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Streikas protestui prieš Miltai nupigo, bet ne duona
nuteisimą darbininku CHICAGoJ— .Miltai vėl nu

LOS ANGELES, Cal, liepos
12. — 1,200 uosto darbininkų
susirinkimas nutarė paskelbtbi
visuotiną penkių dienų streiką
jurų transporto
darbininkų
unijos, priklausančios prie I.
W. W. Tas streikas Los Ange

Smerkia Franciją
iii'H

Francija nemano nusileist

les turi prasidėti 10 vai. šįryt.

Žaibas užmušė 11 žmonių
> II

Anglija reikalauja taikos
Baldwin skaito, kad Francija
yra pavojinga taikai ir kad
Ruhr okupacija veda prie
'visos Europos ekonominio
suįrimo. Anglija pasirengusi
siųsti Vokietijai atsakymą.

12. —
LONDONAS, liepos
Anglijos .premieras Baldwin
šiandie viešai atstovų bute iš
dėstė visų nekantriai lauktą
Anglijos nusistatymą kontribucijoa klausime.
Baldwin kalba buvo ręikalavrmas kuogreičŽausia įvy■>poje taiką,
taika, nes Eu
kinti Europoje
ropa eina prie ekono.minio su
įrimo. Jis sakė, kad Angli
ja parašys atsakymą į vėliau
sius Vokietijos pasiūlymus kon
tribucijos klausime ir tą atsa
kymą paduos visiems talkinin
kams patvirtinti.
Jis tikisi,
kad prie to atsakymo prisidės
ir kitos valstybes, bet jeigu
jos neprisidės, tai, sakė Baldwin, Anglija bus priversta
veikti viena. Italijai ir Franci-4
jai jau yra pranešta, kad Ang
lija prisiima ant savęs atsako
mybę patiekti bendrą atsaky
mą. “Mes nemanome, kad
Vokietijoj notos pasiūlymai
turėtų būti ignoruojami,” sa
kė premieraa.
BaldSvin nepadavė jokio ypa
tingo pieno išrišimui kontri
bucijos klausimo. Jie tik nuro
dė kiek žalos daro visai Euro
pai dabartinė neaiški padėtis.
Jis sakė, kad Anglija nieka
dos nėra atsižadėjusi
gauti
kontribucijos iš
Vokietijos.
Vokietija turinti
užmokėti
kontribuciją ir tai tiek kiek
tik ji pajiegia. Bet, sake jis,

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas,

turi

‘‘NAUJIENŲ”

kasdien

skiltis

sekti

vardu

“NAMAI-ŽEMfi”.

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

Ar perki ar parduodi — nuolat
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NAMAI-ŽEMB.
Ypač kad šie metai yra namų
pirkimo metais*
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kad gauti kontribuciją reikia
nevien spirti skolininką užmo
kėti, bet kartu padėti jam tą
skolą užmokėti.
Francija įsiverždama j Ruhr
distriktą padariusi
tai vien
užtikrinimui gavimo kontribu
cijos. Bebgi ištikrųjų ji dabar
kontribucijos gauna daug ma
žiau, negu kad pirma ir veda
prie tokios padėties, kad x kont
ribucijos gauti visai nebegali
ma bus. Vokietija sparčiai ei
na prie industrinio ir politinio
chaoso, traukdama paskui save
ir visas kitas Europos šalis.
Kiekviena šalis kenčia delei da
bartinės padėties, vienos šalies
pinigai puola, kitos prekyba
mažėja, trečios bedarbė didėja.
Anglija irgi skaudžiai atjau
čia blogumą dabartinės padė
ties.

Padėtis pati sava imi pagerė
ti negaili ir todėl reikia susi
tarti visiems
šiais pasiūly
mais:
’
<
*
* ■
“Kad konflikto periodas turi
kuogreičiausia užsibaigti.
“Kad vienos šalies neaprubežiuoto laiko okupacija kitos ša
lies teritorijos taikos metu yra
rėtas ir savaimi apgailėtinas
apsireiškimas kuriam kaip ga
lima greičiausia turi būti su
rasta garbinga užbaiga.
“Kad iš skolininko ne vien
butų reikalaujama užmokėti
skolą, bet kad jis butų pasta
tytas ir į tokią padėtį, kad jis
galėtų tai padaryti.
“Kad jo nuojiegumas mokė
ti, kur yra abejonės, turi būti
ištirtas ir nuspręstas ir kad
bendros pastangos turi būti
dedamos tai atsiekti.
“Taika nebus pilnai įgyta ir
atsisteigimas nebus užtikrintas
iki nebus rastas išrišimas šių
tyijų svarbių klausinių. Štai
jie:
“1. Užmokėjimas kontribu
cijos
“2. Išrišimas talkininkų sko
lų.
3. Saugumas aprimusios Europos.
“Viso pasaulio domė
turi
būti
atkreipta į šiuos tris
klausimus”.
Tokias tai pamatines išvadas padarė Baldvvin savo kdboj.
Jo kalba buvo rūpestingai
prirengta, kad neįžeidus Fran
cijos. Atstovų bu ta n buvo su
sirinkę visi žymiausi Europos
diplomatai, jų tarpe ir Francijos ambasadorius, kuris
dar
niekad nebuvo atstovų bute.
• Bakhvin savo kalboj nieko
nepasakė naujo, kas nebūtų
buvę žinoma visiems jau nuo
kelių savaičių. Bet manoma,
kad ši kalba buvo tik įžanga
ir kad paskui seks daugiau
jo kalbų, kuriose dalykas bus
aiškiau išdėstytas ir bus pas
tatyti griežtesni reikalavimai
tiems, kurie savo neišmintinga
politika, stumia Europą prie
ekonominio ir industrinio sui
rimo.
Po Baldwino kalbos, J. Ramsay MacDonald varde Darbo

partijos “išreiškė ^linkėjimus,
kad premjero pastangos butų
sėkmingos. Debatus dėl pre
Keliose vietose ištiko smar
mjero kalbos atidėta sekamai
kių audrų su perkūnijomis ir
savaites.
kaip praneša vakarykštės ži
nios, 11 žmonių užmušė žai
bas. Tai didelė retenybė, kad
vieną dieną, žaibas tiek daug
Francija turinti Ruhr ir galin žmonių užmušė. Tai neskai
tant 7 žmonių, kuriuos žaibas
ti nieko nepaisytu
užmušė įvairiose vietose užva
PARYŽIUS, iiep& ‘ 12 — kar.
Vakar užmušta Atris Mary“Aš esu tikras, aš nepaisau”.
Tai pasakė premjeras Poincare lando miUcininkų&i Baltimore
senate, kada gimė pavojus nu apiclinkėse. Be to »14 milici
tukimo ryšių su
Anglija. ninkų liko sužeista žaibui už
<'
“Francijai yra reikalinga Ang- gavus jų šėtrą
ija”, sakė Poincare, “bet An Trys žmonės > žaibo užmušti
glija tiek pat yra reikalinga Texas valstijoje du kansas
francijos. Jei Anglija
užsi valstijoje, ir po vieną Oklahorauks nuo mus, ji sugrįš vėl moje ir Illinois.
prie mus į d»vi dienas”.
Francuzai laikosi tos nuo
monės, kad jie turi Ruhr dist
riktą, o Anglija neturi nieko,
todėl Anglijos pozicija
yra Stato naujus reikalavimus.
daug silpnesnė. Jeigu Anglija
ir padarytų atskirą sutartį su
LAUSANNė, liepos 12. —
Vokietija, tai ji vistiek nieko Turkai sumažino džiaugsmą
nepelnytų, nes Francija laiko artimųjų rytų taikos konferen
savo naguose produktivingiau- cijos pastatydami naujus rei
sį Vokietijos distriktą.
kalavimus. Dabar turkai rei
kalauja, kad visi Anglijos ka
riniai laivai
pasitrauktų iš
Dardanelų kartu su kareiviais.
Anglai gi tvirtina, kad jie tu
Nepriima jokios komisijos nu ri teisės palikti du kruizeriust
statymui kontribucijos sumos. iki nebus ratifikuota Darda
nelų pertakų sutartis.
Delegatų posėdis paįro be
PARYŽIUS, Liepos 12. —Va<ar Francijos užsienio reikalų jokio susitarimo. Ryto vėl bus
ministerija, išvakariuose pre- bandoma susitaikinti su tur
/
mietro BaJdw|ino kalbos kon kais.
tribucijos ir Ruhr okupacijos
klausimuose, paskelbė įspėji Uždraudė Pilsudskiui dvikovą.
mą, kad Francija niekados ne
VARŠAVA, liepos 12.— Pre
sutiks priimti pasiūlymų, kad
Mitų paskirta internacionalinė zidentas Voicechovskis norėda

Injunctionas prieš geležin
Žaibas užmušė
11
žmoniy
- - -—J—
kelių dirbtuviy darbininkus

Francija nepaiso Anglijos

Turkija trukdo taiką

Francija neketina nusileist

komisija nustatymui kiek kon

5 žMONfiS UŽMUŠTI.

' TElRRE HAUTE, Ind., liepos
12. — Penki Žmonės liko už
mušti ant vietos ir du sunkiai
sužeisti traukiniui užbėgus ant
jų automobiliaus.

Belgijos 100 frankų ........... $4.99
Danijos 100 markių ........... $17.59
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.97
Italijos 100 lirų ..J.... .......... $4.37
Lietuvos 100 Litų-----110.00
Lenkų 100 markių ............... 1/10*
Norvegijos 100 kronų ....... $16.81
Olandų 100 guldenų ........... $39.09
šveicarų 100 markių........... $17.50
Švedijos 100 kronų ........... $26.47
Vokietijos 100 markių ........ 1/zOc

271. W. W. nariai nuteisti

LOS ANGELES, Gal., liepos
11.-- šiandie Los Angeles superior teismas nuteisė 27 I.
W. W. narius už peržengimą
Califorimos kriminalinio fcindikalizmo įstatymų.

pigo. Jie/rau labai senai ne
buvo taip pigus, kaip dabar.
Miltai dabar parsidavinėja po
$6 už bačką. Bet nežiūrint di
delio nupigimę, po $1 ant bač
kos, duona j^ebus nupiginta.
Duonkepiai, ifurie šaukė, kad
jie negali nupiginti duonos to
dėl, \ kad miltai brangus, da
bar/ako, kad jie negali nupigintį todėl, kad įpiltai dideles
rolės duonos kainoje nelošia:
Svarbiausia kas nustato duo
nos kainą esą darbininkų al
ga ir nuoma. Jei ir tai nupigtų, tai duonkepiai rastų kito
kių pateisinimų išlaikymui da
bartinių kainų.

Penki mainieriai užmušti
BIRMINGHAM, Ala., liepos
12. — Penki žmonės liko už*
mušti, jų tarpe 7 sužeisti sun
kiai, traukinėliui, kuriuo jie
buvo
gabenami į Sloss —
Sheffiold Iron & Steel Co. gele
žies rudos kasyklą, persiskyrus
pusiau. Visi užmuštieji ir su
žeistieji yra negrai. Jie buvo
1,400 pėdų gilumoje kada 12
vagonėlių atsikabino ir didžiau
siu greitumu nusirito 800 pė
dų.

23 žmones užmušė ledai
RYGA, iliepos 12. — Dideli
ledai užmušė 23 Žilienės ir
daug galvijų arti Rostovo* Dosrity. Didžiutnh užmuštųjų
buvo valstiečiai, kurie bego į
laukus gelbėti savo galvijus.

VICTOBIA, B. C., liepos 12,
Gonzailes
observatorijos
seismografas
užrekordavo
smarkų žemės drebėjimą už
5,740 mylių, manoma, Pacifiko vandenyno dugne. Pirmas
šiandie ir ryto — veikiau
žemes drebėjimas tęsėsi pus
maža permaina
ketvirtos valandos, o antras, sia giedra,
toje pačioje vietoje, tęsėsi dvi temperatūroje.
valandas,
bet nebuvo taip
Saulė teka 5:25 v., leidžiasi
smarkus, kaip pirmasis.
8:26 v. Mėnuo teka 5:14 v. r.

Aštri fašlsty cenzūra

SIŲSKIT PER

Negalima rašyti net ir apie
papą ir karalių.

NAUJIENAS

PARYŽIUS, liepos 12. —
Paryžiaus laikraščiai skelbia,
kad visos žinios iš Italijos yra
cenzūruojamos ir kad fašistų
kabinetas nutarė vakar dar
labiau suvaržyti spaudos lais
vę. Nuo šio laiko bus uždrau
sta rašyti neprielankiai
apie
karaliaus
šeiminą,
mas sutaikinti
Pilsudskį su papo.
draugingas
šalis
ar
apie
pinigų
karo ministeriu gen. šcptickiu,
kurie jau sutarė eiti dvikovon, puolimą.
paskelbė, kad jis, kaipo vy
riausias karvedys, uždraudžia
dvikovas armijoje.

tribucijos Vokietija pajiegia
užmokėti ir išdirbti budus mo
kėjimo. Tai esą
priešinga
Versalės sutarčiai, kuri yra
pavedusi tą klausimą kontrijuci'jos komisijai.
Francija tvirtina, kad jei tal
PINIGŲ KURSAS
kininkų entente
suirtų ir
kiekviena valstybė pradėtų su
Vakar, liepos 12 d., užsienio pi
Vokietija tartis atskirai, tai nigu ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių
pairtų ir tautų sąjunga, kuri banką buvo skaitoma Amerikos pinV
falo žltaip į
išimtinai priklauso nuo talki
Anglijos 1 sv. sterlingu....... $4.59
ninkų.
Austrijos, 100 kronų
..........

Streikais skelbiamas protes
tui prieš nuteisimą vakar 27
I. W. W. narių nuo 1 iki 14
metų kalėjiman už peržengimą
kriminalinio sindika'Iizmo įsta
tymų. r
Pranašaujama, kad streikas
persimes ant
šiaurvakarinių
valstijų miwkų darbjiįinkų ir
kad taipjau
galbūt prisidės
prie streiko ir Atlantiko pak
raščių uostų darbininkai.
Nuteistuosius 27 I. W. W.
narius rengiamąsi išgabenti į
San Quentin kalėjimą dar
šiandie. Kartu butų išgabebnti
ir kiti 17 I. W. W. narių, ku
riuos kiek pirmiau
nuteista
kalėj iman.

Pernykštis injunctionas prieš
streikierius padarytas nuola Juos nuteista už peržengimą
tiniu.
kriminalinio sindikalizmo įs
tatymų.

CHICAGO. — Federalinis
teisėjas Wilkerson vakar pada
rė nuolatiniu injunetionu prieš
streikuojančius
geležinkelių
dirbtuvių darbininkus tą laiki
nį injunetipną, kurį tas teisė
jas, generaliniam prokurorui
Daugherty reikalaujant, išda
vė pernai spalio 5 d. Juo už
draudžiama geležinkeliečių unijoms kliudyti opera vimui
traukinių.
Teoretiniai, geležinkelių dirb
tuvių darbininkų streikas, ku
ris prasidėjo daugiau ikaip
metai atgal, būtent liepos 1 d.,
vis dar tebesitęsia. Tik'dalis
geležinkeflių susitaikė su dar
bininkais. Likusieji darbinin
kai tebestreikuoja, nors jų vie
tos jau senai yra užpuldytos
streiklaužiais, O ir patys streikieriai nuėjo dirbti į kitų ge
ležinkelių dirbtuves.

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

No. 164

27 I .W. W. nariai nuteisti kajėjiman. Pirmiau nuteista
17 narių.

*
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PINIGUS LIETUVON
To prašo LietuvoS’žmonėsir
taip’pataria Lietuvos bankai'

Keršija amerikiečiams

PARYŽIUS, liepos 12. —
Francijos valdžia atgiežai už
Amerikos įvedimą prohibicijos
ant laivų pradėjo daryti viso
kių suvaržymų ir elgtis visu
griežtumu
su amerikiečiais
pasportų klausime.
MISHANVAKA, Ind., liepos
12. — Vietos mayoras Dodge
rezignuos iš savo vietos, kad
įstojus įHarvardo universite
tą. Jo tarnybos terminas bai
giasi tik 1926 m. Bet jis pir
miau pasirūpins paskirti savo
vieton šavąjį žmogų.

NAUJIENOS
l739S:Halsted St.
Chicago III.
u.iai
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Kas Dedas Lietuvoj
Valstiečiu vargai
Gruzdžiai, Šiaulių apskr. —
Retai rasis kampelis,
kuris
šiuo laiku butų patenkintas.

metu įmonės savininkas Trejus
buvo priverstas išažiuoti Rusijos
gilumon Ir įmonė buvo vokiečių
apgriauta ir apnaikinta, j 1918
metais grįžęs savininkas pradė
jo atstatyti savo įmonę.
Šiuo

Aimanuoja valdininkai, kad
mažos algos, dejuoja skursda- laiku jau dirba 180 darbininkv

mi darbininkai — valstiečiai
kad nėra pinigų ir jokiu bu
du jų negalima sugauti me
luojant. Neatsilieka retkarčiais
ir kunigai, vienur kitur iš sa
kyklos pasiskųsti, kad kunigai
. mažiau pinigų turį kaip pirmu
tinės nuo antro galo kategori
jos miiteininkai (Šlavantų kun.
Juodviršis)!... Maža gali pasi
džiaugti
geru gyvenimu ir
Gruzdiečiai. Valstiečių produk
tai, »javai ir išdirbiniai visa
pigus arba tiesiog niekas ne
perka. Gyvenant gi toliau nuo
didesnio miesto, vietinėse krau
tuvėse prekių kainos neįmano
mos. Atėjus pavasariui, atsira
do naujos bėdos, — reikia va
ryti galvijai į ganyklų, nėra
kur. Miškuose, kuriuose visuo
met buvo ganomi gyvuliai, da
bar ganyti incleridžiamą-, arba
jei leidžiama, tai visai nepri
einamomis sąlygomis. Valstie
čiai aimanuoja ir kaltina krikš
čionių-demokratų valdžių, kuri
tik moka daug lupti, o nieko
nenori valstiečiams duoti.
(L. Uk.)

15 mechaninių staklių. Vidutinė
gamyba, dirbant dviem darbinin
kam pakaitom 500 mtr.* parai.
Audimo įmonė stengiasi Lie
tuvos gyventojus aprūpinti pigia
ir stipria vilnone medžiaga, no
ri išstumti iš musų rinkos daž
nai labai menkos vertės apipūvu
sius užsienių gaminius. Dirbtu
vėje dirba užsieniuose prityrę
audėjai specialistai, o taip pat
mokinami iš vietinių žmonių.
Dabar įmonė pergyvena sunkų
krizį dėl pinigų ir kredito sto
kos. Tuo budu dirbtuvei susi
darė sunkoka padėtis, iš kurios
ji vis tik tikisi išeiti gavus di
desnę iš Emisijos bankų pasko
lų. Šiek tiek kenkia dar ir nu
mažinimas muito ant įvežamų
Lietuvon iš užsienio audinių.
Prie dirbtuvės įsteigtas valcinis malūnas, kuris per parų su
mala apie 1,000 pūdų miltų.
Pabrangus kurui, dirbtuvė įsigijo durpinę mašinų ir ims sa
vo reikalams gaminti durpes.
- (Eltai

---- —

4. ..

Policija buvo suėmusi ir at
gabenusi Vilniun Dragužių lie
tuvių mokyklos mokytoją Juo
dytę, tečiau pd kurio ją paeido. Ligšiol dar lankoma Vil
niaus policijos priežiūroj Mardinkonių mokytoja Zavišaiibė.
Marcinkonyse dėl to lietuvių
mokvkla neveikia,
a/

aktas

lietuvių laik-

lietuvaitei O.

Juodelytei išlei

dusiai 1922 »m.

šaukęs i>as sukonfiskuoto “Gar
so” redaktorių A. Valiulį. Abu
du juodu traukiami atsakomy
bėn už įdėtus į tuos laikraš
čius nepatikusius lenkams raš
tus.

Liet Prek. ir Pram.
Banko dosnumas

Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banko Visuotinas Ak
cininkų susirinkimas gegužės
mėn. 26 d. paskyrė aukas
šioms įstaigoms:
1) Kūdikių Gelbėjimo Drau
gijai Lt. 1000.
2) “Žiburėlio” Draugijai Lt.
Audimo fabriką
1000.
Juodupėje
3) “'Liet. Studentų Tautinin
Juodupėje netoli Rokiškio sto kų Korporacijai Lt. 1000.
4) “Saulės” Draugijai 1000.
ties (17 klm.) įsteigta dar 1907
5) šv. Vincento ir Paulio
m. audykla. Pradžioj joj dirbo
tik 10 žmonių 2 rankinėmis Draugijai 1000.
6) Liet. Moterų Kultūros
staklėmis. Laikui bėgant, ši
įmonė plėtėsi ir prieš karų jos Draugijai 500.
7) Lietuvai pagrąžinti Drau
audiniai plačiai buvo vartojami
Rusijoj. Dalyvaudami įvairiose gijai 1000.
8) Kojinių Globas Draugi
pasaulinėse parodose, įmonė ga
\
;
vo 4 “Grand Prix” — pagyrimo jai 500.
TZ
• i
_ . . .
9) Kauno nuėsto gaisriniulapus ir 12 aukso medalių. Karo

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME
Telegramų per 2 dienas
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiedogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

PASALPINIS
KUUBAS

VAKARINĖS
ŽVAIGŽDĖS

Sukatoj, Liopos-July 14,1923

Central Manufacturing
District Bank

Pradžia 9-t$ vai vakare
Įžanga 50c : <
Muzika Bukausko
'■■■■—■■■■

■

PIRKTI, PARDUOTI AB_MĄb
NYTI iaSADOS kkeipiitbs
S. Js.
TAS' JŪMS
BUS
F..
'---------------NT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 00.

