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Nauja Rusijos 
konstitucija

Pasmerks sabotažą

vęs, todėl Vokietija nieko ne
laimėtų, jei ji pradėtų svarsty
ti padėtį savo reichstage.

Kelios Kruppo dirbtuvės Es- 
sene užsidarė dėl stokos žalio
sios medžiagos; (taikstančiai 
darbininkų liko be darbo. San
krovos visame Ruhr krašte už
sidarinėja, negaunant 'prekių 
iš Vokietijos.

ŠIANDIEN NAU
JIENŲ OFISAS 
bus uždarytas nuo 12 vai. 
per visą dieną.

Visi Naujienų darbininkai 
išvažiavo savo piknikam

Rusija seka Ameriką
Talkininkai svarsto kon 

tribucijos klausimą

Nedėlioj ofisas bus atdaras 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
po piet.

Antracito angliakasiai veika 
lauja algų pakėlimo

Francija nenusileidžia ir 
tikima, kad kas išeitų 
svarstymo.

nesi-
iš to

6. —

Rusija priėmė naują 
konstituciją

Val-Valdysis panašiai Jungt.
stijoms. Parlamentas turės 
du butus, nebus tiesioginių 
rinkimų; draudžia valstijų 
atsimetimą.

MASKVA, liepos G. — Cent- 
ralinis Rusijos sovietų komi
tetas priėmė naują Rusijos 
konstituciją, kuri yra labai pa
naši į Jungt. Valstijų konsti
tuciją ir valdymosi budus.

Rusija, sulig naujosios kon
stitucijos, susidės iš tautinių 
valstijų. Parlamentas — cent- 
ralinis pildomasis komitetas- 
susidės iš dviejų butų — val
stijų tarybos, išrinktos sulig 
skaičiaus gyventojų ir tautų 
tarybos, (išrinktos kiekvienos 
tautos, neatsižvelgiant į gyven
tojų skaičių.

Valstijų taryba, turinti 371 
narį, bus renkama federalinio 
sovietų kongreso, kuris rinksis 
sykį į metus Maskvoje. Tautų 
taryba bus renkama kiekvienos 
valstijos legislaturos, kaip kad 
pirmiau buvo renkami Jungt. 
Valstijų senatoriai. Federalinis 
pildomasis jkomitctajs '(parla
mentas) paskirs federalinę ta
rybą iš 10 komisarų (ministe-

vieno atstovo politinės polici
jos. Federalinės valdžios nuo
sprendžiai yra privalomi vi
soms valstijoms.

Sostinė bus Maskva. Vėlia
va pasiliks dabartinė, tik ant 
jos šešiomis kalbomis bus už
rašyta “Visų šalių proletarai 
vienykitės.”

Konstituciją turi ratifikuo
ti kiekviena valstija. Federali
nis kongresas turi teisę rišti 
ginčus tarp valdžios ir abiejų 
parlamento butų;
tas jo posėdis gali būti 
šauktas dviem valstijom parei
kalavus.

Naujoji konstitucija uždrau
džia valstijoms atsiskirti nuo 
Rusijos be sutikimo visų val
stijų.

Visa konstitucija .yra labai 
panaši į pirmąją Jungt. Val
stijų konstituciją. Ji yra res
publikoniška, bet ne demokra
tinė, kadangi ji niekur neski
ria tiesioginių 
kimų.

Kada nebus

PARYŽIUS, liepos
Francijos valdžia šiandie pas
kelbė gana prielankų aiškini
mą apie pasitarimus kontribu
cijos klausimu, kurie eina Lon-

Ilgokai .besitęsiančios dery
bos rodą, kad talkininkai pra
deda vėl susieiti ir kad pasita
rimai yra draugiški. Bet kartu 
atvirai pasakoma, kad Franci
ja visai nėra palinkusi pakeis
ti savo pirmiau paskelbtą kon- 

kuriai

nepaprasf- 
su-

(betarpių) rin-

parlamento po- 
valdys bendras 

abiejų butų komitetas ir mi-

Centralinio komiteto priė
mimas konstitucijos yra ga
lutinas ir ji bus primėtą vykin
ti /kaip tik ji bus valstijų rati-
fikuota.

priešinusi
Franci jos

prografcją, 
Anglija.

ir Belgijos atsaky
mai.

zmo- 
ang- 
savi- 
ben-

ang-

Prižada panaikinti 12 va 
landą darbo dieną

Plieno trustas (sutrumpinsiąs 
darbo dieną kada busią už
tektinai darbininkų. Gom- 
persas liepia tam netikėti.

6. — 
plieno 
Steel 
kad

NEW YORK, liepos 
Elbert H. Gary, galva 
trusto United States 
Corp., šiandie paskelbė, 
atvykstant į Jungt. Valstijas
daugybei pigių darbininkų iš 
Meksikos, Filipinų, Kanados ir 
kelių Europos šalių, gal neuž
ilgo galima bus panaikinti 
dvylikos valandų darbo dieną 
plieno industrijoje.

Gary tai paskelbė tuoj po to, 
kaip prezidentas Hardingas 

prieš išplaukiant iš Takorna, 
Wash., į Alaską, paskelbė sa
vo susirašinėjimą su plieno 
trusto viršininkais apie panai
kinimą 12 vai. darbo 
Tuose laiškuose, plieno 
prisižadėjo laipsniškai 
t i 12 vai. darbo dieną, 
tada, kada atsiras
darbininkų. Kad panaikinus 
tokias ilgas darbo valandas lie- 
jikloms esą reikalinga dar 
60,000 darbininkų. Paskuti

niuose laiškuose trusto virši
ninkai tvirtino, kad darbinin
kų perviršis didėjąs ir neužil
go busią galima trumpinti 
darbo valandas. Tas trumpi
nimas darbo valandų busiąs 
laipsniškas ir labai atsargus. 
Kada jis bus pradėtas vykinti, 
trustas nesako, taipjau nesa
ko iki kiek bus trumpinamos 
darbo valandos.

dienos. 
trustas 
naikin- 
bet tik 

daugiau

Darbiečiy konvencija skilo
Pati Farmer-ILabor partija at

simeta nuo naujai sutverto
sios “partijos.”

Rusijos grudai Vokietijai
Baigiamos derybos apie eks

portavimą Bdsijos grudų 
Vokietijoje^

Vidaus reikalus spręs pačios 
valstijos, bet federalinė val
džia gali vetuoti kiekvieną 
valstijos patvarkymą; taipjau 

federalinė policija veikia viso
je sovietų respublikoje.

Bus įsteigtas ir augščiau- 
sias teismas iš 11 teisėjų ir

Tikisi Vokietijos pasmer 
kimo sabotažo

atmes 
Bet 

ar 
pa-

geru

manąs, kadCuno 
silpnina Vokietijos 
Ruhr sankrovos ir 
užsidarinėja.

sabotažas
poziciją.

dirbtuvės

6. — Ka-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 

r

galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAJ-ŽEME”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir lauke tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

BERLINAS, liepos 
da reichstagas susirinks šian
die nutarti ar svarstyti užsieni
nę jjolitinę padėtį, ar užsidary
ti visai vasarai, tikimąsi, kad 
kancleris Cuno pasakys pra
kalbą, kurioj išreikš valdžios 
opoziciją visetam aktyviam 
priešinimuisi okupuotuose kra
štuose.

Kancleris svarstė Ruhr pa
dėtį su papos nuncijum Pacelli, 
dėl papos pasmerkimo sabota
žo ir smurto okupuotame kra
šte ir reikalavimp sustabdyti 
pasyvį priešinimąsi. Kiek žino
ma, Cuno yra tvirtai įsitikinęs, 
kad tokie įvykiai, kaip padėji
mas bombos traukiny Duis- 
burge, kuri užmušė 10 belgų 
kareivių, labai silpnina Vokie
tijos poziciją užsieny ir todėl 
tikimąsi, kad jis viešai1 pa
smerks tokį didėlį tolinimąsi 
nuo pasyvio priešinimosi.

Ar reichstagas nutars svars
tyti sekamą savaitę užsieninę 
padėtį, dar nežinia, bet vei
kiausia nutars užsidaryti, ka
dangi valdžia skaito, kad tokis 
svarstymas dabar butų visai 
ne laiku. Dabar Londonas, 
Paryžius ir . Briuselis yra labai 
si įsidomėję (kontribucijos 

klausimu ir svarsto jį tarp sa

LONDONAS, liepos 6. — 
Tikimasi, kad Francijos ir 
Belgijos, ambasadoriai šiandie 
po piet pasimatys su Anglijos 
užsienio rt/ikalų meisteriu 
Curzon ir paduos jam nieku- 
rias papildomas žinias dėl tų 
dviejų šalių nusistatymo kon
tribucijos klausime, dėl kurio 
nesenai Anglijos valdžia buvo 
padavusį tom dviem valdžiom 
paklausimą. 'Dabartiniai pa
aiškinimai bus tik papildomie
ji prie tų vietų pįrmesniame 
Belgijos ir Francijos atsaky
me, kurias Anglijos valdžia pa
skaitė neaiškiomis. Kiekvienas 
ambasadorių sav,o papildomą
jį atsakymą paduos atskirai. 
Atsakymai bus paduoti žodžiu, 
o ne raštu, kaip to iš pradžių 
reikalavo Anglija.

Nors tai skaitoma
ženklu, kad kontribucijos klau 
simas vėl prisikelia, bet iš šių 
konferencijų (nesitikima dide
lių pasekmių, negi kad Franci
ja padarytų dideles koncesijas. 
Anglija betgi jau nebereika- 
lauja iš Francijos • atsakymo 
raštu ir tenkinasi ambasado
riaus paaiškinimais žodžiu, 
Curzonui pasižymint svarbes
nius dalykus.
Anglijos eksportas mažėja.

Anglijos valdžia jaučia, kad 
Anglijos biznieriai, visuomenė 
ir parlamento nariai labai ne- 
kantriauja dėl Ruhr klausinio 
neišeisimo ir tikimąsi, kad 
Curzon tai pasakys abiem am
basadoriams. Valdžia yra įsi
tikinusi, kad besitęsiantis Vo
kietijos ekonominis puolimas 
ir todėl puolimas Anglijos eks
porto į Vokietiją, giliai palie
čia Anglijos prekybinius inte
resus ir didina ir taip jau di
delę bedarbę Anglijoje.

Curzonas gali prigrūmoti 
Francijai savyštoviu veikimu, 
jei Francija nesutiks nusileisti, 
bet kabinetas dar nėra išdirbęs 
pienų tokiam veikimui.

Gauta žinių, kad tarp Pary
žiaus ir Briuselio vėl prasidėjo 
pasitarimai. Kiek žinoma, Bel
gija daro didelių pastangų, kad 
sutaikius Franciją su Anglija, 
nes Belgija nori turėti draugiš
kus ryšius su abiem šalim.

MANITOWOC, Wis., liepos 
4. — Norma Behemke, 6 m. 
sudegė užsidegus jos drabu
žiams nuo “firecrackerio”.

Antracito angliakasiai pa
reikalavę algų pakėlimo

Derybos su kasyklų savininkais 
jau prasidėjo. Tikimąsi, kad 
reikalavimai bus atmesti.
ATLANTIC CITY, N. J., lie

pos G.-r Šiandie prasidėjo de
rybos tarp antracįto angliaka
sių ir kasyklų savininkų dėl 
kontrakto, kuris turės užimti 
vietą dabartinio kontrakto, 
kuris baigiasi rugpjūčio 31 d. 
Derybos tęsis apie dvejetą mė
nesių. Daugiau kaip 100 
nių, atstovaujančių kaip 
liakasius, taip ir kasyklų 
ninkus, dalyvavo šiandie 
droje konferencijoje.

Šiandieniniame posėdyje
liakasiai paduos savo reikala
vimus, kuriuos priėmė Scran- 
tono konvencija pereitą savai
tę. Tuos reikalavimus paduos 
pats unijos prezidentas John 
Lt Lcwis, kuris taipjau savo 
kalboje išdėstys priežastis rei
kalavimo pakelti algas.

Esamomis žiniomis, kasyk
lų savininkai , griežtai 
angliakasių reikalavimus,
ar jie tai padarys šiandie, 
sekamą • savaitę,-. dar nėra 
skelbta.
Reikalauja 20 nuoš. pakėlimo

Reikalavimai, kuriuos išdir
bo Scrantono konvencija yra 
sekami: pakėlimas algos 20 
nuoš. dėl dirbančių nuo tonų 
ar vagonų, ir $2 į dieną dėl 
dirbančių nuo dienų; pilnas 
pripažinimas unijos; 8 vai. 
dai'bo diena dėl visų darbinin
kų, nežiūrint jų užsiėmimo; 
kad už iškastas anglis butų 
mokama už tonus, o ne už va
gonus, kaip kad vietomis da
bar yra daroma; kad butų pa
darytas dviejų metų kontrak 
tas.

Angliakasiai, ir kasyklų 
vininkai nekantriai laukia 
dcralinės anglių komisijos 
porto. Ta komisija negali
statyti algų, bet tik raportuo-

Liepia netikėti trusto priža
dams.

sa- 
fe- 
ra- 
nu-

Nesitikima, kad butų kas nu
veikta derybose iki pabaigos 
šio mėnesio.

Lewis sako, kad du trečda
liai antracito angliakasių dir
ba nuo dienų ir uždirba nuo 
$1.20 iki $5.60 į dieną. Dirtfai^- 
tys nuo tonų pačių kasyklų sa
vininkų skelbimu uždirba tik 
$146 į mėnesį. Tokia alga yra 
perdaug maža, atsižvelgiant 
į darbo pavojingumą ir sun
kumą ir taipjau į reikalingu
mą didelio patyrimo. (Dabar 
savininkams iškasimas tono 
anglių atseina $4.11. Jeigu bu
tų pakelta alga 20 nuoš. iška
simas anglių pakiltų 82c. Tai 
visai nedaug palyginus su tuo, 
kieje lupama už kietąsias ang
lis nuo pirkėjų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 6 d., užsienio pi-

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.59
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.56
Belgijos 100 frankų.................$4.78
Danijos 100 markių ........... $17.45

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.85
Italijos 100 litų ................. $4.28

Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių ............... l/16c
Norvegijos 100 kronų...........$16.09
Olandų 100 guldenų ........... $39.80
šveicai-ų 100 markių...........$17.38
Švedijos 100 krorn^...............$26.51
Vdkietijos 100 markių ’....... l/20c

WASHINGTON, liepos 6. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
sužinojęs apie Gary prižadą 
panaikinti 12 vai. darbo dieną 
plieno 'industrijoje (pareiškė, 
kad tas Gary prižadas yra pa
remtas tik “bluff’p” ir 
nuoširdus. Jis stebisi 
prezidentas Hardingas skaitė 
vertais Gary 
viešai.

Gompersas 
darbininkams 
iš Gary prižadų. Gary priža
da sutrumpinti darbo valandas 
tik tada, kada atsiras darbinin
kų perviršis. Iš to Gompersas 
spėja, kad Gary tuo nori, kad 
(im migracijos įstatymai butų 
sušvelninti, taip kąd įvažiuotų 
daugiau (pųjių •darŠininki’, o 
tada Gary galėtų nukapoti al
gas esantiems darbininkams.

Plieno trustas, sako Gom
persas, pirmiausia rūpinasi 
pelnu ir nedarys nieko, 1 
tą pelną mažintų, ar stat 
pavojun, jei bent prispirtų A 
šoji nuomonė, ar stipriai 
gainizuoti 'plieno darbininkai. 
Todėl Gompersas pataria plie
no darbininkams nelaukti ma
lonių iš Gary' ar plieno trusto, 
bet patiems prgaiįizuoitis 
kovoti už darbo valandų 
trumpinimą.

“Vienatinis tikras būdas 
baigti 12 valandų darbo dieną 
geležies liejiklose, yra patiems 
geležies darbininkams, per sa
vo organizaciją, atsisakyt^ pa
silikti vergais plieno trustui”, 
sako Gompersas. “Gary “ka
da” laiškas yra pasityčiojimas 
ir tai labai biaurus pasityčioji
mas.”

laiškus

pataria 
daug

nėra 
kaip

paskelbti

nesitikėti

kas 
ytų 
zie-
or-

Ir 
su

už-

Gary, Ind., liepos 5. — Sa
vo sankrovoje rastas užmu
štas vienas iš pirmųjų Gary 
biznierių Samuel Friedman. Jį 
užmušta kujtįku, kurį suvinio- 
tą į kruviną popierą rasta šalę 
lavono.

CHICAGO. — Kaip ir reikė
jo tikėtis, Farmer-Labor parti
jos sušauktoji bendra konven
cija skilo. Nors konvencija ir 
nutarė tverti naują darbininkų 
partiją, kuri susidėtų iš kelių 
mažų liberalinių politinių par
tijų ir jau priėmė tos partijos 
programą, bet niekas apai^ ko
munistų, prie naujai sutverto
sios partijos dėtis nenori. Toj 
konvencijoj vadovavo .komu
nistai, jie tvėrė naują “parti
ją,” rašė jai programą ir da
bar turbūt jie vieni ir priklau
sys prie jos. Komunistai maty
dami savo spėką, su niekuo 
nenorėjo skaitytis ir nežiūrint 
smarkių kitų sriovių protestų, 
jie diktavo konvencijai, trau
kė ją j Maskvą ir patiekė prog- 
ramą>yfcuris vien komunistams 
tegali būti priimtinas, su vi
sais garbinimais Maskvos ir 
pasidavimu Maskvos diktaru- 
rai.

Komunistai pravarė savo 
maskviškę programą, bet ki
tos sriovės nenori pasiduoti 
Maskvai ir garbinti jos vado
vus ir jau dabar šalinasi tos 
naujosios “partijos.”

Jau ir bendras pil
domasis komitetas tapo išrink
tas, į kurį įeinančios visos kon
vencijoje dalyvavusios sriovės. 
Betgi vakar įvyko atskiras 
Farmer-Labor partijos delega
tų susirinkimas, kuriame ir 
pakelta klausimą atismetimo 
nuo komunistų kontroliuoja
mos naujosios partijos. Visi 
žymiausi Farmer-Labor parti
jos vadovai, kurie ir sušaukė 
šią konvenciją, griežtai pa
smerkia naująją partiją ir rei
kalauja atsimesti nuo jos. Ir 
nėra abejones, kad ta partija 
atsimes. O ją paseks visos ki
tos organizacijos, taip kad vei
kiai naujoje “bendroje” parti
joje pasiliks tik vieni komu
nistai. Taip ir nepasuks ko
munistams sudaryti “bendrą 
frontą” su “masėmis.”

REKLlNAS, liepos 6. — Ta
po/patirta, kad veik užbaigta 
daryti sutartį apie Rusijos 
eksportavimą į Vokietiją po 
sekamos pjutės grudų už $50,- 
000,000. Derybos tarp Vokieti
jos ekonominių vadovų ir Ru
sijos atstovų jau baigiamos.

5 žmonės užmušti
ROCKFORD. III., liepos G.— 

Penki žmonės liko užmušti ir 
10 sužeista Chicago, Milvvau- 
kęe, St. Paul greitąjam tavori- 
niam traukiniui nušokus nuo 
bėgių ties Fairdale, III. Visi 
užmuštieji yra negrai, taipjau 
negrais yra ir didžiuma sužeis
tųjų.

žaibas užgavo keturius namus.

CHICAGO. — Vakar laike 
smarkaus lietaus su perkūnija, 
žaibas užgavo keturius namus. 
Kelios sankrovos prie Roose
velt ir Karlov gatvių liko pa
degtos žaibui užgavus telefo
no vielas. Taipjau daug med
žių liko išvartyta. Žmonių 
betgi sužeistų nėra.

6 žmonės užmušti Anglijoje.

H'UDDERSFIELD, liepos 5. 
Šeši žmonės liko užmušti ir 7 
sužeisti ekspresiniam trauki
niui, traukiamam dviejų gar
vežių susidūrus su trečiu gar
vežiu.

ŠIANDIE —. veikiausia apsi
niaukę; galbūt bus vietomis 
lietaus su perkūnija; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka *5:21 vai., leidžia
si 8:28 vai. Menuo teka 1:15 
valandą ryte.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taippataria Lietuvos bankai1

—y*

<>

NAUJIENOS
l739;S.'Halsted'St.

Chicagolll. ~
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Mokyklą inspektorius

Iš Profesinių 
Sąjungų f 
Gyvenimo

bir-
Kurs savo priedermes supranta 
taip, kaip jas suprasdavo 

laikų kreaturos.
caro

“L. Žinios” rašo:
Birželio 4 d. atvyko Kaunan 

KruopĮtyi (šįiaujiių apskritie^) 
liaudies mokyklos mokiniai ir 
būrelis suaugusių, vedami mo
kytojų Kauno apžiūrėti ir taip 
garbinamų žymesnių vietų pa
matyti. Mokytojas įLaurinai- 
tis, palikęs visą ekskursiją sto
tyje, nuvyko pas p. Kauno 
mokyklų inspektorių paprašyti, 
kad šis duotų butą, t. y. leistų 
atvykusioms ekskursantams 
apsinakvoti kurioje nors Kau
no mokyklų. Inspektorius 
Laurynaitį gerokai apibarė, 
kam šis drįstas mokslo metu 
daryti ekskursijas (o ekskur
sija tai ne tas pats mokslas?), 
buto nedavė ir pasiuntė į pra
džios mokslo departamentą. 
Ten taip pat nieko negauta. O 
ekskursininkai sėdi stotyje.

Kaunas. — Sekmadienį, 
želio 10, Rotušės salėje įvyko 
Valstybinių įstaigų tarnautojų 
Profesinės Sąjungos narių Kau
no skyriaus visuotinas susirin
kimas.

kaime 
Čepukų 
išplėšė 
kaimo

atre ir tik dėka šaulių sąjun
gai. Mokytojai ir vaikai bai
siai nuvargę turėjo su skau
dančia širdimi nakvoti ant

Nenorisi tikėti, kad vėliau 
atvykusi Kybartų ekskursija 
gavo tinkamą nakvynei butą. 
Bet tai buvo.

'lai taip tinka sutikti ir auk
lėti jauną kartą, iš kurios tie 
ponai laukia sveikų piliečių, 
tai taip jie mylės ir pasitikės 
globėjais, kai jie atvykę į mo
kytojų idealizuojamą sostinę 
sutinkami šaltu nedraugišku
mu.

Kas Dedas Lietuvoj
______________

ninku valsčiuje. Kaltininkai slė
pime pabėgusių kalinių, vėliau 
tapusių atvirais plėšikais, pa
traukti tieson ir jiems gręsia ka
lėjimas.

s Pabiržės valsčiuje, čemiškių 
ir Kirdonėlių kaimo apylinkėse, 
vagių banda susuko sau guštą, 
grobdami ramių gyventojų sun
kiai uždirbtą turtą. Ji išplėšė 
Streliškiuose ir Pasvaliečių kai
me svirną, Raubonių 
Krinčino valsčiuje ir 
kaime Biržų valsčiuje 
kalvę, išplėšė Daumėnų
malūną, apvogė krautuvę Gulbi
nų kaime, pavogė arklius Pabir
žės dvare, Mintogailj’skio dvare, 
Daniu nų kaime ir Kirdonių kai
me ir daug kitų vagysčių pada
rė. Gaujos dalis jau suimta ir 
atiduta teisman. Suimtieji pri
sipažino vogę. Surastas trutas 
grąžintas nukentėj usiems. Liku
sioji vagių dalis nesuimta, to
liau savo piktą darbą varo. Vie
tiniai gyventojai dažnai mato 
piktadarius, nes vieną jų gerai 
pažįsta, žiūrint į tai, kad kele
tas asmenų, davusių pastogę 
piktadariams ir suteikusių kito
kią pagalbą, patraukti tieson ir 
dabar dar tebesėdi kalėjime, bet 
likusieji to neboja, ir vagis vis 
dar randa sau vagystes bazę. Mi
licijai tuo tarpu, dedant visas 
pastangas, likusios vagių kom
panijos dalies suimti nepavyks
ta, nes vagys turi užuojautą dar 
pas kaikuriuos gyventojus, pa
siseka laiku pasprukti iš mili
cijos nagų. Kada gi musų kai
miečiai susipras ir atsisakys nuo 
savo bailumo pranešti laiku mi
licijai apie esančių piktadarių?

Atidaijlus si^sirinkiitią Są
jungos skyriaus Valdybos na
rys J'ajnu]lcv?iqius padare sujbi- 
rinkusiems pranešimą apie šio 
susirinkimo tikslą ir apie sky
riaus valdybos atliktuosius dar
bus. Iš nuveiktųjų/skyriaus ir 
Sąjungos Centro Valdybų dar
bų svarbiausi tėra tik algų 
klausimas ir Sąjungos Kope
ratyvo įkūrimo reikalas.

Algų klausimo reikalu pa
darė pranešimą Sąjungos Cen
tro Valdybos 
minas. Tuo

gyje, kas stačiai nesą galima. 
Susirinkusieji išgirdę apie tokį 
sunkų Koperatyvo įkūrimo rei
kalą, išnešė rezoliuciją, kurioje 
Sąjungos Centro Valdyba įga
liojama išsirūpinti iš valdžios 
palaikymui valdininkų kopera
tyvo nuolatinę (paskolą su

knioje 60,000 litų. \

dybai išrūpini 'ailgų padidini
mą, tinkamai aprūpint kuru, 
medicinos pagclba ir kiek ga
lini greičiau išleist valstybes 
tarnautojų tarnybinius įstatus, 
kurių dabar nesant tarnautojai 
neturi jokių garantijų ir aiškių 
taisyklių. —Bet. Klimka.

Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarnamį 
(summer resort), kur galima 
linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero 
kur randasi geriausios maudynės 
visoj Wisconsino valstijoj.

SZEMET’S LONG LAKE
RESORT, 

R. 4. B. 56.
Campbellsport, Wis.,
F. J.ySzemet vedėjas.

PASARGA: Važiuojantiems iš Chi- 
cagos reikia imti traukinį nuo North 
Western stoties iki Campbellsport, 
Wis., o iš ten imti automobilių iki 
Long Lake.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FA8I0NAS CO.

809 W. 351h SI, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

pirmininkas Jag- 
reikalu jis papa- 
Centro Valdyba 
susirinkimą ture-prieš pat šį

jus pasikalbėjimą su Ministe- 
rių pirmininku p. Galvanaus
ku apie nepakenčiamą žemes
niųjų valdininkų padėtį iš prie
žasties brangmečio ir gauna
mųjų neatatinkamų algų. Nu- 
šviesdami ‘ tikrą dalykų stovį 
sąjungos delgatai p. Galvanaus
kui nurodė, kad pt*Je šių dienų 
brangenybės butiniausis pra
gyvenimui minimumas yra 
(menesiui vienam žmogui 140 
litų, o su šeimyna iš trijų 
žmonių nemažiau 300 litų. 
Minėtiems įrodymams p. Gal
vanauskas pritaręs 
žęs, kad šiuo metu 
iždo finansų stovis 
pagerėjęs, tai gal ir

šis vyras John W. Slack, pre
zidentas Columbijos Postai Sup- 
ply Co. siūlė Suy. ValsL Shipp- 
ing Board už visą Suv. Valst. 
prekybos laivyną $1,0501,000,- 
000. Dabar kuomet Henry Ford 
atsilankė į J. W. Slack ofisą, spė
jama, kad užpakalyj to viso biz
nio bene pats Fordas yra.

Gražus Piknikas
Rengia Lokalas 38, A. C. W. of A

Nedėlioję Liepos 15, 1923
NATIONAL GROVE,

Riverside, III.

ir pabrė-

remontuoti butas ir už kelių 
dienų jau galės būt atidarytas. 
Visas keblumas tai su finan
sais, nes iš sąjungos narių su
dėtųjų įnašų-pa'jų tesą vos ligi 
5000 litų. Be to iš Finansų 
Ministerijos esą pažadėta 20,- 
000 litų paskolos, bet tokiomis 
sąlygomis, kurios Koperalyvui 
neduoda jokios realės paramos. 
Būtent tie 20,000 litų privalo 
būt sugrąžinta 5 mėnesių bė-

Pradžia 10 vai. ryto.

— P. K. Armonas jau baigia 
refonnuoti didelį kurortą prie 
plačiai žinomo ir naudingo sie
ros šaltinio. Vanos jau daro
mos, pacijentai priimami.

einąs Ministerio 
pareigas, tai tuo

bent kiek 
busią ga- 
jpadidinti 

algas. Bet 
tik laikinai 
pirmininko 

tarpu nieko

Šeši specialiai motor busai važinės tarpe Cicero 
Avė. ir 22 St. ir tarpe daržo, kad išvengus didelio su
sigrūdimo. La Grange karai daeina iki daržui.

Visokie žaidimai ir naujanybės laukia jūsų, tik 
atvažiuokite.

Tikietas 75c. įskaitant važinėjimą ten ir atgal 
motor busais. Prie ^artų 50c.

Kviečia visus KOMITETAS.

K. GUGISAPVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn Stw Room 1111-13
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiak-

p—1 1 -  —1»

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

— Pabėgusieji iš Biržų arešto 
namų kaliniai: Rakašis, Kondro- 
tas, Kizinis ir Sale, šių metų ko
vo mėnesio pabaigoje ir balan
džio pradžioje plėšė ramius gy
ventojus Vabalninku valsčiuje ir 
“žaliosios girios” apylinkėj. Mili
cijai pradėjus tiksliai piktada
rius persekioti, pastarieji, pasi
jutę pavojuje, pakeitė savo ope
racijų vietą, įsirinkdami Saločių 
valsčiui. Po nepavykusio užpuo
limo Saločių valsčiuj, kuriame 
rado galą Pakasius, “žalioji kom
panija” išyro. Sale pabėgo Lat
vijon, Kiznis, bandęs pereiti sie
ną į Latviją, musų akilos pasie
nio sargybos kareivių sulaikytas 
ir pristatytas atatinkamon val
džios įstaigon. Kondrotas ilges
nį laiką slėpėsi Dauždgirių kai
mo, Pabiržės valsčiaus, apylin
kėje, rasdamas užuojautos pas 
kaikurius gyventojus,bet irtas 
š. m. gegužės mėnesio 20 dieną 
tapo milicijos suimtas. Pas jį 
rastas kariškas rusų konstruk
cijos šautuvas, kuriuo Kondro
tas manė gintis ir gyvas nepa
siduoti, taip pat rasti kiek daik
tų, kaip tai: aukso žiedas ir kar
tūninė skarelė, pavogti Vabal-

— Per vieną dieną Biržų P. 
T. T. Įstaigoje-gaunami šie laik
raščiai: “1/fetuva” 271; “Lietu
vos Žinios” 40; “Laisvė” 37; 
“Viensėdis” 19; “Vyriausybės 
žinios” 50; “Krašto Balsas” 22; 
“Prūsų Liet. Balsas” 50; “Pava
saris” 40; “Sargyba” 10; “Tal
ka” 3; “Dzien Kovenski” 10; 
“Strzecha Rodzina” 95; “Mote
ris” 2; “Ūkininkas” 37; “Viado- 
mosci Rolnične” 41 “Echo” 17; 
“žydų Balsas” 30; “Latvijas 
Sargs” 2; “Allgemeine Zeit- 
ung” 1; “Trimitas” 42; “Vieny
bė” 101; “Noviny” 2; “Lietuvos 
Ūkininkas” 100; “Tėvynės Sar
gas” 82; “Darbininkas” 123; 
“žydų Gyvenimas” 10; “Social
demokratas” 45; “Latvijas Vest- 
nesis” 2; “Razsvict” 1. Tarp
tautinių laikraščių 74. Iš viso 
1322 egz.

