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Bulgarijos valstiečiai suki 
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Pasigrobusieji valdžią siunčia 

prieš • valstiečius kariuome
nę.

BIELGRiADAS, birž. 12. — 
Iš Sofijos pranešama, kad vi
są Bulgariją apėmė valstiečių 
sukilimas prieš naująją Bulga
rijos valdžią, kuri dar tik pe
reitą šeštadienį nuvertė val
stiečių valdžią ir išvaikė sei
mą.

Plevnos apygardoje valstie
čių sukilimas yra labai rustus. 
Ten valstiečiai apsupę 10,000 
kareivių. I>ar daugiau kareivių 
siunčiama į tą apygardą.

Žinios sako, kad naujoji 
valdžia paskelbė mobilizaciją 
visų atsargos oficierių ir kele
to jaunesnių klesų. Savano
riai taipjau yra ginkluojami.

Žinios patvirtina, kad buvu- 
sis premjeras Stambulinskis 
nėra areštuotas, bet taipjau ne
žinoma kur jis yra.

Laikraščių žinios sako, kad 
valstiečių sukilimą sukurstė 
buvęs seimo (sobranije) pir
mininkas Botev ir buvęs susi
siekimo m misteris Atanazov, 
kurie pabėgo iš sostinės ir Ra
dom iro apielinkėje suorgani-

zavo 7,000 valstiečių. Ten ir 
mušis su valdžios kareiviais iš
tiko. Valstiečių sukilimą į ry
tus nuo Sofijos suorganizavo 
atstovas Tomianov.

Eina gandų, kad Bulgarijos 
ambasadorius Pragoję Baska- 
lov rengiasi sugrįšti į Bulgari
ją pagelbėti valstiečių sukili
mui prieš valdžią; taipjau yra 
gandų, kad buvęs premieras 
Stambulinskis rengiasi žygiuo
ti ant sostinės su 20,000 gink
luotų valstiečių#

Prižada pildyti Versalės 
sutartį.

SOFIJA, birž. 12. — Zanko- 
vo valdžia išleido manifestą, 
kuriame ji “iškilmingai” pri
sižada pildyti Versailės sutar
tį. Belgija nenorinti jokių ka
ringų avantiūrų.

Valstybės ruošiasi prieš 
Bulgariją

Jugo Slavija jau turi priren
gusi kariuomenę. Mažoji en- 
tente irgi tariasi apie bend
rą veikimą.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis > vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

PARYŽIUS, birž. 12.— Jugo 
Slavijos ambasadorius Spala- 
kovič pareiškė, kad jo valdžia 
jau griebėsi visų reikalingų 
karinių priemonių, kad apsau
gojus savo rubežliiis, jei kar
tais laimėję Bulgarijos milib 
ristai bandytų perdėti veikti.

Možoji entente žirgfi pradėjo 
derybas apie bendrą veikimą, 
jei Bulgarijos valdžia pradėtų 
niolfibizuoitfi armliją, prifcšjingad 
Versalės sutarčiai, ar bandytų 
remti Makedonijos judėjimą 
už autonomiją. Makedonija da
bar priklauso Jugo Slavijai ir 
Graikijai.

“Padėtis yra labtfi rusti ir 
taikft kabo kaip ant plauko”, 
sakė Spalakovič.,

Opozicijos laikrašcįai aštriai 
kritikuoja Poincare valdžią, 
kad ji nerėmė Stambulinskio 
valdžios reikalavimų, paremtų 
Versailės sutartim, kad Bulga
rijai butų per Dedegač uostą 
duotas priėjimas prie Aegejos 
jurų ir kad Bulgarijai butų 
leista naudotis Karagač mies
tu, kuris dabar tapo atiduotas 
Turkijai.

Gili 
ko-

ČILI KABINETAS 
REZIGNAVO.

SANTJAGO, birž. 12.— 
kabinetas, suorganizuotas
vo 16 d., rezignavo šiandie, se
natui išreiškus nepasitikėjimą 
ministerijai.
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Gatvekarių darbininką 
streiko nebus

Kompanija ir darbininkai su
tiko" algų klausimą pavesti 
arbitracijai.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų streiko 
šiemet nebus.

Darbininkų reikalavimas pa
kelti algą po 10c į valandą 
liko vakar paduotas išspręsti 
arbitracijai. Tai padaryta va
karykščioje konferencijoje tarp 
darbininkų ir kompanijų, pir
mininkaujant mayorui Dever. 
Jau pirmiau darbininkai ir 
kompanijos buvo Sutikę “(prin
cipe” priimti arbitraciją, tik 
nebuvo ,'susJtaikinta kokius 
klausimus arbitracijai pavesti, 
nes kompanijos reikalavo, kad 
be algų klausimo taipjau, kad 
arbitracijai butų pavesta sprę
sti darbo valandų ir darbo są
lygų klausimus. Tokį kompa
nijos reikalavimą darbininkai 
atmetė. Vakar gi kompanija’ 
pranešė, kad ji sutinka, kad 
arbitracija spręstų tik apie 
reikalą pakėlimo 'algų, nelie
čiant visų kitų klaulsimų.

Arbitracijos taryba bus iš
rinkta bendroj kompanijų ir 
darbininkų konferencijoj, ku
ri įvyks šiandie mayoro Dever 
raštinėj.

iMayoras Dever, darbininkai 
ir kompanijos paskelbė, kad 
streiko pavojus yra praėjęs ir 
darbininkų streiko nebebus.

Vokietijossocialistai 
reikalauja taikos

Vokietijos priešinimąsi mažė
ja ir ji ekonominiai silpnėja.

BERLINAS, birž. 12.— Vo
kietijos pasyvis Įpriiešinimasis 
Ruhr distrikte mažėja ir Vo
kietija taipjau silpnėja ekono? 
miniai. Delei to socialistai rei
kalauja, kad ji kuoveikiausiai 
darytų kompromisą ir taikin
tus! su talkininkais. Tą jų rei
kalavimą su laiku veikiausia 
parems ir kitos partijos.

Socialistų vadovai vakar tu
rėjo ilgą pasitarimą ir nutarė 
reikalauti taikos.

Pasyvis priešinimasis suėdė 
daug Vokietijos turto, o įveži
mas pinigų j okupuotąjį kraš
tą pasidarė taip sunkus, kad 
Vokietijos valdžiai tai yra sun
ku padaryti; tuo tarpu gi Ruhr 
gyventojų ūpas puola, gyveni
mui okupuotame krašte daran- 
ties vis sunkesniam, o dar ne- 
užmatant pergalės.

Didžiuma Vokietijos gyven
tojų tiek pat griežtai yra nu
sistatę prieš Pranciją, kaip 
kad buvo ir pirmiau ir silpnė
jimas pasyvio priešinimosi vi
sai nereiškia silpnėjimą šalies, 
bet reiškia tik tą, kad paties 
okupuotojo krašto gyventojai 
pradeda nebepanešti vargo naš
tos.

Socialistai nurodo į įvykį 
Dortmunde, kur vokiečiai su
sirėmė su franeuzais ir 6 vo
kiečiai liko nušauti. Jie sako, 
kad tai rodo, jog pasyvis prie- 
šinimąsis gali veikiai pavirsti 
į aktyvį priešinimąsi su dide
liu kraujo praliejimu, 
siautimu,
padaryta taika 
ir Francijos.

Oficialiniai 
džia labai remia pasyvį prieši
nimąsi, bet valdžios nariai yra 
įsitikinę, kad jei nebus pada
ryta susitarimo su Francija, 
derybos kontribucijos klausi
mų yra veik visai negalimos^

jei
teroro 

nebus tuojaus 
tarp Vokietijos

Vokietijos val-
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f raneuzai šaudo vokiečius 
Ruhr distrikte

Griebsis aštrių represijų prieš 
sabotažą.

PARYŽIUS, birž. 12.— Au
toritetingai šiandie pasakyta, 
kad atsinaujinus, po premjerų 
konferencijos Briusely ir po 
Francijos pareikalavimo, kad 
vokiečiai sustabdytų pasyvį 
priešinimąsi, sabotažui ir šau
dymui franeuzų visame RUhr 
distrikte, francuztyi veikiausia 
griebsis aštriausių represijų 
visame okupuotame krašte. 
Prancūzai esą nusisprendę su
stabdyti sumišimus ir veikiau
sia okupacijos kareivių ko- 
manduotojui gen. Degoutte 
bus įsakyta visame krašte pa
skelbti karo stovį. Karo stovis 
jau yra paskelbtas Bochumo ir 
Recklinghausen distriktuose.

Pereitą naktį ties Recklin
ghausen liko užmuštas fran
euzų seržantas ir tame distrik
te tapo paskelbtas karo stovis.

Franeuzų,, oficialinis prane
šimas sakoTkad kareiviai Dort- 
munde / pereitą septintadienį 
užmušė šešius vokiečius, o tris 
vokiečius sužeidė.

Talkininky pasitarimai
Anglija vega pasitarimus 

Belgija ir Francija.

12.

su

LONDONAS, birž.
Anglijos valdžia veda pasitari
mus su Belgija, Francija ir 
Italija apie vėliausius Vokieti; 
jos pasiūlymus. Pastarųjų tri
jų šalių ambasadoriai atskirai 
apsilankė pas Anglijos užsie
nio reikalų ministerį Curzoną 
perduodami jam savo valdžių 
nusistatymą kontribucijos klau 
sime. Titose pasitarimuose dar 
prie nieko neprieita, bet Ang
lija vis dar nenustoja vilties. 
Ji;ragina kitus talkininkus pri
imti dabartinius Vokietijos pa
siūlymus kaipo pamatą dery
bomis, nors Siūlomieji kontri
bucijos mokėjimai yra toli ne
patenkinantys ir neūžtektini. 
Bet Belgija ir Francija spiriasi, 
kad Voikietija pirmiausia su
stabdytų pasyvį/ priešinimąsi, 
ką Vokietijos -valdžia vargiai 
gali tai padaryti nesukel
dama prieš save gyventojus.

Prancūzai nušovė vokietį
Už pasirodymą ne laiku gatve-

RECKLINGHAUSEN, birž 
12.— FrancuZų kareiviai šįryt 
nušovė vieną vokietį. Karei
viams yra įsakyta šauti visus 
žmones, kurie pasirodo gatvė
je po 9 vai. vakare.

3 žmonos užmušti
CHICAGO. — Pereitą 

madienj automobiliai užmušė 
tris žmones. Automobiliai šla
mėt užmušė jau visai arti 300 
žmonių.

pir-

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 12 d., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikai pint 
tais iitalpi

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių......
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų.............
Lietuvos 100 Litų___ __
Lenkų 100 markių ......
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių ....

j

14.63 
... Hc 
. $5.54 
$17.50 

$2.78 
$6.42 

. $4.65 
$10.00 
... ^c 
$16.6$ 
$39.20 

H _____ „ ___ ___  $17.98
Švedijoj 100 kronų ,.,+........... $26.63
Vokietijos 100 markių .aLųaiuU, Uc

Anglija priėmė Rusijos 
atsakymą

Prohibicijos klausimas 
Illinois legislaturoje

Paskutinis Meksikos suki 
lėlis pasidavė

Nenutrauks prekybos ryšius.

IONDONAS, birž. 12. — 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Rusi j o? 
atsakymas į paskiausius Ang
lijos reikalavimus yra patenki
nantis. Rusijos ir Anglijos pre
kybos sutartis veiks ir toliau.

Rusijos atsakymas 
Anglijai

Nusileidžia kaliuose reikalavi
muose, bet du Anglijos rei
kalavimus atsisako išpildyti

12. — 
Anglijai

LONDONAS, birž.
Nauja Rusijos nota 
yra labai taikus atsakymas, 
kuris, vietos rusai skaito, pa
šalina pavojų nutraukimo pre
kybos ryšių tarp Anglijos ir 
Rusijos.

Rusija prisižada išpildyti ke- 
turius Anglijos reikalavimus, 
bet du reikalavimus atmeta. 
Rusija prisižada atšaukti 

VVeinsteino notas — Rusijos 
atsakymą Anglijai dėl pasta
rosios protestų prieš nuteisi
mą nužudyti katalikų bažny
čios Rusijoje galvas. Tas Rusi
jos atsakymas esąs labai ne
mandagus ir Angliją įžeidžian
tis. Rusija taipjau prisižada 
atlyginti nuostoiliius. suimtų 
Anglijos žvejų, atlyginti už nu
žudymą dviejų Anglijos agen
tų ir ęųjĮjųika atnaujinti pasi
žadėjimu nesimaišyti į Angli
jos reikalus.

Bet kartu Rusija nesutinka 
atšaukti savo atstovus Persijoj 
ir Afganistane iki nebus įro
dyti jų prasikaltimai ir taipjau 
pareiškia, kad Rusija negali at
lyginti visų nuostolių Anglijos 
pavaldiniams be abypusio at
lyginimo nuostolių^ t. y. ir be 
Anglijos <atlyg|nimo nuostolių 
Rusijos piliečiams.

Chiniečiai paliuosavo su 
imtuosius svetimšalius

Paskutiniai belaisviai liko pa
liuosuoti banditus priėmus 
armijom (

TSAOČUONG, birž. 12. — 
Šiandie gauta žinių, kad visi 
svetimšaliai, kuriuos geg. 6 d. 
suėmė Šantungo banditai ir 
laikė juos Paocukų kalnuose, 
liko paliuosuoti. Jų buvo aš- 
tuoni, kadangi kiti svetimša
liai buvo paliuosuoti jau kiek 
pirmiau. Tas suėmimas sve
timšalių labai įtempė Chinijos 
santikius su kitomis valstybė
mis.

Banditai nereikalavo iš val
džios ar suimtųjų piniginio 
atlyginimo, bet svarbiausi rei
kalavimą statė, kad jie (ban
ditai) butų priimti atgal į Chi
nijos reguliarinę armiją. Tą 
sąlygą valdžia po ilgų derybų 
sutiko išpildyti ir tada bandi
tai pradėjo paliuosuoti sve
timšalius.

Daug chiniečių suimtųjų te- 
čiaus tebėra banditų ranj
ir dar yra vedamos derybos ir 
apie jų paliuosavimą.

se

IŠTREMIA BOLIVIJOS 
REDAKTORIUS.

BUENOS AIRES, birž. 12.— 
Į čia atvyko ketuYT Bolivijos 
laikraščių redaktoriai, kurie 
priešinasi Saavedya. valdžiai. 
Jie liko iš Bolivijos ištremti, 
valdžiai paskelbus ten karo 
stovį.

Pirmame susirėmime 
Slapieji.

laimėjo

SPRINGFIELD, III., birž. 12. 
— Prohibicijos klausimas ta
po pakeltas valstijos legislatu
roje ir pirmoj ištikusioj smar- 
kesnėj kovoj laimėjo šlapieji. 
Tai įvyko atstovų butui 78 
balsais prieš 70 suspendavus 
dienotvarkę ir sutikus svarsty
ti prohibicijos vykinimo atšau
kimo bilių antru skaitymu. 
Tai buvo ’ pirmas išbandymas 
Slapiųjų ir sausųjų spėkų at
stovų bute.

Bilius 
senatan, 
džiumoj 
no, kad 
senate,
šaukia prohibicijos vykinimą, 
bet paveda prohibicijos vyki
nimo klausimą pavesti visuo
tinam referendumui. O perei
tuose balsavimuose didžiuma 
valstijos gyventojų išsireiškė 
už sugrąžinimą lerigvo vyno 
ir alaus.

MEXICO CITY, birž. 12. — 
Gen. Carlos Green, buvęs Ta- 
bask^o valstijos gubernatorius 
ir per tris pastaruosius me
tus vadovavęs sukilėliais, pasi
davė Hermosa (Kare Tabasco 
karvedžiui.

Karo departamentas paskel
bė, kad Meksikos respublika 
dabar yra pilnai nuraminta ir 
visokie sukilimai galutinai nu
malšinti. v <

4

13 žmonių žuvo viešnioj
dabar eina valstijos 
kuris yra didelėj di- 
sausas. Niekas nema- 
bilius galėtų praeiti 
BliUus iš'tikrųjų neat-

Atstovas Hart, kuris aštriai 
kritikavo prohibiciją, sukėlė 
nemažai juoko, kada jis pa
klausė: “Kiek šis (atšaukimo) 
bilius gautų balsų, jei sausie
ji atstovai balsuotų taip, kaip 
jie geria?”

Gal prašys pakeisti prohi 
bicijos įstatymus

WASHINGTON, birž. 12. — 
Augštuose oficialiniuose rate
liuose kalbama, kad preziden
tas Hardingas galbūt papra
šys kongreso, kada tasis susi
rinks sekamą rudenį, taip pa
keisti prohibicijos įstatymus, 
kad jie leistų gabenti laivams 
svaiginančius gėrimus ir Ame
rikos vandenyse. Nes dabar 
delei prohibicijos ant laivų 
Amerikos vandenyse iškįlo ki- 
virčių su kitomis valstybė
mis.

Gubernatorių konferenciją 
apie prohibicijos vykĮinimą 
prezidentas Hardingas atidėjo 
iki jis sugrįš iš kelionės po 
vakarines valstijas.

MANILA, birž. 12. — Gau
tomis žiniomis, ant salos Sa; 
mar laike tyfuno trylika žmo
nių liko užmušta ir šiaip pri
daryta milžiniškų nuostolių.

