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Anglija siunčia 
karinį laivą

Rusijon
\l ------------------------- į

13 žmonių žuvo
Vokietija protestuoja
Rusija nusileido Japonijai

Anglija siunčia karo laivą 
Rusijon

Turi įsakymą griebtis ginklo 
suvaldymui rusų.

LONDONAS, gegužės 10.
Lžsienio reikalų minislerio pa
galbininkas Ronald McNeill 
paskelbė atstovų btite, kad An
glijos kariniam laivui Harebcll 
Įsakyta plaukti Į Murmansko 
pakraštį, šiaurinėj Rusijoj, ir 
neleisti Rusijai kliudyti Ang
lijos kariniams laivams už tri
jų mylių zonos. Laivas turi į- 
sakymą panaudoti ginklą, je 
bus reikalas, kad atsiekus sa
vo tikslo.

McNeill sakė, kad valdžios 
žiniomis, kitas Anglijos žvejL 
nis laivas Lord Astor tapo su
imtas Rusijos kanuolinio lai
vo žuvaujant už dešimties my
lių nuo Murmansko pakraščio. 
Anglijos agentui Maskvoje ta- 

įsakyta paduoti aštrų pro
testą Rusijos valdžiai ir parei
kalauti paliuosavimo Lord As
tor laivo.

Agentui taipjau įsakyta pa
reikalauti besąlyginio paleidi
mo laivo ir atlyginimo laivo 
įgulai.

(Rusija tvirtina, kad tas lai
vas tajx) suimtas žuvaujant 
Rusijos teritorialiniuose van
denyse, t. y. viduje trijų mylių 
zonos).

Tokis McNeill pareiškimas 
buvo džiaugsmingai priimtas 
ministerių ir kitų atgaleivių, 
bet darbeliai atsakė į tai šau
ksmu: “Daugiau karo”.

Darbietis Lansbury kalbėda
mas konservatyvams sušuko:

“■Kodėl jus nepasiunčiate 
laivyno į Nevv Yorką? Jus 
esat krūva bailių — jus bijoties 
Amerikos.”

Čia pirmininkas pertraukė 
Lansbury kalbą.

13 žuvo, 6 prapuolė aliejui 
užsidegus

Užsidegė aliejaus šulinis.

COSICANA, Tex., gegužės 
10. — 13 žmonių žuvo gaisre 
J. K. Hughes Development Co. 
aliejaus šulinio. Taipjau šešių 
žmoiijių pasigendama. Skai

čius žuvusių ir prapuolusių ne
galima tikrai apskaityti, nes 
nežinoma tikrai kiek I žmonių 
kilus gaisrui dirbo prie to 
šulinio, ir kas iš jų dar spėjo 
išsigelbėti.

Arti šulinio yra matytis ke
turi apdegę lavonai, bet karš
tis yra toks didelis, kad gelbė
tojai negali prie tų lavonų pri
eiti ir juos atitraukti nuo liep
snų. Pačiame, smarkume de
gimo, liepsnos siekė 300 pėdų 
augščio ir pagimdė tokį karštį, 

kad negalima buvo nč gelbėti, 
ne bandyti gaisras gesinti.

29 užmušti traukiniui 
nusiritus j Reiną

BERLPNAS, gegužės 10. — 
Iš Saint Goar, Reino Prūsijoj, 
pranešama, kad francuzų ope
ruojamas traukinlis nusirito jį 
Reino upę ir kad ikišiol iš van
dens išimta 29 lavonai.

Apie tą nelaimę pranešę ke
leiviai, kurie sako, kad fran
euzai atkirto priėjimą prie ne
laimės vietos.

Vokietija protestuoja prieš 
nuteisimą Kruppo

BERIJNAS, ,gegužės 10. — 
Vokietijos valdžia pasiuntė 
notą valstybėms, kurios neda
lyvauja Rulir okupacijoje, pro
testuojančią prieš Francijos 
karinio teismo nuteisimą Kru
ppo von Bohlen ir kilų Kruppo 
direktorių ir viršininkų.

Nota kaltina francuzus, kad 
jie iš .pūtimo dirbtuvės švilpi
ntų padarė suokalbį prieš fran
cuzus, kad tik patiems išsitei
sinus ir nukaitinus pačius vo
kiečius užmušime 14 Kruppo 
darbininkų.

Nota sako, kad franeuzai 
niekad nes/.i^ųiešino švilpiu ių 
švilpimui ir jie (franeuzai) 
“vieton atgailos už piktadary
bę prieš darbininkus, papildo 
naują piktadarybę! falsifikavi
me faktų.”

Kokis nė butų Anglijos atsa
kymas į Vokietijos notą 
kontribucijos ir Rulir klau
sime, valdžios ir reichstago 
rateliuose viešpatauja (nuomo
nė, kad nuteisimas Kruppo ir
ki tų žmonių labai pablogino 
visą padėtį ir padarė veik visai 
negailimu greitą atnaujinimą 
kontribucijos derybų.

Rusija nusileido Japonijai
Leido japonams žuvauti Sibe- 

rijos vandenyse.

TOKIO, gegužės 10. — Ąsa- 
hi skelbia, kad Japonijos žve
jams tapo leista žuvauti Sibe- 
rijos vandenyse. To reikalavo 
Japonija ir grūmojo nutraukti 
visus ryšius su Rusija, jei Ru
sija tos teisės japonams žve
jams nesuteiks Maskva nusi
leidusi tik įsimaišius Rusijos 
atstovui Japonijoj, Joffe.

Kiti numato toje sutartyje 
praktišką Japonijos pripažini
mą Rusijos, nors užsienio rei
kalų ministerija sako, kad tai 
esanti tik laikinė sutartis.

Del žuvavimo teisių dabar 
eina dideli kivirčiai tarp Rusi
jos ir Anglijos.

Streikas suparaližavo 
Antwerpą

StnalkuoĮU pašto, tėlegrafo ir 
geležinkelių darbininkai. .

ANIįVVEiRP, gegužės 10. — 
Šis miestas yra veik visai izo
liuotas dėlei streiko pašto, te
legrafo, telefonų ir geležinkelių 
darbinu ūkų. Streikas pilnai 
su pa ra 1 i žuvo p rėkybą.

Streikas sustabdė gabenimą 
anglių ir kokso ir laivas Zee- 
land negalėjo išplaukti į New- 
Yorką.

Maistas iš Anglijos yra ga
benamas į gilumą šalies upių 
valtimis ir vežimais, o greitai 
gendančios prekės yra parda
vinėjamos prieplaukoj už bite 
pasiūlytą kainą.

Telegrafinis susisiekimas su 
kitomis Belgijos dalimis yra 
atkirstas.

Reikalauja pakėlimo algą
N1EW YORK, gegužės 10. — 

Trijų didžiųjų geležinkelių dir
btuvių darbininkai pareikalavo 
pakėlimo algos. Nesusitaikius 
su tais gelležinkeliais, reikalas 
bus perduotas geležinkelių dar 
bo tarybai. Paliestieji geležin
keliai yra Pittsburgh and La
ke Erie, Baltimore and Ohio ir 
New York Central. Darbinin
kai reikalauja pakelti algą po 
20c. į valandą.

Manoma, kad ir kitų gele
žinkelių dirbtuvių darbininkai 
paretikalaus pakėlimo algos, 
ypač ten, kur jie nėra padarę 
atskirų sutarčių su geležinke
liais.

Gatvekariy darbininkai pa
davė reikalavimus

Grūmoja streiku, jei nebus pa
kelta alga.

CHICAGO. — Vakar gatve
karių darbininkai padavė savo 
reikalavimus gatvekarių kom
panijai, kuri tuos reikalavimus 
svarstys kiek vėliau. Darbinin
kai reikalauja pakelti algą po 
10c į valandą, vieną poilsio 
dieną savaitėje ir panaikinimo 
vieno žmogaus operuojamų 
gatvekarių.

Rdika|lau|dam)i pakerimo laL 
gos darbininkai sako, kad jie 
pereitais metais priėmė 10c. 
algos nukapojimą nenorėdami 
ilgiau tęsti streiko ir pasitikė
dami, kad pragyvenimas nu- 
pligs. Tečiaus pragyvenimas 
nė kiek nenupigo ir darbinin
kai turi reikalauti atsteigimo 
senųjų algų, kokios buvo prieš 
pereitų metų streiką.

Darbininkai‘ grūmoja pas
kelbti streiką, jei jų reikalavi
mai nebus išpildyti. Tečiaus 
tas gatvekarių darbininkų strei 
kas kiltų tik birželio męm 
Streiko pavojus yra didelis, 
nes kompanija vargiai panorės 
geruoju nusileisti darbinin
kams.

Nuteisė 17 geležinkeliečiy
----------- $

ESSEiNAS, gegužės 10. —- 
šiandie patirta, kad francuzų 
karinis teismas Mayence perei
tą pirmadienį nuteisė 17 vo
kiečių geležinkelių darbininkų 
kalėj iman nuo 3 mėn. iki 10 
metų, be to dar uždėjo ant 2 
geležinkeliečių po 100,000 ma
rkių pabaudos. Tarp nuteistų
jų yra ir geležinkeliečių unijų 
vadovų. Niekurie jų buvo are
štuoti jau trejetas mėnesių a t- 
gal.

