už nuopelnus. 
Visi ir visur žinojo, jog pasieny
je tarnauti pelninga ne tik vir
šininkams, bet ir paprastiems 
kareiviamįS. O kai sargyba de
moralizuota, bereikia gi sakyti, 
jog ir pasienių gyventojai de- 
moralizuojasi ir drauge su sar
gyba skriaudžia valstybę. Labai 
ilgai, sakysime, smarki kontra
banda ėjo per Šilinės punktą su 
žinia jog viršininko. Tačiau jis 
galų gale pakliuvo, buvo nuteis
tas į, Sibiriją ir ten veikiai galą 
gavo. Bet tai retas nelaimingas 
atsitikimas. Kitiems rusams la
biau sekdavosi nepakliūti ir 
lietuviams knygomis patarnau
ti; <

Tai ir nešė lietuviams kny
gas ne tik lietuviai bežemiai, 
kuriems tai buvo pelno šaltinis 
gyventi, bet ir nelietuviai, ku- 
riemjs nei katalikybė, nei lietu
vybė nebuvo galvoje. Sakysime, 
visi žinojo labai darbščius pasie
nio proletarus rusus Borisovus, 
kurie savo trobelę turėjo Lietu
vos pusėje. Vyresnysis* Maksi
mas, paprastai vadinamas 
“Maksu”; antrasis, jaunis bro
lis “Volodia”. Ypatingai ener
gingas buvo šisai; šis gi ir pa
kliuvo sargybai; priešinos jai, 
gynės ir buvo smarkiai sukapo
tas kardais; vis dėlto tesėjo iš 
saugybos nagų ištrukti už sie
nos ir atsidūrė Amerikoje.

Vidukliškis Juozas Sakalaus
kas, tebesąs gyvas ir stipras 60 
metų vyras, atvirai vežiodavo 
Tauragės policmeisteriui dova
nų, tai zuikių, tai kumpių. Ru
sas žinojo, už ką jam tokia ma
lonė, tik persergėdavo: “žinau, 
kuo tu užsiimi; bet buk atsar
gus: kai pagausiu, nedovano
siu.” Tauragiškė policija jo “ne- 
pagavo;” jį kitur išdavė pats 
lietuvis.

(Bus daugiau)
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Tik dvi dienos beliko
Tik dvi dienos beliko iki, di

džiajam socialistų piknikui Ri- 
verview parke. Laikas rengtis 
prie jo. O lietuvių darbininkų 
ten bus labai daug, nes visi nori 
užgirsti tokius svarbius kalbė
tojus, kaip Mihvaukee mayoras 
Daniel W. Hoan, Geo. R. Kiik- 
patrick ir k. Lietuviams be to 
norisi užgirsti ir d. P. Grigaitį, 
kuris visuomet savo prakalbo
je daug naujo ir svarbaus pasa
ko. Bus ir didelis koncertinis 
programas, nes dalyvauja dau
gelis darbininkų chorų.

Jei dar neturite bileto tam 
piknikui, pasirūpinkite jį gauti 
iškalno. Galima biletų gauti 
Naujienose. Tag biletas geras 
netik įei|i į pikniko daržą, bet 
kartu nupigina daugelį pasilin
ksminimo vietų, kurių tame 
parke yra labai daug. Tai tur
būt geriausias pasilinksrnini- 
nimo parkas Chicagoje. Tad ne
tik užgirsite gerus kalbėtojus ir 
dainininkus, bet ir šiaip labai 
smagiai praleisite visą dieną.

Nusižudė pakvaišęs nuo 
' Q munšaino
Munšaino pardavėjai bus apkal

tinti žmogžudystėje.

Walter Wandland, ‘ 45 m., 
1237 Oakdale Avė., pakvaišo 
nuo munšaino, sulaužė visus 
rakandus savo namuose ir tada 
nubėgęs pastogėn iššoko per lan 
gą nuo trečio augšto, užsimuš- 
damas ant vietos. Paliko mote
rį ir jauną sūnų.

Jo pati atsikreipė prie polici
jos prašydama areštuoti tuos 
žmones, kurie pardavė jam 
munšaino, nes ji prašiusi kelis 
kartus tų žmonių munšaino jos 
vyrui nepardavinėti, bet jie to 
nepaisė ir munšainą jam ir to
liau pardavinėjo.

Tuojaus tapo pasiųsta polici
ja į namus prie 1249 Welling- 
ton Avė. Ji įsilaužė į namą ir 
areštavo Oną Schlee, bet jos vy
ro nerado namie. Jie tai ir par
davinėjo munšainą nusižudžup 
šiam Wandland. Policija areš
tuos ir Schlee vyrą ir abu juos 
apkaltins žmogžudystėje.

DAKTARŲ DRAUGIJOS GAL- 
VA UŽ GIMDYMŲ KON

TROLĘ.

i>r. VVilliam Allen Pusey, 
garsus Chicagos daktaras už
vakar savo kalboj Auditorium 
teatre oficialiniai užimant vie
tą Amerikos Medikalinės Aso
ciacijos prezidento, reikalavo, 
kad daktarai pradėtų vesti 
kampaniją už leidimą teikti 
žinias apie gimdimų kontrolę. 
Daugiau kaip 4,000 daktarų 
klausėsi jo prakalbos, kuri bu
vo pašvęsta socialiniems medi
cinoms klausimams. Jis taipjau 
pasmerkė valdžios maišymąsi 
į profesijos reikalus, pasmerkė 
ir prigavikus, kultizmą ir pa
čius daktarus, kurie neteisingai 
ir nesąžiningai elgiasi.

Savo kalba jis atidarė 37 
metinę tos didžiausios daktarų 
draugijos konvenciją. Prieš tai 
buvo laikomi tik įvairių komi
tetų posėdžiai ir daromi klini
kose įvairus nauji bandymai, 
kurie tęsis per visą konvenci
jos laiką. Apskaitoma, kad į 
konvenciją yra atvykę viso 
apie 15,000 daktarų.

Sąryšy su abeilna daktarų 
konvencija yra dar laikoma ir 
įvairių kitų surištų su medici
na draugijų. Taip dal>ar laikę 
savo konvenciją moterys dak
tarai, vaikų ligų mokytojai ir 
t. t.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

Užvakar automobiliai Chica
gos gatvėse užmušė keturius i 
žmones ir kelis sunkiai suždidė.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

Tautiškojoj parapijoj
Kartas nuo karto tenka ma

tyt laikraščiuose, ypač Naujie
nose, žinių apie LTLK. parapiją. 
Bet tos žinios tankiai būna per
dėtos: tai perdaug augšti narna, 
tai perdaug žeminama. Man yra 
žinomas tos parapijos gyveni
mas nuo pat jos pradžios ir to
dėl norisi pranešti keletą teisin
gų žinučių iš jos gyvenimo.

