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Klerikalų kabi
netas Lietuvoj
Galvanauskas pasi

lieka premjeru
F rancija priešinas Anglijai

Dar du Vokietijos miestai 
užimti

Naujas Lietuvos minis- 
teriy kabinetas

Galvanauskas pasilieka pre- 
mieru; kun. Krupavičius bus 
agrikultūros ministeriu.

WASHJNGTON, birželio 30 
(LIB.). — Naujo Lietuvos mi- 
nisterių kabineto sąstatas yra 
sekantis:

Ministeris pirmininkas (pre
mjeras) ir užsienio reikalų mi
nisteris — E. (Galvanauskas.

Žemės ūkio ministeris — 
kun. Krupavičius,

Susisiekimo ' (geležinkelių, 
pašto ir telegrafo) ministeris 
— Naruševičius, kurio sutiki
mas dar nėra gautas.

Teisingumo ministeris — 
Tumėnas.

Vidaus reikalų ministeris — 
Zaikauskas,

Krašto apsaugos — Sližys.
Finansų, prekybos ir pramo

nės ministeris — Petrulis,
Žydų reikalų ministeris — 

Rosenbaumas. ,
Naujas ministeriu kabinetas 

šį vakarų patieks Seimui savo 
deklaracijų.

(Visas naujasis kabinetas 
susideda veik išimtinai iš vie
nų klerikalų. Žinia nieko ne
mini, kas tapo paskirtas švie
timo ministeriu, Teisingumo 
ministeriu vieton nepartinio, 
bet klerikalams prielankaus 
Karoblio paskirtas griežtas 
klerikalas Tumėnas, kuris iki- 
šiol buvo naujojo Seimo pirmi
ninkas. Žemės ūkio ministerio 
vieta teko visų Lietuvos kle
rikalų vadovui kun. Krupavi
čiui, kuris oficialiniai atsto
vauja stambiųjų ūkininkų są
jungų. Jam teks vykinti ir že
mės reformų. Ar Naruševičius 
(iNorus) sutiks Įeiti klerikalų 
ministerijon dar nežinia, ka
dangi jo sutikimas dar nebuvo 
gautas išsiunčiant tų žinių. Jis 
ikišiol vedė Lietuvos atstovy
bę Londone).

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

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

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

Lietuvos delegacija 
Paryžiun

Vyksta į Paryžių Klaipėdos 
reikalais.

WASHINiGTON, D. C., bir
želio 2j, (LIB.). — Lietuvos 
Delegacija Klaipėdos reikalais 
iš Kauno išvažiuoja Į Paryžių.

Francija priešinasi 
Anglijai

Francija atsisako raštu išdės
tyti savo reikalavimus iš Vo
kietijos

PARYŽIUS, liepos 1.— Fran
cija ir Anglija ryto gali nu
traukti ryšius. Jeigu lordas 
Curzoų atsisakys priimti 
Francijos ambasadoriaus at
sakymų žodžiu į Anglijos pa
klausimus apie tai, ko Franci
ja išlikrųjų reikalauja iš Vo
kietijos ir prigrūmos sušauk
ti Amerikos, talkininkų ir ne
utraliu ių šalių konferencijų 
kontribucijos klausimu, tai 
Europoj iškils didelių kivirčių.

Francijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad pre
mjeras Poincare atsisakė savo 
reikalavimus išdėstyti raštu. 
Pareiškimas sako, kad amba
sadorius gavo taip pilnas in
strukcijas, kad jis gali atsaky
ti į kiekvienų Anglijoj klausi
mų. Jo instrukcijos yra pasku
tinis Francijos ir Belgijos žo
dis kontribucijos klausime.

Pusiau oficialiais laikraštis 
Temps piktai puola Anglijos 
valdžią ir išdidžiau pareiškia, 
kad Francija nieko nesibijo ir 
niekam nenusilenks.

Francija darosi atkakli.
•Ruhr distrikte .gimsta par- 

tizantiškas karas ir Francijos 
valdžia pasidarė dar atkakles
nė, kad tik kaip nors} paklup
džius Vokietiją pirm negu pra
sidės nauji kontribucijos svar
stymai. Francija prisidėjo prie 
Belgijos persekiojime gyvento
jų, taipjau yra prisirengusi už
griebti naujus Vokietijos plo
tus, kad tik atsiekus savo.

Anglija nori taikos.

Darbininkai, liberalai ir fi- 
nansistai daro didelį spaudimą 
į Anglijos valdžią, kad rūpin
tųsi kuogreičiausia įvykinti 
kontribucijos klausinio Išriši
mą. Valdžia taipjau bijosi vi

siško Vokietijos išnykimo kai
po kostumerio ir iškįlimo Fran
cijos, kaipo stipriausios val
stybės Europos kontinente. 
Taipjau yra baimė, kad Vokie
tijai susmukus komunizmas 
įsigalės iki Reino upės, o jis 
nebus prielankus Anglijai.

Laikraščių žinios iš Lon
dono yra labai pesimistingos. 
Jos sako, kad dar niekad ne
buvo tokio aštraus kontribuci
jos krizio ir Anglija gali ban
dyti sušaukti savų kontribuci
jos konferencijų. Anglija taip
jau ketina aštriai pasmerkti 
Francijos valdžių Saar basei
ne.

Prancūzai užėmė dar du 
Vokietijos miestus

Frankfort yra apsuptas ir at
kirstas nuo Vokietijos. Ang
lija darysianti naujų taikos 
žingsnių.

LONDONAS, liepos 2. — Di
delis miestas Frankfort, pak
raštyje Mayence tilto tviftu- 

unų, dabar yra iš visų pusių 
apsuptas okupuotos teritorijos, 
francuzains dar labiau praplo
tus okupacijų. Miestas yra vi
sai atkirstas nuo neokupuotos 
Vokietijos, sako vėliausios ži
nios.

Šiaurėj, Ruhr distrikte, fran- 
euzai užėmė Schvverte, arti 
Arnsberg, o kiti franeuzų ka
reiviai eina į Hagen, toje pa
čioje apielinkėje.

Berlino žinia sako, kad vi
sos Kruppo dirbtuvės Essene 
liko užgriebtos įt darbas dirb
tuvėse apsistojo.

■ f

Vėlesnė žinia iš Ruhr dist- 
rikto sako, kad užimta tik ne
didelė Kruppo garvežių dirbtu
vė ties Essenu, bet ne visos 
dirbtuvės).

Anglija rūpinsis taika.
Laikraščiai tvirtina, kad' 

Anglija veikiausia padarys 
naujų žingsnių Ruhr klausimo 
išrišimui. Užsienio reikalų mi
nisteris Curzonas sugrįžo iš 
Kedleston, kad pasimačius su 
Francijos ambasadorium, ku
ris, manoma, atsakys į klausi
mus dėl Francijos politikos 
kontribucijos klausime.

Jeigu Francijos atsakymas 
nebusiąs aiškus, tai Anglijos 
valdžia paskelbsianti sąlygas, 
kuriomis, jos nuomone, gali
ma butų susitaikinti.

Taipjau duodama suprasti, 
kad jei Baldvvin pamatys, jog 
sunku yra veikti išvien su 
Francija, tai jis bandys pada
ryti atskirą sutartį su Vokieti
ja apie mokėjimą Anglijai to
kios kontribucijos, kad Angli
ja galėtų iš jos užsimokėti pa
lūkanas už savo skolas Jungt. 
Valstijoms. Tai esą butų pri
imtina Vokietijai. Kalbama 
taipjau, kad jei negalima bus' 
susitaikinti su Francija ir pri
versti ją pakeisti savo plėšrią 
politiką, tai Anglija ir Jungt. 
Valstijos galbūt padarys spau
dimą^ į Franciją, kad priver
tus ją užsimokėti savo skolas.

Prancūzai nenusileisiu.

PARYŽIUS, liepos 2. — Pu
siau oficialiniai paskelbta, kad 
Anglijai nepavyks išrišti Ruhr 
kontribucijos klausimo darant 
spaudimą į Franciją. Prancū
zai nepatenkinti netik papos 
laišku, bet ir Anglijos nusista
tymu. Jie sako, kad jie niekad 
nesutiks sušvelninti Ruhr oku
paciją iki nebus sustabdytas pa- 
syvis priešinimąsis, kuris da
bar virsta aktyviu. Ir tai Vo
kietijos prižadą turi užtikrin
ti kuri nors neutralė ar •talki
ninkų šalis.

Francija mato Išrigelbėjimą 
tik tarne, kad talkininkai pra
dėtų veikti išvien, kaip kad jie 
veikė išvien laike karo ir visi 
kartu pradėtų smaugti Vokie
tijų-

Okupantai vis smarkiau 
persekioja gyventojus

Ant viso Ruhr distrikto užde
dama aštrioj pabaudos, žmo
nės areštuojami.

ESSIENAS,, liepos 2. — Gen. 
Degoutte kąipo pabaudą už 
bombos eksploziją Duispurge, 
kur 10 belgų kareivių liko už
mušta, įsakė žymiai suvaržyti 
vaigščao$mą ųžmihįstinių gat

vekarių Ruhre ir Pareiny, ku
riais, francuzains užgriebus 
geležinkelius, buvo gabenamas 
maistas, prekės, paštas ir net 
anglys. Gatvekarių vaigščioji- 
mas sumažintas per pusę.

Taipjau Pareinio komisijos 
įsakymu tapo uždaryti oku
puotojo kraštų rubežiai.

Naujojo patvarkymo sulau
žymas bus baudžiamas pen
kiais metais kalėjimo ir 1,000,- 
000 markių pabauda.

Belgai Dui^burge areštavo 
223 vokiečius. Daugiausia su
imta už pasirodymų ne laiku 
gatvėje. Duiburge paskelbtas 
kuro stovis. Vienas vokietis li
ko užmuštas Uertene už pasi
rodymų gatvėje uždraustu lai
ku.

Prancūzai kareiviai užgrie
bė keturias Hųgo Stinneš ka
syklas.

Francuzai skįelbia,. kad j 
Ruhr distriktą atvykęs Kari 
Radek, oficialinis Rusijos val
džios atstovas. Kelių miestų 
komunistai, jų tarpe Leipzigo 
ir Dresdeno, pasak vokiečių 
laikraščių, jau gavę įsakymų 
pradėti 'smarkiau veikti.

Belgijos kabinetas, pasak 
Briuselio žinios, jau svarstė 
kokias dar naujas pabaudas 
uždėti ant vokiečių dėl bombos 
Duisburge. Valdžia jau įsakė, 
kad ant visų kareivių trauki
nių, kaipo įkaitai, butų vežio
jami žymus vokiečiai, okupa
cijos priešininkai.

Belgų laikraščiai gi agituoja, 
kad po kiekvieno sabotažo bu
tų sušaudyta po kelis žymius 
vokiečius. .. ' :£V i .

Penkiy savaičių lietus
BJERLINIAS, liepos 2. — Iš 

Tomsko pranešama, kQd ten 
jau daugiau kaip penkios sa
vaitės tęsiasi - nepaliaujamas 
lietus, kuris baigia naikinti ja
vus laukuose. Nematydami iš 
niekur pagdlbos, žmonės bėga 
į bažnyčias ir meldžiasi, kad 
tik išprašius giedrą. Bet lietus 
vis dar neapsistoja.

žmogus žuvo audroje.
k ______ J.-_________ _

MURRAU, Io|wa, birž. 28.— 
Pereitą naktį čia siautė dide
lė audra, kuri pridarė gana 
didelių nuostolių. Vienas žmo
gus liko užmuštas. Murray 
buvo atkirstas nuo susisieki
mo telefonu ar telegrafu, tad 
ir visų nuostolių dar nesuži
nota.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 2 d., užsienio pi- 

otgunemažiaus kaipui 25,000 <Wta 
įsh& **

Anglijos 1 sv. sterlingų...... . $4.59
Austrija* 100 kronų_________  %c
Belgijos 100 frankų.................$5.00
Danijos 100 markių ........... $17.55

Finų 100 markių ..........M...... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.90
Italijos 10Q litų 1....................... $4.33

Lietuvos 100 Litų____ _ __ _ $10.00
Lenkų 100 markių ................  l/16c
Norvegijos 100 kronų...........$16.32
Olandų 100 guldenų ........... $89.14
Šveicarų 100 markių .........’ $17.57
Švedijos 100 kronų ................  $26.48

Vokietijos lOO jnarkių___, ,... %c.

Ragina miestą pirkti 
gatvekarius

Dever sako, kad tai yra vie
natinis būdas išrišti trarts- 
portacijos klausimą Chica- 
goje. ,

CHICAGO. — Mayoras Dever 
specialiniame pranešime mies
to tarybai ragina greičiausiai 
galimu laiku nupirkti gatveka- 
ir elevatorių linijos.

Jis sako, kad tik miesto nu
savinimas transportacijos lini
jų gali užbabigti nežmonišką 
perpildymą gatvekarių. Paskui 
gatvekarių linijos galima bus 
praplėsti, pabudavoti požemi
nius kelius, pravesti naujas li
nijas ir abelnai pagerinti mie
sto transportaciją. Visus pel
nus pašalinus gi, sako mayo
ras, galima butų žymiai nupi
ginti karterius. “ .

Jis ragina, kad derybos su 
kompanija butų tuoj aus pra
dėtos, taip kad rudeny derybos 
butų toli pažengusios. Kaina 
už gatvekarius ir elevatorius 
neturi būti nė perdaug že
ma, nė perdaug augšta.

Jo pasiūlymas tapo atiduotas 
transportacijos komisijai, ku
ri susirinks penktadieny ir 
pradės svarstyti mayoro pasiū
lymą.

Rusai-japonai nesusitaiko 
dėl Sachalino kainos

TOKIO, liepos 2. — Esant 
dideliam sfkirtumui Minoje, 
kurią Rusija reikalauja už šiau 
rinį Sachaliną ir Japonijos pa
siūlytos kainos, derybos apie 
Japonijos nupirkimą tos saloš 
tapo pertrauktos Rusijos-Japo- 
nijos konferencijoje, kuri sten
giasi surasti pamatą diplomati
nei konferencijai. Japonija už 
šiaurinę Sachalino salos dalį 
siūlo 150,000,000 yenų, o Ru
sija (ndikallauja |1,000,000,000 
auksinių rublių.