Franeuzai nutaisė vokietį 
sušaudymui

PARYŽIUS, gegužes 10. — 
Francuzų karinis teismas Dus- 
sclklorfe nuleiid’i Schlolgctter 
sušaudymui neva už papildy
mą sabotažo.

linijos valdžia susitaikė 
su banditais

Tikisi išgauti paliuosavimą 
baniėdų. suimtųjų svetimša
lių.

LONDONAS, geg. 10. — 
Daily Mai'l gavo žinią iš Peki
no, kad Cliinijos valdžia susi
taikė su banditais apie paliuo
savimą suimtųjų svetimšalių, 
kuriuos suimta Shanghai-Peki- 
no traukiny pereitą septinta- 
dienį. >

Sakoma, kad Chinijos val
džia suliko užmokėti išpirki
mą ir taipjau suteikti bandi
tams pardemą.

Nežiūrint skelbimo, kad su
imtieji sergą, badauja ir abel- 
nai yra kankinami, iš pačių 
suimtųjų gauta žinių, kad 
jiems yra gerai, nieko netrūks
ta ir turį “gerus laikus.” Jie 
tikisi greito paliuosavimo.

Nori degtinės ant laivy
Anglijos atstovas priverstų vi

sus laivus gabentis degtinės.

LONDONAS, geg. 10. — 
Kadangi! Jungi. Valstijų teisi
mas nusprendė, kad jokis lai
vas negali gabentis degtines 
Amerikos teritorialiniuose van
denyse, tai konservatyvus pulk. 
Courthope įnešė atstovų bute 
bilių, kad visi laivai Anglijos 
vandenyse verstinai turėtų tu
rėti užtektinai degtinės savo 
pasažieriams. Įnešėjas sako, 
kad kada Amerika nori, kad 
laivai jos vandenyse butų sau
si, tai jis norįs, kad laivai Ang
lijos vandenyse butų šlapi, ar 
bent drėgni.

Bilius sukėlė didelio juoko 
ir jį 18-1 balsais prieš 128 leis
ta įnešti. Bet niekas neabejoja, 
kad jis nenueis tolinus antro 
skaitymo. Liberalai gi malda
vo biliaus neleisti įnešti, nes 
jis kaipo pasityčiojimas iš 
Amerikos, gali pakenkti ge
riems Angjlti j os-A menkos san
tykiams.

Kaliniai užėmė kalėjimą
BERLINAS, geg. 10.—Bran

denburge, arti Berfiino, kali
niai kalėjime sukiilo, užėmė 
kalėjimo dirbtuves ir (atsisa
ko jas grąžinti valdžiai. Poli
cija laiko apsupus kalėjimą, 
prisibijodama, kad jei kaliniai 
pabėgtų, tai jie pradėtų plėš
ti miestą. Buvo ir persišaudi 
mų, kuriuose keli kaliniai liko 
sužeisti. Policija vengia susirė
mimų, pasitikėdama, kad ka
liniai pasiduos, kada kalėjime 
pritruks maisto.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. ,10 dieną, užsienin pi

nigą ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini- 
Itais šitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
Austrijos 100 kronų.............. ....  %c
Belgijos 100 markių ............... $5.75
Danijos 100 markių ........... $18.70
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų ....................... $4.82
Lietuvos 100 Litų...... ...... . $10.00
Lenkų 100 markių .... ... .......... Ūc
Norvegijos 100’ kronų........... $16.70
Olandų 100 guldenų ........... $39.02
šveicaių 100 markių ...........  $17.97
Švedijos 100 kronų ........ ;.....  $26.57
Vokietijos 100 markių 56 c

Senatorius kankino nupirk
tuosius kalinius

Kaliniai buvo marinami badu 
ir nuolatos plakami.

TALLAHASSEE, Fla., geg. 
10.— Nedidelio miestelio paš
to viršininko pati nustebino 
legislaturos tyrinėjimo komi
siją savo pasakojimais apie ka
linių kankinjmą kalinių kem
pėse, ypač apie kankinimą ka
linių yaUstijos seriatoįriaus T. 
J. Kna'bb kalinių kempėje. Ka
linių pirkimas yra plačiai 
praktikuojamas pietinėse val
stijose ir kaip kompanijos, 
lai]) ir teisėjai ir šerifai iš to 
gerai pelnosi. Daroma taip./ 
Nutdisus žmogų kalioj ima ii, 
kompanijos jį išperka,, užmo- 
kėdamos už jį pabaudą ir pa
skui priveria išpirktąjį kali
nį užmokėtąją pabaudą ati
dirbti. Kaliniai turi dirbti ne- 
aprubc'žiuotą laiką, juos vi
saip kankinama ir abclnai sten- 
giamąsi iš jų iščiulpti visas jų 
s]7;(kas. Kiekviena tokia kali
nių kempė samdosi net spe- 
cialinius žmones kalinių pla
kimui.

Tąja nustebinusia legisla to
rius liudininke buvo Thelma 
Frankliniene. Ji sakė, kad žo
dis barbarizmas toli neapibu
dina padėties senatoriaus 
K na b b kaliu kempės. Tose 
kempėse į /vienus metus mirė 
9 kaliniai. Dvi kalinės liko nu
šautos, kad negalėtų liudyti 
prieš tyrinėjimo komisiją. Jas 
nušovė kalėjsargas Thom
son, pastatytas prižiūrėti ka
linius kempėse.

Frankliniene lankosi kem
pėse ir surado ten vieną jau
nuolį, kuris greičiau buvo pa
našus į lavoną. Jis liko išga
bentas iš kempės. Kelyje pasi
tikta patį senatorių Knabb, ku
ris bandė kalinį atimti, o ka
da tai jam nepasisekė, tai ban
dė papirkti kalėjimų prižiūrė
toją.

Tas jaunuolis papasakojo, 
kad kempėje buvo duodamas 
tokis maistas, kurio negalima 
buvo valgyti. Kaliniams buvo 
duodama tik kruopos ir žalė
siai. Senatorius K,nabb įsakęs 
virėjui neduoti kaliniams drus
kos, nes kaliniai esą pastatyti 
tik dirbti, o ne lakstyti gerti 
vandens troškulį numarinti. 
Kruopos ir žalėsiai būdavo su
kraunama į vieną statinėlę ir 
negras rankomis pakabindavo 
tos košės ir sudėdavo ant lėkš
čių.

Dirbti gi reikėjo nuo 4 vai. 
ryto iki už valandos po saulės 
nusileidimui. Plakdavo gi ka
linius veik kasdie storu diržu. 
Bosu plakimui buvo Rodden- 
bury, kuris jau yra apkaltin
tas žmogžudystėje, ir jis-plak 
davo visus kalinius, kada lik 
jam kas nepatikdavo.

Legislaturos komisija, iš
klausiusi jos liudijimų, nutarė 
pareikalauti iš gubernatoriaus 
Hardee, kad tasis tuoj aus pa
šalintų valstijos kalėjimų pri
žiūrėtoją J. B. Thomas.

ANGLIJA DIDINS ORO
LAIVYNĄ.

LONDONAS, geg. 10. — 
Kolonijų sekretorius pranešė 
lordų butui, kad kabinetas nuj 
tarė, jog būtinai yra reikalin
ga žymiai padidinti Anglijos 
oro spėkas.

žemės drebėjimas Dalmatijoj.
RYMAS, gegužės 10. — Iš 

Žara pranešama, kad pereitą 
savaitę Dalmatijos mieste Pe- 
benico buvo jaučiamas pakar
totinas žemės drebėjimas. Gy
ventojai bėga iš miesto ir daug 
namų sugriauta.
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Mažasis aeroplanas esąs Federacijoje nėra vietos 
labai saugus Rusijos šalininkams

PARYŽIUS, geg. 10. — Pa
sirodys De.\voitine mažiukas 

aeropalnas flivenis aeropla
nas, — kuris į vieną dieną lai
mėjo keturi us prizus, persk ris
damas Anglijęs kanalą ir su
grįždamas į Franci ją su 4 ga
lionais gasolino, esąs labai sau
gus, daug saugesnis už didžiuo
sius aeroplanus. Jis yra leng
vas, mažai sveria, o kadangi 
jis turi motorciklėlės motorą 
tai mažai jam reikia ir gasoli
no gabentis, tad jis ir sugedę: 
nepuls smarkiai ir nupuolęs 
nesusidaužys. 90 n uos. nelai
mių su aeroplanais pasitaiko 
pasike'liant ir nusileidžiant. 
Naujasis gi “fliveris” aerop
lanas gali pasikelti ir nusileis
ti labai pamaži. Jo sparnai yra 
45 pėdų pločio, bet jo uode
ga yra trumpa. Kadangi jis 
yra lengvas, o sparnai gana di
deli, tai jis vandeny neskęs. 
Jis yra monoplanas, aprūpin
tas 2 cilinderių ųiotorciklėlės 
motoru, kuris galfMšvystyti 15 
arklių spėką ant žemės ir 11 
arki, spėką 4,500 pėdų augš- 
timioj. Jo propeleris apsisuka 
1,500 kartų į minutę. Gasolino 
suvartoja apie 5-6 kvartas ant 
62 m vii u.