— Kojališkių vienkiemyje pas 
ūkininką Yčą sudegė visos trio- 
bos. Uždegė triobas garinis pe
čius, kuriuo varomas buvo Yčo 
laikomas malimas.

— (Biržų Žinios).

^NbT.HErR'^ijTprro’N

Apie kuriamojo 
Koperatyvo dalykų 
nešė p. Marcinkus, 
nešimo pasirodo, kad kopera- 
tyvui jau gauta ir baigiamas

valdininkų

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Bažnyčia po vardu, Motinos Dievo 

Šidlavos, Lietuvių Tautos Katalikų, 
8501 So. Union Avė., Chicago, 111. Mi
šios šv. sekmadieniais 9 ir 11 valančią 
prieš piet. Mišparai 7:30 valandą va
kare. Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus įsa
kymus, meilė Dievo ir aitymo. Kle
bono rezidencija, 3509 So. Union Avė., 
Chicago, 111., Tel. Yards 1636. Vysk. 
Mickevičiaus laidotuvių paveikslai yra 
gatavi. Norinti įsigyti kreipkitės kum 
Žukausko. Nedalioms su krikštais lau
kiama iki 3 vai. po pietų.

EXTRA EXTRA

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS
t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Lietuviai pas omus
Tiktai septinti metai eina, o UNIVERSAL STATE BANKAS 

jau išaugo j

Didžiausią ir stipriausią

Lietuviu valstijinę įstaigą

Su turiu siekiančiu arti

$3.000.000.00
Tas liudija jog plačioji Lietuvių visuomene turi pilną šiuo Banku 

pasitikėjimą.

Patyrusi ir praktiška šio Banko VALDYBA, 
Veiklus direktoriai ir visi šerininkai 
stovi ir Augina ši banką.

SUMANUS ir 
KAIP MŪRAS 

SYKIU IR LIETUVIŲ VARDĄ. 

Kiekvienam5 lietuviui 
svarbu įgyti šio Ban
ko knygelę ir PERKEL
TI SAVO PINIGUS I 
ŠI BANKĄ Iš SVE
TIMTAUČIŲ BANKŲ

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Priduokite tik bilc Banko knygelę.

O

Universai State Bank
(under State Government & Chicago Clearing House supervision)

3252 S. Halsted Street Chicago, Illinois
Banko Valdyba:

J. J. Eliaš, Pieš.,
J. P. Doody, Vice-Prcs.,
A. H. Nowak, Vice-Pres., 
Wm. M. Antonišen, Cashier
S. V. Valanchauskas, Ass’t 

Cashier,
C. S. Pavietas, Ass’t Cashier, 
Anthony A. Slakis, Attorney

Direktoriai:
Wm. M. Antonisen, 
John I. Bagdziunas, 
P. K. Bruchas, 
Otto H. Beutler, 
James P. Doody, 
Jose'ph J. Elias, 
Kasimir P. Gugis, 
Matthcw Kezes, 
M. A. Mcldazį^, 
Andrew H. No\vak, 
Anthony A. Slakis. '

, c
Temoje: Dievo Karalystė jau 

prisiartino ir jos Karalius jau ^a
V. Jėzus yra sakęs: Dievo Karaly

stė ne ateiti regimai (Luk. 17:20). Tarp 
v sipbus Dievo -Karalystė, bet jus ne
žinosite, tik iš pradžios galėsime numa
nyti ant ženklų. Taigi ant šių prakalbų 
bus parodyta įvairus ženklai, kurių dar 
lietuviai nėra matę. Kalbės garsus kal
bėtojas J. R. Muzikantas iš Brooklyno, 

’New* York.
Mildos Svet., 3142 S. Halsted St, Chicago

Nedelioj, Liepos 8 d., 1923 m.
Pradžia 7:30 vai. vak. Rengia ir kviečia T. B. S. S.

įžanga dykai. Kolekty nėra.

Populiariška Krautuvė
Parduodame Pianus ir 
Phonografus. Geriau-1 
sios išdirbystės.

Didelis pasirinkimas Jie- [■ I lį ffllilhML III j, Į!iįl
tuviškų rekordų ir rolių Įpili lįĮBjgff , |r|| 
dėl Player piano. I * iįį
Daimantai auksini laik- 1 | i II
rodėliai, branzaletai, per j| 0 *
lai ir kiti auksiniai ir si-, ®

dabriniai daiktai gaunami musų krautuvėje už tei
singą kainų.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St, Chicago.

Ofiso Telefonas TVO tt a A n Busto Telefonas
Central 4104 LHt. H. A. DKUAD Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 Weet Madison StM kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkua instrumentup ir prisiunčiam j kitus miestu* 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III. *

Namų Tel.: Hyde^ark 8395

P V W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

i 29 So. La Šalie St. Room 530 \
j Tel.: Central 6390 )
j Vak. 822.3 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES * 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Waba»b Ava, 

Tai.: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

MAŽEIKA

PLUM JO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1HG 
SUPPLY COMPANY

490 Mįlwaukee Av., 461 N. Halsted A 
Teienhone Havmsarkat 1018

GRAKORIUS IR 
Balsamuotojas 

Turiu Kutomo- 
vi šokiems

reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

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 pilnų 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrame, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai. $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, ,$32.50, $37.50,. $42.50 h 
$47.50. Whipcord, Cranėnette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina ruhai” 

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

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik’ 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vtl 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėlionti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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KORESPONDENCIJOS

Iš Detroito padangės
Komunistinių frakcijų “vieny
bės” mitingas. — Baltrušaičio 
atsilankymas ir Bimbos barš
kėjimas kairiųjų piknikuose.

Detroit, Mich. — Birželio 29 
d. lankės pas mus žinomasai 
demagogas A. Bimba, kuris sa
vo demagogiškais darbais yra 
atsižymėjęs Lietuvių darbinin
kų tarpe.

Čia nors trumpai pažymėsiu 
jo lankymos tikslą. Man vie
nas “darbietis” pranešė, kad 
birželio 29 d. į vyksiąs dviejų 
frakcijų, “kairiųjų” ir “deši- 
itiųjų” 'centristų vienybės su
sirinkimas, kur galį ateiti ir 
pašaliniai, jei kas interesuojas.

Sulaukęs tos dienos su vie
nu darbiečių nuėjau pasiklau
syti. Nuėjęs radau apart tų Į 
dviejų frakcijų narių, 
lėtą pašalinių. Apie 
darbiedių pirmj'ninkas
susirinkimą ir išrenka pirmi- 
ininką. Prasideda vienybės 
(ristynių) klausimas.

Pirmininkas pristato kalbėti 
A. Bimbą. Tasai pasakoja sa
vo vargus, nusiskųsdanias, kad 
frakcijinė kova atnešus daug 
žalos darbininkų klasei. Pas- 
kiaus pradeda teisinti save, 
kad jis esąs nekaltas tame, nes 

didžiausias priešas I 
darbininkų spėkų.

Aš būdamas Chicagoj 
musų organiza- 
skylimo; rašiau

susidėjo iš abiejų frakcijų na
rių. Pašaline publika nesilan
ko, nes nieko negali pasimo
kini apart kolionių. Po pra
kalbų buvo klausimai iš publi
kos. J kai kuriuos klausimus 
A. Bimba negalėdamas atsaky
ti, pradėjo plūsti klausėjus. 

^Vienas buvo paklausęs, ar ga
lima pasimokinti iš tokių žmo
nių, kurie kas sezonas maino 
savo idėjas? Bimba atsako: 
“Tu durnas kaip velnias, žiop
las” ir 1.1. Ar ne puikus ko
munistinis atsakymas?!.. Pas- 
kiaus tas pats klausėjas gavęs 
balso sako: “'Kodėl Bimba ne
atsako į klausimus? Nieko nė
ra baisaus, jei žioplys kitą 
žioplu vadina”. Publika juo
kias, Bimba rausta iš gėdos.

Prakalbos užsibaigė sorkė- 
mis.

8 v. v. 
atidaro

prie skydinio, 
nepaklausė, pa-

Paskui pasi-

dalis Trečio 
jis tą viską padaręs

skaldymo 
Jis sako: 
sužinojau, kad 
cija' eina prie 
jiems, kad jie 
kęstų, o neitų 
bet jie manęs 
darė skylimą.”
gyrė, kad jis dalyvavęs keliuo
se Įkoniunistų suvažiavimuose 
ir kaip jis pildęs Trečio Inter
nacionalo paliepimus ir t.t. A. 
D. Partija esanti 
Intern.
ir dabar partija esanti OK.

Po to prasidėjo 
kur kiekvienas kalbėjo po 10 
minučių. Daugiausiai A. Bim
bą kritikavo jo frakcijos bu- 
’viisioji <lraiiį>»i, nurodydami

diskusijos,

jo vaidmenį, kurį jis lošė tarpe 
lietuviu (larbinin-kŲ draskyda
mas ją organizacijas. Kiti sa-

sias veidmainys, nes ką pir
miau keikė ir sakė, kad ta 
partija supuvus, o jau dabar 
giria ir sako, kad esanti gry
nai komunistinė, todėl kad jis 
toj partijoj šiemet randasi. 
Žodžiu sakant, Bimba gavo t<); 
kių komplimentų nuo savo bu
vusių draugų, kad jis ilgai juos 
atmins.

Paskiaus Amerikos Apšvie- 
tes Draugijos komisija (“kai
riųjų” frakcija) padavė sąly
gas, kuriomis jie galį vienytis 
su dešiniaisiais “centristais”.

si Anier. Darbininkų Partijos 
nariai turį sugrįsti į “revoliu
cinę” organizaciją ii’ veikti ten, 
išskiriant likvidatorius ir cen
tristus; 2. Kad visi A.D.P.L.S. 
nariai įstotų į Apšvietos drau
giją ir veiktų apšvietos dir
voj; 3. Kad butų sugrąžintas 
referendumas į organizacijas;

eiliniams
“Vilnies” 
pardavi- 
ir laik-

iš vadovų, o atiduota 
nariams; 5. Kad 
bendrovė sustabdytų 
Dėjimą Šerų, mašinos 
rastis, kad butų pavesta orga
nizacijai, kaip kad pirmiau bu
vę: (i. Kad visi apmokami dar
bininkai organizacijos įstaigo
je neturėtų isprendžianio bal-
so.

Buvo ir daugiau sąlygų 
menkesnės svar

bos. Taip tas susirinkimas ir 
užsibaigė^ |o f vienybės” klau
simas atidėtas kitam susirin
kimui. Bet vargiai iš tų šiau-

4

**
buvo piknikas,Liepos 1 d.

kurį rengė Amerikos Darbinin
kų Apšvietos Draugijos 2 kp. 
Pamatęs apgarsinimą, kad pik
nike kalbėsiąs J. Baltrušaitis 
iš Pittsburgo, nuvažiavau ir aš 
pasiklausyti, nes J. Baltrušaičio 
nebuvau girdėjęs kalbant. Nu
važiavęs pamačiau viename 
būrely Baltrušaitį diskusuo- 
jant, kitoj vietoj A. Bimba su 
savo tavorščiais. Taip žmonių 
piknike buvo vidutiniškai. Apie 
4:30 v. i)o pietų prasidėjo pra
kalbos. Pirmininkas pristato! 
kalbėti J. Baltrušaitį temoj: 
kodėl darbininkams reikalinga 
apšvieta. Nors (Baltrušaitis 
rašydamas plunksną moka ge
rai valdyti, bet kaipo kalbėto
jas yra silpnas. Po kalbos 
buvo klausinių, į kuriuos J.

avo

f Baltrušį^tlis atsakinėjo. ,Vė»- 
, liaus puolė A. i Bimba kriti
kuoti Baltrušaitį, bet nieko ne
pešė. Mat Bimba ir savo gar
bę prarado mainydamas
principus kiekvieną di^njp. 
Paslkiau įsus {rinkęs savo >ta- 
vorščių Bimba nuėjęs po me
džiu maniau, kad pliš berėk
damas iš pykčio, keikdamas 
kitus. Rengimo komisija no
rėjo jį sustabdyti, nes buvo 
sarmata klausyti, kad žmogus 
kaip iš proto išsikraustęs šau- 
kiap. Bet veltui, jis dar dau- 
gnnis\pradėjo šaukti, kad jam 
'norį, uždaryti burną todėl, kad 
jisHcDvybę sakąs. Tik atėjus 
tos dienos pirmininkui pavyko 
nuraminti publiką ir duoti 
Bimbai išsirėkti. Kaip gyvas 
nesu matęs taip keikiant, ko- 
liojant, kaip keikė nepatinka-

mus sau žmones A. Bimba. Ne
veltui mat dvejus metus bul
ves skuto Valparaisoj.

Paskui pirmininkas pusėtinai 
uždrožė Bimbai, parodydamas 
jo nelemtus darbelius skaldy
me darbininkų organizacijų ir 
1.1. Bimba šoko gintis, varto
damas tokių koliojimo žodžių, 
kurių laikrašty negalima mi
nėti.

Su tuo pasibaigė ir piknikas.
Reikia pastebėti, kad Am. D. 

Partijos Liet. Sekcijos 8 kuo
pa netik pradėjo kenkti prie
šingosios frakcijos parengi
mams, bet stengias kenkti ir 
pašalpinems draugijoms, štai 
Pilietinis (Kliubas, kurs yra 
laisva pašalpine organizacija, 
rengia liepos 8 d. ekskursiją 
į Sugar Island Salas; tą pačią 
dieną ir “darbiečiai” pasiskcl-

bū rengia pikniką — žinoma, 
kad pakenkus kliubui.

—Kukulis.

nqu<a

PLYMOUTH

CompA^nte

8
12
19
29

NEW YORK, 
1IAVBE-PARIS

LA SAVOJE July 14, Aug. 11, Sept.
PARIS July 18, Aug. 15, Sept 
FRANCE July 25, Aug. 22, Sept. 
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžioa aprniomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
<lid|Ji ofisą 19 State Street Ne* York.

Mrs. A. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją;- ii 

praktakavu-
Pennsylvani- 
ligonbučiuo- 

se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij’ 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

gai 
si

Birželio 30 d. buvo prakal
bos, kurias rengė “darbiečiai”.
Kalbėjo A. Bimba. Žmonių 

buvo nedaug ii- visa publika

Extra Algų 
Diena

Pranešimas

Bankinės valandos:

Prisilaikydami savo seno papročio, mes suteik
sime palūkanas nuo Liepos 1 ant visų taupymų 
padėtų liepos 15 d. ar pirmiau.

Jei jus turite taupymo accountą 
Central Manufacturing District Ran
koje, Jus gausite extra mokesti šią 
savaitę. Palūkanas gausite liepos 1 d.

Dar nėra vėlai gauti savo eilę dėl 
extra mokesties. šis bankas skaitys 
palūkanas nuo 1 d. liepos už visus tau
pymus padėtus iki liepos 18 d.

įsirašykite j šį extra mokesties die
ną DABAR — gaukite bankinę knygu
tę su didele raudona žyme.

Atdaras šiandien visą dieną iki 8 
vai. vakare ir seredomis nuo 6 iki 8 
vai. vakare. ,

Utarninko vakarais 
nuo 6 iki 8 vai.
Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. 
Kitomis dienomis nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų.

Tas pasiūlymas yra teikiamas musų i naujiems 
kostumeriams taipgi ir musų seniems kostume- 
riams.

Mes maloniai transferuosime jūsų taupymo ac- 
countus be jokių nesmagumų dėl jūsų. Jums tik 
reikia palikti jūsų bankinę knygutę bile kuriams 
musų viršininkui.

Dabar yra labai geras laikas pradėti savo tau
pymų accountų aštuonuolikų metų senumo val- 
stijiniame banke.

CENTRAL MANUFACTURING OISTRICJi BANK
1112 West 85tK Street

Valstijinis
Bankas

Clearing House
Bankas

Stiprume ir Saugume
Pasirinkite stiprų banką kuriame butų saugus jūsų pini

gai. Padarykite jh; pamatą SAUGIU.

Noel State Bankas — bankas kuris kasdien auga savd po
puliarume tarpe lietuvių, todėl, kad mes patarnaujame jiems jų 
pačių kalboje, todėl, ,

— jis randasi parankioje vietoje
— tai yra bankas MILIONO DOLERIŲ kapitalo
— jis yra valstijinis bankas
— jis yra Clearing House bankas
— jis priguli prie Federal Reserve System

Tapkite vienų jos depozitorių pirm liepos 16. Palūkanas 
pradėsite gauti nuo liepos 1 d.

Bankas atdaras utaminkais ir seredomis iki 8 vai. vakare.

Voel §lateB<ink
JL1 ▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUFS V

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Sviesų ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ifanokijimo.

Pirmatini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

tfhe\\ I .ST Sll)L
97ič Bai\k df“SafetijandFnei\dlySemcė’ 

Rooscvclt Road' at Halsted "Street ’ Chicačo
RESURSAI DAUGIAU KAIP $13,500,000.00

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. RERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 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. 0.1. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd SL

Tol. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5982

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR.A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

OR. A. MCNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkitės Naujienose

dr. ii. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 ,

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

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priturimo valandos nuo 8 Dd 12 Ii

3325 So. Halsted SU Chicago, III.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR.P.WIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 6674

Chicago

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewi.cz 

BANIS 
Akušerk

Turiu paty 
Pasekmingai" pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimais moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^DR. HERZMAN
' —IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nąhr 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*4, 
elektros prietaisus.

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

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

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 i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikei*
OFISO VALANDOS;

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

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

Dr. Name Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Are.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais auo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 02M 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^ 
( Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chlcagt, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 11—12 dienų. 
Res. 113Q Tndependence Blvd. Chicaga

Jef abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAD

Optemrtrfart
T.L »OU Uvu< MM

Make the Ūse of 
i Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautilul! Harmleaa, Enįoyable, 
Sold by aU Dniggtet*. Write for BooMm

MURINĘ CO.,9 Ea.t Ohio Street,Cbkamo

u

Woitkewi.cz


I
NAUJIENOS
The UthiMla* Daily ftava 

'hiblln^rj Daily ascapt Soday hy 
*iM iZaiaaniaa Maww Pub. Chų Ibc.

•ditor P. firigalti* 

«r*9 South Haiated Mtraat 
Chicago, 111. 

Talephona RooMvalt 85*8

Subscription Ratui 
*8.00 par yaar in Canada. 
*1*8 per yaar vutaida of Cmaag*. 
*8.00 per year in Chicaga 

8c par copy. 
-----  . ———■ ■ - 

Entered aa Second Claaa Mattar 
M are h I7th. 1914, at tha Port Office 
ai Chicago, U)., andar the art pf 
March 2nd, 1879.
ra ... ................. .....  ■ ■ .. .

Vaujltnoa eina kaadian. J hk iriau t 
MkmadMua. Laidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1789 So. Halated SL, Chica<o, 
DL — Telefonai) ReoMvalt *608.

r...... .. ..................  ■ ■■■—» r 1
UiaimoHJlma kalnai 

Chicagoje — paltui
Metama — ■    *8.00
Pusei meti .......  <>*0
Trima mėnesiams .................. 2.00
Dviem mlnealam r r i - 1.60 
Vienai minaaiui . . . .. ..*76

Chicagoje per naiifttojaei
Viena kopija i J lt ■ ■ i 8c 
Savaitei , , j x , t f T t 18c 

Minaaiui -------------- , į t 75c

Bavienytoea ValatijoM M fUcagoje 
paltu:

Metama - - r -r - - *7.00 
Pusei meti - - - 8.60
Trims mineeiama - - r- 1.76 
Dviem mėnesiam ■ 1.25
Vienam mėnesiui.... ................ -i .75

Lietuvbn Ir kitur užsieniuaaei 
f (Atpiginta)

Matams________ 2___ ______  *8.00
Pusei metų_____ . ................ 4.00
Trima mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti paltu Monay 

Prderiu, kartu su užsakymo.

Farmer — Labor 
Partijos konvencija

Farmer - Labor partija 
sumanė sutraukti krūvon 
radikalus sukūrimui politi
nės federacijos. Partijos 
konferencijon buvo pakvies
ta unijos, ūkininkų organi
zacijos, nepartyvė lyga, so
cialistai ir komunistai. Kon
ferencija atsidarė Chicago
je šios savaitės pradžioje.

Socialistai, nors pačiai su
manymo idėjai simpatizavo, 
bet konferencijoje dalyvauti 
atsisakė. Vyriausia tokio 
nusistatymo priežastis buvo 
ta, kad konferencijon liko 
pakviesti komunistai. Tai 
gal skamba keistai. Bet pa
tyrimas parodė, kad su ko
munistais bendro darbo 
dirbti negalima. Jie moka 
tik griauti. Kur tik jie ne
įėjo, visur jie įnešė disargo- 
nizaciją. Be to, juk jie at
virai prisipažįsta, kad politi
nis veikimas yra niekai. Tad 
kaip gi galima su tokiais 
žmonėmis kurti politinę fe
deraciją?

Konferencijos eiga aiškių 
aiškiausia parodė, kad so
cialistų nusistatymas buvo 
teisingas. Komunistai suju
dino dangų ir žemę, kad pa
siuntus Chicagos konferen- 
uijon kuodaugiausia savo 
žmonių ir tuo budu pravesti 
savo sumanymus.

Pačioje konferencijos pra
džioje buvo aišku, kad “kai
rieji” savo tikslo atsiekė: jie 
sudarė didžiumą. Liko nu
tarta sukurti federacinę 
Farmer - Labor partiją. Kai 
komitetas pagamino tai par
tijai platformą, Farmer- 
Labor partijos delegatai at
sisakė ją priimti, siūlydami 
į jos vietą savo pagamintąją 
platformą, kuria einant jo
kia organizacija, turinti ry
šių su Maskvos valdžia, ne* 
gali priklausyti federacinei 
partijai. Tas pasiūlymas 
triukšmingu balsavimu liko 
atmestas.' .

Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas, John Fitz- 
patrick, ir buvusieji alder- 
manai K. M. Buck ir W. A. 

Rodriguez dėjo pastangų, 
kad neleidus kairiemsiems 
vyrauti konferencijoje. Jie 
tvirtino, kad dabar klausi
mas likęs suvestas prie to: 
“Ar jus pripažįstate komu
nizmą ar ne?” Kairieji su
kėlė jiems kačių koncertą, 
švilpdami ir šaukdami įvai
riais balsais. Vėliau buvo 
pasiūlyta paskirti naujai 
partijai atstovų nuo da
lyvavusių organizacijų^ 
Farmer - Labor partija be 
jokio dvejojimo atsisa
kė paskirti savo atsto
vus, pareikšdama, kad ji tai 
padarysianti savo partijos 
susirinkime.

Tas Farmer - Labor parti
jos žygis skaitomas kaipo ir 
formalinis pareiškimas, jog 
ji atsisako įeiti į naujai su
sikūrusią federaciją.

Taigi iš visko matyti, kad 
konferencija pasibaigs fias
ko. Mažai vilties, kad tarp 
kairiųjų” ir Farmer - Labor 
partijos įvyktų susiprati
mas. Santykiai dabar yra 
tiek paaštrėję, jog turėtų at
sitikti kas nors nepaprasto 
išgelbėjimui “naujosios par
tijos”. Bet greičiausia kon
ferencijos pagimdytas kūdi
kis — naujoji partija — bus 
negyvas kūdikis.

ŽIOPLAS PRIEKAIŠTAS.

Paminėjęs naujojo Lietuvos 
ministerių kabineto sąstatą 
“Draugas” teikėsi padaryti to
kią pastabą:

“Socialistai demokratai vis 
palieka veltėdžiai. Jie nei 
valdžioje nei Seime nedirba, 
algas ima, na ir kritikuoja, 
griauna ką kiti stato”.
Kalbėti nesąmones, tai ži

noma, “Draugo” privilegija. 
Butų įdomu iš jo sužinoti ku
riais pagrindais Isocialdemo- 
kratai galėtų įeiti į klerikalų 
valdžią, kuri tesiskaito tik su 
savo “principais”. Afrto,, 
mes norėtumėme paklausta 
“Draugo”, ar Anglijos Darbo 
Partijos parlamento atstovai 
irgi yra veltėdžiai? Jie juk ne
dirba valdžioje. Bet nežiūrint 
to, jiems veltėdžių priekaišto 
visgi nedaroma. Kas kita, ži
noma, su musų fašistų simpa- 
tizuotojais. Jie jokios opozi
cijos pakęsti negali. Kas ne
sutinka eiti ant jų pavadžio, 
tas apšaukiama valstybės grio
viku.

O dabar apie “dirbimą” Sei
me. Antrajame Seimo posė
dyje žydų atstovai nusiskundė, 
kad krikščionys nuolat šau
kia, jog tautinių mažumų at
stovai nieko neveikia, bet fak- 
tinai jie tiems atstovams ne
leidžia nieko veikti,, užkirsda- 
mi jiems kelią įeiti į komisi
jas. Apie tų komisijų sudary
mą štai ką skaitome “Social
demokrate” :

“Ryškiai ir jiems tinkamu 
budu pasirodė krikščionys, 
sudarant [Seimo komisijas. 
Iki šiol buvo priprasta, kad 
į Seimo komisjas bent di
džiosios frakcijos siųstų pa
čios joms atatinkamą narių 
skaičių. Seimo visuma tuos 
frakcijų kandidatus tvirtino 
tik formaliai, niekuomet jų 
neatmesdama. Dabar krikš
čioniškoji trejybč nutarė, 
kad komisijos turi būt su
daromos paties Seimo. Frak
cijos gali siūlyt savo kandi
datus, bet ^kiekvienas pasiū
lytųjų balsuojamas paties 
Seimo. Seimo dauguma,, va
dinasi krikščionys, priims* į 
komisjas tik 'SJuos, kurie 
jiems bus tinkąini. Taip jie 
padarė jau pirmais komisijų

- . ■ -i
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rinkimais: kas nepatiko at
metė, kas jiems buvo reika
linga—pravedė.”
Tai vis “krikščionių” dikta

tūros pavyzdžiai. Vienok 
“Draugas” drįsta sapalioti apie 
opozicijos “nedirbimą”.

BOILŠEVIKŲ BIUDŽETAS. •

Kaip bolševikams rupi žmo
nių švietimas parodo sekamas 
‘fSoiltaldemdk raltd” praneši
mas:

t “Iš biudžeto matyti, kuo 
• rūpinasi valdžia. Kuo susi

rūpinusi yra komunistų val
džia? Gal nauja visuomenės 
tvarka, kurią jie paskelbė, 
bet kurios nėra įvedę? 
Žemiau dedame keletą skait
menų iš jų biudžeto.

“Visų išlaidų pažymėta 
šiems metams 1.418.816.517 
aukso rublių. Šita suma be
veik 3 kartus mažesnė už 
paskutinį caro biudžetą. Ką 
duodavo prie caro gyvento
jams? Maža arba beveik 
hieko, nes visi pinigai nuei
davo administarcijos reika
lams. Ką dabar gali duoti 
gyventojams komunistai, 
kuomet visa išlaidų suma 
beveik 3 kartus mažesnė už 
carinę?

“Imkime kad ir žemės 
ūkio išlaidas. Jų numatyta
77.6 mil. rublių ūkio reika
lams ir paskoloms. 1916 me
tų biudžetas turėjo 137,5 
mil. rub. Ką gali duoti ukiui 
iš tiek pinigų komunistų 
valdžia? Kiek galima tą 
ūkį organizuoti?

“Gal komunistų 
daug lėšų duoda
reikalams ? Mokykloms 
matyta 48,2 mil 
1916 m. joms buvo pavesta
195.6 mil. rub. Vadinasi 4 
kartus mažiaus kaip 
caro. Bet už tai žymias 
mas turi vidaus reikalų 
misariatas ir raudonoji 
mija.

“Biudžetą paprastai dali
na į dvejopas išlaidas: 1) 
valdymo* reikalams ir 2) 
kultūros reikalams. Prie ca
ro valdymo reikalai stovėda
vo pirmojie vietoje, o kul
tūros, švietimo reikalai pas
kutinėje vietoje. Beveik tas 
pats dabar ir prie komunis
tų. Apskaičius, valdymo rei
kalams išeina 2,5 kartų dau
giau, kaip švietimo. Ant žo
džių pas komunistus viena, 

\ o iš darbų kita. Išeina, kaip 
)buvo prie nabašninko Mika
lojaus, taip arba beveik taip 
ir dabar pasiliko.”

valdžia 
švietimo

I1U-
kuomet

prie 
su
ko-
ar-

ANTISEMIZMO APAŠTALAS.

“Drauge” koks tai Pūras 
štai kaip rašo apie žydus:

“Galima paklausti žydų: 
kiek žydų paklojo savo gy
vybę gindami Lietuvos že
mę? Kelintas žydų nuošim
tis yra musų gynėjų — ka
reivių eilėse? Jeigu žydai 
jaučiasi persekiojami, tai gal 
dėlto kad valdžia nevaro žy
dų kareiviauti. Del Lietuvos 
išvadavimo jie negal nei tiek 
pasigirti, kiek musė ant jau
čio rago tupėdama giriasi 
lygiai arusi su jaučiu, ir die
nos nuovargį kentėjusi. Jie 
tegali pasigirti suardę Rusi
ją ir kitas valstybes, jie 
gali
visų ‘gojų’. Ką jie gero yra 
davę pasauliui tepasiskaito 
‘’Dearborn Independent’, tuo-

► met gal supras kad šiandien 
jau yra pasauly žmonių 
rie gerai supranta žydų 
dorybes.”
Mes labai abejojame,

Puriškevičius, Markovas II ir 
kiti “žydoėdai” sugebėjo ar
šiau smerkti žydus kaip Pū
ras.

Jeigu Pūras nebūtų ignoran- 
tas, tai jis žinotų, ; kad žydų 
tauta davė pasauliui Ehrliėhą, 
Einšteinų, Heinę, Stcinmetz’ą, 
etc. Nė vieno tų vyrų • negali 
atsverti visi “krikščionių” va
dai paimti krūvon.

RekomendavimčĮs 
“Dearborn Independent” ir jo peliacija, i

te-
pasigirti išnaudojimu

ku- 
ne-

kad

terimis. Pasipriešinusi išžagini- kai ir indai, ir kiti.

išleistas knygas irgi parodo ne
įmanomą K Pūro ignoraciją. 
Rimti žmonės su tais paskvi
liais visai nesiskaito. Norman 
Hapgood ir kiti aiškiai įrodė, 
iš kokių šaltinių tiems paskvi
liams buvo imama medžiaga 
ir ko verti ten paduotieji “fak
tai”.

Iš kur Pūras ištraukė, kad 
Lietuvos valdžia nevaro žydų 
kareiviauti? “Lietuvos Įstaty
muose” pasakyta:

“Tėvynės gynimas 
kiekvieno Lietuvos

Kunigas.

Lietuvos Seimui susirinkus
(Laiškas iš Kauno)

Antrojo Lietuvos Seimo rin
kimų rezultatai jums jau žino
mi. Su pagalba areštų, viso
kių represijų, bažnyčios, da
vatkų, kunigo Vailokaičio 
mašinos ir kitokios dievo ga
lybės krikščionys demokratai 
šitame Seime turi dviejų bal
sų daugumą.

Birželio 5 dieną antrasai 
Seimas susirinko. Posėdžių sa
lėje kiutinėja netik seni fren- 
tai atbulomis apykaklėmis, 
maišėsi poris kamilavkų (pra
voslaviškųjų popų aukštos ke- 
purės-gorčiai), slankioja keli 
rabinai,—įvairių rūšių rabinų 
gana apstus skaičius pažymi 
tos dienos Seimo iškilmes.

