
ff ............ . .. .,.4

1 The First and Greatest Lithuanian Daily t n America NAUIIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWSr

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1 1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published by the Lithuanian News Publishing Co., inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Lietuvių Dienraštis Amerikoje Bntmd u Meond 01»m Mattar Mateh 1,1M*. Port Otfln ot Chicago, I1L.acdtt tba Art M įteik 1,1«7».

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Birželis-June 14 d., 1923___________j

1 <
Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. X. Kaina 3c -*BHB»>437 ____  No. 140

Chinijos preziden 
tas pašalintas

Anglija susitaikė su 
Rusija

100,000 valstiečių kovoja 
prieš uzurpatorius

Jungti Valstijos gal 
bandys taikinti

Reikalauja pamosuoti Nesusitaiko dėl arbitrą- 
politinius kalinius toriy

Užbaigia susirašinėjimus ir pri
žada negelbėti bolševikų 
priešininkams.

Anglija susitaikė su

Valstiečiai nepripažįsta naujos 
Bulgarijos valdžios, kurią įs
tatyti pagelbėjo ir komunis
tai.

Veda pasitarimus apie /išrišimą 
Ruhr ir kontribucijbs klau
simų. /

Civilinis karas Bulgarijoje
Jungt. Valstijos bandys taikini?
Militaristai išvijo Chinijos 

prezidentą
Apsupę Pekiną ir privertė pre

zidentą skubiai bėgti iš mie
sto. Chinija dabar neturi jo
kios valdžios.

niekas nenorėjo būti premjeru 
delei nepastovios politines pa
dėties.

Be to pereitą penktadienį 
sustreikavo Pekino policija ne
va dėl neužmokėjimo algos, 
bet ištikrųjų, kad sukėlus 
mieste sumišimus ir paskui 
pasišaukus kariuomenę, kad 
pagelba josios prezidentą iš-

LONDONAS, birž. 13. — 
Anglijos atsakymas į paskiau
sią Rusijos notą sako, kad ka
dangi Rusijos valdžia išpildė 
didžiumą Anglijos reikalavi
mų, tai susirašinėjimas tais 
reikalavimais šiuo ir užsibai
gia. '/♦ .

Anglija iš savo pusės, taip
jau varde visų savo kolonijų 
ir protektoratų j prisižada ne
gelbėti jokioms nedraugin
goms užmačioms prieš Rusiją 
ir visas jos respublikas.

PARYŽIUS, birž. 13.— Bul
garijos legacija paskelbė, kad 
100,000 valstiečių apsiginkla
vo ir sukįlo prieš naująją Bul
garijos valdžią kaipo uzurpa
torius ir kad 
mija nuolatos

Bulgarijos1 
goję skelbia,
yra priėmusi naująją Zankovo 
valdžią, bet visa Bulgarija jos 
nepripažįsta, 
ragina kitus 
vus nepildyti 
kymus.

Sofijos žinia sako^ 
Stambulinskis norėjęs 
kelbti diktatorium ir 

įsakęs karaliui ( Borisui 
rašyti apie tai dekretą. Kara
liuj paprašęs dviejų dienų lai
ko apsvarstymui ir tada jis 
sušaukęs visų partijų atstovus 
ir tada buvę sutarta nuversti 
Stambulinskio valdžią. Tame 
susirinkime dalyvavo ir komu
nistai. \

ta valstiečių ar- 
didinasi.
ambasada Pra-

kad tik Sofija

Ambasada todėl
Bulgarijos atsto- 
uzurpatorių įsa-

WASHINGTON, birž. 13. - 
Jungt. Valstijos paduos Fran- 
cijai ir Belgijai draugišką pa
siūlymą išrišimui Rurar ir kon
tribucijos klausimų. /

Sprendžiama, kad tai tapo 
nutarta eilėj konferencijų tarp 
valstybės sekretoriaus Hughes, 
Amerikos ambasadoriaus Ang
lijoje Harvey ir Amerikos am
basadoriaus Belgijoj 
tu jie taipjau tarėsi 
zidentu Hardingu.

Kokioje formoje ie pasiūly
mai bus padaryti, 
ma, bet manoma, ^ad Jungt. 
Valstijos kooperuos 
ja per ambasadoriį Harvey, 
kuris draugauja su 
Baldwin. Abu 
užilgo grįšta 
liau eiti savo

Iš Europos
kad ji yra tiek įsip 
vitarpinius kivirčids, 
nebeįstengia tarp £avęs susi

taikinti ir nori, kad 
pašalinė valstybė, 
Jungt. Valstijos, įsimaišytų ir 
Europą sutaikintų.

Visi kar- 
ir su pre-

Civilinis karas Bulgarijoje 
jau prasidėjo

Du

kad 
pasis- 
buvęs 
pasi-

PEKINAS, birž. 13. — Pre
zidentas Li Yuan-Hung, mili
taristų armijai apsupus sosti
nę, pasidavė militaristų spau
dimui ir specialiniu traukiniu 
išvažiavo į Tientsin.

Militaristų vadas Pekino 
apygardoj, kurio armija stovi 
prie Pekino vartų, pakartoti
nai reikalavo, kad prezidentas 
pasitrauktų. Už valandos prieš 
prezidento Įpasišailinimą jis 
davė prezidentui įspėjimą, kad 
jei jis tuojaus nepasitrauks iš 
vietos, armija įeis į miestą ir 
prievarta prezidentą pašalins.

Tada prezidentas skubiai iš
važiavo į stotį, kur jau laukė 
iškalno prirengtas bėgimui 
traukinis.

valstiečių ministeriai už
mušti mūšiuose. Stambulin- 
skis bėgąs iš Bulgarijos.

Nėra valdžios

Naujuoju prezidentu vei
kiausia bus paskirtas Jnilita- 
ristų vadovas gen. Tsao-Kun, 
stiprus vadas Čihli militaristų 
partijos.

Prezidentas Li pasitraukė iš 
miesto tik tada, kada pama
tė, kad jam nepasiseks sudary
ti naują kabinetą. Jis jau me
tai atgal padavė parlamentui 
savo rezignaciją ir prašė ją 
priimti, bet jis pareiškė^ kad 
jis niekados nesutiks pavesti, 
Chiniją į militaristų rifiikas. 
Jis dabar telegrafavo gen. 
Tsao-Kun, kuris siekiasi pre
zidentystės ir gen. Wu Pei-Fu, 
kuris remia Pekino valdžią, 
klausdamas ką jie mano da 
ryti dabar.

To pareikalaus St. Louis pilie
čiai prezidentui Hardingui 
atsilankius į jų miestą.

ST. LOUIS, Mo., birž. 13. 
— Prezidentas Hardingas ta
po paprašytas priimti delega
ciją žymesniųjų St. Louis pi
liečių, kada jis apsilankys šia
me mieste birželio 21 d. Ta 
delegacija reikalaus paliuosa- 
v-imo 51 politinių kalinių, ku
rie vis dar sėdi federaliniuose 
kalėjimuose dar nuo karo lai
kų. Delegacijon be kitų įeina 
ir katalikų arcivyskupas Glen- 
non ir episkopalų vyskupas 
Johnson.

neskelbia-

su Angli-

premieru
ambasadoriai ne- 
užsien 
pareigas.
yra g

lin ir to-

;auta žinių, 
nusi į sa- 

jog ji

susirė- 
sargy-

Stambulinskis esąs 
suimtas

kuri kita 
geriausia

Miestas šiandie buvo ramus. 
Betgi Chinija pasiliko netik be 
prezidento, bet ir be kabineto, 
kadangi kabinetas rezignavo 
keletą plienu atgal ir irgi iš
važiavo į Tientsiną. Numato
ma, kad kabinetas rezignavo 
vien tik todėl, kad tuo paša
linus iš vietos prezidentą ir 
pastačius jo vieton kokį mili- 
taristą.

Prezidentas kvietė senąjį 
premjerą eiti savo pareigas iki 
bus sudarytas naujas kabine
tas, bet premieras nesutiko su 
tuo. Prezidentas tada bandė 
sudaryti naują kabinetą, bet

Reikalauja suspausti 
Ghiniją

Amerikiečiai spiria savo val
džią įsimaišyti į 
reikalus.

Chinijos

13. —
Cb/tnijoj 
kamera

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMĖ”.
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 kąd šie metai yra namų 
pirkimo metais.

SHANGHAI, birž. 
Amerikos Assocliacij'a 
ir Amerikos prekybos 
Shanghai pasiuntė pareiškimą 
Jungt. Valstijų valstybės de
partamentui, reikalaujantį, 
kad Amerikos valdžia kriovei- 
kiausiai įsimaišytų į Chinijos 
reikalus, nes padėtis darosi ne
pakenčiama ir amerikiečių gy
vastims Chinijoje gręsia pav 
jus; taipjau esą amerikiečių 
prestižas mažėja ir biznis 
smunka delei stokos Amerikos 
valdžios tvirto nusistatymo.

Tie'Ąmerikos biznieriai Chi
nijoje reikalauja, kad Chinijo
je butų padaryta intervencija, 
jos finansai butų paimti sve
timų šalių kontrolėn, z Chini
jos kariuomenė nuginkluota ir 
visose strateginėse vietose kad 
butų pastatyta svetimų šalių 
kariuomenė.

To paties esą reikalaują it 
Anglijos biznieriai iš savo val
džios.

BIELGR AIDAS, birž. 13. — 
Jugo Slavijos laikraščiai gavo 
žinių, kad civilinis karas siau
čia visoje Bulgarijoje.

Buvusieji ministeriai Obov 
ir Duparinov likę užmušti mū
šiuose su naujosios valdžios 
kareiviais. >

Stambullinskis bėgąs.
SOFIJA, birž. 13. — Buvu- 

&is premieras Stambulinskis, 
lydimas vieno draugo, bėgą£ 
raitas per kalnus čentralinėje 
Bulgarijoje. Jį vejasi valdžios 
raitoji kariuomenė.

• Vakar kareiviai buvo 
mę su Stambulinskio
ba, bet pačiam Stambulinskiui 
pasisekė pasprukti. Karo mi
nisterija tvirtina, kad jis pra
liejęs kraujo, tai ir pasigailė
jimo jam nebusią teikiama, 
bet busiąs sušaudytas, jei tik 
bus pagautas.

Užsienio (reikalų irjinisteris 
Kallov išleido pranešimą, ku
riame jis tikrina, kad naujoji 
Bulgarijos valdžia siekiasi tair 
kos ir pastovumo pačioje 
Bulgarijoje ir pildymo visų 
internadionajinių Bulgarijos 
obligacijų, taipjau taikaus su
gyvenimo su kaimininėmis ša
limis.

Bulgarijos seimas tapo pa
leistas karaliaus įsakymu, nes 
jis ta'pęis -išrinktas neteisingai, 
ir suktybėmis. Nauji rinki
mai, sulig konstitucijos, turi 
įvykti ne vėliau kaip už dvie
jų mėnesių. Tada bus suda
ryta ir pastovi ministerija.

Valdžia tvirtina, kad ji at
stovaujanti visas partijas, nes 
ir ministerijon įeinančios vi
sos partijos, išėmus komunis
tus. Socialistus atstovaująs ge
ležinkelių, pašto ir telegrafų 
jninisteris Dimo Kazasov. - Val
džia taipjau tvirtina, kad^įbr^ 
versmą padarė visai ne mili
taristai * ir kad makedoniečiai 
neturi jokios įtakos į vald-

BUCHARESTAS, birž. 13.— 
Gautomis žiniomis, nuversta
sis Bulgarijos premieras Stam- 
dkilinskis tapęs -sugautas nau
josios valdžios kareivių ties 
Petrič.

Sukilę valstiečiai yra apsup
ti arti Slavovice. Kitose vieto
se kareiviai atmušę valstiečių 
atakas. Tečiaus valstiečių su
kilimas plėtojasi ir manoma, 
kad naujoji valdžia neilgai te
įstengs 'išsilaikyti. Bulgarijoj 

yra įvesta aštri cenzūra, taip 
kad mažai galima gauti iš ten 
teisingų žinių.

Francuzai nušovė tryliką 
vokiečii

Miesto taryba šlapia
Reikalauja pakeisti prohibici- 

jos įstatymus.

CHICAGO. — Miesto taryba 
vakar 37 balsais prieš 8 pri
zmė rezoliuciją, kurioj kong
resą prašoma pakeisti prohibi- 
cijos įstatynilis taip, kad bu
tų leista išdirbinėti ir parda
vinėti lengvą vyną ir alų.

Rezoliucija tapo priimta po 
aštrių ginčių, nes sausieji dė
jo didelių pastangų neprileisti 
rezoliucijos prie balsavimo.

t ____________ _____

AREŠTAVIMAS JAUNOS 
PORELĖS.

VokieČią’ inžinieriuj nuteistas 
sušaudymui už sabotažą. Turėjo leidimą vesti, bet gy

veno nevedę.
BERLINAS, bire. 13. — 

Vienuolika vokiečiu užmušta 
Ruhr distrikte nuo to laiko, 
kaip Dortmunde liko užmušti 
du fjnancuzų ųnterjoficieriai. 
Dortmunde pereitą šeštadienį 
užmušta šeši vokiečiai.

Nuteisė sušaupyinui

13.

Buriasi prieš Bulgariją
Bulgarija yra apsupama sveti

mų šalių kariuomenių.

ATHENAI, birž. 13<— Bul
garija dabar yra apsupama 
svetimų šalių armijų, delei Bal
kanų susirūpinimo sukilimu 
Bulgarijoje ir nuvertimu val
stiečių valdžios.

Jugo Slavija, Graikija ir Ru
munija koncentruoja armijas 
palei Bulgarijos rubežių, kad 
apsaugojus savo rubežius. Vi
sos tos trys šalys sutarė laiky
tis neutraliai linkui Bulgarijos 
iki nebus matyt tikrųjų pasek
mių sukilimo.

MAYENCE, birž
Franeuzų karo teisinas nutei
sė sušaudymui vo^iečjų inži
nierių George, kuris) dirbo Ba
deno anilino ir soqos dirbtu
vėse Ludwigshafene 
kaltinimas už sabotažą ir fran
cuzai tvirtina, kad jis prie kal
tės prisipažino.

Recklinghausene 
pabroliai nušovė d ji• vokiečius 
už pasirodymą gatvėje uždrau
stu laiku.

Jis buvo

franeuzų

Prohibicijos agentas už 
mušęs lietuvį

95,000 markių už $1.

NEW YORK, birž. 13. - 
Vokietijos markės šiandie bir
žoje .taip nupuolė, kad 95,000 
markių parsidavinėja už vieną 
Amerikos dolerį.

Pavieto komisionierius 
. Ryan mirė

CHICAGO. — Vakar Univer- 
sity ligoninėj pasimirė nuo 
ajpoplek^ijds pavįieto Ijcomiisio- 
nierius Daniel Ryan, buvęs pa
vieto tarybos prezidentas. Jį 
apopleksija užgavo važiuojant 
į miesto salę geg. 28 d. Jis bu
vo 61 m. amžiaus, šalygatvių 
kon trak torius.

Valdžia kaltina Stambulin- 
skį, kad jis varžęs žmonių lai
svę, kad jis ^naudojęs val
stybės pinigus saviems reika
lams, nes esą pas jį rasta iki 
24,000,000 Ievų, taipjau jis tu
rįs nusipirkęs daug namų už
sieny, nors užinidamas pre- 
miero vietą jis jokiJ turto ne
turėjęs. Taipjau jis suteikęs 
valstiečiams, per Valstiečių 
ępaqionajines Sankrovas, mo- 

ų ant Bulgarijos ekspor- 
importo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 13 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
banką buvo įkaitoma Amerikai phii- 
rab iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių......
Danijos 100 markių........
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų..............

si Lietuvos 100 Litų______
Lenkų 100 markių ........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų........
Vpkiitijoi lOOųnarkių

.... $4.68 

........ Hc 

.... $6.64 

... $17.65 

.... $2.78 

.... $6.42
r$io.oo 
...... %c 
... $16.66 
.. $39.20 
.. $17.98 
,.. $26.63

PHILADELPHIA, j Pa., birž. 
13. Jankauskiehė padavė 
skundą specialiniamj koronerio 
tyrinėtojui Rovvlanjl, kad pa- 
skilbęs prohibicijo 
James L. Asher i 
vyrą Petrą Jankau

Agentas Asher, 
pramintas “lone \yolf” pagar
sėjo Washingtone, 
darė daug medžioklių ir suga
vo daug (munšainjo pas gana 
žymius ir turtingus žmones. 
Dabar jis daro medžiokles Phi- 
ladeiphijoj, Jis jpadarė kratą 
ir pas Jankauskus, bet nors 
stropiai jieškojoJ nieko nera
do. Tada, Jankauskienė liudi
ja, tas agentas/ taip užpyko, 
kad nieko nepelnė, jog pastvė
rė bonką ir siųogė jąja į gal
vą Jankauskui 
sukrito, tai prjadėjo jį spardy
ti kojomis. Agentas Jankau
ską taip skaudžiai 
kad tasis veikiai po to mirė.

i agentas 
žmušė jos 
•ką.

kuris tapo

kur jis pa-

o kada tasis

MOLINE, III. — Vietos po
licija areštavo jauną lietuvį, 
Juozą Misdonskį, 17 metų, ir 
onergajitę Emejliną Hardesty, 
15 metų, abudu iš Sterling, 
III. Areštuota juodu už tai, 
kad birželio 3 d. pabėgę iš 
namų gyveno kaip vyras su 
pačia, nevedę, nors vedimo lei
dimą (“license”) buvo išsirū
pinę, pameluodami,* kad vie
nas esąs 26 mėtų, o mergaitė 
— 17 metų. Mergaitės tėvai 
skundžia Juozą Misdonskį dėl 
nemetės dukters suvedžiojimo. 
Misdonskis, kadangi negalėjo 
gauti reikalaujamos 2500 dol. 
kaucijos, iki teismo*turės sė
dėti kalėjime.