Ypatiškai arba raštu i

Justice Park, Justlce, I1L

■ ■■■

NORĖDAMI

Krelpkitėe

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

809 W. 35th SI., Chlcago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKlftfOlR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir
Parduodam Laivakortes.

9

.

i i i i i imi i iHi i Hi i i i iMi ^^

Rezidencijos Tel. Brunswtck 4887

omais PIKNIKAS

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Be gyduolių, be opefacijos
V*l. 9-1; 6-8 P. M.
šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė.,
Kampas Robey ir North Avė.

Rengia Gvardija D. L. K. Vytauto

Mot Ūmios (July) 15d.r 1923
POLONIA GROVE

>-—.............

4600 Aęcher Avė;
j
įžanga vyrame 50c; Moterims 85o
Muzika VėnckevičiauB Orchestra.

j, .
Pradžia 10:00 Vai. ryte.

^EROVes SKYRIUI
DEL APRŪPINIMO
MdTlNV’IR\JV
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

2 Didelės Dovanos 2
«\ f

prasti ir reikalauja gydytojo apžiūros.
15 iki 18 mėnesių — keturis

sykius dienoje.
7 ryte . — Oatųieal, manavų, commeal, kiekviena krupoų košelė turi bū
ti virta tris valandas diena tPirm pe^įėjimo. Pabaigus virimą, košelė turi
luti kaip skystas kisielius. Ją perko
šia pep Koštuvą, o atvėsus ji pasida
ro kai kisielius, šito duok du ar tris
šaukštus su pienu, Duok dar 8-10
uncijų pieno atsigerti.
Skrudintos
duonos.
9 ryte.
Sunka vieno drančiaus.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau
šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas
jautienos sunkos. Pieno atsigerti. Cucorius ar sėlinu biskvitus, arbp pase
nusi duona su sviestu. ,
/
3 po pietų — Avienos, vištos, ar
jautienos buljonas, su ryžiais ar mės
galiais, arba pasenusio^ duonos trupi
niais. Kiaušinienė, krakmoblienė. ry
žių pudingas, virtos slyvos, keptas
obuolys arba obuolienė.
6 vak. — Manavų, ar kvietinė ko
šelė (virta dvi valandi). Duok du ar
;ris šaukštukus su pienu. Pieno dar
atsigerti. Cukorius ar pasenusi duona
su sviestu.
18-24 mėnesių
keturi sykiai dienoje
7 ryte. — Commeal, oatmeal, mana
vų ( kaip rugščiau). Diiok su pienu,
arba su sviestu. Minkštai virintas
daušinis kas dvi ar trys dienas; Kartcartčmis kapotos vištos ant skrudin
us duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu
liskvitas su sviestu, arba pasenusi
duona su sviestu.
9 ryte. — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar
a-vienrioa
jĮęarcfutm.yrm.M,
smulkiai supiaustytos vištienos. Spi-

drožtos;

načo, asparago, dynčs,

perkoštos vi

dapdlį “Glos rintos tomeites .virtų morkvų. Keptas

Litvvinoftv. Be to tardytojas iš

j

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

; /
Miesto ofisai
127 Nv Dearbom StM Room 111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Hajsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
ir ketvergą. Nedėliomis riuo 9
iki 12 ryto.

Dr. Lewis H. Lippman

Vilniaus politinė policija su
tarpiau atvirai „irtetavai
(•ariteMULl
ėmusi šnipų organizacijų su
Rusų politinio skyriaus valdi
ninku Rudiniku priešaky. Są
STRAIPSNIS XXVIII.
ryšy su tuo suimta daug as šita valgių sistema atatiks reika
menų, kurie šnipinėję bolševi lams normaliai sveikų kūdikių. Ji
neskiriama kūdikiams su labai opia
kų naudai.
sveikata. Tokie atvejai yra nepa

Birželio 7 d. išėjo naujo
gudų laikraščio “Naš Stiag” 1

Penktadienis, Liep. 13, 1923

rengia

•

3

obuolis ar obuolienė.

Pasenusi duona

su sviestu. Po 21-mam mėnesiui kep
tos bulvės ir gerai virti šabalbonai.
3 p. p. — Vištos, jaučio ar avies
buljonas su ryžiais ar pasenusia duo
na.. Kiaušinienė, krakmoliene, ryžių
ludingas. virtos slyvos. Sėlenų biskvi
tas, arba duona su sviestu.
6 vak. — Manavų, ar kitų kvietinių
košelių (virtų po dvi valandi). Duok
vieną ar tris šaukštus su pienu, ar
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitas
ar duona su sviestu.
Pastaba. Kūdikiui reikia duoti
mažai mėsos iki septynių metų. Ir
mėsos porcija vaiko valgiuose turi bū
ti duodama tik sykį dienoje ir labai
mažai. Jei sistema susidaro iš rie
bių valgių, turinčių proteino, kaip:
kiaušiniai pupos{
žirniai, žuvis, tai
mėsos galima visai neduoti, nebent
kada rekpmenduoja gydytojas.

Mergaitės brendimo periodas yra
laikas kiekvienai motinai būti atsar
giai. Tai aršiausiai mergaitės gyve
nimo tarpas. Tai laikas, kada jos vi
sos pažiūros randasi keistame, statymosi laipsny, kurio pamatas yra kūno
persilaužimas. Tai likas
Kada jos
sveikata labai svarbi.
Ta sveikata
yr motinos problema. Kiekviena moti
na turi ją išrišti. Ji turi išauklėti
mergaitės sveikatą ir stiprybę, kad
pervedus ją laimingai per sį periodą.
Be užtektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilai
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauti du.
sykiu Eagle Pieno j dieną, apart kitų
valgių^ Atmiešk du šaukštu Eagle
Pieno į tris-čvertis puoduko šalto van
dens. Nekurie labiau myli su ginger
ale, vaisių sunka, arba kiaušiniu. J;
galima vartoti su nauda ir nekuriuose
virtuose valgiuose.
x
Skaityk šituos straipsnius kas savaiPa8idgk ateičiai.

ts ir

r

.'
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LIETUVIS advokatas

išvažiuoja aplankyti Pabaltijos
kraštą ir taipjau studijuoti specialinius kursus Viennos (Austrijoj)
medįkallnėse klinikose.

2221 W. 22nd St^ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstrakths
ir padirba visokius Dokumentus,
Serkant arba parduodant Lotus,
lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

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

I

■te".............

Pliunbing, Heatint

Kaipo lietuvis, lietuviams vimutoe
patarnauju kuoreriauaUl.

M. Ynžkių
na w. uit a. cwe*w. m.

r

2. Kas prieš naujus 1924 metue užsirašys “VIENYBĘ” ant
metų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

MM

233 B. 115-th Se.

Tel. Lafayette 4221

1. $1.50 vertas naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6
grupių. t

> VIENYBĖ,

193 Grand Street,

JOHN KUCHINSKAS

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

DOVANOS

/ <;v

Gydytojas ir Chirurgas

Sugrįš h* vėl pradės priminėti li
gonius spalio 15, 1923.

Laikrašti* "VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 na Prenumerata nuo naujų
metų $4.00, /
Visiems, ktrrie naujai užsirašys laikrašti ‘VIENYBE” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.
,

rimt' ragultarUkato, teik*

kas Visuomenes Žiniai’* klai

raščius visuomenę. Tame Bir
žiškienės nusiskundimo laiške
tarp kitko buvo pasakyta, kad
jos vyras Mykolas Biržiška
dėl nepakenčiamų gyvenimo
sąlygų suardęs savo sveikatą
\ ir, visa metęs, su šeimyna iš
važiuoja į sodžių.
Apie tai, kad p. Biržiška iš
važiavo į sodžių pabriežiama
ir “Naujienų” 124 Nr. straip
snyje antraščių “Lietuva ir jos
darbuotojai”. Tas betgi neata,tinka tikrinybei, nes jis tebe
gyvena Kaune ir po šiai die
nai tebeeina valstybinės “Auš
ros” gimnazijos direktoriaus
pareigas.
— Pet. Klimka.

Birželio mėn. 12 dienų apie
8 vai. rytų Akc. B-vės “Dro
bė” dirbtuvėje per neatsargu
mų mašina užmušė pil.. Kipšų
Ignotų, gyv. Aukštoj Panemu
nėj.

Iš VILNIAUS.

.................. ....................... t..........

skaitančioji}

16) ^Lietuvos Raudonajam
Kryžiui 2000.
17) Lietuvių Moterų Globos
Komitetui 1000.
18) Mino Mokyklos Tary
bai sušelpiniul gabiausio jos
mokinio Prano Paulauskio 500.
Be to dar stipendijoms Paskirta 97,966.94 litų.
» ■<—• —<•—•

rrr.Mt

....

f DOKUS RINKAS Įli» MENULIO ŠVIESOS

gimna

■tJhnM ynt dalyku tyroa
svarbos MmynaJ ir tautai

‘^Lietuvos Rytai” rašo, kad
kaip seniau Rusijoj, taip da
bar ir Vilniuj galima matyti
prie įvairių koperatyvų ir
krautuvių uodegas
žmonių,
šiomis dienomis nįagistrato
M. Biržiška tebegyvena buvo parduodama kiekvienam
asmeniui po du svaru cukraus
Kaune
ir žmonės nuo ankstybo ryto
Kaunas, birž. 18. — Mr. stovėdami eilėse, laukė nusin
Biržiškienės tiipusis “Lietuvos pirkti pora šimtų markių pi
•Žinių” 97 Nr. “Atviras Laiš giau cukraus.
dina

15) Draugijai Biržų
zijai statydinti 500.

Iš okupuotos Lietuvos

Šalta vasara
Kaunas birželio 9. — šieinet Lietuvoje ligi šiol vis dar
tebėra nepaprastai šalta, Jau
praleidom visus pavasario mė
nesius, o šilimos kaip nėr, taip
nė?. Per visų pavasarį tebuvo
šiltos vos kelios dienos, o dau
giau vis šalta, pučia žiaurus
šiaui€s vėjas. Nuo pabaigos
gegužės mėnesio užuot sušilus,
oras visai atšalo ir nežiūrint
kad dienomis kartais ir • paly
ja, betgi naktimiš paprastai
būna giedra ir šalnos. Šalnos
labai kenkia visokiems auga
lams, d ypač bulvėms, žir
niams, neauga žolė ir t. t. Oro
šaltumas nemažai pakenkė ir
sutrukdė rugių augimui, vie
tomis dabar rugiai jau išplatikėję, bet daugiausiai nevieno-,
di ir suskurdę.
Jei dar ilgai užsitęs toks
šaltas oras, tai šiemet reikės
laukti javų nederliaus.
— Pet. Klimka.

Moterų Globos Komite
tui Bukančišklų Skyriuj 500.
11) Lietuvos fizinio Lavini
mosi Sąjungai 1000.
12) Lietuvos Skautų Draugijai 1000.
13) Lietuvos studentų drau
gijai Leipcige 500.
14) Miuncheno Liet. Stu
dentų Draugijai 500.
10)

...

Brooklyn, N. Y.
........ .<■■*■■■ ■.*■*-*■ A—M

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS

LIETUVON—
užrašykite tavo gimi
ninis ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietuvos, žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.
« ta —
""V*",""
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ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

1

---

>:

I-'?’

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

A

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4681

>

TAIP
Šią vasarą
bus ir ANTRAS

Naujieną Piknikas
Rugpjūčio 5 <
Metinėms Lietuvos

pripažinimo sukaktuvėm
paminėt
bus šaudymas ir ugnįs

Rengkitės!

S. W. B ANĖS, Advokatas

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom S’t.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO ’
ĮTAISYMAI
Olselio kaina tiesiai pirkėjui,

Užganėdinimąs garantuojamas.
PEOPEE9 PLUMBlNG & HEATING
SUPPLY COMPANY
490 Milwaukąe Avs 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS
URABUZiy
PATUSTINIMO
IŠPARDAVIMAS
Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pro
ga.
Viskas ye paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar
nuostolj.
Perskaityk atsargiai Šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir
$85.00. Dabar.......................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų
.“UO....!37:6.0:. ...$42^ -h
... $32.50
Jaunimui sportiško modelio ______
2 kelnių.
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fcr
$27.50/ Dabar ......
.. Z-ZZZ
$18.60
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.
1-mos durys į rytus nuo Halsted Str.
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po piet.

f.

NAUJIENOS, ChleKgo, ŪL
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• daktoriaus vietos, tai dabar jau vės” peckelis, prisidengęs V.
prisipažįsta pati, kad ji mela- Paukščio inicijalais, nori įkalbėI vo ir bereikalingai šmeižė “D.” I ti, kad aš kenkiąs tai korporaciI redaktorių.
I jai. Gerbiamasis, pirkie Šerų
Negana kad ji pati susidavė I kiek tik gali, nes gal dar nei vieScottville, Mich
sau per valgomąją, bet dAr kar I no neturi. Aš žinau, kad jus, iš
I “L.” abazo, tik liežuviu tą įstaiŠios apielinkės Lietuvių Ūki tą ir aš jei suduosiu. Ji sako,
I gą remiate, bet serų pirkimu —
ninkų Draugija turėjo suruošus kad A. P. Serbas yra “Darbo” Ine. Aš nedraudžiu jums pirkti
pikniką liepos 8 dieną. Pikni bendradarbis, šitame jos pasa
I Šerus.
kas, kadangi buvo visako par kyme irgi yra tiek teisybės,
Toliaus tas peckelis sako: “Bet
davinėjama ir licituojama, pa kiek ir tame posaky, kad A. P.
vyko gerai ir draugija
turės Serbas tai “D.” redaktorius V. toks jo gyrimas yra ne kas ki
Poška; nes niekuomet “Darbui” tas, kaip tik įsteigtai korporaci
pelno.
nebendradarbiavau netik kaipo jai peilio smeigimas tiesiai šir
Nors buvo pakankamai viso I Serbas, bet nei kitu slapyvar-i din” ir tt. Mano pasakymas
kio gėrymo — ir alaus, ir pap- džiu. Na, tiek to, ir taip jau pasiekė tik lietuvius darbinin
so, ir aiskrymo atsivėdinti, bet I visi mato ,kad “Laisvė” pasiutu kus; nejaugi lietuviai rėmėjai
kai kurie buvo atsivežę ir stip siai įsiklampino. Delei paskuti sudaro tos korporacijos širdį?
resnio štofo, mimšaino, nuo ku-1 nio. mano straipsnelio kur kalBet čion ne tame dalykas.
rio išsigėru&ieji pasidaro per Įbama, kad tos korporacijos įstei- “Laisvė” jau numano, kokio pa
daug drąsus. Be to, turint apie- I girnas nuramino komunistus ir sisekimo ta korporacija gali tulinkėj lietuvių muzikantų, kam kad unijos viršininkai labai pui | rėti ir ji tik nedryso, neturėjo
reikėjo imti paliokus piknike kiai tatai atliko, ji štai ką sako: progos savo abejojimo pareikšti.
griežti. Dėlto kai kurie atva “Iki šiol mes buvome linkę Dabar, po mano pasakymui, ji
žiavusieji iš įtarto lietuviai manyti, kad ta korporacija yra I gavo progos ir prabilo atviriau.
“streikavo””, neidami šokti ir įsteigta gerais norais, tikslu pa-1 Vadinasi, mano išsireiškimu apie
sakydami, kad jie atvažiavę į gelbėti atstatyti Rusijos ūkį, I tą korporaciją “Laisvė” pateisi
lietuvių pikniką nori lietuviškai Rusijos pramonę ir ją rėmėme,! na savo žioplumą — daugiau
pašokti, o muzikantai nieko lie- bet dabar sukelia ir pas mus abe-1 nieko.
»
A. P. Serbas.
jonę, nes taip kalba, kaip sakė-1
I
Svečias, me, jų žmogus” ir tt.
| Ar tai toki jus revoliucionie-j Ruhro krašto vaikai
' Latvijoj
riai, kad toks menkas mano pa-1
| sakymas sukėlė tokią didelę abe-1
I jonę, kad net viešai drysote prie! Ryga. — Latvijos' mintate
to prisipažinti? Kad tai buvo! rių kabinetas sutiko įleisti Lat
daroma su gerais norais, tai yra I vijon 300 vokiečių vaikų iš
faktas, nes komunistų numalši-l Ruhro krašto; lituos vaikus
Patys nesižino nei ką jie rašą, uimas Amalgameitų Unijoje iri apsiėmė globoti
kol pasinei ką darą.
yra geras daiktas šios šalies dar-1 baigs Ruhro krašto okupacija
bininkų judėjimui. Tai buvo iri — vietinės vokiečių prganiza
Brooklyno bolševikėlių “Lai yra geri noriai, Bet tas “Lais-Lcijos.
svės” meitseriai tiek išklypo,
kad nei patys nežino ką kal
bą, nei ką rašą. Ne naujiena,
kad jie vieną ar kitą asmenį
biauriai įkanda. Naujienų re
daktorių P. Grigaitį jos išva
dina gyvate, gyvatiškiu ir pa
našiai. Apie “Darbo” redakto
rių jie gali prirašyti bjauriau
sių provokacijų ir prasimany-j
mų.
Delei tokių šlykščių
šmeižtų aš turiu pamato ir ga
nėtinai drąsos pasakyti, kad
INitys “Laisvės” redaktoriai ne
tik gyvatiški, bet jų ir smege
nys persigėrę gyvatės tulžimi. I

KORESPONDENCIJOS'

Laisvės”
Demagogai

Kad juo skaudžiau įkandusi
“Darbo” redaktorių d. V. Poš-Į
ką, “Laisvė” įsiklepojo į mano
korespondencijas dar pereitais
metais, ir užtikus kai ką “ne-|
prielankaus”

unijos

viršinin-|

kamš, ji 282 Nr. liepos 30 d. Į
1922 m. bando tą mano straip
snelį primesti “D.” redaktoriui
pirštu į jį sakydama kriaučiains, kad V. Poška i>er “Nau
jienas” užpusiąs unijos virši
ninkus ir gundąs kriaučius,
kad pastarieji darytų žings
nius prieš “D.” redaktorių ir
kad jį prašalintų. Del to ma
no straipsnelio ji minėtame
numeryje rašo: “Ponas A. P.
Serbas —
Poška gieda”...
“ ‘Naujienose’ ponas A. P. Ser
bas — Poška tęsia”... tt.

Šitokis rišimas A. P. SctImi
su V. Poška kartojasi tame
straipsnyje apie šešis kartus.
Ji drąsiai kalba apie A. P. Ser
bą kaipo apie Pošką; dėlto kai
kurie laikraščiai (“Tėvynė” ir
“Vienybė”) net pastebėjo, kad
“Laisvė” išduodanti “Naujie
nų”
bendradarbio “tikrąjį”
vardą.
“Laisvė” ištikrųjų žinanti kąl
kalbanti. Vėliau duriau “Lai
svei” į akį, kati Serbas tai ne
Poška.

Dabar “Laisvę” paamtė kitą
mano straipsnuką “Naujienų”
149 Nr., kur kalbama apie uni
jos įkurtą Rusų-Amerikiečių
Rūbų Siuvimo korporaciją. Delei
šito straipsniuko “Laisvė” taip
susinervavo, kad atrodo, jogei
nustojo net savo akyplėšrumo.
Ji 157 Nr. liepos 3 d. šių metų
jau nebesako, kad A. P. Serbas
yra Poška, bet sako, kad V, Poš
kos draugas, štai ką ji sako:
“Tūlas A. P. Serbas, unijos
organo “Darbo” bendradarbis”...
ir tt. Vadinasi “Laisvė” pati
sau susidavė per snukį: kuomet
ji pirmiau vis rašė, kad A. P.
Serbas yra Poška, ir kurstė
kriaučius, kad jie reikalautų už,
tai pašalinti jį iš “Darbo” re-

Latviai apie Lenkijos
santykius su Lietuva Expreso

Latviai Maskvos
Parodoj

Patarnavi

. AKUŠERKA

"PEGULIARI-

Ryga. — Latvijos vyriausy
bė nutarė kuoplačiausiai pri
sidėti prie šią vasarą Maskvoj
rengiamos pramonės parodos.
Latvija parodoje stato savo at
skirą pavilijoną, kuriam tik
slui valdžios asignuota 2 milij. rublių. Parodoje dalyvau
ja ir Latvių firmos, daugiau
sia žaliosios medžiagos apdir
bimo fabrikai.
Latviai tikisi, kad paroda
duos galimybės užmegsti su
rusais artimesnių prekybos ryšių. Latvijos prekybos skyriaus
prie Maskvos konsulato likvlidavimas dėl šitų perspektyvų
sulaikytas.