Kaip daugeliui žinoma, tą pa
rapiją sutvėrė 1920 m. a. a. vy
skupas S. B. Mickevičius. Nuo 
savo pirmųjų dienų jai teko ken 
tėti persekiojimus nuo išlauki
nių ir vidujinių priešų, kurie 
tą parapiją stengėsi sugriauti. 
Nelengvas buvo jos gyvavimas, 
nes priešų tui’ėjo daug, o narių 
ir apgynėjų mažai. Pabaigoj 
1922 m., susirgus vyskupui Mi
ckevičiui, dėl stokos kunigų ir 
dėl paties vyskupo nesugyveni- 
mo su jais, nebuvo kam tinka
mai rūpintis parapijos ir bažny
čios reikalais ir parapija ėjo vis 
į keblesnę padėtį. Geg. 4 d. 1923 
metų mirė minėtas vyskupas 
Mickevičius, bet vos spėjo jis 
užmerkti akis, kaip tūlos gera
širdės ypatos apiplėšė kleboni
ją, išnešdamos geresniuosius 
rakandus, tuo nuskriaudžiant 
visą parapiją.

Po vyskupo mirties, kunigai 
mainėsi vienas paskui kito, tū
las buvo įsprūdęs be jokio kom- 
petentiškumo ir be kunigiško 
pašaukimo, už ką teko parapijai 
nukentėti kaip moraliai, taip ir 
materialiai.

Nuo vas. 20 d., 1924 kun. St. 
Linkui užėmus klebono vietą, 
padėtis pradeda gerėti. Nežiū
rint tūlų asmenų šmeižtų, para
pijos reikalai eina geryn, skai
čius parapijonų dauginasi ir 
greit parapija pilnai susitvar
kys. Subatomis. yra teikiamos 
pamokos vaikams bažnytinėj 
svetainėj. Manoma netolimoj 
ateity įsteigti reguliarinę mo
kyklą, kurioj be vaikų bus mo
kinami ir suaugusieji. Taipjau 
svarstoma apie įsteigimą viešo 
mygyno, kur knygomis galėtų 
naudotis visi norintieji skaityti.

—Teisybės Mylėtojas.

Brideporto Žinios
Darbuojasi lyg pasamdyti.

Sekmadieny, birž. 8 d., 5 vai. 
vakare p. St. Stoškus, 3143 So. 
Halsted St., sugrįžo iš miesto 
namo. Vos tik įėjo vidun, pora 
apšepusių, pusgirčių, apie 20 
metų vyrukų norėjo buk biznį 
padaryti, p. Stoškus užsidarė 
duris ir jų ndleido. Atėjo pp. 
Šidlauskai, • muzikantas p. Gru
šas ir kiti vaikinai, štai ir vėl 
tie patys vaikėzai. Vienas sto
vi toliaus, o antras tarpduryje 
ir šaukia p. Stoškų, p. Stoš
kus išėjo ir pamatė, kad jo 
“svečias” laiko revolverį. Jis 
trenkė durimis ir tas pasitraukė 
nuo durių. Pamatęs, kad jo 
“kostumeriai” atėjo jo aplan
kyti su blogais norais, išėjo su 
įrankiu, bet visai nesiskubino. 
Stoškus šaukė policiją ir detek
tyvus, bet jie nepasirodė. Jis 
juos pasekė Halsted, 32 gatve 
ir Emerald ele, kur jie rado po
rą daugiau savo draugų. Vienas

Wenners ten’s
Bohemian Blend

VVennerateik’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva, prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystęje^Henning Wennersten Inc.

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO 
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patėmijęs* p. Jurgį Rimkų, 
3141 So. Halsted St., kaimyną 
p. Stoškaus, ant savo kiemo 
pradėjo šaukti į ėlę.

—“Eik šią tu kalės vaike į 
ėUę!” — šaukė valkata ir atsta
tė į jį revolverį. — “Eik šia, aš 
tave pataisysiu!”

P-as Rimkus matydamas, kad 
gali iškilti tragedija pasitraukė 
į grinčią. Išsigando p. Rimkaus 
svečiai, kurie buvo atsilankę 
ant į o dukraites gimimo “pa-1 
rėš”. Eiti ir muštis su jais ne
buvo išrokavimo. Šaukė policiją, 
bet toji buvusi per “daug bizi”, 
tai negalėjo prisišaukti.

Kuomet nuvažiavo į Loomis 
policijas stotį, tai ir policija 
skundėsi, kad jie negalį gelbėti. 
Kai jie suareštuoją, tai politi
kieriai vėl tuos valkatas paliuo- 
suoją. Jiems patarė gintis, kuo 
tik gali. ”Jei jie veržiasi į jūsų 
namą, — padarykite kokį nors 
sugadinimą (damage), tada mes 
juos pažinsite ir pagausime”, 
— sakė viršininkas.

žmonės pasakoja, kad Eme
rald ir Union gatvės, nuo 31 ir 
32 gatvių yra tikra bomija. Ge
ria, rėkauja ir mušasi per die
nas .ir naktis. Būrys vaikščioja 
net dienomis jaunų vyrukų kei
kia, geria ir gąsdina gyvento
jus. Tarpe jų yra ir kartą bu
vęs vienas konduktorius su sa
vo uniforma.

Sako, kad ir policija per 
daug išponėjo. Kai susipešė ėlė- 
je ties vienos moters namais, 
tai ši per visą valandą neprišau
kusi policijos.

Stoškus sako, kad jie mano, 
jog jis turįs daug pinigų. Mąt 
jis taiso laikrodėlius, muzika
lius instrumentus, siuvamas 
mašinas ir t. p. Jis sako, kad 
pinigų pas jį negaus, nes jis jų 
neturi. P-ia Šidlauskienė irgi 
abai išsigando. —Rep.

Pranešimas
SLA. 2-ro Apskričio kuopoms ir I 

organizacijoms.

SLA. 2-as apskritys (Chica

49c

$4.95

Duona

perforuted

$3.19

padaryti iš

$1.95

“Remington’s” namie kepta, 1 svaro kepaliukas, 
šiame išpardavime parsiduoda po
Viršminėti išpardavimai tiktai subatai, nuo 9 ryto iki 3 po pietų 

Nepriimam orderių laiškais nei telefonu

Švieži riešutai, parinktų spalvų, ilgais 
stimburiais, 12 colių bunčius fcvlf

Merginų Gingham Dreses
Labai daug modelių čekiotų, plaids ir novelty cobinacijos, ilgų 
veisčių styliai, gražiomis kišenėmis, trumpomis rankove- £ 1 
mis, mieros 7 iki 14, paprastai $1.65, dabar po 
x Kopečaites

5 pėdų augščio, gero inaterijolo, labai gei’ai padary 
tos, su beske lentynaite, $2.75 vertes, už

Subatos Specialai
Nuo 9 ryto iki 3 po piety. 