CHICAGO. — Vakar mayo- 
ro raštinėj įvyko gatvekarių 
kompanijos ir darbininkų su
sirinkimas išrinkimui arbitra- 
torių, kurie turės spręsti apie 
darbininkų reikalavimą {pakel
ti algą. Bet prie jokio susitai
kymo neprieita. Darbininkai 
siūlė, kad taryba susidėtų iš 
trijų arbitrą torių — darbinin
kų ir kompanijos atstovų ir 
mayoro. Dever nuo arbitrato- 
riaus vietos atsisakė. Kompa
nija gi siūlo, kad butų paskir
tas vienas kuris federalinis tei
sėjas, ar visi trys apeliacijos 
teismo teisėjai. Tokį pasiūly
mą darbininkai atmetė, šian
die vėl bus laikomas susirin
kimas rinkimui arbitratoriu. fc"

Jugo Slavija ginkluojasi 
prieš Bulgariją

LONDONAS, birž. 13. — 
Jugo Slavijos ambasadoriams 
talkininkų šalyse tapo įsakyta 
atkreipti talkininkų valdžių 
domę į gautas Bielgrade ži
nias, kad naujoji Bulgarijos 
valdžia mobilizuoja daug di
desnę kariuomenę, negu kad 
Bulgarijai yra leistina Neuilly 
sutartim, kuri aprubežiuoja 
Bulgarijos armijos didumą.

Jeigu Bulgarija tuojaus ne
sustabdys mobilizacijos, tai 
jai bus pasiųstas įspėjimas. 
Tą įspėjimą veikiausia pasiųs 
bendrai Jugo Slavija, Graiki
ja ir Rumunija.

Mažosios entente šalys pri
sibijo, kad naujoji Bulgarijos 
valdžia, numalšinusi valstie
čius, gali palikti didelę ka
riuomenę ir ta$įa atsisakyti 
pildyti sutartis. ,

Jugo Slavija dabar siunčia 
dar didesnę ' kariuomenę prie 
Bulgarijos rubežiaus, kur jau 
stovi kelios divizijos kariuo
menės.

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:26 v.; mėnuo leidžiasi 7:33 
valandą vakare.

Jau Tik Keletas Dienų Laike 
Liko iki Naujienų Ekskursijai

Todėl kurie rengiatės važiuoti, pasirūpinkite, 
kad j ūsą pasportai ir visi dokumentai butų su
tvarkyti taip, kad neturėtumėte nemalonumų 
kelionėje. Ilel “Income Taxų” pasirūpinkite 
gauti raštiškus liudijimus nuo savo darbdavių, 

' parodančius uždarbį už 1920,1921, 1922 ir 1923 
metus ir atsilankykite į Naujienų ofisų birželio 
18 dieną.

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

sumušė,

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

So. Halsted St, Chicago, I1L
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Kas Dedas Lietuvoj
a 1 ...... ■ P ■■ ——m—

Lenku žiaurybės auka.
Alytus Ek. — Gegužės m. 

11 d. Alytuj Nemune ties lyt
laužų rasta lavonas. Pasirodė, 
ka<i tai n. a. mokytojaus Juo- 
zas Bloznelis, kurį vasario 8* 
d. lenkai išvarė iš Uceikos dva
ro (šioj pusėj demarkacinės 
linijos), o paskum nužudė. Ge
gužes mėn. 13 d. lavonas iškil
mingai palaidotas Alytaus ant
ruose kapuose.

Kiek pareina laikraščių 
į Penevėžį.

Panevėžys (Ek.) — Per Pa
nevėžio paštų—balandžio mėn. 
š. m. prenumeratoriai gaudavo 
Šiuos laikraščius: “Lietuva” 
980 egz, “Laisvė” 60, “Lietu
von Ūkininkas” 48, “Vienybė” 
100, “Ganytojas“ 35, “Pavasa
ris” 30, , “Darbininkas“ 25, 
“žvaigždė” 65, “Žemdirbių Bal
sas” 70, “Vyriausybės Žinios” 
85, “Dzien Kovvienski” 15, “Žy
dų Balsas” 90, “Žydų Naujie
nos“ 35, “Sietynas” 20, “So
cialdemokratas” 58, “Nowiny” 
15, “Karys” 200, /“Gimtoji 
Pastogė” 420, /^Tėvynės Sar
gas” 200, “Trimitas” 120, “Lie
tuvos Žinios“ 25 ir “Krašto 
Balsas“ 45.

Prie to iš užsienių gauta: 
lietuvių kalba 130 egz. ir sve
timomis kalbomis 180.

Kaunas
Vytaito ąžuolyno apžiūrėjimas

Gegužės 15 d. š. m. Ž. Ūkio 
Ministeris Aleksa ir Kr. Ap
saugos Min-ris Sližys su Mies
to burmistru Vileišiu ir Miesto 
Statybos Skyriaus vedėju inž. 
Vizbaru, miesto tvarkos ir iš
planavimo inž. Jokiniu yra 
apžiurėją Vytauto ąžuolynų ir 
aptarę klausinius, kur galima 
leisti namais apstatyti priklau
santieji miestui arba valdžiai 
sklypai. Einant miesto naujuo
ju planu, prie kurio sudarymo 
pasidarbavo specialiai pakvies
tas iš Kopenhagos inž. Frand- 
senas, visas Vytauto ųžuoly- 
nas nebus apstatomas ir priva
lo pasilikti nuolatiniu \gryno 
oro šaltiniu Kauno gyvento
jams.

Visa ta vieta, kur buvo ge
gužės 6 dienų apsodinta mau
medžiais, naujoji alėja, kurių 
medžių sodinimo šventės ren
gėjai yra pasiskubinę pavadin
ti gegužės alėja, * nė iš vienos 
nė iš kitos pusės nebus namų 
statoma. Patekusios spaudon 
žinios, kad miestas nori iškirs
ti kai kuriuos ųžuolus, visai 
neatsako tikrenybei. Ši alėja 
tai grynai busimojo Vytauto 
parko alėja; kad apsaugojus 
šių dalį nuo ištrypimo ir nuo 
gyvulių ganymo, numatoma 
jau šių vasarų aptverti tų ųžuo- 
lyno dalį lengva tvorele.

Prie apžiūrėjimo vietoj ir 
išaiškinimo, kaip busimos gat
vės ar alėjos turėtų eiti, buvo 
patarta padaryti maži griove
liai, kad nurodžius, kaip turės 
eiti gatvės, o kai kurių ųžuoly- 
no vietų nusausinimui jau šių 
vasarų manoma iškasti laiki
nai gilesni grioviai.

Galop buvo apžiūrėta vieta, 
kur einant Frandseno projek
tu, turėtų būti pastatyti Uni
versiteto rūmai, būtent, aikštė 
tarp Tunelio gatvės ir bevielio 
telegrafo stoties. Kų nors ga
lutinai nutarti šiandien nėra!

. i
galima, nes visas miesto nau
jas planas turės dar būti ir 
Miesto Tarybos ir gal Minis- 
terių Kobineto patvirtintas.

[“L-va”].

Lenky-Lietuviy ginčai 
nebesibaigia

Kaunas E. ---- Lenkų žandar;-
merija 1921 m. keliais atve
jais perėjo Curzono linijų Su
valkų rajone ir užėmė eilę 
lietuvių kaimų Lietuvių pusė
je, kaip tai: Biulziskų, Aglinę, 
Padvaiponių, Vaiponių, Ccgel- 
nę, TrUmpališk, Trumpalius, 
Giluišių, Naujos. Alksnėn., 
Senuosius Alksnėnus, Buro
kus, Paliunas, Dušnica, Meje- 
rio Alnus, Volmerio Alnus, ir 
tt. 1921 m. lapkričio 28 d. no
ta Tautų Sąjungai Lietuvos 
Vyriausybė protestavo prieš 
tokius lenkų neteisėtus įsiver
žimus ir pasiuntusi Tautų Sų- 
jungos Sekretoriato žiniai že
mėlapį su Tautų Sujungus 
Kontrolės Komisijos pravesta 
demakracijos linija prašė T. 
S. Tarybų paveikti į Lenkus, 
kad jie atitrauktų savo žandar
merijų iš Lietuvos teritorijos 
ir respektuotų Curzono linijų. 
Generalis Tautų Sujungus Sek- 
returius priėmė domėn tų Lie
tuvos Vyriausybės protestų ir 
notifikavo jį Tarybai ir Są
jungos nariams. Šių metų va
sario mėnesį Lenkai ėmė už
iminėti aukščiau minimus kai
mus reguliaro jkarliuomene. 
Lietuvos Vyriausybė dėl to pa
siuntė vasario 23 d. protesto 
telegramų Tautų 'Sujungus Ta
rybai. Tik kų gautomis žinio
mis, atvažiavusi į Aglines 
(Jegliniec) kaimų kokia tai 
lenkų komisija pareikalavo 
ultimativioje formoje, kad 
lietuvių policija prašalintų iš 
to lietuvių pusėje esančio kai
mo, grasindama priešingu at- 
Vėju atidengti ugnį. \

Pasėliy stovis Lietuvoj 
1923 m. gegužės 1 d.
Lietuvos žemės Ūkio ir Vals

tybės Turto Ministerijos Statis
tikos skyrius skelbia šitokių ži
nių apie pasėlio stovį Lietuvoj 
š. m. gegužės 1 dienų:

Pereitų balandžio imcndsį 
lauko augalams augti sųlygos 
buvo blogos. Pirmoj balandžio 
mėnesio pusėj visoj Lietuvoj 
buvo sausi ir šalti vėjai. Die
na temperatūra nepakildavo 
aukščiau 10° C. naktį gi kris
davo keletu laipsnių žemiau 
0°. Antroj mėnesio pusėj vė
juotas oras persikeitė į lietin
gų. Pradedant 15 d. ir iki pat 
balandžio mėn. pabaigos lijo 
smulkus ir šaltas lietus dažnai 
persikeisdamas į sniegų. Vie
tomis, Pažiniausia 'šiaurūs ap
skričiuose, pasnigdavo gana 
daug, ir sniegas laukuose pra
gulėdavo po koletų dienų. Že
mės ūkio korespondentų pra
nešimais visą balandžio mėne
sį nebuvo šiltų saulėtų dienų 
— svarbiausiam geram, auga
lų auginiui sąlygos. Visų pa
minėtų meteorologinių sąlygų 
dėlei, suprantamas dalykas, 
kad balandžio pabaigoj pasėlių 
stovis negalėjo griežtai skirtis 
nuo jų stovio pačioj pavasario 
pradžioj. Žemes ūkio kores
pondentų iš 213 valsčių prane
šimų davinius suvedus, bend
rai imant žiemkenčių pasėlių

litų. Dienos mokesnis darbi
ninkėli i.OOu-1J50 (litų mažes
nis negu darbininkui. Sulygi
nant su pareitų metų pavasa
riu mokesnis šįmet du kartu 
didesnis negu pernai.

Žemiau dedamas 575 žemės 
ūkio korespondentų pranešimų 
apie pasėlius suvedimas. Ko
respondentų pranešimais pasė
lių stovis įvertinamas sekan
čiais pažyminiais: labai geri —

Į- — 2, vidutiniai — 3,

stovis visoj Lietuvoj įvertina
mas tuo pačiu pažyminiu, kaip 
ir prieš tris savaites, būtent: 
žiemkenčiai rugiai ir pirma
mečiai dobilai, įvertinami kai
po vidutiniai (3), žiemkenčiai 
kviečiai — blogiau negu vidu
tiniai. Darant įvairių apskri
čių pasėlių stovio sulyginimų 
griežto skirtumo nepastebia- 
ma. Prapuolusių pasėlių, rei
kalingų ątsčti, plotas įvairiuo
se apskrituose svyruoja nuo ge‘rį 
1% iki 8% (Kretingos apskr.) blogi — 4, labai blogi — 5 
ir vidutiniškai visai Lietuvai 
atatinka 3%, kas neviršija pa
prastos normos. Pievų ir z lan
kų žėlimas dviejuose apskri
čiuose (Trakų ir Ukmergės) 
įvertinamas vidutiniškai (3), 
o visuose kituose apskričiuose 
žemiau vidutinio (3,6). Žolė 
visų apskričių neužliejamos 
pievos kolei kas atbodo blogai.

Bendro nusiskundimo pašaro 
nedateklium, kaip buvo parei
tų metų pavasarį, šįmet ko
respondentų pranešimuose ne
sutinkama. Balandžio mėn. že
mes ūky pradeda sėti vasaro
jų. Geram orui esant vasaro
jaus sėja prasideda balandžio 
pradžioj. Šiais metais dėl oro 
šaltumo vasarojus pradėta sėti 
tik apie balandžio 20 d. Pra
džioje balandžio kai kur įsėti 
žirniai nesudygo ir buvo rei
kalinga persėti juois išnaujo. 
Prasidėjus pavasario lauko 
darbams pastebimas darbinin
kų trukumas gretimuose su 
Vokietija apskričiuose. Viduri
niuose Lietuvos apskričiuose 
lauko darbininkų stokos ne- 
pastcbiaina. Įdienos užmokes- 
nis darbininkui, duodant mais
tų, svyruoja nuo 3 iki 4 litų; 
o be maisto nuo 4.50 iki 5.50

DIDELE OLSELIO
RUBU KRAUTUVE

Išsibaigi lysas! einame lauk iš biznio

VISU $95,000.00 SIAUS
BUS IŠPARDUOTAS

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONftS 00

1923 m. 1922 m.
Augalai: 10 bal. 1 geg. 10 bal.

2,9
1 geg.

23žem. rugiai 8,0 8,0
“ kviečiai 8.4 8,4 8,2 8,2

Dobilai 3,0 3,0 8,0 3^
Žolė laukų — 8,6 —- 8,4
Žolė pievų — 4.0 — 8,9

pasėliųšių metųLyginant 
stovį su to paties laiko pasėlių 
stoviu pereitais metais didelio 
skirtumo nepastebima. Mete- 
reologinės sąlygos pareitų me
tų pavasarį buvo žymiai blo
gesnės, bet derlius buvo visiš
kai patenkinantis, todėl, kad 
šiais metais butų blogas der
lius pakol kas netenka manyti. 
Kiek gauta patirti paskutinė
mis dienomis, gegužės mėn. 
pirmoje pusėje žiemkenčių pa
sėliai pradėjo taisytis ir žymiai 
eina, geryn.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (h* taksai

UAJESTir
ni-THBATRE.-W

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

kruL paveikslai.
° Kur gauni pilną pinigų verty

DAVID RUTTER & CoJ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai U ratail 
Hemų. Visur pristatom.

; South Side ofisas 8301 Normai Av. |
i Tel. Yards 2296.
L-------- ---------------------—

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pildau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48. vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai“ 

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

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

s.
PRAKALBOS!

Temoje: Ant kokių ženklų galima patėmyt 
Dievo Karalystę, jau prisiartinančią? kurioje 
teisybė, meilė, brolybė viešpataus, ašaros, li
gos, skausmai ir mirtis bus prašalinta.

Kalbės F. Zavist
Mildos svet., 3142 S. Halsted St.

Ketverge vakare, Birželio 14, 1923
Pradžia 7:30 vai.

Įžanga dykai. Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

PRAKALBOS Sll PAVEIKSLAIS 1
Temoje: ženklai antrą sykį Kristaus čia buvimas

Bus ir daugiaus įdomių dalykų rodyta. Kas žingeidaujate atsižinoti 
nustebinančių dalykų prašom atsilankyti į

Wicker Park Hali
2046 W. North Avė, Chicago, III.

Pelnyčius vakare, Birželio 15 1923 m.
Pradžia 7:30 vai.

KALBĖS’ S. J. BENECKAS
Įžanga liuosa. Kolektų nėra. Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Danieliaus Regėjimas.

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

terims. Ncsirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo D r. Van Paing, kurk supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti shvo ligos priežastį Nenuodinllte savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chronŪką vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egsaminacUą. Jūsų kraujas ir Slapumas 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, lytiSkų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia speclalio gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorijai

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1111.
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

HA DDHAD Busto Telefonas. A, DKUAU Armitage 3299

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motera Ligos.

7 West Madison St, kantb, 1202. Kampas Stato gat. 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Ofiso Telefonas nn 
Central 4104

TIESIAI PUBLIKAI
PIGIAU NEGU PADARYMAS KAINAVO 

TIKRAI TAI NEPAPRASTAS RŪ
BŲ Ii iPARDAVIMAS METUOSE 

Išpardavimas atsidarys pėtnyčioj ir subatoj 
ir per visą sekamą savaitę.

Mes užbaigėm — einam lauk — priversti' parduoti — mes turime ati
duoti musų gingar tišką staką augštos rųšies 2 kelnių siutus, turime 
apversti į pinigus uojaus. Tūkstančiai siutų, atsisakiusių paimti re-

809 W. 35th SI.! Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0771

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

tail krautuvių, iš ] 
žingsnį butinu. T 
Jus gausit iš to pc

tišką staką augštos rųšies 2 kelnių siutus, turime 
‘ , Tūkstančiai siutų, atsisakiusių paimti re-

iriežasties pasivėlinusio sezono — padaro tą musų 
is, sykiu augšta renda, priverčia mus apelisti bizni. 
Iną. Nesivėlinkit — neleiskite, kad kas jumis nuo

to sulaikytų. Gaukite savo dalį niekuomet neužmirštamos vertės. Tai 
yra tikrai didžiausia išpardavimas kur nors iki šiol buvęs; šis olselis 
tikrai bus prisigr ' 
pasirinkimą.

ęs žmonėmis. Ateikite anksti ir gdukite geriausį
> • < •

VYRŲ 2-JŲ KELNIŲ SIUTAI
Paišelio dryželiaisPaišelio dryželiais, shadoiv plaids, her- 
ringbones, rudi, įnėlini, tans, pilki, 

visi vilnonio išdir- 
rsteds, cassimeres. 
minkšto išdirbimo.