Žinia sako, kad 7 miesteliai 
veik visai sugriauti ir tūk
stančiai žmonių liko be pasto
gės. Jiems gręsia badas. Jie 
maitinasi dabar tik nepribren
dusiais kokosiniais riešutais 
ir žaliais paimu lapais.

3 darbininkai užmušti
GRAYLING, Mich., birž. 12. 

— Trys geležinkeliečiai liko 
užmušti ir. mažiausia trys yra 
palaidoti po griuvėsiais trau
kinio, kuris Michigan Central 
yarduose užbėgo ant tavorinio 
traukinio.

šerifas — vagis.

ELDORADO, Ark., birž. 12. 
— Šerifo pagelhininkas Grace, 
jo trys broliai ir dar 8 žmonės 
taipo areštuoti ir 14 žmonių 
gaudoma, kaipo šaika auto
mobilių vagių, kurie veikė 
penkiose valstijose. Ta šaika 
išleidusi apie 200 automobi
lių.

šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Skulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:25 v. Mėnuo leidžiasi 7:32 
valandą vakare.

Jau Tik Keletas Dienų Laiko 
Liko iki Naujienų Ekskursijai

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

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

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St, Chicago, III.
t?
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Kas Dedas Lietuvoj
Lenką banditizmas

G rūdiškių kaimas, Joniškio 
par. yra neitralin. juostoj. Dabar 
ten nei kariuomenės, nei jokios 
valdžios nėra. Balandžio 22 d. 
vakare atvažiavo čion 16 lenkų 
su vadu priešakyj. Jie sakė ieš
kosiu lietuvių partizanų ir iš
statę sargybas, įsakė niekam iš 
namų neišeiti. Anksti rytą įsi
veržė į A. Pakieturio namus ir 
pradėjo grobti. Pats lenkų va
das atstatė Pakieturiui krūti
nėn revolverį ir įsake jam nesi
judinti, kiti gi grobė rubus, skal
binius, avalinę, žiedus, pinigus, 
laikrodžius, mėsą ir t. p. Atida
rinėjo komodų stalčius ir visa ką 
rado dėjo į maišus, net už vai; 
kalus nuo pagalvių nuvilko, bet 
pačių pagalvių neėmė.

Negalėdami nuimti laisvai nuo 
subrinkusio Pakieturio. žmonos 
piršto žiedą, nutraukėt į su oda. 
Paskum paėmė arklius, karves, 
pakinktus ir sudėję visa į veži
mus išvažiavo. Įsakė taip pat 
eiti kartu ir Pakieturiui, bet 
greit jį paleido. Paprašius Pa- 
kieturiui, kad atiduotų jam nors 
arklį, lenkų vadas šovė du kartu 
į jį, bet nepataikė. Pakieturis 
grįžo namo, o banditai nuvažia
vo link lenkų sargybų. Pasi
skundus lenkų parubežio sar
gybos dviem komendantam, 
viens jų atsakė, kad neturįs tei
sėj “partizanus” bausti, o kitas, 
kad tai ne jo esą rajone atsitiko 
ir patarė kreiptis Vilniun. Pas
kiau susekta, kad pirmas jų da
vė1 partizanams net ginklus. At
važiavęs Pakieturis pas Vilniaus 
Storastą, be užuojautos, taip pat 
nieko nepešė, o paprašius jį leis
ti pasiskųsti vyriausybės dele
gatui, jam buvo atsakyta, kad 
tas sergąs.

(“Ziem. Ojcž).

Neleido pardavinėt 
berželiu. x

Kaunas. — Ugi šiol tiek pas 
rusus, tiek pas latvius, lygiai ir 
pas lietuvius išgriovęs buvo 
užsilikęs kaip ir tradicinis papro
tys per Sekminių šventes puošti 
savo namus, pasilinksminimų 
sales ir bažnyčias jaunais-žaliais 
berželiais. Sekminių švenčių 
papuošalams kasmet iškirsdavo 
didelę daugybę puikiausių jaunų 
berželių.

Senu įpročiu ir šįmet kaimie
čiai į Kauną buvo atvežę kclio- 
liką vežimų berželių parduoti. 
Tečiau juos išparduot mažai kam 
teko, nes neleido milicija — su- 
visais vežimais varė kaimiečius 
į nuovadas ir ten buvo sustato
mi protokolai už jaunų medelių 
naikinimą. Tiems, kurie buvo 
nusipirkę berželių ir jais pasi
puošę savo butus milicija įsakė 
nuimti,"ypatingai iš gatvių pu
sės berželiai buvo pašalinti.

Gerai, kad nebeleidžiama be 
reikalo naikint jaunus mede
lius, nes Lietuvoje miškai ir 
be to jau baigia nykti, netvar- 
kiai juos kertant. Tečiau toks 
kovos būdas kaip gaudyt kai
miečius su pilnais vežimais ber
želių jau jiems atvežus juos 
miestan yra ne visai tikslus. No
rint, kad niekas be reikalo ne
kirstų jaunų medelių, reikėtų 
išleist griežtą įsakymą iš kurio 
kiekvienam piliečiui butų aiškuį 
kad už jo nepildymą bus bau
džiamas, tuomet niekas ir nebe- 
kirs. —Pet. Klimka.

Kunigas traktier- 
ninkas.

Varlaukis (Tauragės apskr.). 
Apylinkės gyventojų triusu ir 
pinigais čia pastatyta mokyklai 
namas ant klebono žemės. Dargi 
tas dangaus agentas sekdamas 
Betygalos traktierninko kunigo 
Ihikclio ir kitų pėdomis sumanė 
įsitaisyti mokyklos name trak
tierių. Kito traktieriaus čia nė
ra, todėl busimasis traktiernin- 
kas gerai supranta, kad nesant 

konkurentų neblogai vyks apgir
džius darbininkus išlupti pasku
tinį sunkiai uždirbtą centą. Gy
ventojai tokiam begėdiškam 
traktierninko kunigo sumany
mui priešinami. Tuomet kuni
gas reikalauja mokėti nuomą 
už gyventojų pinigais pastatytą 
mokyklos namą, arba nukelti jį 
visai nuo jo žemės, nes jis, gir
di, pastatysiąs toje vietoje kitą 
namą pritaikintą .traktieriui. 
Traktierninko kunigo tikslas 
aiškus: kad darbi ii inkai butų 
tamsus ir galima juos butų iš
naudoti, reikalinga naikinti mo
kyklas ir vietoj jų steigti'trak
tierius. Kunigai griebiasi visų 
priemonių, kad tik kuo daugiau 
iščiulpus iš darbininkų pinigų.

(“S-d”)

Iš Subačiaus padangės. 
Namai.

Musų apielinkėje gana plačiai 
pasisklaisčiusių tebegyvena karo 
čia privarytų išteriotos pafron
tės gyventojų “Vilniškių”, ku
rie iki šioliai negalėjo savo tė
viškėn sugrįžti, ar tai viso savo 
turto nustojus, ar tai nesant ga
limybei frontą peržengti. Jų 
dauguma begalo skurdžiai gy
vena, nes niekas taip netinka 
išnaudojimui, kaip žmogus be 
savo pastogės. Šiuo kartu ap
sistosiu prie Kikildžių dvarelio 
padienių darbininkų. Priimti 
jų ant ordinarijos savininkui 
Chlcvickiui neužsimoka, nes pa
dieniams šventės ir lietingos 
dienos atmetamos, tomis dieno
mis maitinti nereikia. Vienas 
tokių padienių pusę metų ėjęs 
dvare dienas už 84 dienas 

(skait. nuo 12 a. pradžioje, iki 
60 auks. pabaigoje metų) uždir
bo 5830 auks. /Savininkas atsi
lyginęs jau po Naujų Metų, su
moka jam tiktai 70 litų. Kita 
našlė, ėjusi su ketvertu vaikų 
181 dieną vietoje 8000 su vir
šum auks. gauna 200 litų. Sa
vininkas, iš vertelgų dvarponiu 
tapęs, labai gražiai Ir ne be pa
mato išskaitliuoja visas valiu
tas, ir pilnai įsitikinęs malonę 
darąs tiek mokėdamas, nes Sei-: 
mo išleistas įstatymas 1922 me
tų darbininkams atlyginimą nor
muojąs, paliečiąs tiktai meti
nius, ne padienius darbininkus. 
Gera savininko širdis tuomi dar 
nepasitenkina, yra dar geresnių 
dalykų. Praėjusią vasarą vėt
rai užėjus p. Chlevickas nusiun
tė klojimai! darbininką su šieno 
vežimu. Klojimo butą ant grei
tųjų ant stulpų pastatyto ir vėt

M*.
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PAVYZDYS KAUNUI

Paveikslėlis parodo Shelby mjestelį Montana valstijoj, kur įvyks 
kumštynės tarp Jack Dempsey ir Tomo Gibbonsi iš St Paul lie
pos 4 dieną. Tas miestelis turi išviso tik 570 gyventojų ir todėl 
žinoma neturi (ar iki šiol neturėjo) nei tiek hotelių nei restora
nų, kiek jų reiks tūkstančiams svečių, kurie suvažiuos pažiūrėti 
kumštynių. Ale Amerikoje tokie nepatogumai greit pergalimi, ir 
svečiai važiuos į Shelby mažutį mistelį nesibijodami, kad jiems 
nebus kur nakvoti.* Nes ten jau prasidėjo didelis statybos darbas, 
ir kaip grybai po lietaus auga hoteliai ir restoranai. Tiesa, tie ko
teliai ir restoranai turės biznio tik porai dienų, bet jų statytojai 
laukia, kad ir į porą dienų apsimokės jų darbas ir rizikuoja. Kai? 
tokių amerikiečių .atsirastų Kaune, tai ten nereikėtų žmonėms 
gyventi tokiam baisiam susigrūdime. . _

rai jį apvertus, stogas užgulė 
tuodu darbininku trylikos metu 
vaiką. Berniukas tapo ant vie
tos užmuštas, o vienam darbi
ninkui sulaužytos rankos ir ko
jos ir jis tapo darbui nebetinkąs. 
Savininkas davė jam du mėne
siu atostogų ir 60 auks. pasigy
dyti, kad^ daktaro parvežimas 
mažiausia 200 auks. kainavo. 
Dabargi jam šiek tiek pagijus, 
bet darban eiti negalint, priva
lo už jį eiti pas savininką dirbti 
visi trys jo vaikai (18, 14 ir 13 
metų). Visa tai labai primena 
baudžiavos gadynę. <

Darbininkai bandė ieškoti tei
sybės, kreiptis šen ir ten, bet 
dauguma kaimynų ir draugų, 
tam nepritaria. Sako buk tuš
čias žygis pas darbo inspekto
rių kreiptis — ten nieko nelai-1 
mėsi. Teisman paduoti daug pi-* 
nigų reikia ir labai abejotina, 
ar bus laimėta.

Rodosi turėtų tokie pp. Chle- 
vickiai labai būti patenkinti mu
sų tvarka ir valdžia, bereikalin
gas atrodo jų dūsavimas Var- 
šavbs pusėn. —Kaimynas.

rs-d”).

Darbininky gyvenimas
Rodmuižės dvaras (Ežerėnų 

apskr.). šiame dvare ir jo fol- 
varkuose daugybė darbininkų, 
kai kurie jau po keliasdešimts 
metų gyvena. Dauguma jų įsi
kabino prie šiokios tokios ūkės 
ir jau buvo bepradedą gyventi— 
ypač tikėjosi, kad porceliuojant 
dvarą ir folvarkus jie ant vietų 
galės pasilikti. Jų nelaimei vir
to kitaip — savininkas pasiva
dinęs prancūzų pavaldiniu (nors 
jis tokiu nėra ant kiek žinoma) 
darbininkus, nuomininkus pra
dėjo mėtyti laukan ir žemę par
davinėti auksuotiems buožėms. 
Komariškių folvarke darbinin
kai mėgino net protestuoti, ne
įsileisti pirkėjų — yažinėjo Kau
nan, bet nieko nepešę grįžo na
mo. Ką, sako, gali žmogus pa
daryti, kad ir ministerijos de
partamento direktorius priklau
so kompanijai pirkėjų ir jis nu
sipirko tame folvarke dėl savęs 
40 dešimtinių. Ir šiandieną dar
bininkai, kurie savo kruvinu dar
bu jau buvo įsikabinę ūkės, nu
sipirkę po arkliuką, po porą kar
vių, mėtomi laukan turi vėl iš- 
siparduoti ir likti tokiais varg
šais, kokiais ir buvo.

—A. ž—is.

PAKRUOJUS. VARTOKITE JUSU “L” PASĄ

Pakruojuje krikščionys denio 
kratai, “rūpindamies” darbinin
kais ir “gindami” darbininkų 
reikalus privertė Pakruojus vai. 
dvarininką Ropą, turintį zdau-

gigu žemės Pakruojaus vai., ne
gu visi Pakruojaus vai. gyven
tojai, kad dvarininkas Ropes 
duotų Pakruojaus miestelio dar 
bininkams prie miestelio apie 3 
dešimtines lauko žemės daržo
vėms pasisodinti ir už sklypą 8 
sieksnių platumo ir 6 —7 sieks
nių ilgumo reikia eiti į dvarą ru- 

zgių piauti 10 d., o kuris neturi 
spėkų, tai turi užmokėti tam tik
rą sumą pinigų, nemažiau 50 li
tų.—Darbininkas.

Pabaltas Valstybės
Latviai steigia, muzėjų.

Latvių Senovės tyrinėtojų d-ja 
savo pasėdžiuose iškėlė klausi
mą, kad Rygoj reikalinga esą 
įsteigti archologinį ir etnografinį 
muzėjų ir pavadinti jį “Baltijoj 
muzėjumi”. Pranešėjas Krumi- 
nas supažino auditoriją su to
kiais pat Londono, Paryžiaus ir 
Stokholmo muzėjais. ,

Latvijoj manoma įsteigti irgi 
nemažą muzėjų, į kurį tilptų vi
sos orcheologijos iškasenos Lat
vijoj, taip pat Lietuvoj, Estoni- 
joj, artimiausiose Rusijos gu- 
bernėse, Lenkijoj, Suomijoj, 
Prūsijoj ir Skandinavuose, 
žodžiu ten, kur senovėje gyven
ta Pabaltės tautų. Mažėjuje 
busią istorinis, archeologinis, et
nografinis skyriai ir turtinga 
biblioteka nurodytais specialiais 
klausimais.

Latvių valstybinis etnografi
nis muzėjus surinkęs įvairios 
medžiagos 17-kai kambarių. Pu- 
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Dieną 10c.-27c.-86o. (ir taksai)
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

KMAJESTiri
Htheatre%

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c, ir 45c. (Ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventeš. 8 Dideli komediniai aktai ir 

' krat paveikslai*

UNITEDAME RlCAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICANUNE
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaite nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinčs lubos tik 3 kle- 
sos pasaŽieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 8 klesos pasažierius
United American 

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba Įgaliotieji agenai.

Numažinta kaina rūbai
•f ■

pasididinus musų bizniui, mes gi
ltine sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darykite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus ap
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48. vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50. $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $87.50, $42.50 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga
bardine? rainnroof kautai, $20,. $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iii 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai** 

Plet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. Įėjimas 73v W. 14th St.

1 Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9;Val. vakare. Subatomis nito 8 všl. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedaliomis 
nu'b 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare. 

sė surinktos medžiagos nėra kur] 
padėti, nes dabartiniame mu-1 
zėjuje labai ankšta. (“L-va”)

PLfišIKŲ SIAUTIMAS.

Ryga. — Gegužės 7 d. ties 
Lietuvos siena grįžusius iš šen- 
bergo prekyvietės ūkininkus už- 
polė gauja plėšikų, viso apie 20 
žmonių. Plėšikai apipilėšė 8 
asmenis, kurių 2 nužudė ir 2 su
žeidė. Gauja atėjusi iš Lietu
vos. Latvijos policija, Lietuvos 
pasienio kariuomenės pagalba, 
pradėjo plėšikus gaudyti, ta
čiau jiems tamsoje pasisekė pa
bėgti. Sekančiomis dienomis 
Latviai suarešatvę 8 įtariamus 
asmenis, kurių vienas Lietuvos 
milicijos pažintas, kaipo senas 
plėšikas. Be to, Lietuvos milici
ja suėmė 4 asmenis. (“L-va”).

Važinėkitės Visą Sa
vaitę už $1.25

Tai viskas ką jums reikia mokėti už jūsų “L” 
pasą — ar jus važinėsitės penkioliką sykių ar 
šimtą sykių, k

Vartokite važiuodami ir parvažiuodami iš 
darbo, pietų valgyti namon, į krutamus paveik
slus, į parkus, pasisvečiuoti, į bažnyčią ir pasko
linkite savo draugams kuomet jus nevartoja- 
te jo.

Vaiky važinėjimas pigus
Vaikai jaunesni negu septynių metų, kuomet 

važiuoja su suaugusiais, važiuoja dykai. Vaikai 
tarpe 7 ir 12 metų, važiuoja už 3c. Mokyklų vai
kai jaunesni negu 17 metų, važiuoja už 5c., pirk
dami knygutę 50 tikietų už $2.50. Tos knygutės 
bus parduodamos parodant certifikatą lankymo 
bile kokios mokyklos. Certifikatų blankas gali
ma gauti nuo bile vieno eleveitorių agento.

Chicago Elevated Railroads

OOVIERNASTĮS 
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

• / ’ - v i .

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
! Chicago, III. \

Expreso Patarnavi
mas į EUROPA!