Peonies

Bananos
Didelės, šiame išpardavime 
tuziui

Padušky užvalkalai
Gražiais lace kraštais, apsiuvinėti, mieros 45x36, 
minkšto muslino, $2.50 vertes, 
specialiai porai

Veido Pauderis
60c. bakselis Pompeian arba Nadine veido 
pauderis, bakselis už

Cold Cream
35c. slovikas Pond’s Cold arba vanishing 
cream, parduodama už

Moterims Oxfordai
Jaunoms merginoms patentuotos skaros oxfordai, 
galais, militarėmis kulnimis, mieros 3 iki 6% 
$4.85 vertės, porai s

Vyru Kaklaraiščiai
Gryno fibre nertiniai kaklaraiščiai, didelis pasirinkimas 
paternų, 75c. vertes, po

Vyry Garters
Iš dirbtuves vertes 35c. ir 50. Paris Garters, su vienu ir 
dviem grip, platus ir siauri, 2 už

Vaiky Kelnaites
Vaikų vilnonės mėlino šeržo kelnaites, pilno sukirpimo su^_pa 
mušais, mieros 6 iki 15 metų, 
paprastai $2.45, parsiduoda už

Motery Neckwear
Moterų kamizolės ir veistes iš leisų ir nertines, 
vertės $1.48, parsiduoda už

Lietsargiai
Moterų spalvuoti šilkiniai lietsargiai, plačiais kraš
tais, gražiais' kotukais, verti po $8.50, parsiduoda už

Virimui Viščiukai
Šviežiai papjauti, šiame išpardavime 
svarui

NAUJIENOS, UHcago, m
gos apylinkės) laikytame suva
žiavime 27 d. balandžio 1924 m., 
Mildos svet., Chicagoje nutarė 
vykinti konkursą, kad gavus 
daugiaus naujų narių į SLA. 
Taipgi paskyrė ir dovanas kuo
pų organizatoriams, viso 30 do
lerių.

Pirmą dovaną — $15.00 gaus 
už prirašymą daugiausia narių 
proporcionaliai tos kuopos narių 
skaičiui.

Antrą dovaną — $10. aplai- 
kys antras, kuris prirašys dau
giausia narių proporcionaliai 
tos kuopos narių skaičiui.

Trečią dovaną — $5.00, gaus 
tas, kuris bus daugiausia prira
šęs narių.

Konkursas prasidėjo su 31 d. 
gegužės ir baigsis su 31 d. gruo
džio 1924 m.

SLA. kuopos gyvuojančios 
Chicagoje ir apylinkėse, i.. da 
nepriklausančios prie apskričio, 
kviečiamos yra priklausyti, ka
da prisiusite mokestis į apskritį, 
turėsite pilną teisę dalyvauti 
konkurse.

Gerbiamieji SLA. kuopų or
ganizatoriai, malonėkite pašvęs
ti kiek nors daugiaus energijos 
šiame konkurse taip, kad šitas 
musų darbas duotų pageidauja
mus vaisius Susivienijimo Lie^ 
tuvių Amerikoj labui. Konkur
sui užsibaigus SLA. kuopų or
ganizatoriai teiksitės prisiųsti 
2-ro apskričio organizatoriui 
nuorašą naujų narių, kurie pri
sirašė laike konkurso, ir kiek na 
rių kuopa turėjo prasidedant 
konkursui; prisiųskite nevėliaus 
15 d. sausio, 1925 m.

Geistina, kad organizatoriai 
kuopų dalyvaujančių konkurse 
kas mėnuo praneštų kiek prira
šoma naujų narių į SLA.

Visais reikalais kaslink kon
kurso, arba delei informacijų 
kreipkitės prie apskričio orga
nizatoriaus J. M. Gelgaudo, 2012 
So. Peoria St., Chicago, 111.

SLA. 2-ro apskričio valdyba:
M. Bacevičius, pirm.
P. J. Petronis, sekr.
J. M. Gelgaudas, org.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eufd 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjj paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Window” lobs j nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tifc 
keturioliką dienų ndo paskelbi 
m o.

503 Baltis Tmilija
504 Benduza Limanas
505 Bakis Jonas
508 Butroliu Chas. J,
510 Churas John
515 Gctchas J.

Ar jus žinote, kad
Lietuviai renka pinigus Kaune ir 

visoje Lietuvoje Vilniaus reika
lams ir jei kotus iki kalui, kol tik 
neatgaus Vilniaus Lietuvai nuo Len
kijos. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigeretąi suteikia jums 
daugiau gerumo už jūsų pinigus 
negu visi kiti paprasti cigaretai 
todėl, kad jie turi 100% gryno Tur
kiško tabako.

Atvažiokit Nedėlioję į 
MarųiietteParkTerrace
Tai yra jūsų paskutinė proga šitame augštos kle- 
sos lietuvių distrikte puikiausių žemę mieste Chi- 
cagoj nusipirkti.

Taip žemai Tiktai Lotai už 
Sl'2.00 $175.00 $590.00

į mėnesį cash ’ ir augščiau ■
I ' rG - L */’*•• * ' ‘

Pasirinkimas Rezidencijų ir Biznio Lotų
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių 
laukas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimų, netoli ŠV. KAZIMIERO KLIOŠTO- 
RIAUS IR MOKYKLŲ.

1
Nauja kary linija tiesiasi i 

Marąuette Terrace
Kas reiškia greitą augimų to augštos klesos distrik- 
to ir pelnų tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius
Iki kampo Marąuette Rd. ir California Avė. (N. 
E. kampas Parko). Musų atstovai su mėlinais raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo.

LAKE T0WNS IMPROVEMENT CO.
10 So. La Šalie Str., 

CHICAGO.

AKYS, AUSYS, 
NOSIS, GERKLE

Ligos teisingai gydomos 
žemomis kainomis

Kreivos akys ištaisomoa specialiu 
metodu; 4,000 ligų yra rekorduo- 
ta. Pilnai prirengti gydymui kam
bariui, išviso 11.

Tonsilai prašalinami su twilight 
miegu. Jūsų akys gerai ištaiso
mos ir akiniai padirbami ir pritai
komi musų šapcje.

Iškaba besisukamos šviesos. 
25 metai prie State gatvės

FRANKLIN 0. GARTER, M. D.
120 So. State St., Chicago, Phone Central 0836

Ofiso valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų.
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

. .......................................................................................   j...........V e »"■*

Kaina 35c. 
apti.ko..

NENUSIGĄSKITjis t:::::

F. AD. RICHTER

Ireg. 8. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skoniai 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau^ 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
Valandas nemalonus simptomai turės pranyktu

& CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B,

Niagara and Hudson S ta., Duffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

TIK IEŠKO BAMBINO
Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

516 Getekas J.
524 Janaitis Anton
525 Janusiameiui Jonui v
531 Lemeskienei Stellai -

Į 534 Kirdulis Mike
535 Knuksta Juzapas
544 Malinauskis Antonas
545 Mandalena Katie
546 Maskoliūnas Petras
549 Misevich Mike
556 Palilionis Mykolą/?
559 Praninskus Jurgis
567 Rumchas S.
574 Skimclis Luduikas
575 Simanavičius Ona

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio V 0 U Skausmo

Tikras ir pastovus išgydymas. Nė
ra daugiau trubelių su ruptura. Aš 
gydau ligas savo metodu kasdien. 
Jei jus turite rupturą, pagalvokite 
apie tą dalyką tikrai. Pasikalbėkite 
su žmonėmis kurie jau yra išgydyti 
ir dasižinosite, kaip gerai aš darbą 
atlieku. Jie pasakys jums kaip leng
vai ir greitai galima išgydyti ruptu
rą.