Y

Fašistai priešinasi motery 
balsavimui

RYMAS, geg. 10. — Pre- 
mieras Mussclini užginčijo pa- 
slkobstoms žinioms, kati jis 
buk prižadėjęs suteikti Itali

jos moterims balsavimo tei
ses. Jis sakosi nieko panašaus 
niekam nėra prižadėjęs ir pri
žadėti negalėjęs, nes suteikti 
moterims balsavimo teises esą 

L 

labai daug keblumo. Reikėtų 
esą keisti rinkimų įstatymus 
ir taipjau pačią Italijos konsti
tuciją. Bet moterims nesą ir 
reikalo įgyti balsavimo teises, 
nes jos galinčios sekti politi
ką kartu su savo vyrais, o jau 
balsavimą ir kitus reikalus at
tiksią ir vieni vyrai, be mote
rų pagelbos.
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Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

A Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.1

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George yVashington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuo jaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau- 
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Turi pasitraukti iš Am. Darbo 
Federacijos, jei gina Rusijos 
sovietus.

WASHINGTON, geg. 10.
Amerikos Darbo Federacijos 
pilromoji taryba pareikalavo, 
kad Seatlle, \Vash.. Cenlrali- 
nė Darbininkų unija sustotų 
rėmus Rusijos “sovietų au
tokratiją,” kad ji sustotų Am. 
Darbo Fereracjjos pranešimus 
ajt'ida vii nėjus politinio vdikimo 
komitetui ir kad ji pilnai pri
sitaikintų prie Amerikos Dar
bo Federacijos taktikos ir 
principų. Jei ji tai padarys. Aai 
galės ir toliau pasilikti bYde- 
racijoje, bet jeigu ir toliau 
laikysis savo senosios taktikos, 
tai ji bus pašalinta iš Ameri
kos Darbo Federacijos.

Tokis pat reikalavimas tapo 
pastatytas ir- Minneapo'lio uni- 

•jų sąryšini.
Pildomoji taryba paskelbė, 

kad ji dabar pradės griežtą 
kovą prieš visus tuos elemen
tus ir agitatorius, kurie siekia- 
si suskaldyti unijų judėjimą.

Daktarai galės liuosai pri
rašinėti degtinę

NEW YORK, geg. 10. -- 
Federalinis distrkilo teilsėjas 
Knox nusprendė, kad ta dalis 
Volstead prohibicijos vykini- 
mo akto, kuri apru’bcžiuoja 
daktarų prirašinėjimą degtinės 
ligoniams, yra neteis"'! ; ir ne
veikianti. .Jo nuosprendžiu, 
daktarai gali prirašiiijčli deg
tinę pacientams kiek tik jiems 
tinka ir kiek tik jie mato rei
kalo.

ŠIANDIE — apsiniaukęs ir 
nepastovus; biskį šalčiau.

Saule teka 5:35 valandą, lei
džiasi 7:58 valandą. | Mėnuo 
teka 3:42 valanda r v te. c *
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Kas Dedas Lietuvoj
b, - ■ - ...................................— —1

Spaudos darbininkai 
Kaune.

Kaunas
“Kr. Balsas” gavęs patirti, 

kad “Vilkolakis” greitu tempu 
steigtus “Tautos teatrą”. Jį įs
teigti rūpinasi jau seniau ir tik 
dėl kilusių ginčių už bustų tas 
darbas iki šiol užsitęsęs. Bus
tas teatrui — Maironio 3— 

jau visai baigiamas remontuo
ti ir, jei neįvyks netikėtų kliū
čių, teatras prasidėsiąs veikti 
dar šį pavasarį. To teatro pag
rindai! busią dedama liaudies 
leitmotyvas: kūrybinių elemen
tų busią j ieškoma pačioje tau
toje, pasinaudojant apeigomis, 
josios kūryba.

Taigi kauniečiai turės tuoj 
tris teatrus 1) Valstybinę dra
mą, 2) Šaulių Vaiščaus veda
mą teatrą ir naujai steigiamą 
“Tautos teatrą”.

tik , daugiau ją suerzino. Ku
nigėlio butą neprasto miniai 
pradėjus švilpti rėkti, pradėjo 
rėkti ir pats kunigas: Spėjo iš
tarti: “socialistai sako, kad 
žmonės iš beždžiones paeina”. 
Pagavę žodį “beždžionė”, žmo
nės ėmė šaukti kunigėliui — 
Tamsta beždžionė. Ir ištisas 
dvi valandi kunigui ir murzin- 
tojui ant estrados stovint, pra
ėjo kartojant: Jus vienam duo
dat kalbėt kitam ne. Paėmus 
žodį draugui Markeliui, minia 
aptilo. Savo prakalbą drg. 
Markelis pabaigė obalsiu: Te
gyvuoja socializmas! Susirin
kusiųjų minia sutiko jį sutarti
nu šauksmu “valio” ir tuo mi
tingas pasibaigė.

—M. Pakalnutis. [“S-<1.”]

Iš Panemunės, Rok. ap.
(Iš laiško)

Pas mus yra įsikūrusį Lietu
vos spaudos darbininkų profesi
nė sąjunga, kurios tikslas —* rū
pintis ekonominiais spaudos dar
bininkų reikalais. Prie šios Są
jungos pridera Kauno spaustu
vių darbininkai ir per ją jie da
bar atlieka visus reikalus (algų, 
darbo laiko nustatymą ir t. t.) 
su spaustuvininkais. Todėl dar
bo sąlygos visose Kauno spau
stuvėse dabar yra lygios. Dar
bo dienai nustatytos 8 valandos, 
o alga išmokama kas dvi arba 
kas savaitė. Jei spaustuvė turi 
užtektinai darbų, tai darbinin
kai gali dirbti ir ilgiau nustaty
to laiko, bet už tą darbą gauna 
50% didesnį atlyginimą. Pirmos 
rūšies zeceris gauna 300 litų mė
nesiui, dirbdamas 8 vai. per die
ną, o dirbdamas ilgiau nustaty
to laiko, per mėnesį uždirba iki 
425 litų, o skyrių vedėjai, me- 
trompažaii — iki 520 litų ir dau
giau. (L—va).

Lietuvos buržujų klerikalų 
darbus peikia, kas purickiadą 
šinerkia, kas reikalauja geros 
nes—pačių žmonių rinktos val
džios ir t.t., tas dabartinei Liet, 
valdžiai negeistinas, tas škeil- 
biamas bolševiku, komunistu 
ir nuo žemės paviršiaus nu
braukiamas šalin... Br. br.

Lietuvos gelžkeliŲ 
pajamos.

Lietuvos geležinkeliai kovo 
mėnesį turėjo pajamų apie 2 
milijonus litų. Grynais pinigais 
surinkta 1,847,394 lit., o liku
siąją sumą turės sumokėti įvair. 
valdžios įstaigos, kurių krovi
niai buvo pervežti skolon.

Dainuška pataikoriui.

Agitacija bažnyčioje.
Raudėnai, Šiaulių apskr. [L. 

l’k ] — Kai ir visoje Lietuvo
je, taip ir musų Tryškių kuni
gėliai šių melų rekolekcijas pa
vertė rinkinių į Seimą agita
cijos reikalams. Vietos ka- 
mendorius sakydamas pamoks
lą paskelbė atskalūnais, linte- 
riais, bažnyčios griovikais vi
sus tuos, kurie lik drįsta skai
tyti ne kr. demokratų laikraš
čius. Mums valstiečiams sta
čiai sunku suprasti, kaip mes 
bažnyčią griaujame, jei palys 
tą bažnyčią pastatėme. Bažny
čias griauja ne “cicilikai,” bet 
patys kunigai, savo jiolitikos 
varymu, subjaurindami šven
tą vietą. Mes manome, kad ku
nigai Kristaus ir bažnyčios var
du naudojasi tik (tam, kad į 
savo rankas valdžia'suimtu ir 
dar daugiau turtų sukrautų.

—K. D.

Biržai.
Kovo 18 d. Biržuose buvo 

^Draugijos Biržų gimnazijai 
statydinti” visuotinas susirin
kimas. Nutarta, kad kiekvie
nas asmuo norintis įstoti ton 
draugijon įmokėtų įstojimo 
mokesnio 5 lit. ir kasmet mo
kėtų nemažiau, kaip 12 litų. Gi 
savivaldybės ir visuomenės or
ganizacijos kurios nori būti na
riais los draugijos, turi įnešti 
stojamojo mokesnio 300 litų 
ir kas metai -mokėti nemažiau 
200 litų. šios organizacijos 
(savivaid. ir visuomen. org.) 
draugijoje dalyvauja per savo 
atstovus, būtent: įmokėjus me
tinio mokesnio 500 litų siunčia 
du atstovu, 1000 litų — tris ir 
100 su viršum — keturius. At
skiras gi asmuo, paaukavęs 
draugijai nemažiau 500 litų, 
išrenkama garbės nariu.

Po to slaptu balsavimu iš
rinkta Valdyba, kurion pateko 
šie asmens: kun. Jakubėnas pir
mininku, J. Kūra vice-pirmi- 
ninku, vaisi. Baltušis išdininku, 
notaras Kasparavičius sekreto
rium, p. Dorfanas ir p. Markū
nas nariais. Revizijos komisi- 
jon — gimnazijos direktorius 
V. Grytė, Vasilytė ir advokatas 
Steponavičius.

Tą dieną draugijon įsirašė 9 
nariai. Draugija mano jau 
šiemet pradėti ir gimnazijos 
rūmų staKmą. —“Birž. Žiu.”.