Latviį laikraš?
tis ‘Vaunakas Žinąs ” straipsny dėl kabineto
permainos
Lenkijoje mano, kad naujasis
Lenkijos kabinetas sieks savo
tikslu griežtesniais keliais, ne
gu ligišiolinis. Užtat Lietuva
negalinti laukti, kad Klaipėdos
statutas, kuriuo taip esanti su
interesuota Lenkija butų per
redaguotas Lietuvai priimtesnen, fonpon. O jeigu Lietuva
neišsižadėsianti ligišiolinės po
litikos susisiekimo Nemunu ir
kitais keliais reikalu, tai esą
galima laukti Lietuvos-Lenki
jos konflikto paaštrėjimo.
Ryga (E.)

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENĖ

NIAI išplau
kimai subatomis.
Laivai išplaukia
iš prieplaukų 3 ir
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai, Geras maistas
dideli
kambariai Pada«
rykite savo kelionę malonia ant
Valdžios
s. T‘
-------laivų
Prcsident IIar ding
July 14
President Arthur
July 21
S. S. Levithan ......
July 28
George Washing'ton
... Aug 1
S. S. America .......
T^llg 4
President Roosevelt
Aug<f
President Fillinore
Aug 1
Rašykit dėl informacijų ir dėl
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines
45 Broadway,
New York City
110 S. Dearborn St., Chicago, III.
Manageriai. Operatoriai dėl

U. S. Shipping Board

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119 j

Baigusi akušeri :
jos kolegiją; ii .
gai praktakavu
si
Pennsylvani i
jos ligonbučiuo
se. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prie?
gimdymą, laik<
gimdymo ir pc
gimdymo.
Užydyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir
merginoms; kreij:
kitSs, o rasite
pagelbą.
Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.

■Tel. Blvd. 8138
I M. Woltkewlch
?
BANIS

Pranešimas

H

■Turiu patyrimą.
aPasekmingai pagtamauju
prie
■gimdymo
kiekIviename atsisiti’kim«. Teikiu- yspatišką prižiurė.’jimą. Duodu pa■tarimus moterims
■ir merginoms vėl

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

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 kostumeriams.
'
Mes maloniai transferuosime jūsų taupymo accountus be jokių nesmagumų dėl jūsų. Jums tik
reikia palikti jūsų bankinę knygutę bile kuriams
musų viršininkui.

Dabar yra labai geras laikas pradėti savo tau
pymą accountą aštuonuoliką metų senumo vai
stijiniame banke.

West Side

Bank

Bank 6f“
Safely andFriendly Šėmai’ .

Roosevelt Rdad at Halsted ’StreeL Chicado
__

•“« A . >,

_____ ' '

•

— ■

—

AKUŠERKA

3113 South
Halsted St.

Dr. Herzman kraustosi iš senos
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^dr. herzman
—IŠ rusuos— x
Gerai lietuviams žinomąfe per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
f Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonai
Naktį Drexel 95G
Boulevard 4136
3410 S’o. Halsted St.
9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

O

DR. CHARLES SEGAL

RESURSAI DAUGIAU KAIP $13,500,000.00

Daryk Darbą
Smagumu
IE, kurie yra pripratę rūkyti
bedirbdami, patirs, kad
HELMAR, Turkiškieji Cigaretai, patinka skoniui.

T

Lengvumas, kvapsnis ir geras
skonis 100% gryno turkiško ta
bako Helmar padarys tamstą pa
sitenkinusiu savo darbu.
HELMAR yra supakuoti korti
nėse dėžutėse, kurios apsaugoja
juos nuo susilaužymo ir susitrynimo.

HELMAR yra AMERIKOS
DIDŽIAUSIA CIGARETŲ
VERT®

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
as ir Chirurgas
Lietuvis
25 E. Washington SU
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8066
1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos' tel. Kedzie 7715

UEUUR

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė,
Tel. Yards 1699

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III
kampas 18-th- Street.
Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
. Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930
Valandos pagal sutartį

DR. J. KULIS

3107 So. Morgan St..
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra
uždarytas

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

DR MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas Boulevard 7042

Tel. Boulevard 0537

DR.
C.
Z.
VEZELIS
lietuvi;
4712 So. Ashland Avė
arti 47-tos gatvės

Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vaL
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ave<
2 iki 4 po pietų
( ( , Tel. Ląfayette .0098 .

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Telefonas Drexel 2880

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
,
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12
iki 1 vai. po pietų.

CHICAGO, ILL.

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Geriausios pasaulyje rąšies turkiškų

aigiptiškų cigaretų dirbėjai

Telephone Yards 1532

DR. C. K. KLIAUGA

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR

VARDĄ

Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland -Avė., 2 lubos
Chicago, lljinois.

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 8
iki 2 vai. po pietų.
Rezidencijos tel. Van Buren 0234
Ofiso tel. Boulevard 9693

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišku, Vyriškų,
'i Vaikų ir visų chroniškų ligų
alstcd St., Chicago.
Ofisas: 3335 So. Halsted
Chicago.
Valandos; 10—11. ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną
dieną,
įRes. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

_

-
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DR. P. Z. ZALATORIS

OptourtrUt
T«L BOU Uvari Mtt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto' >
1821 So. Halsted St.,
V
Kampas 18 ir Halsted St.

!«■>■

4T-tM

tt*.

|Tel. Yards 1138

STANLEY P
MEžEIKA
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

PriSmimo valandos nuo 8 iki 12 Iš
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3243 So. Halsted Št.

3325 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 7179
R$zid. Tel. Fairfax 5574
CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

GRABORIUS IR
Baisa m uoto jas
Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago

Penktadienis, Liep.-13,1923
DM
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1789 South Halsted Street
Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

balto kalnieriaus ir atrodąs, mus” ąpie pradžios mokyklų teisingai sako, — “kur lais
kaip tikras farmeris.
įstatymą:
vės nėr, ten kūrybos nėr.
Labai galima, kad Johnso
“Jeigu tie tūkstančiai Kur nėra kūrybos —- nėr
no maneros nėra taip gra- davatkų būt 'šyla’, tai tada mokyklos. O jei yr — tai
ciozingos, kaipo daugelio- būt įstatymas išėjęs ne carų mokykla, bet carų mo
dabartinių senatorių ir jis toks, o štai koks: kas nor, kykla — jau nebe mokykla,.,
nekaip tesijaustų “aukšto-* gal neprikalusyt jokiai ‘čysčius’, jei ne ‘pekla’.”
i

joje draugijoje”. Reikia
taipgi manyti, kad jo stiprus
balsas įneštų Senatan dis
harmoniją, ypač tada, kai jis
imtų tiesą pasakoti apie re
publikonų ir demokratų darbavimąsi “žmonių labui”.

konfesijai, ir tat į jų liki
mą neatsilieps; tokiems
turi būti civilinės jungtu
vės, šermens; tie mokyto
jai, kurie7 oficialiai pri
Entered as Second Clasp Matter
ŠVIETIMO DEPARTA
March 17th, 1914, at the Post Office
klauso kuriai nors konfe
of Chicago, III., under the act ųf
MENTAS.
sijai, privalo tos konfesi
March 2nd, 1879.
Vargu Minnesotoą balsuo-. jos mokslą tos konfesijos ' Jungtinės Valstijos turi 30
Naujienos eina kasdien, išskiriant
mokiniams dėstyti; mo kartų daugiau nemokšų, negu
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben tojai gailėtųsi, jeigu žlugtų
kykla ir bažnyčia, būda Vokietijo. Tatai pareiškė p-ia
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, dabartinis Amerikos “geis
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
būvis”. Tas gerbūvis jiems mos santykyj, turi būt nuo Williams, Amerikos Nacionali
nio švietimo Asociacijos sekre
reiškia štai ką: kas metai viena kitos nepriklauso torė. Amerikoje randasi ma
Užsimokejimo kaina:
mos ir viena kitai neutraChicagoje — paštu:
$8.00 ūkininkai vis giliau ir giliau • lios. Ir viskas. Sakoma žiausia 5,000,000 vaikų ir suau
Metams___ _______ ______
Pusei metų_________ _A...
,4.00 brenda į skolas. Ant ūkių
gusių, kurie nemoka nė skaity
Trims mėnesiams...... u..... ... .2.00
‘
oficialiai
’
,
nes
valstybei
ti, nė rašyti. P-ia Williams sta
. 1.50 užtraukiama vis didesnės
Dviem mėnesiam
nėr
reikalo
ir
galimybės
/ »75
Vienam mėnesiui________
to tokį klausimą:
paskolos.
Dirbti reikia
knistis kiekvieno galvoje
Chicagoje per nešiotojus:
daug,
o
pelno
nėra
jokio.,
“Kiek yra žmonių, kurie ži
Viena kopija ___ ___ ___ _
ir širdyje.
Čia pačios no, kokių žinių teikia švietė
Savaitei .....__ ___________
- 18c Net “Tribūne” pripažįsta tą
Mėnesiui .............. „.....
. -75c
faktą, jog Farmer-Labor bažnyčios reikalas. Pati jai ir mokytojai toms nukirptSuvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
partijos įtakk sustiprėjusi bažnyčia turi sekti, kas plaukėms, apie kurias tiek
I Metams__ _______
$7.00
velykinės eina, kas ne. daug yra kalbama?”
‘ Pusei metų ......
8.50 todėl, kad žmonės esą labai
Neina —* ‘eraus’ tąjį. Reik Toliau p-ia Williams sako, kad.
Trims mėnesiams ___
J.75
Dviem mėneąįam____________ 1.25 nepatenkinti dabartine pa
sukurti nacionalinį švie-t
Vienam mėnesiui...... .........
.75 dėtimi.
O juk tos padėties daryt taip, kaip visos gy reikia
vos draugijos daro. Kat. timo departamentą.
i Lietuvon ir kitur užsieniuose:
autoriai
ir
yra
niekas
dau-r
(Atpiginta) /
bažnyčia irgi taip darytų, Toks departamentas gali bū
Metams................ ........
$8.0(1 giau, kąip “Tribūne” perša
Pusei metų....................................4.00
jeigu ji gyva butų. O da ti naudingas dalykas. Bet bėda
Trims mėnesiams.................
2.00 mo gub. Preuso plauko žmo
bar Seimas išleido įstaty yra tame, kad senosios partijos
' ,
'/ j
- Pinigus reikiasiųsti paSto Money nės.
Orderiu, kartu su užsakymu.
mą, kad kiekvienas moky greičiausia panaudotų jį ; savoj
tikslams. Jis ’ virstų įrankiu,
Ko nors nepaprasto tikė
tojas, kuris norės tikybos platinimui tokios literatūros, ku
tis iš Minnesotos rinkimų, mokslą dėstyti, tur turėt
Minnesotos
suprantama, negalima. Bet prabaštėlio leidimą. Ge rią bankininkas Puelicher re
komenduoja mokykloms ir kny
visgi Farmer-Labor parti
linkimai.
rai. Kas prieš tai ką saky gynams,
jos laimėjimas butų nema
tų, jeigu tokį įstatymą būt Nacionalinis švietimo departa
Ateinantį* pirmadienį Min žas pliusas Amerikos pažan
išleidęs , nę Seimas, bet mentas yra reikalingas. Bet
nesotos valstijoje įvyks se giajai visuomenei. 'Tai bu
vyskupas. Dąbar, . kada jis turi tarnauti grynai švietimo
natoriaus rinkinmai. Far- tų ženklas to, jog Amerikos
Lietuvoj knibždėte knibž reikalams, o ne virsti kapitalis
žmonės
kad
ir
pamažu
pra

mer-Labor partijos kandi
tinės propagandos biuru.
da
spekuliantų,
kyšininkų,
datu yra Magnus Johnson, o deda pasiliuosuoti nuo senų
į ‘pelių’, Seimas ima vykdyt BELGIJOS SOCIALISTŲ PAR
republikonų — gubernato jų partijų įtakos.
vyskupo funkcijas, ima
TIJOS KONVENCIJA.
rius Preus. Laikraščių ži
žmones skirstyt, ima žiū
" 1 ■ 1 ’T1■ " ■
nios skelbia, kad Johnson tu Lietuvos švietimo
rėt, kas geras ‘romietis’, Belgijos socialistų partija lai
rįs daugiau šansų patekti į ministeris.
ar ‘romininkas’, kas ne. kė nepaprastą konvenciją, kad
Jungtinių Valstijų Senatą,
Kas gi čia gal tylėti? čia išspredųs kaikuriuos naciona
negu gub. Preus.
Kun. Maliausko, ^liepi net akmeny
rWriktŲ linius ir iftemiclbnalinius klauToks Minnesotos žmonių mas liko išpildytas. Pasak Tik ne vyskup !, nes jie simus. $ Ypačįdaug domės buvo
kreipiant į dabartinę Europos
pasirinkimas baisiai nepa “Liet. Ž.”, tas žinomas ame yra negyvi.”
padėtį ir į gresiamą karo pavo
tinka kapitalistų spaudai rikiečiams keikūnas pasta
Taigi naujo švietimo mi- jų. Euiile Va nderveide patiekė
ruoju
laiku
ėmęs
davinėti
“Tribūne” štai kokią nelai
rezoliuciją, , Įkuria smerkiama
mę mato Johnsono išrinki* Lietuvos valdžiai įsakymų, nisterio pareigos bus žiūrėti valdžios sumahymas įvesti vi
kaip vesti politiką ir ką ne mokyklų gerovės, o to, suotiną keturiolikos mėnesių
me:
,
skirti į ministerius. Švieti-1
l____ kad mokytojai butų geri “ro militarinę tarnybą. Jis taipgi
“Minnesota! reikia to mo Ministerijai jis pasiujė miečiai” ir turėtų prabaštė įspėjo suvažiavusiuosius, kad
kio senatoriaus, kuris ma4 tris kandidatus: Dr. Bistrą, lio leidimą tikybos mokslo Theuniso kabineto rezignavimui
žiau šauktų, o daugiau Dr. Eretą ir Dr. šilkauskį. dėstymui. Ir reikia many nepriduotų daug reikšmės.
mąstytų, kuris mokėtų Esą tik jie tinką tam darbui ti, kad Dr. Bistras, naujai Esą jo vieton susidarysiąs kitas
dirbti žmonių labui. John ir galį išgelbėti mokyklą nuo paskirtasis ministeris, tam militaristų kabinetas. Todėl so
cialistų atstovai parlamente tu
son ir politikieriai, prie subedievinimo.
Vadinasi,, darbui kaip tik atitiks. Juk ri budriai sekti valdžią ir kovo
kurių jis žada prisidėti, mokėjimas slopinti laisvą jis neblogai atsirekomenda- ti su jos imperialistinėmis už
stovi už tai, kad žingsnis mokyklą yra būtiniausia vo Seime.
mačiomis.
po žingsnio butų vykini- kvalifikacija Lietuvos švie Klerikalai, žinoiųa, dabar Prieš užsidarysiant konvenci
mas socializmas. Gi sočia-, timo ministerio. Visi juk ži galės džiaugtis, kad minis- ja pasiuntė pasveikinimą strei
kuojantiems geležinkeliečiams,
lizmui įsigalėjus, ateis ga no, jog Lietuvoje niekas mo teriu liko paskirtas toks išti pašto ir telegrafo darbininkams,
las Amerikos gerbūviui.” kyklų bedievinti nemano, o kimas žmogus, kaip Dr. Bis ragindama juos laikytis vieny
“Tribūne”, žinoma, nepra tik kovoja už tai, kad jos tras, kuris budriai dabos, bės.
—A
leidžia progos paminėti to-j butų laisvos, kad mokytojų kad į Lietuvos mokyklas ne
kius “baisius” Johnsono ne- laisvė nebūtų varžoma. Štai įsiskverbtų joki “herezija”.
GARSINKITIES
dateklius, kaip tai, jog jis ką sako Aras Besparnis žur Bet tuo blogiau mokykloms.
NAUJIENOSE
turįs stiprų balsą, nedėvįs nale “Mokykla ir Gyveni Nes, kaip Aras Besparnis
Subscription Rates;
?
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy,
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Klerikalų įsitvirtinimas ir Social
demokratų uždavinys.
Kauno “Socialdemokratas” ra- riamas tą pačią dieną. Kam sta
tutas, jei krikščionys turi Sei
Kai pasibaigė Seimo rinkimai me vien savų rankų visas ketu
į
ir paaiškėjo, kad krikščionys de riasdešimtis?
Krikščionių demokratų takti-’
mokratai smurtu pravarė savo
daugumą, kiekvienam kilo klau- ( ka įr dėl jos susidariusi padėtis’
simas: kokia bus jų politika atei berods jau visai paaiškėjo. Kle
ty? Krikščionys, imdami val rikalai, partiniais tikslais paleidę
džią, galėjo jos imtis arba patys pirmąjį seimą, smurtu pravalę
vieni,' arba pasikviesdami talki rinkimus į antrąjį, gavo įsiti
ninkų.
kinti, kad smurtas yra tikras
įrankis, Jis padėjo jiems bent
Šiandie padėtis, galima sakyti,
laikinai laimėti, ir krikščionys
jau bus paaiškėjusi. Krikščionys
yra pasiryžę be atodairos bristi
iškarto, pakalbino valstiečiusir toliau tuo pačiu keliu. Ką jie
liaudininkus dėtis valdžion. Bet
smurtu laimėjo per paskutinius
kalbino taip šaltai, statė tiek ne
rinkimus, tą jie pasistengs dabar
priimtinas sąlygas, kad derybos
įtvirtinti savo naudai sistematinnutruko ir vargiai beatsikartos.
gomis ir pastoviomis pastango
Paskutinių dienų krikščionių elmis.
gimos rodo, kad jie nėra linkę
Jie “valys ir gerins” valstybi
bent su Jkuo dalintis valdžia.
Va keli ryškesni faktai. Pir nį aparatą, pavarydami iš valdi
majam posėdy, su nieku nesutar ninkų politiniai jiems priešingus
dami, krikščionys sudarė Seimo ir statydami savo žmones, ar
prezidiumą. Nieko nekalbino bent sau palankius. Jie “ge
jie ir dėl busimųjų prezidento rins” mokyklas, vydami iš jų
rinkimų: tik pranešė valstie “krikščionybei” priešingus gai
čiams liaudininkams, kad prezi valus ir pakeisdami juos ištirtais
dentas turi būti katalikas, ir davatkinais. Saugodami tėvynę
nuo vidujinių priešų, jie dar pik
baigtas galas,
Ryškiai ir jiems tinkamu bu- čiau, kaip iki šioliai, puls klasi
du pasirodė krikščionys, suda kes darbininkų organizacijas, jp
rant Seimo komisijas. Iki šiol priešakinius darbuotojus. Mes
buvo priprasta, kad į Seimo ko neabejojamę, kąd kai Seime ne
misijas bent didžiosios frakci beteko darkuopininkų, tėvynės
jos siųstų pačios joms atatinka priešų vietas greitai gausim už
mą narių skaičių. Seimo visu imti mes, socialdemokratai.
ma tuos. frakcijų kajididątuą Krikščionys rūpinsis tėvynės
tvirtino tik formaliai, niekuomet ukiu ir finansiniais jos reikalais.
jų neatmesdama. Dabar krikš Bet kam gi neaišku, kad Lietu
čioniškoji trejybė nutarė, kad vos ūkio reikalai — tai yra stam
komisijos turi būt sudaromos biųjų ūkininkų, krkščioniškųjų
paties Seimo. Frakcijos gali siu-« bankininkų ir biznierių reikalai?
lyt savo kandidatus, bet kiekvie Kas juos patenkins, • gelbės tė
nas pasiūlytųjų balsuojamas pa vynę. Jei krikščioniškoji trejyties Seimo. Seimo dauguma, va bė, vesdama žemės reformą, kel
dinasi krikščionys, priims į ko dama darbininkų padėties klau
misijas tik tuos, kurię jiems bus simus, ir kliudys kada darbiniu
tinkami. Taip jie padarė jau kus ir mažažemius, tai tik tiek,
pirmais komisijų rinkimais: kas kiek tas bjis reikalinga ir nau
nepatiko atmetė, kas jiems bu dinga musų krikščioniškai buo
vo reikalingas — pravedė.
žijai.
Pagalios ima aiškėti ir val Pati valgydama pilna burna, ji
džios sudarymo klausimas. Krik kartais pebers trupinių ir darbi
ščionys yra pasiryžę kurti naują ninkams iš Darbo Federacijos
kabinetą tik taip, kaip jiems bu rieškučių. Bet bers tik tam, kad
tų reikalinga. Aiškiai kalbama, darbininkai atsižadėtų kovos ke
kad p. Galvanausko dienos, kai lio ir priprastų laukti sau uba
po ministerių pirmininko, jau giškų malonių iš ubagiškos orga
suskaitytos. Jo vieton krikščio nizacijos rankų. Dalindami ir
nys laiko parėdę p. Bistrą ir tik išparduodami dvarų žemes ūki
laukia, išrenkant prezidento.
ninkams, jie skirs dalį tų žemių
Kiek krikščionys jaučiasi Sei ir kaimo darbininkams, skirs
me ramus ir drąsus, aiškiai ma tiek, kad jie galutinai nenusivil
tyti iš viso jų elgėsio. Tą savo tų klerikalais ir nuo jų nepabėg
tišką krikščionių “drąsumą” tų.
kaip bematant atvaizdino ir p.
Mes turime rimtai įvertinti
Tumėnas, krikščioniškasai Sei susidariusią padėtį, tinkamai nu
mo pirmininkas, žmogus, kurio statyt savo uždavinius ir kietai
sioloj, kaip čystam kristale, vi pasiimt darbo. Artimiausiai Lie
suomet ryškiai atsimuša pačių tuvos ateitis atneš mums dar di
krikščionių veidas. P. Tumėnas dėsnį reakcininkų sustiprėjimą.
penktadien. posėdy rado galima Lig šiol reakcija pas mus slinko
leist krikščionių blokui nustum prie savo tikslų šuoliais, kartais
ti musų skubotą interpeliaciją spausdama mus smarkiau, kar
dėl rinkimų laisvės suvaržymo. tais vėl ątlyždama. Dabar re
Leido jos nesvarstyti, nors Sei akcija pradės vystytis ramesniu,
mo statutas aiškiai reikalauja, pastovesniu, bet ir kietesnių
kad skubotos interpeliacijos pri žingsniu. Gniauš Lietuvos gy
ėmimas butų svarstomas ir ta- venimą žingsnis po žingsnio.
■
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Slinks vėl pirmyn tik įsitvirti
nus, kaip reikiant, užimtoj po
zicijoj.
Kai musų priešininkai taip vy
sto savo jiegas ir taip nustato
savo žygius, tai pripuolamų lai
mėjimų nebegali jau būti. Lai
mės tas, kas ne tik tinkamai su
pras susidariusią padėtį, bet ir
mokės išvystyti savo jiegas ir
išnaudoti jas sąmoningoj, atkak
lioj ir pastovioj kovoje.
Tos sąmoningos ir pastovios
kovos turime tuojau imtis mes,
socialdemokratai, nes kitaip dar
bininkų judėjimą Lietuvoje gali
užkalėti klerikalinės durnaropės.
Turime imtis visomis jiegomis.
Tai nėra uždavinys tik Seimo
frakcijos. Tai yra neatidėtinas
darbas visos musų Partijos, visų
profesinių sąjungų, pagalios vi
sų susipratusių Lietuvos darbi
ninkų. Mes turime išvystyti mu
sų eiles organizacijos darbu. Mes
turime sudmtinti musų jiegas
darbininkų švietimu, sužadinti Ir
išauklėti darbininkų atsparumą
kovoj už darbininkų reikalus ir
visus suburti Lietuvos Socialde
mokratų Partijoj. Darbo sąly
gos ir pats musų darbas bus sun
kus, bet mums ateity šviečia lai
mėjimo žavigždė.,