Kol neteisėtai savo laikų rin- 
ktasai Respublikos prezidentas 
skaito Seimo atidarymo kalbą, 
socialdemokratų kėdės stovi 
tuščios. Liaudiiiiinkai, no6s 
buvo pasižadėję demonstruoti 
savąjį protestą, bet neišlaikę 
linijos, suėjo Seiman, kad ne
nusižengus dabartinės padėties 
viešpačiams.

Krikščionjiš'ki ir (nekrikščfio- 
niški rabinai siegdo Lietuvos 
klerikalus Seimo atstovus Vi
sagalio vardu .būti ištikimais 
konstitucijai. Klerikalai drą
siai bučiuoja nukankintąjį Kri
stų ir iškilmingai duoda savo 
pasižadėjimus. Opozicija atlie
ka tą patį tik be klerikalų su
galvotųjų ceremonijų.

Tą pačią dieną renkamas 
Seimo yprc7|idfu|mas. Ton vie
ton patenka patentuotas klero 
tarnas Tumėnas. Tumėnas, 
kaipo Seimo pirmininkas, nie
ko daugiau pasakyti nesugebė
jo kaip tik pasižadėti ištikimai 
vykdinti Seimo statutą.

Antram Seimo posėdžiui so
cialdemokratų frakcija patie
kiu šituos įstatymų sumany
mus: X

politinės amnestijos, \ 
karo stovio panaikinimo, 

žemės reformos pataisy-3)
mo,

4) dvarų ir žemės ūkio dar
bininkų samdymo 
pataisymą ir

įstatymo

nelaimėje 
sumany-

areštų,

posėdy 
arba

aprūpinimo įstatymo 
mą.

Be to socialdemokratų frak
cija patiekia klcrikališkam 
Seimui skubotą interpeliaciją 
valdžiai deki rinkinių laisvės 
varžymo, dėl įvairių valdinin
kų neteisėtų darbų: 
kratų rinkinio-metu. 
^Klerikalai jau šitam 
buvh pasiryžę išrinkti,
geriau pasakius, perrinkti Res
publikos Prezidentą, bet opozi
cija primena krikščionims de
mokratams įstatymus, kuriais 
einant to padaryti negalima, 
nes Seimo atstovų įgaliavimai 
(mandatai) dar nėra patikrin
ti.

Sudarant Seimo komisijas, 
klerai (kunigai, ūkininkai ir 
krikščioniškieji darbo fede- 
rantai) įveda naują komisijų 
sudarymo būdą, kurs nėra pa
grįstas demokratingu frakcijų 
atstovavimu, bet pats Seimas 
renka į komisijas nacius. Ki
tais žodžiais ir komisijų sąs
tatas priklauso nuo Seimo 
daugumos ūpo ir noro.

1 Dienotvarkėje pastatytoji so-
skaiity'ti cialdemokratų skubota ipter- 

nežiurint įstatymo

šventa pareiga. Visi vyrai, 
Vajdž;iaj pašaulkus, privalo 
atlikti karei vystės prieder
mę. Šiuo atveju jie visi yra 
lygus prieš , įstatymą be 
skirtumo tautos ir tikybos.”

šlykštesnis neapykantos 
skelbimas vargu begali būti. O 
Pūras, reikia manyti, ' pote
riauja dienoje du kartu ir die-

“Nekal-
sa- 
ne- 

ir 

na iš dienos kartoja: 
bėk neteisybę apie artimą 
vo”. Bet tai jam nė kiek 
kliudo neapkęsti artimą 
kalbėti apie jį neteisybę.

atsigavus soėial-

reikalavimo svarstyti skubo
tumą tame pat posėdyje, ne
svarstoma, nes p. Tumėnas va
davosi savo asmeniniu nusista
tymu, bet ne įstatymais. Ant 
šuns uodegos nuėjo p. Tumė
no priesaika, pareikšta Visaga
lio vardu.

Socialdemokratų interpelia
cija — labai nemalonus musų 
klerui įvykis. Jon sutraukta ir 
iškelta aikštėn visos rinkinių 
meto šunybės. Sekančiame po
sėdy, žinoma, Seimo dauguma 
ją atmeta, bet tuo interpelia
cijos reikšme vistiek nepanai
kinama. Kad 
demokratams už nemalonumą, 
Seimo Darbo Federacija suda
ro triukšmo ‘ dėl socialdemok
ratų atstovo drg. Markelio kal
bos Raseiniuose. Drg. Marke
lį neva už įžeidimą vėliavos pa
šalina iš Seimo trims posė
džiams. Bet federantų nei vie
no nepašalina, nors pastarieji 
kėlė triukšmą, koliojosi ir pikt
žodžiavo Seime. Seimo pirmi
ninkas dar kartą pasirodė kuo 
esąs.

Klausant mandatų komisijos 
pranešimo pasirodo, kad Sei
me esama net trijų ne Lietu
vos piliečiu. Atstovas Eretas 
(švcicarietis), klerikalas ir 
jiems reikalingas žmogus, pa
sirodo pernai esąs priimtas 
Lietuvos piliečius, nors p. Ere
tas tik porą metų tegyveno 
Lietuvoje. Atstovas Jerinas 
(rusas), atstovas Brudny (žy
das) ir nežinia kaip jie yra pa-

Del pastarųjų netenka daug 
kalbėti. Jerinas krikščionims 
reikalingas žmogus, mat savo 
balsu parems juos, antra ver
tus, jis dar prieš karą esąs gy
venęs Lietuvoje; bet gryno 
kraujo švcicarietis Eretas tai 
visai kitas dalykas. Išgyveno 
žmogus Lietuvoje porą mete
lių ir pateko į piliečius. Šim
tai tūkstančiai Amerikos lietu
vių emigrantų turės dešimtį 
metų laukti pilietybes, mat jie 
abejotini krikščionims žmo
nės, bet Eretas visai kas kita, 
— tai ištikimas klerikalas. Pa
galvokite tamstos, ką reiškia 
šitokie šposai!

Neįsileidę socialdemokratų 
į savivaldybių komisiją, kleri
kalai greit apsidirba su amnes
tijos įstatymu ir jį tenai at
meta. Na, jei komisijoje atme
tė, tai atmes ir Seime. Krikš
čionys smurto keliu apsivalę 
nuo darbo kuopų, dabar jie 
siekia dar toliau. Siekia visai 
sąmoningai, kad viską suėmus 
savon saujon.

SociaMemokratų frakcijai 
tenka atlaikyti vienui vienai 
klerikalų puolimus; liaudinin
kai vis dar svyruoja. Metė iš 
Seimo drg. Markelį, liaudinin
kai skramnai nuo balsavimo 
susilaikė.

19—VI—23 m.

NORI. ATŠAUKTI PROHIBI- 
CIJOS VEIKIMĄ GEORGIJOJ.

ATLANTA, • Ga., liepos 5. — 
Dr. Craig Arnold įnešė valsti
jos atstovų bute bilių, kuriuo 
atšaukiami yra valstijos pro- 
hibicijos vykiĄimo Įstatymai, 
paliekant federajlinei valdžiai 
prohibiciją vykinti. 1

Apie Būgos ruošia
mąjį Lietuvių kal

bos žodyną.
Apie to milžiniško veikalo 

dabartinį stovį “Liet. Žinios” 
gavusios patirti iš paties jo 
ruošėjo, prof. K. Būgos.

Dabar žodynas užbaigtas iki 
žodžio akstinas; spaudai jau 
yra prirengti 27 sąsiuviniai. 
Prirengimui tos dalies žodyno 
atsėjo Profesoriui peržiūrėti 
dvi dėžės kortelių; viso gi da
bar jau yra 150 dėžių tų kor
telių ir skaičius jų dar auga.

Žodynas bus leidžiamas są
siuviniais po 5 lankus enciklo
pedijų formato. Pirmas sąsiu- 
vinys> išeis šį rudenį. Žodynas 
tur.ės dvi laidas: didelis žody
nas ir m'ažas. Paskutinis tiks 
paprastam naudojimuisi; didy
sis gi mokslo darbas. Koks bus 
tas žodynas, galima spėti iš to, 
kad žodis akis su pavyzdžiais 
užima 19 puslapių, aklas — 
5 pusi., akliai — pusę puslapio. 
Yra žodžių, kurie užima ir po 
vieną eilutę.
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Gyvas garvežys bėga į Phila- 
delphiją. Sam Johnson kitaip 
vadinamas gyvas garvežis bego 
iš New Yorko į Philadelphiją. Ji
sai žada bėgti į San Francisco. 
Tai pirmas toks mėginimas.

Daugiausia žodžių ‘turi rai
dė p (20 dėžių kortelių), pas
kui raidė a (15 dėž.). Visos gi 
150 dėžių turi virš 700,000 
kortelių. Ir tą visą medžiagą 
turi peržiūrėti ir sutvarkyti 
vienas Prof. K. Būga.

Intensyviau dirbant, žodynas 
bus užbaigtas leisti ne ankš
čiau, kaip per 7 metus.

Prie to Prof. redaguoja dar 
žurnalą “Tauta ir žodis”, kas 
taipgi reikalauja ir trukdo žo
dyno rengimą.

Žodyno spausdinimui, spe
cialiai užsakytas šriftas, jau 
atvežtas.

Jo leidimui 1921 metais su
daryta samata ant 161,330 li
tų.

Apart prof. K. Būgos, Vil
niuje rengia žodyną šlapelis 
(daėjo iki raidės j), ir Petra
pily Mokslų Akademija Juš
kevičiaus žodyną. 1920 m. iš
ėjo vienas jo sąsiuvinys, bet 
nežinia, kas jame yra. Prof. 
K. Būgos jis buvo užbaigtas 
iki žodžio kretalas, o Šlapelis 
pradėjęs raidę p.

Panašų į Prof. Būgos lei
džiamą žodyną, leidžia ir Lat
viai — “Latviešų valodas vard- 
nica” K. Muelenbachas, reda
guoja J. Eudzelins.

Rengimas Prof. Būgos žo
dyno yra labai sunkus ir di
delis darbas.

Lietuvos kalėjimai.
“S-d.” rašo:

I

šį kartą susipažirikim abcl- 
nai, koki yra krikščionių kalė
jimai Lietuvoj.

Tai mirties prieangis. Ka
meros drėgnos, oras tvankus, 
prikvėpuotas, užnuodintas iš
einamųjų indų smarve. Kalinių 
kimšte prikimšta. Vienų guo
lis ant kieto suolo, stalo ar na
rų,. kitų subiaurintos plikos že
mės. Valgoma iš, medinių pri
rūgusių lovių, kuriems išplau
ti neduodama šilto vandens. 
Parazitai (utėlės, blusos ir bla
kės) mirgėte mirga ant dra
bužių. Jei gausi iš “gero” ūk
vedžio antklodę, gal po miru
sio ar išėjusio kalinio, tai ji 
nedezinfektuota juda visa ute
lėmis, kaip amaru.

Kaliniai priversti apaugt 
storiausiu -sutrų klotu, nes jų 
neleidžiama pirtin, pavyzdž. 
Šiaulių kalėjime. Valgio ma
žas davinys, ir tas kol kalin 
pasiekia, , lieka kuo&kysčiau- 
sias, o genčių siunčiamų pro
duktų kaliniai tankiai neaptu
ri. Dėlto praplitus visuose ka
lėjimuose džiova kerta galvas 
net tvirčiausių kalinių, o gydy
tojų -pagalba teikiama, kaip sa
koma, tik “dėl žmonių akių”. 
Atsinešimas j kalinius budeliš
kai žiaurus, kišama karcerin, 
dargi kartais mušama de 
smulkiausių sargų intrigų. Kas 
begėdiškiausia — • tai admi
nistracijos smalsaVimas užra
kintomis apsiverkusiomis mo- 

mui pamato sargybinio ran
koj revolverį, š. m. gegužės m. 
19 d. Šiaulių kalėjime buvo 
išvesta karidoriun ir užklup
ta drąsesnė moteriškę Veroni
ka Eglinskicnė. Ji lengvai ne
pasidavė. Buvo apdaužyta ir re
volveriu priversta, jbet atsi
peikėjus vėl kovojo prieš už
puoliką, kol pakeltą jos triukš
mą ir riksmą užgirdo kiti ka-, 
liniai. Ji apdraskyta išspruko 
kieman pas dirbančius kali
nius, norėjo prieiti fras kalėji
mo viršininką, bet neleido. Po 
kelių dienų, kada viršininkas 
sužinojo, neatkreipė domės į 
jos pareikalavimą (valstybės 
gynėjo ir neprileido nuskriaus
tai moteriškei patraukti teis
man jo “geriausią” tarną Mo- 
tuizą. Mat, nustoję doros bu
deliai — kalėjimui parankiau
si tarnai. Tokiuose nuožmiuo
se naguose kankinasi ir poli
tiniai.

Krikščionių katekizme lie
piama kalinių gailėtis ir net iš
pirkti iš kalėjimo, bet slapčio
mis kunigėlių valdžia gėrisi 
kalinių nuožmiausiu smaugį- 
mu. . į

Dievaži, tokius faktus gali
ma ir Teisme paliudyti. —V.

I Redakcijos Atsakymai ]
*■---------- -------------------------------

Jos. Maineliui. —Nobelio (ne 
“Mebelio”!) fondas tai garsaus 
Švedų išradėjo .Alfredo Ber

nardo Nobelio palikimas. Savo 
išradimais, daugiausiiai sprog
stamųjų medžiagų srity, ir jų 
gaminimu Nobelis labai 
lobo ir mirdamas (1896/m.) 
tą savo turtą, apie pusdevinto 
milijono dolerių, jis paliko 
tam tikram fondui, iš kurio 
butų skiriamos dovanos žmo
nėms daugiausiai pasižymėju
siems mokslų, literatūros etc. 
srityse. Tat kas metai iš to 
Nobelio Fondo skiriamos pen
kios dovanos, apie 40 tūkstan
čių dolerių kiekviena, už pasi
žymėjimus: 1)‘fizikos srity, 2) 
chemijos, 3) medicinos, 4) li
teratūros ir 5) už nuopelnus 
pasaulio taikos reikalais. Dova
nomis naudojasi visų kraštų, 
visų tautų nusipelniusieji as
menys, tielč vyrai tiek mote
rys. Fondas yra globoj tam 
tikros tarybos iš penkių žmo
nių, kuriuos renka dvejiems 
metams švedų Mokslo Aka
demija, Stockholmo Karolinos 
Institutas, vieną Norvegų Stor- 
tingas( parlamentas), o penktą 
paskiria švedų valdžia. Kad 
^obelio fondas turi tarptautinį 
pobūdį, parodo tai, kad iki 
šiol jo dovanų yra gavę įvai
riausių šalių ir -tautų pasižy- 
inČję žmonės — ir švČdai, ir 
norvegai, ir vokiečiai, ir ispa
nai,' ir belgai, ir francuzai,‘-„ir 
ahgląi, ir amerikiečiai, ir len-

J
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Į MUSŲ MOTERIMS
Virtuvė Ką ir kaip virti

Virtuvė pas lietuvius tar
nauja dviem tikslam: maiįto 
prirengimui ir jo 
mui.

Gerai butų, kad 
Įima butų vartoti 
maisto prirengimui, nes valgy
ti virtuvėje kartais yra labai 
nesmagu. Suprantama, sun
ku reikalauti, kad virtuvėje 
butų geras oras, kad ji butų 
labai švari, kuomet visos nuo 
rengimo valgio liekanos įski-1Į 
riant visokius smagius ir ne
smagius kvapus, karštį ir taip 
tolinus — ytin ne sužadina di
delio noro prie valgymo.

Jeigu jau būtinai reikia val
gyti virtuvėje, tai gerai yra 
pravėdinti jų kokiai 10 ar 15 
minučių prieš valgant, — ati
daryti galima langus ir duris.

Kai kam tai gal išrėdyti—

sunaudbji-

virtuvę ga- 
tik musų

žuvį dėl šio

ŽUVIŲ ŠUTINYS.

Galima vartoti “cod”, “bass” 
arba “haddock”’
šutinio, net žuvis turi būt švie
žia ir turėti mažai kaulų. Rei
kia gražiai nulupti odų bei iš
imti visus kaulus 
kurios reikia turėti 
rus. Prie to reikia 
7 didokas bulves, 2

iš žuvies, 
apie 4 sva- 
turėti 6 ar 
cibuliu,

pork), 1 didelį šaukštų drus
kos, pusę arbatinio šaukštuko 
baltų pipirų, 1 kvortų p’eno, 8 
“butter eraekers”.

Bukime gražios

po\vder

GRAžYBįĖMGILUS DUSAVLi 
MAS.

sumaišyk pienų įr tomatds ir 
pridėk druskos bei pipirų pa
gal skonį.

SUKAPOTA MĖSA SU RY
ŽIAIS IR TOMATĖMIS.

Į Įdėk puodukų ryžių į pasu- 
dintą vandenį viršuje dubelta- 
vo puodo, kuomet išvirs, su
dėk į sviestuotų gilų bliudų. Ta
da sumaišyk svarų žalios su
kapotos mėsos su puse supjaus
tyto svogūno ir druskos ir pi
pirų pagal skonį. Uždek mėsų 
ant ryžių ir užpilk vienų bič
ių tomačių. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje nuo pusva
landžio iki valandos—pakol iš-

$200,000.00DOVANŲ

BARŠČIAI SU SVIESTU.

Supiaustyk žuvį į šmotelius I tffk nenia,žai 
apie dviejų colių ilgio ir pa- j j ■ - 
dėk į šalį. Kaulus ir galvų y įnkrauį. ~

Virink čichis burokus iki 
bus minkštu. Tada nulupk 
žieves, sukapok su peiliu, už- 

drsukos 
ir trupu- 
ant stalo 
juos vai-

sviesto, 
ir pipirų pagal skonį 

, Paduok 
reikia sudėti į puodų, apipilti I d‘ar kar^tus. Galima 
puse kvortos vandens ir leisti Įgyti prie mėsos ir be jos. 
virti. Nulupk ir supiaustyk 
bulves į plonas riekutes, su
dėk į puodų ir užpylus vande,- 

mažmožiu ir ne vertu atidos, I v|rįnk 10 minutų. Nusunk 
bet taip nėra.. tada nuo jų vandenį, supiaus-

Visi panašus maži dalyke- tyk sndytus lašinius į mažus] ’ 
liai yra svarbus ir kodėl ne-1 šmotelius ir iškepink ant skau-| 
sutverti namuose švarių, ma
lonių atmosferų — labiausia, 
kad atsiekimui to smagumo 
reikia tik truputį atydos ir 
gerų norų.

Virtuvė daug baldų nerei
kalauja. Stalas, viena ar dvi 
kėdės, pečius— tai visas 
tuvės papuošalas.

Svarbiausias dalykas

TAPIOKA SU RIEŠUTAIS.

Pamerk 2/3 puoduko tapio- 
kos trijuose puodukuos 
vandens per keturias vfilantias. 
Tada pridėk puodukų ruJįp 

rados, tada pridėk sukapotus I ral}s> PU.SS Puo<lllko suk tų
cibulius ir kepk su lašiniais iki Į riešutų ir virink dubellauic 
paras. Sudėk į diktokų puo-Puot|e per valandų. Išpilk j

ves, sudėk pipirus ir druskų, n1^ vandenyje ir leisk stovėti 
Iškošk vandenį nuo galvos irpki visai atšals. lada lengvai 
kaulų ir įiridčk jį prL Bulvių. I aPvprs^ a11^ _(li<K4čs torielkos.

v i r-

yra 
daug 
visusšvariau užlaikyti negu 

kilus kambarius. Vab 
reikia kasdien. Langus reikia 
būtinai užtverti sietais, kad ap
sisaugojus nuo musių, nes mu
sės, ypač vasaros melu yra vi
sokių ligų platintojos. Sinkų, 
pečių galima lengvai nuvaly
ti su tam tyčia vartojamais 
milteliais. Gazinio pečiaus va
lymui galima vartoti paprastų 
sodų su karštu vandeniu. So
da nuims taukus, o vanduo 
nuplaus juos.

Gerai iškloti virtuve cirata, 
taip vadinama linoleumu. Lino
leumas lengvai nuplaunamas, o 
ir gražiai ir švariai atrodo.

Ateinačia savaitę (pažvelgsi
me į taip vadinama “pantry”, 
o tolinus seks kiti kambariai 
ir abelna namų tvarka.

Leisk pradėti virti, tada įdėk 
žuvis. Virink 15 miliutų, pas
kui įdėk sviestų į pašildintų 
pienų. Sutrupink krekės, su
trėk į gilų molinį bliudų ir už
pilk ant jų karštų šutinį, 
dėk susyk ant stalo.

Jeigu nori stipresnės 
bos, gali pridėti puodukų 
kių trupinių. Taipgi
pridėti du išplaktu* kiaušiniu 
prie karšto pienb, pirm sumai
šymo su šutiniu.

Beikia valgyti su smetona ar
ba su pienu ir cukrum.

sriu- 
k Te

galima

TRIJŲ KIAUŠINIŲ PYRAGAS.

1 puodukų cukrau^) 
’zž puoduko sviesto
3 kiaušinius
2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking
*/j puoduko pieno
1 šaukštukų vanillos
J/2 puoduko razinkų
% puoduko citrono (citron)

TOMAČIŲ SRIUBA.

1 blėtų tomačių
1 mažų svogūnų
1 ’/o kvortos pieno
1 '4 šaukštuko sodos
6 šakštukus sviesto
2 ar 3 šaukštukus miltų.
Gerai apvirink tomates, cibu

lį ir sodų. Tada iškošk, ištar- 
pink sviestų ir sumaišyk su 
keletą šaukštų miltu. Pašildyk 
pienų ir tada povaliai sumai
šyk su sviestu ir miltais. Kaip 
tik prieš padėjimų ant stalo,

IŠ vieno pavyzdžio galima padaryti 
kasdieninę ir šventadieniui suknelę.

Pavyzd. A parodo gražią kasdieni
niam į mokyklą dėvėjimui suknelę. 
Padaryti ją gali iš kokios norint ma
terijos.

Pavyzd. B. tai šventadieniui sukne
le. Pritiktų organdy, šilkas, bates- 
tas. No. 1322 sukirptos mielos 6, 8, 
10, 12 ir 14 metams. Mierai 8 m. 
reikia pavyzdžiui A 2 yardų 36 colių 
materijos ir U yardo klėtkuotos ma
terijos kalnieriui dr rankovėms ap
siūti.

Pavyzdžiui B. reikia 2 yardų 36 co
lių materijos ir 31/! yardo bylo pa
puošalo apsiūti ir 1 yardo šilkinio kas
pinėlio juostelei.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15

centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliaisjkartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

per krutinęMieros

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.............

Giliai dūsuoti mokinasi tan
kiausia vien artistai-daininin- 
kai, nors mokėjimas giliai dū
suoti yra vienas pigiausių ir 
reikalingiausių būdų aitsieki- 
mui gražybės. Giliai 'nedUsuo- 
jant musų kūnas negauna pa
kankamai degio (oxygen), o, 
be degio, mes negalime turėti 
raudonų skruostų, 1 dailios fi-i 
gūros (sudėjimo) ir žibančių
akių.

Plaukai yra mums taip pat 
svarbus, kaip namui langai, 
per juos, lyg per langus, įeina 
geras, tyras oras, o išeina 
blogas. Neišvėdintame kam
baryje trošku ir sunku dū
suoti; taip yra ir su musų or
ganizmu. Kuomet mes giliai 
ne dūsuojame, musų kunuli 
stoka degio ir tuomet mes ap
tingstame, išbąlame ir nei gra
žios išvaizdos neturime, nei 
noro dirbti.

Veidų galima nuplauti su 
muilu ir Šiltu vandeniu, bet po 
to būtinai reikia nusiplauti 
visai Šaltu vandeniu, idant 
odos skylutės susiveržtų.

Saugokis blogo muilo. Bloy 
gas muilas yra tas, kuris savy- 
jie turi visokias chemiškas rū
gštis. Geriausia plauti veidų 
grynu muilu — “ivory soap”, 
VVoodbury ar kitais panašiais 
muilais.

“Krikščioniškos” 
politikos pasekmes

“L. žinios” rašo:
žydai pradėję užrubežiuosc 

akcija prieš Lietuvą. Leidžia
mas Paryžiuje žydų biuletinis 
išimtinai pavestas tariamam žy
dų persekiojimui Lietuvoje. Ja
me esą paleista straipsnių tikslu 
diskredituoti Lietuvos valdžių 
pasaulio akyse. Pamatine pre
misa esąs prof. Voldemaro 
straipsnis, kuriame konstatuo-1 žiupsni ūkų įdruskąs

Išplak sviestų iki/bus lyg irjjama, kad Lietuvos atstatymas 
smetonuotas, pamaži išmaišyk 
cukrų, tada pridek trynius 3 
kiaušinių gerai išplaktus. Plak 
mišinį per 5 miliutas.

Sumaišyk ir išsijok miltus, 
baking powder ir druskų. Pri
dėk prie pirmo
mainiu su pienu. Išmaišyk iki 
bus visai lygi košei, tada pri
dėk gerai išmiltuotas razinkas, 
citrona ir riešutus. Įmaišyk va
nilių ir galutinai įmaišyk 
peiliu 3 kiaušinių baltymus 
plauktus iki būna stiprus, 
pilk į blėtas, kur bus įtiesta 
taukuotos popieros. Kepk nela
bai karštame pečiuje gana il
gai.

Pradedant liepos 1, 1923, Sis bankas išmokės daugiau 
kaip $200,000.00 jos 30,000 taupymo depozitoriams 
kaipo palukahų už' taupymus. 1

Ar JUS* gausite dali tos dovanos? Jei ne, tai nu
spręskite, KAD PRADĖJUS TAUPYTI DABAR, 
taip, kad jus gautumėt dalį savo sekamo palūkanų 
išmokėjimo. Jus galite pradėti su vienu doleriu ar 
daugiau ir accountas sykį pradėtas ir vis dadedant 
reguliariai jis augs pastebėtinai greit. Visi depozi
tai pradėti pirm liepos 15 d., gaus palūkanas nuo 
liepos 1 dienos. ' 1 1

Investuokite savo atliekamą dalį pinigų į musų 6% 
Real Estate Auksinius Bonus ir\Morgičius. Mes pir
miau investiname savo pinigus 
kol juos išstatome pardavimui.
po jūsų investmentas yra 100% Baubus.

Ateikite arba rašykite mums del\ tolimesnių infor
macijų apie tuos investmentus. \

Musų bankas atdaras panedėlialš iki 6 vai. vakare. 
Utarninkais iki 8 vai. vakare. Subatomis iki 9 vai. 
vhkare, o kitomis biznio dienomis iki 4:30 vai. po 
pietų.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBDWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrą Ir moterų 
drabužius.

tuos investmentus 
s parodo, kad kai- Dr. Anelė Kanshillas D, 

CHIROPRACTOR
Gydau be operaciją ir be gyduolių 

visokias staigias ir kroniikas Ugaal v 
nervu, reumatizmą, paralyžią, naktin] 
susiilapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų lt vaiką. Pata« 
rimai dykai.
2159 W. 21 SI., knMpaff Leavitl S’f, 

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedilloj

Milwaukee Avė. prie Division St
Trumpas blokas į rytus nuo Ashland Avė.

JOHN F. SMULSKI, PRES.
“Didžiausis Chicagos Bankas už .Vidurmiesčio”

(OFFICIAL PUBLICATION)

Rezidencijos Tel. Brnnsvick 4887

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

Be gyduolių, be operacijos
VaL9-l; 5-8 P. M. 

fiventad. 9-12
1579 Milwaukee Ave^ 

Kamp Robey ir North Avė. z

, Nature Care Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chtroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai 
’.usias, be vaistų ir opera

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Naturopathas
rydau įvairias ligas, o yp 

uzsisenėjusias, be vaistu ir

Report of the condition of SOUTH 
WEST TRUST & SAVINGS BANK locat- 
ed at Chicago, Illinois. State of Blinois, at 
the elose of business on the 30th day of 
Jųne, 1923, as made to the Auditor of 
Public Accounts of the State of Illinois, 
pursuant to law.

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors pUm> 
bingo, gaukite musų kainas prnna 
negu pirksite naujus ir vartotus.

S’. GREENFIELD PLUMBING 
SUPPLY HOUSE.

1808 S. State Str. Victory 0508 J.

— kuone vienų žydų nuopelnas.
Taip maždaug rašoma tame 

biuleteny. '
Konstatuojant šitų liūdnų fak

tų ir kaltinant vien žydus su 
Voldemaru, reikia neužsimiršti 

mišinio pra-1 ir mums patiems. Voldemaro, 
nė žydų mes čia teisinti nema
nome: Voldemaras - cxcentrikas, 
su obalsiu — kas ne iš manęs
— tas negera, — neturėdamas 
aiškaus nusistatymo, blaškosi į 
visas puses. Lietuva juomi ne
tiki, bet panašus Paryžiaus žydų 
ir lenkų biuletiniai, reikale jo 
“autoritetu” naudojasi. Tiek 
dėl Voldemaro.

Prieinant prie žydų klausimo 
reikia pasakyti, kad tą žydų su
erzinimų iššaukė ypač musų “fa
šistai”. Kitokios priežasties 
įmatyti negalima ir nėra.

Ne kartų buvo klausiama val
džia, ar ji patrauks atsakomy
bėn “fašistus”, kaip traukia vi
sus kitus tvarkos ardytojus, 
įstaitymų laužytojus. Bet “krikš 
čionys”, turėdami savo rankose 
valdžių, ne tik nebaudė “fašis
tus”, bet dargi leido viešas jų 
demonstracijas, jas oficialiai 
pasitikdavo. “Krikščionys” ug
dė nauja pajėgų, kurių galėtų 
pasinaudoti netekę pasitikėjimo 
šaly. Pradėta nuo iškabų, priei
ta prie žydų pogromėlių. Ar ga
lėjo tų žydai nutylėti ? Ar galė
tų tų “krikščionys” nutylėti?

Reikia neužmišti, kad gyvena
me laiku, kuriame yra galimy-j 
bes pasaulio visuomenės opinijų 
panaudoti, pakreipti ton ar ki
ton pusėn. Turėdami valdžių sa
vo rankose ar sudarė “krikščio
nys0 apystovas, kad tų opinijų 
pakeripus, Lietuvos pusžn? — 
Ne. Ir čia nekartų jie buvo per
spėjami: (ne laikas rūpintis as
meniniais ir partiniais reikalais, 
kad norime išlaikyti nepriklau
somybę, surinkti savo žemes, 
laukti geresnės ateities. Ne
klausyta: štai dabar viena po ki
tos pasekmės: Vilnius, Klaipėda 
ir daugiau susilauksim jų, jeigu 
“krikščionys” varys, kaip varę 
savo krikščioniškų” politikų.

SU 
iš-

Šeimininkėms patarimai
Jeigu sušlapinsi žalias bul

ves, galima daug ploniau nu
lupti jų odų.

Kuomet kepi kiaušinius ant 
sikauradoj- 
pūtį miltų į taukus 
tų, pirm negu įdėti 
į ska tiradų, taukai 
pečiaus.

pridėsi Itru- 
arba svies- 
kiaušinius 

neaptaškys

Jeigu išskalbsi naujas pan- 
čekas pirm nešiojimo, jų siū
lai bus tvirtesni ir jas galima 
bus daug ilgiau nešioti.

Drapanos, kurios turi būti 
greitai suprosintos, reikia ap
laistyti karštu vandeniu.