Skiatykite ką Mr. Veselka rako:
. “Aš turėjau ruputrą per septynis 
metus ir visuomet turėjau nešioti dir
žą. Aš skaičiau apie Dr. Flint gydy
mą ir nusprendžiau pasimatyti su 
juo. Jis išgydė mano rupturą tikrai 
gerai. Tai yra tikrai geras dalykas 
būti išgydytu tokiu lenviu budu ir 
greitąi. AŠ galiu pasakyti, kad su
teikiu geriausį linkėjimą žmoniems 
kurie turi rupturą, kad atsilankytų 
pas jį ir tegul Dr. Flint išgydo. Aš 
maloniai suteiksiu žinias kiekvienam 
apie tai”.

Joseph Veselka,
2535 So. Crawford Avė.

VARICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididunasias ko

jų gyslas mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo, be sirgimo. Ko
jos pasidaro taip dailios kaip kūdi
kio.

PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketverg&is iki 
8:30 p. p., nedeiiomijB. uždaryta.

i
KAIP JŪSŲ AKYS? '

Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos icmesnžs kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, IR 

Valandos nuo 8 iki 6 ir nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
ReumatiŠki 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavp.

CENTRAL DRUG CO. 
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

— ' " *........ ———— .......................
Dykai nuo dusulio ir nuo 

augštos temperatūros 
kenčiantiems

Dykai išbandymas metodo kurį gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišinto laiko.
Mes tupime metodą kaip sukontroliuoti 

dusulis Ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musą išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te airizti, ar tai yra kaipo chroniška A.th- 
ma arba autjftta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai iibandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
K&to* temperatūros, musą metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, ‘'patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iftkafcčiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidue bent vieną dieną. Rašyki
te »tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai Šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.
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Pranešimai PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE

Nedėlioj, birželio 15,1924. 
Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Mihvaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

LSS VIII Rajono visų kuopų, L. S. 
Jaunuomenės Lygos ir LDLD Chi
cagos Rajono visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d. 4924 m., Raymond Cha- 
pel svet., 81« kW. 31 St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. Kaip 
iau žinoma, yra ašukiama L. S. S 
konferencija, kuri įvyks ’....... ...
Barre, Pa. lodei turim daug svar 
bių dalykų apsvarstyti ir suteikti 
musų delegatams geru sumanymu 
dėl LSS ir visu socialistiniu orga
nizacijų labo. Todelgi viršminčtų 
organizacijų visi nariai susirinki 
paskirtu laiku.

Aš Jadviga Grišaitė, po vyru Če
paitienė, ieškau ciocės Petrošienės 
ir jos sūnų Viktorą. Paeina Kau
no rėd., Raseinių aps., Padvarnin- 
kų kaimo, Pakrarančio parap. 20 
metų atgal gyveno Chicagoj. Jie 
patys ar kas žinote prašau praneš
ti šiuo antrašu:

k” i Jadviga Čepaitiene,
\\ ilkes, 4()14 St. Johns Way4 Pittsburgb, Pa

LSS VIII Raj. Cent. Komitetas.
L. S. J. Lygos Stygų orkestros 

pamokos įvyks jienktadieny, Ray
mond Chapel, 816 W. 31st St.

Kurie skambinat ant gitarų at- 
silankykit 7:30 vai. vak., nes bus 
(|uodamos specialės pamokos, ki
ti gi nariai atsilankykit lygiai 8 v. 
vak.

Norintieji prisirašyti prie or- 
kestros pasiskubink/it| nes vėliau 
reikės mokėti įžanga.

Ork. Komitetas.

MOTERŲ IR MERGINŲ

APSIVEDIMA!
PAJIEŠKAU jaunos merginos arba 

našlės, aš esu vaikinas jaunas, gero 
budo ir su gerais papročiais, sveikas, 
darbštus ir mylintis švarų gyvenimą. 
Merginos tik tos meldžiu rašyti ku
rios norėtų surasti gerą ir ištikimą 
draugą savo gyvenimui. Paveikslą 
su pirmu ališku. Naujienos, Box 501, 
1739 So. Halsted St.

Prie punch press, drill pres: 
ir assembling. Darbas nuo štu 
ky kuomet turi patyrimą.

Valandos nuo 7 iki 5 po pie
tų ir iki pietų subatoje.

TITE WASHBURN CO.
6126 So. La Saite St.

PARSIDUODA RESTAURA- 
nas, geroj vietoj, naujai au
gančioj apielinkčj, ir augantis 
biznis. Priežastis — partnerių 
nesutikimas.

5111 So. Kedzie Avė.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spullęos, ir prisirašyk 
tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepntžmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli

Naujienų Spulka 
1739 S. Holoted St

Draugystės Pažintis Lietuvių Am. 
priešpusinetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 15 d., 1 vai. po 
pietų, j). Antano Stanevičiaus sve
tainėje, 4625 S. Paulina St. Visi 
nariai turi būtinai pribūti, nes ran
dasi daug naujų ir svarbių dalykų 
aptarimui. Už nepribuvimą baus
mė sulig konstitucijos. Taipogi pus- 

susirinkimas atsibus toje 
svetainėje liepos 20 d., 
pietų 

John Michael, pirm.

metinis 
pačioje 
vai. po

1

JIEŠKAU apsi vedimu i merginos
nuo 25 iki 35 metų senumo. Norė
čiau kad mergina turėtų biskį pini
gų. Aš esu 35 metų senumo ir turiu 
$5000.01) (dolerių). Norėčiau links
mo šeimyniško gyvenimo. Atsišau
kit laišku, duosiu kiekvienai 
kymą.

TUOJAU reikalinga naktinė mo
teris virėja (cook) į Kauno Rcs- 
tauraną. Valandos nuo 5 P. M. li
gi 2 A. M. Subatomis vėliau. Atsi
šaukite tuojau.

2325 S. Leavitt St.

atsa-

P. U..
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St
Chicago, 111.

Box 122.

ĮVAIRUS skelbimai

REIKIA mergaitės prie na
mų darbo; geri namai ir gera 
proga mergaitei, kuri myli 
vaikus. Atsišaukit 941 W. 58 
St; telefonas Wentworth 2187

REIKIA DARBININKU

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, 
duokit L. S. S. knvgiui, 
1739 So. Halsted St.

pri-
A. Kemėžai,

Lietuviu Amerikos Politikos Kliu- 
>as ant North West Side rengia 
>uiku išvažiavimą birž. 15 d., 12 

vai. rvto į Jcfferson mišką, Egdb- 
ruk No. 2. Bus žaismių. Kliubo na
riai susirinkite 11 v. ryte prie 
svetainės 1644 Wabansia Avė.