Kodėl darbininkai negali
pritart bolševikams
Kain buvo lemta pagyvent
Rusijoje ir gerai pažint bol
ševikus ir jų visą užvestąją
tvarką, tiems labai aišku, kad
jie ten beštyithininkaudami pri
darė /bęgalinę daugybę klaidų,
kurių deliai susmuko krašto
ūkis, suiro pramonė, transpor
tas ir t. t. Del įvykusios ka
tastrofinės padėties baisiai įsi
galėjo visokios užkrečiamos
ligos, kaip šiltinės, sapas, džiuma ir panašios nuo kurių
tūkstančiai ir milionaj žmo
nių išmirė. Tų visų dabarti
nių Rusijos liaudies nelaimių
didesnis ir tiesioginis kaltinin
kas yra tai nevykusis bolše
vikų šeimininkavimas. Virš
pasakyta aš čia pabriežiu pats
iš savo patyrimo, ijes gyve
nant Rusijoje 'teko /pamatyt
bolševikų darbeliai jr panešt
tokio sunkaus vargo, kurio jau
niekad nebeužmiršiu ligi mir
ties.
Taigi pritart tokiems žmo
nėms, koki yra boKevikai pri
dariusieji tiek daug klaidų,
nuo kurių žmonijai tenka pa
kelt tiek daug kančių, gali tik
tie nežinėliai, kuriuos klaidina
klastingas Rusijos diktatorių
skelbimasis, busią Rusiją val
dą patys darbininkai.
— P. Klimka.
Ar žinote kad
Žaidimas bole buvo populiaris Egypte 4,000 metų atgal ir skurinčs bolės
buvo naudojamos visose šalyse iškai
tant ir Chiniją, tečiaus
mušamoji
bole yra modemiško išdirbimo, pra
sidėjusi Suvienytose Valstijose 1839
metais. Cooperstovvn, N. Y? Ar jus
žinote, kad 20 Helmarų kainuoja
truputį daugiau negu 20 paprastų cigaretų, bet su kiekvienu Helmaru jus
gaunat keliolika kartų daugiau ma
lonumo ?
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[“Iš “Liet. Žinių”]

kitam linkiu: jokio malonumo.
Aš tą
ir Dantei pasakiau.
—Nepateksi *— įtikinančiai tarė Dan
tė—jau tu čia, tame pasaulyje jį atkentėsi.
—Nu-u*u?
—Taigi... jau ir kenti...

Andai Laisvas Alėjoj susitikau Dantę.
Mes su juo jau senokai pažįstami! Dar vai
ku būdamas penkias naktis skaičiau jo
“Dieviškąją komediją”,
o penkis metus
kažko naktimis bijojau atsikelti iš lovos..*
Taigi, va, susitinku Dantę... Labas,
labas..,, žodis po žodžio— įsikalbėjova...
—Sakyk, broliuk, nėįau pekloj taip
baisu —paklausiau.
—-Taigi, sinjor, pasigerėti
neteko...
Kad ne Virgilijus, jei bogu
nebūčiau
grįžęs.
_
i
■
—O kodėl Virgilijus? Kibą jis drąses
nis?
—Tai, taip sakyt," šiek tiek/matęs..
Eneidoj užsigrūdino...
Trumpais žodžiais apipasakojo jis
savo kelionę po peklą ir kitas vietas. Iš jo
kalbų supratau, kad peklos devintasai ra
tas visų biauriausias. Bent man taip iš
rodė. Į jį nei patsai nenorųjį patekti, nei

—Žinoma. Vedęs esi?
—iBeveįk--*
—Na v6t... štai tau ir peklos devintasai ratas.
./
‘ !
Tą pasakęs Dantė užsikųrė papirosą
ir sykiu su jo dūmais išnyko jLaisvčs Alėjos
erdvėse. Aš pabalinęs akis pasilikau bežiopsąs ir jei ne milicininko kumštis pašonėn, bučiau gal ir aš išnykęs.
Tai tau ir istorija — galvojau eida
mas namo. — Reiškia, mano Marcė suda
ro peklos devintąjį ratą... Nežinojau.
Tris naktis akių nesumerkiau. Ir kur
tu ten sumerksi,; kad šalę tavęs dribso devidtasaį įekJos ratas!...
f
yTuriu prisipažinti,1 kad mano Marcė
turi aibes gerų ypatybių ir toli grą^u neatątinka Dantės apibudintam objektui.
. Pirmiausia — ji geras telegrafas ir aš
niekuomet laikraščių neperku. ’ Antra—ma
no Marcė labai geras ekonomas ir, taip

Algis.

Devintas Peklos Ratas.'
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sakyti, iš... ko nors -—Ivašką išsunkia.
Trečia —ji- - •
M &a
apipasakosi,
mums ženikliams gerai jau žinoma, o ne
vedusieji —patirs apsiyedę.
Ir taip, aš iki pirmo šio mėnesio* nie
ku budu Dantei netikėjau ir vadinau jei
ne melagiu, tai šeimyninės laimės ardytoju.
Nuo pirmos ėio menesio dienos paty
riau, kad jis šventą tiesą kalbėjo. Ir kaip
dar, brolyti, patyriau!...
Po pirmos šio mėnesio, gavęs algą —
grįžtu namo.
—Na, algą gavai ?—paklausė manęs
Marce.
t >
—Gavau, dušyt, šia—atidaviau dalį pi
nigų.
—O štai man papierosams keli litai.
—Aš tau,, britvOnje/, |papapįierosuosiu!
—riktelėjo Marce:—žmona pusnuogė vaik
štinės, o jam—papirosai...
• {\ —Negąliu gi;aš..., šitą... be papie-.
ęosų... refkia juk pinigų šiam tam. Tai
^lau® stiklinė, tai... i
• —Verbliude, tu verbliude,
jąu kįba
gėrei... papūsk... taip ir yra,—gėrė,..
smake, tu smake,—šokinėjo, piltojo'! Mar
cė,—ir kaip tavęs pavietrė neima?—prisi
spyrus klausė manęs Marcė,—kaip tavęs

kiaura žemė neprarija? žmona gėdinasi į
akis žmonėms pasirodyti, neturį nei dorų
pančiakų, nei suknelės, o jis—alų pliurpia.
Aš nesuprantu, kaip tavęs pavietrė neima?

Prisipažinsiu, kad su pavietrėmis jo
kių santykių neturiu ir jei jau jos mane
imtų1—‘bučiau begalo nepatenkintas. Tas
pats ir su kiaurąja žeme.
—Žmonės ir į Metropolį nueina, ir
peršviečiamus pančiakas nusiperka ir ku
rortai! žada važiuoti... O tu, nieko dėl
manęs... Suėdei tu mano japnystėlę, suė
dei tu mano...
'
Biesas žino, ką aš tau dar suėdžiau,—
nebeklausiau. Pasijutau beslenkąs į devin
tąjį peklos ratą. Ausyse—pragaro žvan
gėjimas, gerklėje Sacharos tyrai, akyse—,
demonas, pavidąĮe mano gerosios Marcės/
Ir nuo čia prasidėjo mano pekla. Į devin
tąjį ratą išsyk, be įstojamųjų kvotimų
pataikį^p. į
—šiandieną ejsirne į teatrą!—beapeliaciųiai pareiškia mano Marcė...
t—Tai, kad tųks pavargęs...
(Rus daugiau)
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Beris Melngailis.
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(Mano Degančiam Sniegui)

Sapne mačiau šaulę...
Buvo tylu ir nuobodu,
Ir gėlės vyto.. .
Tada atėjai Tu —
Kai auštanti šviesa,
Kai mirganti rasa —
Iš ryto!
|

Mintys man šypsos...
Tęs sapnas žuvo
Jau senai...
Ir tai, kas buvo — >
Tarp gėlių vytusių
Svajonių mirusių
Palaidota nūnai!
Vai saulės daujg...
f Ji lydi dieną ir naktį!
Ko liūsti Tu,
Kai gulbė mirštanti?
Sapne mačiau saulę —
Tavo meilę!
Buvo tylu ir nuobodu...
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Iš Mokslo Šri
Matematika ir jos praktinė reikšmė

ITAl JIJENYPS. OaaBFP. PI.

Iš Sodžiaus Gi
lumos-! Seimą

ipotekos banką. Gelbėkite mus
iŠ spekuliantų bankininkų ne
laisvės!
Jei nepasiskųbinsit ir dar
metus kitus paliksit mus jų
malonėj, tuomet galės atsitikt
su musų ūkiais ir visu turtu
taip, kaip pernai atsitiko su
mus sutausotais auksinais...
Mes pateksim su “dūšia ir kū
nu” su žeme ir gyvuliais —
spekuliantų bankininkų KiSeinėn.
Kas tada butų iš Lietuvos—
pagalvokite.

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

“L. Ūkininke” rašo Vargo
VL A.
gamtatyros daiktai—vieni pa vaikis:
Matematikos pradžia reikia prasti, kiti sudėtiniai. .Papras Rinkimų agitacijos karšty
skirti Babiloniečių ir Aigiptie- taisiais daiktais jis vadina I partijų agitatoriai užvertė sod
čių laikams, kuriais gana pla-j[tuos ką protas neįstengia sus- žių savo visažadančiais atsi
čia i buvo daroma astronomijos I kirstyti į sudedamąsias dalis. šaukimais, prikalė
žmonėms
skaičiavimų ir naudojamasi |I Kadangi betarpiai mes supran ausis viisokeriojpais pažadais.
kai kuriais geometrijos dės tam tiktai paprastuosius daly Beskleidžiat atsišaukimus ir
niais skirstant laukus ir sta kus, tai mokslo uždavinys esųs priežadus patiems politikams,
Taupymo Skyrius First Trust
tame
kad
tvirtai
nustatytų
ku

tant šventyklas bei žinyčias.
ir Savigns Banko
riuo budu iš paprastųjų daly norams nenorams .teko pama
Graikai persiėmė šias rytų kų darosi sudėtiniai. Iš šio rei tyti ir tų agituojamųjų sodie
vaidy
tautų žinias, ir jau Pitagoras kalavimo, kad visi pažinimo čių (valstiečių, ūkininkų, dar
Sugrįžo iš New Yorko
ATDARAS VISĄ DIE
bos lektorium
paprastą rinkinį empirinių ži objektai neatbūtinai esmėje bininkų) padėtį, jų reikalus ir
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai.
vakare
kasdien.
1
vargus.
..
•
'
j
nių apie skaičių ir plotą paver butų bendri (t. y. paprasti) ir
NĄ LIG 8 VALANDOS
Kaunas.
—
Artisto
A.
Sut

1152 Roosevelt Road
tė deduktiviu mokslu. Vienok palyginami, išeina, kad visas | Kažin ar dabar tie ponai pakaus
vedamoji
Vaidybos
Stu

CHICAGO, ILL.
tiktai Platonas ir jo mokykla sudėtinės vietos % sudedamai I tekę Seiman atsimins kokių
dija
ateinantį
rudenį
pereis
Valo,
prosina
vyrų ir moterų
geometrijai ir aritmetikai da siais elementais pavertimo už padėtį ir vargus jie yra matę
drabužius.
Tas yra paranku netik įpusy
vė visuotinos vertės ir reikš davinys virsta tik paprastu at sodžiuje ir ar greit pasirūpins Tautos Teatro žinion.
Studija busianti pagrindinai
134,000 taupymo depozitoriy,
mės; tiktai jo darbų dėka geų-j sakymu j klausimus apie dyd (savo pažadų išpildymu?... Gal
reorganizuota
ir
vietoj
dabar
metrija ir aritmetika * virto žių santikiavimų O tas reiš- reikia priminti? Juk jie beveik
bet taipgi dėl ty, kurie norėty
matematika, t. y. tuo, kas ver kia, kad galų gale visas moks- “prisiekė” “kaip tik pateks I būtinų 2-jų metų, studijų dar
DR. J. A. VELONIS
pradėti naujas sąskaitas ir imti
ta tyrinėti.
I las pereina nuo gamtos prie Seiman ir gaus valdžią,” tuoj I bams privaloma busią 3 me
Osteopathas,
Chiropratao,
tai. Studijų darbai eisią kur
visus
sodiečių
reikalus
paten1
naudą
iš
saugumo,
patarnavimo
Naturopathas
Kodėl gi Platonas buvo nu matematikos.
kas ir teisingiau. Griežtai pa
Gydau {vairias ligas, o ypatingai
kins.,.
I sikeisiąs
ir
parankios
vietos,
kurią
šis
sprendęs dėstyti savo mokslą
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
DekNegalima sakyti, kad
ir lektorių sąstatas.
Kokie gi tie sodiečių reika-l
cijų, — naujausiais budais.
tik tiems, kurie mokėsi geo artui nesisekė pritaikyti savo lai?
bankas pasiūlo*
I Vaidybos ir literatūros istori
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theater Bldg., 2-roa lubos.
metrijos? Paprastam žmogui, aksijomas gamtos
dėsniams Į Sodžius neturi pinigų—'kre-1 ją dėstysiąs šiemet gavęs fi
Valandos: nuo 9 iki 12 dieni.
sako Platonas, užtenka ankšto aiškinti. Jo pažiūra, kad gam dito nėra—štai pirmiausias iri losofijos daktaro laipsnį prie
Nuo 6 iki 8 vakarais.
protavimų rato, kurio obiektail ta yra matematiko dėsnių val skaudžiausias sodiečių reikalas.! Muencheno universiteto Balys
Nedeldieniais nuo 9 iki 12.
Nuošimčiai ant ^taupymo sąskai
Tel. Lafayette 5698.
yra jausminiai, nepastovus. I domas mechanizmas, Įncbutų
Duokite sodiečiams kredito I Sruoga. . '
tų yra rokuojami nuo Liepos 1
žymiau
Tai kokiu budu toksai žmogus! tokios didelės įtakos jo laikais žlugančiam ūkini susitvarkyti,! [Balys , Sruoga
ant visų depozitų padėtų pirm
Dr. Anelė Kaushillas D. C
gali būti įšvęstas filosofu iri padariusi, jei nebūtų prasky- padėkite jiems*' tokio kredito! sias jaunosios Lietuvos rašy
Liepos 15
CHIROPRACTOR
kaip jis gali gyventi filosofo! nusi kelią matematinei me surasti, o išgelbėsite juos, lyg! tojas ir poetas. Per pastaruo
Gydau be operacij ir be. gyduolių
visokias staigias ir roniškas ligas:
žinių viešpatijoje, kurios jis chaninei pažiurai į gamtų.
tas Moizė kitados išgelbėjo žy-Į sius dvejus metus jis buvo, ir
nervu, reumatizmą, j ’alyžių, naktin]
nesupranta, nes ji yra grynai
susišlapinimą, dusui j ■ visas kitas li
dus iš Egipto nelaisvės...
Į tebėra, nuolatinis .“Naujienų”
Visai
kitaip
į
šiuos
dalykus
gas; vyrų,
rų, moterų ir vaikų
vaikų. s Pata
bendros ir amžinos idėjos?
bendradarbis.]
/
Jus
nemanykite,
kad
čia
paĮ
rimai
dykai.
Šiam reikalui gali pagelbėti įžiūri Galilėjus. Jo teorija ir saką pasakoti prasimaniau... |
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135
tiktai matematika. Nors ir fi I praktika stebėtinai sutampa. I Šiandien valstiečiai iūkinių
Gabrys de Garleva
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj
I
Jeigu
Dekartas
mums
duoda
losofijoje viskas prasideda at
9 iki 12 a. m.
I kai randasi spekuliantų bau
skirais supratimais,
kuriuos I abstraktinį protavimą "'apie i kininkų nelaisvėje.
Kauno laikraščiai praneša:
kaž
ką
neaiškų
ir
bendrų,
tai
mes gauname tik jausmų pa
' Fine for Lumbago**
J. Gabrys, pakeliui iš Ameri
Trumpalaikė paskola
galba, tačiau matematika tų ■ Galilėjus remiasi akyliais tėmi- —ar tai girdėtas daiktas! Juk kos į Lietuvę, iš Amsterdamo
Musterole drives pain away and
brings in its place delicious, soothing
supratimų pagalba
sukelia Į jimais atskirų konkrečių gam tai panašu į pasakę/ o vienok atraše laišką gen. Nagevičiui
comfort. Just rub it in gently.
žmogaus sieloje
glūdinčias tos procesų. Jis ieško dėsnių Į taip yra — tai faktas^!
Lietuvos laivyno reikalu.
It is a clean; white oiąįment; mada
James B. Forgan Chairmanas, Melvin A. Taylor, prezidentas
with
oil of mustard. Get Musterole
bendras protavimo ypatybes, (kurie jungia ir aiškina įvairius
Gabrys užmezgęs ryšius su
Koks ūkis gali šitokį nuo
today at your drug store. 35c and 65o
gamtos
reiškinius.
Jis
tai
da-|
kuriomis remiantis nepriklauin jars and tubes; hospital sizę, $3.00,
šimtį pelnyti? Tokio ūkio, ku kelioms Amerikos firmoms ir
ro
ne
tik
dėl
to,
kad
suprastų
I
Šio
banko
stakas
yra
valdomas
per
stakholderius
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS
somai nuo patyrimų, logikos
ris galėtų 80% pelno gauti Lie susirūpinęs prekybos laivyno
Iš
First
National
Bank
of
Chicago.
Sudėtinis
tematytuosius
reiškinius,
bet
iri
griežtumu iškyla mokslo siste
turbūt, nėra. — Jei įsteigimo reikalu š. m. birže
Borsas viršija $350,000,0p0.00.
dėl to, kad numatytų ir net! tuvoje,
ma.
lio
pabaigoj
žada
atvykti
Kau