Dabar eina derybos apie su
teikimą niekurių koncesijų Ja
ponijai.

(Šiaurinė dalis Sachalino 
yra dabar japonų okupuota jau 
nuo 1920 metų, dėl japonų 
skerdynių Nikolajevske. Pieti
nę salos dalį Japonija gavo po 
Ru^ijos^Jiapdniijos karo 1904 
metais).

Amerikietis pasitraukė iš 
kontribucijos komisijos

•PARYŽIUS, liepos 2. — Ro- 
land W. Boyden rezignavo iš 
vietos Amerikos neoficialinio 
atstovo talkininkų' /kontirbuci- 
jos komisijoje. Jo rezignacija 
įeina galen rugp. 1 d. “Man 
jau užteko viso to,” pareiškė 
jis. Jo viętą užims veikiausia 
jo pagelbminkas pulk. James 
A. Logan.

Kareiviai puola strei- 
kierius

SYDNEY, N. S., liepos 2. — 
Kanados kareiviai ir valstijos 
milicija liko sustiprinta ir lai
ko apsupusi British Empiro 
Steel Corp. liejikas, prisibijant 
atsinaujinimo riaušių, kuriose 
pereitą septintadienį keli desėt- 
kai streikierių liko sužeista 
susirėmimuose su policija ir 
milicija.

Kareiviai vis dar puola 
ir muša streikierius ir vaiko 
juos durtuvais; puola ir muša
streikierius ir valstijos raitoji 
milicija. Delei to jau ne vie
nas susirėmimas ištiko.

Amerika skubinasi daryti 
sutartį su Turkija

LAUSANNE, liepos 2.— Ame
rikos ir Turkijos delegatai pa
skyrė komisiją rašymui tų 
skirsnių sutarties, apie kuriuos 
jau pilnai susitaikinta. Pasku
bomis tariamasi apie’ tuos 
skirsnius, apie kuriuos dar ne
susitaikinta.

Kadangi sutartis su Jungt. 
Valstijomis atnaujins ir diplo
matinius ryšius, jau spėlioja
ma apie tai ką Turkija paskirs 
savo ambasadorium Washing- 
tone.

Amerikiečiai Turkijoje 
sulaikyti.

KCNSTAiNTINOPOHS, 'lie
pos 2.— Daug amerikiečių tu
ristų ir biznierių liko sulaiky
ta valdžios įsakymu, kad sve
timšaliai, išėmus franeuzus, 
anglus ir italus, negali apleis
ti šalies be Angoros valdžios 
leidimo. Tai sekė po pereitos 
savaitės įsakymo, uždrau
džiančio svetimšaliams įva
žiuoti į Turkiją be Angoros 
leidimo.

Tie įsakymai liko paskelb
ti urnai, be jokio įspėjimo ir 
daugelis amerikiečių turėjo 
užsisakė vietas ant laivų ir 
traukiniuose ir buvo gavęs rei
kalingas Turkijos vizas.

Sprendžiama, kad savo įsa
kymu turkai nori kontroliuoti 
serbų ir rumunų įvažiavimą.

2,500 žmoniy nuplakta
OKLAHOMA CITY, Okla.:, 

liepos 1.— Pateisinimui guber
natoriaus Walton pasiuntipio 
milicijęs į vieną pavietą su
stabdyti ten betvarkę, tapo pa
skelbta, kad pereitais metais 
Oklahomos valstijoje liko nu- 
plakta ' nemažiaus kaip 2,500 
žmonių. Gubernatorius ir no
rįs sustabdyti tokį govedos 
siautimą.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739'SrHalsted St.

Chicagolll.

Amerikos socialistai prisi
dės prie Internacionalo

šį rudenį Ameriką aplankys 
daug žymiausių Europos so
cialistų.

CHICAGO. — Socialistų par
tijos nacionalinis pildomasis 
komitetas nutarė prisidėti prie 
naujojo sooiajlistų Internacio
nalo, kurį sutvėrė viso pasau
lio socialistų kongresas Ham
burge. Komitetas taipjau nuta
rė remti Internacionalą finan
siniai.

Kartu tapo patirta, kad daug 
žymiausių Europos socialistų 
vadovų ketina ateinantį rude
nį atvykti į Ameriką laikyti 
čia prakalbas darbininkų rei
kalais ir taipjau tyrinėti Ameri
kos darbininkų padėtį.

Tarp tų, kurie ketina at
vykti yra Anglijos socialistų 
vadovas Arthur Henderson, 
Anglijos parlamento narys 
Philip Snowden, Austrijos so
cialistų vadovas Otto Bauer, 
Rusijos socialdemokratų (men
ševikų) vadovas A. Abramo- 
vič, taipjau Vokietijos ir kitų 
šalių socialistų atstovai.

Angliakasiai nupirkę Herrino 
kasyklą.

SPRINGFIELD, III., liepos 
1. 2. — Eina gandų, kad ang
liakasių unija nupirko Lesterio 
kasyklą Herrine, kur pernai 
įvyko streiklaužių skerdynė. 
Už ją likę užmokėta $76,000. 
Sulig gandais, unija nupirkusi 
kasyklą tam, kad išvengus di
delių bylų, kurias manęs už
vesti kasyklos savininkas Les* 
te r.

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:19 valandą, lei
džiasi 8:29 valandą vakre. Mė
nuo teka 11:17 vai. vakare.
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Oras.
Rašo VI. A.

NAUJIENOS, CHcago, m Antradienis, Liepos 3, 1923

Jau gilioje senovėje oras at
kreipė į save filosofų ir moky
tų žmonių domę. Iš vienos pu
ses nepaprasta oro svarba vi- 
sam, kas žemėje gyvena, iš ki
tos pusės oro nesugautlomu- 
mas, jo nematomumas akiai, 
verste vertė juos skirti orui 
kaŽ kokio mistinio, slėpiningo, 
pusiau dvasios charakterio. Tų 
laikų filosofija orui buvo sky
rusi visai žymių vietų keturių 
elementų tarpe, iš kurių, buvo 
manoma, susidėję vlisa Visatos 
kūnai ir daiktai. Taip lygiai 
ir senovės alchimikai į jį žiu
rėjo. Pavyzdžiui, garsus alchi- 
inikas Valentinas Vasilis štai 
kaip apie orų kalbų: “Oras yra 
kilnesnysis elementas. Jis ne
matomas, bet gali būti kietas. 
Jis kur kas kilnesnis už žemę 
ir vandenį. Jisai maitina, vai
sina ir užlaiko kitus elemen
tus.”

Tokių pažiūrų į orą laikytasi 
ligi maž-daug pusės XVII 
šimtmečio. 1661 melais anglų 
fizikas Robertas Boilis išleido 
savo knygutes vardu: “The 
Scdpticail (Chyn^st.!”’ kuriose 
išrodinejo, kad taip vadinami 
keturi elementai (oras, ugnis, 
vanduo ir žemė) negali būti 
ir nėra pirminiai ir ištisiniai 
kūnai, iš kurių sutverta visa 
likusioji medžiaga. Oras, Boi- 
lio žodžiais betariant, turi bū
ti mišinys mažiausiai “trijų 
rusių dalelių,” tačiau bandy
mais tai įrodyti jam neteko.

Jo laikais gyvenęs Džonas 
Mijovas stengėsi įrodyti, kad 
oras yra “dviejų rūšių dalelių 
mišinys. Savo tyrinėjimais ir 
atatinkamais į vedžiojimais

remdaiAasis jis priėjo išvados, 
kad viena tų sudėtinių oro da
lių taip vadinama “nitro-ori- 
nės dalelės reikalinga” reika
linga degimui ir gyvybei palai
kyti, o kita sudėtinoji oro da
lis, kuri lieka pirmąjį dalį iš
ėmus, netinka nė degimui, nė 
kvėpavimui palaikyti. Džonas 
Mijovas tvirtino, kad “ugnies 
oras” kvėpuojant įeina į krau
jų ir yra vyriausias gyvulių 
judėjimo variklis.

Džonui Mijovui įnirus 
(1679) apie orą buvo jau štai 
kas nustatyta:

1) Oras yra materialus ir 
kaipo tokis turi svarumą, o 
dėl to jis spaudžia žemę.

2) Oras skystimas, kuris, 
vienok skiriasi nuo kitų skys
čių, kaip pav. vanduo, tuomi, 
kad jis turi tamprumo ir elas
tingumo ypatybes, t. y. kad

jeigu suspausim ir vėl palei
sim, tai jis vėl tiek vietos už
ims kaip ir pirmiau.

3) Oras ne elementas, bet 
sudėtas mažiausiai iš dviejų

rūšių dalelių.
4) Oras kaž kokiu budu da

lyvauja degimo ir kvėpavimo 
procesuos.

Po to praėjo daugiau kai 
pusė šimto metų, pirmiau negu 
buvo padarytas oro tyrinėji
mui žingsnys pirmyn. 1727 m. 
anglų kunigas Steponas Hales 
paskelbė traktatą, kuriame 
jis davė ištisos eilės bandymų 
aprašymus, kuriais galima 
gauti labiau ar mažiau grynų 
dujų. Bet pats Hales savo atra
dimą neįvertino. Jo nuomone 
visos tos dujos buvo tiktai pa
keistas oras, kuris skiriasi nuo 
tikrojo oro, kaip drumstas 
vanduo nuo grynojo.

Tuo laiku, kai Hales paskel
bė savo traktatą, buvo bepri
einama doktrina, pretendavusi 
išaiškinti degimo ir jam arti
mų įvykių esmę. Tai t. v. “ flo
gistono” teorija, kuriai pra
džią davė vokiečių filosofas 
Jonas Joachimas Bekeris, o vė
liau ją tiksliau formulavo 
Georgas Ernestas Stalis. Sulig 
šios teorijos, tie visi kūnai, 
kurie gali degti yra sudėtiniai 
kūnai ir juose yra tam tikros 
medžiagos — t. v. flogistono. 
Degimo procesui vykstant flo- 
gistanas išsiskiria iš to kimo, 
o likusioji dalis degančio daik
to lieka rūgščių ar pelenų pa
vidale. Taigi sulig šios teori
jos kūnų degimas yra ne kas 
k,ita, (kali paprastas įiytkamas 
iš jų flogstino. Pavyzdžiui,

buvo manoma, kad sierai ar 
fosforui degant, flogistonas 
juos apleidžia ir lieka nagaiin- 
čios degti sieros ar fosforo 
rūgštys. Nedegąs daiktas prisi
jungęs flogistono tampa vėl de
gančiu ir tt. Apie patį slėpinin
gą flogistoną tų laikų filosofai 
ir chemikai labai mažai tenu
manė.

Hales patobulinimai, kuriuos 
jis įvedė įvairių dujų gaunant, 
ir flogistono teorija smarkiai 
pastūmėjo chemikus, ir jie pra
dėjo energingai atmosferą ir 
dujas tyrinėti. Antroje pusėje 
aištuoinioliktojo (šimtmečio, ži- 
nomiausieji tyrinėtojai pakrei
pė savo pastangas į šią naujų 
mokslinių ieškojimų sritį. 
Svarbus atradimai sekė vie
nas po kito. Įvairių “oro ru
sių” arba, kaip mes šiandien 
vadinam, dujų buvo gaunama 
ir tyrinėjama. Atmosferos 
oras buvo pripažintas tų dujų 
mišiniu, ir buvo net gana tiks
liai sužinota kiek kurių dujų 
ten yra,ir, pagalios, buvo tei
singai išaiškinti chemijos įvy
kiai, kaiip pavydžiai, degimas 
ir kvėpavimas. šis chemijos 
istorijos periodas teisingai pra
minta “pneumatiniu periodu.” 
Didieji atradimai, kurie šią 
epochą padaryta, sudarė pama
tą, ant kurio pastatyta puikus 
chimijos rūmai.

rojus nTMebis^^OTES 
šioje temoje kalbės J. Zavist. 
Ketverge, Liepos 5* d., 1923 m., 
7:30 vai. vak.

, MILDOS SALĖJE, 
3142 So. Halsted St.

Avies* ir pajleg* suvedame j senus ir naujus namus, taipgi g 
dirbtuves. Cash arba ant išmoktjimo. $

Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje g
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. S

A. BARTKUS, Pre«. g
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. |

a

KALENDORIUS
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiH

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

SANDARA
327 E Str., S0. Boston, Mass.

Severo*; Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzai
į (plrmlaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji- 
mui ir nupuolusiai

I kūno padėčiai.

Kaina 60 ir 86 centai,

į Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

P-lė Kudulaite
• v

The Stock Yards 
Savings Bank

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Ji buvo mažne visai 
paliegusi.

Dabar ji gali savo darbą dirbti.
Kalbėdama apie savo stovį šituo 

kritinguoju laikotarpiu ponia Etta 
Burton iš Windy, W. Vo., sako: “Apie 
du metai atgal aš baisiai susirgau po- 
sąrgomis. Po to aš likau tikra ligo
nė. Aš buvau tokia silpna ir nervuo- 
ta, kad beveik nieko negalėjau veikti; 
mažiausias dalykėlis mane suerzinda
vo taip, kad aš drebėjau ir turėdavau 
atsisėsti. Neturėjau pajiegų visai. 
Aš užsisakiau Nuga-Tone’o ir galiu 
tikrai pasakyti, kad jis man labai 
daug gero padare. Aš padarau visą 
darbą šeimynai iš keturių. Aš ma
nau, kad tai yra puikus vaistas to
kiam žmogui, kuris yra silpnas ir ner- 
vuotas. Apsimoka imt Nuga-Tone’ą.” 
Pamėgink j j pats ir jsitikink. Vienam 
Eilnam mėnesiui gydytis tik $1.00. 

fuga-Tone’ą pardavinėja visi geres
nieji aptiekininkai pozitingai garan-> 
tuodami, kad suteiks pilną patenkini
mą, arba pinigai bus sugrąžinti (ga
rantiją rasi prie kiekvienos bonkelės), 
arba tiesiog pasiųs apmokėtu paštu 
National Laboratory, 1038 S. Wabash 
Avė., Chicago. pasiuntus jiems $1.00.