—Valdyba.

Lietuviams.
“Naujienas’’

Pranešimas Bridgeporto
Visi norinti gauti 

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

Draugystė šv. Kaz. Karalaičio 
ant Town of Lake rengia šeimy
nišką basket niknika birželio 15 d. 
(nes birž. 8 d. dėl lietaus negalėjo 
įvykti) į Beverly Hill. Važiuoti rei
kia Ashland 87 gatvekariais iki 
galo linijos, o paskui eiti į vakarus. 
Visi prisidėjusieji kviečiami daly
vauti. —K. Walkowskas.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

rną — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

VYRŲ
REIKIA pardavinėtojų kurie 

kalba lietuviškai ir lenkiškai. 
Yra proga padaryti didelius pi
nigus. L. J. Jacobson, 3002 W. 
59th St.

REIKALINGAS geras buče- 
ris. Atsišaukit tuo jaus; darbas 
ant visados.

Sky-ZKeistučio Kliubo Dramos 
riaus reneticija įvyks penktadienį, 
birželio 13, 7:30 vai. vak. McKin- 
ley Pk. svet. — Visi Keistučio Dra
mos Skyriaus nariai malonėkit su
sirinkti laiku, nes bus dalinamos 
rolės 
riaus

naujo veikalo. —Dramos Sky- 
Valdyba.

St.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

T gj rantuojamas už $4. Automobilių 
7okų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Linklj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
s.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
■toofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Fra nk Dalet
2151 W. 45 St.

AUTOMOBILIAI

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Chicagos Lietuviu Auditorium ne
dėliojo, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, III.' Kvie
čiame visus Chicagos ir apielinkės 
lietuvius (lalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ir visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovanu laimėji
me. Visi atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laiką linksniai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

Charles, III. — Svarbios pra
kalbos jvyks subatoj. birželio 14, 
švedu Methodistu Bažnyčioje, kam
pas Indiana ir 4-ta gat. Kalbėtojai 
bus iš Chicagos.

Prakalbę, rengimo Komitetas.

ANT RENDOS gražus, šviesus
Ga- 

Atiduo- 
jau-

kambarys už labai mažą kainą. 
Įima bus ir virtuvę vartoti, 
siu 
n ai

DORT—SEDANAS, praeitų metų 
— stovis taip geras, kad nei naujas 
negali būti geresnis — ir mažai išva
žinėtas — yra visi pirmos klesos ir 
vėliausi Įrengimai. Didelio reikalo 
verčiamas parduosiu labai pigiai.

Kreiptis:
NEW CITY GARAGE, 

1541 W. 46 St. Phone Boulevard 2282

Birutės Kalno Draugija laikys pus
metinį susirinkimą June-Birželio 15, 
1924 m., 1 vai. po pietųAntano Urbo
no svet., 3338 Auburn Av. Visi drau
gai yra kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ir užsimokėti užsiliku
sius mokesčius . Kviečia visus

— Nut. Rašt. Leon Klepsis.

Liet. Moksleivių Susivien. Am. 2 
kuopos 
įvyksta šeštadienį, birž. 14 d.. 7:30 
v. vak., 
3t St.)

Nariai visi jjrivalo susirinkti lai
ku. nes yra daug reikalų apsvars
tyti.

Taipjau nariai, kurie baigs moks
lus šį pavasari, privalo atsilankyti 
Į šį susirinkimą. —Komitetas.

mėnesinis .susirinkimas
Raymond Chapel (816 W.

jaunai porai be vaikų arba 
panelei. /

Atsišaukite j Naujienas 
1739 So. Halsted St.

Box 500.

PARANDAVOJIMUI du kamba
riai dėl keturių vyrų, su valgiu ar 
be valgio. Vienas kambarys apšil
domas, kitas ne. Gyvenimui vieta 
patogi. Atsišaukit telefonu Yards 
0723 ar 1256.’

PARDAVIMUI ^Marinon automobi
lius septynių ppsažiorų, eina kaip 
naujas, 6 tekiniai. Touring karas, 6 
cilinderių parsiduoda už $600.

Kreipkitės greitai
J. VISKONTAS, 

4550 So. Mąrshfield Avė. 
Phone Yards 2425

' i

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
automobilių taisymo šapa ir baterijų 
stotis, turiu parduoti greitai už ge
riausią pasiūlymą, nes einu i didesnį 
biznį.

Liet. Am. R ubų Išdirbimo Bendro
vės dalininkų metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, Birželio-June 13 d., 
1924 m., 8 vai. vakare, Mildos svet., 
3138 So. Halsted St.

Visi Bendrovės dalininkai malonė
kit atsilankyti paskirtu laiku, nes val
dyba Lietuvos atsiuntė ilgą raportą 
apie biznio stovį Lietuvoj, taipgi tu
rim ir daug kitų svarbių reikalų ap
kalbėti. Komisija.

Koncertas ir pamoka nedėlioję, 
birželio 15 d., pradžia 2;30 po piet, 
Prosbyterionų bažnyčioje, 50th Ct. 
and 15th St., Cicero, III.

Kalbės Rev. S. A. Geniotis ir 
Rev. J. Vaitulis, dainuos Michael 
VVorobieff; vargonais palydės Mar- 
jorie M. Rodgers. •Užprašomi kaip 
vietos taip ir iš apielinkės lietuviai.

• Komitetas.

RANDAI KAMBARYS
drengtas dėl dvieju asmenų su vi

sais parankamais^ Mažoj šeimynoj. 
Parendavosiu vyrams, merginoms ar
ba vedusiai «porai.

Atsišaukite:
2857 S. Emerald Avė., kampas 29 St.

3 lubos frontas

Atr.išaukit telefonu
RodsfeVfjV 8577, > 

arba Naujienų ofisan 
Box 499.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas ir repeticijos veikalo 
“Orleano Mergelė” įvyks pėtnyčioj. 
birželio 13 d., 7:30 v. v., McKinley 
Park svetuainėje. Visi, kurie daly
vaujate lošime ir skyriaus nariai ma
lonėsite atsilankyti laiku, nes veika
las yra didelis ir reikalauja daug 
darbo. — Pirmininkas.

Istorinis Susirinkimas Chicagos 
Lietuvių. Rengia Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto, su
batoj, Birželio (June) 21, 1924. Bus 
geras programas ant statomos Audi
to r jum pirmų lubų. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

RENDAI du ruimu dėl vyrų 
ar merginų. Atsišaukit apie 8 
valandų vakare ant 3 fl. iš už
pakalio.

PARDAVIMUI Dodgc % tono tre
kas su keksų išdirbtu bizniu. Gali
ma padaryti $100 į savaitę. Turiu 
parduoti, nes negaliu pašvęsti tiek 
daug laiko, nes turiu kitą biznį. 
Gera proga lietuviui arba lenkui.