galėtų pakreipti arba naudoti! bent arklius vagiant ar spiritų
Žymi graikų kitoms tau busimuosius įvykius sulig savo! iš Prūsų nešant galima tiek nan ir
toms įtaka padarė tai, kad norų. Kad iš dėsnių gautu- uždirbti — sako prityrę ūki mę Jurininkų Sąjungai
ligi naujų Laikų visi norėjusieji mėm teisingų išvadų yra tik ninkai.
stoti į teologijos, jurispruden vienas kelias, kurį
Galilėjus! O skolinti reikia.
cijos ir medicinos fakultetus, pasirinko ir be perstojo stengė-1 Kitos išeities nėra — be pi
Bile šiaudinis skrybėlis
turėjo iškalti sausus ir sun si įskiepyti savo skaitytojams. nigų neapsieisi... O pinigų,
jūsų pasirinktas iš bile
kius Euklido pagrindus. Lai Tas kelias tai matematinis įro-Į vadinamų litais, perėjęs 50 gy
šiaudinių skrybėlių; vi
kui bėgant, tai kas buvo reika- dymas, kurį jis pastatė prieš ventojų sodžių 500 litų nesu
silpnų metafizinį Aristotelio rinksi !
sokio pinimo (išskiriant
O
juk
dabar
pats
sunkiausias
te perėjo į gimnazijas. Iš čion pasekėjų protavimų. Jo tyrinė
Panamas) $1.
aišku dėl ko visas kulturinga- jimų akiratis reiškiasi tuo, kad metų laikas, kada ūky ir striu
sai Europos pasaulis
manė, jis bandymų keliu palygina su ka ir trūksta, o čia reikia se
iki ruošti visiems
kad be matematikos žmogus tikrenybe skaičiavimais gautus! ti” reiškia
negali būti šiek tiek apsišvie- rezultatus, arba tyrinėja juos metams pragyvenimo ir pelno
sistematine bandymų' eile. Iri šaltinį. Pavasaris nepapras
Nors jaunas
matematikos tiktai tokiu budu ištirti ir iš-1 tai sunkus, šaltas, - paskuti
medis, kaip matom davė gra bandyti dėsniai gali būti įrašy-| niai litai išsibaigė, dabar reižių žiedų, tačiau'jie vis tik ga ti į tikrąsias jnokslo knygas. I ketų. trųšų ar ūkio padargų—
na greitai nuvyto, nes vertės ir
Galilėjaus pamatuotasai nau-| iš kur pinigų paimti?
praktinės reikšmės jai ilgus jas mokslas apie dangaus ir že-1 Reikia surast ką nors . par
amžius buvo pripažįstama tik mes kūnų judėjimą inatema-l duot. ..
kaipo priruošiamų j ai filosofi tikai davė naujos našios dir-1 Bet ką parduot?
Javų kiek nutiko, senai jau
jos mokyklai. Ši ypatybė dar vos. Vystantis tam naujam
ir šiandien matematikai anaip mokslui greta vystėsi ir mate-1 parduoti; julr^reikėjo iš to vi
Pasirinktas iš visų siuto ir žiuponą
tol nenuneigiama, net sustip
matika, kuri buvo
reikalinga I sokius “papildomus” ir “nepa
rinama, bot aišku, kad jos ver
naujų papildymų ir kitokių bu-1 pildomus” mokesčius užsimo
tė yra kur kas didesnė.
dų
naujiems . uždaviniams! kėti, miško medžiagos ir kuro
Kenilworth ir kitu garsiųjų išdirbę
iš valdžios taip brangiai pirk
Renesanso laikotarpy,
spręsti.
tynioliktame šimtmety,
ti,' o krautuvės kiek ima?... I
jy, lig $50, — po
Be galo mažus dydžius skai
Parduotum gyvulį — pava
nauja srovė. Del to čion reikia
čiuojant (diferencialės ir inte saris, suliesę.,. nieks neima
paminėti garsus asmens
Ir vėl garsus išpardavimas Klein Bros, viso didžiausio stako vyry ir
rietis tuo metu rėmėsi dvi di gralės skaičiuotės) buvo rci arba atiduok pž pusę kainos...
Ir taip, kaip nori verskis,
delės filosofijos srovės. Vienas kalo pereiti nuo pavienių
jauny vyry, geriausių sipty ir žiupony, už taip žemą kainą — $19! Mes
iš spejų filosofas ir ~ matematikas rinūjimų metodės prie bendrų kaip sumanai sukis
Dekartas, kitas — inžinierius visa apimančių metodų. Šis kulianto lupiko nagų vistiok
drąsiai galime sakyti, kad visoj Chicagoj nėra panašaus bargeno ver
perėjimas
galima
palyginti
Šiandien
mes
esąneištruksi
ir matematikas Galilėjus.
tybės žvilgsniu! Tik pamislyk — $19, — bile siutas nieks ne užlaiDekartui matematikos reik pramonės perėjimui iš rankų me pakliuvę jų nelaisvėn.
Štai kokia šiandien sodiečių
šmė gludi pirmiausiai jos, kai į fabrikus. Jeigu dešimtainę
nieks nepaslėpta! $19, niekad nepirko tiek daug, kiek jis
koma
po tokios, metodėje. Sulig jo skaičiuotę ir dauginimo lentelę padėtis. Tai paprastų savo ūky
nuomonės,
pasiektume butų galima matematikos rep gyvenančių, o ką dabar sakyt
pirks šiame nuostabiam išpardavime!
tiesos, mes privalom pradėti lėmis ir kuju pavadinti, tai apie* “naujakurius” ar iš kai
aiškinimus taip aiškiais ir su- nauji skaičiavimo metodai bu mų vienkiemiais besiskirstan
prantamais dalykais, kad dėl tų galima pavadinti šių dienų čius, kuriems prie viso to dar
savo aiškumo jie butų tikras mašinomis, “šios metodės nau trobos reikia statytis padargai
įrodinėjimo dalyko teisingumo dingumas tame, sako moksli- ir inventorius pirkti?...
Taigi, jus ponai, musų sodie
laidavimas (garantija). .Tuose ninkas Hansas, kad jeigu sis
pu pratimuose jmįes gauname skaičiavimas atatinka tai ne čių balsais gavusieji “viršų” ir
taip aiškių žinių, kad iš jų lo suprantamai (pagrindinei es Seiman įlipę, imdamies spręs
JŪSŲ MIEROS RANDASI ŠIA
VĖLIAUSI
MADOS
KR
gikos išvedžiojimais galima iš mei, kuri gana dažnai pasitai- ti “svarbiuosius valstybinius
ME IŠPARDAVIME!
AUDIMO!
ATMAINYMAS
reikalus
”
,
neužmirškite
ir
ma

jus atrasit
vystyti bendrą mokslų. Tokio
Neveizint kokia mier. jus
_
_pageidaujat,
_
Labai
puikaus
mišrumo
,augštos
rūšies
materijolas
vyrų,
plonų vy
ja
Čia!
Siutai
dėl
įaugštų
vyrų,
žemi
YRA
DYKAI!
žųjų musų sodiečių nepaken
deduktivio mokslo idealas yra
pasirinkimui — grynų vilnų mėlinąs ąerges, gražus
rų ir storų vyrų. Siutai
“ - " dėl graik •ių ir konservą
čiamos padėties.
Worsteds, kašmiro, velaines ir french juodo Worstmatematika, kuri iš nedauge
Visos mieros
tyviško rėdymasi
Visi pataisymai ir ruprosyOi
eds.
Sportiški,
jazz,
vienkloda
ar
dubeltava
kruti

nuo
33
lig
50
po
Neužmirškite
savo
rašytų
ir
lio teisingų aksijomų tikrai
nę modeliai, ir dviejų ar trijų sagučių
CIO
stylius, visi po
M* I w
teisingais išvedžiojimų# ’įgija Linų eksportas Latvijoj sakytų pažadų, musų būvį pa
APKA1NUOTA ŽEMIAU DA
gerinti.
;
,
tokių daugybę nekląidiugų teo
BARTINIŲ KAINŲ!
, SIUTAI GERIAUSIŲJŲ
Atminkite, kad mums triū
RygU. — Latvijos pereitų
remų. “Omnia apud jpe ma
Tai butų visiškai negalima depmusų atidėti tuos
IŠDIRBĖJŲ!
siutus ir viršutinius kotus, už tą. kuiną, kurią mes
sta
lity
ir
kad
be
ilgamečio
metų
linų
derlius
leidžia
eks

thematicae fiunt” (viskas ap
Kiekvienas siutas ar žiųporengiamės
parduoti juos. Težiaus per daugybe pir
šiame išpardavime, siutai yra tokių gerai žinomu
nas pirktas laike šio išpar
valstielink mane jmateimatikos keliu portuoti apie 20,000 tonų e li mažais nuošimčiais
kinių už. cash ir kooperaviipą musų regulianųjšdirišdirbėjų, kaip:'Hart, Schaffner & Marx, Kenilworth
prosijamas ir
davimo, fbus
,
bėjų. mes galime kainuoti tuos siutus taip žemai.
įvyksta) sako jisai. čion gali nų. Šiais metais linų sėjama čiams prieinamo kredito, joir kitų vadovaujančių auzų iš New Yorko, Rochestaisomas per vienus metus
Dealeriam-s
neparduodam. Jokių orderių neišnildom
terio ir Chicagos. Jų žymės tuose drabužiuose ga
visiškai dykai!
įr sumanyma tik paminėti tas supintas sis plotas <esąs 'gerokai padi kiais įstatymais
per paštą ar telefoną.
.■
CIO
rantuoja jums užganedinimą.
‘ ““
Dabar
tiktai
po
* 1
minčių kelias, kuriuo eidamas dintas, numatoma iš šio der mais jus musų bųvio nepagePasirinkimas
Steigkite
greičiau
jis drįsta taip sakyti. Anot jo liaus eksportuoti 25,000 tonų. i rinsite

H. LEIBOWITZ

Nature Gura Institute

Atdaras Šeštadieny
Liepos 14, lig
6 po piet

Parinktas Krautuvės Išpardavimas
KIEKVIENAS VYRIŠKAS SIUTAS
KLEIN BROS. KRAUTUVĖJE

Neatsižvelgiant, kad kainos buvo $50 ir daugiau

DYKAI

Penktadienis, Liep. 13, 1923

NAUJIENOS, Chicago, DL

Sveikatos Dalykai
-

5. Kaip gydytojai pažįsta šu
nį pasiutusį buvus?

Pasiutimo liga

(Lot. Lyssa, Rabies, Hydro- Išskriodę tokį šunį jo skran
phobia. Vok. — Wutkrank- dy (skilvy) randa neėdamų
beit, Tolhvut, Hudswot, Was- daiktų — šiaudų, šieno, ašu
serscheu, Pran. — Rage. Angį. tų, skudurų, mėšlo, plytų ga
»— Rabies, Canine Madness). balėlių, tinko, pagaliukų, skie
Šita liga suserga kaip gyvu drų, žolių. Skystimų gi labai
liai taip ir žmonės. Iš gyvu maža arba visai nėra, šlapu
lių gi labiausia
šunes, kurie mo pūslėj labai nedaug, jame
beveik

vieni

ir platina

tų

Ii-

8g,<

Dabar

Lietuvoje

dėl

randamu

cukraus.

Kur yra

tinkamų

ir

prietaisų to aparato

(laboratorija), ten galima po

šunų mikroskopu smagens ištirti ir

nepriežiūros ta liga yra labai surasti taip vadinamų jNegri
visuose apsk rikiuose apsireiš krislelių, kurių esti tik pasiu
kusi.
timo ligoj.
Duodame “Sveikatos” skai
Bet ir smagenyse randama
tytojams keletą dėl tos ligos kitokių dar tos ligos ženklų
paaiškinimų.
— įdegimo vietelių, pasiurvejimų, suminkštėjimų. Dar ga
1. Ar žinoma yra pasiutimo lima pastipusio šuns smageligos priežastis.
nių įskiepyti kralikui, marių
Kad pasiutimas yra įapkre- kiaulaitei ir ,pažiūrėt, |ar jie
čiama liga, tai senai visi ži pasius, ar rie?
Tokiais budais gydytojai pa
no. Bet kokiais gi dalykėliais
apsikrečiama, to ir dabar tik siuntimą suranda pas pastipu
rai nesuseka. Surasta, kad li sius gyvulius.
gos diegelių daugiausia yra
6. Ar pastipęs šuva gali
smagenyse ir kūno skystimuo
užkrėsti liga gyvus?
se, seilėse.
Pasirodo, kad pastipusio gy
Kitų daugdlio ligų patsai vulio smagenys gali laikyti iš
apsikrėtimo diegas, ar sėkla tisus mėnesius pasiutimo die
jau pagauta. Pasirodė, kad tai gų. Neišdžiūvusios seilės dar
daugiausia mažibclyčaai gyvū gali apkrėsti -po paros ir net
nėliai, įvairiais lotyniškais ar daugįau laiko. Taigi pastipu
grakišįiads vardais vadfinami sio štms maita gulėdama ne
— mikrobai, bacilos, spiroche- užkasta yra pavojinga. Pasiu
tos, kokai, amebos, plazmadi- tusių galvijų mėsa ir pienas
jai ir kitaip. Taigi pasiutimo gali ta liga žmogų apkrėsti.
mikrobų iki šiol nesugauta.
7. Ar dar nepasirodžius pasiu
timo ženklams šuva gali
2. Kur gavo tą ligą pirmutinis
liga kitus apkrėsti.
pasiutęs sutvėrimas?
I

Nežinia, kaip nežinia, iškur
atsirado pirmutinis rugys, ver
šis, paršas, šuo. Tai gamtos
paslaptis, ikuTios mokslas dar
neatidengė.

3. Kaip apsireiškia liga
pas šunis?

Yra aprašyta
atitikimų,
kad 6 dienomis prieš apsireiškiant pasiutimo žymėms šuo
įkando žmogų ir tas žmogus
paskiau apsirgo ir pasimirė.

8. Kas daryti, jei įtariate savo
šunį, jog gali pasiusti?

Toksai įtarimas atsiranda,
Šunes pasiutimu serga dve jei svetimas šuva apipjovė jū
jopai — ramiu budu ir smar sų šunį. Dalciskime, kad atsi
kiu.
vijusį šunį užmušėte ir ne
Sukandžiotas pasiutusio šuns

žinote,

Rajonų vedėjais bus kvie
čiami kiek galint aukštesnieji
valdinįnkai Jų Inin Baterijom s
leidžiant, dvasiškija, visuome
nės darbuotojai, ir kiti žymes
niais metais turi įvykti vi nieji asmens.
suotinas Lietuvos gyventojų
Rajonai dalinami į apylin
surašymas. Ministerių Kabine kes. Į kiekvieną apylinkę įeina
tas surašymo diena skelbia ru vidutiniai 750 gyventojų arba
gsėjo mėn. 11 dienų, šių dieną 100 ūkių. Apylinkėse skiriami
bus surašomi po visą Lietuvą surašinėtojai, kurie turės kaigyventojai ir jų amatai.
muoįse, vienĮkiiemiUctse, mies
Kad visa tat butų tiksliau tuose ir, apskritai, visose gy
visa ta,
surašyta, organizuotas tam rei venamosiose vietose
kalui aparatas turi intensiviai kas buvo aukščiau pažymėta,

Visuotinas Lietu*
vos gyventojų
surašymas.

ar tai .pasiutusio

pradčti

<lurL>tį. Tml

tinklo kiekvienas
siūlelis turi pasiekti visus Lie
tuvos kampelius, nepraleisda
mas visoje valstybėje nei vie
no žmogaus, nei vieno buto,
nei vienų namų — viskas turi
būti smulkiai ir tiksliausiai su
rašyta.
Pats aparatas yra šiotks:

Aukščiaus vykdomasis orga
nas, yra Vyriausioji Visuotino
Gyventojų Surašymo Komisi
ja. Jos Pirmininkas — Prisiek,
advokato p. Merkys; nariai:
Centralinio Statistikos Biuro
Direktorius
p. Feterauskas,
Finansų Prekybos ir Pramonės
Ministerijos p. Bludžius, žemės
Ūkio Ministerijos p. Kraučunas, ir Vidaus Reikalų Minis
terijos p. Novakas. Be to, ko
misijoje darbuojasi statistikos
žinovai ir mokslo autoritetai.
Vyriausioji Komisiija, priisilaikydama gyventojų surašymo
įstatymų ir taisyklių ir nuodu
gniai savo posėdžiuose apsvarstydama, rašo blankus, instru
kcijas, paaiškinimus, nurody
mus, aplinkraščius ir kitus pa
ruošiamus visam surašymo
aparatui raštus ir duoda sku
bius parėdymus. Žemiau eina
apygardų gyventojų surašymo
Komisijos.
Visa Lietuvos teritorija dali
nama į 24 apygardas. Apygar
domis priimta laikyti 20 aps
kričių ir 4 miestai:
Kaunas,
Šiauliai, Panevėžys, Ukmergė.
šių apygardų., viršininkai
yra:
apskrityse — .apskrities
viršininkai, o miestuose—bur
mistrai.
Be to, 5 apygardoms Vy

butą, riausioji

SurilSinCtojais

patraukti

aukštesniųjų

bus

asmenis,

punktų pareis Lietuvos politi

klasių

. Be to, kas parašyta, reik at
siminti štai kas. — Pasiutęs
šuva loja daugiausiiai kitaip
— užkimusiu . dualiu bajlsu.
Akių išvaizda yra kitokia, ne
gu pas sveikus šunis: akys lyg
trupučiuką žvairos į lauko pu
sę, nejudrios, piktai — liūd
nos, žiuri į tolį. Uodega dau
giausia nuleista. Apatinis žan
das kiek pasikoręs. Ant žmo
nių ir gyvulių pasiutėlis už
puola iš pasalų, nelodamas,
nieko nesakydamas. Besipiaudamas su kitais šunimis jis
nerėkia, bet tyliai kitus krem
ta ir patsai duodasi kramtytis. Jau pradžioj pasiutimo ap
sireiškimų pasiutęs šuva dau
giausia 'lygiai piauja kai ka
les, taip ir patinus, o sveiki
šunes paprastai su kalaitėmis

Birželio 13 d. apie 1 vai. die
nos, Vytauto Kalne už Ęadio
stoties prie Tunelio gatves at
sitiko didelė nelaimė. Vaikai
ganydami karves susikūrė ug
nį išpuvusiame liepos kamie
ne ir susėdo netoli nuo jos
susyk kaž kas viduje liepos
sprogo ir išlėkę iš jos geležies
atčaižos vienam vaikui perskė
lė galva iš pryšakio, kitam gi
sužeidė
pakaušį.
Susirinkę
žmonės pradėjo perrišinėti su
žeistus vaikus, JPirmasai vaikas tuoj mirė, o antrą nuvežė į ligoninę, bet ten ir pastarasSs piirė. Sifįejaana, kad
išpuvusioje liepoje buvo dide
lis šovinys paslėptas, nes ga
na stora liepa tapo nulaužta
prie pat kelmios ^įdėlis jos
gabalas numestas į šoną vie
nas vaikas buvo be tėvų, o
antras turėjo tik motiną, ku
ri pamačius savo sūnelį už-

daug delikatniau apsieina, -r

mųštą gailiai yerkč,

i(L-va) «

niai

ir ekonominiai

K Ui lįsk .1 ūsų
Groserią!

santykiai

su kitomis valstybėmis. Ne ma
žiau reikšmės šis surašymas
bes tarnautojai,
visuomenes
turės ir mokslo srity, kas labai.
darbuotojai ir šiaip išsilavinę
svarbu besikurinčiai ir besi
asmens.
vystančiai valstybei.
(L-va.)
Pats gyventojų surašymas
PLAIN EXTRACT WITH
HOP FLAVORED
pritaikintas rudenio laikui rug Ar žinote kad
FRESH PRESSED HOPG
S LIGA R SYRUP
valdžia Bulgarijoj, nutarė
sėjo mėn., kada javai nuo lau Naujoji
paleisti dabartinę Parlamentą— Sobkų jau nuvalyti ir žmonės gali ranija tuojau ir paskelbti naujus vi
suotinus rinkimus bėgyje trijų mė
be laiko trukdymo atsitraukti nesiu?
Esantįs rinkimų įstatymai bu
Telefonas
DD TA A RROAD
Busto Telefonas
nuo smulkaus darbo ir duoti si^, karaliaus nusprendimu pakeisti, Ofiso
Central 4104
1A1V. XI. xA. DlVvAV
Armitage 3209
taip,
kad
valdžiai
bus
geriau,
nes
surašinėtojams reikalingų ži nesant atstovybės. 1 nėra kam ginti
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
konstitucines teises. Ar žinote, kad
nių.
Turkiški cigaretai duoda dau
ApąkriU Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
Visas darbo atlikimas pareis •Helmar
giau vertes už jusi} pinigus, negu pa
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
mio vykdomojo aparato suge prasti cigaretai, kadangi jie yra iš I
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.
Į
bėjimo jį atlikti, o taip pat ir 100% tyro Turkiško tabako?
nemažiau ir nuo pačių gyven-

moksleiviai, studentai, valsty

“Highest
dualitų“
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RUPTURA
IŠGYDOMA
Be
Be
Peilio* u Skausmo
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NEPAPRASTA Farmų Paroda DYKAI!