PEGULIARI-
NIAI lipiau- 

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

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines 

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

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS N 

ANT NAUDOS. Į

Tel. Boulevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

■

K. S. JURGELIONISADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
mą ir biznių, ar uitraukiant mor- 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

— ' • 4

K. GŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

3323 So. Halsted St .
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Neu&iomis nuo 9 

iki 12 Tjfto.

--------- — ■
j)1 f 111 J «

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. . Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, karmas ir Biznius. SkoH- 
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
v -t-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS _
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
. — -

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6890

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

LAWYER Lietavys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584 .

Vakarais: 10786 S. Wabasb Avė. 
Tel.: Pullman 6877.

C_____________________________

Tel. Yards 1188

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATI&G
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted
Telephone Haymarket 1018 ,

STANLEY P.
MAŽEIKA /

iKABORIUS IR
Balsam notoj as

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Are., Chicago.
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Sveikatos Dalykai
TINKAMAS KVĖPAVIMAS.

Mes kvėpuojame, kad gyventi, 
arba kitaip sakant, mes gyvena
me kvėpuodami. Musų gyvas
tis. priklauso nuo šviežio oro, 
kurį imame į kūną paprastu 
kvėpavimo bildu. Svarbiausias 
dalykas sveikatai netik tinkamą 
orą kvėpuoti, bet tinkamai jį į- 
kvėpuoti.

Daugelis žmonių kvėpavimo 
reikalu yra tinginiai. Todėl, 
kad taip lengva įkvėpti orą, jie 
papranta netinkamai kvėpuoti. 
Tas jų kvėpavimas neneša nau
jo oro į plaučių visas dalis, ypa
tingai į plaučių viršų. Nes gerai 
suprantame, jog nevartojamos 
dalys plaučių lengvai priima ir 
laiko ligų genialus.

Gilus kvėpavimas natūraliai 
inima gerą ir šviežią orą, ir rei
kia atsiminti, jog kvėpuojant 
reikia vartoti nosį, krutinę ir 
plaučius. j

Tinkamas kvėpavimas turėtų 
prasidėti nuo diafragmosur rei-| 
ketų vartoti 
Nėra reikalo 
idant 'lengvai 
nys gali tuoj
kvėpuoti ir sykį pripratęs visa
dos taip darys. Yra daugelis 
kvėpavimo bandymų, kurie prisi
deda prie gero I 
geros pozitūros. Kiekvienas 
turėtų kas rytą ir vakarą, kai 
atsikelia ir prieš einant gult, 
pakelti rankas virš galvos ir su 
pakėlimu rankų giliai įkvėpti ir 
nuleidžiant rankas iškvėpti. Taip 
darant reikia tiesiai ant abiejų 
kojų stovėti arba palengva pa
sistiepiant ant kojų pirštų trau
kiant į save orą ir nusileidžianti 
iškvepiant.

Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerklės, nosies ir gerkli
nių išsišakojimų kroniškas li
gas. Visuomet reikia įkvėpti 
per nosį. Jeigu to negalima leng
vai padaryti, reikia pasitarti su 
geru gydytoju. Burna kvėpuoti 
niekados nereikia, nes ji nėra 
kvėpavimo organas. (PI^IS). '• |

PO MOKYKLOS GAISRO.
Paveikslėlis parodo kas paliko po gaisro kaip sudegė mokykla su 
vaikais South Carolinos valstijoj, Clevelando miestelyj. Tame 
gaisre sudegė septyniasdešimt trys žmonės, daugiausia vaikai. 
Vakare mokyklos auditorija buvo kimšte prisikimšus žmonių, nes 
tai buvo išleidžiamasis mokinių vakaras ir vaikai scenoje lošė 
mažutę komedijėlę. Gaisras kilo nukritus ir susidaužius kerosino 
lempai.

1 paskelbė bado streiką.
—Gegužės m. 15 d. Vilniaus 

apygardos teismo nuteistas mir
timi už ginkluotą užpuolimą ir 
pasų padirbimą tūlas Vituchno- 
vskis.

Vyriausybės komisro valdy
ba konfiskavo 6 vagonus cuk
raus, kuriuos vietiniai pirkliai 
buvo pasiruošę išvežti Varšuvon.-

—Lenkų policininkas revolve
rio šuviu sužeidė Karpiškių 
kaimo Varėnos valšč. gyventoją 
Jakučionį, kuris vežėsi iš miško 
malkų. Policininkui pasirodė, 
kad jis tas malkas pavogęs.

Iš Klaipėdos garlaiviai išeina 
kiekvieną ketvirtadienį. Asmens, 
norį keliauti ar krovinius siųsti 
kreipiasi Klaipėdoje į akcinę 
bendrovę “Sandėlis”— Liepojos 
gatvė Nr. 2(\ o Kaune — į Lie
tuvos garlaivių* bendrovę — 
Aleksoto g-vė Nr. 6.

Iš Klaipėdos
—Lietuves Bankas nupirko 

Klaipėdoje Vokietijos Banko 
(Reichsbankstelle) namus, esan
čius miesto centre, Turgaus g- 
vėje.

, Lietuvos jureivybė,

krutinę ir kaklą, 
save išsipūsti, 

kvėpuoti. Tingi- 
priprasti giliai

Nuo gegužės mėn. 25 d. Lie
tuvos garlaivių bendrovė, pade
dama Jurininkų Sąjungos narių, 
įveda susisiekimą iš Klaipėdos 
Londonan, bei į kitus pakeliui 
uostus. Bendrovė įgijo naują 
garlaivį “Berlyną”, kurio vardo 
dar nesulietuvino. Seniau įgyti 
laivai |?Kasltytis”> fir ‘“Juraitė” 
jau atremontuoti, ir “Juraitė” 

šiomis dienomis išplaukia iš Ta
lino į Klaipėdą su prekėmis. 
“Kastytis” kursuoja tarp Danci
go, Kopenhagos ir Klaipėdos.

P-lė Kudulaitė

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė, ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esamo pasirengę patarnauti jums.

i š

The Stock Yards 
Savings Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Prie Jurgio Kūčių 
desertas
[Atsiųsta]

Iki šiol mes “Tėvynės” skil
tyse matome ir skaitome vien 
gėrusias puses SLA., silpnųjų gi 
jo pusių, nejudinome ir negvil
denome — buvo manoma, kad 
Seimai tas musų silpnąsias pu
ses ištaisys. Tokia taktika gal 
buvo gera, kada SLA. buvo ma
žutis kūnas, šiandien gi tokia 
taktika nebetinka ir išrodo lyg 
norėtume paslėpti nuo narių, ar
ba prisibijotume aikštėn iškelti 
būtinai taisytinas paklaidas da
romas Pildom Tarybos ir Vei
kiančiųjų Komisijų.

AČių tokiam silpnumui, ar 
nuolaidumui Pildom. Tarybos ir 
atskirų komisijų, mes išauklė- 
jome SLA. kuopose nelegalį po
litinės spalvos “bolševizmą”, 
kuris nieko bendra neturi su 
SLA. tikslu, o tik įneša kuopos- 
na betvarkę ir suirutę. ’

Apskričiai SLA. nutaria savo 
prakalbų maršrutams kviesti 
kalbėtojus p. Bimbas, Andriu
lius, Žalpius, Jukelius ir kitus, 
kuriems SLA. tikslas mažai ru
pi ir kurių visa sielą įdėta Mask
vos internacionale arba sovietų 
diktatūroj.

Nepakenčiama atmosfera pa
sidarė kuopų susirinkimuose, 
nes be “Internacionalo” dau- 
giaus nieko nesvarstoma.

Nors tai aiškus laužymas S. 
L.A. konstitucijos ir apie tai la
bai gerai žino Pildom. Taryba,' 
bet ji tyli. Delko ji tyli, tai tik 
Pild. Taryba žino; mums mir
tiniems nariams nevalia apie 
tai susidomėti. ' |

f 

»Pildom. Taryba galėjo tėmyti 
XII apskričio nutarimus; lyginai 
VIII Apskričio tarimus; p. Dun-1 
dūlio, apšvietos komisijos na-; 
rio, duotąją pastabą p. Redakto
riui S. E. Vitaičiui, kaip reda
guoti organą “Tėvynę”. Na,,štai 
dar vienas savo rųšies “speciai”. |

p. V. J. Zabulionis daro užmeti
mą Brooklyno Laisvės tavorš- 
čių kontroliuojamiems fondams, 
į tuos fondus nemažai suplau- 

kvėpayimo ir įg aukų netik nuo pavienių na
rių, bet ir iš iždinių SLA. kuopų 
išviliota ne viena dešimtdoleri- 
nė.

Pildom. Taryba į tai žiuri ir 
tyli.

Ne visados seimai gali ištaisy
ti silpnąsias puses SLA., jei 
Pild. Taryba nepildys jai uždėtų 
pareigų, štai per keletą seimų 
yra nutarta SLA. namas par
duoti, ir šiandien, kada pakilu
sios yra namų kainos, net iki 
šimto nuošhnčių, — tai namas 
dar neparduotas; lėšų fondas ne- 
atpildytas; voltai neįtaisyti 
SLA. knygoms sudėti, ir t.t. 
Čia jau tai tikras apsileidimas, 
ar nesugebėjimas Pild. Tary
bos veikti. ,

Yra daug antraeilių reikalų 
taisytinų, ir nors mes turime 
sekretorę SLA. pilnai pasišven
tusią SLA. reikalams ir labai 
sugabią, p-lę P. Jurgeliutę, tai 
visgi padedant kitiems nariams 
Pild. Tarybos butų žymiai dau
giau nuveikta, ir musų gerb, 
Sekretorė nebūtų taip apkrauta 
darbais.

Kaip matyti, tai tik ant tųjų 
dviejų asmenų yra sukrauti vi
si SLA. reikalai — kiti gi na
riai Pild. Tarybos tai tik papuo
šalas, ir užką jiems LSA. turi 
algas mokėti?—

—Dr. A. L. Graičunas.

Iš Vilniaus
i ------------

Suimta du buvusiu neitralinės 
juostos policininku V. Michali- 
kas ir J. Severinas. Jie įtaria
mi, kad dalyvavę dviejų gele
žinkelio linijos Vilniaus-Tur- 
montas tiltų sprogdime.
—Sėdintieji vyriausios policijos 
valdybos arešto namuose kaliniai 
dėl nepakenčiamo ihaitinimo

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

TAUPUS ŽMOGUSy
Turtas 

$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

Ką pasakiau apie gerb. Sekre
torę, tą patį galima pasakyti, 
jei ne daugiau, ir apie gerb. Re
daktorių Tėvynės, p. S. E. Vi
tai tį.

$

U

9

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

*

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Gredtett Department Store
/

DR. A. J. BERTASIUS 
PHYSICIAN IR' SURGEON

8464 So; Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
. Tel. Boulevard 5913

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

9 OR 
tickbts

E HOUSE o/ 
TER VALDĖS

KETVERGE
Birželio 14 dieną

DOLERIO
DIENA
Ateikit ir Pasinaudokit

‘ Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėlti Konsėtvališkai Vedamas Bankas
T

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. S. RIEŽB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas
Leavitt St. Tol. Canal 6222
Rezidencija 9114 W. 42nd St.

Tai. Lafayette 4988
ir 7—9. Ned. 10-12Vai.

J

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

Tel. Kenwood 5107
Valtmdoai nuo 9 ūd 11 Tai. rytoj 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, Ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washingtoi} St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nu6 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DRJ. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St„ Chicago, UI.

K

R. IR. T. STBKM’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė, 

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti.

r
Telefonas Boulevard 7042

M. C. Z. VEŽRIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5932

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Canal 0257
Naktinis Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St. >

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

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Telefonai i

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

Chicago, III.
*

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 111C

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos Ii jęonbučiuo-
sc. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

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

>tišką prižiurSji- 
’mą. Duodu pata- 
1 rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

8113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

Dr. Herzman kraustosi iš senoe 
vietos 8818 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4^-DR. NERIMAUK
—IS RUSIJOS—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal 
arba 0875
Drexel 950 

evard 4136 
8410 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų 11 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo II valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 3884

■■■■ ■ I ■■■»■— lįsi .......................M

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th SU

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3385 So. Halsted SU Chicagą. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po ptet, 
7—8 vak. Nedeliomis 18—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

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

OpUaHrM

M4I B. AshlaaSAm 
KamSM 4T-«M CM.

Priėmimo valandos nuo 8 Dd 12 Ii

Pinigų Taupymu! Garsinkitės Naujienose 8325 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
Tke Uthmiaa Daily Navi eubl<riwd DaUi iue.ptSaadĮy by 

i h« Lithuaniaa Viwi Puh. Qų

Editai P. Grigaiti.

*f89 South Haistea mumi 
Chicago, UI.

Tolophono Booseyęlt 8591
1 .. ................................ I I,

Subscription Rateai

17 W per year crutaide oi ChfcarD.
|8.Q0 per year in Chicagg 

8c per copy.
*"*" ' l—l II, ■ Į I

Entered aa Second Claaa Matter March 17th. 1914, »t th. Po* OfficJ 
•f Chicagoj I11M endar the ect of 
Mareh 2nd( 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
Mkmadianius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. —* Telefonas i RooMT.lt IMU.

Užaimokljimg kainai
Chicagoje —- paltui

Metams   <8.00
Pusei meti ----------------- • 4.90
Trims minėdami - 2.00
Dviem minisiam - , 1.50
Vieniu minėsiu! - 1 > 1 .75

Chicagoje per naitatailHūl
Viena kopija ----- , , , 3c
Savaitei - - -- , u d 18c

Minėsiu! - - \ 75c
Suvienytose ValstijoM m Chicagoje

Metama__________ _ . - $7.90
Pusei meti -- .- 8.50
Trims minėdama ____  - - , 1.75
Dviem mėnesiam _„ 1.25
Vienam mėnesiui  ,75

Lietuvon ir kitur uisianiuGoei 
(Atpiginta)

Metams --------  $8.00
Pusei metų _.... .....................  4.00
Trims mėnesiams 2.00

Pinigus reikia siųsti paltu Mansy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

■■ussia.j—sm11 i.. , . y^RęyggH________ i

Vokietijos darbinio, 
kų reikalavimas.

Telegrama iš Berlino pra
neša, jogei Vokietijos socia
listai reikalauja, kad valdžia 
stengtųsi susitaikyti su 
Francija, idant greičiaus 
butų įvykinta taika Ruhro 
srityje. Socialistų partija 
Vokietijoje yra suvienijus 
po savo vėliava daugiaus 
kaip milioną darbininkų ir 
dešimts kartų tiek darbinin
kų balsuoja už ją rinkimuo
se. Todėl drąsiai galima sa
kyt, kad tas socialistų reika
lavimas išreiškia Vokietijos 
darbininkų nusistatymą.

Kalbos apie susitaikymą 
su Francija gali išrodyti “iš
davikiškomis” Vokietijos 
junkeriams ir kapitalistams, 
nes kiekvieną kompromisą 
su savo “tautos priešu” jie 
skaito pažeminimu savo ša
liai. Bet darbininkai žiuri 
į dalykus ne per tautinių 
ambicijų akinius. Jiems ru
pi savo krašto gerovė ir 
Europos taika.

Del Ruhro srities okupaci
jos kenčia pirmiausia tos 

srities darbininkai. Kenčia 
ir darbininkai visos Vokieti
jos, kadangi, valstybės fi
nansams įrant, diepa iš die
nos didėja gyvenimo bran
gumas. Jeigu šitokia padė
tis tęstųsi ilgą laiką, tai dar
bininkai pradėtų badu mirti.

Ruhrosrities kapitalis
tams taip pat, žinoma, ken
kia francdzų ginkluotas įsi
veržimas. Bet jisai daro 
jiems tiktai piniginių nuos
tolių, o ne į badą juos varo. 
Slogiausiame atsitikime ka
pitalistai gali pigiai parduo
ti savo įmones okupuotoje 
srityje ir įsisteigt biznius 
kitur. Net jeigu francuzai 
okupuotų visą Vokietiją, 
daugelis kapitalistų galėtų 
susirasti vietą savo bizniams 
kitose šalyse, kur jie ir 
šiandie turi visokių ryšių. O 
darbininkų' minioms nėra 
kur pasidėti. Nors gal tai ir 
keista išrodo, bet darbinin
kų padėtis labiau priklauso 
nuo jų gimtosios šalies ge
rovės, negu turtingųjų kla
sių padėtis.

Antra vertus, visos Euro
pos darbininkų judėjimas 
negali normaliai plėtotis, kol 
tebėra karo santykiai tarp 
dviejų svarbiausiųjų konti
nento šalių.

Todėl Vokietijos socialis
tai ir stoja už kuogreičiau- 
sią susitaikymą su Francija. 
Jie pirma privertė savo val
džią paduoti Francijai tai
kos pasiūlymą, kuomet Vo
kietijos buržuazija nenorėjo 
nei girdėti apie derybas su 
Poincarė. Jie paskui priver
kė savo valdžią paduoti ant
rą pasiūlymą, ir dabar jie 
reikalauja, kad Berlinas pa
darytų dar daugiaus nusi
leidimų Francijai.

Reikia tikėtis, kad šitas 
socialistinio Vokietijos pro
letariato spaudimas pris
pirs valdžią padaryti tokį 
;aikos pasiūlymą, kad Fran- 
cijos politikos vadai nebe
drįs jį atmesti.