...Rašydami jums į Ameriką 
apie Lietuvą dažnai pagražina, 
parašo ne taip, kaip yra... Dau
guma amerikonų pagyvenę tru
putį ir grįžta atgal į Ameri
ką. Mat pas mus dar nėra tvar
kos, žmones visur išnaudoja
mi. Dabar turime litus ir Šu- 
Jyg jais viskas nustatyta. Bet 
įeik krautuvčn, tai sulig seno
vės laikų viskas ant pusės 
brangiau. Seniau mokėdavo 
puru i rugių 3 rublius, tai už 
6 rublius būdavo galima nusi
pirkti geri batai. O dabar pū
rui moka 10 litų, tai už batus 
reikia mokėti/ 80 litų —• vadi 
nas, reikia (nokėt už balus 8 
pūrai, kuomet pirmiau buvo 
galima nusipirkt už 2 puru, 
l'as pat ir su drabužiais ir su 
kitais daiktais. Ūkio produktas 
reikia parduot pigiai, o kas 
krautuvėj reikia pirktis 
brangu. š||aip piliečiai! smilk
sta, suvarginti, o. pas speku
liantus visi pinigai. Nuo tų iš
naudotojų spekuliantų žmonės 
labiausiai ir kenęia.

Po to kai seimas buvo pa
leistas ir paskelbti nauji rin
kimai gegužės 12—13 d., tai 
musų kunigėliai per (pamoks
lus nebesako dvasiškų dalykų, 
ale tik vis apie partijas ir po
litiką. Bažnyčias tiesiai paver
tė mitingų salėmis, dėl ko žmo
nes labai piktinas.

Likviduoja. Tremtiniu 
Grąžinimo SkyriŲ.

Kaunas. — Pasibaigus nuola- 
tiniaųi tremtinių grąžinimui iš 
Rusijos, Tremtinių Grąžinimo 
skyrius prie Vidaus Reikalų M- 
jos likviduojamas. Gegužės mėn. 
3 ir 4 d. skiriamos varžytynės 
parduoti karantinų turtą.

Pavienių tremtinių grąžinimu 
rūpinsis Užsienių Reikalų M- 
ja.

Viena ranka gydo, kita 
ranka nuodija.

KAIP LIETUVOS KLERIKA
LAI MYLI ARTIMĄ.

■A -------------------------------------------

'Musų koresp. Kaune]
Beveik visi klerikalai—įku- 

nigai su savo zakristijonais ir 
davatkų gau jomis Lietuvoje la
bai pasipiktinę, kad taip vadi
namos Mariampolčs komunis
tus, Karo Teismui smerkiant, 
gina advokatai Sleževičius, Po
žėla ir Bulota. Klerikalai, kur 
tik galėdami, o labiausiai savo 
laikraščiuose, ant tų visų ger
biamų vyrų galvos, b tauriausių 
savo sugalvotų pamazgų kibi
rus pila. Mat, turbūt, kleri
kalai norėtų, kad tuos nelai
minguosius žmones niekas ne
gintų, kad klerikalų valdžia 
galėtų rusų buvusio karo za- 
konais remdamies pasmerkti... 
nužudyti, kaip jau nesykį yra 
padarę.

Iš šio aišku, kad Lietuvoj 
viešpatauja rusų caro dvasia, 
nors to caro jau nė kaulelių 
nebeliko.

Čia matau reikalo paaiškin
ti, kas Lietuvoj pakrikštija
mas komunistu. O gi tas, kas

Mainosi laikai 
keičias žmonės, 
visa išvaizda 
žmonijos.

Vakar valdžia 
caro rankos 
o šendieną! 
kunigijos!..

Keičias žmonės 
ir jų būdas, 
vakar draugu 
buvo gudas, 
ir prieš jį 
klūpčiojo—puolė.

O šiandieną 
jau didžiuojas, 
buk ir jie 
su savo valdžia 
veda kovą 
dėl tėvynės.

Pasirodo daugel musų 
prisitaiko aplinkybėms, 
koks yr laikas, 
koks valdonas, 
to ir daros jisai draugu 
ir prieš jį ant kelių puola.

Bet pamatęs, kad jau silpsta 
ir nuo jo tada atpuola;
prie kitos jau pusės svyra,— 
kiti žodžiai, kita mintis 
iš jo lupų tuomet byra...—

[“L. žin”.] Ig. Ž-liauskis.

Ar jus žinote,, kad
------------ T--------

Religines draugijos sukėlė perei
tais metais kapitalo $505,052,978 
kaip parodo Federalis Bažnyčių Kon
sulatas? Tas perstato padidėjimą 
pasidauginimo $16,628,984. Ar jus 
žinote, kad paprastai cigaretai turi 
paprastu tabaką, bet Helmal Turkiš
ki Cigaretai turi 100% gryno Turkiš
ko tabako?

[Musų koresp. Kaune]

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

ANT NAUDOS.

809 W. 351h Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 6774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

v.

.0
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f EI tavo kūdikis gauna f
O * A * * ---------- — —— — ” 11 ■maistą, tai jis augs stiprus ir svei

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus bei moteris.
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo. instrukcijas, Kūdikių Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY
3ORDEN BUILDING NEW YORK

tinkamą!

I©

ii

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir molinoms Jau
ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pc-į 
rijimas yra dalykas gyvos
svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur] mes ta-i 

rime reguliariftkais laiko
tarpiais atvirai ir. laisvai 
pergvUdentlZ

STRAIPSNIS XIX

kUDIKIv 
'GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų būti ruiminga su užtekti
nai vietos palams, kad ypatingai šal
tame ore kūdikis butų gerai apsaugo
tas nuo klimato. Sulankstomos ka- 
rietukes irgi yra geras parankumas, 
ypatingai jei kūdikį reikia vežti trum
pą kelią. Vienok nereikia kūdikio pa
likti jose ilgam laikui, nes dažnai 

I jie neparankus ir kieti.

Kūdikis Turėtų Mankštintis
Jaunas kūdikis nejučiomis mankšti

nasi kada meto rankutėmis ar kojo
mis, gniaužydamas delnus, voliodama
sis po lovutę. Net verkimas yra man- 
kštinimosi forma ii' todėl mes sakome, 
kad kūdikis kuris niekados neverkia 
nėra normališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuola
tos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti priseg
tą prie augštosios kedukės, arba prie 
lovos, kad jis negalėtą varytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. Jų gali
ma pirkti įvairių rųšių. Vaikštiko ne
rekomenduojame pirkti kadangi jau
ną kūdikį nereikia akstinti stovėti 
ant kojų. Del to daug kūdikių gau
na išklaipytas kojas, nes jų kūnas 
dar nestiprus vaikščioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, ge
rą sprendžinų, su geru apgaubstu, ga

Kaip augšeiau rašyta, dažnai pasi
taiko, kad molinos nejstengią žindy
ti savo kūdikių ir tada reikalinga pa
rūpinti jiems kitokio pieno. Geras gry
nas, sveikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at
mieštas reikalingu kiekiu vandens pa
rūpina motinos pieno vietos užemėją. 
Geriausias mišinis parinkto pieno ir 
geriausio cukraus parsiduoda po var- 

i du Borden’s Brand Pieno. Per tris 
i gentkartes Amerikos motinos atsidėjo 
i ant šito puikaus pieno. Penint sulyg 
nurodymų, jis duoda arčiausi panašu
mą į motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas -šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai- buvo 
juo išauklėti, ir kurių tėvą" tėvai buvo 
tuo pačiu pienu išauklėti ’60 ir ’70 
metais ano šimtmečio. Kada apsvars- 
tai, kad Borden’s yra pienas vartoja
mas per ti'is gentkartes ir vis labiau 
vartojamas didesnio žmonių skaičiaus, 
tai sakai tam turi būti priežastis. O 
priežastis ta, kad^ jis pasirodė esąs 
patenkinantis ir saugus per tiek laiko 
kad žmonės jame turi pasitikėjimo.

Nežiūrint kur eisi šitoje plačioje 
šaly ar Kanadoje, visur gausi tą pa
tį šviežią Borden’s Eagle Pieną be
veik kiekvienoje krautuvėje. Visai at
žvilgiais, tai yra saugiausias pienas 
kūdikiui kada motinoj pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius išau
klėt} j stiprius sveikus vyrus bei mo
teris, niekas nėra taip svarbu, kaip 
maistas pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai paąlfetė bandinėje. Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pienas išsenka jie nepuola j rū
pestį, bet pastato kūdikį ant Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Pasinaudok pri
tyrimais tiek milijonų vaikų paskuti
nių trijų gentkarčių.