'į '

Paprastas
suęratimas sako, kad
kur vienas šsigyde nuo fupturos, ten
gali išsigydyti ir kitas.
Paliudiji
mai išgydytųjų ir Užganėdiątų pacijantų, kuriuos jus galit skaityti čio
nai iš savaites j savaitę yra tik keli
iš šimtų, kurie yra sudedami musų
ofise.
SKAITYK KĄ MR. SWIDERK
SAKO:
“Aš skaičiau laikraščiuose apie
daugelį išgydytų per Dr. Flint ir aš
nusitariau, kad jei jis gali išgydyti ki
tus nuo rupturos.! jis, išgydys ir mane
taipgi. Tai aš nuėjau pas jį, ir ištikrųjįj jis mane išgydė nuo rupturos,
kuri yra pridariusi dėl manęs tiek
daug nesmagumų.
Gydymas buvo
visiškai be skausmo ir aš nei vienos
dienos nesugaišau
nuo darbo. Aš
skaitau šį išgydymą, dideliu pasise
kimu.”
j

“Frank J. Swidėrk
806 W. 151 St: E. Chicago, Ind.
Aš taipgi esu išgydęs daugybę nuo
ištinusių gyslų ant kojij be peilio ar
naudojimo lestikos kojinių ar kitų ma-

VERTA KELIAUTI DAUG MYLIŲ, KAD PAMAČIUS;
NUOSTABI PROGA PAMATYTI SVIETO LABIAUSIA ĮDOMIUS

sugaišti nuo darbo.

Taipgi pasekmingai gydau kroniš-

ins

Pasitarimai dykai
truktuoti ir reikalui esant, tik Viskas slaptai.
rinti jų darbą. Apygardos da
linamos į rajonus. Kiekvienas
Dr. E. N. Flint
rajonas apima vieną
ar du 322 S. State St., 4 augštas
valsčius, bet vienas valsčius ne
Chicago.
gali būti suskaldytas
į kelis Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po
rajonus. Iš viso turi būti iki pietų, panedėliais ir ketvergais iki
200 rajonų.
8:30 p. p., nedėliomia, uždaryta.
4UM0

jų tikroje veikmeje. Kaip eidamos per visokius laukus, diryas ir daro daržus-rasodus tik paprastai eidamas sykį per laukus.
Tai yra didelis žingeidumas dėl kiekvieno. Del miesto žmonių, kaip ir dėl
farmerių. Kiekviena gyva siela remiasi ant farmų, kad palaikyti gyvastį. Po
šimtmečių senoviško darbo, su žagrėmis ir su plūgais, pagalios mes veikiame au
tomatiškai su
DIDELĖMIS FARMŲ ARIMO MAŠINOMIS
Sutaupo darbo ant Farmų, sutapo laiką ant formų, sutaupo pinigus ant farmų, suteikia fermeriui tikrą malo
numą, o ypatingai — farmeriavimą padaro PELNINGIAUSIU BIZNIU PASAULYJE, kadangi mes padaro
me gerą derlių geroj dirvoj ir taip jau prastoj dirvoj Išdirbame jas ir užauginame didelius derlius.

Pribukit ir pamatykit šitą įdomią mašiną
Paroda dykai: Nedėlioj ir panedėly, liepos 15 ir 16 nuo2 lig 7popiet, prie 111
ir Crawford Avė. arti švent. Kazimiero Kapinių.
__

Šviesą ir pajiegą suvedame į genus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

Po to, kai pamatysit šitą didžiausi amžiaus stebuklą, jus negalėsit benurimti, kol patsai neapsigyvensi ant farmų ir neištruksi iš kovojančio ir susikimšusio miesto ir padarysi pats save laisvu ir neprigulmingu. Vartodamas “Big Farmer” jus drąsiai galit pirkti pigias, nudėvėtas far
mas. ir užauginsii dar geresnius javus, negu far-meriai, kurie turi brangiausias farmas.
Mes prisirengę prirodyti tatai dėl jūsų!

ATEIKIT

IR

PAMATYKIT

Naujas, tikras būdas suplonėjimo Kodėl kentėti?
I

Jus galite lengvai sumažinti savo riebumą lengvai į 30 dienų su pagelba
vėliausio moksliško išradimo—

“VERVENA RIEBUMO TABLETAI”

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos ort
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rios turtas arti $500,000.00.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00,9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, /
307 W. 30th Street,
New York, N, Y.

_______________

-

--- ............................... --

PATĮS

Kviečia už Komitetą J. J. Lipskis, atstovas.

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

Kaunas

4. Kaip pažinti pasiu
tusį šunį?

"—kada jus per
kate Puritan Malt
jus gaunat stip
rumą— ir švelnų
turtingumą taip
gi.
Puritan Malt yra
skirtingas — ir
geresnis. Pirk jį
bandyk jį.

Nuo šio surašymo daugelyje

po tas apygardas važinėti ir kas, privatiškas ar draugijines ligas
silpnumus vyrų ir moterų. Trisde
informuoti visus prisidėjusius ir
šimtis metų patyrimo.
prie surašymo

Kada jus perkate saliklą,
jus norite stiprumo —«

Šis surašymas neturi jokio
piliečių apsunkinimo
mokes
niais, kareiviavimu, rekvizici
jomis ar kuo kitu, bet valstybė
tik nori tiksliai žinoti, ką ji tu
ri ir kuo gali pasirodyti prieš
visą pasaulį.

Komisija paskyrė po chaniškų nepatogumų. Jums nereikės

ar ne. Jei negalite nusiųsti už vieną inspektorių kuris turės

sveikas šuva,- nors jam jau
muštą šunį gyvulių gydyto
yra į kūną ligos diegų įleista, jui, kad ištirtų, tad tuojau ap
ilgą laiką niekuo nerodo ligos
klokite jį šiaudais ir apsivilinžymių. Tik kokiom 2 —■ 4 sa
kite, kad pasiutimo ligos die
vaitėm po įkandimo praėjus
gus toj vietoj sudeginti. Po
šuva ima nerimauti, nubusta,
to giliai užkaskite lavoną. Sa
nesidžiaugia saviškiais, land
vo aprietus šunis turite pririš
žioja į tamsias vietas, mato
ti ir bent per 6 savaites nepa
mai šviesos bijosi, kandžioja
leisti, kad pasiutę nepabėgtų.
tuščiai orą, lyg muses begau
Be to, aprietus šunis tuojau
dydamas, griebiasi kandžioti
išmaudykite. Bet yra atsitiki
savo prietelius, nustoja ėdęs,
mų kad ir 8 mėnesiams pra
beėsdamas paspringsta, vemia,
ėjus po apriejimo šuva pa
skystimą nepraryja, seilės ima
siunta. Tad reik ir toliau sa
dribti, dažnai bando šlapintis,
vo šunų neužmiršti. Kaip tik
tuštintis; toliau ima jam ko
pasirodytų pasiutimo žymių,
jas paraližuoti ir į keletą die
tuojau šunį užmušti ir neduot
nų ramiai nusibaigia, arba iš
jam pabėgti.
pradžių gauna smarkiojo pa
siutimo. Tad šokinėja ant
(Bus daugiau)
žmonių, gyvulių, lekia per
lauku^, kandžioja tvoras, me
džius, ėda žemes, mėšflus, tin
ką ir kitokius neėdamus daik
tus. Pagalios po 3 — 5 dienų
Užmušė du vaiku.
suparaližuotas pastimpa.

surašyti.

tojų, čia reikia priminti, jog
panašus surašymai daromi vi
sose kultūringose valstybėse.
Juo labiau kultūringa valsty
bė, juo tikslesnis įvyksta sura
šymas.

Perdaug ištempta oda silpnina
visą organizmą ir yra priežastimi
kompikuotų ligų. Labiausiai vasa
rą riebumas alsina ir atima ener
giją ir vikrumą. Kas link moterų,
riebumas yra priešas gražumo. Rie
bios moterįs pameta visai kūno li
nijas ir visa stovyla pasidaro be
formos. KODĖL BŲTI SU BEREI
KALINGAIS TAUKAIS. — At
šaukite savo normalį plonumą. —
Tai yra labai lengvai padaryti.
VERVENA RIEBUMO TABLETAI
padės jums prašalinti riebumus iki
pageidaujamo svarumo, be suma
žinimo valgio ar mankštinimosi.
Jus pastebėsite pasekmes i 30 die
nų.

veikti j procesą kuris verčia mais
tą j taukus, daleis tik reikalingą
apštj taukų kunui, bereikalingai
taukai bus išmesti lauk. Pilės visai
nieko nekenkia viduriams, jos vei
kia savo natūraliu budu. Gydymas
30 dienų suteiks puikiausias pasek
mes kaip liudija tūkstančiai užga*
nėdintų moterų ir vyrų, kurie rašo
mums kasdien laiškus su padėkavojimais ir rekomenduoja VERVENA
RIEBUMO TABLETUS savo gimi
nėms ir draugams. Butelis šio puikio prirengimo $1.50, su papras
tais nurodymais. 3 buteliai už
$4.00.

VERVENA RIEBUMO TABLE
TAI yra mažos pilės, be skonio ir
labai lengva praryti. Jei jos bus
vartojamos, po kiekvieno valgio
kaip yra nurodyta lapelyje prie
kiekvieno butelio, tos pilės pradės

Klauskit dėl VERVENA RIEBU.
M O T AB LĖTŲ aptiekose ir pas
vietinius agentus — jei jie negali
jums duoti, tada rašykite tiesiai
į Laboratoriia įdedant 25c. krasos
lenklaliais, kitus užmokėsite "kai
uastatys,
'

Vervena Laboratory, Ine. 198 Hartford Bldg.,
Chicago, BĮ.

....

.............................................
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CHICAGOS
ŽINIOS
Kaip vyksta Simne rubsiu
viy streikas .
Kunigas BumŠa pasakė karštą
prakalbą streikieriams. —
Protestas prieš drą Graičuną

Gal įvyks permainos pra
tižios mokyklose"
Norima sutrumpinti vakacijas ir įvesti šešių dienų mo
kymo savaitę.

Ateinantiems . mokslo me
tams švietimo komisija nori
padaryti
kai kurias žymias
permainas pradžios mokyklo
se. Norima sutrumpinti vakacijas
ir įvesti šešių dienų
mokymo savaitę. Be to, nori
ma įvesti du, taip vadinamu,
mokymo "šiftu.M Vienas, "šil
tas” prasidėtų aštuoniose ryto
ir baigtųsi pusę ipo dvylikos,
o kitas prasidėtų nuo pusės po
dvylikai ir tęstųsi iki penkių
po pietų.
Tatai daryti, sako švietimo
komisija, verčia stoka mokyk
loms namų.
Be to, sakoma,
butų galima tuomet daug milipnų dolerių per metus sutau
pyti. Žinoma, išpradžių tas atseitų nepigiai, nes reikėtų žy
miai padidinti mokytojų skai-

Shane kompanijos rubsiuvių
streikas tebesitęsia. Kompa
nijos viršininkai
dar laikosi
savo pozicijos, bet rodos pra
deda abejoti
ji jiems ant
naudos išeis.
Šhane’o jdirbtuvoję, sako,
dirbąs nežinomas skaičius dar
bininkų, bet tas skaičius ma
žėjąs. Shane’o kompanijos ve
dėjai susiradę skebų agentūrą
nuo Dearbom .gatvės ir tikisi,
kad iš ten gatisią užtektinai
skebų.
)t!
Tuo tarpu streikieriai kas
dien renkasi į savo mitingus
Ar tatai bus įvyknta, sunku
ir yra pasiryžę tvirtai laikytis numanyti. Daug švietimo ko
Ainalgameitų unijos.
misijos narių tam pritaria, bet
yra ir nepritariančių.
Kun. Bumšos kalba.

Vakar jie turėjo mitingą sa
lėje 810 Harrison St., kur lie
tuviams atvyko kalbėti karš
tas katalikų kunigas Bumša.
Savo karštoj kalboj jis ragino,
kad. ir katalikai nebūtų lep
šiais, bet kovotų už savo teises
ir už unijos pripažinimą.
Streikterių susirinkime bu
vo pakeltas klausipias apie dro
Graičuno nelaimingą. įsikiši
mą į šį streiką ir jo kalbą pa
silikusioms dirbti Shane’o darbninkams.
Protesto rezoliuciją prieš drą
Graičuną.

Susirinkimui organizatoriai
padavė priimti protesto rezo
liuciją prieš drą Graičuną.
Rezoliucija sako:
Kad Dfr.- Graičrtrtas buvo1
pakviestas Shane kompani
jos dirbtuvėn, 325
dison str., 10 liepos 1923 m.
ka/lbcti, ir kad jis kalbėjęs,
gerai žinodamas,
dirbtuvės darbininkai išėjo
slreikan ir reikalauja uni
jos sąlygų ir injunetiono bei
policijos nuėmimo;
Kad Dr. Graičunas radęs
dirbtuvėje iš 225 darbinin
kų tik apie 28 skebus, ku
rioms jis kalbėjęs dviejose
kalbose: lietuviškai ir len
kiškai;
Kad Dr. Graičunas savo
kalboje išvadinęs streikierius valstybės ardytojais ir
11, ir kad su pasilikusiais
dirbti stovinti visa lietuvių
inteligentija; kad jis ragi
nęs skebus mušti strdkierius ir sumušus pašaukti po
liciją ir suareštuoti streikicrius ir tt.
Kad Dr. Graičunas gyręs
S. B. Shane kompanijos dar
bo sąlygas, apie kurias jis
nieko nežino;
Todėl —
mes visi S. B. Shane’o
darbininkai, kurie šiandien
streikuojame, reikalaudami
sau geresnių sąlygų ir ge
riau žinodami apie sąlygas
negu Dr. Graičunas, visi
vicnbaflsiai
protestuojame
prieš Dr. Graičuną, kam jis
agituoja sulaužyti šį strei
ką.
Jisai su šia agitacija
plėšia iš musų kąsnį duonos,
bando suardyti musų vie
nybę, bando atimti laisvę ir
darbininkų pagerbimą dirb
tuvėje, — viską tą, ką dar
bininkai privalo gauti nuo
S. B. Shane kompanijos.
Pasirašo Komitetas.

Kitėja laikai
biednos
Nebe
merginos traukiama teisman
už sulaužymą pasižadėjimų

Pirmiau būdavo suvedžio
tos merginos trauks tieson milionierius už atsisakymą jų
vesti, bet dabar jau pasitaiko,
kad ir jos jau yra traukiamos
teisman už tokius pat "prasi
žengimus.”
- !
štai pavyzdis. S. Zamrid pa
traukė teisman Anna Felor,
paprastą darbininkę už atsisa
kymą už jo eiti. Pasak Zamric’o, jis išleidęs ant jos du
tūkstančius dolerių du metai
atgal, dėl prisirengimo vestu
vėms. Ji vis sakiusi jam laukti
ir laukti, ir jis vis jai duoda
vęs nuo $150 iki $200 kas mėnesis, ir tai iš savo algos atit
raukdamas. Tuo budu jis jai
jau įdavęs apie $6,000.
Keletą dienų atgal ji jam
pranešusi, kad ji esanti pasi
rengus apsivesti su turtingu
vyru, ir kad jis jam atiduo
siąs visus jai įduotus pinigus,
jei jis sutiksiąs palaukti. Bet
Zamric, staigu gavęs tokį smū
gį, nusprendęs nelaukti.
Jis
pasakęs, kad jis to padaryti
nieku budu negalįs. Todėl jis
ir patraukęs ją teisman.

Pašaukta Sheffieild av. poli
cija dar ją atgaivinus.
"Kam jus mane atgaivino
te?” klausė ji policistų. "Prie
pirmos progos aš paamsiu nuo
dų — ir tai tiek, kad užbaigus
viską.”
Ji tapo
pasodinta kauntės
kalėjime, iki šeštadieny įvyks
jos tardimas.
/
Jii vis tik titsisakius polici
jai pasakyti gavp buvusio va
kino vardą.

Del merginos nusižudęs
jaunikaitis
Mergina, į kurią jis buvo įsi
mylėjęs, atsisakiusi su juo
ap^ivestj; po to gyvenimas
pasidaręs nevertu ilgiau gy
venti.
Kai kurie žmonės sako, kad
šiandie į meilės dalykus žiūri
ma per pirštus.
Tečiaus vis
tik taip nesą. Atpenč, žmonės
dėl meilės net žudosi.
Štai tragingas atsitikimas.
John Bukey, 21 m. amžiaus,
4020 W. 23 gat., pereitą sek
madienį patyręs, kad jo myli
moji galutinai atsisakiusi su
juo apsivesti, nusprendęs pa
sidaryti savo gyvenimui galą. Nes, girdi, gyvenimas pasidaręs nebevertu gyventi.
Jis
atsisuko gazo įvadą ir bandė
gazu užsitroškinti.
Bet laimėn jo namiškiai tatai, nors
jau pervėlai, pastebėję dar ban
dė jį nuo mirties išsigelbėti.
Tečiaus nuvežtas kauntės ligo
ninėn jis vis tik nuo to po ke
lių dienų pasimirė.
Prieš pat mirtį jis pasiskun
dęs policijai, kad jis tatai pa
daręs dėlto, kad jo mylimoji
atsisakiusi su juo apsivesti.
Tečiaus jos vardo jis policijai
nepasakęs. Ir prataręs žodžius
"Aš ją myliu” užmerkęs savo
akis ant visados...

Suradęs naujj budy pabė
gimui nuo žmonos
Palikta naktiniuose drabužiuo
se moteris išlaukusi vyro dvi
dieni, paskui pasiskolinusi
drabužius ir pranešusi apie
tai policijai.

Mrs. Anna Bush Kelley, 1116
Grcenleaf avė., atėjusi
pas
Evanston teisėją J. F. Boyer
užvakar ir pasisakiusi
jam,
kad jos yyras dvi dieni atgal
palikęs ją naktiniuose
šilki
niuose drabužiuose, viską su
siėmęs, išbėgęs ir daugiati nebegrįžęs.
Ji išlaukusi jo dvi dieni, tikėdama, kad jis gal nors jos
šliubinius drabužius sugrąžins
jai,
nes tik devyni mėnesio
kaip juodu apsivedę Bet veltui.
Jis vis tik nepasirodęs. Tada
ji pasiskolinusi drabužius ir
atėjusi policijai apie tai pra
Pereitą trečiadienį
Marle nešti.
Nelson, 20 m. ir daili mergina, 2735 N. Halsted gat., ban
Nusiplikė mirtinai
dė savo kambary nusinuodyti,
vaikas
dėlto, kad jos vaikinas atsisa
Pereitą pirmadienį Eleanor
kęs vesti. Jos kaimynai, pa
stebėję ją atsimainusią po to, Suchoi*zewski, 5 m. amžiaus
kai ji persiskyrusi su savo vai vaikas, 2841 W. 22 gat., be
kinu, dąsiprotėję, kad ji ką žaisdamas virtuvėje užsivertęs
nors panašaus nepasidarytų, katilą karšto vandens mirti
įsilaužę į jos kambarį ir radę nai nusiplikė. Nuo to pereitą
trečiadienį pasimirė.,
ją jau besąmonės.

Vaikino suvedžiota mergi
na bandė nuodais nusižu-

Vis tik išsipildęs jo
sapnas
Sapnavęs apie žuvį, atsikėlęs ir
nuėjęs ežeran ją pagavęs...
Paprastai žmonės į sapnus
jau nebetiki, bet kai kuriems
jie vis tik išsipildo, štai pavyzdis. Caesar Kasolosky atė
jęs pas daktarą Thorek pasisa
kęs ja!m, kad jis turėjęs pręmoniciją.
"Tai buvęs sapnas apie žu
vį,” sakė jis. "Tatai pasapnavęs
aš išbadau iš miego, apsirė
džiau
šventadieniais drabu
žiais ir nieko nelaukdamas nu
ėjau pas ežerą prie Grace gat.,
ir žiurėjau kaip šimtai žmo
nių maudosi ežere.
"Ir staigu aš pastebėjau di
delę žuvį vandeny. Aš paėmęs
lazdą šokau J ežerą ir stumdy
damas į šalį besimaudančius
žmones prisiartinau prie žuvės ir pradėjau ją lazda muš
ti, kol ją visiškai užmušiau. Ir
pasakė jis
štai mano auka,
daktarui rodydamas jam didelę žuvį.
Gi tie žmonės, kuriuos jis
stūmė į šalį ir kurie matė jį
tatai darant išpradžių manė,
kad jis norįs nusiskandinti. Jie
bėgę artyn jo gelbėti, bet paga
lios pamatęs,
kad jis žuvį
carp apie suvirs 30 svarų, laz
da "bubnina.”