5751 S. Whipple St.
Tel. Republic 6164

RAKANDAI
Zalpis

3432 S. Halsted St.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų rengia balių Su- 
batoje, birželio 14, 1924 m. Tautiškos 
Bažnyčios Svetainėje, 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Kliubo 
susirinkimas Įvyks birželio 15 d., 
1 vai. po pietų, Mark White Sq. 
svetainėj.

Visi nariai malonėkite, susirinkt, 
nes turime daug svarbių reikalų.

Raršt. Juozaitienė.

Roseland. — Pirmas didelis išva
žiavimas, kurį rengia Roselando 
Liet. Namo eBndrovė, įvyks nedė
lioj, 15 d. birželio, Washington 
Heights miške, ant 107 ir May gt. 
Bus gera muzika ir skanių gėri
mu ir valgiu; galėsit pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti tyrame 
ore. Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

Vardas ..............................
Adresas ..............................
Miestas ............. Valstija

Išdirbėjai roielių

Vėliausi Muzikos Roleliai 
Kad suteikus jums tuos pui
kius Muzikos Rolelius, atsiųs
kite 25c. už štampas ir supe- 
kiavimą. Mes atsiųsime ro_ 
lėlį ir DYKAI 48 puslapių ka
talogą.
Rialto Music Co.,(Dept.C) 
330 S. State St., Chicago, UI.

NORTHSIDIEČIŲ DOMEI.
Tie, kurie norite su troku važiuoti j 

“Naujienų” pikniką, turite užsiregis
truoti ne vėliau kaip antradienio, 
birželio 17, vakarą lauosybės svet., 
viešame knygyne. — X. S'haikus.

įieško partneriu

RAKANDAI turi būt parduoti tuo- 
jaus; Mohaire seklyčios setas, ska
ros seklyčios setas riešuto, pietų ir 
2 miegruimio setai, lempos, kaurai, 
fonografas ir t. t; Visi ar po vieną.

815 So. Ashland Blvd. Dep. 1

Ar jus žinote, kad
Amalganiated Clothing VVorkers 

turėjo savo konvenciją Philadel- 
phijoj. Pa. Toje konvencijoje buvo 
apie 300 delegatų, kurie atstovavo 
šimtus tūkstančių darbininkų. Ar 
jus žinote, kad 20 Helniarų kainuo
ja jums biskį daugiau negu 20 pa
prastų cigaretų, bet su kiekvienu 
Hehnaru jus gaunate kelis sykius 
daugiau smagumo.

REIK PARTNERIO, pavienis 
vaikinas negalėdamas prigulin
čiai laikit 80 akrų farmą, pri
imu partnerį ar mainysiu į ma
žesnę farmą. Savininkas Juška, 
830 W. 18 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI nauji 5 kambarių 
rakandai tik kelių mėnesių senumo, 
pirkti už $1,300. Parduosiu už pusę 
kainos, galite su kambariais gauti. 
Atsišaukit ant šito antrašo.

750 W. 33rd St. 
Phone Yards 1981

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA trijų šmotų 
veik 

naujas. Ir dieninė lova; viskas 
geriausiame stovyje.

1736 Ruble St.

sbrf$nis seklyčios setas;

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Pilypo Gri- 

galausko, paeina iš Prusalių sodos, 
Plungės valsčiaus, Amerikoje gyveno 
apie 14 metų, sykį Chicagoje. Aš jo 
sūnūs Juozas Grigaliauskas labai no
rėčiau ji surasti ir bučiau dėkingas 
kad jis pats ar kas jj žino praneštų 
sekamu adresu: Juozas Grigalauskas, 
1043 W. 13th St., Chicago, III.

JIEŠKAU Kazimiero Rausčio. Pa
eina Auksudžio kaimo. Laižuvos 
valsč., Mažeikių apskričio. Gyvena 
Canadoj. Turiu labai svarbų reikalą. 
Molonėkit atsišaukti.

JONAS BALIS, 
3325 Aubum Avė. * 

Chicago, III.

AŠ, JUOZAPAS DANIS, pajieš- 
kau savo švogerio, Juozapo Malvicio, 
paeina Labgirių sodžiaus, Eržvilko 
valščiaus seniau gyveno Martųuette, 
III., o dabar girdėjau Chicagoje, bet 

I nežinau adreso. Jis pats ar kas jį ži
no teiksis pranešti man. Juozapas 
Danis, 727 W. 17 PI., Chicago, III.

REIKIA vyrų ir .moterų kurie turi 
plačią pažintį tarpe lietuvių ir nori 
dirbti, gali padaryti gerus pinigus 
pardavinėjant Niles Center’s geriau
sioj subdi vizijoj žemę arba namus 
West Sidėje . Del kooperacijos mes 
duodame gerą progą padaryti pinigų 
negu bile kokioje vietoje Chicagos.

MILLMAN,
655 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mėsos marketas ir 

grosernė, visi puikus įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, visokių tautų apgyven
ta. Randa pigi, 3 metų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi. Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tel. Englewood 6249.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia Moteries Parda
vinėtojos

Kur gali pardavinėti visuose depart- 
mentuose ir būti kaipo generalė par
davinėtoja departmentinėje krautuvė
je. Ji turi gerai kalbėti lietuviškai 
ir angliškai.

J. Oppenheimer & Co., 
47 St. & Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von. x

Kreipkitės prie savininko
5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė pa
tentuotų gyduolių, cigarų, ken- 
džių, Ice Creamo ir mokykloms 
reikmenų. Parduosiu už pirma 
teisingą pasiūlymą.

4602 So* Wood St

Į PARDAVIMUI grosernė, labai ge
ras biznis išdirbtas per daug metų, 
lietuviškoj apielinkčj. Atiduosime

I už pusdykę, tiktai $GOO. Priežastis,
išvažiuoju ant farmų.

Atsišaukite
4323 So. Wood St.

PARDAVIMUI barbemė ir rakari- 
Įdai. Barbernė yra senai visiems ži- 
I nonra ir geroj vietoj. Rakandai dėl 
I keturių kambarių. Parduosįp už pri
einamą kainą.

Atsišaukite
4422 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
ir Ice Cream krautuvė. Vieta gra
ži ant Archer Avė., netoli Summit, 
III. Parduosiu su namu 7 kambarių 
ir Storu, arba mainysiu ant 2 pagy
venimų namo. Parduoda savininkas.

Phone Prospect 2559
7044 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė rū
kytos mėsos ir taip visokių daik
tų, yra ir trokas, pigi randa, 4 
kambariai gyvenimui.

5343 S. Halsted St.*

PARDAVIMUI grosernė ir sal- 
Į d;iinių krautuvė. Geroj visokių tau- 
Į tų apgyvento! vietoj. Priežastis 
pardavimui L_ pasilikau viena ir 
negaliu apsidirbti.

Anna Lukas
3656 So. Union Avė.