Nąujausi if'vėliau nų madų styliai jau
niems ir suaugusiems vyrams. Visų 

paprastiems ir plo- 
kainomis kurių jus

gražių sumaišymi 
bimo kaip tai, w< 
Ševjotai, kieto ir i

mierų — storiems 
niems. Tokiomis 
iki šiol dar nematėt. Eikite į šį mil
žinišką išpardaviiąą. Kiekvienas siu
tas yra pasiutas
Nemokėkite augšty retail kainų. Atei
kite čionai ir pirkite pigiau negu kai
nuoja padarymas.
Vyrų vienų kelnių 
tai, verti $30, po
Vyrų2-jų kelnių s 
verti $50,

Vertė $40

patyrusių siuvėjų

siu

ntai,

Vyrų 2-jų kelnių siutai, 
verti $60

$13.50
$21.50
$25.00

PALM x BEACH
sų stylių ir mieriį. šiame išpardavime tiktai

Siutai trcpiški worsteds, moheirs, gx- 
bardines. šviesių ir tamsių spalvų, vi- 

__LL_ $12.50

STANDARD CLOTHING HOUSE
IŠDIRBĖJAI 

641-643-645-647 South Wells St. 
Prieš Grand Central Stotį.

Visas paiinis augštas, >/2 bloko į pietus nuo Harrison.
ATDARĄ KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI 6 VAL.

.. .......... ——

E. L K H. T R A
šviesą ir pi jiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi

dirbtuves. Cash i irba ant išmokėjimo.
Pirmutir 3 Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoj*

THE BBjIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, PresI

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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vicįrnastis vedimui reikalų ir pro- 

Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 

ius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
te smuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
mįe bylas geriausioms savo daly

ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus Ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietas , 

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo į įkt 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergi. Nedaliomis nuo 9

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ^ADVOKATAS

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

Valandos* 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj -ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirbą. {Visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Pirmas ir Bizniūd.' Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 9223 S. Halsted St. Chicago 
Tol. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabash Avė.

Tat: Pullman 6877.
KZ------- i

PLUMBERIO IR APftiLDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATItta 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas
Turiu automo- 

□ilius visokiems 
reikalams. Kaina 
pritinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.
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L.S.S. ŽINIOS
Martovas ir problemos 

rūsy bolševizmo

Kokia 
aš bi- 
neper-

Bolševistinė revoliucija 
sijoj nulėmė likimą netik 
čios Rusijos, bet ir išsivysty
mą darbininkų klasės Europo
je. Aklinantis miražas proleta
rinės partijos, pervertęs šeštą 
dalį žemės kamuolio į socia
listinę šalį, per trejus metus 
užžavėjo proletariatą viso pa
saulio ir prilaikė savyje la
biausiai įdealistinį ir revoliuci
nį ūpą darbininkų klasės, pa
traukiantį prie rusiško komu
nizmo/ Tas užžavėjiinas apsi
reiškė dideliu faktorių tos di
delės reakcijos Europos prole
tariato, — pasivunio ir opor
tunizmo, — kuris apėmė pla
čias mases paskutiniais metais.

Teisingas supratimas Rusų 
komunizmo, pačios pradžios jo 
pasisekimo ir pergalių, yra vie
nas būtiniausių dalykų atsipei
kėjimui darbininkų judėjimo 
Europoje. Teisingas analyza> 
bolševistinio judėjimo, teisin
gas darbiu inkiškai-marksisti- 

nis būdas kovos su juo, reiš
kiasi pačiu svarbiausiu uždavi
niu dėl atgimdymo Rusų darbi
ninkuose socializmo. Tai klau 
simas gyvenimo ir mirties dėl 
jo-

Rusijoj, spalio mėnesy, 1917 
metų pirmu sykiu istorijoj da
bartinės žmonijos prie valdžios 
patapo revoliucinė partija su 
proletaniška-sociallistine /ideo
logija. Ir bolševistinėj Rusijoj 
pirmu sykiu marksistinė so- 
cial-demok ratine partija pasi
juto rolėje “opozicijos iš deši
nės” pagal supratimą kraštuti
nės revoliucinės valdžios, ku
ri vedė su savim dideles ma
ses proletariato ūbaisiais uto
pinio socializmo. Rusų social
demokratijai tuo budu jjapuolė 
garbinga, bet turtinga erškė
čiais užduotis — būti pionie
riais marksizmo iš naujo, ne
matytose dar aplinkybėse, iš
dirbti taktiką, kuri galėtų bū
ti kaipo pavyzdis visoms ki
toms darbininkų partijoms, 
kurios pasijus analogiškame 
padėjime.

Padėjimas rusų (socialdemo
kratijos, suspaustos tarpe uto
pinių bangų viduj šalies ir ak
lu atsidavimu europinio pro
letariato Rusų bolševizmui ir 
visišku negalėjimu painfor
muoti ir susisiekti.

Tose nežmoniškose sąlygose 
Rusų socialdemokratija galė
jo atlikti savo istorinę užduotį 
pasidėkavojant tik ttam, kad 
laimingas likimas dovanojo 
jai Martovą.

Savo giliu ir aštriu anali
zuojančiu protu jis atidengė 
tikrą padėtį Rusijos einamojo 
momento ir nurodė to viso 
priežastis. Savo taktingu ta
lentu ir politikos pažinojimu, 
pažymėjo teisingą kelią socia- 
listinianf proletariatui.

Pradėdamas rašyti savo pui
kius straipsnius Petrapilio 
‘^sferoje”, spalio ;ir lapkričio 
ir.enesiose, 1917 m., Maskvos 
“Vperiod” ir Charkovo “Mys- 
li” (Mirovoj bolševizm) ir “So
čiai. Viestnik”. Daugelis tų jo 
straipsnių >dabar yra kaip ir 
pranašai. Kaip niekas kitas, su 
nepalyginama jėga ir giliu pa
žinojimu dalyko, pareiškė Ru
sų darbininkų klasei karakterį 
bolševistinės revoliucijos ir 
kokia jam duota tendencija.

Jis griežtai atskyrė bolievis- 
tinius skymus nuo socialisti
nes revoliucijos. Jisai pirmuti
nis pasakė, kad bolševistinė 
revoliucija yra grynai smul- 
kiai-buržuazinė, jakobistinė, 

laikina. Kad buržuazija Rusi
joj dar turės išsivystyti, kad* 
darbininkai bus apgauti.

Remia n ties tuo savo analy- 
zu, jis parašė daugybę rezo
liucijų suformuodamas/ musų

Ru- 
pa-

darbininkų klases ir socializ
mo tarnavimui”...

Ir rodosi, kad visi susirin
kusieji salėje tylėdami prisie- 

Oficialinis Lietuvių Sdcialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaiteję, I kia sekti didelius uždavinius 
ketvirtadieniais._____ mirusio musų draugo.

\ ‘ " ... . . begalinė čia tyla!... Ir
partijai savo poziciją kas»link I jalJ pasijudinti, kad 
bolševizmo. Tie jo visi darbai I traukti įos tylumos...
tapo pripažinti ir priimti tarp-1 Raiba Akselrodas. Kaip jam 
tautiniame socializme. Takti-1 SUnku kalbėti, su kokiu dido
ka palaikymo ir išpildymo tų I įju įtempimu kankina savo
uždavinių, kurie tikrenybėje fcad pasakius paskutinį
reiškiasi uždaviniais visos re- Į savo mirusio mylimo rno- 
voliucijos. Taktika puikios kri- kinio Ir kaip sunku sulaikyti 
tikos ir kovos su visais ele-1 a§aras, kuomet Akselrodas aiš- 
mentais utopizmo ir jakobisti-1 kjnasj tai, kad jis pergyve- 
nės-huržuazinės išsigimimo re- no Martovą: “Aš to taip bijo- 
voliucijos. Į jau... koks tai prasikaltimo

Tas supratimas ir ta takti- Į jausmas pas mane”... “Marto- 
ka išgelbėjo rusų socialdemok-1 vas> buvo musų rusų Bebe- 
ratų partiją nuo pražūties per-Į jjjj” ««AŠ visuomet, iš pat 
siversti į pridėčką prie bolše- Į pra<Jžių apvertinau Martovą ir 
vistinės partijos. Įstačiau jį augščiau kitų visų

Ačiū Marlovui, rusų soc-_Įmano mokinių, anų laikų. Bet 
dem. partija išnešė nesutep-Įkas labiausiai apsireiškė pas 
tą savo marksistinę vėliavą Į Martovą, tai begalinis sielos 
per pačius sunkiausius bandy-Į gerumas jr grynumas viso jo 
mus. ’Ačiu Martovui, tapo pa-1 gyVCnimo”Į...
dėtas tikras pamatas atsteigi-1 Martovas — netik partijos 
mui ateity marksistinės J113-Į vadas: Martovas pirmiau viso 
sinės, klasiniai-revoliucinės Į ko “žmogus” ir kaipo apie 
darbininkų partijos. Į žmogų ir draugą visų kalbėto-

Tame ir yra neužmirštinas ir | jy kalbos pašvenčiamos.
nemirtinas nuopelnas Marto- karštos ašaros b€ga per 
vo prieš Rusijos darbininkų Į nuko Akselrodo veidą... 
klasę, taipgi tame jo didžiau-Į Kalba Dan’as, trūksta 
sias nuopelnas prieš proleta- Į žodžiai susijungianti su verks- 
riatą viso pasaulio, kuriam sa-|mu jįs pasakoja kaip vis- 
vo tolimesniam besivystyme Į kas aįsitiko. Bet ir jis, tas 
.prasieis nemažai h>asd,maldinti Į įvirtas žmogus, negali užbaigti 
iš “rusų patyrimų . Įkalbos. Ašaros smaugia'jį..,

Musų Europos draugai pilnai ..perskait kit Mar(ovo k 
apvertino Martovo darbus to-kQ _ ..užra&ri soeiu|(iclnokra- 
K ,n .. . . . . I to” ir paklauskit savęs: o kurNe tik Rusijos, bet .r visa-l utorills? Kur t3 Martovlls?
pasauhms sociahzmas su pas.- L nSra, Yra jo rinkini }r ja. 
(įKlziavinni n»n<s Martovo nJC Q 
vardą, kuris išgelbėjo garbę ir Veinšteinas 
vėliavą socializmo pačiose sun-|. . .. . . rii- v ^ovo — taiklausiose aplinkybėse, pačiame I ... mu 
kovos momente pačiame. pir- Hart()vo _ b alJl,e 
miltiniame fronte. Ir darbiniu-1 m x TZ ., , , . . , , v I reikšme mums nemirtina. Katkų klase 10 niekuomet neuž-1 ... . . M ,\ v J . i I po publicistas, Martovas stovimirs. —A. . zymontas. L . n. r i • u.v I sale Bielinskio ir Herceno;Pagal A’bramovičą. I. . . , .£ • kaipo kovotojas jis neisgąz-

Jinamas ir niekuomet nebijo
jo pasilikti mažumoje. Jo 
mnigiai —begaliniai. Jo žo
džiai — ugniniai.”

Balandžio 4 d. sužinojome:I Klausais ir mąstai: taip, vi- 
numirė Martovas... Numirė!..Isa taip, viskas tiesa... ir viso 
Kaip skaudu, kaip negalimai to daugiau nėra!... 
nei pasilikti vienam kamba
ry!... Pas visus vienas jaus
mas — būti sykiu, susijungti, 
gauti sykiu jiegy, kad perneš
ti begalinį skausmą!.. Lau
kiam parvažiuojant Dano ir jo 
smulkesnių pranešimų paskuti
nių minutų to, kuris buvo gy
va vėliava, protas ir širdis, 
siela ir sąžinė visai musų par
tijai; kuris buvo begalo myli
mas, artimas draugas ir pata
rėjas kiekvienam iš musų!

Danas parvažiavo sekmadie
ny, balandžio 8 d. Visi renka
si, kad išklausyti jo begalo 
liūdną pranešimą. Juodais au
diniais padengti kambarių lan
gai, sienos ir grindys. Ant juo
dai papuoštos tribūnos tarpe 
Markso ir Bebelio biustų, bal
tuoja (Martovo portretais pa
puoštas raudonomis rožėmis. 
Ir man veržiasi galvon mintis: 
pagerbimui atminties vieno iš 
tų nedaugelio, kurie pasilieka 
ištikimi darbininkų klasei iki 
galui ir apleidžia savo eiles tik 
tuomet, kuomet prasišalina... 
iš gyvenimo!...

Tylėdami mes susitinkam, 
tylėdami spaudžiam viens ki
tam rankas. .x. Apie ką kalbė
ti?... Kuomi nuraminai 'save 
ir kitą?... Ir toje tylumoje 
salės, pasigirsta tykus žodžiai 
Judino: 
musų 
vo”...

Skaudžios dienos

soc.-

Ir
se-

jam

Mar lovas,” sako 
“Gyvenimas Mar- 
gyvenimas ir isto- 
partijos. Didybe 

ir jo

Jis viską atidavė kovai... ir 
liuosybę ir gyvybę!... Kalėji
mai, ištrėmimai... ir mirtis 
vokiškame kaimely!... Skirs- 
tomies griežiant muzikai ant- 
grabinį maršą ir mąstome apie 
tolimą Rusiją, apie Maskvą.. . 
Kaip ten musų draugai?... 
Juk jie bet negali susirinkti!.. 
O kalėjimuose?... O ištrėmi
muose?... Ir nejučiomis šven
ta neapykantos ugnis užsidega 
krutinėję ir kaip norėtųsi bū
ti ten...

1000 žmonių. Jie atėjo atiduoti 
paskutinį patarnavimą atminčiai 
Martovo. Stovime tylėdami, ty
lėdami paspaudžia viens kitam 
ranką ir tylėdami laukia. Kre- 
matorijoje nedaug vietos. Pir
miausiai įleidžiama delegaciją ir 
artimus draugus. Įeina Gorkis* 
Luiza Kautskiene, toliau dele
gacija: Ledebur, Krispin, Vels, 
Breitšeid, štrebel, reichstago 
prezidentas Lebe ir kiti. Daug 
rusų, bet nemaža ir vokiečių. 
Gana daug komunistų.

Muzika pradėjo griešti Bet
hoveno “Eroica”. Kiek tik tilpo 
įėjo ir apsupo karstą paskendu
sį gėlėse ir vainikuose. Kiek jų 
daug! Užrobežinė delegacija 
buvo prašiusi, kad vietoje gelių 
pinigus paskirtų tremtiniams ir 
kaliniams, nes Martovas nemė
go puikumų, buvo toks papras
tas!...

Prasidėjo kalbos. Danas var
de Centralinio Komiteto rusų 
soc. dem. partijos sako paskuti
nį “atleisk” musų mokytojui ir 
vadui. “Musų partija gali di
džiuotis, kad turėjo savo vadu 
tokį žmogų, kaip Martovas. 
Draugai ir priešai vienodai pri
versti buvo pripažinti jo krista
linį grynumą ir jokie prakeiki
mai nedrįso užmesti jam nors 
mažiausią dėmę”. Danas kvie
čia prie darbo: “Mes peržengtu
me visus siekimus musų moky
tojo, draugo ir vado, jeigu jo 
mirtis butų mums penkias nusi- 
minimo-nusivylimo —mes turi
me tęsti iki galui jo kovą už is- 
liuosavimą proletariato ir visos 
žmonijos”.

Kalba Krispinas varde Vienos 
Internacionalo. Savo kalbą bai
gia šiais žodžiais: “Vargas to
kiam .režimui, kuris išveja to
kius žmones, kaip Martovas”...

Kalba dar sekami draugai: 
Vels, varde vokiečių social-de- 
mokratų partijos. "• Abramovič, 
varde užsienio delegacijos rusų 
soc.-dem. partijos.

Karolis Kautskis sirgo ir Lu
iza Kautskiene skaito prisiųstą 
jo laišką.

Toliau kalba: Judin, Ceretelli, 
Černovas, šreider ir kiti.

Kalbos trumpos, žodžių ne
daug. Martovas ir nemėgo rė- 
kiantfių-garsių frazių. Vėl mu
zika: Internacionalas, o paskiau 
grabinė tyla... Ir karstas misi-

leido žemyn... Smaugiantis vai' 
tojiinas išsiveržė iš 
Tamsa prarijo Martdvą. 
suAkiu žingsniu mes 
ten, kur amžinai pasi 
vas.

Saulė pradeda šilč i 
jauna žolė pradeda vi; 
ti, d ant medžių jau 
pumpurai. Ateina naujas pava
saris, naujas gyvenimas...

Mes dar ilgai stovime prie tų 
namų. Instinktyvi^kai 
būti toje vietoje, ku 
kome “jį”... Ir tylėda 
mažu skirstomės, kai rytoj vėl 
pradėti tą darbą, už b 
kuriam iki paskutines dienos 
buvo ištikimas musų 
kytojas ir draugas.—

Sunkios ir skaudži 
Ir nieks iš musų n 
niekuomet!...

(Pagal C. Dvii

erotinės!...
Mažu 

išeinam iš 
iko Marto-

au šildyti; 
sur žaliuo- 
i atsiranda

norisi 
’ mes pali- 
ni mes pa-

torį kovojo,

vadas, mo-

>s dienos, 
nižmirš jų

ov) 
montas.

LAISVOJI SAKYKLA
KULTŪROS KLIUBAS IR LSS.

----- U——.

Dell chicagie^ių sumanymo.

Draugai chicagiečiaiį sumanė 
įverti kultūros kliubą. 
naujas sumanymas. Nežinau, 
ar draugai mano organizuot‘tą 
kliubą vidury LSS. kur"'” 
už organizacijoms (ribų‘' 
ar taip, o naudos jis duos ma
žai. Tai bus tik nauja proga 
musų draugams išsikaT)ėt, kad 
nėra laiko užsiimti organizatyr 
viu LSS. darbu, nes has gali
ma bus veikti po tokie firma, 
tas yra galima ir po 
liava, k. t. išvažiavimu, 
lai, vakarai ir visokį 
mogos. Kas kita, jei 
išvažiavimuose norima turėti 
tik publikos, kad kart i pažai
dus, nors ta publika bijotų ir 
vardo “socializmas.
dalykas nereikia nė kdlti LSS. 
narių tarpe, jį galima ir taip 
atsiekti.

opų, ar 
' šiaip

SS. ve- 
žais- 

os pra
moktuose

3et toks

r ne lai- 
nt fygos 
o moks-

Man regis, kad dabf 
kas slapstytis, dangsto 
lapais socializmą, kaif 
ląi ir skardų jo vardų. Dabar 
yra proga išeiti vieša 
betj socializmo vardu

turi teisės vadintis socialistu. 
Socializmo mokslas nesuvyle 
darbininkų klasės ir todėl so
cializmo mokslas kaipo tokis, 
turi būti darbininkų „žinioms 
įrodomas!