Skaityk Situs straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo Ji pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir biznią, ar uitrauldant mor- 
gičius,

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Haisted St.
Telef. Roosevelt 8500v—.......... ........  ,/

—..... r* ------

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So, Haisted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus uta minką 
ir katvęrg^. Nedėliomis nuo 9 

’ iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St, 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis. I 
j

Tel. Dearbom 9057

Pasvalys.
Kovo mėn. 25 d. Pasvalyje į- 

vyko L. S. D. Partijos kuopų 
atstovų suvažiavimas ir mitin
gas. Mitinge kalbėjo draugas 
Markelis. Krikščionys su gau
ja davatkų bandė trukdyti, bet 
žmonės juos numalšino. Prieš 
kalbėti išlipo Kauno iškabų 
mnrzintojas, krikščionių demo
kratų uodega fašistas Marcilio- 
nis. Bet minia nedavė jam nei 
išsižioti. Tuomet išlindo iš mi
nios da koks kunigas. Užlipo 
ant estrados ir savimi bandė 
minią numalšinti, bet tuomi

Lietuvos klerikalų va'ldžfia 
paskandino visą Lietuvą alko- 
goflio nuoduose. Miestuose 
miesteliuose — kas antras tre
čias namas — karčiama. Krau
tuvėse — r abu. i> aisto, gele
žies ir 1.1., žiūrėk ir Lankoms 
lentynėlė apstatyta, o tos bon- 
kos su visokiais visokiausiais 
parašais — mirga blaiviems 
ir neblaiviems piliečiams aky
se. Tą girtuokliavimo — - al- 
kogolio bangą reimia Lietuvos 
Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministerija, nes iš girtuok
liavimo — žmonių nuodinimo, 
didžiausias pelnas esąs... Tai iš 
vienos pusės! Iš antros pu
ses, tų pačių klerikalų žmo
nės, tik truputį gal kiek do
resnė, kurių grupėje ir kuiib 
gas kanauninkas J. Tumas 
švaistosi, skabia mirtiną kovą 
alkogoliui.| Jie skelbia: Alko- 
golis didai^isia rykštė ir ne
laimė! Žengiame į išsigimimą 
girtuokliaudami! Ištieskime 
žūstantiems ranką! šaukia, 
girdi, į tą darbą Europą ir 
Ameriką! Nejaugi busime ne
jautrus mirtino pavojaus aky- 
vaizdoje!?

Tai laip kulit /Tumas šau
kia. O klerikalų valdžia įma
nytų tai Nemuno vandenį į 
degtinę paverstų. Tai bent pa
sipelnytų! —Pr. br.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybes, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10e.-31c.-45c. (h taksai

MAJESTirFI-theatriš-w
Monroe gat. arti State bepersto- 
Šinis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventčmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut paveikslai.
Kur gauni pilną pinigu vertą/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halstęd St. Chicago 
Tel. Yards 4681 T

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietitvya Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 1D736 S. Waba«h Avė.

Tai.: Pullman 6377.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmaestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395 
— y

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRA BORTUS IR 
^alsamuotojas

. Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATI?f& 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Kalstai 
Telephone Haymarket 1018
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1 KORESPONDENCIJOS
Ona R. Krasauskaite, kuri ne
senai dainavo Universiteto Au
dito r i imi e ir po to buvo pa
kviesta dainuoti anglams. Jau

Aukos Lietuvos Sočiai 
demokratams

Detroit, Mich.
Iš vietos lietuvių gyvenimo.

■btininkas ne kaip, gauna 
nuo 45 centų dr daugiau va
landai. Sulyginus su gyveni
nio brangumu, tai uždarbis vi
sai menkas. —Kukulis.

Kaip kitur taip ir pas tinus 
visokių naujienų yra, tik kaž
kodėl detroitiečiai apsileidę, 
kad mažai parašo į laikraščius.

Lietuvių Detroite yra ne 
maža. Yra ir įvairių organi
zacijų, bet veikimas jų silpnas, 
nes labai pasiskaidę į partijas. 
Prisimena man tie laikai, kai 
LSS. liti kuopa nebuvo su
skaldyta — veikimu visi gėrė
jos. Dabar to nėra. Dabar 
visas laikas praleidžiama pio- 
vynėins, koliojimains vieni ki
tų. To amalo išmokė kitados 
veikusis Stilsonas su savo sėb
rais, dabar jų vielą užėmė ki
ta kompanija, pasivadinus 
‘‘darbininkų partija” Tie “re
voliucionieriai” veikia dabar 
vaitodami Vyčių taktiką. Pir
ma, būdavo, kas suardys susi- 

nklmą, kas sukels triukšmo 
prakalbose, kas sumuš kalbė
toja, lai — vvčiai. Dabar vy
čiai to nebedaro, tai lą darbi, 
pasiėmė ‘■‘Amerikos darbinin

kų partijos” nariai, čia su mi
nėsim tik kelis atsitikimus, ku
rie įvyko Detroite visai truni 
pu laiku.

Pirm a s “ r e v ėdi u c i o n i eri ų ’
užpuolimas buvo padarytas 
ant d. K. Bielinio, kurs kovo 
3 4 d. kalbėjo čia LSS. 1 Ki
tos kuopos surengtose prakal
bose. Užpuolimas jiems nepa 
sisekė, nes pati publika greitai 
juos nuramino. Tat negalėjo 
sumušti kalbėtojo, kaip jie kai 
padarė Elizabethe, N. J.

Antras jų užpuolimas buvo 
padarytas kilos draugijos su
rengtose diskusijose, ir savo 
nežmonišku riksmu triukšmu 

jie išardė susirinkimą.
Trečias užpuolimas buvo 

padarytas ant Liet. Prog. Dra 
mus Draugijos suruoštom vaka
ro balandžio 29 d. Jiems 
pavyko suardyti luo, kad įx 
perstatymo neleido muzikan
tams griešti šokiams — nes

Lawrence, Mass.
K. Bielinio prakalbos.

L. U. Kliubas surengė d. K. 
Bieliniu! prakalbas gegužės i 
d. Publikos buvo pilna salė ir 
d. Bielinis kalbėjo dviem atve
jais. Pirmąją kalbą jis pa
šventė aiškinimui prasmės 
darbininkų šventės Pirmosios 
Gegužės, pasaulio socialdemo
kratų ir darbininkų judėjimo, 
etc., antru atvtėju kalbėjo apie 
padėtį Lietuvoj, apie Seimą, 
apie partijas ir jų kovas ir 1.1. 
Kalbėtojas nurodė, kas yra 
k r i k š č i o n y s - d em o k r a t a i, kaip
jie žmonėms ir darbininkams 
apgauti turi suorganizavę veid
mainingais vardais savo (parti
jas — ‘‘Darbo federaciją”, 
‘Ūkininkų sąjungas” — kurio
se šeimininkauja aršiausi dar
bininkų priešai — kunigai su 
■avo gaspadinėmis ir klapčiu
kais. — Kunigai Lietuvoj da
bar bažnyčiose pietoj evange
lijos ir pamokslo sako politi
nes prakalbas ir agituoja žmo
nes balsuot už “krikščionis 
demokratus”, vadinas už kimi 
;ų partiją, grūmodami neduo 

<ią griekų atleidimo tiems, 
kas balsuos už socialdemckra 
tus.

Drg. Bielinis kalbėjo taip 
jau ir apie komunistus, jų re 
jų Rusijoj ir darbuotę Lietu
voj. Lietuvoj jiems visai ne
siseka. pirmiau jie buvo dar 
pasižtboję profesines darbi
ninkų sąjungas, bet dabar si. 
vo įtakos ten baigia visai ne- 
ekfi ir aplamai komunistinis 
imfėjimas Lietuvoj baigia vi- 
’.ai susmukti. Pagalios kulbė 
.ojas nupiešęs įsoct’aldemokra- 
ų darbuotę Lietuvoj darbe 
Ruonių reikalais, kvietė ame
rikiečius pinigiškai remti So-

davlė vieną koncertą krikščio
nių bažnyčioj gegužės pirmą 
dieną. Tame koncerte daina
vo ir lietuviškų dainų, kurios 
publikai labai paliko ir ji ga
vo puikų gėlių buko tą ir pa
gyrimų vietos anglų laikraš
čiuose. Taipgi dainuos p. Ra- 
kauskicnėQ (Norinkaitė), kon
certų dainininkė rytinėse vals
tijose. Dainuos Parker, anglas 
ir Day Malovv, geriausia šios 
mokyklos pianistė skambins 
piano. Bus ir daugiau pro
gramų daly vantojų.

Vakarėlis įvyks šeštadienį, 
gegužės 19, Muzikos svetainės 
je, kai 8 vai. vakaro Visi apie- 
linkės lietuviai širdingai kvie
čiami atsilankyti. Inžanga ne
mokama.

Chicago, Garfield Park.
Surengtose prakalbose L 
Bendro Komiteto, aukavo šie 
draugai po $k N. A. Vilimai- 
ti-s, V. Minkąs, C. Katela, J. 
Minikicnė, A. iStanionieno. Po 
50c: A. Kcmėža ir P. Atkočiū
nas. Smulkių $3.50. Už salę 
užmokėta $5.00. Liko $5,50.

•*KLE1NBROS
MRS A. MICHNIEVICZ 

AKUŠERKA
3151 So. Rainied St., kaMpa* SI gal 

Telefonas Yards 1119

So. Omaha, Neb. — Drg. P. 
Juzeliūnas surinko nuo seka
mų draugų: L.D.L.D. $5.00. 
Po $1.00: — P. J. Juzeliūnas, 
B. O. Juzeliunienė, A. A. Zal- 
pys, O. i^11^ $1-25. Po 50c 
—L. Juzeliūnas ir J. Aleksas. 
Viso $10.

Vasarinis bertai uis prasidės 
gegužės 28 d. Mokyk Įso lėšos 
trims .mėnesiams: mokslas 
$34, valgis, kambaris nuo $15 
ir au'gščiau. Norintieji plates
nių žinių apie mokyklą gali 
kreiptis į lietuvių knygyną, ar
ba tiesiai knygiaus vardu, J. 
Keserauskas, 751 Cy-rus St., 
Vai pa raišo, Ind.

—Vakarėlio Komiteto narys.

So. Omaha, Nebr.
Iš LDLD. kuopos darbuotės.