Panaši padėtis Europoje 
duvo 1920 m., kuomet Vokie
tijai reikėjo pasirašyti Ver- 
salės sutartį. Visa buržua
zija buvo priešinga pasira
šymui. Priešinosi net ir 
daugumos socialdemokratų 
vadai. Bet nepriklausomie
ji socialdemokratai pradėjo 
smarkią kovą už taikos pasi
rašymą ir darbininkų mi

nios, norėdamos, kad karas 
pasiliautų, taip tvirtai parė
mė juos, kad valdžia turėjo 
nusileisti. Kad ir Versailės 
sutartis buvo labai netikusi, 
bet ją priimti visgi buvo ge
riau, negu tęsti karą.

šiandie Vokietijos darbi
ninkai irgi reikalauja, kad iŠ 
dviejų blogumų butų pasi
rinktas mažesnis.

TAUTINIAI SKIRTUMAI 
TARP SOCIALISTŲ.

Parvažiavęs iš tarptautinio 
socialistų kongreso, Amerikos 
delegatas, teisėjas Panken, nuro
dė, kad tose Europos šalyse, ku- 
■rios susideda iš įvairių tautų, 
dar tebesama žymių tautinių 
skirtumų tarpe socialistų. Jisai 
pasakė:

“Tokiuose kraštuose, kaip 
Čecho-Slovakija, yra vokie

čių socialistų partijos, čechų 
socialistų partijos ir rumunų 
socialistų partijos, grupės ir 
frakcijos, ir kiekviena sten
giasi pasilaikyti,» suprantama 
—prieš visas kitas, ir tuo bil
du ažuot kovojusios už socia
lizmą daug savo eneig-ijos iš
eikvoja kovodamos tarp savęs.

“Tą patį galima pasakyt 
apie Lenkiją ir kitas šalis su 
maišyto tautinio sąstato gy
ventojais.”
šitokia padėtis nėra nuostabia 

Atvirkščiai, butų nuostabų, jeigu 
tose |alyse nebūtų jokių tauti
nių skirtumų ir nesusipratimų 
tarp socialistų.

Socialistų partijos susideda iš 
paprastų žmonių masių, o ne iš 
kokių nors rinktinių visuome
nės elementų, žmonių gi masės 
yra tokios, kokiomis jas padarė 
gyvenimo sąlygos.

Prieš karą tiktai palyginamai 
nedidelė dalis žmonių pritarė so
cializmo idėjai. Milžiniška žmo
nių dauguma (ne tik buržuazi
joje, bet ir darbininkų klasėje!) 
gyveno buržuazinio patriotizmo 
mintimis. Karas, vaizdžiai paro
dęs kapitalistinės sistemos blo
gumą, staigiai pastūmėjo milio- 
nus žmonių į socialistinių parti
jų eiles. Bet, suprantamas da- 
ykas, tų žmonių protavimas ne
galėjo urnai visiškai persikeis
ti. Buržuazinio patriotizmo įta- 
<a juose dar pasiliko, ir ims ne
mažai laiko, kol jie galutinai at
sikratys nuo jo.

Bet būdami socialistinėse par
tijose, jie atsikratys nuo jo daug 
greičiau; negu stovėdami nuoša- 
iai nuo socialistinio judėjimo. 
Todėl nusiminti dėl to fakto, ku

rį nurodė drg. Panken, nėra jo
kio reikalo.

Iš to, kad į socialistų eiles Eu
ropoje atėjo daugybė darbinin
kų, dar pilnai nepasiliuosavusių 
nuo buržuazinio nacionalizmo 
idėjų, komunistai mėgina pada
ryt išvadą, kad ,pačios socialis
tų partijos esančios negeros. 
Bet tai yra tuščias priekaištas. 
Pati savaime partija negali būt 
nei gera, nei bloga. Ji yra gera 
arba bloga tiek, kiek ji atsako 
reikalams žmonių, kurie j ją de
dasi. Darbininkų gi reikalams 
socialistų partija yra geresnė, 
negu kuri kita partija.

Jeigu palygint su socialistų 
partijomis komunistų partijas 
Europoje, tai pasirodys, kad šios 
yra daug bolgesnės, — net ir 
tautiniu atžvilgiu. Nes komu
nistų partijos visai nesugeba iš
rišti tautinio klausimo. Jos ne
turi savo nusistatymo, bet eina 
tenai; kur jas tempia Maskva. 
O Maskvos politiką nustato Ru
sijos valdžios interesai. Kuomet 
Rusijoje darė ginkluotą inter
venciją Santarvės valstybės, tai 
Maskva, kovodama prieš jas, 
reikalavo, kad jos pagerbtų tau
tinio apsisprendimo principą; 
bet kuomet bolševikai užsima
nė sutrempti Gruzijos respubli
ką, tai jie tą principą atmetė. 
Sovietų valdžia pradžioje skelbė 
neapykantą visoms buržuazi
nėms valdžioms, o paskui ėmė 
j ieškoti ryšių su jomis ir paga
lios net padarė sąjungų su pu- 
siau-barbariška turkų naciona
listų valdžia.

Ir visuose šituose bolševikų 
politikos zigzaguose Kominter- 
no sekcijos yra priverstos aklai 
sekti paskui Maskvą. Aišku, kad 
komunistų partijos negali duo
ti darbininkų masėms atsaky
mo į tuos klausinius, kuriuos 
kelia gyvenimas. Jos eina pas 
socialistus, nors kartais ir ne
pilnai suprasdamos socialistų 
programų. Bet, atėjusio* pas 
socialistus, jos išsilavins.

FANATIZMO KURSTYTOJAS.

S. Bostbn© “Darbifiinkas”, ra
šydamas apie Ispanijos arei vys
kupo nužudymą, sako, kad to 
arei vyskupo žudytojai esą pana
šus į lietuvių 'laisvamanius, tik 
esą dar aršesni. Girdi:

“Skaitome žinią apie tai, 
kad Ispanijos Saragossos arci- 
vyskupas, kardinolas Soldevil- 
la y Romero tapo nušautas. 
Buvo toliau paaiškinimas, 
kad tai politiška žmogžudystė. 
Kardinolai panaudojęs savo 
intaką parėmime katalikiškų 
partijų reikalų Ispanijoj. Lais
vamaniai keršydami nužudė 
kardinolą.

“Lietuyių laisvamaniai dan
tį griežia ir apsiputodami nie
kina dvasiški jų už tai, kam ji 
savo intaką panaudoja rėmi
me katalikiškų partijų. Nors

musų laisvamanių lojonės biaus auga miniose pasikarščia- 
(gražus .“krikščioniškas” žo- vimas ir neapykantos jausmai.
dis! “N.” Red.) yra jų'nekul
tūringumo ir žemumo ženklai, 
tečiaus galime tuo pasidžiaug
ti, kad'jie nedaeina. iki savo 
bendraminčių ispanų, kurie 
žudo dvasiškius.”
Šituo straipsniu “Darbinin

kas” nori sukelti tikinčiųjų žmo
nių neapykantą prieš laisvama
nius. Vienok Ispanijoje padary
toji žmogžudybė turėtų paska- 
tint jį prie visai kitokių minčių. 
Ji rodo juk, kad neapykanta yra 
pavojingas dalykas ir patiems 
klerikalams.

AžUot kurstęs tikinčiuosius 
prieš laisvamanius, “Darbinin
kas” turėtų pagalvot apie prie
žastis, de'l kurių įvyko tas žiau
rus politinio keršto aktas Ispa
nijoje.

Saragossos arcivyskupas stovi 
priešakyje tos katalikų dvasiški- 
jos, kuri yra priešinga sąžinės 
laisvei Ispanijoje. Ji reikalau
ja, kad valdžia remtų katalikų 
bažnyčią, o visus kitus tikėji
mus slopintų. Per paskutinius 
parlamefito rinkimus didelė 
dauguma žmonių balsavo už tą 
partiją ,kuri žadėjo atskirti baž
nyčią nuo valstybės ir suteikti 
lygias teises visiems tikėjimams. 
Bet kuomet valdžia, sudaryta iš 
tos partijos atstovų, sumanė 
išpildyti žmonių valią ir įteikti 
parlamentui atatinkamą įstaty
mo sumanymų, tai kardinolas 
Soldevilla paskelbė valdžiai ul
timatumą: jeigu ji drįs padary
ti tą žingsnį, tai katalikų baž
nyčia sukels prieš valdžią ti
kinčiuosius žmones! Valdžia ši
to ultimatumo nusigando ir įsta
tymo apie sąžinės laisvę neįtei
kė parlamentui.

Del Saragosso arcivyskupo 
pasipriešinimo aiškiai pareikštai 
žmonių valiai, Ispanijoje prasi
dėjo smarkiausia kova tarp ka
talikų bažnyčios vadų ir jos 
priešų, ir tos kovos eigoje arci
vyskupas tapo nugalabintas.

žmogžudžių negalima teisinti. 
Bet ar. galima teisinti Ispanijos 
dvasiškitą, kuri eina prieš žmo
nių valią, gindama savo privi'le- 
gijas? Ar ne kardinolas Solde
villa yra kaltas, kad Ispanijoje 
susidarė tokie aštrus santykiai 
tarpe žmonių ? Ar ne kdltas yra 
pats Rymas, kuris įsakė Sara
gosos arcivyskupvd nenusilei
sti?

Kalbant apie Lietuvą, reikia 
pasakyt, kad tenai dvasiški j a ve
da lygiai tokią pat politiką, kaip 
ir Ispanijos kunigai. Todėl ne
bus nieko nuostabaus, kad ir 
Lietuvoje įvyks panašių atsiti
kimų.

Socialistai ir visi kiti išmin
tingi žmonės, kovojantys už są
žinės laisvę, gali tiktai apgailes- 
taut, kad tos arba kitos bažny
čios priešai griebiasi ginklo. 
Vienok išmintingų žmonių bal
sas tuo mažiaus sveria, kuo la-

Todel kunigų vadovaujamos par
tijos tegu nėkursto fanatizmą 
miniose! \

Brooklyno “Vienybė” rašy
dama tuo pačiu klausimu, pata
ria klerikalams;

“Jie už vis labiau turi pri
siminti, kad — “kas su kardu 
kovoja, tas nuo kardo pražū
na.”

Seimo rinkimą rezulta
tams paaiškėjus
(Musų korespondento).

Kaunas, V-22. — Laikraščiuo
se jau paskelbta rinkimų rezul
tatai, iš kurių matyti koks bus 
naujojo Seimo atstovų sąstatas. 
Krikščioniškoji “Laisvė” praneš
dama, kad jų blokas gavęs 40 
atstovų iš džiaugsmo šaukia: 
“valio, katalikiškoji Lietuva!” 
Imant domėn, kokiose aplinkybė
se ėjo šie rinkimai, galima tvir
tinti, kad krikščionys-demokra- 
tai nieko nelaimėjo, bet (Įagi 
pralaimėjo. Tiesa, smurtu ir 
represijoms jiems šiaip taip pa
vyko atsikratyt buvusių paleis
tame Seime penkių bolševikų ir 
tiek pat liaudininkų, bet už tai 
į šį Seimų vietoj buvusių lietu
vių įėjo dvigubai daugiau kita
taučių, iš kurių musų kpfkščio- 
nims gali būt daugiau nemalo
numo negu iŠ liaudininkų ir bu-, 
vašių bolševikų. Nors ; krikš-' 
čioriys, naudodamies pilna spau
dos ir žodžio laisve bei valdžios 
parama, šiuose rinkimuose pa
vartojo visas jiems prieinamas 
priemones, bet rezultatai paro
do, kad senojo Seimo paleidimas 
gero jiems nedavė. Laimėti jie 
nieko nelaimėjo,' bet naujo Sei
mo rinkimai neturtingai Lietu
vos valstybei apsiėjo milionai 
litų, sukėlė daug nereikalingo 
triukšmo, šlykščiausios demago
gijos ir keršto ir tas viskas į- 
vyko tik dėl krikščionių užsispy
rimo vieniems valdyti kraštą.

Nors šiuose rinkimuose kai
rieji ir nelaimėjo, iš jų eigos ir 
pasekmių ryškiai paaiškėjo, kad 
Lietuvos liaudies politinis susi
pratimas vis auga. Liaudies pa- 
kripimas yra ytin žymus social
demokratų pusėn, nes kaip bu
vusiais taip ir šiais rinkimais 
visi 'labiau susipratusieji netik 
miestų, bet ir kaimų darbinin
kai, nekreipdami jokios domės 
į krikščionių pašėlusią agitaci
ją, balsavo tik už socialdemo
kratų sąrašus. Gi “irevoliucin- 
giausieji” bolševikai darbinin
kuose visai neteko savo įtakos, 
šiuose rinkimuose jei valdžia ir 
nebūtų atėmus jiems rinkimų 
laisvės, už “darbininkų kuopų” 
sąrašus kurkas mažiau bebūtų 
balsavę negu buvusiais rinki
mais, dėlto, kad tuokart už tuos
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sąrašus daugelis darbininkų bal
savo per apsirikimą.

Buvo ir tokių darbininkų, ku
rie bijodami bolševikų Lietuvo
je įsigalėjimo, balsavo už krikš
čioniškuosius sąrašus. Su to
kiais man prisiėjo net ginčytis. 
Jie rimtai tikrino, kad iš krikš
čionių jie gero nieko nesitiki, 
bet jie dar labiau biją bolševi
kų. Taigi prie krikščionių lai
mėjimo prisidėjo ir bolševikai.

—Lietuvos darbininkas.

Įvairenybės
ŠALTA ŠVIESA.

Dabartinis dirbtinos šviesos 
naudojimas, kaip elektros šviesa, 
gazolininės lempos, reikalauja 
daug daugiau energijos, negu 
apšvietimui reikalinga, nes švie
čia ir kartu šildo. Delei taupu
mo naudojamos šviesai energi
jos, mokslininkai jau seniai sten
gias surasti šaltą šviesą, tai yra 
tokią, kuri šviestų, o nešildytų. 
Šiam tiksli pasiekti, vienkart bu
vo naudoj'ami visi šviečianti va
balai ir šviečiančios supuvusių 
medžių bakterijos. Kuomet šios 
priemonės nedavė teigiamų vai
sių, buvo pargabenta net nuo 
tropikų šviečiančių vabalų. Bet 
ir iš to nieko gero neišėjo.

šaltą apšvietimo būdą nesenai 
išrado tūlas mpkslininkas Risle- 
ras. Jis per tam tikras stiklines 
duteles,' pripildytas tam tikrų 
ęlujų ir iš viršaus apteptas fosfo
rini skystimu, perleidęs elekt
ros srovę, gauna šviesią ir šal
tų šviesą. Taip gautoji šviesa 
savo pigumu busianti prieinar 
miausia už visas iki šiol naudo
jamas. šį išradimą plačiai iš
naudoti ir paplatinti imasi viena 
bendrovė. (“Trimitas”).

Komunisčių pabėgimas 
iš kalėjimo.

Ryga. — Naktį iš gegužės 7 į 
8 d. iš Talino Estuose kalėjimo 
pabėgo 6 komunistės, kurios bu
vo nuteisto nuo 6 metų iki gy
vos galvos už Kingiseppo slaps
tymą ir komunistinės literatū
ros platinimą. Visos jos buvo 
patalpintos izoliutoj kameroj, 
prie kurios prieina pusiau su
griautas namas. Komunisčių 
vienminčiai, pasinaudoję tuo na
mu ,praardė skylę, per kurią jos 
ir pabėgo Apie 7 vai. ryto kalėji
mo sargai per langelį matė jas 
begulinčias, tačiau įėjus kame- 
ron, pasirodė, kad tai žmogaus 
pavidale suvynioti drabužiai su 
priklijuotais plaukais. Lubose 
buvo skylė tokio didumo, kad 
žmogus laisvai gali per ją išlįsti.GARSINKIT1ES NAUJIENOSE

EDGAR ALLAN POE Vert® A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Tu meni tą popergalį? —* pertariau 
Jb 7 • t • I:'

—Ne. Jis buvo labai paveid.us į poperį, 
ir aš iškarto'maniau, kad tai popergalis, 
bet ėmęs braižyti tuojau pastebėjau, kad 
tai buvo plonutis pergamentai. Jei pameni, 
jis buvo gerokai purvinas. Taigi. Ir va, 
kai jau buvau besirengiąs jį glalmžyti, 
žvilgterėjęs netyčiom į braižinį, į kurį tu 
žiurėjai, aš tiesiai stebte nustebau išvydęs 
ištikrųjų negyvėlio kaukolės paveikslų ly
giai toj vietoj, kur, man rodės, aš kų-tik 
buvau nubraižęs vabalų. Valandėlei aš ne
žinojau nei kų manyti. Aš žinojau, kad 
mano brabžinys detaliais labai skyrėsi nuo 
šilo — nors paviršutinėmis linijomis šio
kio tokio panašumo ir buvo. Tat pasiė
męs živakę ir atsisėdęs kitame kambario 
gale ėmiau stropiau nagrinėti pergamen
tų. Apvertęs lakštų, antroj pusėj tuojau 
pamačiau savo braižinį lygiai tokį, kokį 
buvau nubraižęs. Visų pirma, aš buvau, la
bai nustebęs dėl to tikrai nepaprasto kon
tūrų panašumo, dėl tokio ypatingo dalykų

supuolimo ir dėl to, kad, man nežinant, 
antroj pergamento pusėj, čia pat apačioj 
po mano nubraižyto skarabėjo pa
veikslėliu, butų buvus kaukolė, ir kad ta 
kaukolė galėjo būt taip labai paveldi į 
mano braižinį. Sakau, toksai keistas daly
kų supuolimas mane kuriam laikui visai 
apsvaigino. Tai jau paprasta tokių supuo
limų sėkmė.' Protas stengias susekti jungę 
— priežasties ir sėkmės grandinį — ir, ne
sugebėdamas to padaryti, tampa kuriam 
laikui kaip ir suparaližuotas. Bet kai at
sikvošėjau iš savo apkvaitimo, palengva 
mano sųmonėj jau žiedėsi įsitiikinitnas, 
kurs mane dar labiau nustebino, negut 
patsai dalykų supuolimas. Ėmiau aiškių-aiš- 
kiausiai atsiminti, kad tuo laiku, kai aš 
dariau skarabėjo braižinį, ant perga
mento nebuvo nė jokio kito braižinėlio. Tų 
aš tikrai žinojau; nes atsimenu gerai, kad 
aš varčiau ijjšdenų ir antrų pusę, ieškoda
mas kur švaresnės vietos. Jeigu ten butų 
buvus kaukolė, aš nebūčiau galėjęs jos 
nepastebėti. Taigi čia ištiesų buvo slėpinys, 
kurio aš tuo tarpu negalėjau sau išsiaiš
kinti. Bet jau ir tų valandų kaiž-kur gilių 
giliausiuose ir slapčiausiuose mano sąmo
nės narveliuose, rodos, ėmė, silpnai, kai 
koks švituliuojąs nibrelis, švitėti sąvoka 
tos tiesos, kuri taip puikiai buvo Įrodyta 
vakarykščiais musų žygiais. Aš atsikėliau 
ir, užrakinęs rašomajame stale pergamen
tų, nusitariau nieko daugiau nedaryt ligi 
nepasiliksiu vienas sau.