Kad užinteresavus minias 
socializmu, turi but^veikiama 
daugiau. Mes galim pasiklaust 
savęs, ką mes veikėm iki šiam 
laikui? Nieko, galima sakyt. 
O vienok progų buvo ir dar 
bus.

Komunistai visą laiką sten
gės melais diskredituoti so
cializmą, ar mes kreipėmės į 
minias nurodydami, kad tai 
musų pusėj teisybė? Ne, mes 
tylėjom. Atvažiavo ILI. S. D. P. 
atstovas, vėl kai širšės komu
nistai iš visų kampų šmeižė ir 
socializmą ir atskirus socialis- 
tus-asmenis. Mes ir vėl tylim. 
Atėjo 1 gegužės — darbininkų, 
tuo labiau socialistų, šventė. 
Mes irgi tylim. Dabar Hambur
ge susikūrė naujas' visų socia
listų internacionalas, kurio ir 
musų LSS. yra didelė. Kaip 
mes tai pranešėm darbininkų 
miniom, ar irgi tylėjimu?

Ir po šitokiam musų “pasi
darbavimui” musų organizaci
jos naudai mes manom, kad 
reikia griebtis kitokių įmonių, 
kad prieiti prie minių, ka$ 
praplotus socializmo mokslą!

Gal draugai pasakys, kad tas 
viskas buvo tinkamai atrem
ta musų laikraščiuose. Bet to
kiem dalykam laikraščių ne
užtenka. Mums reikėjo pri- 
taikint tam tikrus atsišauki
mus ir paskleisti miniom. Pa
vyzdžiui, yra kolonijų, kur yra 
tik vienas musų draugas, ir tik 
vienas laikraščio egzemplioris 

teskaitomas, kuris atrėmė to
kius šmeižtus, tai ir viskas. 
Tečiaus tokių lapelių musų 
draugas butų galėjęs paskleis
ti kelis šimtus.

Draugai, dažniau pagalvo
kim apie LSS. organizacinį 
darbą, gal mes surasim ką ge
resnio negu „organizavimas 
naujų kliuhų ar šiaip kuopų, 
kurie vargu gali nešti pagei
daujamos naudos musų gar
bingai LSS. organizacijai.

, —P. Kaušiuh.

Urs. J. MICHHIEVICZ-VIOIKIENE
, AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi ^kušeri 
jos kolegiją; il
gai 
si 
jos

praktakavu 
Pcnnsylvani 
lijęonbuČiuo 

se. Sąžiniškai 
■ tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek- 

atsitiki- 
Teikiu ypa- 

prižiurėji- 
Duodu pata

rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA

sykiu su jais...

♦

laukiame parvežant 
kūno, kuriame gyve- 

Vėlai vakare, 
sto-

me. 
tišką

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St 
Chicago, III.

ir kal- 
kas tik Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Dr. Herzman kraustosi iš senoz 
vietos 3813 So. Halsted St., i nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

<^-DR. HERZMAH^l
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, Chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10--12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

J

Telefonai:

: “Draugai, nėra tarpe 
daugiau musų Marto- 

Ir viskas... Ar mums 
reikia dar ko daugiau? Ar 
mums, čionai ^užrinkusiems, 
reikia apie jį kalbėti?... Visi 
tylėdami atsistoja, nusiminę ir 
beveik kiekvienas 
graudžiai verkti...

“Kas daugiausiai 
Martovą?” — klausia 
“Tai — jausmas atsakomybės 
už tą partiją, kuriai jis buvo 
atsidavęs visas. Ką jis butų 
skyręs mums? Saugoti parti
ją, saugoti vienybę jos ir vi- 
sas jiegas atiduoti partijos,

pradėjo

žymėjo
Judinas.

Mes 
Martovo 
no didelė siela. 
9 vai. atveža. Ir tiesiai iš 
ties veža į Vilmcrsdorfo kre- 
matoriją.

Mes laukiam prie kremato- 
rijos. Tamsu ir šalta, aštrus 
vėjas pučia. O gal būt, kad tai 
šalta nuo minčių, kad ot, čio
nai, toje baisioje mirties la
boratorijoje, iš Martovo kūno 
liks tik sauja pelenų?...

Suskambino varpelį, atvežė 
kūną... Įneša karstą į krema- 
toriją... stovime... kas tai pa
deda ant karsto gėlių; kas tai 
nosinėlių nušlosto nuo jo dul
kes; kas tai maloniai glosto 
karstą... Tylim... Nejaugi čia 
jis?... Stovim... 'Reikia išei
ti. .. Bet kaip palikti čia šal
tuose krematonijos kambariuo
se vieną karstą su kurni Mar
tovo ... Dar sykį paeiliu pra
einam pro karstą, dar pasku
tinių pasižiursimas... Išei
nam... o Širdy užšalo tuštu
ma.

* i

Ir dar viena naktis praėjo ir 
saulė iš naujo patekėjo, šian
dien balandžio 10 d., paskutinė 
diena musų atsisveikinimo am
žinai su musų draugu Martovu.

susirinko apie

DR. A. J. BERT ASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR. A. MDNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7?20 
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ne 

Namai 6641 S. Albady Avė. 
. Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį.

. 10 iki 12

Telephone Yards 5682

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgai StM 

CHICAGO, IL|L.
11 ryto irVALANDOS: Nuo 8 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytai

5682

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

8261 South Halsted Si, 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. l-U ir •-» FJtf • 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Dd 12 ii

8825 So. Halsted St, Chicago, IU.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

Office Hours: 10 iki 12 pietį 
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

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St.,' 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St. •

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5674

Chicago

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriiklt
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8835 So. Halsted St., Chicago, 
Valandos 110—1* ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak; Nedaliomis 16—12 dienų. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

i akimis, pasiteirauk
L BLUMENTHAIi
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NAUJIENOS

Btftor P. firlgaitta

South Haistea mum 
Chicago, UI.

Telephone Boosevelt 869fl
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Subscription Katėsi 
18.00 per year in Canada. 
$7 M per year outside of ChlMgft. 
18.00 per year in Chlcagfl 

8c per copy.

Entered ai Seoond Claaa Matter 
Uarch 17th, 1914, at the Poet Office 
»f Chicagoj Ui., andar the act pf 
Ifarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiekiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halated SL, Chfcego, 
01. — Telefoną* i Roosevelt SMA.

<8.00
4.90
2.00

. 1.50
.76

18c 
76c

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metama -------------
Pusei metą ------------
Trim* minėsiant*
Dviem minėsiam - r, ,•
Vienm minėsiu! . t

Chicagoje per netUktafiM
Viena kopija ____ ________
Savaitei „ ,

•finesiul................................ ,
Suvienytose Valstijose ne GHoageje 

palte:
Metams__________ - r ■ <7.00
Pusei metą 8.50
Trims mėnesiams - , 1.76
Dviem mėnesiam -- 1.25
Vienam mėnesiui   .76

Lietuvon ir kitur užsienluoMl 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Keista 
logika.

Illinois valstijos legislatu- 
ros komitetas nutarė 25 bal
sais prieš 4 atmesti įstaty
mo sumanymą apie pagelbos 
teikimą gimdytojams. At
stovų buto komitetas atrado, 
kad tas įstatymo sumany
mas reiškia bereikalingą 
valstybės kišimąsi į žmonių 
gyvenimą.

Tai yra daugiaus,»negu 
keistas protavimas. Ta pati 
įstatymų leidimo įstaiga iš 
metų į metus skyiria 
milionus dolerių kelių taisy
mui valstijoje, visai nematy
dama tame ‘‘bereikalingo 
valstybės kišimosi į žmonių 
gyvenimą”. Nejaugi geri 
keliai yra svarbesnis daly
kas, negu motinų ir kūdikių 
sveikata?

Atstovų buto nariai nepa
sakė tikrosios priežasties, 
dėl kurios jie pasipriešino 
pagelbos teikimui gimdyto
joms. Priežastis yra 
kad tos pagelbos reikia 
turtingoms motinoms.

ta, 
ne-

Socializmo ir 
karo lenktynes

Amerikos Socialistų Par
tijos delegatas tarptautinia
me Hamburgo kongrese, 
drg. Morris Hilląuit, pagro

žęs New Yorkan, pareiškė,lesioji Lietuva, nežiūrint to,
kad Europoje dabar eina 
lenktynės tarp karo ir soci
alizmo. žmonijos ateitis 
reikalauja, kad tose lenkty
nėse laimėtų socializmas.

Kapitalistinė politika po 
didžiojo karo buvo tokia, 
kad tikros taikos Europa 
da iki šiol neturi. Atvirkš
čiai, karo santykiai ne tik
tai nėra likviduoti, bet gra
sina pavojus, kad netolimo
je ateityje kils kitas, dar bai
sesnis karas, negu 1924 m. 
Išsigelbėti nuo karo Europa 
gali tiktai priimdama tą re
konstrukcijos programą, 
kurį siūlo sočialistų parti
jos.

Tarptautinis socialistų 
kongresą^ Hamburge, pasak 
drg. Hillųuito, parodė, kad 
socialistai turi bendrą pro
gramą kovai už pasaulio 
taiką. Kuomet Franci jos ir 
Belgijos buržuazijos sten
giasi pasmaugti Vokietijos 
buržuaziją, tai socialistai 
tose šalyse vienu balsu 
smerkia Ruhro strities oku
paciją ir siūlo praktišką pla
ną išspręsti reparacijų klau
simą taikiu keliu.

Hamburgo kongrese tapo 
sutverta ir bendra visų ša
lių socialistams organizaci
ja- u , •. J/

Kai kas gali pasakyt, kad 
ir 1914 m. juk buvo viena, 
visų šalių socialistus jun
gianti organizacija, bet ka
ras visgi įvyko. Taip buvo 
tokia organizacija, bet ji 
buvo silpna. Ji nepąjiegė 
sulaikyt savo valdžias nuo 
karo. Dabar gi socialistai 
daugelyje šalių jau yra taip 
stiprus, kad bet kuris dides
nis krizis gali pastatyti juos 
prie valstybės vairo.

Socialistinių partijų stip
rėjime ir yra vienintelė tik
ra garantiją prieš karo pa
vojų.

• tiit (u p

ČAPINSKIS —UNIVERSITETO 
REKTORIUS.

“Draugas” gavo iš Kauno kab- 
legramą, kad ateinantiems mo
kslo metams Lietuvos Universi
tetas išrinko į rektorius prof. 
čapinskį, į vicerektorius kun. 
Bučį, į sekretorius docentą La
šą.

Kad ir yra labai mišrus Uni
versiteto valdybos sąstatas, bet 
reikia pasakyt, jogei prie esan
čių Lietuvoje sąlygų jisai nėra 
blogas.

Vyriausia vieta Universiteto 
valdyboj tapo pavesta žmogui, 
kurį augštai gerbia visa apsišvie- 

Į kad jisai yra socialdemokratas 
ir, kaipo tos partijos atstovas, 
buvo St. Seimo narys.

Pernai Universiteto rekto
riumi buvo išrinktas prof. Šim
kus/ Prieš jį tečiaus, matyt, bu
vo nemažai opozicijos. Ypatin
gai smarkiai jį atakavo p. Vol* 
demaras, kuris nuolatos rašė 
laikraščiuose, kad p. Šimkus ne
turįs jokių kvalifikacijų ne tik 
rektoriaus vietą užimti, bet ir 
profesoriauti Universitete.

Visai nesenai smarkusis Pa
žangos vadas šitaip kalbėjo apie 
pirmąjį Lietuvos Universiteto 
rektorių:

“Kodėl p. Šimkus pateko { 
rektorius? Gi todėl) kad ne
buvę kur jo dėti. Jis yra liau
dininkų žmogus ir specialiai 
p. Šleževičiaus pavoritas. To

dėl kai vieni krikščionys su
darė p. Galvanausko kabine
tą, buvęs sumanymas pasiųsti 
p. Šimkų Berlynan atstovu, 
bet nesusitarus šiuo reikalu, 
buvę sutikta galop padaryti jį 
rektorium.”
P-as Voldemaras sako, kad 

Šimkaus rektoriavimas iššaukęs 
daug nepasitenkinimo, todėl ki
tiems metams busiąs išrinktas 
naujas žmogus. Bet jo many
mu į Universiteto vedėjus vėl 
busiąs paskirtas netikęs asmuo, 
kadangi viešpataujančiosios Lie
tuvoje partijos ne mokslu rū
pinasi, o tiktai savo partiniais 
interesais. Augščiaus paminė
tame jo strapsnyje skaitome:

“P. Šimkus baigia savo me- 
į tus ir neužilgo bus renkamas 
naujas. Vėl busią pasielgta 
tokiais pat partingumo pama
tais, kiek mums sako patiki
mi žmonės. ’ Atsiranda, mat, 
kitas žmogus, kurio nėr kur 
dėti—p. Leonas. Išaiškinęs 
buvusius rinkimus jis patar
navo tiek krikščionims, tiek 
liaudininkams, kurie iškėlę 
buvo užtai jo kandidatūrą į 
valstybės prezidentus, tik čia 
jie sutiko nedėkingųjų krikš
čionių griežtą pasipriešinimą.

“Taigi dabar esą manoma 
padaryti p. Leoną rektorium; 
tai busianti jam kompensaci
ja. Nepersenai sužinojome, 
kad jis patapo ordinariu pro
fesorių, nors savo gyvenime 
neparašė nė vieno moksliško 
straipsnio, jeigu neskaityti jo 
feljetonų ‘Lietuvoje’, kur jis 
įrodinėjo, kad Berlyno profe
sorius Trypelis, Berno— Bur- 
hardas, Paryžiaus — Lapra- 
delis nieko neišmaną ir turį 
dar pasimokinti pas jį—Leo
ną. Todėl geresnio p. Šimkui 
įpėdinio nė su žvake neras
tum.”

P. Voldemaras, kaip matome, 
suklydo. Naujuoju rektorium 
tapo išrinktas ne tiktai ne krikš
čionių nrba liaudininkų žmogus, 
bet dagi griežtas viešpataujan
čiosios politikos priešas. Parti
niai interesai, pasirodo, visgi ne 
viską nulemia Lietuvoje.

YPATINGA POLEMIKA.

Vienybe” rašo:
“Čia turime pridurti nesenai

‘Naujienose’ mestą į ‘Vienybę’ 
nešvarų papeikimą, kad mes 
Brooklyne p-no Babravičiaus 
nepasitikę ir nepriėmę ar tam 
panašiai.”
Vadinasi: neatsimename, ką 

“Naujienos” pasakė, bet jų pa
sakymas buvo “nešvarus”!

Tai yra lengviausias būdas 
“kritikuot” savo oponentą. Ne
reikia nė žinot, ką jisai pasakė, 
tik apšaukei jį “nešvariu” — ir 
atliktas kriukis., ’

TEISINGOS PASTABOS

“Sandara” taip pat, kaip ir 
mes, nenusidžiaugė, išgirdusi, 
kad kuopelė žmonių yra suma
niusi įsteigti “Tautinį Amerikos 
Lietuvių Meno (Dailės) Teatrą” 
ir tarnauti tikrajai Dailei, “su 
didžiąja D”. S. Bostono laikraš
tis pastebi:

“Ta didėji P diktokai su
mažėja, kada mums pasako, 
kad pirmieji aktoriai bus pa
rinkti iš mėgėjų tarpo. Su
rinkti amatorių pulką ir su 
jais išeiti prieš svetimtaučius, 
pirma pasiskelbus, kad ši lie
tuvių truppa yra’ tokia, kaip 
Maskvos Dailės Teatro trup
pa, tai butų tik palikti lietu
vius ant juoko. * Rusų Teatras 
turėjo tokius aktorius, kaip 
Moskvin, Kačalov (lietuvys), 
Stanislavsky, Lužsky, Viš- 
nevsky, Leonidbv ir visą eilę 
kįtų jiems lygių; tokias akto
res, kaip Bulgakovą, Paženna 
ja, Knipper-Čechovą, Korene- 
va ir t.t. Ir ką mano lietu
viai amatoriai, jei jie turi drą
sos po tokių aktorių stoti 
prieš Amerikos visuomenę, 
kaipo jiems lygus? Kas nors 
turėtų sudrausti tuos Lietu
vių Dailės Teatro steigėjus, 
kad jie nesirodytų svetimtau
čiams pirma, nė kaip po ilgų 
metų darbo išsidirbus į tik
rus artistus, kuriems nebūtų 
gėda prieš svetimus pasirody
ti...

“Organizatorių susirinki
mai esti Lietuvos atstovo bu
te — jo priedermė butų neda- 
leisti amatoriams ant juokp 
pastatyti lietuvių teatrą sve
timtaučių akyse. Bet sutver
ti tokį teatrą ir duoti jam 
progos lavinties tarp savųjų, 
butų pagirtinas dalykas.”

MILŽINIŠKAS “PROGRESAS”.

Nuo to laiko, kai Amerikos 
bolševikai suskaldė Socialistų 
Partiją, atplėšdami nuo jos apie 
70,000 narių (jeigu tikėt jų pa
sigyrimams), — jie be paliovos 
vis “augo” ip “augo”. Vis skait- 
lingesni būriai “dėjefei” prie 
jų, vis stipresnė darėsi jų “įta
ka” masėse," ir reikėjo tikėtis, 
kad neužlįlgio visas Amerikos 
proletariatas suburbės į “galin
gą” komunistų partiją, kuri 
vienu užsimojimu padarys kapi
talizmo tvarkai “kaput”.

Taip rašė bolševikų laikraščiai 
ir taip kalbėjo bolševikų agitato
riai beveik ketverius metus lai
ko!

Bet ką mes dabar matome? 
Oficialinė Amerikos komunistų 
spauda nesenai pranešė, kad jų 

partija yra visiškai subankruti- 
jus; angliškai kalbančioji jos 
organizacija kuone galutinai pa
krikusi, dauguma svetimkalbių 
federacijų taip pat vos gyvuo
jančios, tik lietuvių komunistų 
sąjunga dar esanti stipri.