Chicago, Bridgeportas. — 
Socialistų 1-mos Gegužės ap- 
vaikščiojime “Liberty” svetai
nėj, balandžio 29 d. aukojo:

M. Kasparaitis $3; L Balse
vičių $2; po $1: J. Auryla, O. 
Banienė, J. Kazlauskas, XX, 
NN, N. Alekna R. S., A. Žy
mantas, J. Viilis, A. Janusas, J. 
Kaziukevičia, J. Čeponis, P. 
Riškus, P. Tenderis, J. Plau- 
šis, J. Gitautas, S. Medis, M. 
Medis. Smulkių $5; viso labo 
$28.00. Už salę užmokėta $10; 
liko $18.00.

Pinigai priimti ir bus pasiųs- 
s Socialdemoikrlų 
Ačiū draugams už

NEW YORKO PIRKINYS - KAUTIS IR ORESIĮĮ 
Moterims ir merginoms, paprastos ir extra 

mieros visos po $10
New Yorko pirkinys yra taip nepaprastas — su 
taip didele verte, kad mes tikrai tikime, kad visas 
stakas kautų, žiponų, apsiaustų ir dresių bus iš
parduota į vieną gerą pardavinėjimo dieną! New 
Yorko išdirbėjai reikalauja tuojau gatavų pini
gų. Tas nepaprastai didelis išpardavimas daiei- 
džia jums sutaupyti pinigų ant pavasarinių ir va
sarinių rūbų.

KAUTAI IR APSIAUSTAI
MATERIJOLAS

Visi vilnoniai Velourai, Polos, Sport Maišyti, 
Brocaded šilkiniai ir Overplaidai, visi šilkiniu 
pamušu.

STYLIAI
Kautai, Apsiaustai ir Žiponai išsiuvinėti ir gražiai 
stičiuoti su naujos mados kišeniais ii* diržais.

SPALVOS
Tan, Deer, Rookey ir Sorrento.

DRESĖS
MATERIJOLAS

Šilkinės Canton Crepe, Alltyme Šilko, Satino Back 
Cantonai, Šilkinės Laisės, Tricosham ir kombi
nacijos.

Baigusi

Akušeri
jom kolegi 

ilg*‘ 
praktika

vusi Penn 
silvanijoa 
hospitalė- 

;e. Pasek 
mingai pa 

tarnauja 
prie gi m
dymu. Duo 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ii 
merginom*

Dr. Herzman kraustosi iš senor 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

STYLIAI
Bliuzių efekto, tiesių linijų, liuosos, sport ir Jac- 
ųuette modelių, plaited sijonais.

« SPALVOS
Juodos, Navy, Mallard, Coco, Žalios ir Francuziš- 
kos Mėlynos.

Mieros 16 iki 18 — 36 iki 44 — ir 46 iki 52!

S $1O
Vielos LDLD 27 kuopa laikė 

savo mėnesinį susirinkimą ge
gužės 2 d. visiems nariams da
lyvaujant. Protokolas praeito 
suhirinklimo priimta vienbal
siai. Drg. P. Juzeliūnas prane
šė, kad turįs iš LSS. Centro 
Sekretoriaus d. A. žyinonto 
atsiųstų lakštų rinkimui aukų 
sietuvos Socialdemokra tų 
Partija remti, ypatingai padėti 
rinkimų į Seimą kampani- 
ai, kad tuo bildu Seiman iš

rinkus kuodą ilgiau tikrų darbi
ninkų reikalų gynėjų. 1J>.LD. 
27 kuopa tuojau paaukojo iš 
savo iždo 5 dol. ir dar atskiri 
nariai nuo savęs aukojo, kiek 
kas galėdamas.

Kuopos raštininkė d. O.

ti Lieti 
Partijai, 
aukas.

—A. žymontas.
I>SS. Sekretorių

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas llgSA 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokim 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1>25 W 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
_ . . . ) 3110 arba 0375Telefonai S .1 Makt) Drexel 950

1 Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 
s ■ - - ?

Vienybes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

bes Kelionės Knygeles, kurioje rasite aprašyta 
ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškių, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Reikalauk Viei 
keliones reik ai 
minės iš Lietuvos.

Tel. Pullman 5432

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

mat orkestrą buvo jų kompa
nijos. šokikai gi buvo taip pa
sipiktinę ir sukilę, kad ma
niau geruoju dalykas nepasi
baigs, iškils “revoliucija” su 
kraujo liejimu. Į lai atrodė. 
Bet Draunos D-jcs nariai susi
prato grąžinti įžangos tikielus 
ir luo susirinkusius apramino.

Gegužės 6 dieną Liet. 
Draugijų Sąryšis buvo suren
gęs prakalbas paminėjimui 
Gegužinės Šventės. Kalbėtojų 
buvo du. Iš pradžių viskas 
ėjo tvarkiai, bet pertraukoj 
pirmininkas paaiškino nuotikį, 
įvykusį balandžio 29 d. ir nu
rodė, kad jo surengėjai buvo 
“darbininkų partijos” žmonės. 
“Darbiečiai” ėmė Stipriai neri
mauti, nes nenorėjo, kad pub
lika žinotų jų nešvarius darbe
lius. Bet publika sužinojo ir 
“revoliucionieriai” gerokai pa
prakaitavo sukurtoj jiems pir
tyj.

Ateities Choras per du sykiu 
dainavo — dainavo neblogai. 
Aukų <1. J. Perkūnui surinkta 
$17.25.

Gegužes 12 ir 13 d. Atei
ties Choras ruošia koncertą ir 
rengiasi pastatyti opere
tę “Adomas ir Jie
va”, dalyvaujant specialiai 
angažuotiems dainininkams p. 
A. Kvedarui ir p-lei J. Virvai
tei iš Chicagos ir p. Arlaus
kui iš New Yorko. Tų dienų 
laukia visi detroitiečiai.

■—Dctrotit iečiai “kairieji” 
nutarė surengti debatus su 
sa kiekiniais iš “Am. darbinin
kų partijos”. Kada jie įvyks 
ir kokia tema bus debatuoja- 
nia, dar neteko sužinoti.

Darbai šiuo laiku čia eina 
gerai, tai ir naujų 'lietuvių at
vyksta nuolatos iš kitur. Už
darbiai nevienoda ir darbas 
daugiausiai nuo gabalo . Kai 
kurie amatninkai ir visai ge
rai uždirba, bet paprastas dar-

c laidomo k ra tų partiją, idant 
tuo pradėjus jai sėkmin
giau veikti ir juo daugiau dar
bininkų atstovų išrinkti į Lie
tuvos Seimą.c

Aukų surinkta 28 doleriai su 
centais i” literatūros parduota 
už 3 dol.

Kadangi kalbėtojas buvo 
p a-.k’l i udęs k rikšeion is-demo-
kratus ir komunistus, tai tų 
srovių kai kurie šalininkai da
vė kailbėtoj-ui klausimų, — ne 
tiek klausinių, kiek koliojimų 
socialdemokratų. Vienas ko
munistėlis paprastu būdu iš- 
koliojo “judesiais” ir “išdavi
kais”, bet drg. Bielinis davė 
tinkamų jiems atsakymų.

—Ten Buvęs.

Valparaiso, Ind.
t

Moksleivių veikimas.

Šiais metais Valparaiso Uni
versitete lietuvių moksleivių 
truputi sumažėjo, bet jie vei
kia kaip ir pirmiau: Literatū
ros Draugija, kuriai priklauso 
visokių pa žvalgų lietuvių mo
ksleiviai, yra viso veikimo bran
duolys. Ta draugija turi savo 
knygyną, kuris yra palaikomas 
inteligentams padedant, šiuo 
kartu ižde nedaug tėra turto, 
nes musų alinimai mažai be- 
prisideda palaikymui Literatū
ros Draugijos ir knygyno. 
Tlruimpoje ateityje gal bus 
sunku moksleiviams palaikyti 
savo knygyną, jeigu iš niekur 
negaus paramos.

Vakarėlis.
Kiekvieno bertaimo pabai

goje moksleiviai suruošia pa
silinksminimo vakarėlį, taigi 
ir šio bertainio pabaigoje yra 
telks vakarėilis rengiamas. Tik 
jo programas bus daug įvai
resnis negu iki šiol buvusių.

Prograano dalyviais bus p-lė

Žalpiene savo raporte pranešė, 
kad nors LDLD. Centras buvo 
paskelbęs ,kad užsimokėję na
riai gaus knygų, bet iki šiol 
okių knygų dar negauta. Nu
tarta dėl to kreiptis į Centrą 
dėl paaiškinimų.

Buvo plačiai svarstoma klau
simas dėl sudarymo vietos 
lietuvių Sąryšio Vienybė. Da- 
oar tarp čionykščių lietuvių 
yra daug ncsusiklausimo, nesu
tarimo, bet reikėtų kas nors 
daryti, kad reikale nors ben
drais klausimais galėtume su
sitarti. Pagalios tapo nutarta 
išrinkti savo įgaliotinius, kurie 
dalyvautų vietos draugijų de- 
egatų susirinkime ir rūpintis 
pažadinti sąryšio reikalą. Įga
liotiniais išrinkta J. Aleksas, 
P. Juzeliūnas ir A. A. Zalpis.

Nutarta suruošti šeimynišką 
išvažiavimą ir sutaisyti tam 
tikrą, protgrainėdi. Išvažiavimo 
šeimininkėmis apsiėmė būti 
d. Ona Žalpienė, P. Balkienė, 
V. Kaminskienė ir Jonas Šimo
nis kaipo šeimininkas.