—Kai tu išėjai, ir Jupiteras jau buvo 
stipriai įmigęs, aš ėmiausi metodingiau 
dalykų nagrinėti. Visų pirma ėmiau atsi-. 
godoti, kuo budu pas mane atsirado tas 
pergamentas. Vieta, kame radome ska
rabėjų, buvo kontinento . anlkrantėjs 
apie mylių į rytus nuo salos, kiek aukščiau 
nuo jūrių potvinių užliejamojo ruožo. Pa
ėmus jį į rankas, vabalas man taip skau
džiai įkando, kad tuojau jį numečiau. Ju
piteras, būdamas labiau atsargus, pirma 
nei griebti vabalų, kurs į jį buvo palėkęs, 
ėmė dairytis aplinkui lapo ar ko nors pa
našaus, su kuo galėtų paimti jį. Tų valan
dėlę jis, lygiai kaip ir aš pats, pamatėme 
tų pergamento skivytų, kurs tuomet man 
atrodė tik šiaip popergalis. Jis buvo pu
siau užneštas smiltim, ir tik vienas kam
pas užsirietęs kyšojo. Netoli nuo tos vietos, 
kur jį radome, aš pastebėjau kaž-kokias, 
matyt, laivo stuobrio liekanas. Tie griau
čiai čia, tur būt, 
nes sunku buvo 
rąstgaliai.

—Jupiteras paėln^l pergamentą, 
vyniojo į jį vabalų ir padavė man. Veikiai 
po to grįžome namo, ir pakeliui susitiko
me leitenąhtų G-p. Parodžiau jam vabalų,j 
ir jis tuojau prašė, .kad duočiau jam par
sinešti į fortų. Man sutikus, jis tuojau įsi
kišo jį vestės kišenėn, be pergamento, į ku-z 
rį jis buvo įvyniotas ir kurį aš laikiau ran
koj, kol jis žiūrinėjo. Tur būt bijojo, kad 
aš neatmaįnyčiąu sąvo sutikimo ir nusitarė 
tuojau paslėpti vabalą saugioj vietoj — tu 

gulėjo ilgus ilgus metus, 
bepažinti, kad tai laivo

su

juk žinai, kaip jis baisiai domisi visais to
kiais gamtos istorijos dalykais. Tuo gi tar
pu aš, matyt pats nesusivokdamas, tų per* 
gamentų įsikišau sau į kišenę.

—Tu pameni, kad priėjęs prie stalo 
daryt vabalo braižinį, as neradau nė skly
pelio popurio ten, kur paprastai jį laižau. 
Bmiau tat graibytis kišenėse, begu nera
siu nors kokį senų laiškų, ar kų, ir va už
čiupau tų pergamentą. Aš čia papasakojau 
smulkmeningai visa, kuo budu pas mane 
atsirado pergamentas. Visos tos aplinkybės 
veikė į mane su ypatinga iega.

—Tu, be abejo, žiuri į mane kaip į 
svajotojų — bet aš ‘ jau turėjau įsteigęs 
tam tikrų junge. Buvau sunėręs daiktan 
dvi didelio grandinio grandis. Čia 4>uvo be
guli pajūry laivo griaučiai, o čia, netolie
se, buvo pergamento — n e p o p e r i o — 
lakštas su nupiešta ant jo Žmogaus kau
kole. Tu, žinoma, paklausi: — Kame gi 
čia ta jungę? —- Atsakau, kad kaukolė, ar
ba numirei
piratų — jfyrių plėšikų — emblėlma. Da
rydami užpuplimų, jie visados iškelia vė

su nupiešta ant jo numirėlio galva.

galva, tai yra gerai žinoma

kikų

(Bus daugiau) - ;

A Rjmydis.

Pavasario byla.
sapnaiSapnų 

Ne taip senai

Juk, rodosi, buvau balta,
Bet atsigrįžus į rytojų, 
Tyliai klaupiu prieš jį.
Tyliai aš maldų tau aukoju saule — mote.
Tyliai prašau priimti
Rustų žemės- veido žvilgsnį
Ir šaltus deimanto karolius nuo krutinės. 
Tyliai prašau...

—Į daržus, į laukus!
Kiemus šluokit greičiau!
Darželius, rūteles nudangstykit!— 

—Pavasaris eina!— 
Orizontai sukliko.

Motyn, motyn, greičiau! pažiūrėki!
Gervių pulkelis va-a skrenda...
Ar matai?
—•Ach, Dievuli! Tai jau pavasaris, tėvai —
—Atsiduso senutė.
Z-z-z-z-z-zi!
Bitutė suzyzo ir pakilo...

Sapnų sapnai...
Ne taip šenai
Juk, rodosi, buvau balta.
Ir prašiau gyliai ę ,
Ir rustų žvilgsnį aš siunčiau...

O šiandien, vos pakeliu akis 
l mėlynąjį dangų, 
Matau aš laimę — vaizdų brangų — 
Kaip pilkieji debesėlių karavanai 
Saulę prausia, 
Ir saulutė nardo debesėliuos.

(“Kr. Balsas”)

RooMT.lt
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MUSŲ MOTERIMS
NAMAI.

Tinkamas namų užlaikymas 
yra tam tikra dailė. Juo darbš
tesnė, gudresnė, švaresnė ir įdo
mesnė bus jo šeimininkė, tuo 
namai bus malonesni; tuo sma
giau ir sveikiau bus juose gy
venti. šiandien jau ne taip sun
ku gražiai užlaikyti namus, kaip 
kad pirmiau, ir suprantama, 
Amerikoje daug lengviau turėti 
geros šeimininkės vardą, negu 
Lietuvoje. Iš to atžvilgio mes

MADOS.«

•v

Kaip Milionai Protaujančių Moterų Apsaugoja 
Savo Šeimynas nuo Kasdieninio Pavojaus

—- didelis sveikatos principas —

No. 1639 lengvai pasiuvama suknia. 
Galima dėvėti namie ir ant gatvės. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę.

Mierai* 36 reikia gauti 4% yardo 36 
colių pločio materijos.

No. 1641. Jeigu esi apystorė, o no
ri išrodyti plona, pasisiųk šitą suknią. 
Sukirptos mieros 36,38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50 colių per krutinę.

Miera 36 reikia 2 Va yardo 36 colių 
materijos.

IŠsiuvinėjimui pavyzdis No. 616 yra 
geltonas — jo kaina 15 centų.

No. 1549. Irgi labai graži suknia 
storesnei moteriai, nors ji gali pri
tikti kiekvienai moterei ar mergaitei.

Sukirptos mieros 34, 36 ,38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Mierai 36 reikia 3 yardų 40 colių 
materijos.

No. 162& Lengvai pasiuvama sukne
lė mažai mergaitei.

Pasiūk ją savo dukrelei.
Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 iki 12 

metų amžiaus. Mierai 8 metams rei
kia 3/2 yardo 36 colių materijos ir % 
yardo kitokios materijos aprengimui.

No. 1349. Kūdikiams rūbai, šis rin
kinys susideda iš suknelės, apatinio si
jonėlio ir kelnaičių. Mieros 14 metų, 
vienų, dvejų ir 4 metų aumžiaus. Mie
rai 2 metams reikia 1% yardo 36 co
lių materijos ir 14 yardo 18 colių ki

Ką ir kaip virti.
RUKŠTYNIŲ SRIUBA.
Išvirint jautienos paprastą 

sriubą, prie jos galima dėti ir 
kiaulienos kaulus. Skyriumi iš
virti porą saujų rukštynių ar
ba špinakų, jeigu nėra rukšty
nių, tai galima vartoti jaunų 
batvinių lapus, sukapotų smul
kiai ir prieš valgį įdėti į sriubą. 
Sukapot arba suraikioft smul
kiai kietai iššutintą kiaušinį ir 
sudėt į sriubą, užbaltinant su 
rūgščia Smetona. Jeigu vietoje 
rukštynių vartojami kitokį lapai, 
tai reikia įdėti truputį rūgščios 
druskos. .

PIENO DARŽOVIŲ 
SRIUBA.

1 kvortą pieno
2^ valgomų šaukštų miltų
2 valgomu šaukštu sviesto ar

ba margarino, galima ir gerus 
taukus vartoti.

čia Amerikoje esame laiminges
nės už savo sesutes Lietuvoje*. 
Jos turi pačios pasigaminti vi
sus namams reikalingus daiktus, 
tuo tarpu, kada mums ireikia tu
rėti tik geros nuovokos nusi
pirkti tą, kas reikalinga ir ven
gti to, kas yra bergždžia.

Ateinantį trečiadienį tilps 
straipsnielis apie tai, kaip galima 
pigiai įrengti gražų “parterį”. 
Tolirųesniuose straipsniuose pa
kalbėsime apie kitų kambarių į- 
rengimą ir abelną namų tvarką.

tokios materijos aprengimui. Apati 
niam sijonėliui reikia 1 yardo 36 co
lių materijos ir kelnaitėms % yardo 
32 colių materijos.

Norint gautį vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
. 1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No............

Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1 šaukštuką druskos. f
2 puoduku gerai išvirtų-dar

žovių, smulkiai sukapotų, su
grustų arba perspaustų per koš
tuvą. Spinakai, žirniai, šabel- 
bonai, bulvės, salierai arba as- 
peragai padaro geras sriubas.

Išmaišyk miltus į ištarpintus 
taukus ir sumaišyk su šaltu pie
nu. Pridėk išvirtas daržoves ir 
virk iki taps tirėta. Jeigu sriu
ba pertiršta, pridėk truputį pie
no arba vandens,

DŽIOVINTI ŽIRNIAI SU 
RYŽIAIS IR TOMATĖMIS-

V/a puoduko ryžių.
2 puoduku džiovintų žirnių.
6 cibulius.
1 valgomą šaukštą druskos.
Vieną ketvirtadalį šaukštuko 

pipirų
2 puoduku tomačių (šviežių 

►arba konservuotų).
Pamerk žirnius (šviežius žir

nius nereikia merkti) per naktį

M"1 "IJI 1 1 i....... '"I"
dviejose kvortose vandens. Vi- 
ryk tame pačiame vandenyje iki 
bus miiįkšti. Pridėk ryžius, ci- 
bu'lius, tomates ir druską bei pi
pirus ir viryk 20 minutų. Gar 
Įima valgyti vietoj mėsos. Ypa
tingai geras valgis karščiams 
užėjus.

MAKARONAI SUSURIU,
2 puoduku sulaužytų maka

ronų. Virink pasodintame van
denyje iki bus minkšti, žiūrėda
ma, kad noprisviltų.Tada nusunk 
makaronus ir sudėk į eilę į lėkš-

KUOMET baisus maras siautė senojo pa
saulio miestuose, jūsų prabočiai buvo 

tenai. Milijonai žmonių išmirdavo nuo to 
bausiausio Juodo Terroro. Štai kodėl jus ne- 
ąpkenčiate nešvarumų instiktyviai. štai ko
dėl jus visuomet reikalaujate, kąd butų kuo- 
švariausi jūsų vaikai.

Moderninis mokslas patvirtino jūsų įsitikinimą. Nešva
rumai YRA pamatas naikinimo, universalia nešiotojas ligų.

Mes dabar jau nesibijome epidemiškų apsireiškimų. Mes 
kovojame su ja. Mes bandome surasti PRIEŽASTIS. Vi
si išradimai civilizacijos yra nustatyti kovai su ligomis.

Toje didžioje kovoje šalies motinos turi imti didžiausią 
dalį. Del jūsų jos yra “Sveikatos Daktarais” ir visai jūsų 
šeimynai. Atsakomybė yra jūsų.

1 ■ *.

gyvenime geriausis turtas
Sveikata gyvenime yra brangiausia dovana. Yra tai svar

biausias pamatas pasisekimo ir laimės. Kiekvienoje šalyje 
pirmutiniu klausimu yra “Kaip jūsų sveikata? v; žinomi to- 
astai yra, “Į jūsų sveikatą!”

Bet niekuomet negali būti sveikatos be švarumo, žino
mos tyrinėjimo įstaigas tai patvirtino. Ir sveikatos įstaigos 
atkartoja tai.

Bet prasilenkimai yra visur. Gatvės dulkės kurios gula 
ant jūsų vaikų rankų, veido, kelių, nėra abejojimų, kad turi 
savyje užkrečiamų ligų perus. Kuomet jūsų vyras sugrįž-' 
ta iš darbo jo oda yra apdengta pavojingomis dulkėmis.

Ką jus — Sveikatos Daktarai — darote, kad apsaugojus 
jūsų šeimyną?

didžiau sis išradimas
Ar jus žinote, kad yra puikus odos valytojas, muilas, ku

ris netyri sau lygaus? Keletas metų atgal didžiausia pasau
lyje muilo išdirbėjai nusitarė pagaminti gryną muilą. Ir 
tai yra jų nuopelnas kovoje su ligomis.

Pirmiausiai jie padarė sujungimą puikiausius daržovių 
alyvus ką gėlimą nupirkti už pinigus, kad padarius muilą 

'"'tikrai gryną ir puikiai sumaišytą. Tas muilas taip yra 
moksliškai padarytas, kad jis pats per save yrą stiprus ko
votojas prieš^igų užkrėstus nešvarumus.

Vienas) jo sudėtinių yra turtingas ir riebus, ąaturalis^pal- 
mų fruktų alyvas kuris yra raudonas. Taip kad naujas 
muilas yra raudonas. Kad užtikrinus pilną gerumą, gry
niausias alyvas iš cocoanut yra dadėtas.

Bet išdirbėjai dar nebuvo pilnai užganėdinti savo nauju 
> išdirbiniu, puikiu muilu* Jie dadėjo dar naują elementą — 

tikrą SVEIKATOS ELEMENTU.

Po didelių bandymų jiems pavyko tai padaryti. Sudėti
niai šio muilo yra tikrai atsšviežinanti dalykai. šis muilas 
yra padaręs pamatą visam švarumui ir sveikatai, jis vadi
nasi LIFE BUQY. 4

Tas geras sveikatos elementas suteikė muilui skirtingą 
ir gardų kvapsnį, KURIS GREITAI PRANYKSTA, palik
damas uodą pilnai atšviežintą ir malonią.

garbė motinoms
Išdirbėjai yra įsitikinę, kad motinos ir protaujančios mo- 

terįs visur maloniai sutiks puikų SVEIKATOS muilą delei 
naudos visos savo šeimynos.

Ir jie buvp teisingi! šiandien Lifebuoy yrą gal būt ga
biausiai perkamas prausimo ir skalbimo muiląs VISAME 
PASAULYJE. Milijonuose namų, turtingas, smetoninis 
Lifebuoy muilas su jo EXTRA sveikatos elementu yra va- 4 
lytojas ir apsąugotojas.

Yra tiesa, kad Lifebuoy yra idealis KOMPLEKSIJOS 
MUILAS. Lifebuoy reputacija kaipo dėl VAIKŲ muilas, 
yra senai užsitarnavęs. Jo reputacija tarpe VYRŲ yra ne
palyginamai didelė. Bet apart visko Lifebuoy yra SVEI
KATOS MUILAS dėl visos šeimynos.

Įsirašyk į kovą prieš ligas. Padėk šmotą Lifebuoy kiek
vienoje vietoje kur yra bėgantis vanduo.

■ č \

LEVER BROS. CO., Cambridge, Mass., U. S. A.
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Daugiau negu Muilas-Sveikatos Įmonė

naujienos, CHcaga nu
tą molinį arba palivotą bliudą. 
Supiaustyk svaro amerikoniš
ko sūrio į šmotelius ir uždėk ei
lę ant makaronų. Apiberk 
druska ir pipirais (žiūrėk, kad 
neperdaug vartotum).