Kad nuimti žiedus nuo pirš
tų, kurie sutino iš priežasties 
ankštumo, įmerk rankų į la-

Laikraščių gumulą yra 
riau dėl valymo arba tik nu
šluostymo pečiaus negu sku
durai.

ge-

Resources
1. Loans on Real Estate (la) ................................. $323,606.99
2. Loans on Collateral Security (lb)......................$1,049,513.92
3. Other Loans (lc) .....................................................  $258,938.85
4. Overdrafts (2) ........................................................... $1,287.37
5. U. S. Government Investments (3) ....................  $792,485.98
6. Other Bonds and Stocks (4) ............................. $1,055,763.73
7. Banking House, Furniture and Fixtures (5) $127,000,00
8. Other Real Estate (6) .................................
9. Due from Banks, Cash and Other Cash

Resources (7, 8, 9) ........................................    $477,387.61
10. Customer’s liability under Letters of Credit (10)
11. Customer’s liability account of Acceptances (11)
12. Other Resources (12) .............................................  $28.117.91

Totai Resources ......................................... $4,114,102.36

Liabilities
1. Capital Stock (1) ..................................
2. Sui-plus (2) ...........................................

3. Undivided Profits (Net) (3) ...........
4. Timo Deposits (4a) ...................... .........

5. Demand Deposits (4b) .......................
6. Due to Banks (4c) ................. ..............
1. Dividends Unpaid (5) .........................
8. Reserve Accounts (6) (For taxes) .
9. Bills Payable (7a) ................................

10. Re-discounts (7b) .................................
11. Letters of Credit (8) ........................

12. Bank Acceptances (9) ............................
13. Other Liabilities (10) ......................

Totai Liabilities .........................

... $200,000.00

.. $100,000.00
.... $25,775.98 
$2,114,804.83 
$1,662,187.48

........... $30.00
...... $4,483.05

......... $6,821.02

. $4,114,102.36

I, Thom-as J. Healy, President of the SOUTH WEST TRUST 
& SAVINGS Bank, do solemnlv swcar that the above state- 
ment is true to the best of my knowledge and belief, and that 
the items and amounts shown above correspond with the items 
and amounts shown in the report made to the Auditor of Public 
Accounts, State of Illinois, pursuant to law.

THOMAS J. HEALY
President

■to

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra utpr&iomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO* 
POS gydymo badai nao

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

to
Privatinių

Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir ii toli suteiksiu geriaus] gy- 
dymą •

DR. B. M. ROSS
85 South Dearbom St, 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.)’ 
Imkite elevaitorių iki 5-to augita 

Priėmimo kambarys 506, 
Ctyicago, UI.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedllyji 
Seredoj ir Subatoj, vakarais 6-8 y.

TRISDE8IMTS 
PAČIOJE

Vieta kurioj 
liko iigydyti, tai 
llgonią. atsilankymui.

METŲ TOJE
OJE.

tanėiai imonlą 
galiausia yiata

5

STATE OF ILLINOIS,
County of Cook •

Subscribed and swom to before me this sixth day of
July, 1923. \

RUDOLPH A. MOUREK
Notary Public ) Tai

Negraži
Žaizda

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio S 
ir Ruffles pagelbės Įums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijp.

. F. AD. RICHTER & CO. r
104-114 So. 4th St. n. N. Y.

MENTHOLATLM
yra antisepti
kas ir pantažu /

padeda
išgydyti

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Garsinkitės Naujienose(Miestas ir valst.)

Plaukus reikia ištrinkti kasi 
dvi savaitės. Muilas, kuriuo 
plausi plaukus, turi būti pir- 
miaus ištirpytas. Niekuomet 
netrink galvų su šmoteliu mui-;

i
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Seimo Socialdemokratų 
(akcijos uždaviniai

Kauno 
rašo:

Beveik 
traukos,

Socialdemokratas

po trijų mėnesių per- 
birželio 5 d. Seimas

dėtis, žinoma, ir politika, ku
rią Seimas ves, bus nei geres
nė, nei blogesnė už pirmutinių 
Seimų politiką. Krikščionys de
mokratai su “darbo federacija” 
ir “ūkininkų sąjunga” sudaro 
Sęime absdliutinę daugumą, 
nuo kurios pareis vykdomosios 
valdžios sudarymas ir kuri neš 
visą atsakomybę už tos val
džios darbus.

Mes jau žinome iš prakti
kos, kad kademai turi didelio 
noro valdyti kraštą, bet viena 
ranka valdydami, kita ranka 
jie kratosi atsakomybės. Kad 
perdėjus nors dalį tos atsako
mybės ant svetimų pečių, jie 
be abejo pasiūlys įeiti valdžion 
ir valstiečiams liaudininkams. 
Mes dar nežinome, ar valstie
čiai liaudininkai priims išties
tą ranką, bet šiuo atveju jų 
susitarimas priklauso nuo ka
rionių noro.

Mes, socialdemokratai, kaip 
ir ligi šiol, pasiliksime opozi
cijoj: valdžioj su demokratiz
mo murzintojais mums nėra 
kas veikti.

Plačiosios darbo masės lau
kia nesulaukia visos eilės rei
kalingų joms įstatymų, o tai 
socialinio draudimo įstatymai, 

' emeritūrų, karinės tarnybos 
sutrumpinimo, karo stovio0 pa
naikinimo, amnestijos, žmoniš
ko tarnautojų atlyginimo, že
mės reformos įst. pakeitimo 
darbininkų naudai, 8 valandų 
darbo dienos įvedimo visose 
darbo srityse ir daug kitų. 
Socialdemokratų frakcija dės 
visų pastangų, kad tie įstatymai 
Hutų iškelti ir tinkamai išrišti. 
Visur, kur eis ginčas tarp dar
bo ir kapitalo, musų frakcija 
stovės darbo pusėj.

Socialdemokratų frakcija, 
kaipo vienintelė darbininką 
atstovybė Seime, budriai seks 
buržuazijos politiką ir kels 

i aikštėn kiekvienų vykdomosios 
I valdžios netikslų žingsnį dar
bininkų klasės atžvilgiu, 
k Bet musų darbas neliks ap
ribotas Seimo sienomis. Mes 
žinome, kad musų laimėjimas 
eina per darbą masėse, per dar
bininkų susipratimą ir jų or
ganizacijas. Todėl ne menkes
niu sdvo uždaviniu mes laiky
sime darbą už Seimo sienų, or
ganizuojant darbininkus į jų 
klasines organizacijas. Tarty 
darbininkų masių ir jų atstovų 
Seime turi būti gyvas nuola
tinis ryšyj> kurio palaikymas 
daug pareina ir nuo 
draugų veiklumo.

bininkų klasei. Tačiau musų 
ir klerikalinės federacijos už
daviniai bei keliai yra tiek skir
tingi ir net priešingi, kad tą 
skirtingumą gali pastebėti 
kiekvienas, kas nenori buli ak
las.

Stambus taktiniai skirtingu
mai yra tarp musų ir “kuopi
ninkų.“ Dabar “kuopininkai” 
neturi savo vienminčių Seime, 
bet savo negudrų “veikimą” 
jie spėjo parodyti I Seime ir 
darbininkams to užteko. Kuo
pininkų įtaka darbininkų tar
pe kasdien smunka žemyn. 
Musų uždavinys bus galutinai 
nuimti kaukę nuo tų 
cinių barškalų, kurie 
lia, kaip sakalai, o 
kaip vabalai... Gana
darbininkų jėgas ir pilti van
denį ant reakcijos malūno!

Darbininkų galybė — tai jų 
vienybe. Tą galybę mes pasi-

rcvoliu-

karnai rašytojų apmokėti, nei 
laikraščio' didinti. Tokia valsty
binė monopolė normaliam laik
raščio išsivystymui yra tikrai 
kenksminga. Tik laisva konku
rencija gali dalykui pagelbėti. 
Juk visi 4 Kauno lietuviškieji 
dienraščiai vargu daugiau 30,000 
egz. tiražo turi. Viena gi “Lie
tuva” kasdien rodos, apie 15,000 
egzempliorių spaudina. Tad iš 
kur čia privatiems dienraščiams 
ėmėjų užteks. Apie “Lietuvos” 
turinį, pakraipą, nuobodumą, 
sausumą čia nekalbama. Dau-, 
gely kitų valstybių nuo tokių val
stybės pinigais leidžiamų oficio
zų atsisakyta. Ir Latviai kelia 
balsus, kad jų toksai oficiozas 
“Latvias Kareivis” butų panai
kintas. Kas kita, jei valdžios pi
nigais butų dažniau leidžiamos 
“Vyriausybės žinios”, kur spau- 
dintųsi ne vien įstatymai, bet ir 
visų ministerijų įsakymai, o gal 
ir įstatymų sumanymai.

Lietuvos kademai ir 
Lenky endekai

(Įdomus sugretinimai).

NAMAI, SALDUS NAMAI.paverstos mitingų salėmis. Tuo
met musų kunigai (pav, Tumas) 
piktinosi lenkų dvasininkų poli
tikavimu. Bet tokio stykštaus 
politikavimo, kokį varė musų 
kunigai per šiuos rinkimus, dar
gi neduodami žmonėms išrišimo, 
jeigu balsuoja už netinkamus 
kunigams sąrašus, pasaulis dar 
nematė, tačiau delei to politika
vimo mes neskaitėme nei vieno 
kunigo protesto. Mat tokia jau 
gotentotų dora: jeigu nuo jo kas 
vagia, tai bloga, bet jeigu jis 

vagia, tai gera. Bet yra vienas 
skirtumas: necivilizuoti goten- 
totai “ščyrai” alikė esant teisin
gą savo elgesį, tuo tarpu musų 
klerikalai, jėzuitų mokiniai, yra 
sutvėrimai civilizuoti ir be abejo 
supranta savo veidmainiavimo 
prasmę...

Mes niekuomet neatbejojame, 
kad Lenkijos ir Lietuvos dvasios 
broliai kivirčijasi tik esant tam 
tikroms aplinkybėms. Ne be7 
reikalo vienas provincijos pra- 
baštėlis yra pasakęs, kad peigu 
į Seimą butų išrinkta daugumą 
kairiųjų, mes, girdi, patrauklu
me lenkus. Reikėtų nors kiek 
aplinkybėms pasikeisti, kad tie 
broliai užmirštų kivirčus, susie- 
lietų ir sudarytų vieną frontą 
ad majorem deri gloriam. Jų 
abiejų politikos tikslas ne tau
tos nepriklausomybė ir ne žmo
nių gerovė, bet siauri ekonomi
niai luomo reikalai. Jų politikos 
priemonės — smurtas ir veid
mainiavimas. žagarinis.

Campbell Avė., Detroit, 
Mich. prilygino musų nese
nai išleistame “slogan con- 
test”, kad Trinerio Kartusis 
Vynas yra tai “turtas”, to
dėl, kad tai yra geriausia gy
duolė nuo vidurių suirimų 
visiems šeimynos nariams. 
Jis prašalina prastą Apetitą, 
užkietėjimą vidurių, galvos 
skaudėjimą, nervingumą ir 
jautimą abelno nusilpnėji
mo. Jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas turi pas save 
stake. Bandykite taipgi Tri
nerio Liniment dėl nuvargu
sių muskulų ir kojų, Trine
rio Kosulio Sedative, Trine
rio Rankų Lotion dėl nedai
lios odos, Trinerio Liquid 
Shampoo ir kitus gerus Tri
nerio prirengimus.

Tai buvo gegužės 8, 1823, 
kuomet ta graži daina 
“Home, Sweet Home” Jono 
Howard Payne, buvo sudai
nuota publikai pirmu sykiu 
ir visuose Suvienytose Val
stijose, šimtas metų sukak
tuvių keletas savaičių atgal 
buvo apvaikščiojimai. Pay
ne amžinai apdainavo savo 
dainoje seną Payne namą, 
kuris dar tebestovi East 
Hampton, Long Island, N. 
Y., kur jis gyveno būdamas 
vaiku. Ta daina pasidarė ži
noma į vieną naktį ir nuo to 
laiko jos aidas atsiliepia 
kiekvieno angliškai kalban
čio žmogaus, kaipo daina, 
kuri geriau negu kokia kita, 
išreiškia sentimentą apie 
“namus” ir pasako, kad “nė
ra kitos tokios vietos, kaip 
namai”. Ir tuose namuose, 
kaip Mr. G. Cielinski, 4066

Kauno “Socialdemokrato” 
bendradarbis žagarinis rašo:

Lenkijos endekai ir Lietuvos 
kademai (krikščionys - demo
kratai) savo valdymo budais, 
savo demagogija ir veidmainin- 
gumu yra tikri dvasios broliai, 
nors susidėjusiosc aplinkybėse 
jie vieni ant kitų šunis karia. 
Štai paskutinėse dienose laikraš
čiuose teko skaityti Eltos paduo
tą žinią apie tai, kaip endekų 
valdžia Lenkijoje stengiasi su
versti savo bombų politiką ant 
svetimos galvos, kuri “Sikors- 
krui atsistatydinus, vėl griebėsi 
ypatingų priemonių —visą afe
rą nukreipti kiton pusėn. Bijo
dama, kad per suimtus žmones 
nepataptų sukompromituoti kai 
kurie ashienys iš endekų stovy
klos, ypač labai1 aukštai pastaty
tieji žmonės, endekų spauda jau 
skleidžia paskalas, kad suimtas 
žmogus esąs lietuviška pavarde,, 
aplamai, kad tai Berlyno ir Kau
no padaras... Savaime supran
tama, kad nauja valdžia žino
sianti, kaip likviduoti savo opo
zicinius, darbus”.

Skaitytojai turbut atsimena, 
kad pradėjus pas mus Kauno 
operuoti “asilo uodegos” brolijai, 
musų valdiškoji spauda paaiški
no tą aferą tokiu budu. Tai, 
girdi ,lenkų provokatorių dar?- 
bas. Ne daugiau ir ne mažiau...

Eikime toliau, štai Lenkijos 
klerikalinė buržuazija, stengda
masi žut-but sudaryti savo val
džią, bet neturėdama Seime aiš
kios daugumos, terorizuoja tau-' 
tinęs mažumas iš išviso opozici
ją ir visokiais aiškinimais bei 
iškeliant bylas stengiasi atimti 
mandatus gudų atstovams. O 
pas mus ar kitaip? Bet iš ki
tos pusės lenkų buržuozija ta
riasi su tautinėmis grupėmis ir 
nėra tokia trumparegė, kad pa
leisti Seimą ir tuo daryti nuostor 
liūs valstybei.

Dar ankščiau mes atsimena
me rinkimus į Vilniaus Seimą. 
Lenkų kunigai išsijuosę keike 
“litvomanus”. Bažnyčios buvo
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skaitlinga, bet 
buvimu Seime 
politikos vagą, 
niokratų filija,
ja, nenorės atsilikti musų už
pakaly ir varys “konkurenciją”. 
Mes prieš tai nieko neturime, 
kad tik iš to butų naudos dar-

Tnl. Lafayattn 4221
Pfambing, Heating 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* vtauta 
patarnauju kuogeriatudaL 

M. Yožka.
8228 W. 18th 8t„ CUcagc. III.

a nėra labai 
vienu jau savo 
ji suks kairėn 
Krikščionių de
da rbo deferaci-

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m*. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

DOVANOS
1. $1.5(1 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ, i
193 Grand Street, L I Brooklyn, N. Y.

Lietuvos laikraščių 
padėtis.

Del Kauniškio “Krašto 
so” sustojimo “Lietuvos žinios” 
randa progos nušviesti dabartinę 
Lietuvos dienraščių padėtį. Jos 
rošo:

Rusų laikais laikraštininkai 
buvo pripratę prie visokių admi
nistracijos netikėtų įsakymų. 
Gintasi tuomet nuo jų pasekmin- 
giausiai kyšiais. Blogiausia bū
davo, jei atsirasdavo viršininkas 
tokio pasipelnavimo nepripažįs
tąs. Bet visgi, jei dabar peržiū
rėsime nors 1910 — 1914 m. 
musų Vilniaus laikraščių komp- 
letus (Viltį, Lietuvos žinias, L. 
Ūkininką), tai galim įsitikinti, 
kad tuomet rašyta gana drąsiai... 
ir rusų cenzūra tai praleisdavo, 
ir laikraščiai (fel to nenustoda
vo ėję.

Dabar gi gavę nepriklauso
mybę mes turime konstatuoti, 
kad musų spaudos padėtis vargu 
bus pagerėjusi.^, Klišų režimui 
esant laikraščiai' pabaudą susi
laukdavo daugiausia tik teismo 
sprendimu, dabar gi — komen
danto įsakymu. Tuomet para
grafo “za vrednoje napravlcnje” 
nebuvo, dabar jis yra ir gan 
dažnai jau taikomas.

Toliau einant, musų dienraščių 
išsivystymui ne mažai kenkia 
valdžios pinigais leidžiamas ofi
ciozas “Lietuva”. 1922 m. tas 
dienraštis būdavo pigiau popie- 
ros kainos pardavinėjamas ir ne
žinia, kokiam tikslui. Į atstovo^ 
žygelio dėl to paklausimą Seimę' 
ministeris pirmininkas E. Galva
nauskas atsakė, kad “Lietuva” 
duodanti valstybei pelno ir dėlto, 
girdi, nepatogu esą dienraščio 
kaina didinti. Bet toliau pasi
rodė, kad ne tik pelno nėra, bet 
yra nuostolių ir “Lietuvos” kai
na buvo padidinta. Kiti dien
raščiai turėdami tokį, kaip “Lie
tuva”, konkurentą negali prisi
taikyt prie rinkos sąlygų, negali 
surinkti reikalingo ėmėjų skai
čiaus ir dėlto nepajėgia nei tin-

Kartu su paminėtomis truk
dančiomis musų laikraštiją prie
žastimis reikia paminėti dar pi
niginė anemija — litų stoka ir 
iš to bendra viso krašto, kartu ir 
laikraštijos stagnacija.

Kitų dalykų kainos jau senai 
susilygino su prieškarinėmis 
ir net perviršijo jas. Darbinin
kai gi, popiera, rašytojai dabar 
yra brangiau, negu prieš karą, 
apmokama. Laikraščių gi kai
nos dar nepasiekė prieškarinių 
kainų.

šios eilutės iššauktos “Krašto 
Balso” užmigimu. Tas dienraš
tis aiškiai frcenumerata neapsi
mokėjo ir buvo tolydžių šelpia
mas iš šalies, čia prisidėjo ko
mendanto pabaudos ir tas orga
nas žuvo. Džiaugtis tuomi var
gu kas gali. Neapsimoka ir kiti 
dienraščiai, neišskiriant ir “Lie
tuvos”. Bet taip ilgai tęstis ne
gali. Dienraščiai visgi valstybei 
daug naudos duoda. Jie dau
giausia pirmutiniai parodo val
stybės aparatų trukumus, jie 
geriausia kontroliuoja valdinin
kų darbus, jie greičiausia atjau
čia reikalingas reformas, per 
juos išsiaiškina painus valstybi
niai klausiniai, jie duoda vab 
džiai suprasti šalies nusistaty
mą, jie pildo, galima sakyti, da
bar senovės pranašų rolę.

Istorija turi daug pavyzdžių, 
kurie pakankamai įtikina, kad 
spaudos laisvės slopinimas, vi
sokios valdininkų cenzūros, il
gam laikui vartojamos, vastybei 
gero nedaro. Garo katilą be 
atsargos atlapo perstiprųs garai 
suplaišina. Toks pat pavojus 
gresia ir valstybei nuo spaudps 
ir, bendrai imant, nuo žodžio 
slopinimo. Valstybės vyrams to 
vertėtų neužmiršti.

Tat reikalinga butų: 1) spau
dos reguliaciją pavesti vien teis
mui, 2) panaikinti valstybės lė
šos leidžiamą bendro turinio 
dienraštį (“Lietuvą”), 4) page
rinti musų valiutos emiąiją.

Tik tuomet musų dienraščiai 
gal galėtų tobulintis.

International Mercan- 
tile Marine Company

One Broadway, New York
Organizacijos White Star, Red Star 

ir American Linijos, kurios suteikia 
gerą patarnavimą pasažierianvs iš Ru
sijos. Gauta žinia, kad koteliai tapo 
prirengti Rygoje tų trijų linijų ir 
oficialiai tapo patvirtinta per Latvių 
valdžią ir daleidimas jau yra gautas, 
kad pasažierius iš Rusijos galima ga
benti tiesiai į Rygą. Iki šiol pasažie- 
riai iš Rusijos turėjo pereiti kvaran- 
tiną ir atlikti kitas smulkmenas, da
bar to ’ nereikės, jie tą turėdavo at
likti Režicoje.

Koteliai Rygoje yra pasamdyti la
bai geri. Pasažieriai turės visus rei
kalaujamus parankamus, kol jie gaus 
savo vizas nuo Amerikos konsulo.

Musų atstovai yra Rygoje ir pade
da tiems pasažieriams gauti vizas nuo 
konsulo. Jau šimtai yra atvažiavusių 
iš Rusijos per White Star Liniją. Jie 
visi suvažiuoja Į Maskvą iš Maskvos 
važiuoja Rygon, iš Rygos į Cherbour- 
gq., iš ten j New Yorką ir paskiau 
pas savo draugus ir gimines Ameri
koje.

Musų pirmi morgičiai ir pirmi Auksiniai Bonai 
uždirba gerą nuošimtį ir yra absoliučiai saugus.

Nei vienas kostumeris nėra praradęs nei vieno •ii 
dolerio. *

Depozitai taupymo departamente iki liepos 15 
dienos, gaus nuošimčius nuo liepos 1 dienos.
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Milwaukee'& Ashland Avė.
Y \

Resursai 12 MilionŲ Dolerių
CLEARING HOUSE BANKAS

EXTRA 
NUOŠIMČIAI

Ant taupymo depozitų padėtų 
dabar iki liepos 20 dienos, nuo
šimčiai t bus skaitomi nuo liepos 
1 dienos.
Jei dėl kokios nors priežasties 
jus norite transferuoti savo ac- 
countą iš kokios nors kitos bati
kos į musų banką, atneškite savo 
taupymoiknygutę pas mus, o mes 
perkelsime jūsų pinigus čionai 
be jokių jums nemalonumų.

Peoples “a?"6 Bank
DIDŽLIS bankas

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje favo stip
rumu ir geru patarnavimu.

Dabar Geriausis Laikas
Perkelt savo pinigus nesugadinus nuošimčių, į 

Lietuvių Pirmutinį Seniausį ir Stipriausi Valstijinį 
Banką. METROPOLITAN STATE BANK, kur gau
si geresnį patarnavimą negu kitur.

Jus galit pasidėti savo pinigus ant 3% arba gau
ti 6%.

Jūsų doleriai padėti bankoje bus jums geriausias 
draugas nelaimei ištikus.

Už pinigus perkeltus arba padėtus iki Liepos 15- 
tą dieną mokėsime procentą nuo pirmos dienos Lie
pos.

RANKOS KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$275.000.00

DOLERIAIS arba LITAIS: Siunčiame pinigus 
Lietuvon greičiausiu budu ir už žemiausią kainą; 
parduodame laivakortes atvažiuojantiems iš Lietu
vos arba važiuojant į Lietuvą. Kreipkitės ypatiškai 
arba laišku į

Metropolitan M Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

2201 W. 22nd fK SI
CHICAGO, ILLINOIS
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Pataria gyventi 
šimtą mėty

Gerai užsilaikant, sako dakta
ras, galima išgyventi šimtą 
metų.

Sveikatas komisijonierius 
l)r. 11. N. Rundesen prieš pra- 
sidėsiant sveikatos savaitei, ku
ri prasidės nuo ateinančio pir
madienio ir tęsis iki sekmadie
niui, savo kalboje pareiškė per
eitą ketvirtadienį, kad žmonės 

privalą išgyventi vidutiniai po 
šimtą metų, išskiriant tuos, 
kurie mirštą nuo susižeidimų, 
bei tampiĮ netikėtai užmušti. 
Tiek metų galima išgyventi, 
sakė daktaras, tinkamai įkai
tinantis ir gerai užsilaikant.

Tinkamas maistas ir valgo
mas ,sakė daktaras, žymiai su
mažintų susirgimus, kurie daž
niausia be laiko nuvarą žmo
gų į kapus. Girdi, šiandien 
žmonės mažai kreipiu domės į 
tai, ką jie valgo, o dar mažiau 
kaip valgo. Todėl nei neste
bėtina, kad daugumas nueiną 
į kapus nesulaukę net nei pu
sės savo gyvenimo amžiaus. 
O taip būti, girdi, neprivalą.

Šimtą metų atgal, sakė jis, 
aplamai žmogus šioje šaly su- 
vj)rto-davęs tik 11 svarų cuk
raus j įlietus, gi šiandien su- 
vartojama apie 99 svarus per 
metus. Pasak jo, vienas cuk
rus daug žmonių be laiko į 
kapus nuvarą.

esanti maiste ir užsilaikyimc. 
Gerai balansuotas valgis ir 
tinkamas valgimo būdas esą 
reikalingiausia Ižmogaus svei
katai. Gi ąebalansuotas valgis, 
nors Uh—b^tų ir labai brangus,

p^sesO
h Look yiur-Best-^ 42?

A.

VA

Paris Style Model Co.
Not Ine.

Prisiųskite savo stovintį paveikslą 
ir $1.00 Money Orderi. Gausite Jums 
pritaikintų vėliausių Paryžiaus stal
ių. Pažymėkite ko norite: dresių, ko
tų ar siutų. Siųsdami Jums stailas, 
sugrąžinsime ir paveikslą. 117 N. 
Dearborn St., R. 707, Chicago, III.

MA RIJI)N A SH A P UTĮ E N Ė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
liepos 6 d., 5:10 vai. ryto. Tu
rėjo 47 metų amžiaus, paliko vy
rą Antaną ir 2 dukteris, Anta
niną 13 m. ir Besę 12 m. Pa
ėjo iš G rublių kaimo, Šilalės 
vai., Tauragės Apskr. Laidotu
ves bus panedėly, 8 vai. ryto, 
iš namų 4634 Wentworth Avė.-

MARTHA GENAIČIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 d., 6tą valandą vakare, 
sulaukus 9 metų ir 9 mėnesių 
amžiaus, po trijų ir pusės metų 
sunkios ligos. Paliko nubudime 
tėvą, motiną, vieną brolį ir vie
ną seserį.

Laidotuvės atsibus subatoje 
liepos 7 d., 1923 m*., 9 vai. iš 
ryto, iš namų 2012 So. String 
St. j Apveizdos Dięvo bažnyčią, 
o iš ten i švento Kazimiero Ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.

Nubudę tėvui, brolis 
ir sesuu Genaičiai.

A t

prastas žmogaus užsilaikymas 
ir persivalgymas esą didžiausi 
sveikatos priešai.

Gyventi galima šimtą metų. 
Ir reikią stengtis tiek metų 
išgyvent. Ir toks ilgas išgyve
nimas nereikalaująs nepapras
to gyvenimo, bet paprastų pa
prasčiausio, bet tik hygiėniško 
gyvenimo.

Kovoja prieš Amai

ap- 
i šė

mė vakar uždraudimą (injunc- 
tion) prieš Amalgameitų uni-

B. Shane kompanijos

didžiti- 
uųijos

įlai Jungtinės Tarybos virš- 
ninkų ir atskiriu narių, mato
mai darbininkų, kurie dirbo 
dirbtuvėje ir už bandymą su
organizuoti uniją tapo 
t i nuo darbo.

Labai stebėtina, kad 
lės firmos nusileido
reikalavimams, O mažosios fir
mos, kaip B. Shane Co., prieš 
uniją šiaušiasi ir nepasiduoda. 
Ir, matomai, nesileidžia, kad 
jų dirbtuvėse butų suorgtni- 
zuota unija.

Labai galimas daiktas, kad 
užpakaly tokių dirbtuvių sto
vi didžiosios firmos, kurios 
remia mažesnes dirbtuves ko
voje prieš uniją.

Darbininkai turėtų didesnės 
vienybės ir susiklailsimo lai
kytis, kad prieš visa tai atsilai
kius. — Žinąs.

--------- -----------

Prohibicijos agfentŲ 
’ skaičius sumažintas
Visoje Illinois valstijoje pro7 

hibicijos agentų skaičius su
mažintas iki šešiasdešimts 
penkių. Tatai padaryta, sako
ma, todėl, kad nesą pinigų jų 
užlaikymui.

Penki agentai šiomis dieno
mis. turėję ‘'rezignuoti’”, nes 
nebuvę iš ko juos toliau palai-

Išmušė vyrui dantį; 
divorsas

Vis tik kad ir moterims drau
džiama vyrams dantis dau
žyti.

DelUah Furlon-g, 3121 50 
avė., nužiūrėjus, kad jos vyras, 
\Villiam Furlong, 73 m. am
žiaus, “turįs gerą akį ant mo
terėlių”, suruošus jam “pirtį”’; 
po kurios, suprantama, jis ne
tekęs keleto dantų. Po to, jis 
pareikalavęs persiskirimo ir 
dabar gavęs divorsą. Teisėjas 
pareiškęs, kad vis tik kad ir 
moterims n(ęsą 'galima savo 
vyrams ražu dantis tupinėti.

Juodu apsivedę 1919 m.

Munšainės aukos
Nuo Naujų Metų iCook kauntėj 

mirė 161 asmuo ; nuo \ mun
šainės. '
Pereitų ketvirtadienį polici- 

,ja| pranešta, kad tų dieną du 
žmonės mirę nuo munšainės. 
Tai jau viso nuo Naujų 
b ils mirę nuo munšainės 
kantėj 161 asmuo.

Metų
Cook

visi darbininkai dirbame, kad 
įsgijus nuosavą namą Rose- 
lande. Mes patys kiek išgalė
dami perkame bendrovės Še
rus ir kitus raginame pirkti. 
Tik daugumas musų lietuviškų 
biznierių vis dar ignoruoja mu
sų pradėtąjį darbą. Tik kele
tas jų turi pirkę stambesnių 
Šerų, kiti tik po vieną ar du, 
dauguma vtisai neturi, o kai 

piais susirinki- 
, kad nieko M

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Pranešimai ISRENDAVOJIMUI
North Side. — A. L. T. Sandara 

23-čia kp. rengia išvažiavimą į Jeffer- 
’sono! girias, nedėlioję, liepos 8 d., bus 
programas su prakalbomis. Visus 
kviečia skaitlingai atvykti.

— Rengimo Komisija.

ANT RENDOS krautuvė, renda pi* 
gi, naujas namas. Vieta gera dėl vi
sokių biznių. Kreipkitės pas savi
ninką ant 2 lubų.

Phone Yards 6894 
3990 Archer Avė.

Anglis Davis, 40 m. amžiaus* 
4218 Cottagc Grove a v., rasta 
policijos negyvas kambariuose, 
811 Miller gat. Apie tai buvę 
nežinomo žmogaus policijai 
pranešta. Trys asmenys tuose 
namuose areštuoti.

Fred McVeagb, 35 m., 617 
W. Madison gat., tą pačią die
ną miręs Henrotin Memorial 
ligonbuty nuo munšainės. Kiek 
laiko atgal policistai radę jį 
gatvėj veik visai nusigėrusį.

Abudu, sakoma, užsinuodiję 
naminėle.

Lietuvių Rateliuose
ROSELAND

Iš L. D. N. Bendrovės darbuotės

Liepos 2 d. buvo Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės 
pusmetinis susirinkimas. Nors 
buvo pusmetinis susirinkimas, 
bet šėrininkų atsilankė neper- 
daugiausia. Atidarius ^susiirin- 
kimą, eita prie rinkimo tvar
kos vedėjo, kuris tapo išrink
tas Kupreišls. . Po to, sekė 
skaitymai šėrininkų ir direkto
rių praeitų susirinkimų pro
tokolai, kurie su pataisymais 
ant vietos likosi priimti.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad pinigai pusėtinai plau
kia į iždą už šėrus. Kurie tik 
painia knygutes, 
keletą šėrų per

Kontrolės ir 
misijos pranešė, 
metinio raporto
gusios, nes šėrų pardavėjų kny
gutės yra išdalytos šėrinin- 
koms. O be jų, nesą galima 
prirengti raportas. Gi rinkti 
knygutes kaip tik pakenktų va
jui. Pranešimai priimti vien
balsiai. šėrininkai nepageida
vo, kad rengtų pilną raportą, 
nes jie žino, kad viskas tvar
koje yra.