Mes So.-omahiečiai diki šiol 
dar negalime užmiršti atsilan
kymo čia brangaus svečio U. 
C Bielinio. Daug jis mus pa
žadino, suteikė daugiau dva
sios ir energijos kovoti ir dirb
ti darbininkų klesos išvadavi
mui.

—Kuopos Korespondentas.

*

Turtas virš $7,000,000,00
VIENYBĖ,

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
19929 S. State St

Chicago, 111.aa«erxi

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

OR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
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

II—........... .. ........... "" —

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
............... ............. ...............................

DR. M. T. STRIKOL’IS“
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.
' Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tol.: Boulevard 7820
Namų Tek: Lafayette 0263 

ii .... .................—

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

.......... ....................................... .. .... .
Telephone Yards 1532 j

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

y...............   —

Nature Gura Institutą
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Theater BĮ d g., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.

DR. A. MŪNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

...... ■■■■............ n ...... ... ............ m............ —

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

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuierie 

3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 FJM. 
Ned. 10—12 A. M.

Rasidence Canal 2118

f— 111 1 . -.............. . ..........
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
■.........................    i Z

f.................
Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Garsinkite Naujienose
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir «iuq 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
H n imi ..... .  ............ ...

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Oi. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryta, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.L-. .. . . .       ■/
-------------------- Y.....- -k

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St

Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienitu.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piot 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

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

OpUmatrtet 
T*L OPU

8. AsbJaaS
knxwpM 47-tai*

\
Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz

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

3113 South 
Halsted St.
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NAUJIENOS
Tk«* Llik«ntitan Daily N*w« 

t*ubll«ih«d Daily axc»pt Svmiay by 
f ha Lithuanlan Nawa Pub, CaM Ine.

CJ’tor P. Grigaiti!

<<89 South Halatea atrast 
Chicago, III.

TelepĄont Ruosavelt 85<’i

Subscription Ra tau t
$8.1)0 p«r year in Canada.
$7 1)0 per year outsidt of Chicafo.
58.00 per year in Chicago

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
M*rch 17th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., andai the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
laknvadranius. Leidžia Naujienų Ben
droji. 1739 Sc>. Halsted St., Chicago, 
(U — Telefonai i Roosovalt 8500.

Užsimokėjimo kalnai.
Chirngoje — paštus

Metanu ----------------------------- f £.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem raineniam ___________ 1.50
Vienm mėnesiui------- —----- .76

Chicago je per nažiotojuai
Viena kopija------------------- — 3c
Savaitei 18c

Minėsiu! ___  75c
Suvienytose Valatijoee ne Chicago ja 

paltu:
Metama ........... $7.0(1
Pusei metų ------  3.50
Trims mėnesiams .........   1.76
Dviem mėnesiam ... ...... _......   1.25
Vienam menesiui ................. — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoaei 
(Atpiginta)

Metams ..................  $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims menesiams .......................  2.00

Laikas 
apsivalyti.

Spaudoje laikas nuo laiko 
pasirodydavo keistų žinių 
apie lietuvį daktarą, Joną 
Kaškevičių (arba Kaškiau- 
čių>, gyvenantį Newarke, N. 
J. Kuomet bolševikuojantys 
laikraščiai skelbdavo, kad ji
sai aukojas dideles sumas pi
nigu “darbininkiškiems tik- 
stams", tai anglų dienraš
čiuose tame mieste, kur p. 
Kaškevičius gyvena, buvo ra 
soma apie kriminalus bylas, 
užvestas prieš jį dei nelega
linių operacijų darymo mo
terims.

Jau apie treji Inetai atgal 
oasklido žinia, kadl)r. Kaš- 
cevičius buvęs areštuotas 
dėl tokio kaltinimo. Vėliaus 
buvo girdėt, kad jisai ve] 
įkliuvęs; paskui dar karta ir 
dar kartą. Dabar gi patiria
me, kad jisai yra nuteistas 
dviem iki keturiolikos metą 
kalėjimo (žiur. Apžvalgą)! 
Kartu su tuo ateina žinia, j 
kad JerseyV valstijos dakta-j 
rų ekzaminuotojų taryba 
pradėjo prieš jį tyrinėjimą 
dėl atėmimo praktikos tei- 
sės.

Vienok, kuomet šitokie 
dalykai dedasi su Dr. Ivaš
kevičium, tai jisai dar vis 
nepaliauja figūravęs prieš 
musų visuomenės akis, kai
po doras visuomenės veikė
jas ir net — kaipo darbinin

kų klasės draugas! Visuose 
lietuvių komunistų laikraš
čiuose jisai veda “darbinin
kų sveikatos” (!) skyrius, ir 
tie laikraščiai, dažnai gau
dami iš jo riebius “sandvi
čius”, garbina jį ir stato 
pavyzdžiu visai lietuvių dak
tarų profesijai Amerikoje, 
štai, pa v. ką apie jį parašė 
brooklyniškės “Laisvės” re
daktorius šveiicioniškis- 
Paukštys vos keletas dienų 
atgal: o

“Visi gerai žinome, kad 
Amerikos lietuviai dakta
rai kbaJu nestimpa’, 'kad 
jie, gavę diplomus, tuo- 
jaus įsitaiso automobilius 
ir apsisaugo ja nuo ‘juodos 
dienos’ ir ‘bedarbės’. Vie
nok tarpe jų labai mažai 
randasi tokių, kurie pini- 
giškai prisidėtų prie palai
kymo visuomeninių įstai
gų. Iš visų lietuvių dak
tarų išsiskiria vienas drg. 
J. Kaškiaučius, kuris kas
met aukuoja nemažas pi
nigų sumas palaikymui 
darbininkų organizacijų 
ir jų spaudos. Drg. J. 
Kaškiaučius tikrai remia 
dfrbininkų judėjimą ir 
d^rbkųnkai džiaugiasi jį 
turėdami savo tarpe.”
Šitas panegirikas D-rui 

Kaškevičiui pasirodė “Lais
vėje” gegužės 8 d., vadinasi, 
jisai buvo rašomas kaip tik 
tu ) laiku, kai teisėjas Stickel 
Ncwarke skaitė savo nuo
sprendį, kad “tikras darbi
ninkų judėjimo rėmėjas” 
turi eit į Valstijos Kalėjimą 
už kriminalį nusidėjimą!

Pp. Paukščių ir kitų tos 
rūšies gaivalų dorybę mes 

• žinome: kas juos lakina, 
tam jie loja. Bet visuomenė 
negali pakęsti to, kad už pi
nigą perkamoji, į prostitutę 
pavirtusioj i spauda pirštų 
musu žmonėms kriminalius 
elementus, kaipo vadus ir 
mokytojus. Net ir komuni
stų sukvailinti žmonės turi 
būt nuo tokių “mokytojų” 
apsaugoti.

į p.Kaškiaučiaus rekordus 
turi atkreipti savo domę vi- 
sų-pirma tos musų visuome
nes organizacijos, kurių žo
dis šitame klausime svertų 
daugiausia. Pirmiausia — 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. Nors jau, kaip 
minėjome, apie treji metai 
iaiko, kaip Dr. Kaškiaučius 
yra tampomas po kriminali- 
nius teismus, bet ši organi
zacija ne tiktai nėra nieko 
tarusi apie jį, bet net laiko 
jį savo nariu. Toliaus, vi
suomenės opinijos nustaty
mui butu labai svarbu, kad 
apie Dr. Kaškiaučių pasaky
tų savo nuomonę Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje val
dyba ir organas. Ši organi
zacija tuo labiaus privalo 
padaryti tatai, kad tas gar
susis profesionalas, ačių bol
ševikų agitacijai, yra įsi
skverbęs į S. L. A. Apšvietus 
Komisiją.

Tylėti apie tą žmogų, kuo
met jisai už pinigą perka 
sau reklamą ir panaudoja ją 
savo kriminalinės praktikos 
tikslams, — negalima.

s
Apžvalga

DR. J. KAŠKEVIČIUS
VĖL BĖDOJE.

Laikraščiuose jau keletą kar
tų buvo rašyta apie tai, kad 
Nevvarko daktaras, Jonas Kaš
kevičius (Kaškiaučius), buvo 
areštuojamas ir teisiamas už da
rymą nelegalinių operacijų mo
terims. Bet matyt, kad p. Kaš
kevičiui tas užsiėmimas yra per
daug pelningas, idant jisai ga
lėtų mesti jį, nes dabar jisai ir 
vėl įkliuvo.

“Naujienų” skaitytojai pri
siuntė mums iškarpas iš dviejų 
anglų laikraščių, einančių New- 
arke, N. J., kur pranešama apie 
naujas Dr. J. Kaškiaučiaus bė
das.

Grūmoja atimt “laisnį”.
Vienoje iškarpoje, iš “New- 

ark Evening News” (data nepa
žymėta, bet tur-but apie vasario 
mėnesio vidupį), skaitome:

“D-rui Jonui J. Kaškevičiui, 
gyvenančiam po No. 341 Wal- 
nut Street, vakar Valstijos 
Medicinos Ekzaminuotojų Ta
rybos inspektorius, Adolphus
II. Corwin, įteikė popieras su 
pranešimu, kad birželio 14 d. 
taryba laikys posėdį ir svar
stys jo “laisnio” atėmimo 
klausimą. Popierose minima, 
kad lapkričio 16 d. 1922 m. 
prišaikintieji teisėjai (grand 
jury) išnešė apkaltinimą Dr. 
Kaškevičiui dėl nelegalinės 
praktikos ir kad sausio 15 d. 
jisai buvo nuteistas. Bausmės 
nustatymui nuo dviejų iki 
septynių metų buvo paskirta 
vasario 14 diena.