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

ANT NAUDOS. V

809 W. 351h Si’ Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 1111-18 

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

8323 So. Halsted SL 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminka 
ix ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Kiekvieno Suvienytų Valstijų

Prezidento Protėviai yra Kilę

iš Ateivių

BORDEN COMPANY

ANT Amerikos kranto daug, daug metų atgal, 
pribuvo laivas. Vežė jis vyrus ir moteris. Jų tar
pe buvo tėvas bei motina kuriij ainis vėliau tapai 
Suvienytų Valstijų Prezidentu.

Vardas
Adresas

šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia, 
kad tik didžiausias mintijimas tegali laimėti. Q 
tas galingas mintijimas turi gyventi sveikam0 
stipriame kūne. Ir štai kodėl ta motina, kuri nori 
savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėti, 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir 
protiškai, 

t
Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistas, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienų ka
raliumi penint kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Borden ant pieno blėšinių yra vaisius 
ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
Visuomenė, laisva pirkti ką ji nori ir kur nori, 
apsvarstė šį didžiulį pieno klausimą ir didelė di
džiuma rado, kad Borden’s Eagle Pienas yrai 
vienatinis pienas išauginimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių.

Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie* 
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje esame paren
gę pamokinimų kaip paruošti jį kūdikiams visų 
amžių, taipgi vaikams, kurie nedamaitinami ir 
nedapenėti. Jei tų pamokinimų nori, išpildyk že
miau esantį kuponą ir pasiusk jį mums šiandien, 
o mes juos pasiusime visai dovanai.

THE

Boiden 
Building, 

New York

KUPONAS
Pažymėk, koki* Literatūrą Nori

Penėjimo Valgiai dėl ' Kūdikių
Instrukcijos Vaiką 1 Knyga

(Lithuanian
eaęb jobd

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

Raffles
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus'gražiais ir žvil
gančiais.

į Kaina 65c. aptiokose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooklyn, N. V.

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų Ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. 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.

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 
specializuojamos gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambariu, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavima ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

"606 Tikrai pagerintos Europinis 
gyduolės "914”

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu {vestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinčs specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite' prie minių dėkingų ir 
užganėdintų { ligonių, kuriuos kasdien ga- 
litę ‘ 'sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

Eleclro-Medical Doctors
136 8. 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.

■ •1 • . . _

■■ 1 " » ......................

JOHN KUCHINSKAS
'■ LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S*.
Telephone Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 yak. 
Veda visokias bylaa visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fartnas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895
■ I

| V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

1
29 So. La Šalie St. Room 586 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4«81

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

• ■** i *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ava.

Tai.: Pullman 6877. J

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Raisamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATDfG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halatal 
Telephone Havmarket 1018

Numažinta kaina rūbai
, Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime Sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22,50, 
$27.50, $32.50, $87.50, $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 14ti 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik* 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vėl 
ryto iki 10 vai. vakaro. NedėliorrH 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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KRAUTUVĖ UŽDARYTA SEREDOJ

THE HOUSE o. 
GREATER VALDE

PKTERŠ PJ 
bUck. brmną

SAVE OUR STAMPS OR 
MERCHANDI3E TICKKT8

Del 4 Liepos autingp
PTC ARTI “BANKERIŲ SPECIAL”, labai lengvi Ha- 
VlVf2A.lv v vana Cigarai, po 50 bakselyje,

paprasta kaina $4.75, po ............... t ••

I KORESPONDENCIJOS
Musical Courier apie M. 

Petrausko “Velnią 
išradėja”. Ar Jus {patingas?

riU*tKOldMHMH

Baltimore, Md.
orui,

MARŠKINIAI
Del sporto ir gatvės 

dėvėjimui. Knife ir 
baxiniai modeliai. An
gliško whip corduroy, 
vilnoniai crepe ir Ba- 
ronette satininiai, po
puliarių spalvų, balti, 
tan, pilki, navy ir 
juodi. Specialiai po

$6.98

SPALVUOTO MUS
LINO VĖLIAVOS*

Mieros 2x3 colių, tu
zinas 10Cpo ..................  ■ w w
Mieros 6x9*2 colių, tu
zinas 25c 
po ..............
Greitų spalvų vėlia
vos, mieros 12x18 co
liui kiek- 15c
viena ........... ■ wW
'BUNTING trijų spal
vų, 25 coliai 1P^2A 
jardas...... i ■■.
Kombinuotas vėliavų 
prirengimas—3x5 pė
dų vėliava, lazda, ha- 
ledon ir fixture spe- 
ciali“! $1.29

MOTERŲ BALTI 
ŠLIPERIAI 

Jūrių salos ančių, vie
nu dirželiu. Louis kul-

ninvis, tip, rankomis 
pasiūti, E O 4 0 
specialiai w
MOTERŲ IR MERGI
NŲ BE RANKOVIŲ 

SVVETERIAI
Pasiūti iš vienų vilnų, 
visokių stylių ir spal
vų, specialiai apkai- 

np“°".. $2.25
MAUDYNĖJ SIUTAI 
Visi vilnoniai worste(F, 
vieno šmoto styliai, 
dėl vyrų, motenj ir 
vaikų.
Moterų $6.00 siutai,

už $3.95
užVyrų $4.00 siutai

$2.49
Vaikų $2.95 siutai

$1.79
EXTRA SPECIAL 
Bile kokia maudynėj 
kepurė stake, vertės 
iki $1.00,^kol 27c 
jų yra už I V

SIUTAMS BAK- 
SELIAI

Del vakacijų laiko. 
Pilnos mieros (24 co
liai). Juodo ar gelto
no išdirbimo, su plie
no frame. Bresiniai 
slanksteliai ir spyne- 
!ėS Spe- $i nn 
cianai .... ■ *wv

BAKSAS SAL
DAINIŲ

Ziegler’s Mihvaukees 
išdirbimo šokoladai, 
parinkto skonio, 1 sva
ro gražus baksas, 
vertas $1.00 67c

UŽ

ČOKOLADAI 
“Ye Old Tyme” Stip
raus saldumo Šokola
do smetona, parinkto 
skonio, % sva.5l%f* 
ro baksas 'fcww
LUNČIAMS SETAS 
Susideda iš 5 nosinių, 
5 torelkuęių, 1 crepe 
popicros stalui užden
gti, viskas yc

MOTERŲ IR MERGI
NŲ BLIUZĖS.

Iš voiles, ir dimities, 
apvalu kalnieriu arba 
tukedo styliaus, ap
siuvinėtos su leisais, 
ilgos arba tuxedo sty
liaus. Mieros 36 iki 
46, specia-(P4 HE 
liai už .... I
VYRŲ SPORTIŠKI 

MARŠKINIAI 

šilkiniai dryžuoti, an
gliško madras, žemai 
kirptais kalnieriais, 
pusė rankovių, vertės 
$3.°o_už $2.29

VALGIAI DEL 
AUTINGŲ 

Sardinkos, extra im
portuotos, apipiltos 
alyvų, 1
kenas ......... I v V
Hydrox minkšti gėri
mai, visų skonių, bu
telis 15, e 4 *7 E 
tuzinas ■ ■ ■ v 
VVright’s Dili Relish, 
geras uždėti ant sen- 
vičių, slovi- Ofifv 
kas ufe ....... faOU
Saldus agurkai, maži 
saldus gher- 90 O 
kins, pante

Atėjus šiltam vasaros 
pas mus visas veikimas apšvie- 
tos, kultūros ir dailės reika
lais atsidūrė (pajūrio krašte 

(shore), tik jau čia, deja, yra 
skleidžiama ne apšvieta, bet... 
nelabasai munšainas. Sulau
kę sekmadienio visi rengiasi į 
“šiorus”, ten turi prisigaminę 
svaigalų ir per visų dienų gai
vina savo Ištroškusias širdis. 
Daugelis taip kartais nusigai- 
vina, kad, pirmadienį serga ir 
neina į darbų. Jei šita yda 
nebūtų taip plačiai čia išsiplė
tus, fai butų galima surengti 
išvažiavimai su programais, kas 
duotų daugiau naudos, bet da
bar tas viskas žūva girtybėj. 
Nesakau kad “šiorai” yra ne
geras daiktas, — pasilsėti ty
rame ore gera ir čia, bet kad 
didžiumoj jie paversti girtavi
mo vieta, tai aišku, kokių ne
ša vaisių.

Mieste apie karčiainas tai 
jau nėra ko nė kalbėt, jos pik
čiausio girtuokliavimo įstai
gos. Jų čia ir pirma buvo gar 
na daug, bet užėjus “blaivy
bės” laikams tai dar kita tiek 
įsikūrė, taip kad jau net pa
tys girtuokliai guodžiasi, kad 
perdaug, nes esu jau negali tu
rėt tiek jėgų nė pinigų visoms 
aplankyki. Tenka pasakyti, 
kad ir musų įvairios organiza
cijos neapsieina be girtybės. 
Kiek tik teko matyti pasilinks
minimo vakarų, tai vis pakam
piais vijikščiioja vyrai, po 
skvernu pasikišę butelį ir par
davinėju munšainą. Gal kam 
ir nepatiks šitas mano rašinys, 
bet kų gi darysi, kad taip yra.

savo 
14 d. įdėjo 
apie p. M. 
‘Velnias iš- 
pastatymą 
Teatre š.

kad šiuo 
darinio jų-

■ New Yorko muzikos žurna
las “Mu'sical Courier 
leidiny iš birželio 
lipšnų atsiliepimų 
Petrausko operetę 
radėjas” ir jos 
Bostono Broadway 
m. gegužės 20 d.

Toko alsižinoti, 
tarpu p. Petrauskas
sis su opera ‘‘žalčių Karalienė”. 
Libretto, kurs pirmų kartų bu
vo baigtas dar 1910 metais, 
perdirbta visai išnaujo. Kalba
mųjų vietų operoj nebebusiu, 
jos eisiu rečitativais. Sekamų 
pavasarį opera busianti statd- 
mo Bostone, o paskui Lietuvoj.

DAVID RCTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii irataU 
Hemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av 

Tel. Yards 2296.

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors plum-- 
bingo, gaukite musų kainas pirma 
negu pirksite naujus ir vartotus.

S’. GREENFIELD PLUMBING 
' SUPPLY HOUSE.

1808 S. State Str. Victory 0508 J.

giami

Pažvelkite į
nūs Borden’s Šelected

Pieno
Jos išdirbiniai tai nė

ra hit or miss” priren

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo 

Itorden ve
žiko.

F 4

Mrs. A.RUICIIN’I-VICZ-VIDIKIEN
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si I’ennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
sc. Sąžiniškai pa-$į| 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

BORDENS
liinn Noriuos Co. of I/linois

Fmnklin 3110
Ofiso Telefonas T>T> TT A DDBAD Busto Telefonas 

Central 41D4 LHv. A. 15KUAU Armitage 3219
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos. 

7 West Madiaon St., kamb. 1202. Kaaipato State gal
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

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

Bfetišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimais moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

■u

$

K. KAPLAN SONS & GO.
1653 W. 47-th St

Olselis ir Retail
!•••Nužemintomis kainomis

$1.50

Cleveland, Ohio. Garsinkite Naujienose*

Oda, gumines kulnįs, čeverykų vi- 
nįs, čeverykų polish ir čeverykų 
taisymo įrankiai.

Valandoai nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

J. Saudargs & CO
3159 S. Halsted St.

IŠKIRPKITE ŠI APSKELBIMĄ 
IR ATNEŠKITE, GAUSITE 

10c. pigiau už kiekvieną 
$1.00 pirkinį.

BBS

<5

Pranešimas Moterim

Didelis Išpardavimas

Viskas už 
garantuojama.

NAMINIŲ ORĖSIU
Turim- daugybę naminių dresių, 
Įvairių spalvų, ir Įvairių stailų. 
Kainos yra labai žemos pagal 
vertybę. Nuo 65 centų ir augš- 
čiau.
Visi perkanti pas mus yra pil
nai užganėdinti.

Į LIETU VĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. ir Cherbourg ir Southąmpton 

Homeric July 7; July 28; Aug. 25 
Majestic July 14; Aug. 11; Sept. 1 

(Pasaulio didžiausia laivas) 
Olympic July 21; Aug. 18; Sept. 8 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

T American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Finland July 5; Aug. 9; Sept. 13 
*Mongolia July 12;Minnekahda July 19 
Kroonland July 26; ‘Manchuria Aug. 2 

*Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland July 11*; Aug. 8; Sept. 5 
Zeeland July 18zį Lapland July 25 
*11:00 A. M. 1
Got^land (Antwerp only) Aug. 4.

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

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

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

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Dr. Herzman kraustosi iš seno* 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^dr. herzman^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

[ Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai!

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois. ( 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2886

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 Iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago, III.

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniai* šuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

DR. M. T. STRIKOl’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEtIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St

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

iki 2 vai. po pietų.

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS 1$ UETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IŠ LIETUVOS: 
D 
2)

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULJ I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su KaL

3)
4)
5) , .
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą paraše Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 Superior Avenue

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERyfCE WITM

HAMBURČAMERKANLINE
Trumpiausias kelias* į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Reeolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 

Mount Clay”, Mount Carroll," 
Mount Clinton”, “Hansa”, “Thi- 

f , ,ir "^estphalia” bu cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoe.

^United American 
Lines

171 West Randolph St., 
a v . .,Chicago, III.
Arba bile autorizuoto agento.

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5582

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1906 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Buren ttM 
Ofiso tel. Boulevard 9698 \

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas Moteriškų, Vyriikąg 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago

▼
7-—8 vak. Nedaliomis 15—12 cH«ną< 
Rea. 1189 Independente Blvd. Chicagą

DR. V. A. SINKUS
CanaI 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 ryta 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

r«L BOUĮtariem

DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabtmsia Avė.

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

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 r

Vai. 9 ryto lig 2 P. M.,ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 Soutfi Halsted St

TeL Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Fine for Lumbago •
Klusterole drives pain away and 

brings in its place delicious; soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, vvhitc ointment, mada 
vvith oi! of mustard. Get Mustcrolo 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

VlVf2A.lv


LIETUVOS KABINETAI.