Pianų komisija praneša, kad 
jau pavesta architektui paga
minti 
už jį 
pats 
gauti

parduoda po 
menesį.
revizijos ko- 
ktjd jos pus- 
dar nepriren-

kurie 
buvo

tikrą bendrovei planą ir 
suderėję $500.00. Ir tas 
arekitektas pasižadėjo 
leidimą statymui namo. 

Už išmieravjimą lotų ikamar-
ninkui užmokėję $35.

Nesilankant vienam komisi
jos nariui į ^ susirinkimus, ta
po išrinkta jo vieton naujas, 
butent, Kupreišis.

Susirinkimas pareikalavo 
korespondento išduoti savo ra
portą. Jis pranešė, kad jis 
parašąs po dvi korespondenci- 
ji kas mėnesį.

Draugijų delegatai, 
pereitame susirinkime
susilaikę nuo balsavimo, kas 
link gaminimo plano, šiame 
susirirtkime pristojo, nes buvo 
informuoti nuo draugijų.

Susirinkimas, nors nelabai 
skaitlingAs, bet pakeltus klau
simus labai rimtai svarstė. Vi
sų šėrininkų, kaip matyt, toks 
■nusistatymus, kad ant žūt būt 
įsigyti nuosavą namą Į Rose- 
lande. Ir visi, kurie t^k pa
ima šėrų knygutes, pusėtinai 
daug šėrų parduoda per mėne
sį. Ir nuo visų šėrų pardavė
jų tenka išgirsti štai ką:' “Mes

‘ A

m u 
nebusią iš tos bendrovės ir tt. 
Rot reikia priminti, kad namas 
bus pastatytas. Tik įdėkite 
tiek pat savo turto, kiek jau 
yra įdėję darbininkai. Mes tuo
kart pasistatysime, ir tai gana 
greit, tokį nuosavą namą, 
koks bus patogus visuomenei.

Patartina skaitlingiau susi
rinkimus lankyti, nes dabar 
yra svarbus susirinkimai. Ir 
kas kam yra neaišku, kas link 
bendrovės, gabte atsilankyti į 
susi rinkinius ir gauti paaiški
nimų. Tuokart nereikės pa
kampiais vallgomosios aušinti. 
—L. D. N. B. Korespodentas.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
SpulkoA mitingai, o pinigus sumokėti 
galimu kas dien Naujienų ofise, 1789 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ųkėsų Kliubas iš 
Melrose Park rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Tbdel meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yiįa meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas *■’---------- —
lą, 2653 N. Sayrė Avė, 
Taipgi pasveikę r i
Ii susirinkimo, bpt tuojaus atsimal- 
duoti virš minėt 
dantis šio patvaųkymo bus baudžiami 
pagal draugystės 
skas, Rašt., 2351

iiami tuoj;
rašt. D. Dan-
Chicago, III.

finansų

ariai neprivalo lauk-

u antrašu. Nepil-

nutarimą. Ig. Žilin-
Custer St.

NORTH SIDE
1^ A. L. T. Sandaros 23 kuopos 

darbuotės.
—:------T— ' '■

A. L. T. Sandaros 23 kuopa 
čia gyvuoja jau arti dviejų me
tų. Ji priklauso prie North Si- 
des Draugijų Sąryšio. Be to, ji 
dar prisideda prie palaikymo 
Viešojo 'lietuvių knygyno, kuris 
yra vienas kilniausių įstaigų 
šioje kolonijoje tarpe pažangio
sios visuomenės, ir į kurį eina 
visokių pakraipų laikraščiai, 
pradedant nuo katalikiškų ir 
baigiant komunistų. Dar du lai
kraščiai ateina ir iš Lietuvos. 
Tai “Lietuvos Ūkininkas” ir 
“Socialdemokratas”.

Ši kuopa yra prisidėjus prie 
visų viešų visuomenes darbų, 
kokie tik buvo pažangiosios liau
dies proponuoti. Mat prie šios 
kuopos yra susispietę rimti ir 
visapusiškai apsišvietę vietos 
lietuviai, kurie pirmiau nemažai 
darbavosi kitoje draugijose pa
laikymui lietuvių susipratimo ir 
savistovumo dvasios.

Kaip girdėt, rytoj, liepos 8 
dieną, minėta kuopa rengia 
draugišką išvAžiavimą į Jeffer- 
sono miškus. Reikia tikėtis, 
kad nemaža lietuvių atsilankys, 
nes bus gražus programas.

— San dar i et i s-baudi įlinkas.

Damijonaičiy draugy ir 
rėmėjy žiniai

J. Damijonaitis, kaipM. 
jau nekartą buvo pranešta 
spaudoj, nulūžęs koją gulė
jo per keturis mėnesius Gobk 
ligoninėj. Dabar, liepos 1 die
ną tapo pargabentas į savus 
kambarius.

Nors Damijonaitis dar nepa
jėgia Vaikščioti, bet jaučiasi 
daug smagiau savuose kamba
riuose, bent gali sėdėti šalę 
sergančios žmonos. Nors pa
tarnauti jai ir negali tai bent 
žodĄu palengvina jos kentėji-
mus.

Damijonaičių draugai ir rė
mėjai, kurie galėtų ir norėtų 
prisiųsti po kelis dolerius, ar 
užuojautos žodį dėl jų 
mingo likimo, prašomi 
sekančiu adresu: M. J. 
Jonaitis, 6725 Stoney 
avė., Suite 5, Chicago,

Be to, galima siųsti
Damijonaičių rėmėjų būrelio 
iždininkui: S. V. Valančius, 
Universal State Bank, Halsted 
& 33rd st., Chicago, III.

Su pagarba,
A. L. Lukas.

nelai- 
rašyti 
Dami- 
Island 

III.
aukas

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų (; laivakorčių 

skyriaus patarnavimą; atva- 
žiuojA iš Lietuvos Pranas Svi- 
rušis su savo motina.

Pribus laivu Laconia 
Liepos 8 d. į New Yorką.

apie

"-t :

os Draugijos “Rūta” 
jas neįvyks rytoj iš

liepos 11 d. Visi na- 
aiku susirinkti, nes

Lietuvišk 
No. 1 susirinkim 
priežasties šventės. Jis bus laikomas 
antrą antradienį, 
riai malonėkite 
bus svarbių reikalų tarimui.

— Valdyba.

KENOSHA, W 
šimto Apskričio 
Kuopoms praneši 
šimtas apskritis 
arba pikniką, lie 
Vieta išvažiavimiįi vidurkely tarp Ke- 
noshos ir Racino, 
penktoje mylioje 
mentuoto kelio i 
nijos, 
Kenoshos. Kard 
važiuojant, reikia išlipti stotyj “Ber- 
ryvell Road” ir 
chigan ežero yra 
kuriame ir bus šis išvažiavimas.

Kviečiame visų apilinkčs kolioniju 
lietuvius skaitlin ęai suvažiuoti, 
prakalbos ir kiti 2

— Rengimo Komitetas.

IS. — S. L. A. De- 
VVisconsin Valstijoje 
mas. S. L. A. De- 
ruošia išvažiavimą 

bos 8 d., 10 v. ryto.

nuo Kenoshos lygiai 
prie automobilių ce- 

1’ prie strytkarių li- 
kurie eiifia iš Milvaukes iki 

is ar automobiliais

ten ant kranto Mi- 
didelis aržuolynas,

įvairumai.
Bus

vių Draugijos S'avi-Chicagos Lietu
tarpines Pašelpos pusmetinis susirin
kimas įvyks liep
Zvenzek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Svarbių reikalų delei, visi nariai 
malonėkite laiku 

— $

os 8 d., 2 v. p. p.,

susirinkti.
ekr. A. Lungevicz.

lenkų lokalas 38 lie-A. C. w; of Aį
pos 15 <1., Natiohal Grove darže ren
gia pikniką. Nuįo Cicero Avė. ir 22 

mnibusai, kurie veš 
Tikėtai galima gau- 
“Naujienose”, 1739

kad lietuviai darbi-t 
, nežili-

-os gatvės eis b 
žmones į pikniką, 
ti dirbtuvėse ir 
S. Halsted St.

Mes manom’e,
ninkai atvyks į jmusų pikniką 
rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų ir 
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi 
visų tautų darbininkų reikalai yra 
vienodi ir jiems 
šiai palaikyti.

— Staniilaw Kolczak, sekr.

reikalai yra 
reikia draugingi ry-

Roselando. — jLith. Imp. and Bene- 
fit Club mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 8 d., 11 vai. ryto, 10900 South 
Michigan Avė., Aušros kambariuose. 
Nuo pusmetinio susirinkimo dar pra
ilginta 3 mėnesiams 1 dol. įstojimo 
iki 35 m. amžiaus. Ateikite įstoti už 
vieną dol. — Rašt. A. Dausa.

North Side. — Ateities žiedo vaikų 
draugijėlė rengia išvažiavimą į Jef- 
fersono miškusjnedėlioje, liepos 8 d., 
10 vai. ryto. Bus puikus programas, 
kurį išpildys draugijėlės nariai. Be 
to bus skanių gęrimų ir užkandžių.

Visus kviečia Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis posėdis bus Mildos svet. 
antradienį, liepos 10 d.' 7:30 vai. vak. 
Bus išduoti komisijų raportai galuti- 
niam užtvirtinimui ir svarstomi nauji 
reikalai paliečianti vietos reikalus. — 
Meldžiama nesivėluoti.

— Valdyba.

N. S. Pittsburgh, Pa. — S. L. D 
pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie
tų, savame name, 818 Belmont St., N 
S. Pittsburgh, Pa. Visi S. L. D. na
riai gyvenantys Pittsburghe ir .Pitts- 
burgho apielinkėj molonėkit susirinkt’ 
sekantį susirinkiman, nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti, o la
biausia kas link padidinimo namo. .

— D. Kvietkus rašt.

Roseland. — Draugijų Palaikančių 
Aušros Knygyną Sąryšis rengia kny
gyno naudai išvažiavimą liepos 8 d., 
12 vai. p. Vieta prie 107 gat. ir Ra- 
cine Avė. Bus duodama dovanos bė
gikams ir bėgikėms. Publika kviečia
ma atsilankyti.

— Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugiškų išvažiavimą 
į miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečia širdingai Kliubas.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 185 
kp. pusmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 8 d., 10 vai. ryto, Ke- 
therine House svetainėj, 188 ir Dedor 
st. Malonėkite visi laiku susirinkti, 
ir naujų narių atsivesti.

— Fin. Rašt. Pranas Budrys.

Cicero Lietuvių Kooperacijos Valdo
mųjų Daiktų Bendrovės visuotinas šė
rininkų pusmetinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 14 St., ir-,49 Ct. 
Visi šėrininkai malonėkite iKiku susi
rinkti, nes yra daug syarbių dalykų 
svarstymui. --- mat bendrovė rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus liepos 15 d.

— Nut. Raštininkas.

J.

Roscland. — S. L. A. 139 kp. mėne
sinis susirinkimas bus subatoj, liepos 
7 d., Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė., antros lubos, kamba
rys 7, 7:30 vai. vak. Atsilankykite vi
si nariai ir norintieji prisirayti.

— Valdyba.

Bridgeportas. —TiŲnois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks šeštadienį liepos 7 d., 8 
vai. vak., paprastoje svet.. 3301 So. 
Morgan gatvė. Visi kliubiečiai malo
nėkite laiku susirinkti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

— A. L Lazauskasš rašt.

Town of Lake. — Dr-stes D. L. K. 
Mindaugio No. 1 pusmetinis susirinki
mas bus sekmadieni, liepos 8 d., 2 vai. 
po pietų, J. Zalundauskio svet., 4501 
So. Hermitage Avė. Visi draugai 
kviečiami laiku susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. A. Jesaitis.

Liet. Kriaučių Kliubd Sav. Paš. su
sirinkimas įvyks panedėly, liepos 9 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai prašomi atsilankyti.

— Rašt. K. Rugis.

Pasaulio Pramoniečių Darbininkų 
lokalo 330 išvažiavimas į Jefferson 
miškus įvyks rytoj, liepos 8 d.,

— Semaška.

Lietuvių Laisvės Kliubo pusmetinis 
susirinkimas bus subatoj, liepos 7 d., 
7:30 vai. vak., Jono Mazelausko svet., 
3259 So. Union Avė. Visi kliubiečiai 
prašomi laiku susirinkti nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. K. J. Demereckis.

Lietuvos Dukterų Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, lie
pos 8 dieną, Mark White Sq. salėj, 
30 ir Halsted g. — Kviečiamos visos 
narės atvykti, yra svarbių reikalų 
apsvarstymui. — Valdyba.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą liepos 8 d., 1:30 vai. po 
pietų, Kukuraitienos svetainėj, 3059 
W. 38 gatves. Nariai priklausantys 
prie minėtos kuopos būtinai teiktis 
atsilankyti ir užsimokėti trečio bertai- 
nio mokesčius.

— J. A. Povilaitis.

PASARGĄ

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padalytos paskelbime, tur 
būt atitaisytos į 24 vai.

■ .Į i|.................   ■

Jokio apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
;dant Naujienų darbininkai geriaug 
ralėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ibejrttini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų nctalpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. ,

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

ASMENŲ J1ESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Mykolo 

Petkaus. Pirmiau gyveno apie 5 me
tai atgal Pittsburgh, Pa. Dabar gir
dėjau gyvena Chicago. Buk malonus 
atsišaukti arba kas žinote praneškite. 
Busiu labai ‘ dėkingas.

A. BRAŽINSKAS, 
3210 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo sesers Magdale
nos Matulevišiutės - Mičiulienės; pa
eina Gražikių parapijos, Kalvarijos 
apskr. Pirmiaus gyveno Pennsilvani- 
jos valstijoj. Turiu svarbu reikalą. 
Ji pati ar kas žinote atsišaukite.

JONAS MATULEVIČIUS, 
8116 W. 42nd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukčs, 
pusseserės Onos Petraičiukės, pusbro
lio Jono Gataveiko, tetos Onos Eru- 
ševičienės, dėdės Antano Petraičio. 
Gyveno Scranton, Pa. Jie patys ar 
kas žinote meldžiu pranešti:

MARY1MERCELIUNIUKĖ
4608 S. Wood St., Chicago

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU sau draugės merginos, 

kuri mylėtų draugiškai padraugauti, 
o jeigu mudu patiktume vienas kitam 
tai mudu galėtuva ir apsivesti. Mer
gina turi būti 20 lig 30 metų. Aš esu 
vaikinas 28 metų. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Atsišaukite laišku, 1739 S. 
Halsted St., Box 280.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų nuo 30 metų Tiki 
40 metų senumo. Aš esu 42 metų se
numo vaikinas. Atsišaųkit laišku. 
Kiekvienai duosiu atsakiną.

3210 So. Halsted St. 
No. 39

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nąs, našles arba senos moters nuo 
metų .dki 40 melų. Aš esu našlys 
3 vaikais. Atsišaukite laišku. 

PETRAS MACIOKAS, 
' 1436 So. Sangamon St.

Chicago, III.

80 
su

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no vaikino, prie blaivų žmonių, kad 
kartais ir valgį galėtų pasaisyti. Tar
pe 14 — 21 gat. netoli nuo Halsted 
Street.<

Praneškite J. R.
768 W.’ Congress St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI kamba- 

ris, dol vieno vaikino, kambarys 
su visais patogumais. Atsišau
kite subatoj po pietų ir nedė- 
lioj.

827 W. 34th PI.

IŠSIRANDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino, didelis ir šviesus ir 
šiaip visi parankumai, elektros Šviesa, 
maudynė; garu apšildomas. Matyti 
galima visados išskyrus nedėlią po 
pietų.

C. SHURN 
318 $o. Richmond St. 

Netpli Sacraneento Boul.

KAMBARYS" ant rendos dek 
vieno ar dviejų vakinų, be val
gio. Atsišaukite subatoj e; po 
pietų arba nedėliojo.
1750 Wabansia avė. 2 lubos iš

ANT RENDOS 2 kambariai dėl 2 
vaikinų, kambariai švarus, ale be val
gio ir ne brangus; prie.mažos šeimy
nos 2 ypatų. Ir vaikinai turi būti šva
rus ir blaivos. Kam reikalinga kreip
kitės: ’,

J. P.
837 W. 33rd PI. 3 aukštis

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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 Lavvndale 0114.

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

2835 Sheffield.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų. \

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

Mihvaukee Avė., Room 407-8
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolph 4209

1893

PRANEŠU Roselando ir apielinkės 
lietuviams, kas turit audeklą ir no
rite, kad pigiai pasiutų tai atneški
te man. Aš pasiusu gerai ir pigiai. 
Taipgi darau ir iš savo audeklo.

W. PETKUS,
320 W. Jllth PI., 2ros lubos

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Reikia -•
VYRŲ. Karpenterią j dirbtuvę, 65 

iki 75c į vai. Pečkunų pagelbininkų, 
55c į vai. Drill press, 60c į vai. Vyrų 
prie elevatorių, $25 į savaitę. Inži
nierių, $40 iki $45 į savaitę. Elektri- 
šenų, 75c į vai. Peckuiių, 60 iki 70c 
į vai. Janitorių, $25 iki $27.50 į sa-> 
vaitę. Darbininkų, 50c į vai. Aliejd- 
tojų, 55c į vai. Tuneli press darbi
ninkų, 55c į vai. Garo pridabotojų, 67c 
į vai. Sargų, $27.50 į savaitę.

MOTERŲ. Indų plovėjų, $18 į sa
vaitę. Moteries į kafeteriją, $15 į sa
vaitę ir valgis. Janitorkų, naktimis, 
trumpos valandos, $62 j mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, - i 

4193 So. Halsted St.

JIEŠKO DARBO
KAM REIKALINGAS drai- 

veris dėl troko. Aš esu exper- 
tas tame darbe/ Kreipkitės:

J. KUKANZA 
3317 Auburn A v. Yards 6061

REIKIA. DARBININKO
MOTERŲ

Reikia—
ANT tikės reikia moters ar mergi

nos, kuri norėtų per vasarą keturis 
mėnesius ar mažiau pabūti ir pagel
bėti po bįski stuboj dirbti. Pragyve
nimas už dyka. Taipgi reikia vaiko dėl 
pasisiuntimo ne jaunesnio kaip 12 
metų.

JOE PAULIKAS
Millburn Rd. Wadsworth, 111. j ,

■

t.
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REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
NAUJIENOS; Chicago,

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
šeštadienis, Liepos 7, 1923

NAMAI-2EMĖ
MOTERŲ

_______ — n — .-.tii-ij-i—Lr~i_ri_~LJ~iJ~i~t_i -f ma

REIKIA merginų abclnam 
namų darbui. Virti nereikia.

PAUL PRICE, 
5726 S. Michigan Avė. 
Tel. Wentworth 7157

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

MOTERŲ
GOAR DIRBĖJŲ

norėsite išmokėjimais, 
BRIDGEPORT AUTO 

SALES CO.,

PARDAVIMUI labai pigiai, štoras 
kendžių, ice cream ir groserio. Ren
da pigi, $18 į menesį, 2 kambariai 
dėl pagyvenimo. Kaina $450. Gera 
proga dėl mažos šeimynos arba mo
teries. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

3747 N. Kichmond St.

PARDAVIMUI gera delikates- 
sen ir grosernė, ice cream ir ne
svaiginamų gėrimų parloras ir 
maži užkandžiai, netoli Tilden 
High School. Aukso mainos dėl 
gero žmogaus. 4754 Union Avė.

Patyrusių, į bresinę fandrę. 
Vėsį darbo vieta skyrium 
fandrės. Gera mokestis, 
valandos savaitėje.

Ateikite pasirengusios 
ban.

3207 So. Halsted St./ 
Chicago, III.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

Reikia -
PERUKŲ išdirbėjų.
Reikia 2 moterų prie dirbi 

mo perukų.
Ateikite į samdymo departa 

mentą:

SEARS’ ROEBUCK & 
Homan Avė. and 
Arthington Str.

CO.

REIKALINGA jauna mergai 
tė ar sena moteris prie pada 
bojimo kūdikio. Gera alga ii 
geros darbo sąlygos. Kreipki 
tęs į saliuną. 3200 S. Halsted SI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ PRIE KARŲ, patyru
sių, riveterių ir buckeriių, prie 
naujų karų. Nėra darbininkų ne
susipratimų. AMERICAN CAR 
& FOUNDRY COMPANY, 

2310 S. Paulina St.

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris. Geras darbas, ge
ra mokestis. Atsišaukite 
jaus.

tuo-

A. Stankus
3307 S. Wallace St.

REIKALINGAS geras buče- 
ris, kalbantis lietuviškai ir len
kiškai. Atsišaukite:

A. ČERNAUSKAS, 
2462 W. 46th PI.
Tel. Lafayette 4536

VYRŲ

STAKO VYRŲ

KUTERIŲ

IR DARBININKŲ

į musų merchandise ir ship- 
ping departamentus. Turi 
mokėti kalbėti angliškai. Ge
ra alga. Malonios darbo ap
linkybės. Ateikite pasirengę 
darban.

SEARS ROEBUCK and CO
Homan Avė. and Arthing

ton Street

REIKIA vyro, kuris moka 
gerai anglų ir lietuvių kalbas 
prie vertimų iš anglų į lietuvių 
kalbą. H. Leibovitz,

1152 W. Boosevelt Rd.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų dirbti Amerikonų apgy- 
ventoj kolonijoj. Turi kalbėti angliš
kai ir lenkiškai. Ir būti patyręs Kai
po pirmarankis bučeris. Geram dar
bininkui gera alga. Atsišaukite greit.

BUSY BEE MARKET
219 E. 115th St.

Pullman 4306

AUTOMOBILIAI

O------------------------ y------------------- -

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

Atsišaukite:
TR1 ANGLE MOTORS, Ine., 

2229 S. Michigan Avc.
Tel. Calumct 5784

Į PARSIDUODA Velley karas 
1921 modelio, 5 pasažierių, va
sarinis, gerame stovyje. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite:
4516 S. Marshfield Avė.

j EXTRA! Trekas pardavimui! Par- 
Į davimui trokas 2-jų tonų ir puses, j<e- 
I riausiame stovyje. Parsiduoda už ga
na prieinamą kainą, nes priežastis 

| svarbi verčia mane greitu laiku par- 
I duoti. Pasiskubinkite ir pasinaudoki
te šita proga. Del informacijų kreip
kitės: 3210 So. Halsted St., Box 38.

PARDAVIMUI automobilius 
- Chendler. Visas kaip naujas ir 

gera visa mašinerija. Parduo- 
• siu už prieinamą kainą. Maty

ti galima vakarais po 5 vai. 
1437 So. 49th Ct., Cicero, III.

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.

PARSIDUODA Chevrolet 5 
sėdynių touring car, gerame 

[stovyje 4000 mylių išvažiuotas 
parduosiu už 250.00. Kreipki
tės: A. J. Lazauskas, 
3339 So. Union Avė. 1 flatas.

I AUTOMOBILIUS dėl parda
vimo, Buick, 5 pasažierių, 1920 
m. Gerame padėjime, mažai 
vartotas. Kaina $385. Didelis 
bargenas. 3020 W. 42 St.

1 HUDSON AlNT PARDAVI- 
mo, gerame stovyje, arba iš
mainymo ant mažesnio road- 
sterio.
1545 W. 47 St. Blvd. 7589

RAKANDAI
! TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
r Vėliausios mados rakandai dėl 5 
kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

PARSIDUODA seklyčios se
tas beveik naujas, iš keturių 
šmotų, buvo mokėta $200.00. 
Parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. Atsišaukite greitai. 
3348 S. Union Avė., 1-os lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI aptieka, kuri 

kaipo aptieka per 50 metų. Lie
tuvių ir Bohemų apielinkėj.

Atsišaukite:
534 W. 18th St.

PARSIDUODA 2 storai, sa
liunas ir Ice cream parlor. Turiu 
parduoti greitai.

Kreipkitės:
201 E. 116th St.

Tel. Pullman 4110

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

Atsišaukite:
3434 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas kur 
galima daryti gerą biznį. Ran
dasi geroj vietoj. Nupirksit už 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
6725 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
f rūktų štoras. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobiliaus ar 
saliuno. Biznis geroj vietoj ant 
karų linijos. Nupirksi! pigiai. 
Kreipkitės: 2515 W. 38th St. .

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų su ekspresą body, naujai per- 
dbrbtas, kaip ir naujas. Parduosiu pi- 
irku arba mainysiu ant automobiliaus 

Kreipkitės:
D. PETRAVIČIA 
948 W. 36 Str.

BUČERNĖ ir grosernė parsis 
duoda pigiai, gera vieta. 5 kam
bariai ant pagyvenimo. Priežas
tis, išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
1866 Lincoln St.

PARDAVIMUI lietuviška ke
pykla, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai iš priežasties ligos šei
mynoje.

Atsišaukite:
1721 So. Union Avė., Chicago

EXTRA! J
TSmykit lietuviai biznieriai, čia 

jums didžiausia proga. Parsiduoda No 
1 saldainių arba Ice cream parlor ant 
Bridgeporto. Pagal teatro. Kampas 
labai senai išdirbtas. Biznis gražiai 
ištaisytas, viskas po šios mados. Sa
vininkas yra priverstas parduoti iš 
priežasties moters mirties. Mylėdami 
šitokį biznį kreipkitės prie savinin
ko po num.

3150 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Ice cream, ken- 
džių, cigarų ir cigaretų štoras ir 
visokių smulkių daiktų. Renda 
pigi. Biznis išdirbtas nuo senai.

Kreipkitės:
3302 So. Halsted St.

AR NORI BARGENĄ, TAI 
PIRK PAS MUS

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI delikatessen ir gro
sernė. Kas pirks viską tuojau parduo
siu už pusę kainos. Pardavimo prie
žastis liga. Yra geras lysas, elektra, 
gyvenimui kambariai, renda $35.

888 Lili Avė., 
Tel. Bittersvveet 0747

PARSIDUODA saliunas su namu. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Par
siduoda už labai prieinamą kainą. Vie
ta yra apgyventa lietuvių. Atsišauki
te tuojaus.

WM. H. NOVEK
29 So. La Šalie St., Room 348 

Nuo 9 iki 12 dienos

PARDAVIMUI grosemė, bučernė ir 
jekemė. Biznis nuo senai išdirbtas, 
geroj vietoj, lietuvių apgyventa, ren
da pigi, ilgas lysas. Priversta esu par
duoti pigiai, nes moteriai persunku 
tokį biznį užlaikyti.

ONA KALĖDIENĖ,
658 W. 35 St., kampas Union Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj. Visokių tautų apgyven
ta. Lysas ant 3 metų. Priežas
tis, turiu du bizniu. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite:

1358 S. Paulina St.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!
Pardavimui 2 augštų muro namas 

2 flatai po 6 kambarius; karštu van
deniu šildomas su 2 boileriais; visur 
ištrimuota kieto medžio; namas apie 
5 metai kaip statytas pagal naujos 
mados; kaina $11,000 yra $4,000 mor- 
gičio; namas yra vertas $13,000 pa
gal šių laikų.

---------------- \
Pardavimui 2 augštų muro namas 

po 6 ir 7 kambarius; yra augštas 
skiepas tinkamas padarymui štoro; 
yra 2 automobiliams garadžius; ne
ša virš 12%; kaina $10,000, pusę rei
kia įmokėti, kitus ant morgičio.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius su garu šildo
mas; yra 3 automobiliams garadžius; 
viskas įtaisyta pagal naujos mados; 
rendos neša $144.00 į mėnesį; kaina 
$12,500; yra $5500.00 morgičio, nerei
kia visų pinigų turėti; namas staty
tas ant pusantro loto.

Taipogi turime daugiau gerų na
mų, didelių ir mažų po 
apgyventas apielinkes. 
dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė.

'(Prie California Avė.)

PARDUODAM ir mainom 
Kurie norite pirkti ar mai
nyti kreipkitės pas:

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA muro namas, van
deniu šildomas, namas sU saliuno biz
niu. Saliunas ir 3 ruimai užpakaly, 
ir 6 ruimai viršui. Labai geroj vietoj, 
prie pat strytkarių barnės.

Atsišaukite prie savininko 
1634 W?69th St.

Medinis namas 7 ir 8 kambariai, 
basementas, cementavotas fundamen
tas. Kaina $2,700.00. Randasi ant 
Brighton Park.

4 kambarių medinis namas ant 2 
lotų su 1 karve, 60 vištų, 30 žąsų. 
Kaina $2500. Įmokėti $1,000.00. Ran
dasi ant 150 Streeto ir Cooper Avenue.

Medinis namas, cementavotu base- 
mentu ir muro fundamento. 1-mas 
floras štoras ir flatas užpakalį ant 
antro floro 5 ir 4 kambariai. Kaina 
$7,500. Įmokėti $3,000. šis namas ran
dasi geriausioj biznio vietoj ant Hal- 
sted prie 35-os gatvės.

Mūrinis namas 2 flatai po 6 kam
barius, elektra, maudynės; augštas 
basementas. Kaind $6,500. Įmokėti 
$4,000. Randasi ant 33čios gatvės 
(Bridgeport).

Mūrinis namas 3 augščių štoras ir 
flatas ant pirmo, 2 po 6 ir 2 po 4 
kamb. ant antro ir trečio. Basemen
tas, elektriką, maudynės. Kaina tik 
$7500. Įmokėjimas pagal sutarties.

Mūrinis namas 2 augščių, elektra, 
maudynės, cementavotas basementas, 
skalbykla 1-mas aukštis, štoras ir fla
tas, ant antro 5 ir 4 kambariai. Kai
na $8,200. Įmokėti $3000. Likusius 
$50.00 į mėnesį. Renda $110.00 į mė
nesį. Negalima rasti geresnio pirki
mo, nes namas viską, pats išsimoka.

Mūrinis namas ant 2 lotų 4 flatai 
po 16 kambarius. Kaina tik $13,500. 
Įmokėti $4,000. Randasi prie Western 
ir Adams.

S NORI LABAI AUGŠTOS 
KLESOS NAMO.

visas lietuvių 
Atsilankykite

COMPANY,

PARDAVIMUI saliunas 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.

---------------------------------------------------- ,---------------- ------------f—---------------------

FARMOS, ŪKĖS. Geras laikas 
pirkti; viskon gali matyti. Mes turim 
1000 farmų ant pardavimo ir mainy
mo, visose dalyse Amerikos, taipgi 
ūkės yra nupigintos, ant pusės kai
nos; dabar parduodu už Government 
kainą ant išmokėjimo. Derlinga že
mė, užsėtas javais ir gyvuliais. Arti 
miestų, po $12.00 už akrą.

P. D. Andrekus, 
Real Estate, 

Pentwatęr, Mich.

PARSIDUODA namas su 3 lotais, 
9 kambarių, elektra gasas, karštas 
vanduo ir visas įtaisymas. Garadžius, 
vištinyčia ir apie 150 vištų karvė. 
Atsišaukite 3611 W. 55th PI. arti 
Kedzie, subatoj visą dieną ir nedėlioj 
iki 12 vai. ryto.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vvandeniu 
šildomi prie Marquette Manor arti 63 
gatves ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

6 flatai po 5 kambarius, 4 karų ga- 
radžius, lotas 132 pėdų pločio, 125 pė
dų ilgio. Randasi priešais Palmer Park 
Negali būti geriau. Įmokėti $17,000. 
Kaina $40,000.