O ve kokia “galinga” yra ta 
stipriausioji Amerikos bolševi- 
kėlių armijos dalis. “Laisvės” 
Dėdelė rašo, kad bolševikiškos 
Darbininkų Partijos lietuvių 
sekcija šiandie turi jau tiktai 
1,000 narių, ir sako:

“Iš 1,000 narių mes turime 
vos-vos užtenkamai sargų dar 
boti musų draugijų ir spaudos 
rubežius. Mes turime (turėt 
2,000 narių! Mes turime* iš
mokti įvykinti tą, ką nuta
riame. Mums nevalia paskę
sti paprastam įulepcriavime, 
nes tai Veda prie smulkio
sios buržuazijos.”
Tai tau, Jurguti, ir devintinės! 

Po keturių metų nesiliaujančio 
“augimo”, “stiprėjimo” ir žengi-? 
mo į “galutiną pergalę” — viso 
labo tik 1,000 narių, kuriems 
dagi grasina pavojus paskęsti 
paprastam pleperiavime ir atsi
durti smulkioje buržuazijoje!

O ketveri metai atgal, kuo
met lietuvių komunistų sąjun- 
ga buvo tik-ką susiorganizavusi, 
ji turėjo 6,000 narių.

Vienok bolševikų Dėdelė, ne- 
žiūrint savo palinkimo visuomet 
keleriopai didinti savo partijoj 
jiegas,.yra priverstas pripažinti, 
kad ir ta viena pasilikusiųjų 
“kovotojų” tūkstantis yra grei
čiaus popierinė, negu tikra ar- 
mija. Jisai nyrpdo, kad dauge
lis narių nebe nori, mokėti duok
lių organizacijai, nes, matyt, jau 
jie “yra pasirengę lėkti į šiltes
nę oportunizmo atmosferą”.

Pleperiavįmas ir oportuniz
mas yra visai ne nauji dalykai 
pas komunistus, bet senosios, 
galima sakyt, įgimtosios jų ypa
tybės. Juk ar ne pleperiai jie 
buvo visą laiką, kuomet jie tau
zijo publikai, kad jau artinasi 
galas kapitalizmo sistemai 
Amerikoje? Ar ne oportuniz
mas buvo keisti kiekvieną pus
metį savo programą ir savo par- 
tijos vardą?

Komunistai mokėjo tiktai ar
dyt, bet sutverti nieko nesuge
bėjo.

Įvairenybės
NEVEDUSIŲ VYRŲ SKAIČIUS 

LIETUVOJE.

Prieškariniai daviniai.
Ccntr. Stat. Rusų Komiteto 

žiniomis Lietuvoje iki didžia
jam karui skaitėsi 48,7% vy
rų iš bendro šalies gyventojų 
skaičiaus. Virš 25 m. vyrų bu
vo 45,8% bendro vyrų skai
čiaus.

Jeigu vyrų virš 25 m. skai
čių lyginti 100, tai jie šeimos 
atžvilgiu skirstėsi šiaip:

nevedusių 24,3%
našlių 5,5%
išsiskyrusių 0,2%
vedusių 70,0%

Iš viso 100%.

Karo laiko permainos.
Centr. Stat. Biuro žiniomis 

karo metu žuvo apie 20,000 
žmonių, kas sudaro 1,7% bend
ro vyrų skaičiaus. Tokiu bUdu 
vyrų skaičius po karo sudaro 
ne 48,7%, o 47,0%,

Nuo 1915 metų iki 1923 m, 
16,586 vyrų vedė mažiau, negu 
normaliai iki karui, kas suda
ro 3,2% bendro vyrų virš 25 
m. skaičiaus.' Todėl šiuo metų 
ncvedd|sią vyrų skaičlius maž
daug augštesnis 3% negu bu
vo prieš karą.
1923 m. apytikri daviniai apie 

vyrų skaičių -ir jų šeimininę 
padėtį.
Skaitant Lietuvos Respubli

koje gyventojų 2,404,000 gau
nama vyrų (47%) 1,129,880, 
vyrų virš 25 metų (4&,5% 
bendro vyrų skaičiaus) 514,- 
095.

Vyrų virš 25 metų sulig šei
myninės padėties suskirsty
mas :

nevedusių 138,806 — 27%
vedusių 854,444 — 67%
našlių 28,275 — 5,5%
išsiskyrusių 2,570 — 0,5%

Iš viso 514,095 —-100% 
[“L-va”].

Iš lazdijy padangės,
Lazdijų miestelis, šiuo momen

tu vaidina tam kampely nema
žą rolę. Tuę tarpu 'Lazdijai yra 
Seinų apskrities sū visomis mie
sto įstaigomis. Nors palygina
mai miestelin visai nedideli ir 
visai nesiskiria nuo tokių pat 
provincijos miestelių: mažos, gat 
vės gristos nelygiais akmenimis, 
rinkoj didžiausios duobės, jokių 
šalygatvių ir t. t., tenka' puti 
paskrities miesto privalumais...

Be valstybinių įstaigų yra dar 
keletas privatinių įstaigų: “ži
burio progimnazija su keliais 
šimtais mokinių, bizningas ūkio 
banko skyrius, apie ketvertą 
trąktyrų ir kitokių smulkesnių 
“įstaigėlių”.

Pirmą kartą patekus į Lazdi
jus, negali sau įsivaizdinti, kur 
tokiame mažame miestely telpa 
tiek daug įstaigų ir žmonių. Bet 
telpa!

Pats miestelis stovi begalo 
gražioj vietoj. Iš visų pusių 
kalnai — kalneliai, kaubriai. 
Per kalnus raitosi iš visų ketu
rių pusių (nuo Punsko, Mariam- 
polės, Serijų ir Seinų) geriausi 
plentai, tuo. budu padarydami 
Lazdijus svarbiu susisiekimo 
centru: Per ilgą laiką tas gra
žus Dainavos kampelis turėjo 
pernešti nemažai vargo ir pavo
jaus. Ilgą laiką tą kampelį už
puldinėjo lenkų partizanai (ir 
regulerė jų kariuomenė perreng
ta civiliniais rūbais), plėšė, kan
kino žmones, degina kaimus. 
Vietos mokiniai dienos metu 
mokindavosi, vakare turėdavo 
eiti sargybą su šautuvais.

Truputį apsiraminus su už
puolikais, Lazdijus ištiko vėl 
nauja nelaimė: balandžio m. ki
lo gaisras. Ugnis sunaikino visą 
Dumblių gatvę, palikdama kelio- 
liką šeimų be pastogės ir turto. 
Gaisrui besiplečiant, nekuriuose 
įvyko sprogimai. Sproginėjo

daugybė šautuvų, šovinių (sako
ma butą iki keliolika tūkstan
čių) ir apie penkiolika granatų 
—rankinių. Iš tos priežasties 
nebuvo galimybes gesinti gais
ras, ir taip nupleškėjo visa gat
vė.

Tebeina tardymas tų namų 
savininkų, kuriuose įvyko spro
gimai. [“L. Ž.”] A. Laumakys.

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriau*.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain>Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga
li - s Įima ir nesmagumai

|m£«VĮ| —pranyksta. Su
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus- 

M nao, nervuB krata11-
iM čios peuralgijos,kan-

žinančio ir riefiian- 
čioį kruvp strėnų 

Iki » dieglio, tuojaus nu-
B si pirkite Šito galin- 

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Ezpelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

* F. AD. R1CHTER & CO„ 
104-114 South 4th SL, Brooldyn, N. T.

, NUSIPIRK t .
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

...... .......... i '■ ■— —
Tel. Lafayettc 4221

Pkvnbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuoreriavsiaL 
M. Yuška,

MM W. St, CfcleM*- <U-

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Aš jau sakiau, kad tai buvo perga
mento, o ne poperio lakštas. Pergamentas 
yra patvarus, išlaiko amžių amžius. Men
kos svarbos dalykai labai retai terašomi 
ant pergamento, nes paprastiems braižymo 
ar rašymo tikslams jis nei netinka taip, 
kaip poperis. Taip samprotaudamas aš 
tuojau įtariau, kad ta numirėlio galva čia 
ne dykai, kad ji turi tam, tikros reikšųąės. 
Atkreipiau dėmesio taipjau ir į pergamen
to pavidalą. Nors vienas jo kampas buvo 
jau kažin-kaip nugaišęs, vis dėl to buvo 
matyt, kad pirmykštis jo pavidalas buvo 
pailgas. Tai buvo kaip tik toks/gkštas, 
koks galėjo būt pavartotas minėtiniems dš-:; 
lykams surašyti — dalykams, kurie turėtų 

būt ilgai atmenami ir rūpestingai išlaiko
mi.

—iBct — pertariau — tu sakai, kad 
tos kaukolės nebuvo ant pergamento, 
kai darei ant jo vabalo braižinį. Kokiu 
gi tad budu surandi čia kurią-nors jungę 
tarp laivo ir kaukoles, jeigu pastaroji, 
kaip tu pats pripažįsti, galėjo būt nupieš
ta (vienas Dievas težino, kieno ir kaip) tik 
jau po to, kai tu buvai nubraižęs skara
bėju?

—Na, apie tai visas slėpinys ir suka
si, — nors čia tą slėpinį išrišti didelio pa
lyginti sunkumo neturėjau. Žengiau tikru 
žingsniu ir galėjau prieiti tik prie vienos 
išgales. Aš, pavyzdžiui, samprotavau taip: 
kai aš braižiau skarabėją, ant perga
mento nebuvo matyt nė jokios kaukoles. 
Baigęs braižyti, aš padaviau jį tau ir aky
liai dabojau tavę ligi jį man atgal sugrą- 
žinaji. (Vadinas/ it u kaukolės nenupiešdi, 
o kito/nieko nebuvo, kas butų galėjęs tai 
padaryti. Vadinas, ne žmogaus rankom ji 
buvo padaryta. O betgi ji čia buvo.

—Jau tiek savo samprotavimu pasie
kęs, aš dabar stengiaus atsiminti, ir ątsi- , 

miniau, aiškių aiškiausiai, kiekvieną men- 
kiausį įvykėlį, kaip kas kalbamuoju laiku 
dėjosi. Oras buvo šaltas (o, retas ir laimin
gas atsitikimas!) ir pakuroj liepsnojo ug
nis. Aš buvau sušilęs bebėgiodamas ir todėl 
atsisėdau netoli stalo. Tu gi buvai prisi
traukęs kėdę visai arti prie pakuros. Tą 
valandėlę, kai padaviau tau pergamentą 
ir kai tu jau buvai bebandąs žiūrėti braiži
nio, vidun įbėgo Vilkais, mano niufundlen- 
das, ir šoko tau ant pečhi. Savo kairiaja 
ranka tu jį glamonėja! irstuimei nuo sa
vęs, tuo taniu tavo dešinioji ranka, kurioj 
laikei pergamentą, buvo palaidai nusvirus 
ant kelių, visai arti ugnies. Kartą man da
gi buvo pasirodę, kad lakštas ima degti, 
ir aš jau norėjau tave įspėti, bet man dar 
nesuskubus žodžio tarti tu atitraukei ran
ką ir ėmei; žiūrėt braįžiųio. -Kai aš ąpsvąrs- 
čiau Visas tas smulkmenas, aš ne; valan
dėlei nebedyejojau, kad karštis ir buvo 
tas veiksnys, į kurs iškėlės švieson ant per
gamento tą kaukolę, kurią mačiau ten at
vaizduotą. Tu žinai gerai, kad yra,1 ir (nuo 
neatmenamų laikų buvo tokių cheminių 
sutaisymų, su kurių pagalba galima rašyt 

ant poperio ar pergamento taip, kad raš
tas pasidarytų matomas tik įkaitinus jį 
prieš ugnį. Kartais tam vartoja safrą už
piltą su a q u a r e g i a ir atskiestą ketu
ris kartus jo svarumo vandeniu; duoda 
žalią dažą. Kobalto druska sutirpinta azo
to rakšty, duoda raudoną. Tie dažai po 
kiek laiko pranyksta nuo medžiagos, ant 
kurios jais buvo rašyta, bet pakaitinus 
prieš ugnį jie vėl pasirodę.

-—Ėmiau stropiai kamantinėti numi
rėlio galvą. Jos kraštinės linijos — linijos 
arčiau prie pergamento krašto — buvo 
daug ryškesnės, ne kaip kitos. Aišku, kad 
karščio veikimas buvo ne visur lygus, ne 
visur vįenodas. Tat tuojau įkūriau ugnį ir 
ėmiau stipriai kaitinti pergamęntą. Iš kar
to tik silpnosios kaukolės linijos pasidarė 
aiškesnės; bet vis nepaljaujant kaitinti, įki- 
tame ‘ lakšto tampę/į dįągonafeai priešinga
me L tam/kur buvo ^numirėlio galvos pie
šinys, pasireiškė paveikslėlis, kurs iš karto 
man pasirodė lyg >butų ožkos. Bet geriau 
įsižiūrėjęs pamačiau,' kad tai turėjo būt 
ožiuko paveikslas. —

nusijuokiau. — Nors 

ištiesų, juoktis čia gal man ir nepriderėtų 
— pusantro milijono pinigų tai toks rim
tas dalykas, kad juokais jo nelaimėsi — 
bet negi tu manai esąs radęs čia jau trečią 
narį savo grandinini? Tarp tų tavo piratų 
ir ožkos jpk negali būt nė jokio ryšio — 
piratai, kaip žini^> nieko neturi bendra su 
ožkomis — su jomis tik ūkininkai turi 
reikalo.

—Bet aš gi sakiau, kad tas paveikslė
lis buvo ne ožkos.

—Ne ožkos, tai ožiuko. Juk tai beveik 
tas pat gyvulys.

(Bus daugiau)

Juozas Tysliava.
Dangaus trimitas tam,
Kad žmogus, džiaugtųs, (
Ka<įl žmogus butų, kaip Aušrinė žvaigždė 
Ir degtų taip, kaip saulė dega’

šypspkis, žmogau, savo , siela, 
Šypsokis lupomis ir visu veidu; Į
Šypsokis, jei .matai kaip ant kalvų banguoja 

' [medžiai \
Ir jei girdi kaip po pasaulį dainos laksto.



Ketvirtadienis, birž. 14,1923 NAUJIENOS. ChieagO, HV

Lietuvos Atstovybės 
Skelbimai.

Naujas Lietuvos Konsu
lams Tarifas ir žy

minis Mokesnis.
Einant Lietuvos Konsirliaro 

Tarifo Įstatymo projektu priim
tu Lietuvos Ministerių Kabine
to 1923 m. balandžio mėn. 13 d. 
ir Užsienių Reikalų Ministerijos 
parėdymais apie žyminį mokes
nį No. 23543 iš 1922 m. spalio 
mėn. 7 d; ir No. 6795 iš 1923 m. 
balandžio mėn. 24 d., Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje skelbia 
jog šie įstatymai ir parėdymai 
pradės galioti Amerikoje nuo 
1923 m. birželio mėn. 15 d.

Su lyg šiais parėdymais žymi
nis mokesnis Atstovybėse ir 
Konsulatuose užsieniuose nusta
tomas 10 litų, arba 1 doleris.
Lietuvos Konsularinis Tarifas 

I Str.
Imamiems Lietuvos Atstovy

bėse ir Konsulatuose užsieniuo
se ir Užsienių Reikalų Ministe
rijos Raštinėj Lietuvoje mokes- 
niams nustatomas sekantis tari
fas :

A. Pilietybė, Pasai ir Vizos
1. Įsiregistravimo liudymas

............... 5 Litai arba $1.50
2. Pilietybes liudymas, galio

jantis iki vieno meto vienam as
meniui arba keliems tos pačios 
šeimynos nariams bendrai 15 L 
arba .................................. $2.50

3. Pilietybės liudymas galio- 
f jautis ilgiau vieno meto, bet ne

daugiau dviejų 25 L arba $3.50’ 
Pastaba: Pareiškimo dėl Lie

tuvos pilietybės išlaikymo pri
ėmimas ir įregistravimas atlie-j 
kami nemokamai.

4. Užsienių pasas arba jo pra
tęsimas: Vieniems metams 40 L 
arba .................................. $5.00

Pusei metų....... 25 arba $3.50
5. Leidimas iki 6 mėn. (Iš

duodamas kelionei vietoje paso 
neturintiems pilny pil. įrodančių 
dokumentų) .... 25 L arba $3.50

6. Vienkartinė viza iki 6 mė
nesių ..........„........4 L arba $1.40

7. Daugkartinė viza:
iki 3 mėn... 25 L arba $3.50
iki 6 mėn. 40 L. arba $5.00 
iki 12 mėn. 75 L arba $8.50

8. Amerikos pasų viza iki 1
metų: daugkartinė viza 100 L 
arba................................... $11.00

tranzito viza 10 L. arba $2.00 
Pastaba: Kitų svetimų vals

tybių piliečiams mokesnis už vi
zas yra nustatyta savytarpio 
pagrindais.

B. Liudymai
Liudymai duodami Lietuvos 

piliečiams įvairiuose asmens ir 
turto reikaluose 5 L arba $1.50

C. Palikimai
1. Palikimo aprašas, paskelbi

mas, realizavimas ir visokie kiti 
įpėdinių teisėmis apsaugoti da
romi žygiai, išskyrus palikimo 
persiuntimą:

2% nuo palikimo vertybės ne
prašokančios 25.000 litų ir 3% 
nuo palikimų, vertesnių kai 25,- 
000 litų, bet nuo kiekvieno pali
kimo nemažiaus 50 L arba $6.00

2. Palikimo likvidavimo prie
žiūra ir Kontrolė, atliekant lik
vidavimą vietos įstaigoms 1% 
mažiaus negu p. L, bet nuo kiek
vieno palikimo nemažiaus 30 L 
arba......................................$4.00

D. Saugojimas

1. Priimtų saugoti daiktų ap
rašas:

1% nuo jų vertybės, bet ne- 
mažiaus ......... 25. L arba $3.50

2. Saugojimas:
a) piniginių pakietų ir doku

mentų: 1/5% nuo saugoti pri
imtų pinigų sumas arba doku
mentų vertybės už kiekvieną 
mėnesį arba jo dalį, bet išviso 
nemažiaus ....... 5 L arba $1.50

b) vertybių ir įvairių daiktų:
2/5% nuo saugoti priimtų daik
tų kainos už kiekvieną mėnesį 
arba jo dalį, bet išviso nema
žiaus ..».......... 10 L arba $2.00

Pastaba: I Dokumentai, ku-| 
riuose vertybė nenurodyta, laiko
mi vertais 5,000 litų.