«dtar E firiottU

Sovietų Rusijos Finansai

oms

auksiniai pini

nuo

BOLŠEVIKŲ RAŠYBA

Apž valga
SEIMAS IR DEMOKRATIJA

Tačiau visas dalykas pareina 
nuo tuo, kiek jis atsako realy-

Išlaidų 
mažinimas

Kačergis
Kabinetų
Griniaus

Toks atsinešimas į darbi
ninkus, be abejojimo, yra 
daug rimtesnis, negu Ame
rikos kompanijų šukavimai 
apie visokios rųšies raudo
nųjų agitacijos pavojų.

Kuomet Hardingas skel
bia, jbg nusavinimas gele-

10% to, ką atlik 
Be to, jie ve

tos rašybos ir priveda pašaipą, 
nuo kuri tilpo viename rusų dien

raštyje.

, kurių žymiau 
nuo maisto daly

i Aniute, mokiniesi poli 
tinęs rašybos?

“—Mokinuos.
“•—Kas yra Vikuddv?
“—Nežinau...

• “—O Linvpo?
“—To da nesimokinom.

“—O Gubvpo? P"
‘ ‘Mergaite tyli.
“—O kas yra Morvpo?
“Mergaitė pradeda verkti 

Tai pristojo!”

Gubvpo ir Morvpo! Ką gi 
galėtų tai reikšti? Jis pasi
šaukė savo dukterį, kuri lah-

Apie bolševikų rašybą 
leivis” rašo:

“O ar Paryžiaus darbinin
kų ir miestėnų teroro vieš
patavimas, taipgi mažumos 
viešpatavimas, nepagamino 
dižiojoj prancūzų revoliuci
joj baisiausių rezultatų?”

“Žemiausi ųjų klodų dik
tatūra lygina kelią kardo 
diktatūrai”.

“Pastaruoju (laiku gnėjo 
labąi madon žodis ‘Nep*. Tai 
‘Naujoji Ekonominė Politi
ka’, kas reiškia

Geležinkelių 
nusavinimas 
Kanadoje.

“Pilietis suraukė kaktą ir 
galvoja: Vkuddy, LJnvpo,

Lietuvių kalbon liko išvers
ta paskelbusio sočialįstų moks
lininko, K. Kautskio, knyga 
vardu “Seimas ir Demokrati
ja”. Apie tą knygą K. “Liet. 
Žiniose” rašo:

nius. Visiems žinoma; 
gelyje pašalinių linijų traukiniai 
eina tik du

negalėjau susekti. Tei
singumo ministerija prieš karą 
gaudavo apie 100 milijonų, švie
timui prieš karą vidutiniškai 
buvo skiriama apie 150 milijonų, 
taigi daugiau, negu tris kartus 
tiek, kaip dabar, šitaip tai at
rodo Sovietų Rusijos biudžto są
mata šiems metams. Kaip jau 
esu sakęs, nors tas biudžetas ro
do didelį deficitą, vis tik jis dar 
nebūtų musų laikams labai bai
sus, jeigu atsakytų realybei. 
Juk daugelio šalių biudžetai šian
dien rodo dar didesnius defici-

Kai dėl išlaidų, tai kiekvienas 
paklaus: o kur gi čia išlaidos, 
reikalingos trečiam internacio
nalui išlaikyti, komunistinei pro
pagandai užsieniuose varyti, 
gausingos subsidijos užsienių 
komunistams?

Šios išlaidos sudaro slaptas po
zicijas, gal didesnes už daugelį 
parodytų, o jos juk taip pat turi 
būti padengtos iš bendrų valsty
bės pajamų.

Taigi iš tikrųjų Sovietų Rusi
jos biudžetas turi atrodyti daug 
prasčiau, ir oficialus skaičiai ga
li mums duoti tik tolimą supra
timą apie jo tikrą padėtį.

(“Lietuva”) , Vygandas.

“Remdamasi savo paty
rimais, aš pilnai pasitikiu 
geležinkeliečių sveika nuo
voka. Ir jeigu karts nuo 
karto jie stvėrėsi tokios 
akcijos, kurių smerkė pa
šaliečiai, tai galutiname 
analize visuomet pasiro
dydavo, jog tokiai akcijai 
jie turėjo rimtų priežas-

“Toks Ministerių Pirmi
ninkas klerikalams buvo 
reikalingas ir naudingas dėl 
jlalaikymo karo stovio, už 
kurį Ministerių Kabinetas 
stovėjo ir palaikė; tokiu bū
du žvalgyba ir milicija, pa
laikoma daugumos ir Minis
terių Kabineto, liuosai jode 
sprandais Lietuvos piliečių. 
Dr. Griniaus viešpatavimo 
laikais liogerių stovyklos ir 
kalėjimai buvo kupini, žval
gyba ir iniįįcja darbavosi iš
sijuosę, apicN kurių darbus 
galima išsitarti sekamai: 
laike tardymo jie kirpo, sku
to ir kraujų leido piliečiams. 
Cenzūra ir teroras iš valdan
čios pusės buvo tolygus lai
kams Trepovo”.

žinkelių butų didžiausia ne
laimė Amerikai, tai kaimy- 

I nystėje esanti valstybė mato 
išganymą tokiame nusavini
me. Tas eksperimentas tu
rės atidaryti Amerikos žmo
nėms akis. Jie praregės, 
jog nėra nieko blogo tame, 
kad valdžia kontroliuoja ge
ležinkelius. Atpenč, tai tik. 
neša žmonėms naudą. j

Netiesioginiai mokdsčiai So
vietų biudžete sudaro 153,918,- 
083 r. Apie šitą poziciją, kurią 
sudaro pajamos vnieštorgo, 
monopolių: kaip druskos, cuk
raus, naftos, degtinės ir k. sun
ku kas nors tikrą pasakyti. 
Caro laikais netiesioginiai mo-

“Pilietis papietavo, užsi
rūkę papirosą ir pasiėmė 
laikraštį. Perskaitė" jisįžanr 
ginį, sovietų darbus, ir ėmė
si už chronikos.

“Čia pasitaiko jam šitokia 
pastaba: ‘Vkuddv superka 
aukso paskolos obligacijas 
po 500 rublių, o tarnautojai 
Vladivostoko kontoros Linv
po, pajūrio Gubvpo ir Morv
po kas mėnuo atideda dienos 
uždarbį aukso paskolai pirk-

uzsiemuose. 
josi užsienių j 
dino bilionus 
kur galėdami 
Katastrofinga 
ir jos visiškas 
kėjo tik Genujos konferencijoj, 
kur Sovietų komisaras Sokol- 
nikov-Briliantas atidengė visas 
kortas ir prašė Europos pasko
linti bent tris milijardus auk
so rublių.

Žinoma, Europoje niekas nė 
manyti nepamanė skolinti ko
munistams.

“Kokią suirutę bolševikai 
sukėlė Rusijos gyvenime, to
kią pat anarchiją jie įvodė ir 
rašyboje. Žmogui, prieš ka
rą iš Rusijos išvažiavusiam, 
ir dabar paėmusiam Rusijos 
laikraštį, jau sunku suprasti 
jo kalbą. Beveik visos or
ganizacijos, komisijos ir į- 
staigos vadinamos ne pilnais 
vardais, bet pirmutinėmis 
vardų raidėmis. Pavyzdžiui, 
skaitant bolševikų laikraš
čius nuolatos užtinki žodį 
‘Veik’. Ką tai reiškia? Tai 
‘Visos Rusijos Centro Pildo- 
masai Komitetas’, kuris ru
siškai vadinasi ‘Vserossijskij 
Centralnyj Ispolnitelnyj Ko- 
mitet’.

Kanados valdžia jau 
senai kontroliavo keletą 
trumpų geležinkelio linijų. 
Bet pastaruoju laiku ji pa
ėmė į savo rankas Canadian 
Northern ir Grand Trunk 
Pacific linijas ir tuo budu 
turės savo kontrolėje 22,000 
mylių geležinkelių.

Visos linijos liko sujung
tos daiktan ir yra žinomos, 
kaipo Kanados nacionaliniai 
geležinkeliai. Geležinkelių 
operavimas pavesta speciali- 
nei direktorių tarybai, ku
riai vadovauja Henry Worth 
Thornton, patyręs geležin
kelietis.

Geležinkelius valdžia pa
ėmė į savo rankas tik tada, 
kai privatinis jų kontrolia
vimas pasirodė esąs visai ne
sėkmingas. Kompanijoms 
šeimininkaujant geležinke
liai buvo tiek nupuldyti, jog 
gręsė rimto pavojaus trans- 
portacijai. Tad valdžiai no- 
roms nenoroms prisiėjo pa
imti juos į savo rankąs.

Suprantama, tokiomis są
lygomis valdžiai gan sunku 
geležinkeliai operuoti. Ir tą 
chaosą, kurį sukurė privati
nės kompanijos, dar nepasi
sekė pašalinti. Bet naujai 
paskirtoji Taryba deda pas
tangų, kad tinkamai sutvar
kius transportaciją. Tary
bos prezidentas Thornton 
sako:

18.00 
4.00 
2.00 

, 1^0

“Ka^tu su Kautsky’o it 
kitais demokratizmo užtarė
jais verta pripažinti, kad 
nėra nei liepos visai geros 
valdymo sistemos, bet iš jų 
visų visgi geriausia tai jdemo- 
mokratizmo sistema, kurią 
mes stengiamės dabar Lietu-1 net patys rusai daro juokus iš 
voj įgyvendinti ir kuriai ne 
tupime duoti pražūti 
įvairių tamsių jėgų.”

Biudžetas. Sovietų valdžia 
paskelbė šiemet kovo mėnesį 
pirmą kartą biudžetą 1922- 
1923 m. Biudžeto metai prasi
deda spalių mėnesį.

Biudžetas 1922—1923 m. su
statytas aukso rubliais ir nu
mato 971,295,331 rubl. pajamų 
ir 1,418,816,452 'r. išlaidų. Tuo 
budu deficitas siektų 447,521,- 
115 rublių. Palyginimui pridė
siu, kad Rusijos biudžetas 1914 
m. rodė 3,521,700,000 r. paja
mų ir 3,302,600,000 išlaidų, 
taip kad pajamos ne tik ba
lansavo išlaidas, bet dar davė 
porą šimtų milionų pertek
liaus. Žinoma, iškilęs karas 
viską sumaišė. , Gi biudžetas 
1916 m. karo metu, rodė 3,985,- 
210,520 r. pajamų ir 4,325,000,- 
000 r. išlaidų.

Taigi Sovietų biudžetas kad 
ir rodo didelį deficitą, vis tik 
šiems laikams butų netaip bai
sus, jeigu jis sutiktų su tikre
nybe. Bet žinovai tvirtina, kad 
tai'grynai popieriaus dalykas 
ir į tikrenybę nė kiek nepana
šus. Nereikia nė didelio kriti
ko, kad pasakius, jog be pasto
vios valiutos negalima sustaty
ti jokių tikrų sąmatų: valiu
tos svyravimas visus apskaity
mus sugriauna. Teisybė, Sovie
tų finansistai biudžeto apskai
tymu pamatau dėjo prekių 
bendrą indeksą (prekių išvedi
mas kainų aukso valiuta) ir 
červoncų kursą. Tačiau aišku, 
kad abu šiuodu mastu — la
bai nepastoviu ir sunkiai ap
čiuopiamu. Taigi biudžeto są
matą tikrenybės atžvilgiu yra 
labai įtartina.

Įdomu pažiūrėti atskirų 
biudžeto pajamų ir išlaidų po
zicijų. '‘

Didžiausią pajamų poziciją 
•sudaro itiqsiogĮiniaįi (mokesčiai,! 
363,594,212 r 
šioji dalis — 
kų, nes kitų tiesioginių mokes
čių šaltinių yra labai maža. 
Tuo budu šie mokesčiai sun
kiausiai guls ant valstiečių. Ga
ro laikais tiesioginiai mokes
čiai sudarydavo gana nežymią 
pajamų dalį: apie 250 įpili j o-

kesčiai sudarydavo apie pusę 
visų pajamų.

Toliau eina geležinkelių paja
mos, kurių numatoma 349.- 
199.495 r. šis skaičius, be abe
jo, bąs žymiai perdėtas. Nor> 
prie/caro geležinkeliai davė, ap
skritai skaitant apie 900.000.000 
r., bet visi žinovai tvirtina, kad 
dabar Rusijos geležinkeliai at
lieka tik 7 
davo prieš karą, 
ža daugiausia valdžios krovi 

dau

iki /šiol nepasirodė. Jie, žino- 
negali pasirodyti, nes 

valdžia, kaip 
apie 40 milijo-

“Šioje knygoje skaitytojas 
| ras parlamentarizmo trum- 
| pą istoriją, jo blogas ir ge- 
I ras puses, jo taisymą, modi- 
| ifikacijas, apie demokratijos 

privalumus, jos ydas, demo
kratijos jdiktatu'rą, jos san
tykiavimą su socializmu.

“Trumpai atpasakoti tos 
knygos turinį sunku, nes ji 
ir taip 112 puslapių apima i 
daugelį labai svarbių klausi
mų. Paminėsime tik tos 
knygos užbaigimą, kuris pa
rodo, kaip socialdemokratas 
K. Kautsky’s brangina de
mokratizmo idėjas.” i
Toliau K. paduoda sekamų 

ištraukų iš knygos:

ma 
aukso sovietų 
pati sako, turi 
nų rublių.

Be to jeigu 
gai išeitų apyvarton tai jie be
matant išnyktų. Teisybė, Sov. 
valdžia tikrina,' kad červoncai 
yra pilnai padengti auksu, auk
so valiuta, trumpalaikiais vek
seliais, prekėmis. Tačiau žmo
nes netiki šiais tikrinimais. To
dėl nežiūrint to, kad skelbia
mas kas dvi savaitės gosbanko 
balansas, kuris rodo pilną čer
voncų padengimą, vis tik nie
kas nominale aukso kaina jų 
imti nenori: tiek darbininkai, 
tiek valstiečiai, tiek pirkliai ir 
nepmanai. Visi stengiasi gauti 
arba gryno aukso, arba užsie
nių aukso valiutą.