TURIU parduoti savo gražų $275 
vertės vietrolą, kaip tik nauja, su 
daug rekordų, su deimantine ada
ta už .$65. Atsišaukite ant antro 
augšto.

2502 W. Division St.
Tol. Armitage 1981

SKAITYK ŠITĄ
Peinto ir geležų Storas parsiduoda 

už pusę kainos arba mainysiu ant au
tomobilio, loto, arba biznio, kokį mo
teris viena gali prižiūrėti.

Ateik tuojau.
1971 Canalport Avė.
Phone Yards 4951

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream parlor, ken- 

džių storas ir mokyklos. daiktų, prie 
didelės mokyklos, lysas ilgam.1 laikui, 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui, 
parduosiu pigiai, priežastį patirsi! 
ant vietos.

271)0 So. Wallace St.

PARDAVIMUI mažutis proseru- 
kas su pilnai įrengtu cigarų ir taba
ko, kendžių ir ice creamo arti prie 
mokyklos. Kam yra reikalingas to- 
kis biznis, prašau atsišaukti.

6009 So. Racine Avė.
Phone Normai 5252

PARIDAVIMUI grosorio biz
nis, gerai išdirbtas, lietuvių ap
gyventa, ant Town of Lake. 
Atsišaukit bile kada.

4^35 S. Paulina St.

. PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Pigi renda; arba mai
nysiu ant namo. Sena ir iš
dirbta vieta. Kreipkitės

2841 Wallace St.

PARDAVIMUI grosorio, Ice 
cream, kendžių, tabako ir ci
garų krautuvė. Parduosiu greit 
ir pigiai, nes sorgu. 6 kamba
riai dėl gyvenimo. Lysas 3 me
tams. 3150 S. Emerald Avė.

Phone Yards 3188

DIDEILilS bargenas; parda
vimui bučernė ir grosernė, biz
nis gerai daromas, visokių tau
tų apgyventa apielinkė. Bižnis 
cash. Kas pirmesnis, tas lai
mės. 6759 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA saldainių, ice 
cream ir tabako krautuvė; ge
roj vietoj.

Tarp lietuvių.
3400 S. Union Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, Ice Cream ir smulkmenų 
krautuvė. Daromas geras biz
nis. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą, nes apleidžiu miestą.

530 W. 26th St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 2 aukštų akmeni

niu frontu muro namas ir medinis 
namelis iš užpakalio. Kaina $7000. 
Gera rendą neša.

Kreipkitės
925 W. 18th PI.

Tel. Berwyn 2049 R.

PARSIDUODA 2 augštų muro na
mas 6 ir 6 kambariai, vienų metų se
numo, garu šildoma, elektra ir visi 
parankumai, kaina $15,700, $5,000 
cash, kiti išmokėjimais. Parduoda 
savininkas.

6510 So. Francisco Avė.
Tel. Republic 7874

i J__ ________________________  ■' t*.*!/:-- __ L__ ■ I

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
po 6 kambarius naujas muro namas, 
viskas pagal naujausios mados, kam
pinis lotas, 3 automobiliams muro ga
radžius, namas ir garadžius karštu 
vandeniu apšildomi, vienu žodžiu sa
kant yra tai “up to date” namas, šį 
namą galima pirkti su mažu įmokė- 
jimu arba mainysiu ant loto, “bunga- 
low” arba “mortgage”. Vienas flatas 
išranduotas, o į antrą pirkėjas tuo
jaus gali įsikraustyti. Šis namas ran- 
dasi prie pa.t Marciuette kam-
pas 67tos ir Richmond Street, kas no
rite gauti geriausią vietą ir namą, 
tai pasiskubinkite. Atsišaukite prie 
savininko po n r. 3241 So. Halsted 
Street, 2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

PARDAVIMUI dviejų augštų nau
jas muro namas su augštu beismantu, 
kuriamo yra Storas, arba kas nori 
gali pirkti viena Storą, arba galima 
mainyt ant mažesnio namo. Rendos 
$160 i mėnesį. Pardavimo priežastis 
— nėra kam dirbti.

4501 So. Troy St.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
cottage, galima padaryi 2 flatus, kai
na $7,000, pinigais $1,500. Taipgi 5 
kambarių cottage, kaina $6,750, pini
gais $1,200, pamatykit savininką 
dėlioj.

5923-25 So. Robey St., 
Phone Diversey 1971

ne-

PARSIDUODA šešių kambarių 
mūrinis namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžius. Namas yra visai naujas 
ir pabudavotas pagal naujausios ma
dos. Saulės kambarys, fire place, 
bookcases. Namas randasi gražioj 
vietoj arti Marųuette Park ir Kedzie 
Avė. Parsiduoda labai pigiai. Savinin
kas G438 S. Troy St. Prospect 7107.

PARDAVIMUI 
1613 Garfield Boulevard

MODERNIŠKAS 6 apartmentų 
namas, no 5 kambarius, yra vana, 
garu šildomas, 2 karu garadžius, 
lotas 50x125. labai gera transpor- 
lacija ir geriausis remiu distriktas 
Chicagoj. Rendų dabar $6360, tu
rėtų būti $6800, kaina $40,000, pi
nigais $10,000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Mainysiu geroje vietoje 
trijų apartmentų namą ir pinigais.

4240 JACKSON BOULEVARD
Moderniškas 2 apartmentų na

mas, 7 ir 8 kambarių, vieno karo 
karadžius, 25 jiedu šalę tuštuma, 
rendos $2184.. morgičius $6500, kai
na .$20,000. Mes taipgi turime ke
letą gerų bargenų South Shorje 
distrikte.

ERLINGER & MONDI 
Vietiniai agentai

608 So. Dearborn St., Wabash 1432

Geras lotas
PARDUODU 

geroj* ir gražioj vietoj. Galima sta
tyt bungallovv ar gerą 
Parduosiu pigiai — už cash arba 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Kreipkitės pas savininką.

S. Strazdas, 
4034 Archer Avė.

30x125 pėdų lotą

dvifletį.

Išmainysim ant farmos
Naujas mūrinis namas, 3 flatai, 

po 6 kambarius, aržuolo ištaisymai, 
elektra, maudynes, didelis garadžius 
dėl automobilių, rendos $150 ant mė
nesio, išmainysim ant geros farmos 
su staku.

M. ABROMAVIČIA
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis namas, netoli 63 St. ir Ash
land Avė., 2-4, 1-5 ir 1-6 kam
barių flatai, pečium šildomi, 
namas pirmos klesos padėjime, 
kaina $14,500, pinigais $5,000.

Atsišaukite
SHEEHAN WITOUS AND 

1654 W. 63 St. 
Tel. Prospect 1910

co.

PARDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
kambarių medinis namas, su bes- 
mentu, vienas kamb. viškose ,elekt
ros šviesa, vanos, dviejų karų ga
radžius, tuščias lotas šalę.. Parkuo
sime už pirmą teisingą pasiūlymą.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI puikus namas dėl 
dideles šeimynos, 6 dideli kambariai, 
3 kambariai dėl 2 lovų, gasas, elek
tra, furnace šildomas, mūrinis bunga- 
low, geroje vietoje, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, 44 St. ir Maplevvood. 
Naujienos, Box 498.