2 flatai po 6 kambarius. Renda 
$200.00. Randasi geriausioj vietoj
Chester Highlands, kur galima va

žiuoti ant gelžkelio ir karų lainu. 
Kaina $18,500. Įmokėti $8,000.

3 flatai po 6 kambarius ant 50 pė- 
Įmo-

PARDAVIMUI

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, 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 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. įmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų.

Diderta 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 

3335 Soutjr Halste<įst., Yards 6894-'

PAllDAVIMUI 6 ruimų bun^- 
galow ant cemento stulpų ir tvir
to pundamento pastatytas. Gar 
radžius dėl 4 mašinų, lotas 60x 
125. Ypata nupirkusi tikrai bus 
užganėdinta. 6034 So. Kolin 
Avė., Tel. Prospect 9159.

du loto prie pat Palmei’ Park. 
keti $15000. Kaina $22,500.

PARDAVIMUI namas ir bu
černė, gera vieta. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
4350 So. Wood St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, gera vieta ir geras biz
nis. Geri žmonės gali padaryti 
gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
1731 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, barnė dėl karvių ir 
vištininkas. Randasi netoli 
Siimmit, III. 5127 So. Oak Park 
Avė., 3 blokai north nuo 
Archer Avė. Kaina $1,500.

PARSIDUODA mūrinis 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.

GERIAUSIS BARGENAS 
Iš DIDŽIŲJŲ.

12 fl. ir janitor fl. Kampinis beveik 
naujas mūrinis namas prie Jackson 
Parko, arti 68-tos ir Dorchester Avė. 
Rendas dabar $1,000 į mėnesį, o po 
October 1-mos bus $12,500 į metus. 
Kaina $62,000. Įmokėti $20,000. Na
mas pats išsimoka. Nerasi geresnio 
pirkimo toj apielinkėj.

DAR BARGENAI.

FARMA, ŪKĖ, LABAI PUIKI 
45 akrų užsėta javais, geri budinkai, 
3 arkliai, 4 karvės, telyčios, 7 kiau
lės, 200 vištų, 20 ančių, 13 kalakutų 
ir rakandai, viskas už $3000, įmokėti 
nuo $800 ar daugiau. Priežastis, vy
ras mirė, tur būt parduota į 10 dienų 
laiką.

P. D. ANDREKUS, 
REAL ESTATE,
Pentvvater, Mich.

Beveik naujas mūrinis' namas 4 fl. 
su miegamais porčiais. Renda $200.00 
į mėnesį. Kaina $14,500. Įmokėti $7000 
Likusiais kaip rendą.

Kampinis muro namas 6 flatai po 
6 kambarius. Elektra, maudynės, aug- 
štas basementas. Kaina $14,500. Įmo
kėti $7000. Likusiais pagąl sutarties 
be komišon.

Pirm negu pirksit namą visados 
kreipkitės pas mus, nes mes turim 
didžiausį išsirinkimą namų visose 
lonijose Chicagos ir musų 10-tis 
rai išlavintų pardavėjų duos jum 
sakantį pardavimą.

DIDELIS BARGENAS ANT NAMO
Gražioje miesto dalyje, pietvakari

nis kampinis mūrinis namas lotas ša
lyje, apsodintas medžiais ir žole na
mas du flatai po 6 kambarius ir apa
čioje štoras ir trys ruimai pagyveni
mais flatais, pečiais šildomas, apačia 
fornusu šildoma, užpakaly garadžius 
dėl dviejų karų. Store yra grosemė 
ale yra labai gera vieta atidaryti bu- 
černę. Apgyventa visokių tautų ir 
Lietuvių viskas parsiduoda .labai pi
giai, nes savininkas apleidžia miestą 
Atsišaukite pas savininką.

5700 So. Morgan Str.'

PARSIDUODA labai pigiai biznia
vas mūrinis namas 2 aukštų, 8 me
tai kaip statytas, Halsted St. priešais 
33rd Place. Maudynės, skalbynės, elek
tra ,aržuolo vidus ištaisytas, 85 pė
dos cimentinis beizmentas.

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St.

ko- 
ge- 
at- MŪRTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Biznis 
geras. Parduosiu su barais ir ki
tais įrengimais.

Atsišaukite:
562 W. Boosevelt Rd.

PARDAVIMUI kendžių ir mo
kyklos reikmenų krautuve, tar
pe 3 mokyklų. Daromas yra ge
ras biznis.

Atsišaukite:
1805 W. 46th St.

PARDAVIMUI grosernė ir ki
toj vietoj saliunas ir trokas. Abu 
du bizniai yra gerai išdirbti per 
daug metų. Renda nebrangi. Nu
pirksi! pigiai. Priežastis parda
vimo svarbi. Abudu bizniai ir 
trokas parsiduoda skyrium, taip 
kaip kam reikalinga.

2547 So. Halsjcd St.
Tel. Yards 3550

PAiR Dl A V1MTJI coniLi n at i on 
i

pečius. Vartotas tik 6 mėne
sius. Parduosiu už pusę kai
nos.

1904 N. Austin Avė.

PARSIDUODA Restauracija, geroj 
vietoj, biznis išdirbta per keletą me
tų. Lietuviai ir kitokių tautų kostu- 
rneriai. Pardavimo priežastis — ne
sutikimas partnerių.

Atsišaukit,
Naujienos, Box 281

PARSIDUODA bučęme ir grosernė 
bai geroj lietuvių apgyventoje vie- 
je.» Del platesnių informacių kreip- 
tės laišku ar ypatiškai pas.

A. RASIMAS,
9Ž53 Cardonia Avė., 

Detroit, Mich.

PARDAVIMUI saliunas, ‘5 pool 
room stalai, bowling-alley. Randasi 
vienoj geriausioj vietoj, prie transfer 
kampų. Pietinėj dalyj miesto. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis parda
vimo turiu kitą biznį.

Atsišaukite:
523 W. 120th St.

3 flatų, moderniškas, prie Garfield 
Bulvaro, $17,500. Moderniškas 6 fla
tų, kaina 4% sykių kaip renda me
tams, $7,000 pinigais galima bus su-

‘ WM. J. McINERNEY,
5731 S. Halsted St.

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

ED REID
3219 So. Wallace St.

2 lubos

S. L FABIONAS CO

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 namai puikioje 

apielinkėje. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant farmos, loto, 
Dry Goods štoro, bučernės arba 
ant kito kokio gero biznio. Kreip 
kitės pas: FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

FiARiMA. Parduodu visai pi
giai 80 akrų farmą. Geros trio 
bos. Kas nori pirkt arba mai- 
nyt, rašykit laišką, duosiu tei
singą atsakymą.

G. Stulga i lis, Liutcn, Mich.

(hicugojB.
809 W. 35th Street, 

Chicago, III.
Tel. Blvd. 0611 ir Blvd. 0774

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. Dearborn St.

MOKYKLOS

Šiaur-Vakarinis kampas 35th PI. ir 
Halsted St. mūrinis namas su 8 krau
tuvėmis prie Halsted St. ir 2 augštų 
frame akmeniniu pamatu. Užpakaly 
daug žemės dėl 'garadžiaus. Renda 
pigi, kaina $3120, išmokėjimais. Mes 
turime taipgi ir kitų gerų bargenų 
augštos rųšies biznio praperčių prie 
Halsted St., netoli '35 St. Taipgi biz
nio ir kitokių praperčių Marųuette 
Manor. •

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

DIDELIS bargenas ant South 
Side praperčių, ^kampas netoli 
63 St. ir Kedzie Avė., turi 6 
flatus, 2 5-5 ir 4-4 kambarių. 
Puikus skiepas, 2 augštų, 6 
metų senumo, garu šildomas. 
Taipgi yra graži 6 kambarių 
frame rezidencija, cementiniu 
pamatu. Kaina $35,000. Išmo
kėjimais. Biznio lotai prie 63 
gatvės, puikioj vietoj. Kaina 
$7,500, $4,000 įmokėti. James 
A. Burke, 736 W. 35-th St. ar
ba 3107 W. 63 St. Atdara ne- 
dėliomis 3107 W. 63-rd St.

KAS NORI LOTŲ PAS VENOLYNO?
30 pėdų lotas prie Marųuette Blvd. 

$850.00. 60 pėdų lotas prie 69th & 
Rockwell St. $1,700.00, įmokėti $800. 
Panašių bargenų daugiau nerasit. Tuo
jau kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St., Chicago.

BRIGHTON PARK
Frame, cottage — 5 kambarių, va- 

na, elektra, toiletai. Kaina $2950.
2 augštų frame cottage, 1-4 kam

barių, 1-3 kambarių. Gasas, elektra 
vanos, fumacc šildoma. Didelis bar- 
genas $3600.

2 augštų frame, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, elektra. Labai didelis bar- 
genas $4800.

2 augštų mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, gasas, elektra, vanos; 37 pė^ų 
lotas, kaina $9200. Pasimatykit su sa
vininku.

specialia!
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.

ANT PARDAVIMO
Brighton Park. Mūrinis 2 lubų na

mas, 5 ir 6 kambariai, elektra, ya- 
nas ,kieto medžio vidus, garadžius. 
Mainoma į gerą lotą ar mažą biznį. 
Kaina $8800.00.

Cicero. Medinis 2 lubų namas, 5 ir 
6 kambariai, cimentinis fundamentas, 
elektra, vapas, stymu šildoma. Kaina 
$7500.00.

West Side. Mūrinis 6 flatais, visi 
po 7 kambarius, lotas 80x137, rendos 
$2.496.00. 1-mas mortgečius yra $10,- 
000.00. Kaina tiktai $16,500.00.

BARGENAS, 2 augštų mū
rinis namas ir 2 lotai, prie So. 
Laflin St., netoli Garfield 
Blvd. Furnace šildomas, 5 ir 
6 kambarių, $3.000 pinigais. 
1614 W. 46 St. Pasimatykitc 
su Stoka

*FARMA w
40 akrų farma, su geru 6 kamba

rių namu, naujos' bamės, 20 mylių 
nuo Chicagos. Mainysiu ant namo 
Chicagoje. Didelis bargenas. Kaina 
$9,'800. KOZLOWSKI BROS., 

2525 W. 47th St.

PARDAVIMUI, 6035 Karlov Avė., 
fialų frame, 2 flatas be rakandų 
kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 

ir elektrinis pečius, lotas

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted SL; * 

Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bfts 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
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

DARGIS & DARGIS
726 W. 18th St. 

Canal 1603

PARSIDUODA naujas trijų augštų 
muro namas, karštu vandeniu apšildo
mas ir visais moderniškais įtaisy
mais labai puikioj vietoje. Ant pirmo 
augšto saliunas, užpakalyj namo ga
radžius dėl 2-jų automobilių. Agen
tai tegul nesikreipia. Kreipkitės tele
fonu 
2305

Canal 0004 ar antros lubos, 
So. Leavitt St.

PARDAVIMUI krautuvė ir 3 flatai. 
Mūrinis namas, garu šildoma, gera 
vieta saliunui arba grošesnei, krautu
vę galimu tuojau užimti. Renda 
$3,000. Kaina $16,800. Lotas 56x125.

J. SMITH,
1444 W. 74th St.

2 
5 
elektra, 
60x125. Kaina $5,000. Lengvais išmo
kėjimais, $2,000 pinigais. Savininkas 
serga ir turi parduoti.

Atsišaukite:
KEDZIE REALTY COo 

6245 So. Kedzie Avė.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori 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 tiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

PARSIDUODA 6 kambarių mūrinė 
bungalow Marųuette Park apielinkėj, 
netoli iVenuolyno. Nupirksite, bus 
prieinama kaina.

2547 W. 71 Street.
Savininkas, 2558 W. 69th St.

II fl. front.

ANT PARDAVIMO pigiai gera pra- 
pcrtė dailus namas, 3 flatai po 6 rui
mus ir 3 po 4, lotas platus, neša' di
deli pelną gera vieta..

Atsišaukite
P. SLAUŽIS,

, 1841 N. Lawndale Avė.

GREITAM PARDAVIMUI
Savininkas numažino kainą per pu

sę ant 4 flatų. Jis turi 3 flatufc po 5 
kambarius ir 1 flatą 6 kambarių, skie
pas, įtaisymai apmokėti. Ketina $7,800 
$2500 įmokėti; kitus kaip rendą.

J. N. ZEWERT & COMPANY 
4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI naujas bungalow, 
vakarinėj miesto daly 5 kambariai, 
lotas 48x125. Kaina $5,800. $500 įmo
kėti, likusius kaip rendą.

Atsišaukite pas:
A. ČERNAUSKĄ, 

4129 South 'Sacramento Avė. 
Ant antrų lubų iš užpakalio.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)



NAUJIENOS

$25.00

Perteklius

Obalęis Savas Pas Savą
Aptariamas iįvisp pusiy

menko

III.

ogo principe

,'tali

Mankete Kainos:

$7.65

(Tąsa ant 10-to pusi.)

“Savas pas Savą — 
Lietuviai pas Lietuvius”.

savyje daug 
Ir turint tą

Apie likusį po mirties turtą. 
Klausimas.

Yarras, 
Herrin, III.

$17.00
$24.00
$25.00

Kas mano pirmąjį kelią pasi
likai, tegul juo eina ir tegul nie- 

ą nebeturi su lietuviais, 
greičiaus jis atsitrauks

Tautybė i— kalba >—7 papročiai, 
savitarpinė paguoda—pagalba

$4.00 
iki I

Al; Margerfo rimtame 
straipsnyje nurodo, jog “Sa
vas pas Savą’’ y-ra savitarpi
nės pagelbos kunijimo prin
cipu.

...... , :------ ------------------- 1 *’"jt**'--------  1
Chicago, III., šeštadienis, Liepos-J u ly 7 d., 1923

Pork loin, žalia 16 iki 17c 
Plate beef $16.50 iki $17.00 i 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 (
Kava (New Yorke) $7.00 iki $8.55

ŠIENAS:
Rinktinių motiejukų 24.00 iki $25.00 
Motiejuku šienas No. 1 28.00 iki 

$24.00 ’
Motiejuku šienas No 2 19.00 iki 

$22.00 ‘
Motiejukų su dobilais $13 iki $20.00 
Dobilai No. 1 $16.00 iki $17.00 
Dobilai No 2 $13.00 iki $14.00 
Sienas papr. maiš. $12.00 iki $16.00 
Šiaudai rug. $12,00 iki $13.00

šiaudai aviž. $10.00 iki ' $11.00 
šiaudai kviet. $10.00 iki $11.00 
Alfalfa No. 1 $16.00 iki-------

TRĄŠOS:
Trintas kraujas, vienutė 
Netrintų kaulų tonas $15 
Atmatų tonas apie $5.00 
Trintų kaulų tonas $22 iki 
Virtuvių kaulų tonas $22 iki

RIEBALAI:
Lajus 9c
Lyditi taukai valg. 14c
Taukai 7’2 c
Stlažimas S’/zc
Bovelnos aliejus 9c

Pradėjusią savaitę olselio 
kainos įvairiems produktams 
Chicagoje buvo sekamos:

išnaudoti savo 
turime siekti 

<ą tik dirbame,

Sviestas, svaras 32 ir 37c 
Kiaušiniai, murzinieji 18c 
Kiaušiniai, švieži 21c 
Kiaušiniai, extra 24 iki 26c 
Suris svaras 20 iki 24c 
Vištos gyvos 19 iki 23’^c 
Vištos broileriai 38 iki 40c 
Gaidžiai gyvi 12c 
Antjs 18 iki 20c 
Vištos šaldytos 24c 
Broileriai šakį. 38c 
Pupos, navy, už 100 svarų 

iki $7.90.
• Medus, baltas 9c iki 11c 

Medus, tamsus 7c 
Serbentos, keisas $2.50 
Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.50 
Melonai, kreitas $3.00 iki $3.25 
Arbūzai, vagonas $300 iki_$600

DARŽOVĖS:

Asparagai, , kreivu, $2.00 iki $4.50 
Burokai, bask. 50o iki $1.00 
Kopūstai, kreitas50 iki $2.25 
Morkos, amperiaĮ $1.25 iki $1.75 
Koliflaurai, kreitas $1.50 iki $2.25 
Celerės, kreitas $19.00 iki $11.00 
Agurkai, baksas $2.00 iki $3.25 
švieži žirniai, kreitas $7.50 
Salotos, kreitas $3.00 iki $3.50 
Svogūnai, maišas $8J)0 iki $3.50 
Pipirai, kreitas $2.00 iki $8.50 
Pupos šviežios, amp. $1.50 iki $2.50 
Tom-atos, kreitas $5.00 iki $6.00 
Griežčiai, amp. $1.00 iki $1.50

Baltoji 40c
Trout 32c
Karpiai 6c . *

JAUTIENA:
šonkauliai 21 c 
šlauriis 34c 
čoks 10c

VAISIAI:
4 

Bulvės šviežios, maišas $2.50 iki 
$3.00 i

Obuoliai, basketas $1.00 iki $4.00 
Bananos, bunčius $3.00 iki $3.25 

.Citrinos, keisas $10.00 iki $11.00
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $6.00 Z 
Pyčių, keisas $3.50 iki $4.00X'*^ 
Slyvų, kreitas $1.50 iki $2.00 
Žemuogių 16 kvortų $2.00 iki $2.75 
Juodosios $4.00 iki $5.00
Mėlynės, keisas $5.00 iki $8.00 
Agrestai, keisas $2.50 iki $3.00 
Avietės, raud,. $4.00 iki $5.50

JAVAI:
Kviečiai, liepos, buš. $1.01 iki $1.03 
Kviečiai, rugsėjo $1.02 iki $1.04 
Kviečiai, gruodžio $1.05 iki $1.07
Komai, buš. 70c iki 80c
Avižos, buš. 35c iki 37c
Rugiai, buš. 62c iki 65c
Miežiai, buš. 50c iki 57c

MĖSOS:

Rūkyta kiauliena, ham 20 iki 22ę
Rūkyti lašiniai 20 iki 21c
KonserVuota kiauliena 15 iki 16c

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Part Two I Antra Dalis Į
No. 159VOL. X.

Pastabos apie Biznio

Ne bile kaip, bet tobulai
Priimant, ir vykinant gyve

nimai) obalsį “Savas pas Sa
va“ lietuviams reikia priimti 

* T . •
ir dar uoliau vykinti gyveni
mai) kitą svarbų obalsį: “Ne 
bile—kaip, bet tobulai.

tautosPa* daugeli musų 
žmonių yra gana daug 
dimo, daug neatklos, 
bile kokio atlikimo dalykų.

Tai yra yda, kurią turime 
vyti lauk.

Mes turime 
talentą pilnai, 
visame kame, 
tobulumo.

Mes turime 
įgimtos spėkos.

bile kaip atlikti 
stačiai nusidėji-dalykus yra 

mas.
Kokį darbi nedirbtume, ko- 

neturėtume, ar 
tai būtumei kas paprastu dar
bininku, kas daktaru, kas ku
nigu, kas advokatu, kas krau- 
tuvninku, kas kitokiu biznierių 
t—visi ir kiekvienas atlikime 
savo darbą gerai, su pilna ati 
da, sąžiningai, su visos savo 
žinijos pagelba, su visu uolu
mu, greitumu, smarkumu, 
vienu žodžiu, atlikime savo 
darbą tobulai.

O mes tą galime- padaryti.
Ir kada taip visi .darysime, 

tada tikrai neturėsime nei ma
žiausios abejonės eidami sa
vas pas savą.

— Kl. Jurgelionis^

Atsargiau,'
KLAUSIMAI IR AT 

SAKYMAI

laiku biznio 
srityje dalykai Amerikoje ėjo 
vis geryn. Daug kas net lapo 
vėl perdaug išpusta.

Po krizio, kurs įvyko 1920 ir 
1921 metais, atsitaisymas netu
rėjo taip gerit įvykti. O kad 
įvyko, tai vėl turės būti atpuoli- 
mas. Tą jau rodo didelis ir ne- 
sitaisąs šėrų puolimas New Yor- 
bo biržoje.

Gali labai būti, kad neužilgo 
Amerikoje vėl turėsime kiek blo
gesnius laikus. Kiek ilgai jie tę
sis, negalima tikrai pasakyti. 
Pablogėjimas. betgi bus tik laiki
nas, ir neturėtų tęstis daugiau 
kaip metus, o gal praeis ir į šeše
tą mėnesių.

TODĖL REIKIA DABAR VI
SIEMS TRUPUTĮ SUSISPAUS
TI.

Darbininkas neturi praleisti 
visų uždirbtų pinigų, bet kas sa
vaitė kiek nors atidėti ar tai į 
spulką ar tai į banką. *

Fabrikantas turi vartoti eko
nomijos produkcijoj ir nekelti, 
bet greičiau numažinti kainas.

'Biznierius neprivalo skubin
ti es su supirkimu tavorų, nes 
daugelio dalykų neužilgo turės 
atpigti. Kas verta pirkties da
bar, kas neatpdgsj o gal greičiaus 
pabrangs — tas buvo nurodyta 
pereitos subatos Biznio Apžval
goje. ♦

Tiesa, kaikuriose pramonėse 
jokio pablogėjimo šiuo sykiu ne
įvyks. Tų pramonių darbinin
kai bus todėl geresniame padė
jime, naudodamies laikinu kainų 
atpigimu, o gaudami dabartines 
algas.

Šiais metais Amerikos pramo 
nė žaliosios medžiagos gamini
me atsižymėjo dideliu veiklumu, 
ir to pasekmėje ne vienoje srity
je šiandien jau turime reikmenų 
perteklių.

Kiek kurios žalios medžiagos 
daugiau yra pagaminta negu 
reikia, galima matyti iš žemiau 
paduodamų indekso skaitlinių 
įvairioms medžiagoms už tris 
metus: k015, 1918 įr 1923.

Indeksas yra Babsono Produk
cijos Indeksas, kur 100 reiškia! 
normalę produkciją, imant do
mėn norma'lį priaugimą, o kas 
virš 100 ar mažiau 100, tas rodo 
ar produkcijos perteklių ar ne- 
dateklių. I

Antracito anglis 117.4 138.6
Minkštoji anglis 146.7 193.7
Misingis 171.6 236.0
Bovelna 151.4 164.8
Medis 82.0 88.1
Geležis 150.0 198.4
Vilnos 143.0 152.3
Plienas 187.2 261.4
Cinkas 256.0 270.8
Importo 200.8 209.6

1915 m.1918 m.1923 m.
148.7 
180.0 
170.0 
174.3 

84.1 
201.5 
148.1 
260.0 

*289.1 
326.6

1915 metai buvo pirmais tai- 
symos metais po 1914 metų kri
zio. ' • '

1918 metai buvo augščiausio 
biznio iškįlimo metais.

Šie metai turėtų būti laipsniš
ko atsitaisymo metais, bet kaip 
matyt daugelyje dalykų šių me
tų produkcija yra lygi 1918 me
tų produkcijai. ’ Medžiagom per
teklių ypačiai padidina žymus 
padidėjimas importo.

Gerb. Naujienų Redakcija:
Prašau, kad pagarsintu

mėte apie likusį po svetim
šalio mirties turtą Ameriko
je. Ar gali tokį turtą atsi
imti likusieji! (gimines gy
vendami Lietuvoje ir ar bu
tų lengviau su j ieškoti, jeigu 
nabašnikas buvo pilietis ar 
ne?

Atsakymas.

Jęigu žmogus numiršta A- 
merikoje, leiskime, Illinois 
valstijoje, ir palieka turtą, 
kaip tai, žemę, pinigus banke
ir tt., tai jam mirus be testą- žUVRS: 
mento likusieji čia giminės ga
li prašyti teismo, kad paski’ 
tų nabašniko turtui adminis
tratorių.

Jeigu čia pat nesirastų na-» 
rašninko giminių, o giminės 
rastųsi Lietuvoje, tai gyvenan
tieji Lietuvoje gimines gali 
duoti kokiam savo pažįsta- 

am ar ištikimam . žmogui 
Amerikoje ingaliojimą veikti 
už juos čia, prašyti adminis
tratoriaus paskyrimo ir priim
ti už juos turtą.

Jeigu niekas iš nabašninko 
giminių tiesiai ar per įgalioti
nį neatsišauktų, tai nabašnin
ko turtui gali būti paskirtas 
viešas (public) administrato
rius. Tas ’ administratorius 
atiduos giminėms turtą tada, 
kada jie atsišauks. Jeigu gilti
nės neatsišauktų per du metu, 
tai administratorius turi pa- 
jieškoti jų per ' laikraščius 
Amerikoje, ir jei tada dar per

šešis mėnesius gimines neatsi- 
šauktų, tai administratorius 
turi pavesti turtą pavieto 
(kalintos) iždininkui. Iš pa
vieto iždininko giminės dar ir 
vėliau gali išjieškoti paliktus 
pinigus, jei duos tinkamus da- 
rodymus.

Ar nabašninkas buvo Ame
rikos pilietis ar ne, tas nedaro 
Skirtumo.

Apie svetimšalių teisę turėti 
žemę Illinois valstijoj.

Klausimas.
Gerb. “N.” Redakcija: 

Malonėkite man paaiškinti, 
ar tiesa, kad fotein^erlai ne
gali pirkti žemės ar namų 
šioj (Illinois) valstijoj.

Skaitytojai. I

Atsakymas.
Ateiviai arba foreineriai Ill

inois valstijoj gali pirkties čia 
žemę (real estate), vienok po 
šešių metų jie turi įsigytą že
mę parduoti, jeigu jie nepasi
daro į tą laiką Amerikos pilie
čiais.

Toks yra Illinois valstijos 
koduose įstatymas.

Faktinali, tas įstatymas nė
ra pildomas. Vienok jeigu 
kas apskųstų tokį ateivį ne
tampant piliečių po šešių metų 
valdymo žemes ir to skundo 
paklausytų prokuroras,
ateivio žeme galėtų būti par
duota teismo nutarimu.

— Kl. Jurgelionis.

Dr. A. L. Graičunas pa
duoda daugiau pavyzdžių ir 
kviečia remti Halsted St. lie
tuvių biznį, j

------------L,--------

Drg. Skamapakus irgi ne
mato
Savas pas Sayį.

Apie vykinimą lietuviuose prin 
cipo “Savas pas Savą“ atsiliepė 
dar keletas veikėjų.

Iš prisiųstų atsiliepimų šian
dien talpiname straipsnius: Al. 
Margerio, kurs neužilgo baigs 
medicinos mokslo, Dro A. :L. 
Graičuno ir drgo Skamaiako^ 
Kiekvienas iš rašytojų paduodu 
vis naujų išparoaymų; kodėl yra 
reikalinga ir naudinga visiems 
ietuviams (be partijų skirtu
mo) išmintingai laikyties obal- 
sio ‘‘Savas pas Savą“ ir kiek 
galima daųgiaus > reikalų atlikti 
pas savuosius.

Nestebėtina, kad Amerikos 
lietuviai šiandien jautriau atsi
lieps į pąšaukimą laikyties savų- 
. ų, negu kad tai galėjo būti pir- 
miaus, nes šiandien Amerikos 
lietuvių išlikimas kaipo lietuvių 
yra didesniame pavojuje negu 
buvo kada nors pirma.

Ištikro Amerikos lituviams 
tėra dit keliu:

1; arba mesti savuosius ir kuo- 
greičiausia ištautėti;

2. arba laikyties savųjų ir su
traukus visas lietuviškas 
spėkas į vieną krūvą, pasi
likti lituviais bent tiek, kiek 
čia vokiečiai pasilieka vo
kiečiais.

nes 
nuo lietuvių tuo jam bus geriau 
jo pasirinktame kelyje.

Kas nori ar gali tik antruoju 
keliu eiti, tas savo išlaikymui tu
ri reikalauti nuo' savęs ir kitų 
vientaučių, kad lietuviai laiky
tųsi lietuvių, nes tik tadk kiek
vienam lietuviui bus geriau ir 
lengviau gyventi šioje šalyje.

Mes manome, kad pirmuoju 
kenu tegali nueiti tik vienutės, 
tik nedidelis skaičius pavienių 
žmonių. Musų lietuviška didelė 
ateivių visuomenė visvien pasi
liks lietipriška, ir jeigu joje lie
tuviai nerems lietuvių, tai visi 
lituviai turės būti mokinami, ve
dami, niekinami ir išnaudojami 
tik svetimtaučių. Jeigu lietu
viai nėra indijonais ar kokiais 
kitais žemo protp kulkiniais 
žmonėmis, jeigu lituviai gali tu
rėti ir savo organizatorius, ir 
savo laikraščius, ir savo biznius, 
ir savo daktarus, ir savo advo
katus, tai lietuviai turi eiti pas 
lietuvius.

Savas pas savą yra labai 
brangus principas

Savas pas saVą — tai istik- 
ryjy yra labai vertingas prin
cipas. Imkime jį ir įkainuoki
me, tarytum kokį nejudinamą 
turtą, žinoma, čia faktų rei
kia. Taigi štai jums faktų net 
visas glėbys:

Savas pas savą principo šir
dį sudaro tautybe,'kalba ir pa
pročiai, o viršutinį klodą—tai 
savitarpine paguoda ur lpaga'1- 
ba.

Tautybė, tarytum koks tai 
magas/, sukaukia žmones 'į 
krūvą ir padaro iš jų stiprią 
organizaciją. Bet tik organi
zacijoj yra galybė, taigi ir aiš
ku, jog tautybė teikia mums

kia-iš pricipo savas pas” savą?

Kur yra stiprus tautiški ry
šiai, ten ytin puikiai bujoja 
savitarpinė paguoda ir pagal
ba. “ O mes jug<gyvename tarp 
svetimų, todėl mums tokia pa
guoda, ir pagalba yra baisiai 
reikalinga. Bet, atminkite, 
kad tokia ; savitarpinė paguo
da ir pagalba plaukia iš prin
cipo savas pas savą.

Beveik 90% lietuvių ateivių 
(čia turiu minty tuos, kurie 
skaityti .moka) tik lietuvių 
kalba laikraščius ir knygas 
skaityti galį. Taigi ir apšvie- 
tą vientik iš lietuviškų laikraš
čių n*xju)ygų semti tegali. Čia 
principą^ savas pas savą, todėl 
stovi priėš mus kaip ir koks 
milžiniškas žibintuvas, nes [jei
gu ne jis, tai tik lietuviškai 
skaityti mokantiems amžinoje 
tamsybėje merdėti reikėtų.

Paprotys, sako, tai ,antras 
prigimimas. O jau ytin senes
niems lietuviams ne tiktai 
sunku, bet net ir visai negalima 
senų papročių* nusikratyti ir 
naujais persiimti. O todėl tai 
ir negali jie prie kitų- tautų 
žmonių prisišlieti ir jaustis, 
kaip • namie. Ir jeigu ne prin
cipas savas pas savą, tai ši
tiems lietuviams, kaip" pakly
dusioms avelėms įgyventi rei
kėtų. Jų gyvenimas butų taip 
monotoningas; kad vargu ir gy
venti jis butų kiek tevertas.

Amerikos lietuviai, kaipo 
darbininkai, kaipo biznieriai, 
kaipo profesionalai ir kaipo 
visuomenės veikėjai šiandie 
ištikrųjų labai aukštai tauty
bes išlaikymo principe pašokę 
tėra. O tai betgi < reiškia, jog 
principas savas pas savą jau 
senai lietuviuose gyvena ir di
delį darbą dirba. Tik gal ne- 
kurie jo ' nematė ir maža ką 
apie jį težinojo. Bet jis turė
jo gyventi ir savo darbą varyti, 
nes kitaip,- tai Amerikos lietu
viai tokio didelio progreso nie
ku budu butų nepadarę.