Červoncai daugiausia .vaikš
čioja tik tarp valstybės bankų, 
trestų ir kitokių valdžios įstai-

Kaujienos eina kasdien. iiskiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halited St, Chicago. 
I1L — Telefonas i Ęeoaavalt BMML

grąžinimą 
privatinės' nuosavybės”.
Toliau ‘Keleivis” sako, kad

Metams__ 1__________ " „ $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims minėsiant*___________ _ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu, kartu su užsakymu.

“Tėvynėje” p. J 
rašo apie Lietuvos 
darbuotę. Apie Dr 
kabinetą jis štai ką sako:

“Ministerių Kabinetas, po 
pasitarimui, buvo pavestas 
sudaryti dr. Griniui, kuris 
buvo tik geras žmogus ir 
geras daktaras, bet niekuo
met nebuvo diplomatas ir 
politikas. Dr. Grinius pasi
likęs Ministerių Pirmininku, 
nesulaikomai krypo klerika
lų pusėn ir jiems pataika-

Prezidentas Hardingas 
bando parodyti žmonėms 
Republikonų partijos nuo
pelnus. Prieš kielę laiko jis 
daug komplimentų pasakei 
iždo sekretoriui Mellon už| 
sutaupymą šaliai $200,000,- 
000. Gi už 1923 m. biudže
to perviršis sieksiąs $230,- 
000,000.

Gi dabar prezidentas su
galvojo naują planą, kuriuo 
einant kas metai Amerikos 
skolų mažinimui bus skiria
ma pusė biliono dolerių. Rei
kiamą sumą skolų padengi
mui prezidentas proponuo- 

| ja sudaryti iš sekančių šalti
nių: 1) $300,000,000 įplauks 
mokesniais, 2) $160,000,000 
iš Anglijos, kaipo paskolos 
grąžinimas ir 3) $40,000,- 
000 iš įplaukų perviršio.

Akyvaizdoje tų faktų, kas 
gali primesti republikonų 
administracijai, kad ji nesi
rūpina šalies gerove. Bet 
visa nelaimė yra tik tame, 
kad skaitmenys yra toks da
lykas, kuriuo galima žaisti 
kaip tinkama. Čia ne tiek 
svarbu tai, kiek liko sutau
pyta, kaip patys to taupymo 
budai. Tad pažvelgkime ku
riais budais sudaryta tas 
perviršis biudžete.

Visų pirma Hardingo 
administracija žymiai su
mažino pašto darbininkų 
skaičių. Nuo to labai nu
kentėjo pašto patarnavimas. 
Antra, užkrauta netiesiogi
niai mokesniai ir po senovei 
tebeimama karo mokesniai, 
nors jau praėjo penkeri me
tai, kaip karas pasibaigė. Ir 
trečia, atsisakyta tinkamai 
atsiskaityti su karo vetera
nais.

Tai vis tokie įplaukų šalti
niai, kurie Hardingo admi
nistracijai didelės garbės ne
daro. 1

Iš kitos pusė, milionai iš 
ži’nonių surinktų pinigų bu
vo išaikvota kūrimui nie
kam nereikalingų tyrinėji
mo komitetų, graftui, etc. 
Prezidentas, matoma, ma-l 
no, kad žmonės jau pamir
šo apie skandalingas karo 
pelnagaudų bylas, chemika- 
lines įstaigos šmugelį, netin
kamų asmenų, paskyrimą 
urėdams ir kitus tos rųšies 
Hardingo administracijos 
darbus.

Taigi sutaupymas poros 
šimtų milįonų dolerių toli 
gražu dar negali atsverti tų 
blogybių, kurias padarė 
Hardingo administracija.

Prie takios užsienių preky
bos, žinoma, gerų finansų laukti 
negalima.

- Pagaliau įavirių pajamų pozi
cija sudaro 876.574 rublius.

Išlaidų sąmatą valdžios įstai- 
'gos nustatė 2.202.408.228 rubl. 
Tačiau biudžeto komisija suma
žino ją iki 1.418.816.517 r.

Valdžios įstaigų sąmatoje at
skiros pozicijos atrodė šitaip: 
Karo reikalams 379.268.452,— 
Susisiekimo....... 639.505.290,—
Vidaus_______  117.636.856,—
Finansų .......... 265.791.163,—
Švietimo ...... 48.220.130,—
Teisingumo ...........  7.321.321,—
Sveikatos............15.802.850,—
Pramonės...........193.973.474,—

Atliekama suma eina kitiems 
smulkesniems reikalams.

Pažymėtinai maži skaičiai tei
singumo ir sveikatos reikalams.

Prieš karą sveikatos reikalai 
priklausė prie didaus reikalų 
ministerijos, kuri gaudavo vidu
tiniškai apie 200 milijonų. Kiek 
iš tos sumos ėjo sveikatos reika
lams

Ilgą laiką Rusijos komunis
tai stengėsi įtikinti pasaulį, kad 
Rusijos turtai neišsemiami. Jie 
greičiausiai ir patys, ypač iš 
pradžios tuo tikėjo. 1919 me
tais komunistų atstovas Ame
rikoje Martens, įteikė Vilso- 
nui memorandumą, kuriame 
rašė, kad Rusija norinti pirkti 
Jungt. Valstijose už du milijar
du dolerių prekių, kurių sąra
šas buvo pridėtas prie pačio 
memorandumo. Tas prekes 
Ma'rtens siulijo apmokėti auk
šta, brangiais kailiais, odomis 
ir kitomis žaliomis medžiago
mis. Leninas ir kiti komunistų 
atstovai ne kartą sake, jog lig 
tik bus nuimta ekonominė blo
kada nuo Rusijos, tai jie už- 
plukdys pasaulį savo auksu ir 
žaliomis medžiagomis.

Užsieniai nors skeptingai 
klausė komunistų pasigyrimų, 
bet tikėjo Rusijos turtingumu. 
Todėl rusų rublis, kad ir žemu 
kursu, vis tik buvo perkamas 

Komunistai naudo- 
naivumu, spaus- 

i rublių ir pirko 
aukso valiutą. 
Rusijos padėtis 
neturtas paaiš-

“Jei... kas pasakytų, kad 
revoliucija yra lygi pilieti
niam karui ir diktatūrai, 
tai reikėtų padaryti ir tokia 
išvada: revoliucija būtinai 
turi baigtis Kromvelio ir Na
poleono viešpatavimu.”

“Bet nebūtinai turi taip 
baigtis darbininkų revoliuci
jos ten, kur darbininkai su
daro tautos daugumą, ir ši 
yra demokratiškai (organli- 
zuota. Ir tik ten yra sąly
gos socialistinei gamybai.”

“Mes darbininkų diktatūra 
tegalime suprasti jų viešpa
tavimą remiantis demokrati-

tris kartus tavai- 
Į tėję. Pietų Rusijoj nemaža'li
nijų visai uždengta. '■ \

Nuo valstybės turtų tikimasi 
gauti 46.449.000 r. Ši pajamų 
pozicija butų mažoka dėl valsty
bės, kurioje viskas suvalstybin
ta. Iš Sovietų trestų ir bankų 
laukiama 16.379.683 r. —X irgi la
bai menkas skaičius.

Muitai, kurie prieš karą duo
davo vidutiniškai apie 400 mik, 
sovietų biudžete rodo tik 15.639- 
725 r. poziciją. Prieš karą Ru
sijos užsienių prekybos ekspor
tas ir importas kartu sudaryda
vo apie pusterčio milijardo apy
vartos. Tuo tarpu 1921 m. Ru
sijos užsienių prekybos apyvar
ta, oficialiais šaltiniais, sieke tik 
200 milijonų, iš kurių tačiau 
eksportui tenka vos 15 milijonų! 
Prieš karą, imant vidutiniškai, 
viena gubernija eksportuodavo 
daugiau, negu dabar visa Rusi
ja. Nes visa Rusiją prieš karą 
ek sportuodavo vidutiniškai už 1 
mjnjardą rubl. Taigi šiandien 
Rusijos užsienių prekyba suside
da beveik tik iš importo, nes 
eksportas sudaro vos apie 7^% 
visos apyvartos. 1922 m. suves
tos statistikos dar neteko ma
tyti. Tačiau rusai giriasi, jog 
eksportas žymiai padidėjęs.

NAUJIENOS
Lithaaaiaa Daily Mew 

Jablishad Palty, acoapt Saaday ky 
Kitfiaaniaa New* Pub. Caų lac.

Popieriniai pinigai.
Kiek yra paleista popierinių 

pinigų — niekas, turbut, nė 
patys komunistai nežino. 1922 
metų gale Rusijoje už dol. rei
kėjo mokėti jau apie 50 ir 
daugiau milijonų rublių. Todėl 
Sovietų valdžia 1923 m. pra
džioje ilgai negalvodama at
metė šešis nulius, darydama 
tuo budu miliono vienetų de
valvaciją. Bet ši devalvacija 
dalyko pataisyti negalėjo: prie 
skaičių vėlek prądėjo sparčiai 
augti nuliai, taip kad reikės 
ilgai netrukus daryti naują de
valvaciją.

Nežiūrint to, kad leidžiamų 
ženklų skaičiai siekia dvylikos 
ir penkiolikos nulių, krašte la
bai trūksta popierinių pinigų.

Spausdinimo išlaidos, tur bū
ti, toli prašoka atspausdintų 
pinigų vertę, nes biudžetas 
šiam reikalui numato 45 mili
jonus aukso rublių. Prie spaus
dinimo dirba 14,000 darbinin
kų pasikeisdami trimis atmai
nomis. Gi narkomfino (finan
sų ministerijos) kuris daugiau
sia užsiima šios makulatūros 
platinimu, biudžetas siekia'160 
milionų aukso rublių.

Gyventojų labai sunki padė
tis: jie žino kad popieriniai pi
nigai neturi jokite vertės, bet 
apsieiti įSe jų irgi sunku, nes 
reikia turėti kokį nors verty
bės mastą ir mainų tarpininką. 
Be to, valdžia už atsisakymą 
imti Sovietų rublius smarkiai 
baudžia.

Pereitų metų lapkr. mėnesį 
Sovietų , valdžia paskelbė dek
retą apie aukso valiutoj, čer
voncų, išleidimą. Dękrete 
vo nustatyta červonco metalo 
sudėtis (apie 10 rubl. auksų) 
ir kiti aukso valiutos privalu
mai. Tačiau pažadėtų aukso 
červoncų vietoje išėjo tik po 
pieriniai. Aukso červoncai dar

Savo knygos apžvalgą K. 
baigia šiais žodžiais:

‘<Taigi K. Kautsky’s ma
no, kad socialistinė tvarka 
tik tada bus galima, kada 
darbininkų bus šalyje didžiu
ma ir kada patys darbinin
kai bus^demokratiškai susior
ganizavę, t. y. susipratę, ap
sišvietę, tolerantingumo pil-

’*Musų spaudoj Ir dar ne
nuteisto vėjuko j, ‘ neturinčioj 
tradicijų, šokinėjančioj į 
kiekvieną Skaidresnę politi
nę novaliją visuomenėj, 
ypač paskutiniais mėnesiais 
dažnai duodasi girdėt balsų, 
kad Lietuva ne tuo keliu ei
na, kad demokratizmas, par
lamentarizmas, visuotinas 
balsavimas jau yra atgyvenę i 
savo dienas. Mussolini val
dyčio išsemia (ILeitinof-Troc- 
kio—ta pati gi, anot kun. 
A. Vilimo) pradeda labai 
patikti įvairiems J. Didžiu
liams, A. Vilimams, A. Sme
tonoms, Voldemarains. Pa
gyrimų naujam Italijos did
vyriui netrūksta nei ‘Krašto I 
Balse’, nei ‘Laisvėj’ ir net I 
valdiškoje ‘Lietuvoje’. ‘Lietu
vos Žinios’ ne kartą perscr-Į 
gėjo dėl tokio upinio pąsida-| 
vimo politinėms nov 
kurios gali privesti šalį prie 
brangių vidujinių ir net už
sieninių nesusipratimų.

“Visiems, kurie norėtų 
plačiau . apsipažinti su de
mokratizmu ir parlamenta
rizmu ne vien iš dešiniųjų 
Vienpusiškai nušviečiančių 
tuos klausimus šaltinių, pa
tartume įsiskaityti į pami
nėtą Kautsky’o knygą. K. 
Kautsky’s yra vienas iš rim
čiausią dabar sociologų, so-j 
cialdemokratinės pusės. Jisai 
jau Rusijos bolševizmo pra
džioje išpranašavo jam nc-| 
pasisekimą 
tas demokratines tvarkos 
šalininkas.

Tokiai sauvalei vyraujant 
liaudininkai priversti buvę į- 

Jisai yra griež-| simaišyli ir Dr. Grinių atšauk
ti. Susidarė Galvanausko Ka
binetas, kurį p. Kačergis įver
tina šiaip:

“Po nugriovimui dr. Gri
niaus Kabineto, e. p. Lietu
vos Prezidento p. Stulginskas 
pavedė antrą Kabinetą su
daryti inž. Galvanauskui, ku-

I ris irgi negali pasigirti savo 
I gabumais politikos ir diplo

matijos ' srityje. Teisybė, 
daug kas pasikeitė valdant 
inž. Galvanausko Kabinetui, 
bet tas įvyko ne dėka inž 
Galvanauskb ir jo Kabineto 
gabumams ir pastangoms, 
nes tie įvykia| yra vien ne
tikėtai susidėjusių aplinky
bių išdavos. Taipgi pasikei
tė inž. Galvanausko Kabine
to daugelio ministerių pavar
dės, bet nuo to politika ne
pakitėjo, o liko ta pati tę
siama ir toliaus, kurią uo
liai palaikė ir palaiko kleri
kalai”.
Taip tai kalba Lietuvoje gy

venantis žmogus apie buvusius 
Kabfnetuls. Gi ^apftc paskuti-1 
niuosius rinkimus jisai sako:

1 “šie rinkiniai į antrą nuo-Į 
latinį Seimą, tai nesveikas Į 
padaras klerikalų klikos, ku
ri bereikalingai suteikė vals
tybei, delei rinkimų, daug 
išlaidų ir bergždžią farsą”. I

Uisimokijima kainai 
Dhicagoje — paltai 
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Lietuvon ir kitur uisfeniuoMi 
(Atpiginta)



JįlA0 JIAntradienis, Liepos 3, 1923

Lietuvių Rateliuose

Socialisty prakalbos

(Seka ant 6-to pusi.)