Lietuvių Rateliuose

Noriu tarti { jųa, draugai,
kelis žodžius L. N. B-vė« rei
kalais, arba jūsų k musų pa
čių reikalais.
Jums gerai žinoma ta sena
istorija. Kai tik prasidėjo or
ganizuotis pavieniai lietuviai
ir draugijos, kad įsigijus savo
namą (svetainę) Ciceroj tuo
jau buvo susitikta su stam
biais priešais, kurie darė vi
sokių pinklių, kad lietuviai neįsigytų sau pageidaujamos įs
taigos. Bet tas jiems nepavy
ko. Progresyvieji, kaip pavie
niai, taip ir draugijos tvirtai
susispietė į burį ir ėmėsi ener
gingai darbo, kuris pavyko pa
sekmingai. Trukdytojų pastan
gos nuėjo niekais. Dabar jau
antri metai kaip šviečia Cice-j
roj L. Liuosybės Namas.
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Inter-nat’l Cartoon Co., N,

JAMES MILIUS
persiskyrė bu šiuo pasauliu lie
pos 12 d., 1 vai. po pietų. 1923,
sulaukęs 81 metų amžiaus. Ve
lionis pialiko
* ■ nuliūdime tėvus, 1
brolį ir 4 seseriai. Laidotuvės
atsibus liepos 16 d., 8:30 vai. ryf*
to iš namų 8434 ELowe
____ ‘Avė. į
Šv. Jurgio Bažnyčią, p iš
į]
“ ten
'
Šv. Kazimiero Kapines Visus
giminės, susiedus ir pažįstamus
maloniai prašome
“
• dalyvauti
laidotuvėse.. Ląidętuves
Ląid<____ veda
__ S.
P. Mažeika.
Paliekame nubudime
Tėvai Brolis Jr Seserys.

lš Darbininkų Lietuvių
Sąjungos darbuotės
Liepos 6 dieną ..trys draugi
jos, būtent, Darbininkų Lietu
vių Sąjunga, Karaliaus Mindaugio
Draugija ir Lietuvių
Darbininkų Draugija Ameriko
je turėjo bendrą susirinkimą
D. Žemaičio svet., 1750 S.
Union avė. šiame susirinkime
minimos draugijos susivienijo
į vieną draugiją. Dauguma na
rių nubalsavo, kad ši nauja
draugija pasiliktų vardu4 Dar
bininku
Lietuvių Sąjunga.
Tąipgi nutarta laikyti susirinkijmus kas pirmą penktadienį
kiekvieno mėnesio.

Ligoriys ar tai užsimalduodaini, ar tai atsimalduodami
malonėkite kreiptis prie nuta
rimų raštininko šiuo adresui
Gasparas Pakeltis, 4315 South
California avė.
—Gasparas Pakeltis.

Laiškai iš Lietuvos
Naujienų ofise
Apkiauči Antanui
Baliažentis George
Baltrušaitis Antanas
Brenčius Antanas
Butavičaite A.
Gervei Jonui
,
Ginčauskuas Antanas
Ješinskas Klemensas
Juška Juozas .
Juška Jurgis
Kelia Frank A.
Kiaule
Kupstas Ignacas
Kapstys Petras
Laurečkas Simonas
Lipčius S.
Matuševiče W.
Misiūnas Frank
Mockus Einelija
Petrauskas Juozapas
Plonis Antanas
Poskevičius G. M.
(Rekašius (Juozapas
Rodtkis S.
Švelnia P.
Užkuraitis Joseph
Vaitauskas Mikas
Venckus Chas.
Willimaitis N. A.
Walantis^ Anthony
Zillis Jos.
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švento Kryžiai^ tautiškos parapi
jos apeigos, suma su pamokslu, atsibuna: Nedaliomis 10:30 vai. ryte.
Švento Kryžiaus Katalikų • Bažnyčia
randasi prie 3132 S. Aubum Avė.,
tarpe 81 ir 32 gatvės—tarnauja katalikams ypač lietuviams per 25 me
tus.
Turėdami reikalą kaip tai: su krikš
tais, šliubis, pagrabai Ir t. p. kreapkitės j kleboną. (Kleboną yra lietu
vis) 3240 So. Morgan St. antros lu
bos. Jei klebono nerastumėte. —
kreipkitės į zakristijoną J. Nekro
šių, 634 W. 85-th St.

Dalininkams pasilinksminimas
Kadangi visos draugijos ren
gia išvažiavimus į pagarsėju
sią Jeffersono girią,, tai ir Lie
tuvių Nanio Bendrovė ruošia
savo
išvažiavimą į tą pačią
Jeffersono girią liepos 22 die
ną.
Kiekvienas dalihinkas ir
dalininkė suvažiuokite ir savo
draugų nepalikite namie. Bus
gražus programas, o be to pa
kvėpuosite gaiviu miško oru
ir šiaip pasilinksminsite.

SQUIRE EDGEGATE—“* This Witncss Was Evidently Present Būt Alas, Uis Memory Was Absent!
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BAŽNYTINES APEIGOS

CICERO

Pažvelkime į patį reikalą.
Mes žinome, kad darbas bu
vo pradėtas su maža suma pi
nigų,
kas privertė užtraukti
didelę paskolą,
o už paskolą
Nuo tavorinio vagono reikia išmokėti tūkstančiai
nutrupėjo tiesiai į džė- dolerių procentais. Jeigu jau
mums reikia mokėti tūkstan
čiai dolerių procentais kas me
Gus Crabtree su savim ne- tai, tai argi mes negalime pa
si vežiojo
jokių bagažų bei daryti taip, kad mums nerei
"siutkeisių,” s o tik revolverį. kėtų mokėti bereikalingų mo
Nes tavoriniuose vagonuose kesčių • už savo pinigus? L. L.
važiuojant
yra keblu daug N. yra inkorporuota ant $50,*
daiktų su savim vežiotis. Jis 000 (penkių dešimtų tukstan*
užvakar atvažiavęs iš Memphis čių dolerių), o Šerų parduota
Chicagon tik (iššokęs iš vago už $20,000. Reiškia mes turi
no ir nusipurtęs dulkes nu me dar už trisdešimts tuks.
trepsėjo į Mrs. Anna Bannas dolerių parduoti Šerų. Atrodo
nemaža suma. Bet padalinus j
tai visai
Jis paprašė svaro sviesto, dalininkų skaičių,
paskui atstatė" revolverį ir pa mažytė dalelė pripuola kieksigriebęs iš rfe^isterio $28 išsi Vienaiif 'dtAiiiinkid. Apie pen
nešdino. Bet po penkių rainu kis šimtus yra dalinirtkų; jei
ty jis vis tik atsirado Dęering kiekvienas pasipirktų po du
seru, tai Šerų veik nė nelieka.
g&t. policijos nuovadoje.
(Mrs. Bannas pasekė jį gat O tai gaili padaryti kiekvienas
vėn, paskui pamačiusi policistą dalininkas, ar jis butų darbi
pašaukė
jį ir šis pasigavęs ninkas, ar biznierius, nes kiek
plėšiką bebėgant nutarabanino vienas dirba. Tiesą turiu pa
sakyti,
kad biznieriai mažai
jį į "šąltąją.”
terėmė Lietuvių N. B. Dauge
lis iš jų turi tik po vieną Še
rą, taip kaip ir šapos darbi
Pirteisimas pakorimui ninkas. Daugelis darbininkų
Mrs. Nitti neduoda ra turi po keletą Šerų ir jie vir
mybės Jury žmonoms šija ir pačius biznierius. Mes
ir negalime tikėtis, kad jie
Priteisimais (pakorimui Mrs. rūpintųsi darbininkų įstaiga.
Nitti už užmušimą plaktuku Mes darbininkai patys turime
vyro neduoda ramybes kai ku rūpintis kuodaugiausiai. Turi
rioms jury žmonoms.
Girdi, me dėti pastangas, kad par
tos nelaimingos moteriškės by duotame po du Šeru, ar patys
la turi būti išnaiijo pernagri- pasipirktame, o tas visai ne
nėta. Bet kai kurios moterys sunku padaryti. Jeigu negali
tuo didžiuojasi, kad jų vyrai me visų užmokėti sykiu, tai
išnešant tą nuosprendį nei galime mokėti kas mėnuo po
kiek nesivadavę jausmais
penkis dolerius ir bėgiu kelių
mėnesių turėsime sutaupinę
Areštavo 59 gambleriua keletą dėsėtkų dolerių. Jo
mes visi pasidarbuosime, ta
Harlem kliube
namas bus iki Ntųijų Metų iš
Anksti vakar rytą policija mokėtas. Ir šutau- sime apie
padariusi l;rįtą Harlem
Harlern kam $11,000 (vienuolika tūkstančių
bariuose,
So. ‘State gat. dolerių), ką turėtume išmo
spulkai per
ir ten areštavusi penkiadešimt kėti pręcentais
devynis gemblerius ir konfis tuos penkis metus. Tuo musų
dauginus negu
kavusi kalėtos tūkstančių do Šerai pakyla
lerių vertės lošimuF-prietaisų. 50%. Dabar gi yra pakilę dau

Keturi žmonės sužeisti
Vakar anksti ..rytą automo
bilini susidūrus su gatvekariu
Vincennes a v. netoli 74. gat.
tapo
keturi žmonės sunkiai
sužeisti ir penkiolika žmonių
pusėtinai sukrėsti gatvekaryje.

giau ne' 5%, bet Šerus pardavi
nėjame taip kaip yra.
Daugelis progresyvių lietuvių
dar neturi nei po vieną
šėrą.
Ar gi ne gėda,
ypač
tiems, kurie galite? Kas dieną
vaikščiojant ir džiaugiantis
Lietuviu Liuosybės na ta puikia įstaiga, kuri nušvie
mo bendrovės reikalai čia visą Cicerosv miestelį, o
dalininkais nesirūpinate likti.
Keli žodžiai į Bendrovės Dali Taigi pasistenkite būti dalinin
ninkus ir progresyvę visuo kais ir kitus įtraukite,
kaip
menę Cicero] ir apielinkėj. vietos taip ir apielinkės.

ONA SINKIEN#
(po tėvais Giliate)
lersiskyrė su šiuo pasauliu su
sukus 27 metų amžiaus: Mirė
iepos 11 d., 1923 m., 4 valandą
š ryto, po operacijos Burnside
igoninėje.
Pa^jo
Lietuvos,
Vilkaviškio apskričio, Virbalio
miesto, Kybeikių gat. No. 41.
Amerikoje Išgyveno 10 metų; 8
metds t gyveno su savo vyru. —
Paliko1 dideliame nubudime vy
rą Petrą, 2 mergaites: Oną 7
metų ir Adelę 6 metų ir brolį
Vincentą, ir Lietuvoje motiną
ir seserį su žvojęeriu.
Velionės kūnas randasi pa

šarvotas 9957 So. State St.
Laidotuvės |vyks subatęje, lie
pos 14 d.. 2 vai. po pietų, į Lie
tuvių Tautiškas Kapines.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami, prašomi dalyvauti sermenise ir laidotuvėse.
Liekasi, didžiai nuliūdę vyras
Petras n* mergaitės Sinkai.

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės
įstaigos kaip

Rockford Real Ėstame
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per
Rockford Real Estate
and Loan Co.

BY LOUIS RICHARD
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Penkiadienis,. Liep. 13, 1923

Pranešimai

PRANEŠIMAI

West Pullman. — Didelį pikniką ren
gia Tėvynės Mylėtojų Dr-ja No 2 ne
rišlioj, liepos 15 d., 1 v. v. Ant Saduno
darže. 13413 Indiana Avė., Riverdale,
III. Kviečiame visus lietuvius-es at
silankyti. Davažiuoti galima 119 ir
Mich. gatvekariais iki 119 gat., o iš
ten Riverdale karais iki daržo.
—Komitetas.
Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo
L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
budai. Kas seredą esti Naujienų kimas įvyks šiandie. 8 vai. vak., RaySpulkos mitingai, o pinigus sumokėti mond Chapel’y.—Komitetas.
galimi kas dien Naujienų ofise, 1739
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
PASARGA
riai prisidėti.
Sekretorius V. Mišeika.

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI

STOGDENGTYSTfi

VYRŲ

PARSIDUODA barbemė. Vieta ap
gyventa lietuviais.
Vienas blokas
nuo lietuvių bažnyčios, bet ten yra
įsimaišę ir kitų tautų. Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. Todėl
parduosiu pigiai.
z
1714 W. North Avė.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilh
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi.
, J. J. DUNNE ROOFING CO.,
3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114.

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WINDOW
CLEANING CO.
, 62 W. Washington St.

PARSIDUODA saliunas; vie
ta apgyventa visokių tautų.
Biznis senas ir išdirbtas; Prie
REIKA PAPRASTŲ darbininkų žastis pardavimo
savininkas
naktimis ir dienomis. Geros sąlygos.
DEL PIKNIKO
apleidžia Chicago.
»
JOS. T. RYERSON & SONS
Aš turiu naują 3 tonų troką, laba
16th
St.
&
Rockwell
St.
2535 S. Halsted St.
geras dėl 'pikniko ir mufavimo (moDurys 3.

ving). Tairai yra geriausio roberio
BESIGARSINANTIEMS
ir labai smagiai važiuoja.
ŠIUOMI PRANEŠAME visoms
-------------FRANK SKRANDEL
Melrose Parko draugystėms kad LieBaW padarytos paskelbime, turi
4067 S. Richmond Str.
MŪRININKŲ
tuvių Amerikos Ukesų
Kliubas iš |
9? *1
’
Melrose Park rengia pikniką augustol
a a“>y 08
va^
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th
• w_
Prie presuotų plytų darbo. Nuolat
avė. Maywood Todėl meldžiu Htų
“ “‘■KSVEfe:
darbas, gera alga. Prie naujos Fordo
draugija ta dieną nerengti.
1^
nėra priimami. Visi Naujie
dirbtuvės. Imkit 112 St. ir Torence
K
ų
*
—KomltPtAJi
draugai prašomi pranešti NaujieAvė karą iki galo linijos, arba South
_________
‘Inu ofisan apie einančius streikus,
ANT randos flatas, šeši kam Shoro liniją. Dykai busais patarnavi
I idant Naujienų darbininkai geriaus
A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie-l galėtų žinoti, kaip elgtis supriduodabariai, karšto vandens, shower mas iki dirbtuvėj.
pos 15 d., National Grove darže ren-1 mai8 apskelbimais.
bath, bookcases and fireplace
gia pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22
P
__L_
-os gatvės eis omnibusai, kurie veš Į Pardavimai savasčių, biznių, auto6633 S. Campbell Avė.
žmones i pikniką. Tikėtai galima' gau- moblllUf rakandų, kambarių jieškojia •uri>t*u
ir Naujienose , 17391
apsivedimai, asmenų jieškojiS. Halsted Sti
mai
t.t. turi būt iš kalno apmokaMes manome, kad lietuviai darbi-|mj
REIKIA 3 l&berių į? foundry
n Inkai atvyks į musų pikniką, neŽiu- j
dėl tirpinimo geležies, 55c. į
rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų iri
( ------- ;----- —
REIKALINGAS kambarys dęl vie valandą.
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi | ’
'
visų tautų darbininkų reikalai yra| Jeigu kurie apskelbimai pasirodo no vaikino be valgio. Turi būti elek
vienodi ir jiems reikia draugingi ry-1 abejotini, Naujienų administracija pa- tra, mandynė, prie
mažos, švarios
Atsišaukit:
šiai palaikyti.
I -ilieka teisę jų netalpinti, kol neii- šeimynos, šiaurvakarinėj daly miesto,

ISRENDAVOJIMUI

JIESKO KAMBARIO

— Stanislaw Kolczak, sekr.

I tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini- arba apie 18 gat.

Atsisukite laišku:

geras žuvų

RAKANDAI

AUTELIAI

^W^*»«**W**W«^*eM"fc**^»*^b^*^ll^aii^^*M*< R*<»^*’H**W***^*’

PARDAVIMUI

APVEDIMAI.

•1

rapijos piknike dalyvauti.—Komisija: liones kaštus atvažiavimui, o jei ne
J. Maskaliunas
patikčiau — užmokėsiu kelionę at
J. V. Dimša
gal*

Ant. Lazauskas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės pusmctainis susirinkimas bus subatoj, lie
pos 14 d., 7:30 vai. vak. Antano Ur
bono sveti, 8338 S. Auburii Avė. Visi
draugijos nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes turime daug reikalų ap
tarti. —Rašt. K. J. Demereękis,

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet

4

VINCENTAS EINIKIS
984 Maple Str., Milwaukee, Wiš.
” v ....
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos 'ar našlės kauir su 1 ar 2 vai
kai, be skirtumo tikėjimo. Aš esu 89
metų amžiaus. Malonėkit ‘ atsišaukti
—atsakymą duosiu kiekvienai,
P. SUBLIN
416 Hart Sti,
Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
UŽMIRŠAU ŠERNOLĘ su pininįgais šv. Kazimiero kapinių ofise,
Decoration Dienoje.
Jeigu kas radote, tai malonėkite
pranešti, gausite ^erą^ atlyginimą.

724 W. 31st St.
Phone Yards 0892

■

PUSDYKIAI .BUČERN0

REIKIA DARBININKO
VYRŲ
REIKALINGAS bučeris, ge
ni bučeriui gerrf* alga ir trum
as valandos.
Chicago Meat Market
1845 W. 47th St

Reikia —
Molderių, ėorę makerių, jau
nų vyrų mokintis moderystės:
Illinois Molleable Iron Co.
1760 Diversey Parkway

i.

. ..->5.

DIDŽIAUSIA PROGA
Kurie noritdj .pirkti saliuną geroj
vietai;-parduosiu
arba
mainysiu
ant lotų, automobilio ar grasernės.
Pardavimo priežastį sužinosite ant
vietos.
2463 W. Roosevelt Rd. 12 St.

Turime visokių namų, b’izniavų ir ne bizniavų, lotų,
faimų ir biznių. Mainais ir
cash. Taipgi jei manote par
duoti kokią prapertę, parduo
PARDAVIMUI saliunas su visu,
kite mums, o mes tamistom

4338 Archer Avė.,
PARSIDUODA jgrosernė su
prie Kedzie Avenue
saldainiais. Labai pigiai,
iš
priežasties nesveikatos. Atsi
PARSIDUODA naujas 6 kam
šaukit:
barių muro namas ir 4 lotai.
2857 So. Emerald Avė.
Kaina $5,900, cash $2000, ba
Tel. Victory 7345
lansas išmokėjimais.
9431 So. Pamell Avė.
PARSIDUODA saliunas, ge 4 blokai į rytus nuo Halsted
ras senas biznis. Turiu par
duoti, nes turiu du bizniu.
PARDAVIMUI 5 kambarių namas
ant 5242 S. Major Avė. 3 lotai ir ap
Atsišaukit:
tverta dratų tvoroms; bamė, gara2551 So. Emcrald Avė.
žius etc. Kaina
$4,500.00;
reikia

NAMAI-2EME
DIDŽIAUSIA PROGA TAVO
GYVENIME!
Pardavimui 1 akeris žemės 100x897
pėdų su 8 kambarių namu; yra elek
tra ir cementuotas pamatas;'2 vištininkai; 15 vaisingų obelių; 1 vyšnia,
1 slyvą; % akerio blackbetių; šuli
nys 197, pėdų gilumo, geras vanduo
visuomet,; 10 minučių reikia eiti iki
111 įyatvekarių; labai
puiki vieta
gyv,ehti'; vieta randasi
Mt. Greenwood, III. Prie lietuviškų
kapinių
(Šv. Kazimiero); kaina $6,000, reikia
įmokėti $2,000, kitus ant lengvių išmo
kėjimų; atsišaukite greitai, nes tokios
pręgos reitai pasitaiko.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu medi
nis namas pa 4 kambarius; statytas
6 metai; geroj Brighton Parko lietu
vių apielinkėj: kaina $4,000.
Turime ir daugiau visokių namų,
atsilankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

PARbAVIMUI 2 aukštų
flatas, 2 frame florai, kaina
$4,000, randasi 3838 Normai
Avė. Atsišaukite
3106 Archer Avė.
PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 flatų namas su saliunu;
barai, poolteibeftis priklauso
prie mano rendos $75 į mėne
sį. Kaina $7,500; mainysiu ant
didelio namo arba bile kokio
biznio. Kreipkitės pas C. P.
Suromskis, 3346 So. Halsted
st., Chicago, I1L

A M/

TIKRAS BARGENAS.

mūrinis, nam-as su visais .

PARSIDUODA tearčianrva su barais ir garadžius.

da arba išsimaino ant namo, loto arba ir kitokiais smulkiais rakandais. Yra
automobilio. BpČemė turi būti par geroj vietoj, apgyvento}
visokiomis
duota šią savaitę. Kreipkitės.
tautomis. Galima daryti geras bizFRANK G. LUCAS
nis—pardavlmo priežastis — aplei
4116 Archer Avė.
džiu miestą. Daugiau informasijų.
Lafayette 5107
patirsit ant vietos.
PAUL STANKUS
,1606
Blue
Island Avė. Chicago, III.
.PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. Biznis išdirbtas pėr daug metų
ir geroj vietoj. Turi būt parduota
PARDAVIMUI grosemė: geroj vie
trumpu laiku, nes perku kitą biznį. toj visokių tautų apgyventa. Biznis
Atsišaukite:
cash, lysas ant 3 metų, renda $17.00
2722 W. 47th St., Chicago.
su pagyvenimu. Tik ši viena krau
Tel. Lafayette 7352
tuvė vidurį bloko. Priežastį pardavi
mo, patirsit ant vietos. Parduosiu la
bai
pigiai Už $875.00. Atsišaukit nuo
BARGĘNAS
6
vai.
ir ryta iki 11 v. v.
PARSIDUODA laikrodėliu (jewlery
store) krautuvė. Biznis išdirbtas per
10 metu. Lietuvių ir Jėnkų apielinkė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
PARSIDUODA pieninė. Turi bū
ki nesutikimai. Atsišaukite:
ti parduota greit,
todėl parduosiu
C J. K.
pigiai. Biznis
senas ir išdirbtas;
4641 S. Ashland kve.
priežasis pardavimo — liga. .
Blvd. 3386
2241 —23rd PI.