Pastaba: II Jeigu priimtam 
turtui apsaugoti tenka daryti 
ypatingos išlaidos, tai jos apmo
kamos virš šiame abzace nuro-i 
dyto tarifo.

Pastaba III Diplomatiniu paš
tu gaunami siuntiniai savaitės 
bėgy saugojami nemokamai.

3. Priimtų saugoti daiktų rea
lizavimas (pardavimas iš varžy
tinių) arba šio realizavimo Kon
trolė ir priežiūra: 2% nuo par
davimo sumos neprašokančios 
25,000 litų ir 3% nuo didesnių! 
sumų, bet kiekviename atvėjy 
nemažiaus.......75 L arba $8.50

E. Pinigai, Vertybės etc. ' I
1. žygiai dėl pinigų, bei ver

tybių paieškojimo, jų priėmimo| 
arba įteikimo adresatams rezi
dencijos vietoje, pristatant pa
kvitavimus: 2% nuo sumos, ne
prašokančios 25,000 litų, ir 3% 
nuo didesnių sumų, bet kiekvie
name atvėjy nemažiaus 10 L 
arba..................................... $2.00

2. Pinigų ir vertybių persiun
timas: K

1% nuo siunčiamos sumos ar
ba daiktų vertybės, bet kiekvie
name atvėjy nemažiaus 5 L 
arba .................................. $1.50

Pastaba: Persiuntimas pinigų 
Lietuvos jūreiviams vykdomas 
nemokamai.
F. Dokumentų Legalizavimas 

|arba tvirtinimas, kad jie duoti 
einant veikiančiais šaly įstaty
mais :

1. a) Gimimo ir mirties liudy-
mai ................. ,. 3 L arba $1.30

b) Jungtuvių ir persiskyrimo 
‘ liudymai....... 5 L. arba $1.50

2. Teismo byloms vesti įga-
liavimai........... 10 L arba $2.00

3. Prekybai vesti ir nekilnoja
mam turtui įgyti ir valdyti įga- 
liavimai ....... 25 L arba $3.50

4. Testamentai, pirkimo it 
pardavimo aktai ir visokios dėl 
nekilnojamojo turto sutartys:

1% nuo aktų ir nutarčių, ku
rių suma siekia nuo 5,000 iki 25,- 
000 litų, ir 2% nuo aktų ir su
tarčių didesnės vertybės, be to 
nuo kiekvieno akto 25 L 
arba......................................$3.50

5. Sąskaitos (faktūros):
1% nuo sąskaitoj pažymėtos 

sumos, bet išviso nemažiaus 5 L 
arba.................................. $1.50

6. Dokumentai p. p. 1. — 5 ne- 
išvarditieji .... 5 -L arba $1.50
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Pastaba: Parašų tvirtinimas, 
neturintis dokumentų legaliza
vimo reikšmės nuo kiekvieno 
5 L arba..........................  $1.50
G. Ištraukos, Nuorašai, Vertimai

1. Protokolo arba dokumento 
ištraukos prirengimas ir jos tik
rumo paliudymas: pirmas pus
lapis, arba jo dalis 5 L arba $1.50

kiekvienas pradėtas sekantis 
L. arba ..........................  $1.40
Pastaba: Ištraukos protokolų

i kriminalinėse bylose duodamos 
1 ir liudyjamos nemokamai.

2. Nuorašo prirengimas ir jo 
tikrumo paliudymas:

pirmas puslapis arba jo da
lis ........................ 5 L arba $1.50

kiekvienas pradėtas sekan
tis .......................4 L arba $1.40

3. Nuorašo tikrumo paliudy
mas:

pirmas puslapis arba jo da
lis ...................... 3 L arba $1.30

kiekivenas pradėtas sekan- 
I tis........................ 2 L arba $1.20

4. Vertimas ir jo tikrumo pa
liudymas:

pirmas puslapis arba jo dar 
lis........................25 L arba $3.50

| kiekvienas pradėtas sekan
tis .................  20 L arba $3.00

5. Vertimo tikrumo paliudy- « 
mas:

pirmas puslapis arba jo da
lis ................... 15 L. arba $2.50

kiekvienas pradėtas 1 sekan
tis ........................12 L arba $2.20

Pastabai Vertimai iš mažiau 
vartojamų kalbų gali būti ap

mokami susitariant su vertėjais.
H. Ekspertai

Ekspertų visokiems ištyri
mams ir įkainavimui paskyria- 
mas ............... 10 L arba $2.00

J. Laivininkavimas
1. Laikinis tautybės liudymas
laivui........... 50 L arba $6.00
2. Laivo tarnautojų sąrašo, į 

| įvykus permainoms, prirengi-
I mas ............... 20 L arba $3.00 .

3. Leidimas vartoti naują j u-’ 
ros dienyną su senojo dienyno 
pristatymo ir išdavimo naujo 
patvirtinimu — 10 L arba $2.00

4. Juros dienyno viza, arba
pristatymo patvirtinimas 5 L 
arba................................ L $1.50

5. Kapitono pavadavimo į
laivo dokumentus įtraukimas 
20 L arba............................ $3.00

6. Laivo sveikumo liudymas
25 L arba............................ $3.50

7. Reikalingumo parduoti lai
vą pavirtinimas 100 L arba $11.

8. Jūreivių nusamdymas arba
iš tarnybos atleidimas su įtrau
kimu arba pažymėjimu laivo tar
nautojų sąraše, nuo asmens 6 L 
arba.................................. $1.60

■ "

Pastaba: Jūreivių samdymo 
kontraktų ir jų nuorašų priren
gimas .......  nemokami

9. Laivo ekspedicija:
nuo kiekvieno 100 tonų, arba 

jo dalies, laivo tonažo 0.5 L 
arba .................................. $1.05
K. Tarnybos žygiai, Atliekami

Atsitraukiant iš Raštinės
1. Rezidencijos vietoj:
už pirmą valandą arba jos da- 
................................... 10 L 
kiekvieną prasidėjusią sekan

čią .......................................8 L
bet už kiekvieną visą dieną 

nedaugiaus..........................60 L
2. Atsitraukiant iš rezidenci

jos vietos: virš keliones išlaidų 
atlyginimo, už kiekvieną prasi
dėjusią dieną: Atstovui ir Gene- 
raliam Konsului ........... 100 L

Atstovybės Sekretoriui, Kon
sului ir Vice-Konsului .... 60 L

Kitiems tarnautojams .... 40 L 
Nurodytus aukščiaus mokes

nius sumoka tas asmuo, kurio 
naudai Konsulariniai aktai bu
vo atlikti, einant jo pareiškimu 
arba veikiančiais įstatymais ar
ba bet kuriais parėdymais, kad 
ir be formaliai patiekto prašy
mo.

Tais atvejais, kai konsularinis 
mokesnis paimamas nuo pusla
pio, puslapis privalo turėti ne- 
mažiaus 28 eilučių rašytų/ranka, 
ir nemažiaus 20 eilučių spaus- 
dintų mašinėlę; kiekviena gi ei
lutė turi turėti nemažiaus 36 
radžiu, jeigu rašyta ranka, ir 
nemažiaus 5,0 raidžių rašyta ma
šinėle.

Pastaba: Antraščiuose gali bū
ti ir mažesnis raidžių skaičius 
eilutėje.

Pastaba: Visi dokumentai pri
valo būti siunčiami Atstovybei 
registruotuose laiškuose. Sugrą
žinimui raštų registruotuose 
laiškuose reikia visuomet pridėti 
atatinkamos vertės paštp ženk
lelių, kitaip raštai bus grąži
nami paprastais laiškais siuntė
jo atsakomybe.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje.

Washington, D. C.
Birželio 8 d. 1923 m.

PASKUTINES DIENOS
IŠSIKRAUSTYMO
IŠPARDAVIMAS

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

4644 So. Paulina St.,
Naujon vieton 

1748-50 W. 47th St.

NEW

LAFAYETTE June 23, Aug. 4, Sept. 
PARIS June 27 July 18, 
FRANtE July 4, July 25, August 
LA SAVOJE July 14, Aug. 11, Sept.

N E AT YORK, HAVRE-PARIS 
ROUSSILON .............................. Juim

August 15 
22 
8

21

NEW YORK, VIGO (8PAIN) 
BORDEAUX

_____ dėl žingeidžios aprašomos 
knygutes jūsų vietiniui agentui arba i 
didjjj ofisą 19 State Street Ne^ York.

Rašykit.

Pirkite laivakortes atgabenimui aavo 
giminių iš Lietuvos.

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

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

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

♦Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

?ed Star Line
lymouth-Cherbourg-Antwerp 

Zeeland June 20*; July 18; Aug. 15 
Lapland June 27; Belgenland July 11 
*10 A. M.
Pradedant liepos 11 d. išplauks 11 v.r.

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

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

0

Silpna, nupuolusi 
ir serganti

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound suteikė pa
lengvinimą, kuomet kitos 
gyduoles nieko negelbėjo.

NORTH .
GERMAN 

LLOYO 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW XORK\BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą ,

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pul
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

NEW 
Garlaiviai

CONARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton* ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utamin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi^rėguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-cia klesa (j Piliau 
$106.50, į Hamburgą!$103.50). Ka
res taksų $5.Q0? X /

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda fIaivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas sąvaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kalnų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Taipgi  ̂"rėguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly- 

a (i Piliau

140 N 
st.

RALTIJOS-AMERIKOC iJI LINIJA 9Broadvay, Nev^ork.NY LJ 
KELIONE iLIETUVA 
į 1 PER L±AMbURG/\PlLI>^A 

A ! ‘ /■ ARBAUEPOJIĮ
h > Važiuokit visi parankiu Jr tiesiu keliu 

-įC-/ Lietuviai važiuoja j Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN- 
d/ TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
p 6-šių ir 8-nių LOVŲ
šį POLONIA .......................................  Liepos 4
■ s. S. ESTONIA............................. -July 18
B TREČIOS KLESOS KAINOS Į: 
ii1 HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
1 ‘ — LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI 
KELIONE

P. BARŠKIS
SAVININKAS

4644 So. Paulina St.

•Buvo nervuotas ir
• Nugriuvęs.

Dabar gali valgyti sočiai tris 
kartus į dieną.

Taip liudija p. Emery B. Shank, iš 
.Harrisburgo, Pa. Jis sako: “Per še
šėlis metus buvau sugriuvęs, silpnas, 
neturėjau jokio noro ir nesidomėjau 
savo darbu. Visuomet buvau apim
tas baimės, vis buvau šaltas, nervin
tas ir blogas ūpas užeidavo. Maniau, 
kad aš iš proto išeisiu. Po suvarto
jimui jūsų stebėtino Nuga-Tone’o aš 
vėl atėjau j save. Aš galiu tris kar
tus į dieną sočiai pasivalgyti, nesu 
nervuotas ir nesibijau šalčio.” Nuo 
nervuotumo, nevirškinimo, skrandžio 
negalės, vidurių užkietėjimo, silpno 
širdies veikimo ir menkos apytakos 
Nuga-Tone neturi sau lygaus. Pamė
gink pats ir įsitikink. Vienam pilnam 
mėnesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tone’ą pardavinėja visi geresnieji ap- 
tiekininkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiks pilną patenkinimą, arba 
pinigai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelės)t arba pasiųs 
tiesiog apmokėtu paštu National La- 
boratory, 1038 S. Wabash Avė., Chi- 
cago, pasiuntus jiems $1.00.

Winston-Salem, N. C. — “Aš bu
vau serganti ir visai nupuolusi dva

sioje ir turėjau ne
smagumų su mano 
šonų. Vartojau vi
sokias gyduoes il
gą laiką ir. nieko 
jos man nepagelbė
jo. Mano vyras nu
ėjo į aptieką ir jis 
pasakė klerkui. 
“Aš noriu geriau
sių gyduolių gydy
mui moterų ligų”. 
Ir jis davė jam

butelį Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound ir jos pagelbėjo man. 1 
trumpą laiką iš galėjau dirbti savo 
stubos darbą. Dabar aš galiu netik 
apdirbti visus savo stubos darbus, 
bet dar padedu dirbti savo vyrui krau
tuvėje ir jaučiuosi gerai visuomet.”— 
Mrs. L. K. Myers, 1409 E. 14th St. 
Winston-Salem, N. C.

Jaučia dabar gyvumą ir stiprumą.
Keene, N. H. — “Aš buvau ser

ganti ir visai nupuolusi dvasioje, tu
rėjau nugaros skaudėjimą ir kitokius 
nesmagumus, kokius moterjs turi. Aš 
atradau didelę pagelbą kuomet pra
dėjau vartoti Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound ir taipgi vartoju 
Lydia E. Pinkhamjs Sanative, Wash. 
Aš gaiu dirbti savo darbą ir jaučiu 
naują gyvenimą ir stiprumą nuo Ve
getable Compound. Aš darau viską, 
kad kuolabiausiai išgarsinus.” — Mrs. 
A. F. Hammond, 72 Carpenter St., 
Keene, N. H.

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimai, yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Uay. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą 'ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Company

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

M. Levy
Kampas .j 22os ir į Statę Street

Telefonai; Calumet įgg| ,■ > ■.;/

ifflsnsii!

Mes tikime turėti truku- 
mų šį rudenį dėl namų ap- 

šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

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

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

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

bile koki* lig*, 
Atvažiuokite kad

* ■ < ■----------------- --------------------------------------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriami AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

tai
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir ii toli suteiksiu geriausi gy
dymų .

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

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, Dl.'

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedM- 
dieniais 10-1 po piet. Fanedaiyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 0-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurie] tūkstančiai žmoni* 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. i

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų

Nerviškų

Atkaklių

Privatiškų

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai išgy- 
džiau tūkstančius kenčian
čių žmonių.

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Dr. Whitney
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.
Ofiso valandos: 

Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

.............. ----- • r--

Kalbatnė lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914“

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu Įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpua, antitoksinus, 
baktcrinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užaisenėjuaių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisinau c-m- 
iami naciją.

Eleclro-Medlcal Doclors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
jo nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Nemo Liesinimoe num.883, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džtai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. i 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ii ( 
$3. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dcpt. S.)

self-reduCING
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Virš 55 milionu pakeliu šios naujos rūšies 
muilo yra išvartota pereitais metais

Kiekvienos dienos skalbimo metodui 
mirkymas—virinimas—skalbimo mašinose

Abelnai kalbant, jau milionai moterų vartoja. Ir tik 
trįs metai tam atgal kaip jis pasirodė į svietą.

Jus pagalvokite: kame čia yra sekretas tokio grei
to augimo. Tik pamąstykite kokį didelį pasiprieši
nimą Rinso turi susitikti. Jis turi užkariauti mote
rų užsitikėjimą papratimą per eilę generacijų varto-' 
jime didelio šmoto muilo skalbimo dienoje.

Motinos, močiutė ir pra-pra-močiutės turėjo drū
čiai velėti, kad gavus švarius rubus — muilinant su 
muilu labiau įdevėtas vietas ant skalbimo lentos.

•

Ar tai nėra stebėtinas dalykas, kaip tik moterįs 
gavo Rinso, jos atmetė visus muilus į šalį? Nes Rin
so prašalino tą sunkią senų laikų skalbimo dieną — 
nuolatinį susilenkimą ir nugaros skaudėjimą. Štai 
kodėl milionai pakelių jo yra išvartojama kiekvieną 
mėnesį.

Mirkymas užima vietą velėjimo
Tik mirkant su šiuo naujos mados muilu pamažu at
slūgsta visi nešvarumai. Negeistino velėjimo dau
giau nereikia.

Jus netik esate išgelbėtos nuo nuovargio, nugaros 
skaudėjimo, bet taipgi jūsų rūbai yra apsaugoti nuo 
nusidėvėjimo ir sudraskymo nuo stiprio velėjimo. 
Rinso ištirpsta tuojau ir išduoda savo muilinės putas 
per kiekvieną! siūlę ir siūlą, išplaudamas visus ne
švarumus. Tik tos vietos kur labiausiai įsidėvi — 
apykaklės, rankogaliai ir panašiai — reikalauja ma
žo velėjimo su biskiu sauso Rinso.

Jau dabar jis užėmė vietą muilo šmoto
Jus atrasite, kad Rinso yra idealis bile kokiam skal
bimo metodui kokį jus vartojate. Jus nereikalauja
te permainyti nei vieno jūsų priimto mazgojimo bu
do — tik vartokite Rinso kur jus vartojote muilo 
šmotą.

Jei jus norite pavirinti jūsų vatos baltinius, Rinso 
suteiks jums labai švarias putas kurių jus reikalau
jate katile. Jei jus vartojate skalbiamą mašiną, se
kite patarimus didelių mašinų išdirbėjų — vartokite 
Rinso.

Rinso užima vietą muilo šmoto dėl visų skirtingų 
skalbimo metodų. Jis atlieka visą darbą.

Taip yra geras dėl šeimynos skalbinių kaip 
Lux yra dėl plonų skalbinių.

Rinso yra pagaminamas išdirbėjų Lux, jis taip yra 
geras dėl kasdienių paprųatų skalbinių kaip Lux dėl 
šilkinių, vilnonių ar kitų plonų skalbinių. Su šiais 
dviem muilais — Lux ir Rinso — sunkiausios jūsų 
skalbinių problemos yra išrištos — jums nereikia 
daugiau sunkaus velėjimo vartoti.

Kuomet tik turėsite savo skalbimą, padarykite jį 
• lengviu vartojant Rinso. Gaukite jį bile grosernėj 
ar departamentinėj krautuvėj. Jis išeina dviejose 
miorose — paprasta miera ir naujas didelis pakelis. 
Pagamintas didžiausių muilo išdirbėjų pasaulyje. 
Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

.......................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... '■ ' <

Sekite patarimus žinomų skalbimui mašinų 
išdirbėjų — vartokite šį naujos mados 

muilą jūsų mašinose.
Apex, Bluebird, Coffield, Gainaday, Getz, Haag, Horton, 

Laun-Dry-Ette Meado^s, “1900” Cataract, One Minute, 
Rotarex, Sunnysuds, Surf, Trojan, Voss. rekomenduoja 
Rinso dėl geriausių pasekmių.