Todėl čia neina kalba apie 
naują principą, bet apie jau ge
rai suaugusį ir daug dirbusį 
principą. .Tik dabar, ponui 
Jurgelionilii gerą pradžią pa
darius ,duokime šitam princi
pui —savas pas savą— daugiau 
gyvybės ir stiprybės. O tai 
ve reiškia, .— duokime jam 
gryno lietuviško kraujo, kad 
jame lietuviška širdis smar
kiau muštų ir lietuviška sie
la gyyiau jaustų.

Apie šovinizmą, tai čia ne 
kalbos negali būti. Čia reika
las eina ne apie tai, kad save 
mylėjus, idant kitą neapkęsti, 
bet apie tai, kad save mylėjus 
ir geibėjas, idant nuo kito pe
čių sunkią naštą nuristi ir Jo 
gyvenimą lengvesniu padaryti. 
Juk jeigu Amerikon lietuviai 
daugiau savo gerove rūpinsis, 
tai Amerikos žmonėms mažiau 
dirbti reikės, kad ve tamsius 
ateivius daugiau sukulturinus 
ir šitam kraštui atatinkamais 
žmonėmis padarius.

Antra. Žmogus, kuris tik dėl 
savęs dirbtų ir gyventų, šian
die jau egzistuoti „ .nebegali. 
Šiandie kiekvienas iš musų 
daugiau dirbame dėl kitų, ne
gu dėl savęs. Netikite? Tai štai 
jums kitas glėbys faktų:

Lietuviai darbininkai, dau
gumoje, pirm gausiant pinigus 
ir eisiant pas lietuvį pirkti, dir
ba už algą svetimtaučiams ir 
jiems nemenką pelną krauja.

Lietuviai: biznieriai, pirma 
galėsiant ką nors lietuviams, 
parduoti, eina pas svetimtau
čius, ten tavorą perka, na ifr 
Svetimtaučiams pelną daro.

Lietuviai protfdsionalai tik 
svetimtaučių mokyklose moks
lus išeina, tai ir pelną svetim
taučiams padaro.

Taigi mes, kaipo lietuviai, 
pasivaduodami principu savas 
pas savą, ne tik kad neskriau- 
džiame kitų tautų žmones, bet 
atpenč jiems naudos darome 
nė kiek nemažiau, kaip ir sau. 
Pirm negu galime ką nors 
savo žmonėms duoti, mes tu
rime iš svetimtaučių imti. O 
imame iš jų juk nedykai,

Tęečia. Jeigu kitos tautos 
savas pas savą principu jau se
nai daug daugiau naudojasi, 
negu mes, ir vis dėlto mes jų 
šovinistais nevadiname, bft 
priešingai jų kultūra ir vie
nybe džiaugiamės, tai kas-gi 
galės mus šovinistais vadinti?

Ketvirta. Kai lietuvis, kol 
sveikas, tik svetimtaučiams 
naudą daro, o lietuvių visai 
nemato, tačiaus, kai suserga 
ar kitokia nelaimė jį patinka, 
pas MetuiflpTs įbėga pagalbos 
prašyti, — tai tokį jo pasielgi
mą niektos šovinizmu nevadi
na. Tai ar galima, lietuvį, ku
ris ir lietuvius rems ir nelai
mei atsitikus, pas juos pagal
bos prašys, šovinistu vadinti?

Vis dėlto, savas pas savą prin
cipo lietuviuose vis giliau ir 
giliau įkūnijant, reikia saugo
tis, idant šitas brangus princi
pas nepereitų sveiko ir šalto 
proto ribų — “beyond the limi| 
cif common sčnse“, ir kad tai 
nevirstu fašizmu — tuo aršiau
siu civilizuotos draugijos 'ne
prieteliu m. Tačiaus bijotis nė
ra ko, nes Arnikos lietuviai 
yra netik > stiprių muskulų, bet 
ir smagetių žmonės. Jie turi i 
pakaktinai smagenų rimtais ir 
dideliais protais būti, ir kil
tus darbus kaip dėl savęs ir 
dėl kitų nudirbti.

—Al. Margeris.

Remkime savuosius, o sa 
viejie mus parems

Ką mes patįs sutveriam, pada
rom, tli ir turime. Svetimtautis 
neprisidėjo ir neprisidės. Tai 
tuščia svajonė, tai veltuo laikas 
gaišinamas.

Pasimokykime iš. netolimos 
praeities atsitikimų ir pergyven
tų laikų, kurie 'mus įtikrina be 
mažiausios abejonės, — kad vie
natinis mums išsigelbėjimas 
yra obalsyje Savas pas Savą!

štai po pasaulinės audros at
gimė ir susitvėrė valstybė Lie
tuva. Reikėjo medžiaginės pa
ramos, nes naujai susitvėrusiai 
Valstybei visko truko. Atsi
šaukta į mus amerikiečius. Vi
si lietuviai sujudo - subruzdo 
griebėsi už darbo, šaukiama 
buvo Amerikoje Seimai. Tve
riama buvo visokiariopos rųšies 
Komitetai. Rinktą aukos. Pirk
ta L. L. Bonai ir u. žodžiu vis
kas buvo daroma, kad sutvirtinti 
besikuriančią Lietuvos Valstybę.

Ką gi darė — veikė svetimtau
čiai, kurie iš lietuvių gyveno, iš 
lietuvių turtus sau krovė? — 
Kiek gi tieji gerbiamieji svetim
taučiai prisidėjo prie Lietuvos / 
kūrybos darbo? — Kiek aukavo 
pinigais? Kiek L. L. Bonų pir
ko? Kiek sumaningų rimtų pa
tarimų mums davė? ~ Nugi 
nieko! Atpenč dagi didžiai mė
gino pakenkti.

Trockis su Leninu išplėšė 
nyčias, išplėštą turtą apvei 
aukso pinigą ir siuntė propagan 
distus - agitatorius - provokato
rius jnusų tarpan sutrukdyti 
ąp.usų darbą. Nors tas jiems ne
pasisekė, tai visgi nemažai su
trukdė tvirtėjimą Lietuvos Val
stybės. Dar ir šiandien tie pro
pagandistai tebevaro savo kenk
smingą darbą.

Tą patį darė ir daro Rymo*— 
piliečiai. Po priedanga katali
kystės tamsiąją liaudį susivarę į 
bažnytinę svetainę, plūdų prieš 
valstybiniai nusistačiusius lietu
vius; pravardžiavo — niekino. 
Nors tai mažai pakenkė, bet vis
gi skaldė jiegas.

Kiek tos aukščiau pamiųėtos 
musų tikro kūno dalys, yra prisi
dėję prie Valstybės kūrybos dar
bo, tai gražiausiai atvaizdena 
“Dirva“ No. 25, 26 ir 27 š. m. 
straipsnyje “Amerikos lietuviai 
it Lietuvos atstovybė”, — Patar
tina pasiskaityti.

Grįžtant prie klausimo “Savas 
pas Savą“ žvilkterėkime, kiek 
mesi turime jiegos pramoninkų, 
męnininkų ir profesionalų ?

Ar turime pakankamai? ar 
visos sritįs gyvenimo reikalavi
mų yra reprezentuojamo*—at
stovaujamos ? |

Ačių prohibicijai musų lietuvis 
daugiau taupus pasidarė, pas jį 
atsirado daugiau pinigo ir sykiu 
daugiau iniciativos. Lietuvis iš
vytas iš karčiamos nebegrįžta 
prie padienio darbininko darbų, 
— prie pušinimo troko. Pasika
sęs - pasikrapštęs - galvą, grie
biasi už biznių, štai čia mes ma
tome išdygo saldainių krautuvė, 
štai Čia maža ir skurdi grosemė- 
bučernė, šalimai skrybėlių krau
tuvė ir tt. — Jau painvairinta.

žiūrėk musų Halsted4 strytis 
tik nuo 31-mos iki 35-Zos gatvių. 
Einant nuo žiemių į pietus —r po- 
dešinės ir kairės. Visko yra. 
Nebfle kokios krautuvėlės, bet 
pilnOj prasmėj žodžio ^prekybos 
įstaigos, arba prekybos vieta, 
čia didžiausios lietuvių bankas 
(Universal State Bank); čia di
džiausia ' Drapanų krautuvė 
(Bridgeport Clothing Co.) čia 
viena iš didžiausių rakandų 
krautuvė (Bridgeport Furnitūra
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REMKIME SAVUOSIUS, O SA- 
VIEJI MUS PAREMS. Munšaina ir Komunizmas

n

(Tąsa nuo 9-to pusi.) ,

Co); Puikiausios valgyklos, žo
džiu beveik kiekviename name 
krautuvė ir tai vis lietuvių ran
kose. Kur pirmiaus karčiama 
buvę — šiandien toje vietoje 
krautuve — keleto tūkstančių 
vertės.

Reikia tik nuims daugiaus su- 
sicementuoti ir likučiai svetim
taučių bėgs nuo Ilalsted stryto.

Lietuviai/ protingai daro iš-, 
pirkdami iš, svetimtaučių namus 
ir lotus nuo Ilalsted stryto. Taip 
ir turi būti.
“ Remkime savuosius, — o sa- 
viejie mus parems. 1— Bridge- 
portas, tai širdis Chicagos lietu
vių, todėl pastangas dėkime, 
kad svetimtaučiai tarp musų ne
įsiviešpatautų su savo bizniais, 
— ir neišnaudotų musų kaip kad 
išnaudodavo iki šiol.

Dr. A. L. Graičunas.

Lietuvių tauta dar toli 
atsilikus

“Naujienos” įvedė “Biznio ir 
gyvųjų reikalų skyrių”. Aš ta
me nematau nieko blogo. Bet, 

^man teko girdėt žmones kalbant, 
ir dagi nebile kokius žmones — 
ne kunigų skvernus proteguo
jančius — o progresyvius, susi
pratusius, kad Biznio Apžvalgos 
skyriuje yra ginama tautiečių- 
biznierių reikalus, — o ne darbi
ninkų.

I

Nors tai nemalonu, bet tiesos 
verčiamas turiu pasakyt, kac 
lietuvių tauta dar toli yra atsi
likus. Kai dar laikraščių nebu
vo ir kai jie dar mažą cirkuliaci
ją turėjo, žmones rašydami laiš
kus savo giminėms bei drau
gams dažnai rašydavo gyvenimo 
reikmenų kainas. Ir taip turėjo 
būt, nes nesant laikraščių nebu
vo galimybes sužinot kasdieni
nių reikmenų kainų ir tt.x Bet 
šiandie, jeigu kuris parašo, apsi
švietusiam žmogui, panašų laiš
ką, tai jis jį skaitydamas spren
džia autoriaus gabumus ir sako: 
Ką tamsta čia parašei, tik laiką 
eikvoji, nes aš visi, tą žinau iš 
spaudos, kur aprašo tuos daly
kus specialistai. Iš tiesų, kįpk, 
daugiau “apsitašęs” žmogus, sa
vo laiškuose tokių dalykų jau 
nemini, nes jis žino, kad laikraš
čiuose tas viskas yra aprašyta 
ir dar daug tinkamiau negu ji
sai gali parašyti.

Taigi, užtenka prisiminti tik 
to, kad toks skyrius “Naujieno
se” yra reikalingas, ne dėl biz
nio, o dA žinojimo. Kitaip kal
bant, aišku, kad ir socializmo 
eroj panašus skyriai turės būt 
laikraščiuose, o jei to nebūtų, 
tai žmonės patys turės nuvažiuot 
ir ištirt, kur ir kiek javų užaugo 
ir kur ne ir tt.

Be to yra ir to^ių, kurie įsi
kalbėję pasako, kad “Naujienos” 
Biznio Skyriuje remiančios šovi
nistus ir tik todėl, kad tame 
skyriuje yra kalbama “Savas 
pas Savą”. Iš liesų suprasdamits 
šovinizmo definiciją ir gjr- 
dėdamas žmogų, ir dagi susipra
tusį, taip kalbant, gauni labai 
nemalonų įspūdį. Mat tie žmo
nės mano, kad su reikalu kreip
sies pas svetimtautį, tai busi 
“internacionalistas”, o jeigu pas 
“savąjį, tai — “šovinistas”.

^lano supratimu, iki kol tau
tietis profesionalas ir šiaip biz
nierius, patarnauja taip, kaip ir 
svetimtautis, tai nematau reika
lo pas jį nesikreipti. Ir dar tuo- 
mi —- nežiūrint, kaip nesuzaba- 
riuotum svetimą kalbą, vienok' 
savo kalboj dalyką galima per- 
statyt aiškiau, negu svetimoj 
kalboj. O iš to yra naudą pa
čiam. Skamarakas.

DAVID RUTTER & CO,‘ 
Anglis ir Koksti

Pirkite anglis tiesiai iŠ Šratai] I
kiemą. s Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296. I
.—r; ■TT~-u . aaa—aMBF

Pagal armėnišką patyrimą- , 
Partuft Juozas Pupa.

Buvo grabus, gražus įgytas. 
Saulė taip skaisčiai švietė, taip 
maloniai šildė, tartum motina 
apglėbusi visą Chicagos miestą 
savo rausvai geltonais spindu
liais glamonėjo jį ir bučiavo. Vi
sų namų langai nukreipti rytu 
pusėn blizgėjo it paauksuoti. -Vi
sur reiškėse džiaugsmas, meile 
ir gyvumas. Jauni medžių lape
liai įkaitinti saulės spindulių pri
pildė orą kvepėjimu, sveikumu ir 
tyrumu.

Einu šalygatviais kvėpuoda
mas pilna krutinę tyrą, kvepan- 
tį orą ir gėrėjuos gražumu pa
vasario ryto, žiuriu ties šalygat- 
vių, ant pievelės po medžių įjli- 
li žmogus: visas dulkinas ir pur
vinas. “Gyvas, miręs ar užmuš
tas?” — Galvoju sau, o širdis 
krutinėję plasta, daužosi, šoki
nėja, tartum paukštė pamuštais 
sparnais, negalėdama palėkti.

Pamažėliais priėjau artyn prie 
gulinčio. Atsargiai padėčiau pir
štais jo nuogąją kūno dalį — 
šilta! Reiškia — gyvas! Ėmiau 
purtinti. žmogus atsisėdo ir 
žvalgosi, žiuriu: — kokia tai 
apgaule, koks pasityčiojimas! 
Tai buvusis mano draugas, įkuris 
trįs metai atgal, susibičiulavo su 
komuriistais ir pabėgo nuo ma
nęs.
z “Tegul bus pagarbintas Leni
no vaidas! Tai čia tu Stepai?!” 
— Surikau pats nežinodamas ką 
kalbąs. s

“BuuuuUtiutiu!” — Subaubė 
Stepas, piktai akis pabalinęs.

“E, jau tu daugiau manęs ne- 
nugązdinsi”, — atsipeikėdamas 
iš susijudinimo maloniai pasa
kiau, — “kol tu gyvas aš tavęs 
nenusigąsiu.”

“Brrrr brrb!”
“Na, vot ir papaiko žmogus! 

Kalbėt užmiršai, ar ką?”
“Vvve, brrrupth!”
°Po plynių! Užraganuotas esi, 

ar girtas?”
“Rrrup... pup... po-vel...rrr...”
“E, užmiršk visas revoliuci

jas, Stepai. Buk vyras, kelkiu ir 
einam pasivaikščioti. Matai koks 
puikus rytas!”

“Kur eiti sakai?” — Pagalios 
ištenejo Stepas.

“Pasivaikščioti.”
“O kam tas vaikščiojimas?”

< “Kad pasimankštinti, tyru oru 
pakvėpuoti, pavasariu pasidžiau
gti.”

“Niekai. Neturiu ląįko.”
“Tai ko guli? Kad oiičiaų ne

pakėlęs, gal per dieną butumi 
gulėjęs.”

‘ Turiu eiti vilnį išnešioti.”
“Kaip tai vilnį?”
“Kas tu per dąfbininkas, kad 

viinieJs nežinai?**
“Aš ne ant vandens » dirbu, o 

ant sausžemio, — bet, pasakyk 
tu man, kaip tu tį darai? Ne
jaugi tu raganium pastojai? 
Kaipgi žmogus gali vilnis nešio
ti!?”

“Ar tu nežinai vilnies?”
“Vilnis aš žinau. Tai yra toks 

judėjimas, kuris padaro vandens 
paviršiu nelygu; kitaip vadina
me bangos.”

“Buržujus daugiaus nieko... 
Vilnis tai laikraštys.”

“Laikraštys! O aš vis galvo
jau apie vandenį, nes tu atro
dai, kaip iš vandens išlindęs.”

Steponas atsistojo. Svyruoda
mas, purtindamos ėmė graiby
tes po kišenes ir spiaudyties. 
Paskui nusipurtino dulkes, kiek 
tai buvo galima, ėmė žinksniuo- 
ti kuitiniuodamas į visas puses, 
lig girtas. Aš ėjau paskui jį ir 
dabojau, ^ad nepargriutų. Eida
mas jis vis spiaudėsi ir vis pa
sakojo apie vilnį, kdlqa tai esan
ti gera, kokia naudinga darbi
ninkams ir Rusijos komuąistus 
ginanti. Rugojo jis pats ant sa
vęs, kad neturi vilnies parody
ti man, ir mane vadino draugu. 
Ėjova iš vienos gatvės į kitą, 
vingiavova, kol pagalios atsidu* 
rėva į namo prieangį, ir jis pa
vadino mane į vidų/ ketindamas 
duoti man vilnį.

Jėjova vidun. Keturi vyrai ir 
viena moteris sėdėjo prie stalo

ir valgė pusryčius. Jie visi bu
vo man nepažįstami . ir Stepas 
perstatinėjo juos ‘man, o aš 
sveikinaus sii visais. Stepas nu
sivedė fhane į kitą kambarį ir 
parodė “Vilnį”. Aš peržiurėjau 
ir įsidėjau į kišenę.

Neilgai trukus atėjo ir kiti 
vyrai, ir ateidami atsinešė bon- 
ką .kokio tai balto skystimo, ku
ris kaip vėliaus patyriau, buvo 
munšaina. Vienas jų prisipylė 
stiklelį, išgėrė ir padavė Stepui. 
Stepas prisipylė, išgėrė ir pada
vė m^n. Aš prisipyliau, išgė
riau ir padaviau kitam. Išgėrus 
man pro akis ištriško ašaros, 
gerklėje, pajutau baisų degini
mą, ir'viduriuose rėžimą, ir aš 
kosėdamas išbėgau į virtuvę pa
sigrobiau stiklą ir ėmiau .gerti 
vandenį vieną po kitam. Mano 
draugai, matydami, jog aš bai
siai kosti ir atsisakinėju nuo gė
rimo, daug manęs nė neragino, 
visi pripažindami, jog aš “ne
įpratęs”. Mano draugai sveikin
dami kits kitą atveju atvėjais, 
jau baigė bonką tuštinti, ir ge
rai įsismaginę užvedė kalbą, apie 
komunizmą, pagarbinę ir pagie
doję.

“Tegyvuoja Proletarų Dikta
tūra!” — Lenkdanras sjUklėlį pa
šaukė Stepas. IX

“Tegyvuoja Sovietų Rusija!” 
— Gerdamas kitą s’tiklėlį rėk- 
telėjo Jurgis. *

“Tegyvuoja draugas Leninas 
ir draugas Trockis!” — Nešda
mas stiklelį prie lupų suužė 
Kastantas.

“Tegyvuoja Komentarnas!” — 
Pritarė jiems Jonas.

“Ura! Uura! Ura!” — Prita
rė visi ir pradėjo dainuoti:

“Pakilk varguos sužavi'etoja 
Pasaulė alkanų vergų!
Kerštu liepsnuok širdi liūd

noji,
Mesk prakeiksmą*ant krauge

rių!”
“Tą spausmą svieto išardysim 
Iš pat jo pamatų ir tuoj, 
Mes naują įsvietą pa įsta tysi m, 
Kas buvo nieks, . tas bus vis- 

[kuo.
Rėkė kiekvienas sau. Balsai 

zirzė ir gargpliavo tarytum 
plaunamų veršių, ir mane ėmė 
šiurpuliai, k^id tie balsai išsi
veržę laukon pro „atvirus lan
gus, neatkreiptų # kieno nors 
atydos ir nepašauktų policijos, 
nukentėjilsiems gelbėti. Pabai
gus dainuoti aš ėmidu atkalbi
nėti, kad tokias “vožnas” dai
nas nepritiktų taip “nevožnai” 
dainuoti ir, matyt mano pas
taba padarė ganėtinai įspū
džio, nes daugiau nebedainavo.

“Ma-a-a-tai drrrau-auge, kaip 
pas mus smagu?” — kreipėsi 
į m fui c Stepas. — “Mes broliai 
vieno komentarno. įdės “Vil
nies” skaitytojai, Lenino drau
gai ir rusiški proletarai.”

“Puikiai, puikiai” — pagy
riau aš.
' “Sakau jums ,draugai,” — 
pratarė Jurgis — “jei mes ir 
toliau taip veiksime, jei ir to
liau tmp karštai skleisim mu
sų šventas idėjas, kaip dabar; 
jei.kiti musų draugai * taip 
veiktų, tai sąkau jums, kad 
už kėlių mėnesių, nepaliktų 
nė vieno social-buržujo ir sto
tųsi proletarų ^diktatūra — 
šventa Sovietų ‘ Rusija l visoje 
pėsaulėje.”

“Buržujai sako,” — pradė
jo, Tamošius, kuris lig į* oi ty
lėjo — “kad komiinizmas esąs 
negalimas, nepraktiškas ir ne
geras — parodysiu aš tiems 
kraugerianjs, neužilgo parody
siu... Beč jur . laif — parody
siu!... Ąš jau trys mėnesiai, 
kaip rašau ilgą straipsnį — 
jau greit pabaigsiu — pama
tysit Kas tada bus!... Aš jiems 
kaip ant* delno parodysiu, ko
kie jie kvaili, ir komunizmas 
yra galimas visur o visur. Pa
matysit, draugai.. . pamaty
sit fyas bus! Už Kelių (dienų 
pabaigsiu ir pasiųsiu į “Vilnį” 
— arba pats nunešiu. “Vilnis”

Didžiausias jūrių Milži
nas - “Leviathan”

Keletas įdomių dalykų.

bus

Pu-
Ste-

su musų

mano raštiis talpina. Beč jnr 
laif! Musų redaktoriai, tai ne
kokie niekšai inteligentai, —( 
jie tikri proletarai, tikri musų 
draugai — beč jūr laif!”

“Sveiki, draugai!” —r. deng
damas, stiklelį s sušuko Jujgis.

“Į sveikatą! Į sveikatą!” — 
atsiliepė kiti.

“'Matot, draugai,” — tęsė 
Jurgis, padavęs stiklelį Tamo
šiui — “aš visuomet ^sakliau, 
kad musų principai, musų te- 
ziai yra teisingi. Mums tik 
reikia dirbti, nenualsiai skleis
ti musų idėjas, o pamatysim 
kad visas proletariatas 
musų!”

“Ta-a-ia ka-aip draugas 
pa” — vėl kreipėsi į mane 
pas — f‘ar sutinki
šventomis nuomonėmis?”

“Sutinku,” —• atsiliepiau
trumpai, ir pastebėjęs Joną 
atnešant /pripildytą inunšaino 
į>onką pa|dausiau: 
jušų nuomonė 
jų?”

“Prubišiną?”
“Taip, taip.”
“PrubišinaS 

rait 
prubišino nebuvo aš nieko ne
turėjau — o dabar turiu na
mą ir pinigų.”

“Bene valdžiai tarnauji?”— 
paklausiau.
\ “Valdžiai?... Nereiks!... Aš 
pats padarau. Seniau būdavo 
parduodu bent už $50 į savai
tę — dabar tiek nebėra... ”

“Nebijok, drauge, komuniz
mo laikuose, proletarams ne
bus jokio prubišino’V ramino 
Tamošius. “Buržujams tai bus! 
Beč jur laif! Manau, reikėtų 
nutarti, kad patys Sovietai da
rytų, tas butų praktiškiau. Beč, 
jur laif!... Reiks straipsnį apie( 
tai parašyti į “Vilnį” — pa
matysit. .. ”

Dar užsuko po vieną ir ma
ne įragino išgerti ant intenci- 
jos^sovietų ir komunizmo... 
Išgėriau ir skubinau atsisvei
kinti.

Išleido mane labai maloniai 
ir kvietė tankiau atsilankyti, 
užsekantį sekmadienio rytą 
ateiti prisirašyti prie A. L. D. 
L. D. Viską prižadinau išpildy-

“O kokia, 
apie proibici-

pataisė ^Jonas.

dėl manęs oi
— atsiliepė jis — “kol

U. S. Lines nesenai užbaigė 
taisyti, kitaip ąakant perdirbo, 
didžiausį pasaulyje jūrių .miL; 
žiną, laivą “Leviathan”. 4 d. 
Liepos tasai milžinas pirmu 
kartu po perdirbimo išplaukė 
iš New Yorko Southainptoųan 
su daugiau, kaip 3,000 pasa- 
žierių ir 1100 laivo tarnautojų, 
kurie susideda iŠ visokių me- 
cban|ikų\ jpaprastų dąrb|ninkų 
ir tarnautojų, Viršininkų, dak
tarų ir slaugių.

Jis perplauks Atlantiką į 6 
dienąs ir savo kelionę atliks 
kas trįs sąvaitės. Tai bus grei
čiausias ir didžiausias laivas 
pasaulyje. ''

Laivas “Leviathan”, !po did
žiojo karo teko iš Vokietijos 
Suv. Valstijų valdžiai. Jis da
bar . yra tiek pertaisytas, kad 
veik lito nepanašus į tą, koks 
buvo, žvarbiausias pataisy
mas tai įvedimas aliejum va
romų mašinų ir sudėjimas ke- 
1 tos plieninių denių. Visas 
pertaSisyimas Kainavo $<i,500,- 
000. Dabar jis yra vertas 
$25,000,000.

Laivas “Leviathan,” jo abi
pusėje kelionėje *• sunaudos 
5400 tonų deginamosios aly- 
kas lyginasi 1,462,300 galionų. 
Jei tą alyvą pavergtume gaso- 
linu, tai užtektų 1000 auto
mobilių apvažiuoti aplink visą 
žemę, arba vienas automobi
lius važiuojantis 10,000 mylių 
į metus užtektų dėl 263 mtetųl 

“Leviathan” su visais įtaisy- 
Tinris ir reikmbnimis sveria 71,- 
276 t 
tų pervešti gelžkeliu, butų rei
kalinga 2380 vagonų.

“Munšainas ir komunizmas./, 
kokie tai svaiginantis dalykai! 
Ir kaip sunku yra atsilaikyti 
prieš juos paprastam žmogui!” 
mąstau eidamas gatvėmis, ap
šviestomis saulės spinduliais ir 
giliai, giliai traukdamas į save 
gaivinantį orą.

Einu, džiaugiuos ir dekavo- 
ju gamtai, kad ji davė me
džiam lapelius, , kuriuos sau
lės spinduliai įkaitina ir palei
džia į orą tokį tyrą, tokį gai
vinantį kvapą ir, kad man da
vė pakankamai pajiegų nors ir 
pasyviai priešintis komuniz
mui ir munšainai.

NEREIK JAI OPERACIJOS
Ji paėmė Lydia E. Pihk- 

ham’s Vegetablė Compoūn 
dą ir išvengė operacijos, 
kurią gydytojas patarė.

Louisville, Ky. — “Noriu padėko- 
ti jums už tai, ką jūsų vaistas.man 

įęero padarę. Gulė
jau lovoj po aštuo- 
nias ai’ devynias 
dienas kas meąe- 
sis ir turėjau dide
lius (skausmus. Gy
dytojas sakė, kad 
nvan gali 'pagelbė
ti tik operacija. Aš 
perskaičiau apie 
Lydimi E. Pink- 
hąm’s vaistus, ir 

............. pamėginau^ Vege- 
table CGmpoundo ir Sanative plovą- 
lo ir jie tikrai padarą man stebuklus. 
Dabar aš visą laiką jaučiuosi puikiai, 
taipgi pradedu daugiau sverti. AŠ pa
pasakosiu kiekvienai, kad jusu vais
tai yra stebuklingi ir jus' galite pa
garsinti mano laišką, jei norite,”. — 
Mrs. Ed. Bbehrilein, 1130 Ash Street, 
Louisville, Ky«

Strėnų skaudėjimąsi nemotpmaą, 
Skausmingi laikai,1; nereguliarumas, 
pailsimas M\j)avąrginva3 yra' moterų 
ligų simpton&i. Lydia E., Pinkham’s 
Vogetable Compound pareina vartoti 
visur, kur tik yra pamato tikėtis to
kių kliūčių. Jame nėra nieko, kas ga
lėtų pakenkti ir jis sutaiso ir susup- 
fina tuosius organus taip, kad jie 
veikiu, sveiku normaliu budu. Tegul 
jis pagelbsti jums, kaip jis pagelbė
jo tūkstančiams kitų. Lydia E. Pink- 
hairZs Vegetare Compound yra da
bar pardavinėjamas mažne visam pa
sauly. ' ■ •_ i' .

us. Kad tą viską reik-

Jisai turi 12 denių (augštų), 
5 pąsažierinius keltuvus ir 6 
tavorinius. Nešasi, su pavim 
30900 galionų - arba 118 < tonų 
vandens, tcių'is vartojamas ge- 

H’jpiui prausimuisi ir maudy
muisi. Taipgi turi 
4180 tomų knygų.

‘'Leviathan”' yra 
08-mis gelbėjimosi 
dviem 31 pėdos 
laiveliais su bęvielinio telegra
fo įtaisais. Patsai laivas ap
saugotas nuo skendimo visais 
esamais ir įmanomais budais. 
Nuo-dgnies aprūpintas 45-mis 
stotim^, kurio|s jautomatiškaji 
signalizuoja kilus gaisrui, taip
gi aprūpintas 10-čia pumpų, 
kurios trėškia 1670 gal. van
dens į minutę.

Ant laivp yra ligonbutis, ku
ris gali sutalpinti sykiu 34 
ligonis ir dėl tarnautojų 16 li
gonių. Jisai turi 15,000 elektri- 
kinių lempų ir generatorių, ku
rie pagamintų pakankamai 
šviesos dėl 1250 vidutinių jia- 
mų.

Maisto kiekvienai abipusei! 
kelionei, jįs paima: *83 tonus 
mėsos, 36 tomis paukštienos, 
28 tonus žuvies, 30 tonų bul
vių, 10 tonų kitokių daržovių, 
8 tonus cukraus, 3 tonus arba
tos ir kavos, 2 tonus kuųipių, 
36 tonus miltų, 7^ tonų svies
to, 10 tonų prezervų ir tabako 
apie 5 tonus visokių Truktų, 
12,285 kvortas pieno, 6714 tu- 
zinų kiaušinių, 100 baksų 

, orančių ir obuolių. x Tai tiek 
paisto užtektų didokam mies
tui per ilgą laiką. 9

Važiavimas tokiu laivrf, kac 
ir 3-čia klasė yra labai smagus, 
o jau pirmąją klase turi dau
giau smagumų ir patogumų,, 
negu galima turėti ant sausže- 

■ mio vidutiniškam miestelyje.
— J. šmotelis.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aklą specialistas

knygyną iš

apsaugotas 
valtimis ir 
motoriniais

Palengvins *akių Įtempimą, kurie 
esiti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitat 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
4545 West 47th St

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentištas patar
naus geriau

Traukimas dantų be- skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausiąjnai- 
stą. Garantuojame visą savo daripį, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite^ savo 
dantis, kad nėkenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

^Gal jums reikalingi 
akiniai

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtuVuo.kokia liga jųą sergate ir kokį gydy
mą jįfa 1ui«?ote, bandykite gauti puladm^ nuo J'r. 
Vaii Faing, kuris pasakys jum?, pauti palengvi
nimą ir pasveikti. \

• v
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką hg$, odos ligą, 

'■ j ar kraujo užnuodijimą, tuomet
iųs reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų, vardų, gal tai 
paeinu nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius.

a ir yv-iviiy i
Jei jus turite chronišk 

M reumatizmą, silpnumą 
■ jus reikalaujate specfc

ir ouKaprotyste gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.