$1500.00. Savininkas:
4860 S. Hamlin Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda
6 flatų muro namas su visokiais šios
mados įtaisymais gražiausioj apielinkėj ant South Side, arba mainysiu
ant ko nors mažesnio.
Su reikalu
kreipkitės pas
AUGUST GRIGAS
4516 So. Washtenaw avė. 2 fl front

PĄRSIDUODA 12-kos apartmentų
budihktts gerbj vietoj ant S. S. priim
siu $20,000 mažesniais budinkais ar
cash kaipo įmokėjimą.
Taipgi 5 aprtamentai saules kamb.
budinkai arti parkų $22.000. $8,000
cash. Labai stebinantis bargenas.
G. F. DEVINE 7021 S. Halsted St.
PARDAVIMUI puikus 2 augštų
Tel. Stew 7179
muro nomas po 6 ir 7 kambarius, su
elektra, gazu, maudynėmis ir kitais
PARSIDUODA didelis latas, augšparankumais; namas neša virš 12 nuočių; kaina $10,000; pusę reikia įmo tos klasės.tvarki apielinkė. Aukauju
dėl greito Aiardavimo.
kėti,’ kitus lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite telefonu:
Vincennes 3128
PARDAVIMUI beveik naujas 1 pa
gyvenimo muro namas su 5 kamba
riais; yra gesas, elektra, maudynė ir
PARDAVIMUI namas su saliunu,
kiti parankumai; karštu
vandeniu garažium, 8 mašinoms; elektra, mau
dildomas; yra geras skiepas ir antsto dynės.
Parduosiu ir grosemę, kur
lė; gera vieta laikymui
naminių gerai biznis išdirbtas. Viską nupirk
paukščių ir auginimui daržovių; 1 blo sit už pigią kaina. Priežastis yra
kas nuo Archer AVe.
Gatves ariu; nesveikata. Kreipkitės:
*
kaina $5,200, apie pusę reikia turėti
4337-4843 So. Wood St
pinigais.

.

parsiduo

2 augštų mūrinis namas po
4 kambarius, su basmentu ir
elektra, 2% metų senas $7600
— $1500 cash.
2 augštų mūrinis moderniš
kas namas,
labai augštas ir
šviesus basmentas, gažioj vie
toj
Brighton parke, tiktai
$9500, — apie pusę cash.

štorui, labai gera vieta, tikras namu ar be namo. Namas rendos
neša $2,400 i metus. Kam patinka išmainysime ant cash.
Norė
bargenas. Atsišaukite tuojaus:
senas biznis ir gerai išdirbtas ant di
2933 WaHace St.
delio kelio Lincoln Highway. Par dami gerų pirkių atsilankyki
duosiu pigiai, nes einu į kitą biznį. te pas mus. Matykite.
2747 Chicago, Rd. So. Chicago,
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
Heights, III.
J. PAKULNIS,
su šalčio varoma mašina. Visi rakan

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA PAMINIU

MUSŲ BARGENAI.

6 apartamentų mūrinis na
mas, gražioj vietoj pusę bloko
PARSIDUODA grosemė ir nuo Washington parito, 12 me
bučernė; daroma labai puikus tų senas, rendos $3580. Kaina
cash biznis; gera vieta — prie $24,5000,-/$7500 cash.
žastį pardavimo, patirsit ant vie
tos. Atsišaukit: Naujienos No.
4 flatų namas po 4 kamba
284.
rius, Brighton parke, $13,000,
— $4500

miestą. Ateikite persitikrinti.
1504 W. Division St.
PERSIDUODA RESTAURACIJA,
labai geroj vietoj, biznis nuo senai
išdirbtas, dienos įplaukos $75., renta
pigi, lysas ilgas—turi būt parduota
PARDAVIMUI grosemė ir Repubį trumpą laiką. Gera proga norin
lic Trokas. Vieta išdirbta dėl norin
tiems uždirbti pinigų. Atsišaukit:
čio biznį daryti. Pirmutinis laimės
1614 W. 46 Str.
už
pigią kainą. Parduosiu ir troką
Tel. Boulevard 8172
kam reikalinga.
1918 W. 47th St.
’ PARDAVIMUI štoras, groser

nė ir delicatessen;

NAMA1-ŽEME

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj; parduosiu pigiai.
3357 W. 38th St.

BUČERNĖ ir groserne parsi
duoda pigiai, dera vieta,
5
kambariai pagyvenimui prie
krautuvės. Priežastis išvažiuo
AUKSINE PROGA KRIAUČIŲ!
ja į krajų.
Parduodu už teisingą pasiūlymą ge
1846 W. 46 Street
rai išdribtą biznį, nes turiu apleisti

Steward Mfg. Corp.,
------' Igus,
apskelbimo turinys neat- 1739 S. Halsted St. Box No. 285. Tel.
N. S. Pittsborgh, Pa. — S. L. D l8aky3 etikos ^kalavimmui
Dearbom 5974. 7 vai. vakare.
4535 Fullerton Avė.
pusmetinis susirinkimas bus laikomasi
.
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie-1
tų, savame name, 818 Belmont St., N I Norintieji pasigarsint ji sekamos dią
dai geri. Biznis senah, geroj vietoj.
S. Pittsburgh, Pa. ’ Visi S. L. D. na-1 nps
>s Naujienas, turi priduot savo pariai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts- Į skelbimą ne vėliau, kaip 9 Vai. vaNupirksit
pigiai, nes aš nemoku vie
jaunas vyras dirb
RUIMAS vienam ar dum vai ti REIKALINGAS
burgho apielinkėj molonėkit susirinkti j karo.
tinių
žmonių
kalbos.
į užrubežinf skyrių. Pageidauja
sekantį susirinkimam’ nes yra labai Į
Kreipkitės:
kinam. Norintiems ir valgyti ma, kad galėtų kalbėti lietuvių ir
daug svarbių reikalų aptarti, o la-1“
T--------- r-:T---- 2922 W. 43rd'St.
lenkų
kalbas ir galėtų
operuoti
galėčiau pataisyti.
Ruimas Typewriterį.
Dalbas ant
visados.
PD. Kvietkus rašt.
švarus; naujas namas. Kreipki Kreipkitės raštu tiktai į
PARDAVIMUI ' groserne, Ice
CENTRAL MANUFACTURING
tės:
cream ir visokių
saldainių
Cicero Lietuvių Kooperacijos Valgo
DISTRIČT BANK
' 827 W. 34th PI.
1112 West 85th Street,
Chicago. krautuvė.
mųjų Daiktų Bendrovės visuotinas šėrininkų pusmetinis susirinkimas įvyks
Kreipkitės:
petnyčioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak.,
KAMBARYS ant rendos dėl REIKIA operuotojų siuvamosios
lauosybės svetainėj, 14 St., ir 49 Ct.
3220 So. Wallace St.
PAJIEŠKAU Antano Petronio: paVisi šėrininkai malonėkite laiku susi‘ I eina iš Utėnos apskr., Lialiunų yals., viend ar dviejų vaikinų,
mašinos,
ne
unijistiž.
Specialus
ii;
be
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų Mačionių kaimo. Brolis Juozapas yra
Singerio mašinos. Darbas naktimis.
valgio.
Neturi
būti
pijokas;
svarstymui, — mat bendrovė rengia i m;rp„
Gera
mokestis. Atsišaukit:
PARSIDUODA groserne ir
Jis paliko pinigų ir turto.
draugišką išvažiavimą į Jefferson | Broli
į?„fu Antanai,
REGENSTEEN VEEDER & CO.
atsišauk
kaip
galima
laisvų
pažiūrų.
Atsišaukit
laiš

miškus liepos 15 d.
bučernė su visu namu, geroj
3440 N. itimball Avė.
greičiau ar kas jį žino, malonėkite ku: 1739 S. Hailsted st., Box
— Nut. Raštininkas.
pranešti:
vietoj; parduosiu pigiai.
E. BADURA;
No. 286
6059 S. Kilder Avė.
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas
4229 N. Mobil Avė., Chicago, III.
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą
j miškus priešais Tautiškų Kapinių,
PAJĮENDAVOJU kambarį dėl vie TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir
PARSIDUODA saliunas; ge
no vaikino arba dėl dviejų, arba dėl
iš šalies draugus meldžiame dalyvauti
,u
Valiausios
vėliausios mados
manos raKanuai
rakandai
dėl
uei
u5
merginų,,2iSri»T°^
ar moterų
rJiriAlž?nqu vnlo-iii kariVbarių ir didėlis dvigubų spring- roj vietoj, biznis išdirbtas. Tu
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.
delis
ir
i
”
švarus iš priekio. Su va g u
fonografas, su^Vėkordais. Parduo riu parduoti, nes išvažiuoju į
— Kviečia širdingai Kliubas.
ar be valgio.
to.
I siti viską sykiu arba dalimas
zl 1 i r» už rll
di— 1
2
lubos
iš
priekio.
Lietuvą.
PAJIEŠKAU savo brolio, sunaus
delį bargeną.
i
Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Lotų Roberto
J.
K.
Paeina iš Žemaičių
1922 S, Kedzie Avė.,
4435 S. Honore St.
savininkai ir dr-ji| atstovai turite bū KalvarijosMotuzo.
703 W. 21 Place,
Chicago, III.
miesto.
Pirmiau
gyveno
1 floras
tinai atsilankyti į pusmetinį visuoti
, “/I
. H.
C.,.. ,
• .
dabar nežinau, kur randasi.
ną susirinkimą, kuris bus penktadie Chicagoj,
Meldžiu
jį
patį
ar
kitus,
kurie
žino
nį, liepos 13 d., Mildos sveti, 3142, So.
PARSibUODA bučternė ir
jį pranešti man, nes turiu svar
Halsted gat., 7:30 vai. vak. Malonė apie
grosernb. Viela apgyventa lie
kite atsilankyti laiku, nes bus pra bų reikalą. Taipgi pajieškau savo
draugo
Kazimiero
Švežo.
Paeina
iš
nešta daug svarbių reikalų kaslink
tuviais. Šenas ir gerbs biznis.
MOTERŪAkmenės; pirmiau gyveno ant Bridge- kapinių. —Kapnių Valdyba.
PARDAVIMUI automobilius, King,
porto, o dabar nežinau kur. Meldžiu
3300 Wallace St.
1920. Naujai perthisytasf viskas ge
atsišaukti ar žinanti pranešti ųž ką
REIKIA
MOTERŲ
prie
grin

riausiame stovy. Nauji Cord tajeD-tės Palaimintos Lietuvos nariams. busiu dėkingas.
rai. Norinti pirkti automobilių, ma
dų plovimo.
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus
FRANCIŠKUS VORONOVIč,
tykite
šitą, nes yra vertas $400, par
PlAiAUKAVI-MįAS. Priverstas
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan
925 S. Winchester Avė.
CHICAGO
WIND0W
s
duosiu
tik už $200’, ties turiu išva
tų, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III.
Chicago, III.
žiuoti iš ChicaębšJ' šitą automobilių esu tuojau parduoti keistts, prie
CLEANING CO.
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
garantuoju germiniame stovyje.
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimalsienų, siuvamas. mašinas ir ra
62
W.
Washington
St
duoti virš minėtu antrašu.
Nepil
kandus.
PAJIEŠKAU busbrolio Jono Saradantis šio patvarkymo bus baudžiami
Kreipkitės:
pino
pirmiau
į
gyveno
St
Louis,
Mo.
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
Atsišaukite:
REIKIA MATERŲ prie rin
Jieškau draugo Jono Lotuzo. Pirmiau
2423 W. 74,6 th St.
skas, Rašt., 2351 Custer St
1256 W. Harrison St.
gyveno Chicagoj. Bukit malonus at kimo popierų. Gera aga, pasto
sišaukti.
arba
kas
žinote,
praneškit.
Rytines žvaigždės P. ir P. Kliubas
PARDAVIMŪI automobilius, Buick,
vus darbas.
PETRAS JAUNIUS
rengia (Iraugišką išvažiavima į Jeffer
1920
m., 5 pasąžierių. šis karas yra
PARDAVIMUI grosemė, fruktų ir
Chicago, III.
FRANCIS HUGHES
son miškus ateinantį sekmadienį, lie 3535 So. Union Avė.,
reras kai.naujas,, tairai visai nauji, visokių daržovių krautuvė.
Biznis
pos 15 d. Išvažiavimas įvyks ant vi
cą-tik malivotas. Priverstas parduoti išdirbtas ir daro gerą pelną, geroje
1405
W.
21
St.
siems žinomo kalnelio. — Komitetas.
PAJIEŠKAU apsivedimui mbrgitesingu pasiulymu.
vietoje, Priežastis pardavimo — esu
(Netoli Loomis St.)
pos. kuri mylėtų gyventi ir padėti
3020 W. 42 St
vienas, negali apdirbti.
Parduosiu
Priešais Brighton Park teatrą.
North Side. — Pirmyn Mišrus Cho prie biznio. Aš esu pripratęs prie
urnai.
Lafayette 1355
ras rengia draugiškų išvažiavimą į biznio, žmogus, taigi norėčiau, kad ir
8210 So. Halsted St.
PATYRUSIŲ
operatorių
prie
ji
butų
smagi
ir
tinkama
prie
biznio.
Jefferson girias nedalioj, liepos 15 d.
Box No. 41
gyvenimą. presų dėl lengvo darbo, geros
Prašome visus dailės mylėtojus ir vi Galima pasidaryti gerą
Puikus Automobilius Pardavimui
sus chicagiečius atsilankyti ir sykiu Aš esu 27 metų, o mergina turi būti darbo sąlygos;
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ taisy
ne
senesnė
kaip
24
metų.
Prašau
atsi

Pardavimui 5 pasažierių automobityrame ore pasilinksminti ir pažaisti.
mo
šapa. Elektra varomos mašinos.
ius; viskas yra geram stovyje, taip
Washburn
Co.
Programas susidės iš dainų ir žais šaukti laišku ir įdėti savo paveikslą.
Biznis
išdirbta per daugel metų. Par
Aš duosiu atsakymą visoms ir pa
taip naujas; nemokantį išmokysiu
mių.—Komitetas.
duosiu
labai pigiai. Priežastis parda
6126
So.
La
Sabe
St.
veikslus grąžinsiu. Rašykit: Box 287
važinėti; kaina $450.00; į vertas du
vimo
yra
labai svarbi. Kreipkitės:
1739 S. Halsted St.,
Chicago, III.
syk tiek; gera priežastis ‘pardavimo.
Eng. 0300.
Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
4544 So. Wood St., ‘
Atsilankykite dieną ar vakarais pas
leivių Literatūros Dr-ja rengia drau
J, Yushkewitz, 4034
Archer Aąe.,
gišką išvažiavimą į Sageris
luke
Chicago, III.
REIKALINGA
moteris
ar
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
PAJIEŠKAU:
1)
Yagman,
girdė

miškus nedelioj, liepos 15 <L Progra
vietoj;
Biznis išdirbtas per daug me
jau.
kad
jis
dirbo
prie
Street
Car
mas prasidės apie 2 vai. po pietų, bet
merginą prie namų darbo, nė
tu.
Svetimtaučių
ir tarpe
Chicagoj.
Pirmiau
jis
gyveno
ant
svečiai teiksis atvažiuoti anksti, pa
AUTOMOBILIUS reikia. Kas didelių dirbtuvių. apgyventa
Lysas
2
metams.
ra
skalbimo;
mokestis
gera,
Town
of
Lake,
Chicagoj.
2)
F.
Kutsigerėti puikia vieta ir tyru oru. Iš
nebrangi. Pardavimo priežas
važiavimas atsibus paprastoj Vietoj; nevski, 3) Jonas Dunduliokas, 4) Ra darbas ant visados. Atsišaukit: ;urit automobilių -mainyti ant Renda
tis
labai
svarbi.
jūnas
Dundolienės;
girdėjau,
kad
bet kurie atsilankysite pirmą syk, už
lotų. Turiu 5 lotus, vertės apie
2621
Ogden Avė.
D.
Caras,
549
W.
18-th
St.,
esanti
žinoti;
keli
metai
atgal
gyvena
eikite į Lietuvių Knygyną. Ten mo
500
dol.;
paimsiu
automobilių.
731
W.
16th
St.
Chicagoj.
Meldžiu
ksleiviai stengsis jus maloniai pri
Chicago.
imti. Visi apielinkės lietuviai yra patys atsišaukti ypatiškai ar laišku,
BARGENAS
Atsišaukit pas L. Jarusz, 4922
kviečiami atsilankyti. Įžanga nemo o pažįstančius juos, meldžiu man pra
PARDAVIMUI grosemė ir bučer
S. Ashland avė.
nešti. bus atlyginta. Aš atvažiavau
nė su namu arba beinamo.
Ant
kama.—Komitetas.
iš Sti Paul, Minesota į Chicago.
kampo, labai gražioj vietoj. BučerAUGUST ŠEMAITIS
nės arti nėra. Mainysiu ant privatiBridgeportas. — Draugijų ir Kliubų 2349 S. Oakley Avė.,
Chicago, III.
nionamo. Priežastis pardavimo, ne
susivienijimas šiuo skelbia, kad jis
REIKIA Egg Canchers; paty
mokėjimas biznio vąryti.
jau yra paėmęs savo piknikui atei
Parduosiu pigiai.
nančiais metais Blinstrupo
daržą,
rusių, nuolatinė vieta, gera
2901 W. 88th PI.
Justice Park, birželio 15 d. 1924 m. šį
mokestis,
patogios
darbo
są

room
bowling-alley. Randasi
paskelbimą darome tam, kad tą dieną
vienoj
geriausioj
prie transfer
kitos organizacijos nerengtų savo di
PARDAVIMUI > visokių daiktų ■ krau
lygos. Great Atlantic & Pacific kampų. Pietinėj vietoj,
dalyj
miesto.
Par

desnių piknikų ir kad nepasitaikytų
tuvS,
pencils, hardware.
groceries,
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos,
duosiu labai pigiai. Priežastis parda notions Jr * mokyklų supplies. Geras
taip, kaip šiemet su šv. Jurgio para kuri mylėtų ženybinį gyvenimą. Dai Tea Co.
vimo turiu kitą biznį.
pijos pikniku^ Ačiū klebonui, kad sa laus nuaugimo, ne senesnės kai 28
biznis geram žmogui. Daug stako.
445 W. 39 St.
Atsišaukite:
vo pikniką perkėlėį liepos 15 d., 1923, m., ne jaunesnės kaip 20. Rašant laiš
Randasi ant kampo pagal mokyklą.
. 523 W. 120th St.
Bergman’s Grove, ir Susivienijimas kutį prisiuskite ir paveikslų. Jei su
Parduosiu pigiai. Atsišaukite:
Draugijų nutarė tame šv. Jurgio pa katra bus sutarta, aš apmokėsiu ke
4300 S. Mozart St.
j....... —■—----------------------------11 y

SIŪLYMAI KAMBARIO

PARDAVIMUI x)

PARDAVIMUI 2 augštų medinis
namas, 5—4 kambariai. Garu apšil
domas, cemento pudamentas. šalę 3
lotai ir garažius dėl 2 karų. Parduo
siu pigiai.
2716 W. 39th PI.

PARSIDUODA namas, 2 augštų 70
pėdų ilgio, tuščias lotas šalia. Iš pryšakio yra štoras visokių tavorų. Kito
tękio štoro nėra apielinkėj per tris
mylės. Užpakay 5 ruimai dėl pagy
venimo. ši .vieta tai tikras aukso
gabalas r kas pirmesnis, * tas laimin
gesnis. Namas yra netoli lietuviško
klioštoriaus. Kreipkitės prie savi
ninko:

2321 W. 69 St« netoli Westem Avė.
Tel. Repub. 6482.

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 3 ruimai pagyveni
mais flatais, pečius šildomas, apačia
fomusu šildoma, užpakaly garažius
dėl dviejų karų. Štare yra grosemė
2-jų flatų ale yra labai gera vieta atidaryti bu-

Įtaisymais

čemę.

Kaina tik $7,000 len lietuvių.

gvas išmokėjimas
bučemčs
loto, bučemės
Kreipkitės pas C.
8346 So. Halsted

■v

Apgyventa visokių tautu i*
Viskas parsiduoda labai pi

arba. mainysiu ant giai, nes savininkas apleidžia mies
arba mažo namo. tą. Atsišaukite pas savininką.
.
5700 So. Morgan Sti
P. SUROMSKIS,
St.,
Chicago, III.

PARSIDUODA muro narna?
2 pagyvenimų po 6 kambarius,
elektra, gasas, garadžius ir vi
si kiti naujos mados pagerini
mai.
4435 S. Washtenaw Avė.
PARSIDUODA 6 apartmentai, sau
lėtas parloris, 2 po 6 rum., 4 po 7
rųm.; geriausioj padėtyj arti Stony
Island ir Jackson Park, kaina $32,000. Cash $9,000., likusią dalį dali
mis. Nereikia brokerių. Savininkai
apleidžia nliestą. Matyk savininką:
612 E. 95 Str.
Tel. Chesterfield 3123

MOKYKLOS
SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE
2407 West Madison Street,
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavinvas, skrybėlių
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle808 dėl jaunų merginų nuo 8 iki
14 metų amžiaus prie drąsių siu
vimą ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuoldte.
Sara Patek, pirmininkė.