COFFIELD RAŠO:
“Bandžiau du sykiu j savaitę per septynis metus, Rinso 

nesugadino mašinos nei jokiame atsitikime. Jis gali būt 
vartojamas su tikru saugumu. Skalbiniai nėra nusilpni
nami nuolatiniu skalbimu su Rinso”.

GAINADAY SAKO:
“Rinso putos užsilaiko nuolat. Jos taip praleidžia van

denį, kad Rinso putos įsigeria į kiekvieną skalbinį”.

LAUN-DRY-ETTE RAŠO:
“Mes neradome jokių muilo šmotelių plaukiančių ant 

vandenio musų bandymo su Rinso, ką mes radome dary
dami su kitais muilais. Dvylika minutų buvo abelnas lai
kas skalbirtfo su Rinso ir nei vieno skalbinio 0 nereikėjo 
Velėti”.

“1900” CATARACT SAKO:
“Ištirpinant taip lygiai pasileidžia vandeny, taip kad pa

siekia kiekvieną dalį skalbinių. Galų gale mes suradome, 
kad nereikia vartoti jokio velėjimo arba prieš ar po opera- 
vimui mašinos”.

ROT ARE X SAKO:
“Mes bandėme Rinso ir kitus muilus —• daug iš jų gerų 

, — mušt} mašinoje, bet abelnam užganėdinimul mes reko 
’ menduojamd Rinso”.

......................... .. .................................... ......

Jus nereikalaujate vargintis
su muilo šmotu daugiau
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Tikrai bus nepaprastas 
socialistų presos piknikas 

Gimimai
Daug žmonių net išanksto ren

gias Socialistų Presos pik
nikam

Sprendžiant iš žmonių bruz
dėjimo, tai tikrai šįmet So
cialistų Presos piknikas bus 
nepaprastas. Kaip teko paste
bėti, tai beveik visose koloni
jose lietuviai darbininkai ren
gias Socialistų Presos pikni
kai!, kuris įvyks Riverview 
Parke birželio 17 d. Ir kurgi 
nesirengs! Juk Socialistų Pre
sos piknikai, tai ne šiaip iš
važiavimai į miškus, arba į 
paprastus piknikėlius. Ten vi
suomet suvažiuoja daugybė 
žmonių. Ten visi susieina su 
savo senais pažįstamais, bei 
prieteliais; ten susiėję visi pa
sišneka, pajuokauja, tyru oru 
pakviepuoja. Be to, kiek ten 
suvažiavę darbininkai išgirsta 
gerų prakalbų apie savo kla
sės reikalus, bei aplamai apie 
Socializmą. Iš tų prakalbų 
kiekvienas sužino ant kiek so
cialistinis judėjimas ne tik 
šioj šaly, bet visame pasauly 
pažengė pirmyn 5 per pereitus; 
metus. O juk tai begalo svar
bu darbininkams apie tai sn-4 
žinoti! Dar daugiau, tose pra
kalbose darbininkai ne tik su
stiprina savo dvasia kas link 
socializmo, bet taipgi įgija 
daug naudingų ir praktiškų 
patarimų kas kiekvienam dar
bininkui yra begalo svarbu 
žinoti. Bet kur čia žmogus vis
ką ir besuminėsi. Tik atšilau- 

^tai 

Turint visa tai omenėj, nei 
kiek nei nenustebu, jei žmo
nės taip sparčiai išanksto ren
gias važiuoti Socialistų PreM 
sos piknikai!. Daugumas ne 
tik patys rengias važiuoti į 
minėtą piknikų, bet tatai da
ryti ragina ir savo ^draugus, 
kurie dar nėra buvę tokiuose 
piknikuose.

Ir reikia pažymėti, kad 
žmonės ne dykai rengias į to
kį pikniką. Kaip teko sužino
ti, tai šįmet Socialistų Presos 
piknike, be kitų įžyinių kal
bėtojų, kalbės d. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Jis, 
kiek teko girdėti, turi labai 
daug svarbių dalykų pasakyti 
prieš išvažiuosiant į Lietuvą. 
Be to, Pirmyn Mišrus Choras 
dainuos naujausias dainas. li
tai ne bent kaip dainuos — 
nes jau nuo senai prie to ren
gias...

Reikia tikėtis, kad, jei bus 
gražus oras, Riverview Parke 
bus permaža vietos svieteliui...

— Jurgutis.

Senis su boba pabėgo 
Jeruzoliman.

Jacoh, 85 m., Išvažiavo Pales- 
tinan ne mirti, bet apsive
sti.

Trys sūnus, dvi dukterį, dvi
dešimts anūkų ir antikių, ir 
trys proanūkiai Jieško Jacob 
Brodsky, 85 metų amžiaus se
nuko, kuris, kaip šliejama, pa
bėgo su Mrs. Fox, 70 metų 
amžiaus senele, Jeruzoliman 
apsivesti.

Ketvertas mėnesių atgal 
Brodsky neteko savo žmonos. 
Po kiek laiko jis išsiėmė lei
dimą apsti vesti su Mrfe. FoX. 

Bet kai kurių priežasčių de- * 
lei jis čia Chicagoj neapsive- 
dė.

Tačiau kai kurie jo sūnų;} 
tvirtina, kad jo tėvas buk jai^i 
nuo senai norėjęs važiuoti J^ 
ruzoliman, kad ten numirui, 

bet, kaip pasirodo, jis iškelia
vo ten ne mirti, bet apsive
sti.

Darbininku vadas nu
teistas kalėjiman.

šeši mėnesiai už atsisakymą 
atsakyti ant klausimų teisme.

Miclutcl Boyle, , Electrical 
VVorker’s Union of Chicago 
vadas, tapo priteistas šešiems 
mėnesiams kalėjiman, buk už 
atsisakymų atsakinėti ant klau
simų teisme, kai (gubernato
rius Small, metai laiko atgal, 
buvo teisiamas. Jis turės at
sėdėti šešius mėnesius Lake 
Kauntės kalėjime.

Biblijos išguldinėtoja 
pakliuvo džėlon.

Jos mėlynos akutės pagerė
davę jai klastuoti čekius.

Ruth Eleanor Thelma An- 
derson, 1410 Irving Park blvd., 
pirmiau dirbusi Moody Bible 
Institute, ir, kaip sako, buvu
si pavyzdingiausi bažnyčios 
narė, užpereitą naktį pakliuvu
si už grotelių už klastavimą 
čekių.

Ji policijai pasisakius, kad 
-ji pradėjusi* čekius klastuoti 
po $15 ir daėjusi iki $50. Jai 
čekiai būdavę labai lengvai iš
mainomi įvairiose krautuvėse. 
Viskas ką ji darydavus, tai tik 
savo mėlynom akutėm pažiū
rėdavus krautuvininkui į akis 
ir tas nieko neklausęs paduo- 
davęs jai pinigus, kiek ant če
kio būdavę pažymėta.

Naujas būdas nesiduoti
areštuoti.

Mrs. Pjeari Kircher,* 5064 
Sheridan road, privertusi du 
policmonu bėgti lauk iš jos 
namų, kai tie nuėję jos areš
tuoti už išmainymą bevertes 
čekio. Jiemdviem įėjus į jos 
nitfpus ji,. tųpjaus ^sijfiėdžiud 
iv tie “nukrėsti elektroj tuo- 
jaus dūmę lauk...

Sudaužė automobiliu ir 
dar atėmė $2,500.

Peter G. Wilson, Forest 
Glen Crcamcryf kompanijos 
prezlidentas, pranešė policijai 
užvakar, kad kampe North 
Avė. ir Rawson gat. trys ap
siginklavę plėšikai savo auto
mobiliu sudaužė jo automobi
lių ir po to atėmę iš jo $2,- 
500. '

Nei iš veidų, nei iš rašto 
negalima jų atskirti.

Ir ekspertams daug darbo at
skirti vieną žmogų nuo kito. 
Vakar banko viršfininkai ir 

privatiški detektyvai turėjo 
pusėtinai darbo atskirti vieną 
žmogų nuo kito South Xlark
gat. policijos nuovadoj. Da
lykas buvo tame. Vienas iš 
dviejų, viens į kitą panašius 
ir iš rašto ir iš veidų vyrų, 
suklastavo People’s Trust and 
Savings panko čekius.

Vienai areštuoto]ų prisipa
žinęs čekių klastavime, o ki
tą banko darbininkai pažinę. 
Pas ir padarė keblumo suras
ti kuris tų dviejų vyrų suklas
tavo čekius, nes abudu kai 
vienas. r! birž. 2- nomis... —Vr.
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Gudriai prigavo lenką.
■ t ■ 4 ■

Plėšikas neva davė jam darbo, 
bet pabėgo su $37.

Tony ILickoMsky, lenkas, 
gyvenantis po num. 8248 Hou- 
ston Avė., užvakar išėjo jieš- 
koti darbo. iPtrie |S(t. John’s 
bažnyčios, kampe 18 gat. ir 
Clark, jam besidairant nepažį
stamas žmogus priėjęs prie jo 
paklausė kur jis einąs. Supran
tama, lenkas pasisakė, kad jis 
einąs j ieškoti darbo. Plėšikui, 
to ir reikėjo. Jis tuojaus pa
siūlė lenkui darbo ten pat prie 
tos ‘bažnyčios. Lenkas sutiko 
dirbti. Nusivilkus lenkui švar-
ką ir pasidėjus jį po kope&o- • gaičo kalba piknike neminė- 
mis, plėšikas parodė jam kur ta. Už tai jų kaltinti ir negali-, 
dirbti; o kai lenkas pradėjo — 
dirbti, plėšikas pabėgo su len
ko drabužiais, laikrodėliu $35 
vertės, ir su dviem doleriais
pinigais.

Užtroško gazu žmogus.
Gliarles įsąnd, 80> m./ 

2500 W. Lake gatį, užvakar 
užtroško nuo, įgazoi '(savo na
muose.

Sutiko atiduoti vyrą už 
laiškus ir baksą.

Mrs. C. Gaynor, 22 m., 3822 
.S'hofield Avė., vakar pareiškė 
savo vyro motinai, kad ji su
tinkanti atiduoti jai savo vy
rą, jei ji sutiks atiduoti jai 
jos^ laiškus ir baksą.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Depar

tamente įregistruota gimę:
Esperanza Ačiunas, 359 E.

29th PI. geg- 21.
Frank 'Rimkus, 4516 South

Wood St., gcg. 29.
Virginia Dirkis, 4137 West

22nd St., geg. 22.
Theresa Petrila, 7001 South

Wood St., birž. 2-
Genovaite Kaniolis, 2328 W.

22nd PI., geg. 28.
? Tarčas, 3942 W. 22nd St., 

geg. 20
Joseph Bartus, 3612 South 

Marslifield, birž. 2.
Paul Stasiūnas, 1500 W. 15th 

St., birž. 8.
John Kliedas, 607 S. Racine,

LietuviųRatelime
Dar pora žodžių iš Naujie- 

nųpikniko
Kad atlikti' kokį nors svar

besnį darbą, • paprastai vieno 
žmogaus gabuifiĮf bei jėgų nepa
kanka; reikia ?'suburti kelių as-i 
menų jėgas, iiį^įpt darbas, kurį- 
bandoma atlikti išeitų tikslus. 
Aš turiu omeny Naujienų pik
niko korespondentus, kurie ro-‘ 
dos jau apie viską parašė, bet’ 
vieną dalyką vis tik! pa- 
piršo parašyti — d. Gri- 

Be kitų pramogų bei pasi- 
| linksminimų svarbią vietą Nau
jienų piknike užėmė d. Grigai-
čio kalba, šį kartą d. Grigaitis 
kalbėjo trumpai ir savo kalbos, 
kaip jis pats pareiškė, neužbai
gė. Savo kalbą užbaigti d. Gri-
gaitis žadėjo sugrįžęs iš Lietu- 

•k-r i • ‘ •• „V 9 9VOS, J 
skaitytojams yra žinoma, d. GrL 
gaitis šiomis dienomis iškeliau
ja Lietuvon, kur, kaip jis savo 

Nes, kaip- jąu “Nau j ienų’ į į |

kalboj minėjo, jis jau nebuvo per 
aštuonioliką metų. Todėl jo kal
ba buvo tik atsisveikinimo kal
ba su Naujienų skaitytojais, rė
mėjais ir pritarėjais. ,

D. Grigaitis važiuoja Lietuvon' 
ne apsigyventi, ne pasisvečiuoti, 
bet ant vietos susipažinti su Lie
tuvos Respublikos politika, jos 
įstatymais, o ypač su Lietuvos 
darbo žmonių reikalais ir jų ka
vomis, ir su darbuote Lietuvos 
Socialdemokratų partijos, kad 
pargrįžęs galėtų tas visas žinias, 
tuos visus patyrimus suteikti 
“Naujienų” skaitytojams^

Drg. Grigaitis savo kalboj iš
sireiškė, kad prie laikraščio per 
metų eiles besidarbuodamas įsi
gijo nemaža priešų, kurie, pasak 
kalbėtojo, gal būt nelinki jam 
laimingos kelionės. Bet jei d. 
Grigaitis besidarbuodamas vi
suomenės dirvoj bei darbininkų 
labui ir įsigijo nemaža priešų, 
tai daug daugiau įsigijo jis drau
gų — mi'ližiniška “Naujienų” 
skaitytojų armiją, kuri visuo
met simpatizuoja jam ir, žinoma, 
linki jam laimingos kelionės J 
Lietuvą, ir laul^s . jo sugrįžtant 
iš Lietuvos su nauja energija, 
su pakilusia i dvasia, su naujo
mis žiniomis, ir su labomis die-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

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

Rengėjai.

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

cialistų Presos , piknikas rRiverview 
Parko piknikų 'darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas, programas — prakalbos, mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par
tija turi pakvietus taipjau garsius1 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus šokiai 
iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“bara”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

Įžangos bilietai 80 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.

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

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

Kviečia Bendrų Reikalų Komitetas.

Teatrališko kliubo “Lietuva“ susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, birželio 
14 d., 8 vai. vak., Davis Square Par- 
k‘o svet. Svarbių reikalų deleij visi; 
nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.
■— *............r •• j

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

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro re
peticija įvyks ketvirtadieny, birželio 
14 d.. 7:30 vai. vak., Mark White Sq. 
(Engine Room) svet., 30 ir Halsted 
gatvių. Draugai ir draugės malonė
kite visi punktuališkai susirinkti.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
birjįęlįį 16, 7 ;30 v. v., K. Ukialio svet.

Aųbr 
tu aiąfl , , 
įjo pihnininko. Kurie neatsi

lankys 'bus baudžiami pagal L. N. K. 
konstituciją.

— J. M. Vainauckas, nut. rašt.

um Avė. Visi malantį 
lankyti, hes bus rinklų

NaujienųTownofLake

NAUJIENŲ T0WN OF LAKE SKYRIŲ 

G. BENOŠIAUS APTIEKOJE,

1616 W. 47th Str., 
Chicago.

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

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

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

PRANEŠIMAI.
Didž. L. K. Vytauto Leb.-Gvardija 

laikys mėnesinį susirinkimą subatoj, 
birželio 16, 7:30 v, v., šv. Jurgio svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Svarbių reiA 
kalų delei. visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti. — S. Kunevičius.’

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

Naudai- Auditorium Susivienijimas 
Draugijų ant Bridgeporto reigia dide
lį pikniką birželio 17 d., Blinstrupo 
darže. Kviečiame visus atsilankyti į 
šį pikniką ir paremti tą ‘ prakilnų 
darbą.

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

— Kviečia Komitetas.

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

, — J. Michaels. pirm.

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

DABAR YRA LAIKAS pirk
ti vasarines kepures, mote- 
riems ir merginomis. ' Kada 
oras atšilo mes užlaikom pui
kiausi tav6rą ir žemiausioms 
kainoms. / čia yra geriausia 
proga musų tautiečiams.

B. M. PAUL,
. 2519 W. 63rd St.

PLAUKUS
Su pagclba vėliausio moksližko išra

dimo išbandytą su puikiausiomis pa
sekmėmis per tūkstančius moterų ir 
vyrų: “VERVENA HAIR RESTOR- 
ER”. Tas puikus prirengimas nėra da
žai — bet gyduolės kurios yra var
tojamos kaip nurodoma. Atitaisys ži
lus plaukus i naturalę jų spalvą la
bai greit. Putelis su nurodymais $1.50. 
Klauskite aptiekose arba užsisakykit tie
siai C\nuo ,<musų įdedant k rasos ženkle
liu m . kitus " kaip dasfatysime.

VERVENA LABORATORY, Ine., 
104 Hartford, Bldg., 

Chicago, III.
V...... .....  Į II I —

r-SURAST
ANT GALO

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa
gelta

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St.,
611 -CJ 3 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasta laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote IZ^celių atstu nuo akių.

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina/galvos skaudėjimą. • •

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą. ,.Ų

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. DB 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigisno,' akią»apt6numor nervuote- 
mo, skaudamą akių karštį, , atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Prb 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

f" 1
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. .
Šventad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., 
Kamp Robey ir North Avė.

Dr. Anele Kaushillas D. 
CHIROPRACTOR

Gydąu ba operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniikas ligaai 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin] 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. z
2159 W. 21 St., kampas Leavitt 8t«

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NediUoj 

9 iki 12 a. m.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS x

PRAKAITUOJA .
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausias gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmes^ bus tikros, tik už 50c.: 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.
"J, ,į ,I| 4, !!■ .J JĮ. J n.rnrfinr

Garsinkites Naujienose
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NAMAI-2EMEAUTOMOBILIAI N AMAI-2EMEPARDAVIMUIREIKIA DARBININKUŽemės mokesnis Lietuvoj SIŪLYMAI KAMBARIU
Lietuvos m misterių kabine

tas skelbia:
Gyvenimo sųlygom nepap

rastai keičiantis priėjus prie 
savo pastoviosios valiutos ir 
atsisakius nuo šių 1923 metų 
natūros rekvizicijų — pinigi
nės normos, nustatytos žemės 
valstybinio mokesnio įstatymu 
(Vyr. žin. Nr. 31) nustojo 
prasmės. Del to Seimui buvo 
pristatytas naujas žemės val
stybinio mokesnio įstatymo 
projektas, kuris buvo išseme- 
inai apsvarstytas visų atatin
kamų Seimo komisijų, bet ne-i 
suspėtas įnešti į Seimo posėdį 
ir galutinoje formoje nepriim
tas. I

KAMBARIAI po Vienų vai
kinų, viskas naujai įtaisyta.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St.