DVI GEROS PROGOS
Pardavimui mūrinis namas dviejų 

pagyvenimų, baigiamas budavoti po 
6 kambarius, šildomas karštu vande
niu taipgi namas su bizniu, groserne. 
Geras ir pelningas biznis, išdirbtas 
per daug metų.

Atsišaukite į Grosernę
1307 So. 48 Ct., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės ne
toli Chicagos apie 15 minutų tiktai 
eiti nuo karų $300 įmokėti, kitus is- 
mokesniais.

Kreipkitės prie savininko 
2613 So. Union Avė.

1 lubos užpakalis

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
bizniavas namas, Storas,delicatessen 
ir 3 ruimai dėl gyvenimo; 6 gražus 
ruimai viršuj; garadžius dėl 2 karų. 
Labai gera vieta dėl biznio. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu mifestą.

5752 So. Racine Avė.
Tel. Normai 8430

PARDAVIMUI medinė kottage. 6 
kambariai augštai ir 2 kambariai že
mai, furnace šildoma. 50 pėdų lota.?, 
garadžius .tiktai $5700.

2322 Kirkland Avė, 
Netoli Western Electric.

Šaukit savininką Prospect 6358

M I

Namai, kuriu jus jieškot
NAMAS KAIP PARKE. — Puikus 

muro namas po 5 ir 6 kambarius. 
AugŠtos klesos vieta ir labai gra
ži. Išrodo kaip parkas. Namas mo
derniškas. Kaina tik $15,000. Įnešt 
reikia $7000. Kas nori gerą namą 
turėti' ir smagiai gyventi, 
nieko nelaukdamas kreipiasi į sij ofisą.

PUIKUS bungallow.— Visai 
jutėlis bungallow South Sidčj 
liet, klioštoriaus). šeši erdvus

inu- 
nau- 
(prie 
kam

bariai, furnace heat šildomas. Vis
kas pagal paskiausios mados, pla
tus lotas ir kitokie parankamai. 
Kaina $6800. Apie pusę reikia įneš
ti, likusi suma pagal sutarties.

NIEKO NELAUKITE. — Tuojaus 
pamatykite šį modernišką dviejų 
flctų namą po 6 ir 6 kambarius. 
Randasi tirštai lietuviais apgyven
tos vietoj. Visi kieto medžio (ąžuo
lo) užbaigirrcai, didelis ir gražus 
beismentas. karštu vandeniu šildo
mas — kiekvienam 
boileris. Pagal šių laiku

fletui atskiras 
. .................... ............. „1". i tai yra 
tikras bargenas. Kaina tik $12,000. 
Jncšt apie pusę, o likusi suma leng
vais išmokėjimais.

BETO, mes turime daugybę vi
sokių namu visose dalyse miesto 
— pigivj ir brangių. Kreipkitės bi; 
le laiku — dieną ar vakarais — i 
musu ofisą ir busite užganėdinti.

BRIGHTON REALTY CO.
4034 Archer Avė., prie California 

J. Yushkevičius, vedėjas.

— I
i ofisą ir busite užganėdinti. 
BRIGHTON REALTY CO.

TfcMYKITE ŠITĄ 
akrų forma pateme mieste 

į Traverse City105
tiktai 2 mailės
kuris turi 15000 gyventojų, puikus 
miestas ir galima farmeriauti ir 
mieste gyventi, 11 kambarių sta
bą, 4 didelės barnės, 2500 vaisinių 
medžių, puikus sodnas, 16 akrų 
girios, pusė mailės į ežerą, upė bė
ga pro stubą. Yra gyvuliai ir ja
vai, viskas už $9000, verta $15000.

106 akrų farma. molio žemė, 10 
mailių į Grand Rapids, geri bu- 
dinkai. Per mišką upė bėga, ant 
gero kelio, puiki vieta, prie dide
lio miesto; kaina $10,000. Miesto 
gyventojų skaičius siekia 132,869, 
pfie tokio miesto gera gyventi, ge
ras pelnas ūkininkams.

Klausk P. D. ANDREKUS 
Pentvvater, Mich.

SPECIALIS BARGENAS

Pardavimui arba mainymui 2 
flatai po 6 kambarius su visais įtai
symais, cementuotas beizmentas. 
Kaina $9.500. Randasi ant 6G St. ir 
Rhodes Avė.

Pardavimui 2 flatų po 6 kamba
rius. 2 automobiliams L 
karštu vandeniu apšildomas, 
tų senumo, vertas $18,000, 
duoda už $16,500. Randasi 
lietuviško vienuolyno.

BRIGHTON PARK
Pardavimui naujas kampinis na- 

hias, 2—6 ir 1—4 kambariai, gara; 
džius dėl 2 automobilių. įmokėti 
$5,000, kitus kaip rendą. Randasi 
ant 14 įr Rockwell St.

C. P. SUROMSKIS AND CO. 
3352. So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

garadžius, 
2 me- 
parsi- 
netoli

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da mūrinis namas dviejų pagyve
nimų, Brighton Parke, 2 po 4 kam
barius su visais įtaisymais; elekt
ra, vanos, visi parankamai; kaina 
$5,500.

6951 So. Union Avė.
Tel. Englewood 8137

MŪRINIS penkių kambarių na
mas, su garu, elektra, vana, kaina 
lik $4000; parduoda savininkę; at
sišaukit bile kada, bet geriaus va
kare.

3341 S.Trving Avė 
(netoli Western Avc.)

BARGENAS, mūrinis namas par
davimui; cemento stulpai ir pama
tas, toiletai, maudynė, elektra, 7 
kambariai, geram stovy; prekė tik 
$4500. Priežastis pardavimo — sta
tau kitą namą. Kreipkitės prie sa
vininko.

3233 Lime Street

Didelis Pigumas
Arti 33 gatvės ir Halsted, kampi

nis muro namas, 2 augštų, cemen
tuotas skiepas, Storas, ir 3 flatai, ga- 
sas, maudynes, elektra, rendos $154 
į mėnesį, ir mūrinis garadžius dėl 3 
karų. Kaina $14,500, įmokėti $1,500, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

M. ABROMAVIČIA 
2015 So. Robey St.

AR NORI UŽDIRBTI $6000
6 flatai, 4 po 6 kamb. 2 po 4 kamb. 

mūrinis namas ir medinis namelis 5 
kambarių. Namas štynni šildomas, 
11 senumo, nurodo kaip naujas. 
Rendos $5500 į metus, kaina $29000, 1 
morgičio $12000 ant 5 metų. Atsi
šauk į Storą 1971 Canalport Avė., 
arba Yards 4951.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

-Vyrai išmokite barberystes, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wells St., 
Chicago.
V... ................ .....