PINIGUS LIETUVON
teko

sakė,

COME PUT OF THE BE ATE N PATH

ma-

jardas

Valandos 10 iki 8

SQUIRĘ EDGEGATĘ-He Touches The Bandifs Heart BY LOBIS RICHARD

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė ją sveika ir stipria.

oUe koki* lig*, 
Atvažiuokit* kad

suprantama, 
ir silpnąsias

Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy 
nu jų? luii.’ore, bandykite gauti nata'imą r."e *T

Po 
kai-

Krautuvė bus uždaryta 
seredoj

V akarienė^—Prakalbos!^—Muzi
ka.—šokiai;

id dėl
sočia lis-

NUSIUNCIAME
Telegramų f per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyn| susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.
Turtas virš $8,000,000.00

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOJE July 14, Aug. H, Sept.
PARIS July 18,
FRANCE July 25, Aug. 22, Sept.
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didįjį ofisų 19 State Street New York.

papasakojo kokias

Tel. Lafuyctta 422S
Phvnbing, Heatint

Kaipo lietuvis/ lietukams visados 
patarnauju ImogeitauMai.

M. Yužka,
3228 W. 88tM 8t„ Chlcn^ M.

Specialis Pasiūlymas 
$121 Nupirksiu $121

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 
radžius. Miera 10 pėdų 2% colių 
per 12 pėdų 7% colių. Tinkamas 
dėl Fordo arba kito mažo karo.

paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 
1 tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
J DR. J. VAN PAING

Specialistas
3101 South Halsted Street

Todėl, kad tas šilko ratine yra gautas kįbai geromis aplinkybėmis, 
mes galime atiduoti jį beveik už pusę parduodamos1 kainos. 36 coliai 
platumo. — 'Visokių spalvų kokių tik jus galite sau reikalauti. Visos 
naujos pavasario ir vasaros spalvos — daug juodų ir baltų spalvų,, 
tik už 39c jardas.

L. Klein, antras augštas

8
Aw. '■ 15,, - Sept , 12 

19 
29

■ v t -
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CHICAGOS 
ŽINIOS Įspūdžiai iš Mokslai 

viy vakarėlio

Pereitą šeštadienį, birželio 
30 dieną, vakare, Wicker Park 
svetainėje įvyko didelės Cook 
kauntės Socialistų Partijos 
prakalbos. Kadangi, dabar čia 
yra Socialistų Partijos Pildo
mojo Komiteto posėdžiai, tai 
buvo pakviesta vienas žymiau
sių Socialistą Partijos darbuo
tojų, būtent, Morris Hilquit iš 
New Yorko papasakoti ką jis 
matė būdamas Hamburge su
tvėrime Socialistų Darbininkų 
Internacionalo.

Tą vakarą kalbėjo trys kal
bėtojai: du Pildomojo Komite
to nariai ir Hillųuit, kaipo bu
vęs delegatas nuo Socialistų 
Partijos Tarptautiniame Socia
listų Kongrese, kuris įvyko, 
kaip jau minėta, Hamburge. 
Vienas Pildomojo Komiteto 
narių aiškino kaip jam \ Phila- 
delphijojc sekėsi suorgajnizuoti 
Socialistų Partiją. Jis 
kad tik reikia biskutį/apdirbė
ti, o prie Socialistų \Partijos 
žmonės rašosi su mielu noru. 
Ir jis tikisi, kad trumpoje 
ateity Philadclphijojo bus stip
ri Socialistų Partija. Kitas Pil
domojo Komiteto (naiĮių pasa
kojo, kaip jam Pennsylvani- 
jos valstybėje prisėina susidur
ti su taip vadinamais kazokais. 
Ten niekur nėra leidžiama so
cialistų kalbėtojams kalbėti 
nei svetainėse, nei gatvėse. Jis 
sakėsi, kad kuomet jis sykį sr 
savo žmona ir italų sekretorių 
nuvažiavo į vieną miestuką sa
kyti prakalbų socialistų italų 
kuopai, tai bematant juos vi
sus apspitiF kazokai ir susiso
dinę į automobilių išvežę už 
miestelio išmetę lauk. Be to, 
dar iškratė jų visus dokumen
tus ir kai kūrins net konfiska
vę. Jis nusiskundė, 
tų kazokų yra sunku 
tams kas veikti toje valstijoje.

Po jų, kalbėjo Morris Hill- 
quit. Publika sutiko jį labai 
entuziastiškai. Jis rimtai iv 
nuoširdžiai pasakojo savo įs
pūdžius apie sutvėrimą Socia
listų Darbininkų Kongreso.

“Nebepirmą sykį teko man 
dalyvauti tarptautiniuose soci-

Pirmiau 
būdavo 

bet šitame 
entuziaz- 
kada jis 

svarbiausiuose 
k‘l užtat šis

Berželio 29 Įdiciną Stevenls 
namo valgykloje, vidunniesty, 
L. P. M. S. A. 2-ra kuopa bu
vo surengusi vakarienę pagerbi
mui baigusių mokslą savo na
rių. Susirinko nepaprastai 
skaitlingas būrelis inteligentų, 
profesionalų bei biznierių, se
nų ir jaunų lietuvių. Visi drau
giškai šnekučiavosi kol prasi
dėjo vakarėlio programas.

Susėdus svečiams už stalo, 
p-lė L. iNarmontaitė, kuopos 
pirmininkė, atidarydama vaka
rėlį pasakė trumpą prakalbėlę, 
nupiešdama moksleivių organi
zacijos gyvavimo tikslą, 
to, ji pristatinėjo kalbėti 
betoj us.

Pirma proga kalbėti
adv. Bradchuliui. Jis kalbėjo 
apie nedrąsą. Jo kalba buvo 
įdomi, ypač moksleiviams. Jis 
aiškino kokias sunkenybes ne
drąsus žmogus turi panešti 
savo gyvenime. Jis ragino mo
ksleivius būti drąsiems, nes 
drąsa viską pergali. Drąsiam 
žmogui visos durys atviros. Be 
to, baigęs mokslą moksleivis, 
jei tikį jis nėra drąsus, neturi 

 

pasieki/no savo profesijoje. 
Mat visi tokio žmogaus neap- 
ken Ypatingai moterys 
nenĄyli nedrąsių žmonių. Pa- 
su drąsa, tai didžiausi 
tvirtovė. Drąsuolis visur pri- 

 

«il/a visur klintis nugali visur 
laimi. Pagalios jis pasveikino 
moksleivius žodžiais “išlcistu-

su- 
mo- 
bai- 
jam

Trečias kalbėjo Dr. Montvi- 
das. Jis aiškino apie mokslo 
svarbą ir reikalą lietuviams 
kuodaugiausia mokintis. Pasak 
jo, mokslias jau įeinąs į “ma
dą” ir visi turi mokintis. Jis 
pastebėjo, kad ateivių moks
leivių skaičius jau mažėjęs, be^t 
užtat čia gimusių didėjęs. Be 
to, jis priminė, kad čia girnų-fotjoš praeitį. Be to, 
šiam jaunimui esą kur kas len
gviau eiti mokslą, nes jų tėvai 
juos 'pinigiukai šelpią. Todėl 
jiems nesą reikalo užsidarbiau- 
ti kada mokinasi. Pagalios 
jis aiškino, kad mokintis vien 
tik tuo tikslu, jog paskiau bu
tų galimu pasidaryti daugiau 
pinigų nesą reikalo. Nes, pa
sak jo, profesijoje nesą pinigų. 
Girdi, unijos darbininkai daug 
daugiau uždirbą, negu baigę 
aukštus mokslus profesionalai. 
Jeigu žmogus siekia mokslą 
iš pasišventimo bei didelio no
ro įgyti didesnį žinojimą, ir 
skursdamas mokinasi, tai toks 
žmogus baigęs mokslą busiąs 
patenkintas ir visuomenei nau
dingas. Dar pastebėjo, kad 
mokintis reikią ką myli bei 
turi gabumų ir patraukimą, o 
ne tą, kur matai, kad paskui 
busią galima pasidaryti daug 
pinigų. Girdi, daugumas žmo
nių pamato važiuojant gražiu 
automobiliu daktarą tai ir ma
ną, kad jau daktaras esąs di
delis turludlis ir kad medicinos 
mokslas esąs pelningiausias. 
Na, tokie žmonės, suprantama, 
ir nusprendžaą mokintis medi
cinos mokslo. Žinoma, tokie 
žmonės tapj^laktarais didelio 
pasisekimo negali turėti. Gi jei 
žmogus mokinasi to, ką jo šir
dis mėgsta ir prie ko gabumų 
pas jį netrūksta, t^i toks žmo
gus esti pilnai patenkintas sa
vo profesija ir yra naudingas 
vsuomenei. Ir tik tada musų 
visuomenė susilauksianti dide
lių žmonių savo tarpe, kada 
lietuviai pradėsią mokintis to 
ką myli ir kam gabumų turi.

Baigdamas savo kalbą, Dr. 
Montvidas ragino (moksleivius 
organizuotis ir kuodaugiausia 
pritraukti čia gimusios moks
leivijos prie organizacijos. O 
tatai, pasak jo, galima padary-

alistų kongresuose, 
tokiuose kongresuose 
daug entuziazmo, 
kongrese tiek daug 
mo nebuvo, tik kai 
apsireikšdavo 
momentuose.
kongresas pasižymėjo savo di
deliu rimtumu. Matėsi kiek
vieno delegato veide, kad jis 
yra pasiryžęs dirbti ir dirbti 
sunkiai.”

Hillųuit tikisi, kad šis Socia
listų Darbininkų Kongresas 
bus didelė palaima darbininkų 
klasei ir priartinimui pasauli
nės taikos. Be to, dar pažymė
jo jis, kad šis kongresas tai bu
vęs didžiausias kongresas koks 
kada nors yra buvęs. Todėl, 
girdi, galima tikėtis, kad iš jo 
darbų bus labai gerų pasekmių 
darbininkų klasei.

— Ten buvęs.

vės”. Mat išleistuvės jo 
pratimu reiškia išleistuves 
ksleivio į pasaulį, kada jis 
gia savo mokslą. Todėl 
kaip tik ir reikia daugiausia
drąsos turėti, kad prasiskynus 
sau kelią.

Po jo kalbėjo mokinys Tū
ly s. Jis keliais žodžiais paste
bėjo adv. Bradcliulio kalbą, 
primindamas, kad drąsa nevi
slu- esanti reikalinga. Jeigu 

^Irąsa pereina mandagumo ry- 
bos, toks žmogus tampąs {ki
rus kitiems, ir perdaug drąsos 
turėdamas jis dažniausia tik 
pats sau pakenkiąs. Be to, 
daug žmonių esą tapę dideliais 
vyrais ir būdami nedrąsus. Paj 
sak jo, rimtumu, o ne drąsa 
žmonės pagarsėja. Nes rimti 
žmonės savo rimtumu sutaupę 
daugiau laiko ir gali daug sėk
mingiau darbuotis. Be to, di
deli drąsuoliai esą daugiau pa
našus į biznierius, o ne į mo
kslininkus. Baigdamas savo 
prakalbėlę jis dar buvo užsi
minęs ir apie moksleiviu orga
nizaciją.

Del paįvairinimo progranio, 
buvo paprašyta p-le Aldona 
Grušaite sugriežti muzikos ga
balėlių smuiką, o jos sesuo, Eu- 
genia, jai piąnu palydėti. Jos 
gana vykusiai sugriežė pora 
muzikos šmotelių. Reikia pa
stebėti, kad p-lės Grušiutes, 
ypač Eugenia, dar visai jaunos 
mergaitės, o betgi jau gerai 
prasilavinusios muzikoje. Už 
jų gabumą svečiai garsiai jom 
plojo.

kad L. P. M. S. A. 2-rai kuo
pai vakarą sukako lygiai du 
mėnesiai nuo jos gyvavimo 
dienos. Ji prašė Dr. Biežio, 
kaipo buvusio moksleivių or
ganizacijos nario, šį tą papasa
koti apie moksleivių organiza
ciją. Ir Dr. Biežis pasistengė 
nupiešti moksleivių organiza- 
— ----- jįs dar

kliūtis 
moksleiviai turėdavę senjiau. 
Pasak jo, moksleiviai būdavę 
šmeižiami ir juodinami net 
per laikraščius. Del to net ir 
paprotis buvęs įsigyvenęs: 
“Jeigu aš darbininkas, tai kuo 
tu už mane geresnis.. .” Bet, 
girdi, tame dalyke ir patys 
moksleiviai būdavę kalti, bent 
dalynai. Mat seniau jie per
daug užsibūdavę politika. Gi 
politikaudami, 
jie parodydavo

Moteris Taip Sirgo, 
Kad Negalėjo Pastovėti

Gal jums reikalingi 
akiniai

NORT RMAN 
LLOYD-----

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo •.

COLUMBUS
Arba populiarių vienos klesos 
cabin laivų. Autorizuota linija 
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų. Del informacijų bile prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

Compagnto

Glens Falls,'N. Y. — “Suvirš du 
mėnesius aš taip sirgau, kad negalė

jau ant kojų pa
stovėti ir mano 
vyrui teko apio na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau padė- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
hamj’s Vegetable 
Compound* ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar nepabaigus 
vartoti pirmos bon- 
kos, aš pamačiau,

dek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbą šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau, 
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai Šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
atrodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens Falls, N. Y.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatine kny

gelė apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass- 
achusetts. šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių 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 skaudčjim*.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjim* žiųrčji- 
mo, ašarų bčgimą ir galvps skau- 
dSjim*.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis-raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Dvigubos L. Klein 
stampos ketverge

HaistedW'&iSerty

Nesikankink su
‘ Reumatizmu.

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Eipelleriu 
ant skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleria turi 
INKARO vaisbaženklį.

Specialis Pirkinys
Šilko Ratine
Vienas iš sezono labiausiai reikalingas 

terijolas, labai žemomis kainomis

ino vakarus, išvažiavimus, gol
fus ir tt. žodžiu, padaryti or
ganizaciją gyva ir veiklia.