BR. J. VAN RAINO
. . .■ i. . i , . Specialistas

3101 South Halsted Street

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

JEI skaitant išrodo, kad raides su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi- 

-gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 

šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą Ir galvos skau
dėjimą. . j ę; J 1 |

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir.akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirkst- 

z jimą.
JOHN J. SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė.

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. Valandos nuo 9 ryta i Iri 9 rakar». Septintadienials 9 r. iki 12 dienos.

Valandos\10 iki 8

Dabar Yra Laikas 
Pirkti
Jūsų Plumingą —i- Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis

Dr. Henry M. Hunt
Afttras augštas — 169 N. Clark 
St. Kanapas Lake St. Turi dau
giau kaip 25 metus patyrimo 
gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.

Saugokit savo akis.
Priaugimu nosies, ausų varvėji
mą apkųrtimą, galvos užimą, 
katarą, skaudamą gerklę, pasi- 
dinusius tonsilus, praradimo 
balso, goiterj ir visas naujas ir 
užsisenėjusias ligas ausų, no
sies ir gerklės.

Prieinamos kainos.
Akiniai pritaikomi per exper- 

tus.
Valandos: 10 iki 6.’Nedėliomls 
9Z iki

I
P Mes esame šiandien didžiausi 
| pardavinėtojai naujo ir vartotu 

plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa
tįs perkame (jidėlį apštį pinigais. 
Todėl duodame progą jums su
tampyti, nes mes patįs galime 

į daugiau sutaupyti pirkdami už 
Į pinigus. Mes prisilajkome savo 

riiotto kainose,

Kainos gerumas ir patarnavimas
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI. \ |

Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimų ir pirkai
tę tavoro už $10 ai* daugiau gausite nuleidimo 

•50 centų, v-
Specialia begenąs 50 colių ilgio, 4 į plotį, 7 tru- 
bęlės $6;00.

Namas tūkstančių bargenų

SolEIlis & Sons
2112-14-16-18-2(1 So. State St

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kati mes 
rekomenduojame CARBQNIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų 

iki paskutiniam-lašui 
ELEKRA. VANDUO IR CAR- 

BOhįlC .ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir Įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Avė., 

Phone Victory 7760

Rumtlams Sausiais
■ Nešiką akykite savęs skaus- *
■ ^ais, Reumatizmu, Sausgilę, E
■ Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu B
S ne® Bkau- ER aejimai naikina kūno gyvybę 3 R Ir dažnai ant patalo paguldo. E g CAPSICO ęOMPOUND mo- S
■ Štiš lengvai pražilina viršmi- E 

pėtąs ligas; mums šiandie dau- ęę
■ gybė žmonių siunčią padėka* S
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per i 
3 pačtą 55c arba dvi ųž $1J)5. M
■ “saltjnis svei- r 
g KATOS , Augalais gydyties,

kaina 50 centą. a L
į Justin Kutis V S
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. B
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Kurie Dvarai 
Dalinaifti

Lietuvoj

NAUJIENOS, Chicago, UI. r ST
*

Palanga

P-lė Kudulaitė

» 
k

taupo ir

Šis tas apie Vižanas

pirmojo

iškalė žalčio

1891 m.

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

bažnyčią ne- 
savo dievo—

Os- 
cen-

iš
ir

dv.a-
yra

W. I S E V II R A C O.
CEDARRAPIDS, IOWA

Yra progų bizniui, bet niekas 
nukimba.

Pagi- 
Rašnavos 
pievos ir 

kurie yra 
priklausė

Labai madni ir gražiai sude
rinta skrybėlaitė. Padaryta iš 
mėlyno ir auksuoto taffeta (rųšis 
šilko) su vainiku ir'raudonų ir 
juodų viršum.

Biedžių, 
Tie ga- 

simet-

agento. Reikalaukit. Jų yr? ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE < 
140 N. Derbom 
St. Chicago, IJU

akmens
įmūrijo į bažnyčios 

(rytų pusėj, gale bažny- 
Galva gerai užsilaikiu-

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severais

Važinėjant po Ailkštaitiją,

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Si jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė rn 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, Į' u 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
/ Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 
daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kai# 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Balzol
(pirmiaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kimo pad&iai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiskoriaus.

“ūt Bito*

tuota.

sakome.

mieste.

laiko.

3) Biržų dvaras, kuris yra 
Biržų vai. ir priklausė Alfre
dui Tiškevičiui, paliekant jam 1 
lą žemę, kuri užima /pramo
nės įmones.

; Panevėžio apskrityje:
1) Nevežnikų dvaras ir Per- 

estekių palivarkas, kurie yra ;
_ Naujamiesčio vai. ir priklau- 

Vilkaviškio apskrityje. s- Enrlikui Jąsinslkiuii, ptllie- ,
1) Skliausčių dvaras ir ne“ i<ant jam to dvaro centre 80 

lovos, pal., kurie yra Žaliosios L
vai. ir priklauso Broniui per’ 9) Antonopolio dvaras, ku- 
nauskui, paliekant jam todva- rįs ^ra Krekenavos vai. ir pri- 
ro centre 80 h. x z. klauso Elenai Jadvygai

2) Vinkšnių dv., kuris yra trauskienei, paliekant jai
Bartininkų (vaJ. (ir priklausė . .

V •' V i • • j

! 3) Utalinos (Otalinavo) 
ras ir Pmniių pal., kurie 
Subačiaus vaisė, ir priklausė 
Julijai Jalovieckienei, palie
kant jai Utalinos dvaro cent
re 80 ha,

4) Korsakiškio dvaras, kuris 
yra Piniavos vai. ir priklausė 
Marijai Ordinec, paliekant jai 
80 ha,

5) Jotainių dvaras kuris yra 
Ramygalos vai. ir priklausė 
Kaziui Zavišui, paliekant jam
80 ha, I

6) Mitriunų ir Paciunų dva
rai, kurie yra Krekenavos vai. 
ir priklausė Audi Savickienei, 
paliekant jai menusavinamą 
žemes normą,

7) Paliuniškių dvaras, kuris

✓ Stasei Volskaitci, paliekant jai 
80 ha.

3) Juozapavo (Juzafovo) pa
livarkas, kuris yra Lankeliškių 
vai. ir priklausė šliomui Bla- 
zariui, paliekant jam to pali
varko centre 80 ha.

apskrityje: 
dvaras, ir pievos
kurie priklausė

Šeiny 
Bulakovo

Į Palangą pradėjo Janky lis 
biznieriai. Praeitą savaitę bu
vo atvykę amerikonai. Pirmu
tinis iš tų trijų, pamatęs Pa
langą, pamylėjo ir nupirko vie
ną viešbutį. Antrieji du buvo 
atvažiavę svarbiu tikslu, norė
dami palangoje įtaisyti “Žu
vies konservų dirbtuvę.” Ap
vaikščioję Palangą ir pasitei
ravę pas žvejus apie padėtį ir 
apie dabartinės “Žuvies ir Gin- 

vęikimą iš- 
link. x 
antrieji du 

Palangos.

The Stock Y ar ds 
Savings Bank

Aleksandros Bergemanienės į- 
pėdiniams, paliekant jiems to 
dvaro centre 160 ha.

Tauragės apskrityje:
1) Didžiosios Pajurės dva

ras, kuris yra Kvėdarnos’ vai. 
ir priklausė Elenai Broel-Plia- 
teraitei,

2) Stemplių dvaras, Degimų 
pal., Stemplių I ir II ir Jur- 
kaičių vienkiemiai, Judeikinės, | yra pjniavos vai. ir priklausė 
Ikušinės ir Degutgirės pievos, 
klintie priklausė Jadvigai Čac- 
kienei, paliekant jai Stemplių 
dvaro centre 80 ha.

Kauno apskrityje:
1) Luokiškio palivarkas, ku

ris yra Lapių vai. ir priklau
sė Stepui Bolcevičiui,

2) Skarulių dvaras, kuris yra 
Janavos vai. ir priklausė Kate- 
rinai Andrejevienei, paliekant 
jai Žemės Reformos Valdybos 
iš 1922 m. lapkričio mėn. 24 d. 
nutarimu išskirtą 8,198 ha,

3) Karčiamų daržai: IIga-| 
kiemo, Pajesių, 
žų, Stanaičių ir 
kaimuose, .Pavytus 
“Ciekaviškės” žemė, 
Garliavos vals. ir 
Marijai Tiškevičienei,

4) Apnarų dvaras, kuris yra 
Pažaisliu vai. ir priklauso Vie- 
raria Veriovkienci, (paliekant 
jai 80 ha,

5) Pačtavos ir Bobcinos dva
rai, Daugužių Babciho-Budos, 
Lomenkos, ir Markbudžio pal., 
Lomiankos ir Bublių vienk., 
kurie priklaupė Jonui-Benedik- 
tui Tiškevičiui,

6) Dranseikių kaime esami 
72 ha Stavidvario dvaro že
mės, kuri yra Lapių vai. ir pri
klausė Teodorui Salogubui,

7) Asmeniškio dvaras, kuris 
yra Seredžiaus vai. ir priklau
sė Agnieškai Rautenštrauchie- 
nei, paliekant jai to dvaro cen
tre 80 ha,

8) Juozapavos B. dvaras, ku
ris yra Garliavos vai. ir pri
klausė Kaziui Godlevskiui, pa
liekant jam 80 ha,

Aukštutinės Kalvos ■dvąrasj 
kuris yra .Janavos valse, ir pri
klausė Zinoidai Sierkovienei.

Trakų apsriktyje:
1) Vonišk^ų I—VII ir Pajo- 

dik|ių I—V 1 ūkių žiemė, kuri 
yra Onušiškių vai. ir priklausė 
Mykolo Ceidlerio įpėdiniams.

Petraučinos ūkių žemė, kuri 
yra Onusiškjų vai., ir priklau
sė Sofijai Matrasovuenei,

3) Skynimų 8 ūkių žemė, 
kuri yra Onušiškių vai. ir pri
klausė Aleksandrai Nikiforo- 
vienei,

4) Solomiankos ūkis, Dau- 
geliškių 2 ūkiai, Gražojų 2 
ūkiai, Smolių kaime esamas 
ūkis ir Bakalariškių kaime esa
mi 3 ūkiai, kurie yra Onušiš
kių vai. ir priklausė Antanui

Biržų-Pasvalio apskrityje:
1) Gcrinaniškio dvaras, ku

ris yra Krinčuno vai. ir pri
klausė Ikalojaus Korio įpėdi
niams, paliekant jiems to dva
ro centre 166 ha ir 6(MM) k. m.,

rai, kurie yra Saločių valse, ir 
priklausė Eugenijui Haarenui, 
paliekant jam 80 ha,

taro “Bendrovės” 
važiavo Klaipėdos

Gaila, kad tie 
nq>amylėjo musų
Kaip girdėti, jie tyiva žinovai 
savo sumanymo ir dabar esą 
bendradarbiai vienos Norvegi
jos žuvies bendrovės.

Musų “Žuvies ir Gintaro 
Bendrovei” suvisai (nevyksta’ 
darbas, nes iki "Šiam laikui dar 
nė vienos žuvies j dirbtuvę nė
ra atvežta.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

TAUPUS ŽMOGUS
k ' /

Turtas 
$14,000,000

Zigmui Malinauskiui, paliekąnt 
jam 80 ha,

8) Jasnogurkos palivarkas, 
kuris yra Panevėžio-Velžio vai. 
priklausė Benediktų Karpiui,

9) Vahnaniškių dvaras . su 
Jeteliškių, Grūsčių, Sabežavos 
ir Pilipisčių palivarkais, kurie 
yra Krekenavos vai,, ir priklau
sė Stepui Puzinui, paliekant 
jam Vahnaniškių dvaro centre 
nenusavinamų žemės normą,

10) Alančių dvaras, kuris 
yra Vadoklių vai. ir priklauso 
Marijai-Magdalinai Rudominai-

mato akmenyje yra iškaltas 
toks parašas: . 0

Eccelesiae Vižuns 1 mus ąe- 
dificuator Ignotus. Renovavit 
ęt apmlificavit sac. F. Druk- 
tein cuin parachianis Anuo 
D-ni 1891”.

Be to už varsto pro miestelį 
eina vieškelis Anykščiai—Ute
na. Netoli,] už pusvarsčio, te
ka Šventoji ir iš dviejų šonų 
prie miestelio prieina du eže
rai.

Gyventojų tarmė y?a taisyk
linga. Sulenkėjusių nėra. 
Dvarponėliai — rusų kolonistai 
(Biedžių rusų kaimas) gra
žiausiai kalba lietuviškai, nes 
gyventojai lietuviai juos pri
vertė išmokti ir su jais lietu
viškai kalbėti.— (“Kr. Balsas”).

Delko taip yra, priežastis ne
žinoma. Žuvies dirbtuvėms 
Palangoje ir Klaipėdos krašte 
yra užtektinai, tiktai reikalin
gi atatinkami darbininkai.

Plekšni (K. B.)

Intendantūros vagiu 
, nubaudimas

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southaraptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

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

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
s^da laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda. ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų x ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems j 
keleiviams galite gauti- nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yri ‘ J

<3

-P
P

Reguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois. »

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

(Utenos apeskr.). Miestelis, 
geriau pasakius — b. 
mis, tuir tris galus: 
Plikių ir Gudų galą, 
lai — kaimai gražiai,
riškai sudurti sudaro trykana
pę žvaigždę. Vidury (miestelio 
kryžkelė ir keletas (krautuvė- 
liu. ' -G
i Plikių gale, už upelio, ant 
kalniuko baltuoja mūrinė baž; 
nytėlė. Bažnytėlė, kaip♦ sene
lių padavimai rodo, statyta 
XIV šimtmety, kurfigaikščio 
Radvilos, Beržanskių eilės. Po 
bažnyčiai 1603. m. palaidotas 
D. L. Heimanas Kristupas Rad-

j e Vižanų bažnyčia, kaip dau
gelis Lietuvos bažnyčių parėjo 
kalvinų rankosna. Dviejų ku
nigaikštyčių Radvilaičių ru
pesniu 1664 m. ji buvo vėl grą
žinta katalikų kunigo globom 
Kalvinai gi pasistatę Biedžių 
gale, prie upeles koplytėlę ir j- 

prie jos kapus. Dar ir 
žymu koplytėlės' pama- 
kapų vietoje draikosi 
ir stypso vienas kitas

Kaunas. —* Gregtižės m. 24 ir 
25 d. karo.'lauko teismas prie 
Kauno Komendantūros nagri
nėjo išvogusių iš Lyduvėnų in
tendantūros lauko sandėlio 4 
vagonus rugių to sandėlio tar
nautojų bylą. 25 d. gegužės 
m. apie 8 vai. vakaro buvo pa
skelbtas teismo nuosprendis: 
Sandėlio viršininkas kapitonas 
Balkauskas, katalikas nusmerk- 
tas 3 metams' tvirtovės kalė
jimo, stoties viršininkas J<Viet- 
kaus!kas,i katalikas (iki gyvos 
galvos sunkiųjų darbų kalėji
mai!, sandėlio raštvedys Ska- 
marauskas svetimšalis ir nemo
kąs lietuvių kalbos iki gyvos 
galvos sunkiųjų darbų kalėji
mai!, raštininkas Bjeržinįkis 
stačiatikiai ir buvęs psalomš- 
čikas 13 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimai!, Ržcckis svetimša
lis ir buvęs popas 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimai!. 
Teismo 'sprendimas jgaluĮtiinas. 
Nuteistieji nei ^peliacijos nei 
kasaeijos nebegali duoti.

Šią bylą iškėlė Raseinių ap
skrities viršininkas ' Grigiškis. 
Prie jos vedimo prisidėjo mo
kesnių inspektorius felsbergas, 
milicijos vadas šutkevičius, 
nuovados viršininkas Chomans- 
kis ir milicininkas Zaica. Mili
cijai baigus tardymą, byla 
kart ysu areštuotais 5 asmeni
mis buvo perduota Šiaulių 
rnęžo ir stoties komendantui 
Vyr. Leitenantui Purvini ir ji
sai galutinai baigęs tardymą 
bylą • atidavė karo lauko teis
mui

UNITEOAMERICAN LINES
jQINT SERVICE WITH

HAMBURCAMERICAN ONEI
Trumpiausias keliąs į visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Resolute”, “Reliancc” 
“Albert Ballln” 
"Deutschland”

Kurie veža I, II ir, III klesos pa- 
sažieriua iv populiariški laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir “We8tphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnaviihas, puikus kambariai, 
puikios apystovos., z

, United American 
Lines

171 West Randolph St
I Chicago, 111.
Arba bile autorizuoto agento.

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo
Įregimus nuo Atsakančios Įstaigos

Bile ką jus pirksite nuo
musų, yra pilnai garan

Musų motto yra: Bile ką
ite nuo musų ir

užganėdintas
mes permainysime mate
rijoj ą arba sugrąžinsime
jums pinigus į du metus

> Duokite mums bandymą
ir persitikrinkite patjs,
kad mes taip darome kaip

Musų yra didžiausia plum
bingo ir apšildymo įstaiga

M. Levy & Company
S iaur^fytitiis Kamp. State ir 22os Gatv

Telefonai: Calumet 0645
1692Buk tikras žiūrėk tikro vardo

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

dabar 
tas; o 
kaulai, 
nususęs medelis.
<. Pagonijos laikais Vižanskiai 
garbino žaltį “Vižas”. Spėja, 
kad nuo to—Vižanos.

Vižanskiai priėmė krikščio
nybę, statydami 
pamiršo 
Vižo,

Jie 
galvą 
sieną 
čios).
si ir galima dar dabar ją ma
tyti. '

šalę žalčio galvos įmūryta 
akmeninė apvali kulka.

Kai apie Vižaną buvo smar
kus susirėmimai su švedais, 
bažnyčia ir miestelis buyo dau
žomi akmeniais. Vienas iš 
tų akmenų, švedų sviediniu, 
atmestas iki bažnyčios, įmūry
tas į jos sieną.

Kun. 'Druktein’as,
bažnyčią atnaujino, padidino 
ir pagražino. Kairėj pusėj pa-

CITIZENS STATE BANK
. ■ MELUOSE PARK, ILLINOIS* .

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO StlTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palubio mokama už padėtus pinigus 

.RlNlGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES JR VIESŲLOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Banldnėa-^alkuidos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po pięt, išskiriant, Suba- 
tamis puo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo* 7 vakare iki 9 vakare.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Towh of Lake

'Auksinių, deimantinių, muzikali! 
mų mašinėlių naujos mados. Užls 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkuę instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.
1 Užkvieėiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKU
Chicago, III.

instrumentų, drukuoja- 
me rusiškų ir prūsišką

4632 So. Ahland Avė.,
TeL: Boūlevard 7309.
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Juozas Tysliaval

Pamaryj
1. šviturys.

Aš perskrodžiau erdvę žarijų vilyčioms,
Aš kovų įdiegiau nemirštantiems aukščiams;
Sutriuškinau bokštus raganių žinyčioms, 
Ir rimsta nu širdys skrajojau tiems pauk- 

, ščiams.

Kad tamsta pasaulis—sparnais apsigaubęs 
Aš viesulas viso pasaulio pamoju, 
Tad marių galingosios bangos, subaubę, 
Mirtim pabučiuoja pasaulio rytojų.

Tylos nekenčiu aš — ji — laimės dievaitė, 
Ji linki pasauliui gėlynų žadėtų;
Kova jai! ir manojo kerbto pašvaistė,
Jei auklėtų laimę į žemę lydėtų...

Laivai ir eldijos — aš jų nevilioja — 
Ir jie mano žvilgsniams suplaukia, subėga...

DU ĮŽYMUS RISTIKAI.
Eugene Criqui, /taip vadinamas “geležies žandas”, vienos pasku
tinės pasaulinės karės drąsuolių pergalėjo savo priešą Johnny 
Kilbane šeštame lošime. Išpradžios išrodė, kad Kilbone ims viršų, 
bet Criqui miklumas* ir jo pastebėtinas sugabumas risties nedave 
Kilbane progos pasijudinti. Paveikslas parodo Kilbane gulint, 
ant pagrindų. > • ' '

jus jiems tam tikrų nustatytų 
mokesnį. |Gj! kurihdse (laiš
kuose pinigų nerandama, tai 
ant tokio laiško konverto pri
deda pažymėjimų: “Patikrinta, 
pinigų nėra, rasta čekis” ir t. p.

Paskutiniuoju laiku ameri
kiečių laiškų kontrolė *iš Kau
no tapo perkelta į Kybartus. 
Po perkėlimo kontroles į Ky
bartus nežinia dėl kokių prie
žasčių į Kaunu amerikoniški 
laiškai ateina žymiai vėliau, 
negu jie ateidavo ligi šiol, ir be 
to, ant laiškų konvertų daž
nai būna padėta pažymėjimai: 
“Gauta netvarkoje”.

Kad marios pasiunta ir vandenys dūksta, 
I>ausų okeanai, it liūtai, sustaugia, 
Manojoj krutyj kraujo gyslos neslūgsta, 
Nes erdvę ir laiką pašvaistėms prismaugiu.

2 Uoste.
Pasaulio viršūnėms žalčiuotos liepsnelės 

atėjo, 
amžių,Su joms ir gyvybe ir viešpačiai

Kad pančius — nelaisvę mus aukurai lais
vės atduotų.

Ir sielų keleivių vienmintę dainelę 
Pasaulio siaubimai į narvų uždarė, — 
Kalės ji, kol amžiai banguos,
Kol žemės raganiai tamsybę ir kaukes 

mylės.
Mes kelsime taurę mus tėviškės laisvei — 
Vartus — atkilnosim žalčiams,
O jie mums atneš daug žinių iš pasaulio, 
Kurios 'tik raganiams aidės.

3. Pušyne.
Ūkanų dienos
Į pražūtį žengia —
Nešasi saulę.. .

I

Žemės likimas 
Pavojų aplenkia — 
Ruošia apgaulę...
Kyla ir dingsta 
Žiedų piramydai —

Žemės keleiviai 
Tyloj neišvydo 
Laiko juronės.
Vakaro gaiisras — 
Aušros nelauk imas — 
Ūkanų dienos...
Mirksnio daug mojų 
O vienas likimas 
Supa blakstienas...

Laumės sukviečia 
Ir vėliai iškviečia 
žvaigždžių daugybę;
Žemės keleiviams 
Pasaulyj nešviečia 
Dievo Galybė.
Ūkanų dienos
Į pražūtį žengia — 
Nešasi saulę...
Žemės likimas
Ir šėlsta ir spengia 
Amžių apgaule.

4. Pakrantėj.
Mano brolių 
Skambios dainos 
Dingsta žemės 
Platumoj,
Tik nedingsta 
Jūrių, bangos, — 
Gyvos vėtroje, 
Tyloj...

$1.50Viskas už 
garantuojama.

Matau t t ok i us pažym ėj i m u s 
prisieina manyti, kad dabar 
taip pagarsėjus dolerio verty
bei siunčiamuosius iš Ameri
kos laiškus labai pamėgo kon- 
troliuot visokios rųšies kon
troleriai ir pirmiau iškontro- 
liuoja nelegalus, o tik paskui 
kontroliuoja juos teisėtieji, 
kuomet laiškai nekartą jau bū
na ištuštinti.

—Lietuvos darbininkas.

P. S. Kol laiškų kontrolė bu
vo Kaune, apdrausti iš Ameri
kos laiškai ateidavo Kaunan 
per 18—-23 dienas, gi dabar 
jau eina visų mėnesį ir ilgiau..

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

Oda, gumines kulnįs, čeverykų vi
nis, čeverykų polish ir čeverykų 
taisymo įrankiai.

Pranešimas l
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
Čius pagrįžo iš 
Lietuvos irdavo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Stūmio pagal nau
jausios madęs.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop

Bažnyčią klausimas Če 
ko-Slovakijoj

Čekų istorija — tai 'tikybi
nės kovos. Bet paskutiniais 
prieškariniais metais Čekija ir 
Slovakija
Karo metais apsireiškė ten
dencijų višai atsiskirti nuo 
Rymo. Įgijuš nepriklausomy
bę Čekoslovakija dar daugiau 
parodė norų turėt savo atskirą 
nuo Rymo tautinę, bažnyčią. 
Net katalikų kunigų daugybė 
ėmė prieš Rymą agituoti. 1921 
m. gyventojų sąnašas parodė, 
kad po karo "Ry^io-Katalikų 
bažnyčia nustojo Čekoslovaki
joj 1,300,000 žmonių, iš jų 
apie 500,000 įėjo į tautinę Če- 
koslovakų bažnyčią, 60,000 pri
sidėjo prie protestantų, kiti gi 
pasiliko be paskintos tikybines 
organizacijos. Tuom pačiu 
kartu Slovakijoj dešimtys tū
kstančių liuiteronių perėjo į 
katalikybę. Karpatorusijoj Uni
tų bažnyčia nustojo 60,000 sa
vo šalininkų sugrįžusių į Pra- 
voslaviją.

Dabar pagrindinis Čekoslova
kijos bažnytinės politikos 
klausimas tai yra —atskyri
mas bažnyčios nuo valstybės. 
Buvo pradžioje manyta pada
ryt tai radikaliai su bažnyčių 
turtų konfiskavimu. To visgi 
išvengta labiausiai čekų kleri
kalų vado monsinjoro Šrame- 
ko rupesniais. Jisai suprato, 
kad status klerikalų -pasiprie
šinimas bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimui visų šalį nu
statys prieš juos. Dėlto jisai 
eme savo partiją taikinti prie 
naujų aplinkybių, ji ėinė atsi- 
d ėjusi ginti tautinius ’ir socia
lius., didžiumos gyventojų rei
kalus. Be to mon. Šramekas 
ir su priešininkai ėmėsi tai
kingesnės taktikos.

Iš to pasidarė ramesnė tuo- 
mi klausimu padėtis* ir čeko- 
slovdkų dauguma apie radika
lę reformų nemano jau, bet 
nori bažnyčių nuo valstybės 
atskirti susitarę su, popiežiumi. 
Mons. šramck’as nesenai buvo

išrodė katalikiškos, išvengiama

Ryme, bet, ką jis parvežė, dar 
nežinia, nes nesako.

Kai kurie spėja, kad popie
žius atvirai esąs prieš tokių re
formą ir dėlto keflrikalų laik
raščiai vėl ėmė prieš “bedie
vius” karingiau rašyti. Kiti gi 
mano, popiežius sutikęs su ne- 

operacija, bet tik 
mons. Šramekas prieš kapitu
liacijų nori karingiau pasiro
dyti, kad daugiai! galėtų dery
bose užsiprašyjiJr daugiau nu
sileisti. Pasijų tižiomis dienon- 
mis, teisybe, klerikalų laikraš
čiai vėl ėmė rašinėti, kad po
piežius nenorįs bereikalingų 
šaly barnių ir galėsiąs su iš
mintinga bažnytine reforma 
sutikti.— (“L. Žiu.).

Olselis ir Retail
9 e

Nužemintomis kainomis
IŠKIRPKITE ŠĮ APSKELBIMĄ 

IR ATNEŠKITE, GAUSITE 

10c. pigiau už kiekvienų 
$1.00 pirkinį.

Visuomet tų daro.
Įsitikinkite pačios. Ploš- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis- 
tės. Taipgi darome užsi- 

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

NEW CITY PHARMACY

Laišky kontrolė Lietuvoj
h -W"----------------

Kaunas. — Kaip žinia, siun
čiamieji iš Amerikos laiškai, o 
y$ač / apdraustieji, Lietuvoje 
yra patikrinami, kontroliuoja
mi tam tikrų pašto valdininkų. 
Siunčiamiems is'Amerikos laiš
kams kontrole Lietuvoje tapo 
įvesta dėl tos aplinkybės, kad 
amerikiečiui siųsdami saviš
kiams žinias, i apdraustus ir 
net visai paprastus laiškus 
dažnai Įdeda ir dolerių, ir tie 
doleriai nepasiekę • adresatų 
tankiausiai žūna kelyje.

Kol nebuvo Lietuvoje ata
tinkamos kontrolės, siunčia
mus laiškuose dolerius kelyje 
kartais išimdavo •patėmijusieji 
juos tūli nesąžiningi pašto į- 
staigų valdininkai. Gi kitąsyk 
išimdavo iš laiškų dolerius jau 
beveik pasiekus adresatus — 
kaip valsčių raštinėse ir ki
tur.

Po įvedimo laiškams tam 
tikros kontrolės, nors tikrų da
vinių apie tos kontrolės pasek
mes ir neturime, bet visgi aiš
ku, kad nors apdraustuose laiš
kuose tiek daug dolerių1 nebe
žūva. Ligi šiol siunčiamiems 
iš Amerikos laiškams kontro
lė buvo Kaune. Kontrolė at
plėšus laiškus ir radusi dole
rių, juos išimį ir paskui iš
duoda adresatams, užsimokė-

ji yra 
' prie 

Halsted

j

*

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. klRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktaram-s ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur - ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise-, 
kė surasti vaistus, vardu SA
KUTES STOMACjf BITTE- 
RIS ir j 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti,

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?.
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Dabar Pirma
tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėlių skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulą), taipgi yra labai naudingi nuę influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip:, SALUTES MANUFACTURING Č‘0.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

Dar nelabai se
nai kaip 
atidaryta 
3327 So.
St. Mes turinje 
šviežų staką ir 
musų kainos yra 
žemesnes negu 
kur nors kitur. Mes išpildome visus 
receptus teisingai ir .atsargiai. Ir 
užtikriname publikai pirmos klesos 
patarnavimą.

New City Pharmacy
LIETUVIŠKA APTIEKA 
John Malakauskas, R. Ph.

3327 So. Halsted St., Chicago, III.

Šlakai, Sporai irt Juodgalviai.
Dedervinės, paraudonavę lopai, sau

lės nudegimai ir kiti nesmagumai, 
kurie atsiranda ant veido ir suga
dina kompleksiją — gali būti pra
šalinti po keletą sykių vartojimo su 
žinomu “VERVENA BALSAM OF 
YOUTJi”. /Tas puikus prirengimas 
yra vartojrapas pasekmingai tukstan- „ 
čių žmonių, tai nėra paprastas vei
do kremai. Bet GYDUOLE kuri gy
do odą nuo visokių ligų ir padaro 
veidą gražų, dailų ir jauną. Kaina 
už slojikelį su nurodymais (2 00. 
Klauskite aptiekose arba užsisakyki
te laišku nuo musų įdedant 25c. kra- 
sos ženklelių, kitus užmokėsite kaip 
atveš. VERVENA LABORATORY Ine. 
195 Hartford Bldg , Chicago, II).

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

idausiąs gyduoles^ 

SWEDOLA
Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 

Reikalaukite aptiekose.
Pagamintos per:

POLO CHEMICAL CO..
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Garsinkities Naujienose
TT

SOUIRF. EDGEGATE- Rastus Has (Gulti vated An Unhitching Habit! BY LOUIS RICHARD