Tada vėl uždėk eilę makaro
nų, eilę sūrio, biskį pipirų, ir 
druskos ir taip toliaus iki viską 
suvartosi. Reikia, kad eilė sū
rio rastųsi ant pat viršaus. Už
pilk tada pusę puoduko pieno 
ir kepk iki viršus bus parudęs ir 
pienas visas sugertas.

Šio surašo užtenka dėl 8—5 
ypatų. Yra gerai vartoti šį val
gį vieton Aėsos, ypač ant vaka
rienės, nes reikia valgyti karštą.

Šeimininkėms pata-. 
rimai. i

Kad atnaujinus auksuotus rė
mus, nuvąlyk juos su skuduru 
pavilgytu į terpentiną.

Prašalinti svogūnų kvapą nuo 
rankų galima rankas patrynus 
£U selerų šakele.

• Baltus šilkinius rubus nereikia 
plauti karštame vandenyj, nes 
šilkas pasidaro geltonas. Vartoj 
drungną vandenį, įdėdama pa
kankamai muilo.

Chlioroformas išims dažų 
plėtmus. Jeigu drabužis tampą 
pagadintas kokios nors rukš- 
ties, amonija nęutrajlizuos ją; 
paskui reikia prie tos vietos pri
dėti chlioroformo. Chlioro- 
formas beveik visuomet atgai
vins senąją materiolo spalvą.

B ■————■i iiwm
Žiurkės išnaikyti galinta leng 

vai su chlioriniais kalkaią. žiur
kes bėga nuo to kvapo kąip pa
šėlusios. *

Tos gaspadinės, kurios paiso, 
kad jų indai, stikliniai ar moli
niai žibėtų ir švariai atrodytų, 
temazgoja juos šiltame ir mui
luotame vandenyje. Lux tam 
tikslui bene geriausia tin£a.

Senus laikraščius galimai su
vartoti valymui langų ii veidro
džių.
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Ark. B u c h o v ų sekant 
Pranės Brolis.

Rusija caruli viešpataujant 
buvo paskendusi formalybėse, 
o dabar, bolševikams- viešpa
taujant, dar labiau. Štai pavyz
dys išpildymo ankietos Rusi
jos užsienių atstovybėje.

Tamstos vardas, piliete?
—Nikitienė, širdele, Nikitie

nė. Bolševikiškai tai nė nebe
žinau kaip bus, o mūsiškai, 
vadinas, rėžau niškai —
tienė. Tėvų, matote, Nikita va
dino. Sako, buk Penzoje ir 
Pskove tėvus dekretu panaiki
no, o pas mus, Rezaniuj, ro
dos dar, nežinia kaip ilgam, 
pasiliko.. .

— Pavardė?
—Kų tamsta sakai?
—Pavardė, tamstos pavar

dė? Kų, ar tamsta

iki-

kurčia? Pa- 
kokia nors C

turi?!
Pavardė gi, 
^ra. Mano 

su dėžutė per sienų 
kon fiskavo

balandėjli mUn^, 
maišelį 
einant konfiskavo — atėmė, 
bet pavardę tai turbūt bus pa
likę. Jurgienė, širdele, Jurgie
nė, taip gali ir užrašyti — 
Jurgienė...

Ar ankietų pripildei?
—Kur čia, širdele. Lėšų nė

ra; kas čia imsis tokio poniš
ko dalyko... Kas turtinges
nis, tas gal ir ankietų ir kų ki
lų.. . O man, vargšei, kad bent 
nors leidimėlį gavus... Pas 
sūnų... į Rezanių.

—Na, tai klausyk... Atsaki
nėk man į klausimus... Var
das jau yra... Pavardė yra... 
Viet... yra... Kontor-revoliu- 
cinėse organizacijose buvai?

Buvau, balandėli, 'buvau, 
kaip nebusi... Paskaityk tik 
septynis mėnesius... 
tų ir butų...

—A, štai 
organizacijų 
vadinasi?

—Didelė

už mais-

kaip!.. . 
vardai,

Kaip tų
kaip jos

ir mandri organi
zacija, mano balandėli... Ii 
iškaba plačiausia, ir visa auk
so raidėmis rašyta... Klipera- 
tivas, ar kaip ten... Busiu 
jau užmiršus, — mat pase
nau... Daugiausiai plienu ir 
šienu pirkliavo, o aš ten grin
dų skyriuje — kas šeštadienį 
plaudavau. Būti buvau, 
tu balandėli ir užrašyk, 
Nikitienė elgetaut neis,

taip 
kad 
bei 

savo rankomis sau duonų už
sidirbs... Jurgienę visas vals
čius žino — elgetaut neis.

•—Na. gerai, <gjerai... To-
as.. . Dievintas... 
kokiu laipsniu 

baltojoj armijoj buvai?
—Ką tamsta sakai?
—Kokį laipsnį, sakau, bal

tojoj armijoj turėjai?
—Kų tokio?

Tai mat... Tai mat taip... 
žinau, gerai žinau, kad tams
tos šis klausimas neliečia, bet 
kad yra ankietose, tai reikia 
užpildyt... Kaip čia užpil
džius? Na, gerai... Kaip bus 
taip, pastatysiu brūkšnelį... 
Bet štai nuo paragrafo, kas- 
link partyvingumo neišsisuk
si.... Komunistė, ar tik pri-j 
jaučiate?

—Pijančiame, jari jaučiame, I 
balandėli, prijaučiame, kur čia 
neprijausi... Gal kad bučiau 
geresnę vietų turėjus, gal bučiau 
kentėjus, o taip kaip be rūbų 
ir be duonos, — tai tik ketu
ris mėnesius prijaučiau, o pas
kui.. . Oi, ir vėl strėnose du
ria — senatvė, mat, viskų pri- 
jaučia...

—Palauk, piliete. Ar tamsta 
komunistė ar ne?

—O kas jį, balandėli, žino. 
Prašportas mano senas, ten 
neprirašytas... Pasakyta, ro
dos, kad Dudikino valsčiaus 
valstietė, o dabar gal kaip ki
taip perkreipta — nė neži
nau. ... I

—Tamsus tu žmogus, pilie
te. Nesusipratusi.

—Teisybė, balandėli, teisybė. 
Tu mokytas. Tau viskas ge
riau matoma ir žinoma. Ku
ris jau žmogus su akiniais —'

liau..

dešim-

Nesu- 
piliete

tokių, 
vazotis 
salėje

Tokių ar jai panašių ankic- 
tų užpildžius bolševikų valdžios 
atstovybių sekretoriai, man 
rodos, giliau pagalvoja ir kuo- 
greičiausiai užklausia centro: 
—“Ar galima, nepilnamečius 
ligi 11 metų amžiaus, klausi
nėjant ir ankietų rašant, ne
užpildyti grafos, kur vyresny
sis klausinėjamojo sūnus bu
vo šauktas kariuomenėn? At
sakyt kuogreičiau, nes yra ne
tikėtas įvykis: pilietė Simachi- 
na, keturių metų amžiaus, pra
nešė, kad ji apsivedė su savo 
tikrąją mama, o į brolius pa
ėmė didžiųjų šėmųjų karvę.”

DEL LIETUVOS BIBLIOGRA
FIJOS IR BIBLIOTEKŲ.

vis-

i la
jau

jis viskų kiaurai mato. Duokf • 
jau, širdele, papierėlį, — ištie
sė rankų moterėlė.

—Sakiau tau, kad reikia an
kietų užpildyti... Politinių 
tikslų važiuoti į Rusiją nėra?

—Yra, yra, balandėli, tik
rai kad yra. Sakysim, mano 
žentas sušaudant pasimirė dė
lei jo pasielgimo, jo žemės ga
balėlis liko... Na, tai reiškia 
savieji mat man laiškelį at
siuntė: atvažiuok, girdi, Niki- 
tiene, žemute dailinsimos, o 
jeigu ir žento brolį sušaudytų, 
tai man apie septynias 
tinęs tektų.

—Na, gerai, toliau... 
sipratusioji masa, tu
Nikitiene Jurgiene, dar sykį 
tau sakau... Toliau reiškia... 
Kokių santykių turi su provo
kacine Antantes i>olitika?

—'Kas tokio, kas?
—Antantę žinai, pažįsti?
—Girdėjau, širdele, girdė

jau... Tik rodos ji kitame 
miesto krašte gyveno, o mes 
Slabadoje gyvenome, — bene 
su tisais, su visu svietu pasi
pažinti... Ateidavo vienas vai
ki nuks, tai pasakodavo, kad 
lai ji, toji tai pati — tfu jai į 
snukį — kraujų geria... Tik, 
žinoma, turbūt jaunų, o iš se
no žmogaus, sakysim iš įma
nęs, daug tu čia išgersi...

— Dešinėje spaudoje nesidar- 
bavai? Matyt, ne! Kogi tams
ta tyli ? Tamsta ne viena, ma
tyt, Yokia. Matyt, jūsų daug 

Su jumis man čionai 
nėra laiko... Svetim- 
žvalgyboje netarnavai?

I Kų? Iškaba? Aukso raidėmis?.. 
Girdėjau, girdėjau... Kam 
tamsta mane painioji? S 
tiesiog — netarnavau, ir 
kas. Supratai?

—Supratau, supratau, 
I landėli, supratau. Tik tu
taip nesirustink... Gromatėlę 
gavau. Rašo, žemutės duos... 
lai ir atėjau pasiprašyti, gal, 
sakau, leidimėlį gausiu, šiaip 
kas beeitų jūsų šventų ramy
bę ardyti... Tu, balandėli, ne
manyk, kad aš iš kokio atkak
lumo tai darau ir čionai atė
jau... Jeigu jie nebūtų kvie
tę ir nebūtų apie žemutę para
šę — ar aš važiuočiau? Lai 
prasmenga jie, tie visi bolševi
kai, pasiutėliai, lai išsprogsta 
mano akelės — nevažiuočiau...

Kas gi čia dabar? Ar tai 
tu taip prieš sovietų valdžių!?

Nekalbėk niekų, balandė
li... Kas čia bus prieš? Musų 
gi valstietiškame darbe ukiš-' 
kas užvedimas, tai pats ge
riausias užsiėmlįmas... (Dėlto 
tai ir noriu važiuoti į kaimų, 
kad ten jokio užvedimo nėra, 
bet abelnas iširimas —■ mano 
giminių Savišinų — rašo — 
stogas įgriuvo, Mitkinų grin- 
eios sieną kiaules pragraužė... 
Nuvažiuosiu ir tvarkų užve
siu.

—Na, gerai, gerai... Išsiple
pėjai jau kaip sena boba... 
Ateik ketvirtadienį.. .

—Ateisiu, ateisiu, balandėli, 
būtinai ateisiu. Tik tu tų lei- 
dimėlį paskubink prirengti... 
Padėk man, senutei...

Kaimo “Lietuvoj (10 num.) 
rašo Z. Kolodnas:

Per kelerius Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo metus ne
maža buvo išleista ir tebelei
džiama lietuviškų spausdinių. 
Tačiau iki šiolei nebuvo rūpi
namasi pilna tų spausdinių 
bibliojgrafija. ’Leidžiamicj i 
spausdiniali /yra (kiekybes ir 
kokybės atžvilgiu labai 
ni, bet jie visi turi būti 
goti nuo žuvimo kaip 
ros paminklas. Be to,
jams, mokslininkams ir šiaip 
visiems turintiems nuolatinio 
reikalo su spausdintu žodžiu

skirti- 
apsau- 
kultu- 

rašyto-

mai yra, labai reikalingi ir 
naudingi. Nekalbant jau apie 
tokį iš tikrųjų milžiniškų dar
bų, kaip pasauline bibliografi-

ja, kurį vykdo Briuselio Tarp
tautinis Bibliografijos Institu
tas (Institut International de 
Bibliographie) savo “Bulletin”, 
kiekvienas kraštas, mažesnis ar 
didesnis, periodiniai leidžia pil
nas visų per tam tikrų laiko
tarpį išleistų spausdinių san
traukas. Tat daroma kas sa
vaitė, kaip Vokietijoj, kur lei
džiamas “Woechetliches Ver- 
zeiclmiss”, kas dvi savaitės, 
pvz., Rusijos “Knižnaja Lie- 
topis” ir t.t. Mums tokie pe- 
r^odiiliai d^id^iamęefi ’ pilnos 
spausdinių santraukos aprašy
mai būtinai reikalingi. Bet no
rint juos leisti, reikia pirmiau 
paruošti pilnų visų išėjusių Lie
tuvoje nuo jos nepriklausomy
bės atgavimo (nes aš turiu 
galvoje naujų nepriklausomos 
Lietuvos bibliografijų. Z. K.) 
sipiausdinlių bibiliogĮraflijų. Lei
džiamieji po to periodiniai pil
nos spausdinių santraukos su
darytų tada pilnų Naujos Lie
tuvos Bibliografijų.

Yra be galo svarbų pradėti 
dirbti tų darbų tuojau, neati
dėliojant. Nes jau ir dabar kai 
kurie kalbamojo laikotarpio 
spausdiniai gana sunku suras
ti, o su laiku jie gali visai žū
ti. Lotynų priežodis “qui eito 
dat, bis dat” (kas greit duoda, 
duodą dvigubai) gal niekur 
nėra taip teisingas, kaip šiame 
reikale, kur neatidėliojant pra
dėti ir greit atlikti reiškia be 
galo daug.

Leidžiamųjų Šv. Min. “Kny
gų bibliografijos skyriaus” galė
tų būti tam reikalui sunaudo
tas kaipo medžiaga (Lietuvos 
bibliografijos tasai skyrius at
stoti negali, kad ir dėl nepilnu- 
mo ir trukumų bibliografiniu 
technikos atžvilgiu).

Kaip ir kas tų darbų galėtų 
įvykdyti? Šiam klausimui 
smulkiai nagrinėti dienraščio 
skiltys netinka. Tik tiek, gal, 
ne pro šalį butų pasakyti ir 
atkreipti domę, kad ta Lietu
vos bibliografija turėtų būt į- 
vykdyta dabartinio bibliografijos 
mokslo išdirbtais dėsniais ir 
taisyklėmis, bet jokiu būdu ne 
naminiu budu, kaip kad pas 
mus, deja, iki šiol knygų tvar
kymo srityje daroma. Tas tu
rėtų būti atlikta specialistų, 
bent jiems vadovaujant. Be to, 
turint galvoje, kad musų Cent- 
ralinis Valstybės Knygynas 
Kaune gauna visų leidžiamųjų 
spausdinių pavyzdžius, gal pa
togiausia butų tų darbų pave-

I savo 
kraštas, mažesnis ar

dus pačiam tam knygynui ir Į 
sudarius jame \ specialia bib
liografijos skyrius. Taip pat 
labai netobulas įsakymas (ap
linkraštis) dėl priverstinų pa
vyzdžių pristatymo Knygynui 
turėtų būti pakeistas ta pras
me, kad priverstini pavyzdžiai 
turėtų būti pristatyti ne tik 
IJietuvoije apauginamųjų įkny- 
gų, bet, apskritai, leidžiamųjų

Lietuvoje, kad ir spausdintų 
užsieniuose leidinių. Tat yra 
labai svarbu, nes didesnė dalis 
leidžiamų  j ųv Lietuvoje knygų 
spausdinama yra užsieniuose 
ir reikalautų didesnių lėšų 
joms visoms užpirkineti. Ge
riausia butų tas dalykas su 
tvarkyti įstatymo keliu, atski
ro įstatymo budu arba papil
dant bendrų spaudos įstatymų.

UŽDEKIT SIETELIUS 
ANT FRONTINIŲ 

PORCIŲ
DABAR TUOJAU

*«<

KALENDORIUS
UIIIIIIIIIHIIIIIIM

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerų tinkamų Kalendorių. Mes matydami 
tų reikalų šiais metais kaip tik ir išleiddme 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istorijų ir 
Lietuvos Konstitucijų. Tad įsigyk tų Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarų” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “Žan
darų” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus Icaina tik 25ė. ■ • '

So. Boston, Mass.
SANDARA
327 E Str

NaujienųTownofLake 
Skyrius

Perkeltas į naujų vietų ir po kitų žmonių vado
vyste, atlieka, sekamus dalykus:

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

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

NAUJIENŲ T0WN OF LAKE SKYRIŲ 
G. BENOŠIAUS APTIEKOJĘ,

1616 W. 47th Str., 
Chicago.

ELE KTRA
fivieną ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.
A. BARTKUS, Pro.

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

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

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

Sermu 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLE

DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija: 

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

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

Ofiso Telefonas ‘ TYO U A l>T> A A A Busto Telefonas 
Central 4104 LIK. H. A. BUVAU Armitage 8210 

VLDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos. 

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos! Nuo 8 iki 5 po pietą ir pagal sutarimą.

Nuža-Tone
Pasekme po 2# Menu 
arba grąžiname |ume 
pinigus.

PADARA TIKŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES,
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-,

damas neaišką minte ir nusilpnėta kūną; pasibodis 
Imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir peraitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu Žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
Išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpne- 

' jimas nervu Ir negalėjimas mleguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikmei remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
S ratingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 

uno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu; rekomenduotu ir nuruodytu 
Ser garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 

'osforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, IM 

jog je tuštinase regulariškai. Atgaivln inkštus, išvara laukui (Ug 
nuodinies atmatas. Nlera daugiaus gazu ir suputlmu, niera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kieta pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu af 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkute*. arba šešius menesius gydymo už' penktus ($5.00) 
oęlerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute far pUsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes įmame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačiom* išlygomis ir tą pačia garantija.

» PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 29 1018 So. Wabash A**., Chicago, III. •

Gerbiamieji: įdedu čionals $....,............ir meldžiu prisiųsti man..........................bonkut
Nuga-Tone. y

Vardas Ir fravardt.....................................................................................................................

GatvS ir numeris •)

Kuomet jus uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų.
Dadėkite lauko kambarį prie savo 
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iš- 
kaščius sykį ant visados.
Mes paduosime aprokavimą bile kada. 
Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir 
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ar bile ko iš medžio 
materijolo — mes galime užganė
dinti jūsų reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime sutau
pyti jums pinigų. Nelaukite . kol 
kainos pakils. Pasimatykit su mu
mis šiandien.

Douglas Products Co., 
2510-16 Archer Avė. 

netoli Halsted 
Visi telefonai Victory 6545

4—'.......... ' — .
Nenešiokite Diržo

Po ilgų bandymų, išradiome mechaniš
ką systemą, kuri išgydo rupturą vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Syatema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon
struojama DYKAI šio mokslinio syste- 

mos išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
pasisekimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite ir 
pamatykite demon

stravimą — dcl sa
vo žingeidumo. Čia nėra plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiemz

Aš pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj slėp^npj (S erotai Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. 31st St., Chicago.

žingeidumo.

Per sekamas trisdešimts dienų 
Yz kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis j musų nuolatini ofisą re- 
miantiea šio skelbimu, laike sekamų • 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos. j

Neatidėljokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra. >
Valandos: Nuo 9 vai. ry\o iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subMęmiti nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nėdčldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S'o. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.) Chicago.k— ...■■■■—

......................... ...... ! ■*/

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nuieina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų. Skyrlių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

Atfęstas* *.« • • • ••...... ♦ . • .. •m Valstija........ ........................................................1
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Ir teisėjai turės pun- 
čiuoti laikrodžius.

Kalintos taryba nutarė įtai
syti laikrodžius visuose pavie
to teismuose. Teisėjai turėsiu 
“punčiuoli” 
pradedami ir
darbų, taip kaip darbininkai 
dirbtuvėse.

tuos laikrodžius 
užbaigdami savo

Dešimtuko užtenka.
Sekretorius J. Rushkewicz 

paskelbė, kad dešimtuko pil
nai užtenka už stiklų mink
štų jd?riimų. Jis tajai paskel
bė po to, kai jis ištyrė, kad 
minkštų gėrimų pardavinėto
jai daro didelius pelnus.

Mirtinai pašovė žmogų
Pereitų septintadienj nežino

mas žmogus pribėgęs prie 
Franscisco Avellano, 25 m„ 
kampe 123 gat. ir Ashland 
Avė., gal mirtinai jį pašovė. 
Priežastis mežiinoma, tačiau f
spėjama, kad iš piktumo.

Suvažinėta keturi 
' žmonės.

Pereitų /pirmadienį gatvėse 
automobiliais gatvėse suvaži
nėta keturi asmens, trys vy
rai ir devynių metų amžiaus 
mergaite. Be to, dar vienas 
niuo pavojingai sužeista.

a s-

Šalta košė sušaldė 
meilę.

Harry Pernell kiek laiko 
vyko Chicagon, kad įsig'Hus 
mus savo nuniylėtijMMrZlis 
gyveno gana pigiai, maitinos 
vien tik šalta koše ir tam‘ pa
našiai. Jis čia namo neįsigijo, 
bet vieto to prarado savo nu
mylėtinę ir kiek vėliau pats 
susirgo nuo šaltos košes. Tuo

at-
na- 
čia

L>u<lu 
lieart”...

Plėšikai darbuojas.

rMT.DOME

■AVJDENUS.CHcKO.ni.

Bridgeportas’rrr*'

O

PADIDĖJO PASAŽIERIŲ PER- 
VAžINfiJIMAS, RAPORTUOJA 
UNITED STATES UNIJA.

Pereitų penktadienį, birželio 
d., Lietuvių Socialistų Jau-

By:®|Įį|Baer •

8 
nuomenės Lyga surengė lavi
nimosi vakarėlį Raymond Cha- 
pelčj. Pirmiausia drg. J. J. Če
ponis, L. S. J. L. organizato
rius, pristatė kalbėti drg. Ku
bilių. Jis aiškino iš kokių ele
mentų susideda

Toliau buvo 
padaro žmogų 
kitų gyvūnų.

Lavinimosi vakarai įvyksta 
kas penktadienis, išskiriant 
mėnesinį susirinkimą.

Minėtuose lavįinimosf (vaka
ruose galima prisirašyti prie 
minėtos lygos.

— Jonas.

Munšainė nuvarė j 
kapus.

PeTetitų pirmadienį pasimirė 
nuo munšainės Mrs. Margaret 
Craven, 35 m. amžiaus, 342 

-E. 75 gat. Tai jau bus 153 
munšainės auka Cook kauntėj 
nuo Naujų Metų. . s

Negerai vedus, bet dar 
negeriau ir nevedus.

Lietuvių Rateliuose
Išleistuvių vakaras

Rengiamas Pagerbimui drg. P, 
Grigaičio Išvažiuojant Lie
tuvon.

Kaip teko pastebėti, drg. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, trumpam laikui išva
žiuoja Lietuvon, čia nėra rei
kalo aiškinti kas yra drg. Gri
gaitis, nes Chicagos ir
Amerikos lietuviai jį labai ge
rai pažįsta.

Kad pagerbus drg. P. Gri-

visos

Otto Giese, 61 m. amžiaus, 
ir jo žmona, 60 m., <ix> ketu
ris dešimtys metų ženibinio 
gyveninio porų metų atgal bu
vo persiskyrę, nes jiemdviem 
pasirodė, kad pavieniai gyven-’
ti esu daug geriau. Tačiau po gaitį, kaipo didelį visuomenės 
poros metų jiedu Vėl persi- veikėjų ir vadų, socialistinio 
tikrino, kad vedusioms yra judėjimo /- 1
daug geriau gyventi negu ne- Pildomasis 
vedusiems. U° pagerbimui išleistuvių va-

Ti^igi, pereitų 
juodu vėl apsivedė.

atmosfėra.
aiškinama kas
skirtingu nuo

696 
tre-

yra

“darbuojas”. Mat jiems dabar 
laikas varyti “gešeftų” Jeffer- 
son miškuose. Nors, tiesų pa
sakius, jiems nekaip sekas. 
Mat žmonės jau pilnai persi
tikrino kas jie esu, ir tik 
nes” iš jų dabar krečia...

* ♦
*

Vienas apgailėtinas dalykas, 
tai kad daug vietos lietuvių 
vis dar užsiima svaiginančiais 
gėrimais. Ypač apgailėtina, 
kad nemaža randas ir jauni
mo, kuris vis dar mėgsta sky
stimėlį.

Pasidaugina^ lietuvtŲ le
gate profesija

“fo-

— Reporteris.

Bridgeportas
Pastaruoju laiku kai kiy*ie

Amerikoj, L. S. S. žmonės nusiskundžia, kad ne-
Komitetas rengia daug rašoma iš • šios lietuvių 

. « ■. ■■ . A. I tx a r. ■ ■ "1 « a ■a nr m ' 1 — 1 — 1 .* • I- -v . w % * f I I! jo pagerouuui j&ivioiuviU va-iKui
pirmadienį karų šeštadieny, birželio 16 d., gal

Plėšikams teko $11,000
Vakar įvairiose vietose plė; 

šikai padarė užpuolimus ir vi
sur jiems pavykę. Viso jiems 
teko virš $11,000.

Artiste laimėjo prizą.

Miss Ida McClelland, Art 
Instituto studentė, už savo 
darbų laifnėjb $1,000 scholar- 
ship. Kitos studentės ir stu
dentai laimėjo mažesnius scho-

Hull House svet., 800 S. Hal- 
sted St., prie Polk gat.

Rqikia |pastebetj, kad vaka
ras žada būti ytin įdomus, pa
mokinantis ir (visais žvilgs
niais. ^ražiifc/THife^alADllJ tikė- 

j tis, kad vi^i ‘ sųjungiečiai ;ir 
šiaip pritariantys socialistų ju
dėjimui lietuviai skaitlingai 
atsilankys į šį puikų pokilį. 
Pradžia 8 vai. vale.

---- Nugirdęs.

kolonijom laikraščiuose. Well,
I ir taip. Bet kas gi kaltas, 

jei vietos žmonės nesistengia 
informuoti lietuvių visuomenę 
apie savo kolonijos veikimų.

* Į ♦
♦

Well, ant /^Olstričio 
mainų dar neįvyko. 
Dr. Graičunas s žada 
karščiams užėjus kai 
laikui 
linti...

su “spyčiais”

’per- 
Tik kų 
vasaros 
kuriam 
prasiša-

—- Reporteris.

Cicero įvairumai
Brighton Part
nesenai s suorganizuota

Šiais metais teisių mokslų 
užbaigia žinomas chicagietis 
Jonas I. Bagdžiunas. Eilę me
tų jis mokinosi De Paul uni
versitete ir šių pėtnyčių gaus 
diplomų. (

Teisių mokšlų šiais metais 
taipjau užbaigė T. Kučinskas, 
mokinęsis Chicago Law mo
kykloje.

Advokatais į vienok jie pa
taps tik tada, kada išlaikys 
valstybinius egzaminus.

Susidūrė gatvekariai
Du Milwaujkee Avė. gatve

kariai prie 
tunelio susidi 
nių 
nemaža išg

Washington gat. 
rė. Keletu žmo- 

nepavojtyigai sužeidė ir 
ino.

AR JIESKAI 
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Pasažierų pervežimas United 
States Linijos rodos didelį pasi
dauginimų šiame sezone, negu 
tuo pačiu laiku pereitais metais. 
E. E. Mclįary, Trafic Manageris 
United States Linijos, pareiškę
šiandien, kad pasidauginimas šį 
pavasarį yra labai didelis.

“Už birželio mėnesį musų lai
vų patarnavimas f Londonu’ir 
Bremenu plaukiojo su dideliu 
skaičiumi pasažierių. Tas įskai
toma ir perdirbtame laive Ame
rica, kuris pradėjo plaukioti 
birželio 2 d. Jis gali vešti 
cabin pasažierių taipgi ir 
čios klesos pasažierių.

“Kadangi musų biznis
pasididinęs, tai mes esame pri
rengę plaukiojimų 5 laivus 
United States Linijos, kurie 
plaukioja į Londonu ir 6, kurie 
plaukiojo į Bremeną, įskaitant 
America ir George Washington, 
o Leviathan jau yra beveik pri
pildytas pasažieriais ir jis neiš
plauks ankščiau negu July 4 d.

“Yra žingeidu pranešti, kuo
met George Washington išplau
kė pereitą subatą į Bremeną ir 
jis išvežė 903 pasažierių, tai 
yra didžiausias laivas išplaukęs 
šiame sezone. George Washing- 
ton turi 343 trečios klesos pasa
žierių. Kiti visi laivai, sudėjus 
daiktan, kurie išplaukė tą pačią 
dienų turėjo 351 pasažierių.

“Mes gauname vis daugiau ir 
daugiau pasažierių todėl, kad 
žmonės pradėjo labiau interesuo
tis American Merchant Marine. 
Ant United States Linijos paša- 
žieriai gauna geriausį patarnavi
mą, tą pareiškia ir pasažieriai, 
kurįe plaukioja musų laivais 
Šiauriniame Atlantike.

O iielaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Buffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite i 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisius- 
kitę 75c. tiesiai į labarat'orijęi.

F. AD. RICHTER & CO. " 
104-114 So. 4th St.

Brooklyų, Ni Y.

SURASTA

611-613 Tacoma BĮ d g.
Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

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

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

JTEI nuolatinis skaitjnrvas knygoj ir 
Šiaip arti prie alcii} darbas paga- 
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 Šo. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Tai

Žaizda

ANT GALO
Systema svei 
įjnių gydytoji/ ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
,'gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
,■ ir M. B. Jewell

;os atgavimo. Gam-

Gal jums reikalingi 
akiniai

Negraži

NAUJIENAS: 
TEMYK “II.TIS— 

 

reikia gmimu

Lietuviai taipgi per 
ir progas sužino

NAUJIEI
TEL CANAL

I13S ShU Hilstcd M. CIICHO. ILL.

4R TEMYK
ii

IETIS———-J
O

ir parduoda 
jktai per

IAS

MENTHOLATUM
yra antisepti
kas ir pamažu

padeda

išgydyti

čia 
naujas lietuvių kliiubas, vardu 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Jis rūpinsis pagelbėti 
kiekvienam nariui išsiimti pi
lietybės popieras; jis stengsis 
padėti biednieįns arba naš
lėms gauti pašalpų iš miesto; 
jis stengsis padėti nariams iš
tirti dalykus, leį, bus reikalau
jama nuo kai kurių narių per- 
dideli taksai; jis stengsis rei
kale teikti savo nariams lega- 
lę pagalbų, nes turės savo ad
vokatų; jis stengsis suteikti 
savo nariams politinę pagalbų, 
k. t., gavime valdiškų vietų ir 
t. t. Be to, šis kliubas rūpin
sis ir pašalpos reikalais.

Reikia tikėtis, kad šis kliu
bas turės pasisekimo, ir kad 
jis augs sparčiai.

Sekamas kliubo susirinki
mas įvyks birželio 14 d., 8 
vai. vak., Mazenio svet., kam
pas Kedzie ir 39 St. Bus rin
kimas kliubo valdybos. Be to, 
susirinkime žada dalyvauti žy
mus politikieriai.

— Aleksandravičius

Vietos bučeriai savo nutari
mu uždaryti bučernes sekma
dieniais pusėjtiinai “užrūstino” 
musų moterėles. Kaip 
dauguma^ “kūmučių’’ 
mitinguoja ir rengias 
“trlįstų” sugriauti... 

* *
♦

Vasarai atėjus daug 
vių, kaip šeimynų taip ir pa- 
Mienių, Jpradėjp apsigyventi 
šioj lietuvių kolonijoj. Tik vi
sa bėda tame, kad trūksta na
mų. Per tai daug vedusių lie
tuvių turi nemaža “trubelio”, 
kol susiranda tinkamų gyveni
mui butų.

*

lietu-

visuomenes 6.

2. pramonės so- 7.

5. Stambiųjų di 
zacija ).
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SQUIKE EDGEGail—Misa Tricolet Is Ali There

girdėt, 
dabar 

bučerių

rganizacija 
komitetai 
įvarų sociali-

šįmct Chicagos Universitete 
baigė mokslus 650 studentų ir 
studenčių. Suprantama, jų tar
pe gal randas ir lietuvių.

8.
9.

naktį
(pir-

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucįus D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

K a m p Robey ir North Avė.
3.
4.

10.

puslapių.
Centai

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

įFor Beautiful

Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon tnakes 
Eyea Clear, Radiant,
Beautiful! Harmleas, Enjoyable. 
Sold by all Dniggjsts. Write for Bookleą

MARINE CO.,9 Ohfr

1. Politikos i ? 
revoliucija 
Stambiosios 
cializacija 
Pramones o 
Darbininkų

Vakar negras įėjęs Stanley 
Zagon, 30 W. 45th PI., gro- 
sernėn ir užrakinęs savininkų 
ledaunėn

JUOZAPAS POŠKEVIČIA

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
nedelioj birželio 10 d., 9 vai. 
pavieto ligonbutyj. Velionis 
paėj’o. Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio vai., Mazgailio kaimo, 
Amerikoj išgyveno 22 metu, pa- 

Iliko brolį Mykolą Brooklyne, 
brolį ir seserį Lietuvoj. Kūnas 
randasi 2358 So. Leavitt St. 
Laidotuvės atsibus birželio 13, 
8:30uval. ryto iš namų į Auš
ros Vartų bažnyčią, iš tenai į 
Šv. Mazimiero Kapines. Gimi
nes fir pažįstamus meldžiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Patarnauja B. Adomavičia

Laidotuvėmis rūpinasi Kazim. 
Švaranavičia.

650 studentu baigė mok
slus Chicagos uni

versitete.

Gaisras padarė $100,000 
nuostolių.

Pereitų -pirmadienio 
ištikęs gaisras Capital 
miau vadinusiame Masonic 
Temple) name, prie Chicagos 
teatro, padarė nuostolių už 
apie $100,000.

Tuo laiku ten laikė įvairios 
“lodge” draugijos savo susi
rinkimus. Apie 2000 žmonių 
buvo priversti bėgti lauk.

Be to, keletas ugnagesių ta
po pavojingai sužeista.

*
*

Užėjus vasaros karščiams, 
viešas lietuvių vedkimas Cice- 
roj, kaip ir kitur, biskutį ap
sistojo. Be piknikų ir šiaip iš
važiavimų, dabar mažai kas 
veikiama. Bet ir išvažiavimų 
neperdaugiausia rengiama. Tik 
kų musų 'bolševikėliai sukaitę

Kelias į Socializmą 
Paraše Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
\ Leidinys
Versta iš vokiečių kalbos

Knygutė
Kaina 35

Veįrta kiekvienam perskaityti.

NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St

BY LOUIS RICHARD

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišiapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt 8L 

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

9 iki 12 a. rn.