Pirmininke . pristatydama 
kalbėti pareiškė,

ANTANAS CEKAUSKAS
45 metų amžiaus.

Mirė Liepos (July) 2rą dieną. 
Paėjo iš Suvalkių Apskr., Sei- 
nnų pavieto, Glasninkų kaimo 
Lietuva.

Išgyveno Amerikoj 24 metus.
Paliko nuliūdę du sūnūs, Pran

cišką 20 metų, Antaną 13 metų 
ir moterį Oną.

KUOMET .TUSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymų, išradime mechani
kų systemų, kuri išgydo rupturų vyrų, 
moterų ir vaikų.

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

mos išradimo tiems 
kurie kenčia Miuo 
rupturos. J is turi 
pasisekimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite dr 
pamatykite demon

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

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems 4 užinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systema ant rup
turos kairiojoj slėpėnoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktariškų egzaminacijų ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj. . • i

Gnliu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos. nes aš ži
nau, kad išgydė mane.
\ M. G McCarthy, M. D.

) 217 E. 31st St., Chicage.
Per sekamas trisdešimts dienų 

*/ž kainos.
Kiekvienas kenčiantis nuo rėpturos, ku
ris ateis i musų nuolatini ofisų re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto Iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai., ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
nialk^nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

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

(Netoli Adams St.) Chicago.

18 — kitų mietų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai dideles ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Products Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

Patarimas Sergantiem
■ “ ■ _ _ .—: -

niH jų? t ui rote, bandykite gauti pala'imą nuo 'IT. 
Van Faing, Kuris pasakys jums, ki/p gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite' išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką ligą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

ir bukaprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriami AMERIKOS IR KUBO- 
POS gydymo badai nao 

Chronikko 
Nervingumo 
Kraujo 
ftlapumo 

h
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite. ____ _____ ___
ir'ii toli suteiksiu geriaus) gy
dymu .

DR. 6. M. ROSS
35 South Dearbom St, 

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite ei e vai torių iki 5-to augito 

Priėmimo kambaryg 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedllyji 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEAIMTS METU TOJU 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurie] tūkstančiai įmeni* 
liko išgydyti, tai geriausia vista 
ligoni* atsilankymui.

Dr. Anelė Kaushillas D. C 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gydubli* 
visokias staigias ir kroniškas ligas* 
nervu, reumatizmų, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St„ kampas Leavitt fcl, 

__ Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedtlioj 

9 iki 12 h. m.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

švantad. 9-12 f *' ‘ a ■*
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

savo puses. Na, o kada visuo
menė sužino moksleivių silp
nąsias puses, tai tada jau look 
out! Tokiu budu mokslei
viai ir gadindavę savo g(£ą 
vardą bei karjerą. Todėl dau
gumas moksleivių ir tapdavę 
politiniais bankrutais.

Kada jau moksleivių organi
zacijos ir pačių moksleivių rei
kalai buvo gerai apibudinti bei 
išgvildenti, buvo pakviesta 
kalbėti baigę mokslą mokslei
viai. Mat daugumas svečių 
nekantriai laukė prakalbant 
baigusių mokslą moksleivių, 
kad patyrus kas per vieni jie 
esą ir kokius “spyčius” jie iš- 
rėž. Pirmiausia kalbėjo Mikas I 
Šileikis, o paskui Antanas Val
da. rAbudu baigė šiemet dai
lės' ddstitutą. Kadangi jau bu
vo daug kalbėta, tai jie tik 
padėkojo moksleiviams ir sve
čiams už suteikimą jiems 
garbės. O p-nia Stogienė, kuri 
irgi turėjo būti tarpe baigusių 
mokslą moksleivių, nes šie
met ji užbaigė farmaceutikos 
mokslą, bet dėl ligos negalėjo 
atsilankyti.

Matant, kad jau užtektinai 
spyčių publika prisiklausė, bu
vo pakviestas Mikas Jozavitas 
kuris užbaigė American Con-Į 
servatory of Music, paskam
binti pianu. Jis davė pub
likai porą muzikos gabalė
lių, už ką svečiai jam nesigailė
jo jam aplodismentų.

Toliau kalbėjo Dr. Karalius. 
Jis daugiausia komplimentų 
davė K. Augustinavičiui. Girdi, 
kiti moksleiviai užbaigę mok
slą sukelia didelį trukšmą sii 
rengimu jų pagerbimui vaka
rienių bei tam panašiai, bet 
nieko panašaus nebuvo daro
ma Augustinavičiui. Net nie
kas nei nežinojęs kada jis bai
gęs mokslą. Be to, girdi, Au- 
gustinavičius nei politika užsi
imąs, nė knygų rasas, o tik sa
vo smailia plunksna kai su 
ši upeliu piląs savo mintis į 
laikraščio špaltas ir gana. Po į 
to, K. Augustinavičius savo 
kalboje daktarui už kompli- 1 
mentus irgi tinkamai “atsi-

Užsidarė Leveskio a I KARO TARNYBA LATVIJOJ, 
mokykla Ryga (E). Birželio 5 dieną

_______  Latvių seimas priėmė trečiuoju 
Pereitą penktadienį, birželio Į skaityki u kamiuomenes prievo- 

29 d., Leveskio Prirengiamoji atlikimo įstatymą. Karei- 
ir Prekybos Mokykla užsidarė | v^ams nustatyta I Va metų, 
iki rugpiučio mėn. vasarinėms 
atostogoms._________________ I PASARGA.

Pereitais mokslo metais mo-Į BESIGARSINANTIEMS
kyklą lankė dienoanis, vaka-|. PąskelbIme» turl

. . . .. . . ’ . . būt atitaisytos Į 24 vai.rais ir sekmadieniais 174 vyrai Į _________
ir 55 moterįs, arba sykiu 2291 Jokie apskelbimai iš streiko apkn- .... I tų vietų nėra priimami. Visi Naujie-
mOKimai. Iaų draugai prašomi pranešti Naujie-

Apie dieną atidarymo mo-1 ęų ofisan apie einančius streikus, 
kykuos ak(inart(ien>fc [mokslo 
metams rugp. mėn. bus pra- rnais apskelbimais.
nešta laikraščiuose. I pardavimai savasčių, biznių, auto-

— G. J. Leveskis | mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
znai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neil-

. . tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini-Kas« ka, kur. kain ir ^ei«u apskelbimo turinys neat-

I kada rengia, veikia | -------
I IrvriA^Ya Norintieji pasigarsint J sekamos die-
[ aL ikVlcUicU Į QOg Naujienas, turi priduot savo pa-

-----------  skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va- 
Taupykite pinigus. Spulka geriau-1 karo, 

šiai tam tinka, nes saugesne ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujieną 
SpulkoA mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739
So. Halsted St. Kviečiami nauji na-1 PAJIEŠKAU gyvenimui draugės 
riai prisidėti. I merginos arba našlės, nedaugiaus,

Sekretorius V. Mišeika. Į kaip su vienu vaiku, laisvų 
-------------- I mokanti rašyti ir skaityti, esenes- 

ŠIUOAlI PRANEŠAME visoms ngs 35 metų. Aš esu 39 metų. Turiu 
Melrose Parko draugystėms kad Lie-| 
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš Į tūkstančių. Svaigalų nevartoju, myhu 
Melrose Park rengia pikniką augusto j cJai\? ir muziką- Katra bu^U tykių pą- 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th hyalgų, ma onekite atsišaukti ir pn- 
ave. Maywood Todėl meldžiu kitų I siųsti paveikslą šitokiu antrašu, 
draugijų tų dienų nerengti. I Caniff Mfch

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

Reikia
REIKIA darbininkų, darbas 

dienomis ir naktimis. Geros dar
bo sąlygos.

JOS. T. RYERSON, 
16th St. & Rockwell St.

Durįs 3.

PARDAVIMUI PIANAI Vėliausios 
mados, šildomas pečius minkštom ir 
kietomis anglimis, kūrenamas Ice Box 
Visi daiktai geri beveik nauji ir mažai 
vartoti. Nupirksite prieinama kaina.

Atsišaukite:
3303 South Union Avė.

TELEFONUOK BLVD. 9641
Kas norite greitai parduoti arba pi

giai pirkti kreipkitės pas mumis, 
mes perkame parduodame ir mainome 
namus, farmas ir visokius biznius.

C. P. SUROMSKI
3346 South Halsted Str., Chicago, 111.

PARSIDUODA saliunas gero
je vietoje, 'visokių tautų apgy
vento j. Senas biznis. Pardavimo 
priežastį — patirsi! ant vietos.

Atsišaukite:
1940 So. Halsted St.

Merginų ir moterų

AUTOMOBILIAI

Pranešimai

APSIVEDIMAI.

rie-

SIŪLYMAI KAMBARIO RAKANDAI

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

NAMAI-2EME
PARDAVIMUIga

JIESKO DARBO

Kam to-

St.

Pranešimas
REIKIA DARBININKU

WHITE STAR LINIJA

PADĖKOS ŽODIS

2-ros

sve-

Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus utarninke, liepos 3 d.. 
7:30 v. v., C. Strumilo svet. Visi na
riai kviečiami būtinai atsilankyti.

— Valdyba.
?u algiu ar be valgi< 
ant 2 lubų iš priekio.

J. K., 
703 W. 21st PI. 
Chicago, Illinois

Išvažiavimas į Jefferson girias 
įvyks seredoj, liepos 4 d., rengiamas 
North Sidės Draugijų Sąryšio. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. — Aido Choras rengia 
puikų išvažiavimą į Kensington 
Hcįghts miškus trečiadienį, liepos 4 
d. Ųus gražus progranvas. Vieta 107 

ir Racine Avė. Visus kviečia
— Komitetas.

48th

MOBTGECIAI-PASKOLOS

MOKYKLOS

REIKIA —
VYRUI
BEKERNĘ.

Atsišaukite:
5324 Federa'l St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, pageidaujama, kad butų šiek- 
tiek patyręs, netoli Chicagos. Geram 
žmogui geras atlyginimas. Atsišau-

Malonus darbas labai ge
rose aplinkybėse.

Lengva išmokti 
Gera mokestis

Prie benčiaus arba leng
vų mašinų darbo

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

PARDAVIMUI FARM A: 2 akeriu 
žemės, 7 kambarių namas, cemento 
fundamentas, didelis skiepas, gara- 
žius 2 automobiliam, didelis vištinin- 
kas, cementiniai porčiai; arti Šv. Ka
zimiero kapinių.

A. SHERY
106 St ir Central Park Avė.

Mt. Greenwood, III.

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų parloras. Labai geroje vieto
je. Lietuvių kolonijoj. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
3434 S. Wood St.

PARSIDUODA murinus na
mas, 2 pagyvenimų po 4 kam
barius. 2 lotai po 30 pėdų plo
čio. Kaina $6,200. Atsišaukite 
tiesiog prie savininko.

4916 S. Tripp Avė.

I PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. I arba našlės, kad ir su vaikais, ne 

Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus I senesnės kaip 50 m. Aš esu 50 m. 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- našlys, turiu nuosavybę 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. I Taipgi kambaris ant rendos. Jeigu 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk-1 dvieje, mokėsite po $6.00 mėn., vie- 
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal-1 nam $10.00. Geistina, kad nevartotų 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil- Į tabako nė munšainės. Atsišaukite laiš- 
dantis šio patvarkymo bus baudžiami I ku: Mykolas Meškauskas, 656 West 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin-118th Street.
skas, Rašt., 2351 Custcr St. ...

Naujai susitverusio Liet. Vakarinės 
žvaigždės Pašelpos Kliubo susirinki
mas įvyks antradienio vakare, liepos 
3 d., Bencnikaičio svetainėje, 1445 S. 
Halsted St. Visi nariai ir norintys 
prisirašyti malonėkite atsilankyti.

Rašt. Gust Gidaitis.

PARANDAVOJU kambarį dėl vie
no vaikino arba mažu ir sutiktum su 
kitu gulėt. Kambarys didelis ir švie
sus, ar su algiu ar be valgio. Mes gy
vename i

J. K

Dienomis arba naktimis 
—■' * ■—

Ateikite į musų samdymo ofi
są ir daleiskite mums pasakyti 
apie šitą pasiūlymą.

ESTERN ELECTRIC 
COMPANY, Ine., 
(Cicero) Avė. & 24 St.

PARDAVIMUI automobilius, 
King, 1920. Naujai pertaisytas, 
viskas geriausiame stovyje. Nau
ji Cord tajerai. Norinti pirkti au
tomobilių, matykite šitą, nes yra 
vertas $400, parduosiu tik už 
$200; nes turiu išvažiuoti iš Chi- 
cagos. Šitą automobilių garan
tuoju geriausiame stovyje.

Kreipkitės:
2423 W. 46th St.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA krautuvė ciga

rų, cigaretų, saldainių ir angliš
kų žurnalų. Keturi kambariai 
dėl pagyvenimo, biznis išdirbtas 
per tris metus. Maišytų tautų ap- 
gyventoj. Priežastis patirsite ant 
vietos. Atsišaukite:

5612 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 8 ruimų mū
rinė cottage. Gasas, vanduo. 
Namas visas gerame padėjime. 
Didelis lotas. Kaina tik $3000. 
Kreipkitės: 3813 So. Wallace 
St., Tel. Boulevard 0675.

Lietuviškos Draugijos “Rūta” 
No. 1 susirinkimas neįvyks rytoj iš 
priežasties šventes. Jis bus laikomas 
antrą antradienį, liepos 11 d. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, nes 
bus svarbių reikalų tarimui.

— Valdyba.

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50 
$17—$24
I SAVAITE 

LENGVAS IR GERAS DAR- 
BAS, 51/2 DIENOS Į SAVAITE 

35c. Į VALANDĄ GARAN
TUOJAMA.

Kainos kaip darbui nuo štukų 
tuojau. Galite pradėti bile rytą. 
Valandos nuo 7:30 iki 5. Atsi
šaukite :
Spaulding and Merrick Branch, 

820 South Kildare Avė.

STUDEBAKER, 4 cilinderių, 5 pa
sažierių touring, išvažiuotas tik 16,- 
000 mylių, gana gerame stovyje, par
siduoda tik už $150. Arba parduosiu 
pigiai Lexingtoną, 1920 m., labai ge
rame stovyje. Kreiptis: 1920 S. Hal
sted St., 3 fl., front.