Box No. 34

VYR
REIKIA — 

DARBININKŲ.
STANDARD MATERIAL 

COMPANY, 
607,W. 66th St.

PARSIDUODA grosernė ir PARSIDUODA automobilius 
bučernė sykiu su namu. Sena pigiai, Stude'baker, 7 sėdynių, 
išdirbta biznis. Geras biznis gerame stovyje- Kas * norėtų 
lietuviui. Arba mainysiu ant pirkti, tegul kreipiasi po šiuo 
gero namo. x adresu: 326 North Ann St.,

2462 W. 46tii PI. po 6 valandų vakare.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

REIKIA vyrų, nuolat vidui 
darbas, 50c į valandų.

Atsišaukite:
E. F. HOUGHTEN & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKIA molderių, skvizerių, 
grinderių ir darbininkų. Atsi
šaukite į samdymo departmen- 
tų. ILLINOIS .MALLEABLE 
IRON COMPANY,

1760 Diverscy Parkvvay

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir lenkų kolonijoj.

Atsišaukite: ’
1035 N. Ashland Avė.

NAMAI-ŽEME
SKAITYK - TEMYK
Roseland’o Bakenai

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštu, naujas kampinis namas, 8 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

8335 South Halsted Street, 
Yards 6894

Gražus dvarelis Lietuvoje

Tokioms aplinkybėms susi
dėjus, vykdant senąjį įstaty
mų reikėtų Valstybės Iždų pa
likti be pajamų, o taip pat pa- 
ralizuoti viso savivaklybių apa
rato darbą ir kaip tik tuo mo
mentu, kada tėvynės atstaty
mui ir gynimo reikalams yra 
būtinos žymiausios išlaidos. 
Del to žemės mokesniams mo
kėti terminams artinantis 
1923 m. balandžio mėn. 23 d. 
Ministerių Kabinetais, 
damas savo 1922 m. 
mėn. 30 d. nutarimų 
mokesnių pakeitimo
klausimų aplinkybių verčiamas 
nutarė pirmam 15)23 m. pus
mečiui nustatyti žemės valsty
binį mokesnį šiaip:
Už I rųšies
” II ” 
” III ” 
” IV ”

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKALINGAS agentas dėl 
Real Estate. Geros sųlygos. 
Gavrilowicz Real Estate Co., 
217 E. 115th St., Kensington, 
III. Pullman 0675.

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 ant 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
mišinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 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.

919 W. 35th St.

DIDELIS BARGENAS!

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.

muro

pakeis- 
rugsėjo 
įvairių 

litais

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

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

Atsišaukite: 
x2150 Alice Place

Tel. Brunswick 0875.

Ge-

REIKIA —
BARBERIO
VAKARAIS IR
SUBATOMIS

2209 West 23-rd PI.

žcmės ha — 4,5 lit.

0,75 “
patvir-sii^ sąlyga, kad Seimui 

tinus žemės valstybinio mo
kesnio įstatymo projektų kito
je formoje, neprimokėtos arba 
permokėtos žemės mokesnio 
sumos butų išlygintos kitais 
terminais įmokant žemės

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.

REIKALINGAS geras kriau- 
čius dirbt store.

Atsišaukite
4833 Milvvaukee Avė.

Tol- Kildarc 6672

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuvės darbui, 45c ir 5Oc į vai.

Atsišaukite:
FITZPATRICK BROS., 
1319 W 32nd Place

mo-

šį nutarimų pavedama 
(lyti Finansų, Prekybos ir 
monės Ministeriui bendra že
mės mokesniams imti nusta
tyta tvarka.

Pra-

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

KELLOGG SWITCHBOARD 
& SUPPLY CO,

1066 W. Adams St.

REIKIA sįuvėjo ant kostu- 
meriškų vyrų ir moterų 
bužių-

LEONA-RD ADENT, 
2502 W. 69th St.

Prospect 8014?

dra-

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Kazi

miero Stankūno, Kauno rėd., Šiaulių 
ap., Ugumų valsčiaus, Vebarių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti greitai, nes jojo 
sesuo Brigita pasimirė ir paliko tur
tą šimtą tūkstančiu 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.

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

REIKALINGAS patyręs 
čeris, galima ant vietos ir 
venti.

Atsišaukit:
4314 Archer Avė.

ba
gy-

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

Atsišaukite:
OLSON RUG CO., 

1508 W. Monroe St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI minkštų 

rimų Ice cream parloras, 
ra

gė- 
ge-

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 mergaitė, 
beverkiant tėvo labai susirgo ir da
bar ji daugiau nieko nenori kaip tik 
savo tėvelio. Jis pats arba kas apie 
I j žino, malonėkite duoti žinią. Moni- 
:a Bugailiškienė, 927 W. 35th Place.

Chicago, III.

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

proga.
Atsišaukite:

4932 W. 14th St.
Cicero, 11.

JIESKO partneriu
JIEŠKAU pusininko į saliunų, 

iš priežasties turiu du bizniu.
Atsišaukite

Naujienų ofise »
po num. 267

REIKALINGA dįsh washer ir 
v^iterka į restauracijų dirbti. 
Geras užmokesnis \ir neblogos 
darbo sųlygos.

Atsišaukit greitai.
3206 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas; vi
sokių tautų apgyventa. Senas 
biznis. Parduodu pusę 
są. Priežastį patirsit 
tos. Atsišaukite:

1940 S. Halsted

arba vi- 
ant vie-

St.

IBRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 4 ruimai, naujas 

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

Kreipkitės
827 W. 34th PI.

1 lubos, pžpakalis.

JIESKO KAMBARIU
JIE&KAU kambario dėl ve

dusios poros, North Sidės apie- 
linkėj.

Atsišaukite į
NAUJIENŲ OFISĄ, 

Box No. 269.

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to ar Brighton Parko apielinkėj, esu 
našlys su duktere 7 metų. Reikalin
gas auklėjimas, geistina, kad butų 
prie katališkos šeimynos. Kas turit 
tokj kambarį ir apsiimtumėt auklėti 
mano dukterį, praneškit laišku. J. P.

3122 So. Wallace St.

REIKIA DARBININKU

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

5128 S. Wentworth Avė.

VYRŲ
REIKIA darbininkų j dirbtu

vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo ♦ štokų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

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

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.

• . U • . ’» J

REIKALINGAS patyręs bar- 
beris. Darbas ant visados.

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

EXTRA GERAS BARGENAS.
Bučernė turi būti parduota 

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

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

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

(PARDAVIMUI (saliunas {ir 
lunch-ruimis; ilgas lysas, ge
ra vieta. Parduosime pigiai, 
nes turime du bizniu.

. Atsišaukite:
1959 Cullerton St.

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

. Savininkas
3140 So. Wallace St.

PARDAVIMUI soft drinks 
parlor. Biznis senas ir gerai 
išdirbtas. Svetimtaučių apgy-l 1) $1000 įnešti, likusius kaip renda, 
venta. Plric šaipų. Priverstas ,nuPįLksi 5 kambarių naują moderniš- 

... , . . ... ką “bungalow” ant 33 pėdų plataus
parduoti, nes tunu du bizniu. I kertinio loto, puiki vieta, viskas mo- 

222 W. 47th St. derniška, pigi kaina ........... $7,000.00
■ ........ .... ...... i 1 ....................... | 2) Dviejtį aukštų kertinis dubelta-

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Į vas moderniškas muro namas, 4 fla- 
| tai po 5 kambarius, aržuolo trimas, Biznis geras, neša gerų pelnų, j vandeniu šildomas, puikiausi įtaisai; 

Parduosiu UŽ teisingų pa si U-1 rendos neša $260.00 į mėnesį, vertu 
i__ daug daugiau. Namas randasi vie-lynių. Gera Vieta geram žmo-1 nas blokas nuo Michigan Avė, kaina 
gui. | tiktai .................................... $24,500.00

1 Įnešti reikia apie $6000.00.
3) Kas myli puikumą ir vigadą: 2

PARDAVIMUI o-rnąprnp rn_ I aukštų naujas muro namas ant 37 pė- 1AKDAV1MU1 g^serne, ru (Įų ploHo |0t0) „fumed oa1f, trjmaSj 
kytos mėsos, kendžių, tabako I geriausio aržuolo grindis, įbudavoti 
krautuvė. Parduos su... . i.. ... I trlks fikčenai, sun parlor”, porčiusnais ir visu staku labai pigiai, I miegojimui, garu šildomas, Kewanee 
nes važiuoju ant ūkės. Atsišau- boil®.ris> pHeno balkiai ir stulpai, po , ., ^ii I apačia, garadžius dėl 3 karų. Kalkite, 2640 W. 47th St. na tiktai .............................. $17,500.00

' _______ , Įnešti reikia apie $5000.00.
PARDAVIMUI geras saliunas. su I 4) Muro (tamsių rudų plytų) “bun- 

visais įtaisymais. Yra elektrinis o r- I galow”, 6 kambariai su “sun parlor”. 
kestro pianas. Biznis išdirbtas. Pir- Į Nepaprastai gerai ir stipriai statyt*, 
mas saliunas nuo teatro. Atsišaukit, iš geriausio materijolo. Paskutinis 
nepraleiskit geros progos. Priežastį žodis moderniškumo ir vigados. Na- 
patirsit ant vietos. | mas bus gatavas į keletą dienų.

309 Kensington Avė. | Įnešti reikia apie $3,000.00. Kaina
Pullman 4788 tiktai .................................... $10,500.00

5) 2 aukštų muro namas, 6 ir 7 
-------------- I kambariai, platus lotas, namas dar 

TrdHne nrnerna rmnnčsi iipž. naujas, moderniškas, aržuolo trimas, LOKios progos žmones Jies kargto vandeni0 šiluma. Nepaprastas 
ko su žiburiu ir neranda, čia pigumas .............................. $13.500.00
ji dabar ateina ir beldžia tau I g) 2 aukštų medinis naujas biznia
is duris. jei esi vyras SU per- vas namas (bučernė), taip-gi “cotta- 

. . . ... ge iš užpakalio, biznis su nkčenais irmatymu, tu jų paimsi pirmu- namai parsiduoda kartu. Nepapras- 
tinis. Tai yra “Cafe” kur Žmo- tai gera proga dėl lietuvio — lietu- 

. ..v. . 1. , .♦ viška apigarda. Dabar biznis yranes praleidžia daugybę pini-1 rankose svetimtaučio. . Kaina už vis- 
gų- Pirksi pigiai. Atsišauk tuo- ką tiktai .............................. $14,000.00
jaus. Naujienos' No. 259. Į 7) 2 aukštų po 6 kambarius moder

niškas medinis namas ant plataus 
kertinio loto, aržuolo trimas, “fuma- 
ce” šiluma apačioje, pečium viršuje, 
puikus cementuotas beizementas su 
loviais dėl landrės. Namas yra ant 
puikios gatvės netoli bažnyčios. Kai
na tiktai ...............". $10,500.00
Reikia įnešti apie $4500.00.

8) Kertinis muro bizniavas namas
su garadžius garu ■ šildomas, saliunas 
apačioje, didis flatas viršuje. Aržuo
lo trimas kiaurai. Fikčeriai saliuno 
priguli savininkui ir gali būti nupirk
ti kartu su namu. Labai gera proga 
lietuvrui, parsiduoda su fikčei»iais 
už .......................................... $18,000.00

9) 2 aukštų muro modemiškas na
mas po 6 kambarius, garu šildomas, 
dviem karam garadžius, platus lotas, 
ant Wabash Avė. Kaina .... $14,000.00

Didžiam pasirinkimui cottage’iai, 
bungalows, 2 flatų muro ir medžio, 3 
flatai muro, 4 flatai, 6 flatai ir di
desni.

Roseland, tai puiki vieta gyventi, 
pelninga vieta vesti biznį, gera vieta 
dirbti aplinkinėse dirbtuvėse. Gera 
transportacija į visas šalis miesto, ar
ti mokyklos ir bažnyčios, tyras oras 
malonios aplinkybės.

Atvažiuokit čionai ir atsivešk savo 
šeimyną.

Petras Žabelio,
10900 Michigan Avė., 

Kamb. 9, 
Roseland,

Telefonas Pullman 6401.

PARDAVIMUI grosernė, bu- 
černė ir (hardware store). Biz
nis labai geras. Noriu parduo
ti, nes einu į kitų biznį. Vi
sokių tautų apgyventa vieta. Į

1901 W. >22nd St. į

PARSUDUOfDA saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
2241 W. 21 st Street

PARDAVIMUI didelėls ver
tės Gibson Mandalinas- Išrodo 
kaip nauja. Kainuoja $150 nau
ja. Atiduosiu už $60. Ateikite 
ir pamatykite. A. LAUB, 

2223 School Street

PARDAVIMUI grosernė ir 
džiovintos mėsos krautuvė. .Se
nas ir išdirbtas biznis, kur ga
lima (padaryti gerų pragyveni
mų. Kreipkitės:

1918 W. 47th St.
PARDAVIMUI pekarnč su 

skanumynų krautuve ir namu 
2 aukščio. Senas ir išdirbtas 
biznis. Parduosiu pigiai. Su 
namu ar be namo ir visų rei
kalingų mašinerijų. 4322 West 
63rd St. Tel. Prospect 9666.

ANT PARDAVIMO

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen krautuvė, taipgi 
vienų metų senunio Ford tour- 
ing karas. Yra 4 gyvenimui 
kambariai iš užpakalio. Gera 
vieta lietuviams.

2109 S. Halsted St. ,

Netoli nuo Vienuolyno, 2 lubų na
mas mūrinis po 5 kambarius, štymu 
šildomas, elektra, vanos tt. Kaina 
$12,500.

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

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, cimentinis fundamen
tas, elektra, vanos ir tt. Kaina $7500.

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

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

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St.

Canal 1603

JEI jus norite turėti gerų 
karų, jus ,negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colupi- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerų patarnavimų. Kaina $9851 
Jei

Atsišaukite:
1720 So. Union Avė.

Tel. Canal 4126

*. A

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

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., 

(prie California Avė.)

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

mainymo ar par- 
akrų visa dirba- 
sodna. Upelis bė- 
Namas 12 ruimų,

UlKĖ ant 
davimo. 120 
ma, 4 akrai 
ga per ūkę.
vanos, toiletai ir vanduo. Sai- 
lo ir visi budinkai, gyvuliai ir 
visi padargai, užsėti laukai; iš 
priežasties ligos. Ūkininkas 
yra Chicagoj. Mainysiu ar ant 
nekokio namo. Atsišaukit 
tai pas

P. A. MAŽEIKA, 
1377 E. 57th St. 
Tel. Midway 0862

grei-

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo j 
Lietuvą esu priverstas parduoti 2 na
mu beveik naujus. Vienas bizniavai 
muro namas, 2 aukštų, nešantis gers 
randą geriausioj vietoj ir gatvėje i; 
antras medinis dubeltavas, 2 pagyve
nimų, 'gerame stovyje ir gerą rendą 
nešantis. Antrašas 132 West St.. 
Westville, III.

PIRKĖJŲ ATYDAI

Turi būt parduotas šią savaitę.

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

Parsiduoda naujas biznio namas 
Erie 79tos 2 blokai nuo Halsted j va- 
arus — 3 krautuvės — renda $3,660. 

kaina $29,000 — įmokėjimas $12,000.

Parsiduoda naujas 2 auk. mūrinis 
namas, dar visai nevartotas, 5-5 kamb 
f'aru (steam) apšildomas ir šiaip vė- 
iausiais įtaisymais, renda $1,800, kai

na, $13,500, 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? grosernė. Biznis išdirbtas 
per daug metų ir labai patogi vieta 
bučemės. Už namą ir biznį kaina, 
tik $13,000. Reikale ir ant lengvų iš- 
mokesnių. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Skubinkit, tai yra gera proga, nes yra 
bargenas.

5752 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 7363

PARDAVIMUI 
Geriausia bargenas prie Hab 
sted gatves, netoli 35 gatves; 
biznio prapertė, geria 
biznio centre. — Krau 
2 flatai. Reikia $6, 
gaiš.

KURZON, 
3511 So. Halsted St.

šiame

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.

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

3530 Parnell Avė.

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

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

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

Chicago, III.

ANT pardavimo namas, su 
5 kambariais viršui, su 5 kam
bariais žemai. Gasas, elektra, 
maudynė ir garadžius. Prekė 
$4,500.00.

2449 W. 45th St-

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

Savininkas,
4553 S. Halsted St. 

Tel- Yards 5864

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

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

pini-

AUTOMOBILIAI

ar

MOKYKLOS

GREITAS IR TEISINGA® 
PATARNAVIMAS

3207 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

' SALES CO.,

PARSIDUODA karas, Elgin 
Six, 1923. Pigiai; kaip nau
jas.

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

ZAKSAS AND BALCHUNAS 
828 W. 81 St. 

netoli Halsted St.

Parduodu namus, lotus, farmas.\bu- 
čemes ir kitokius biznius. Taipgi 
mainau namus ant farmų, lotus ant 
namų, turiu daug visokių namų dėl 
pasirinkimo, visose dalyse miesto, dai 
katrie norite mainyti narną ant bu- 
černės. arba bučemį ant namo; arba 
kitokio biznio, tai neškit kuogreičiaų- 
siai pas mane, tai bus išmainyta arba 
parduota j trumpą laiką, nes daugiah 
yra pirkėjų kaip reikia. Didžiausia 
pasirinkimas pas mane, duris atdaroj 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais. 
Del sekančių reikalų kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

24117 WiMrt Madison Street
TeL Seeley IMS •, 

Kirpimu, desaininimu, aiuri- 
mu, drumaking.ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dirijimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
dalis namų kursu moterims ir 
merginoms, atsineikit audikla, su
kirpti, pritaikyti ir puidaryu sau 
drapanas.

Biznio ir namų ku
padarymui. Kreipki 
arba telefonuokit kla

skrybėlių 
rašykit,