ANTANAS MARTIŠIUS
Lygiai metai sukanka 1923, 10 
d. birželio kaip persiskyrė su 
šiuomi pasauliu mano mylimas 
brolis, kuris paliko dideliame nu.- 
liudime mane ir švogerį Pran
ciškų Juotkų, pusbrolius Kazi
mierą. ir Stunislovą Martišių, 
Lietuvoj seserį Rozaliją ir švo- 
gerj Petrą Bartkų. Metai laiko 
praslinko kaip tu broleli nuo 
musų atsiskiria! amžinai, m»s 
tavęs daugiau nebesulauksim. 
Tegul tau būna lengva žemelė 
ilsėtis broluži.

Paliekame nubudime
Sesuo Joana ir visi Riminės.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



NAUJIENOS, Chicago, HL

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

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

Rengėjai.

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

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME
Trečiadienis, Birž. 13, 1923

NAMAI-ZEME

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

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

KELLOGG SWITCHBOARD
& SUPPLY CO, 

1066 W. Adams St.

Reikia

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

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

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

Pikniko Rengėjai.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, ne jaunesnės 25 metų; 
ne senesnės 35 metų. Geistina, kad 
mokėtų rašyt ir skaityt lietuvių kal
bos; šviesios išvaizdos ir kad turėtų 
kiek turto, be skirtumo tikybos. Aš 
esu 36 m. nesiniai likau našlys su 4 
kudykių: didysis 10 m., mažiausias 2 
m. Turiu nuosavą namą ir biznį, viso 
vertės $30,000. Užlaikymui biznio, 
vaikučių namo, esu priverstas 
vesti.

Kreipkitės:
Naujienos, 

3210 So. Halsted St. 
Box No. 33.

apsi-

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

JIESKO partnerių

Merginų ir jaunų moterų.
Mes reikalaujame merginų ir 

moterų senesnių negu 16 metų 
amžiaus lengvam dirbtuvės 
darbui.

Mašinų operatorkų
Inspektorkų
Nitavotojų
Punch press operatorkų.
Patyrimas nereikalingas. Ge

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

2221 So. Haisted St.

REIKIA darbininkų. Darbas 
lentų jarde. Nuolat ir švarus 
darbas su proga pasidaryti 
tally man ir gauti daugiau al
gos. Atsišaukite prie samdymo 
vartų.

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

Vienas blokas į rytus 
Ashllaidd Avė.

nuo

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

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

Vienas blokas į rytus nuo 
Asliiland Avė.

PARSIDUODA į grosernė ir 
bučernė sykiu suk namu. Sena 
išdirbta biznis. Geras biznis 
lietuviui. Arba mainysiu ant 
gero namo.

2462 W. 46th PI.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir lenkų kolonijoj.

Atsišaukite:
1035 N. Ashland Avė.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

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

M. J. KIRAS REAL ESTATE
1 IMPROVEMENT CO.,
3335 South Halsted Street, 

Yards 6894

Gražus dvarelis Lietuvoje

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

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

Kviečia Bendrų Reikalų Komitetas.

JIEŠKAU pusininko į saliųną, 
iš priežasties turiu du bizniu.

Atsišaukite
Naujienų ofise
po num. 267

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Teatrališko kliubo “Lietuva“ susi
rinkimas jvyks ketvirtadienj. birželio 
14 d., 8 vai. vak., Davis Square Par- 

•k‘o svet. Svarbių reikalų delei, visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti.

, — Valdyba.

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

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

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

Reikia —
Darbininkų abelnam dirbtu

ves darbui, 45-50c. į va'lan^>
Atsišaukite

FITZPATRICK BROS.
1319 W. 32nd PI.

REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimtie keturi centai į 
valandą. Atsišaukite į samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal &15U| £|t.

REIKIA —
BARBERIO
VAKARAIS IR
SUBATOMIS

2209 West 23-rd PI..

PARDAVIMUI

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

Sekretorius V. Mišeika.

JIEŠKAU prapuolusio Simu
ko, rudai margo, trumpų 
plaukų (gružas), 5 mėnesių 
senumo. Kas atras gaus $5.00 
dovanų.

1715 W. 46th St.

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

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI minkštų 
rimų Ice cream parloras, 
ra proga.

Atsišaukite:
4932 W. 14th St.

Cicero, 11.

ge- 
ge-

co.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ,
NAUJIENŲ

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

ryto iki 2 vai. po piet

REIKALINGAS patyręs bar
bens. Darbas ant visados.

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

PARSIDUlODA saliunas; vi
sokių tautų apgyventa. Senas 
biznis. Pardįioųu, pusę arba vi
są. Priežastį patirsit ant vie
tos. Atsišaukiti

1940 S. Isted St.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia

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

MOTERŲ

Indų plovėjų, $18 į savaitę. Mote
ries į kafeteriją, $15 į savaitę ir val
gis . Janitorkų, tmumpos valandos, 
$15 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted St.
2 floras.

REIKIA —
DARBININKŲ.

STANDARD MATERIAL
COMPANY,

607 W. 66th St.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis labai geras. Vieta apgyven
ta, švedų, vokiečių ir airių. 
Galima pirkti visą arba pusę. 
Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.. '

5128 S. Wentworth Avė.

REIKIA patyrusios virėjos ar 
virėjo dienomis nuo 8 ryto iki 6 
vai. vakare. Prašau atsišaukti 
greitai. Robey Restaurant 1564 
N. Robey St. \

turi REIKIA DAMMįĮ

REIKIA vyrų^-auolat vidui 
darbas, 50c į vąlaųdį.

Atsišaukite:
E. F. HOUGHTEN & CO., 

3534 Shields Avė.

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

3201 Auburn Avė.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos Į 24 vat

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geidaus 
’jalėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

MOTERŲ
REIKALINGA dish washer 

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

3206 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Ge
ra vieta, biznis gerai išdirbtas, 

REIKIA trukerių ir loduoto-1 apgyventa visokių tautų. Turiu 
jų prie budavojimo mažų na- parduoti, nes 'greitai turiu ap- 
mukų. Gera alga ir proga išsi- leisti miestą. Duke Kunded, 
dirbti į geresnį darbą, kaip tai 3027 So. Wentworth Avė. 
čekerių ir statytojų. Atsišau- Į Phone Boulevard 7955. 
kitę prie samdymo vartų.

HARRIS BROS., CO., 
1349 W. 35th St., 
Klauskit Mr. Dunn. 

Vienas blokas į rytus nuo 
Ashląnid lAve.

| RRIKALIN'GAjS atsakantis 
barberis, atsišaukit greitu lai
ku.

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

Norintieji pasigarsint J sekamos die. 
bos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

MERGINŲ ir moterų kon
troliavimui prie spėka varo
mų mašinų, abelna alga nuo 
$17 iki $25 į savaitę. Nuolat 
darbas. Elin and Golub, 3234 
W. 23rd St., 1 blokas j vaka
rus nuo. Kedzie Avė.

L. STRIUiPAS, 
1823 North Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKIA merginos namų dar

bui prie mažos šeimynos. Ge
ra

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

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.

EXTRA GERAS BARGENAS.
Bučernė turi būti parduota 

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

, , PARSIDUODA bučernė irREIKIA atsakančių selesmenų su - .. . . . .. .
troku ar be troko pardavinėjimui aug- grosernė. Puiki Vieta, lietuvių 
stos rųšies rūkytos mėsos ir dešrą, apgyventa. Biznis geras, par- 
Suteikite pilnas informacijas su apli-1 . . ... . .. n• | duosiu pigiai. Klauskite nuo 2

iki 4 po pietų.
Tel. Roosevelt 8626.

kacija.
Naujienos, 

1739 So. Halsted St, 
Box No. 263

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Kazi- 
jniero Stankūno, Kauno rėd., Šiaulių 
ap., Ligumų valsčiaus, Vebarių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti greitai, nes jojo 
sesuo Brigita pasimirė ir paliko tur
tą šimtą tūkstančių dolerių vertės. Aš 
laiškus gaunu iš visur, bet pinigų ne
galima paimt, pakol josios tikras bro
lis atsišauks. Aš suteiksiu visas žinias 
kaip kaslink tamstos sesers mirties ir 
pranešiu kaip reikia pinigus atimti, 
mano antrašas: Kastan Stockus, 1530 
Sangamon Avė. Springfield, III.

alga.
Atsišaukite:

2150 Alice Place
Tel. Brunswick 0875.

MOTERŲ į kelnių šapą, ki
šenių dirbėjų prie 
užsakytų kelnių.

Atsišaukite:
J. L. TAILOR &

315 So. Peoria

specialiai

co
st.

■REIKIA moMeny, skvumij. pARDAVJMUI (saliunas (ir 
grmdenų >r darbminkų Atsi- lunch.ruilnis; ilgas lysas, ge- 

v ra vieta- Parduosime pigiai, 
d“ bizniu.

IRON COMPANY Atsišaukite:
1760 Diversey Parkway 1959 CulIerton st.

RiEIKAĮLffiNGAS barberis va
karais ir Subatom nuo pietų.

Atsišaukite:
BRIGHTON BARBER SHOPdmo

4222^ Archer Avė. I1

PARSIDUODA barbemė ant 2jų 
| krėslų, viskas gražiai įrengta; randa
si geroj vietoj ant bizniavos gatvės. 
Biznis daromas labai geras, pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. Kreip- 

I kitės antrašu.
1 4642 So. Westem Avė.

PIRKIT DALGIŲ Iš LIETUVOS
Iš Lietuvos parsivežiau dalgių šie

no pjauti, kuriems ūkininkams reika
lingi, geri Lietuvos dalgiai, kurių ka
rės laiku nebuvo galima gauti, galite 
gauti pas mane, vienas dalgis $4.00, 
2 dalgiai už $7.Q£), Pasiskubinkit su 
pirkimu, nes tikrai turiu apie tris tu
zinus trubelinftp dalgių, nes kuriems 
pardaviau, labaifpuikiai šieną pjauja.

pasiųsti C O D. 
kančių antrašu:

Siųskite Money! Orderį, arba liepkit 
Siųskite laiškus se-

KASTAN STOCKUS
1580 Sangamon Ąve., Springfield, III.

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

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

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3385 South Halsted Street, 
Yards 6894

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

PARDAVIMpI soft drinks 
parlor. Biznis^ senas ir gerai 
išdirbtas. Svetimtaučių apgy
venta. prie šaipų. Priverstas 
parduoti, nes iuriu du bizniu.

222 W. 47th St.

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

Room 304,
10 N. Clark St.

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

DIDELIS BARGENAS 1

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

PARDAV1M 
Biznis geras, r 
Parduosiu 
lymą. Gera 
gui.

919

JI GROSERNĖ. 
,eša gerą pelną, 

už teisingą pasiu- 
vie a geram žmo-

muro

W. 35th St.

PARDAVIMUI biznis, auto
mobilių landrė 
garadžius. Pelno-$450 į mėne
sį. Turiu parduc 
na $2,500.

5615 Harper Avė.

Pardavimui 2 augštų geras 
namas 2 f lėtai po 6 ir 7 kambarius; 
su gasu. elektra ir maudynėms; augš
tas beismentas tinkamas padarymui 
Storo; yra garadžius dviem mašinoms; 
namas randasi ant bizniavos gatvės 
(Westem Avė. netoli 35.-tos, priešais 
bulvarą); kaina $10,000 
reikia į 
silanky]

ir simonizing

ti tuojau, kai-

grosernė ir 
ipgyventa

jwJ, apie pusę 
įmokėti kitus'ant morgičio, at- 

ykite dieną ar vakarais pas 
JOSEPH YUSHKEWITZ,

4034 Archer Avė., 
(prie Galifornia Avė.)

CHICAGO LAWN. Pardavi
mui 5 kamb. bungalow 60 pė
dų lotas. Kaina $3,500, $600 
cash, . $45 į mėnesį. Išmokėji
mais. Elektra, vanduo, maudy
nė, garadžius. Parduoda savi
ninkas. 5945 S. Kolin Avė.

PARSUDUODiA 
bučernė, vieta 
tuviais, parduosiu 'pigiai.

Atsišaukite:
3247 So. N organ St.

AUTOMOBILIAI

lie

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum-

KAS TURITE cash namą, o norite 
greitai parduoti, nėra skirtumo kokioj 
dalyje miesto, bučernė ar saliunaą ar 
kitoks biznis arba automobilių. Ar 
norite mainyti namą ant biznio, biznį 
ant namo. Mes perkam namus, biz
nius, mokame cash, o parduodame ant 
lengvų išmokėjimų. Kas turite par
duoti arba jieškoti pirkti. Kreipkitės 
pas mus, gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą.

ZAKSAS AND BALCHUNAS
• 828 W. 31 St.
netoli Halsted St.

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

3530 Parnell Avė.

jos nematę šio
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patamavim 
Jei

ą. Kaina $985 
norėsite iši nokčj imais.
BRIDGEPORT AUTO 

SALES CO.,
3207 So. Halsted St 

Chicagi, III.

I automobilius 
sėdynių. Nau- 
ir numalevo- 

igiai.

PARDAVIMU 
Oakland six, 5 
jai pertaisytas 
tas. Parduosiu f

Kreipkitės:
921 W. 49th PI.

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

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

4- --- UJ--- -----------------------
AR NORI PIGIAI PJRKT1 

bučernę? Netikėtas pardavi
mas, parduosiu už pirmą pa
siūlymą arba mainysiu ant na
mo, ar kitokio biznio. Kreip
kitės pas:

C. P. 5UROMSKIS, 
3346 So. Halsted St., 

Chicago, Įll.

MOKYKLOS

PARSIDUODA 
Six, 1923. Pigi 
jas.

karas, Elgin 
iai; kaip nau-

Atsišaukite:
1720 So. Union Avė.

Tel. Can 11 4126

PROGA gyventi ant ūkių 
laike vasaros ir gerai uždirb
ti. Moteris namų darbui, o 
merginos patarnauti prie sta
lų ir abelnam darbui. H. Hill, 
2636 Potomac Avė., 2 augštas, 
po 5 vai. vakare.

T

NAMAI ŽEME
ANT PARDAVIMO

Netoli nuo Vienu )lyno, 2 lubų na
mas mūrinis po 5 kambarius, štymu 
šildomas, elektra, v 
$12,500.

6 kambarių mūrinis namas, garu 
šildomas, vana, elektra, baisemantas 
ir viškai. viskas pilnuos klesos. Kai
na $8,500. I

Brigthon Park, mūrinis 2 lubų na
mas po 6 kambarius^ elektra, vanos 
ir tt. Kaina $7500. ’

Cicero medinis 2 lubų namas, 5 ir 6 
kambariai, elektra, vanos, cimento 
fundamentas, .renda $82.00 Kaina 
$7800.

Bizniavas medinis 2 lubų namas, 5 
ir 6 kambariai, cimentlnis fundamen
tas, elektra, vanos ir tt. Kaina $7500.

Mūrinis 2 lubų namas 5 ir 6 kam
bariai. eleetra, vanos ir garadžius. 
Kaina $9800.

Mislydami pirkti namą, sena 
naują, keripkitės pirmiau pas mus.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St.

Canal 1603

anos tt. Kaina

ar

PARDAVIMUI 
Geriausis bargenas prie Hal
sted gatvės, netoli 35 gatvės; 
biznio prąpertė, geriausiame 
biznio centre. — Krautuvė ir 
2 flatai. Reikia $6,000 pini
gais.

3511 So
ZON, 
lalsted St

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo i 
Lietuvą esu priverstas parduoti 2 na
mu beveik naujus. Vienas bizniavas 
muro namas, 2 aukštų, nešantis gera 
randą geriausioj vietoj ir gatvėje ir 
antras medinis dubeltavas, 2 pagyve
nimų, gerame stovyje ir gerą rendą 
nešantis. Antrašas 182 West St.. 
Westville, IĮ1. , .

PIRKfiJŲ ATYDAI

Turi būt. parduotas šią savaitę.

2 auk. mūrinis namas, 6-7 kamb. 
apie 10 metų senas, garu (steam), ap
šildomas — elektra/ gasas, laudry, 
renda $1,740, kaina tiktai $10,000, 
Įmokėjimas $8,500, namas randasi 
Auburn Parke.

Parsiduoda naujas biznio namas 
prie 79tos 2 blokai nuo Halsted į va
karus — 3 krautuvės — renda $3,660. 
kaina $29,000 —. įmokėjimas $12,000.

Parsiduoda naujas 2 auk. mūrinis 
namas, dar visai nevartotas, 5-5 kamb. 
garu (steam) apšildomas ir šiaip vė
liausiais įtaisymais, renda $1,800, kai
na $18,500, įmokėjimas $3.500, namas 
randasi ant Fairfield Avė, arti 59tos.

AUBURN PARK REALTY CO.
Mickeviče

7925 So. Halsted St. 
Tel. Vincennes 7400.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis 2 aukš

tų namas 6 ruimai viršui apačioj 4 
ruimai ir grosemė. Biznis išdirbtas 
Eer daug metų ir labai patogi vieta 

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

5752 So. Racine Avė. 
Tel. Wentworth 7363

VALENTINIS DRKSSMAKING 
COLLEGE.

24A7 Wwt MadUon Strert 
TeL Secley 1548

KlrptaiMf dezaininimaBf aiuvi- 
masf dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą divijimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
ciali* namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir nsmi kursai skrybilią 
padarymui. KmipkiUs, rašykit, 
arba telafonuokit klausdamos in- 
formsdją^

Bara Patek, pirmininkė

Amerikos Liotuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knvgveaystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos. Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
Ir pasimatyk ta mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budv, 
visokio išdirbimo automobilius. Laia- 
nius ir darbą ušttoinamo.

Dienoms ir vakarais kietos.
MUN8ON SCHOČL OP MOTORING 

1567 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)