$1500 ar geriausias pasiūly
mas. Parduosiu krautuvę cigarų, 
cigaretų, tabako ir ice cream. 
Gražus kambariai gyvenimui.

Atsišaukite:
2523 S. Halsted St.

2 flatų, 5-6 kambarių, cementiniu 
pamatu, kieto medžio trimingai, fur- 
nace šildoma. Lotas 50x125. Greitam 
pardavimui kaina $5,000. $1,200 pi
nigais, kitus kaip rendą.

Atsišaukite:
J. N. ZEWERT & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

HAYNES. Greitam išpardavimui. 
Modelis 36 — Haynes, 7 pasažierių, 
$200. Reo, 5 pasažierių, $200.

Atsišaukite:
TRIANGLE MOTORS, Ine., 

2229 S. Michigan Avė. 
Tel. Calumet 5784

PARDAVIMUI grosernė ir bu
čemė, gera vieta ir geras biz
nis — turiu parduoti greitai.

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė.

GERA PROGA įsigyti kampinį biz- 
niavą lotą $1,200 vertės, vienas blo
kas nuo 63 St. Vanduo^ gasas, suros, 
elektra. Parduosiu ar mainysiu ant 
automobiliais ar troko.

ED REID 
8219 So. Wallace St.

2 lubos

PARSIDUODA kriaučiaus šapaj biz
nis yra išdirbtas per daug metų, 
žastis pardavimo turiu išvažiuoti j ki
tą miestą. Nepraleiskite progos atsi
šaukite tuojaus. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. Kreipkitės po adresu: 

1504 W.. Division St.

PARDAVIMUI namas sykiu 
su barbeme. Labai geroje vieto
je, tarpe lietuvių.

Atsišaukite:
2620 W. 47th St.

Po spyčių, p-lė Narmontaitė 
padėkojo svečiams už taip 
skaitlingą atsilankymą ir pra
nešė; kad norintieji dar galė
sią pasišokti. O kur čia jauni
mas nuo to atsisakys! Tuojaus 
pradėta trepsėti. Ir taip be
šokant ir besikalbant užsitęsė 
net iki dvyliktai nakties. Ir iš- 
siskirstant dar buvo girdėti 
svečius kalbant, kad tai per- 
greit prabėgęs laikas...

Taipgi p-lė Mikalina Morkus 
čigonė, tai tikra čigone. Ji ge
rai lošė cigonės-burtininkės 
rolę, kas pridarė daug juoko ir 
kuopai pelno apie porą dolerių.

Reikia pažymėti, kad suren
gimui šio vakarėlio reikėjo pa
dėti nemaža triūso. Ir visa tai 
turėjo atlikti tik trys kuopie- 
tes: p-lės L. Narmontaitė, Jo- 
sephine Josepaitis ir Aldona 
Rugiutė. Pirmosios dvi dau
giausia pasidarbavo rengime. 
Bėgy savaitės jos ne tik tiek 
daug tikietų išpardavė, bet 
taipgi plačiai ir išgarsino vaka
rėlį. Toks jų pasidarbavimas 
net ir pašalinius žmones pri
vertė pasakyti, kad moksleiviai 
jau tikrai subruzdo, išsijudino. 
Mat iki šiol iš moksleivių daž
niausia tik juokai būdavę da
roma, daugumas žmonių x jau 
net buvo pradėję kalbėti, kad 
moksleiviai nieko negali pasi
rodyti viešoje darbuotėje. Bet 
dabar visi persitikrino, kad su 
moksleiviais taip nesama.

— Kp. K. I

“Rojus ir Medis Gyvasties” — to
kia tema kalbės J. Zavistas ketvir
tadienį, liepos 5 d., 7:30 vai. vak., 
Mildos salėj. Kviečia visus

Biblijos Studentai.

Liet. Soc. Sąjungos 22-ros kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, liepos 5 d., 8 vai. vak., 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
St. Draugai ir draugės malonėkite vi
si punktuališkai susirinkti, nes turi
me svarbių reikalų aptarti.

— J. Auryla, org.

Liet. Darbininkų Dr-ja Am. perei
tame susirinkime nutarė vienytis su 
kitom dviem draugijom. Pirmas ben
dras visų trijų draugijų susirinkimas 
įvyks šemaičio svet., 18 ir Union Avė., 
penktadieny, liepos 6 d. Visi šios Dr- 
jos nariai kviečiami ateiti susirinki
mam Bus skiriamas vardas draugi
jai ir renkama bendra valdyba.

— Pirmininkas.

Pranešu visiems savo pažįsta
miems, jogei apleidžiu Chicagą 
per vasarą, kada pagrįšiu, pra
nešiu. .

ANTONINA SHUSHO, 
10929 S. State St.

Vardan Liet. P. M. S.
kuopos cėkavojam visiems at
silankiusiems į
čiams ir programe dalyvavu
siems, kas paįvairino vakaro 
programą. —. Komitetas.

Dabar paskelbia, kad pirma. parti
ja su pasažieriais iš Lietuvos Ame
rikon atvažiuos čionai po 1 Liepos, 
kuomet naujų immigrantų kvota įeis 
galėn. Jie jau išvažiavo iš Kauno ir 
atvažiuos j New Yorką šią savaitę. 
White Star lanija turi savo ofisą 
Kaune ir darbininkai gauna algas tie
siai iš kompanijos. Randasi Laisvės 
Alėja 36. Lietuviai, kurie turi nusi
pirkę White Star Linijos laivakor
tes yra pilnai apsaugoti nuo negei
stinų žmonių ir vagiliu, savo kelio
nėje. Jie taipgi turi visus paranka
mus kokie tik yra ant laivų, įskai-' 
tant laivą Maįestic, didžiausias laivas 
pasaulyje. Taipgi greitų Olympic ir* 
Homeric, kurie plaukioja tarpe South- 
ampton ir New Yorko.

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

Reikia -
MOTERŲ ĄPERATORKŲ

Bil£ ko]pp amžiaus 
prie lengvų mašinų. Darbas 
sėdint. Bilę jokiai permainai 
darbų. Antra'permaina darbo 
prasideda 3:30 iki 11:45. At
eikite pasirengusios darban.

CONSOLIDATED STEEL 
STRAPBING CO., 
564 W. Adams St.

PARDUOSIU keturių rūmų 
rakandus už $250.00, jei paimsi
te tuoj. Skurinis parloro setas, 
aksomo karpetai, viskas nuo 
frontrumią lig kičino. 530 W. 42 
PI., 2ros lubos Yards 2636.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, renda pigi, 4 kambariai užpaka
ly dėl gyvenimo. Biznis gerai išdirb
tas. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Parduosiu už prieinamą kainą.

Atsišaukite:
4518 S. Wood St.

Phone Lafayette 3293

DYKAI KNYGUTĖ, pasako faktus 
apie Foley, Ala.: žieminius namus, 
daržovių auginimą, orendžių augini
mą, sveiką klimatą, tyriausį vandenį. 
Mažai įmokėti, lengvais išmokėjimais. 
Mangolia Springs Land Co., Foley, 
Ala., arba Chicago ofisas, 

2835 Sheffield.

PAJIEŠKAU darbo,* nes esu duon
kepis per 12 metų. Moku atsakančiai 
darbą. Galiu dirbti už pirmą ranką 
ar už antrą. Kam reikalingas duon
kepis kreipkitės ant adreso: J. S. 703 
Meadovv Avė., Rockdale, Joliet, III. 

Telefonas 2008R.

PAJIEŠKAU darbo mokintis 
į bučernę ar bekernę. 
kis vyras reikalingas, meldžiu 
atsiliepti laišku.

1739 S. Halsted 
Box No. 279.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA veiterio arba veiter- 
kos, su patyrimu.

Atsišaukite:
PEOPLES RESTAURANT,

1628 W. 47th St.

. MOTERŲ

Reikia -
MERGINŲ darbui į landrę 

į dry cleaning plant. Geros 
darbo sąlygos, dienos su- 
batoje. Pradžiai $20 į savaitę.

BROOKS LAUNDRY, 
600 North Boulevard,

Oak Park, III.
Imkit Oak Park elevatorių iki 
Oak Park Avė.

REIKIA stenografės j valymo 
ir dažymo krautuvę. Turi būt 
lietuvaitė. Nuolat darbas.

Atsišaukite:
1152 Roosevelt Rd.

REIKALINGĄ 2 patarnau
tojų veiterkų į restaurantą. 
Gera alga ir geros darbo są
lygos. -Darbas ant visados. Va
landos trumpos. Greitai atsi- 
šaukit. 3206 So. Halsted St.

REIKALINGA ! jaukia mer
gaitė apie 14 ar 15 metų, pa
daboti nemažą vaiką. Užmo- 
kesnis geras ir darbo sąlygos 
neblogos. Kreipkitės: Mrs. Tom- 
iinson, 536 W. 29th St.

REIKIA 6 moterų sortavimui 
regsų ir 2 patyrusių beilerių 
prie elektrinio preso. Gera mo
kestis. Atsišaukite:

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ .

REIKIA shearmeno darbui į 
geležies atkarpų jardą. Nuo
lat darbas, gera mokestis^

Atsišaukite:
ANSHEL SHAMBERG, 

459 N. Wood St.

REIKIA gerai išrodančio salesme- 
no, kuris laikytųsi pas lietuvius par
davinėdamas apdraudos securities. 
Yra teikiama bonafide. Geras komi- 
Šinas. Galima uždirbti nuo $200 iki 
$300 į savaitę.

612 State-Lake Bldg. L

PARDAVIMUI rakandai (fur 
niture) g ruimų. Parduosiu pi
giai, daiktai Visi įgeri 

Kreipkitės tuojaus. Nuo 
9 vai. vakarais. 927 W. 
St., 3 lubos frontas.

yra.
6 iki
33rd

PARDAVIMUI galiūnas su įrengi
mais (fixtures). Geroje vietoje, biz
nis išdirbtas per 4^ metus su vir
šum. Pigi renda. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

Atsišaukite^
10728 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių bunga- 
low, 2 miegami kambariai, vana, pen- 
trė, vasarinė virtuvė, aržuolinės grin
dis, porčius, elektra, gražiai ištaisy
ta. Gražus sodnelis su žydinčiomis ro
žėmis. Brangus lotas $2,800. Apžiūrė
kite. E. LEAMAN,

5233 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI aptieka, kuri 
kaipo aptieka per 50 metų. Lie
tuvių ir Bohemų apielinkėj.

Atsišaukite:
534 W. 18th St..

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
semė, gera vieta ir geras biz
nis. Geri žmonės gali padaryti 
gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
1731 S. Union Avė.

PARSIDUODA restauranas 
su minkštais gėrymais ir ei* 
garais, gera vieta, lietuvių ap
gyventa. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą, nes išva
žiuoju iš* Ghicagois. Atsišauki
te: 646 West 14th Street.

PARSIDUODA barbeme, biz
nis išdirbtas per 20 metų, ge
ra vieta.

Atsišaukite:
4556 S. Paulina St.

PARDAVIMUI fonografų biznis, 
randasi biznio distrikte, Racine, Wis. 
Metinė biznio apyvartą nuo $7,000 iki 
$8,000. Studia pilnai įrengta. Biznis 
labai geras. Galite ateiti ir persitik
rinti. Greitam pirkėjui parduosiu už 
$2,500. Rašykite: Naujienos Box 278.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
cream ir visokių kitokių sal
dumynų. Senas ir išdirbtas biz
nis. Nupirksit už prieinamą 
kainą. Atsišaukite:

834 W. 33rd St.

PARDAVIMUI

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenim*ai, po
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, į- 
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
mokėjimų.

Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas, 
mūrinis namas su 3 Storais ir 3 pa
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 li
kusius ant lengvų išlygų.

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, 
medinis namas, Įmokėti tiktai $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

Marguette Manor prie pat parkos, 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
liausiais įtaisymais, su porčiais, stimo 
šiluma, kaina $14,500.00.

Didelis Bargenas ant South Sides,
6 pagyvenim-ai, mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. įmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų. -

Didelis bargenas ant South Sidės, 3 
pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, 
mūrinis namas su štimu šildomas ir 
vėliausiai įtaisytas. Kaina , tiktai 
$11,500.00. \.

Pas mus visados galima gauti pirk
ti gerus namus už labai žemą kainą 
visose dalyse Chicagos, dėl platesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą. Seniau
sias ofisas ant* Bridgeporto sutvertas 
1910 metuose ir darome biznį namų 
statymui, pardavimui ir pirkimui na
mų ir lotų visose dalise Chicagos.

M. J. KIRAS REAL ĖST ATE 
IMPROVEMENT COMPANY 

8335 South Halsted St^X Yards 6894
EXTRA BARGENAS

Pardavimui bizniavas namas 
su saliunu ir svetaine. Yra 2 
gyvenimai po 6 kambarius. Ge
ra vieta, tirštai apgyventa. 
Priežastis pardavimo — savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.

1517 Wentworth Avė.
Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI 2 augštų frame 
namas, 4-4 kamb., elektra, va
na, garadžius ir vištininkas. 
Netoli nuo bažnyčios ir moky- 
dos. Kaina $3,950, pinigais 
$700, lengvais išmokėjimais.

, 6048 )S. Trip Avė. z

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jauną merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Mokinama: Anfclų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
smigusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

PKIVATBS AUfOMOBILIŲ 
120 Instrukcijos $25

Jei hori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bude, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesot..
MUNSON SCHOOL OF MOTORINH 

1107 W. Madison St

PARDAVIMUI geras saliu
tas, geroj vietoj, per 10 blokų 
nėra kito saliuno, renda pigi; 
lysas ant 3 metų. Priežastis — 
turiu išvažiuoti į Lietuvą. 

325 W. 115th St.

PARDAVIMUI 6 ruimų bun- 
galow ant cemento stulpų ir tvir
ko pundamento pastatytas. Ga- 
radžiuą dėl 4 mašinų, lotas 60x 
125. Ypata nupirkusi tikrai bus 
užganėdinta. 6034 So. Kolin 
Avė., Tel. Prospect 9159.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldienlais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)