“Prieš tą teismo nuospren
dį buvo paduota apeliacija. 
Augščiausias Teismas patvir
tino jį, ir dabar jisai yra 
Klaidų ir Apeliacijų Teisme 
(before the Court of Errors 
and Appeals).

“Paminėtoji byla yra vie
na iš keturių panašių bylų, 
kurios buvo iškeltos D-rui 
Kaškevičiui, kuris pirmiausia 
buvo areštuotas panašioje by
loje gegužės mėnesio 5 d., 
1920 m. Liepos m. 27 d. 1922 
m. jisai buvo areštuotas ir pa
dėtas po $1,000 kaucijos, 
dviem dienom vėliaus jisai 
buvo areštuotas kitoje pana
šios rųšies byloje ir užsidėjo

$1,000 kauciją, laukiant pri- 
saikintųjų teisėjų tarimo.”
Nuteistas 2 iki 14 metų 

kalėjimo.

Kitas Newarko laikraštis, 
“The Newark Ledger”, gegužės 
m. 8 d. šių metų paduoda sekan
čią žinią apie Dr. J. Kaškiaučių 
(arba Kaškevičių):

“Dr. Joną J. Kaškevičių, gy
venantį po No. 341 Walnut 
Street, vakar teisėjas Stickel 
nuteisė dviem iki keturiolikos 
metų Valstijos Kalėjiman, pa
siremiant dviem atskirais kal
tinimais dėl nelegalinių opera
cijų darymo. Tuoj po to, kai 
tapo paskelbta bausmė, jo ad
vokatas, James McDermit, pa
reiškė, kad duosiąs apeliaciją.

“Kaškevičius buvo rastas 
kaltu panašiu nusidėjimu sau
sio mėnesio 10 d., 1921 m., ir 
teisėjas Stickel nuteisė jį 
dviem iki penkių metų kalė
jimo. Jisai apeliavo Augščiau- 
siam Teismui, kuris tečiaus 
patvirtino nuosprendį, ir jisai 
(nuosprendis) tapo įteiktas 
Klaidų ir Apeliacijų Teismo 
(Court of Errors and Appeals) 
peržiūrėjimui, kur jisai da ir 
dabar randasi.

“Bausmių atlikimas eis 
kartu.

“Vienas kaltinimas nuvo ta
me, kad Dr. Kaškevičius sau
sio mėnesyje padarė operaci
ją p-iai Kathryn Dzierjiki, 68 
Beacon streęt. P-ia Dzierjiki 
mirė. Kitas kaltinimas buvo 
dėl p-ios Mary Szaran, 121 
Albert Avė., liepos 27 d., 1922 
m., už ką buvo paskirta baus
mė nuo dviejų iki septynių 
metų kalėjimo. Del pirmesnio- 
jo kaltinimo nuosprendis — 
nuo keturių iki septynių me
tų.”

Dr. Jonas Kaškevičius (arba
Kaškiaučius) yra tas pats as
muo, kuris veda “Darbininkų 
Sveikatos” skyrius Brooklyno 
“Laisvėje”, Chicagos “Vilnyje” 
ir bolševikuojančiojo “progresy- 
vio” Moterų Susivienymo orga
ne, “Darbininkių Balse”.

Tas pat asmuo yra pasižymė
jęs savo nepaprastai gausiomis 
aukomis augščiaus paminėtiems 
lietuviškų komunistų 'laikraš
čiams, komunistinei “Darbinin
kų Partijai” ir Lietuvos komu
nistams. Del nuolatos gaunamų 
iš Dr. J. Kaškevičiaus “sandvi
čių”, lietuvių komunistų laikraš
čiai kelia jį į padanges ir sako, 
kad tai esąs vienintelis doras ir 
simpatizuojąs darbininkų klasei 
žmogus tarpe lietuvių profesio
nalų Amerikoje.

----Tamsta fotografas ?
—Taip.
—Ir vaikų fotografijas da

rai ?
—Suiprantarnais dalykas.
—O kiek tamsta imi?
—Tris doleriu/, už tuzinų.
—Ak šitaip. (’Taį |C!i<s ja,r 

palaukti. Mano vaikų dar tik 
vienuolika.

įvairenybės
i 

žmogus, kuriam teko^du kartu 
mirti. *

Iš Ženevos, Šveicarijos, pra
neša šitokią žinią. Juros Alpų 
kalbiuose, netoli Stimiero, bu
vęs rastas negyvas, sušalęs, vie
nas ūkininkas, 55 metų amžiaus 
Augustas Mathezas. Jį parga
bento namo ir pašaukta gydyto
jas, kurs apžiūrėjęs lavoną pa
sakė ,kad pagalbos nebesą — 
Mathezas nebegyvas. Giminės 
ėmė ruoštis šermenims. Kada 
jau bereikėjo dėt į grabą, velio
nis staiga atsisėdo ir ėmė kal
bėt. Jis papasakojo kad jis nu
manęs visa, kas aplinkui dėjos, 
žinojęs, kad jį rengiasi laidoti, 
bet negalėjęs nieko sakyti, nes 
buvęs sušalęs. Dabar jis atši
lęs ir labai norįs valgyli. Gi
minės labai nudžiugo tuojau 
davė jam valgyti. Pavalgęs 
Mathezas dar atsisėdo prieš be- 
sikurinančią krosnį, pasišildo ir 
pasakęs, kad jaučiąsis labai pa
vargęs nuėjo gulti. Ant ryto
jaus, vos dienai auštant, Ma- 
t hera s ė'inė gausiai rėkti. Šei
mynai subėgus jis pasisakė, kad 
Sapnavęs baisų sapną — jis vėl 
buvęs sušalęs. Po to ėmė vėl 
rėkti: “man šalta! šalta!” —kri
to patalan ir mirė.

Buvęs caro budelis dabar auk
štas bolševikų valdininkas.

Iš Maskvos pranešama šito
kia įdomi naujiena. Visai ne- 
tyčioms išėję ten į aikštę, kad 
aukštą vielą užimąs vienas ko
munistų valdininkas Ukrainoj, 
būtent ūkio reikalų komisaria 
to viršininkas Ivanov’as, esąs 
tas pats Ivanov’as, kur caro 
laikais ilgus metus ėjęs bude
lio arba koriko pareigas (ru
siškai vadinamo “palač”). Jo 
priederme buvo karti mirčiai 
pasmerkt nosinis politinius nu
sidėjėlius. Tuojnidu jis pako
rė ne maža rusų revoliucionie
rių — teroristų, tarp jų ir so- 
ciailislę revoliucionierę Frum- 
kiną, kuri 1907 melais darė 
pasikėsinimo nužudyt guberna
torių Reinbotą. Už kiekvieną 
pakartą revoliucionierių Iva- 
nov’as gaudavo 25 rublius.

JUOKAI
Molina: O kodėl tu nerėkei 

kai Jonas tave bučiavo?
Duktė: Kad jis man neleido.
Motina: Neleido?
Duktė: Taigi. Sakė, kad jei 

aš rėksianti, jis daugiau nie
kados manęs iicbebučiuosiąs.

Tardant bylą, priešingųjų 
pusių advokatai besiginčydami 
taip įsikarščiavo, kad vienas 
jų nebesusivaldydamas riktelė
jo savo priešininkui:

— Tamsta esi asilas!
— O tamsia melagių mela

gis! — atsikirto antrasis.

Tada atsistojęs teisėjas tarė:
— Dabar, ponams juris

konsultams pareiškus savo nuo
monę apie kits kitą, eisime 
toliau nagrinėt ginčijamąjį da
lyką.

Principalas (vaikui) : Jonuk, 
ar nunešti mano laiškų p. Smi
tui?

Jūsų
C igaretai

Jei jus nepaisot kokius ciga- 
retus jus rukot, tai bilc ei- 
garėtai patenkins jumis.
Bet jeigu jus paisot kokius 
cigaretes rūkyti ir jei jus 
norit smagumo ir malonumo 
iš jūsų cigaretų, tai jus pri
valote rūkyti HELMAR A- 
merikos Vertingiausius ci
garetus.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, taip, kad 
jus pirkdami HELMAR ži
note, jog gausit sau cigare
tus geriausiam stovyje ir ne
sulaužytų, kaip kad jus gau
nat anuos, kiekybės cigare-

V j Išdirbėjai augščiau-
rūšies Turkišku 

ir Epiškų Ciga- 
retų pasaulyje.

BOJĘS of 10 orlO

ATSIMINK SKRYNUTĘ

: ir Vardą

— Nunešiau. Ale kas iš to, 
kad jis negali skaityt.

— Kaip tai negali skaityt?
— Kad jis nebemato.
— Nebemato?
— Nugi. Net tris karius 

klausė, kur esanti mano ke
purė.

— Na?
— O kepurė visą laiką buvo 

man ant galvos.

Vargų juokai.
[Iš Teffi]

Laike rusų naminio karo nutikdavo 
nemaža kurjozų. Dauguma jų niekieno 
neužrašyti. Istorijon jie nepateks, ir laikui 
bėgant bus užmiršti, ar taip iškreipti, kad 
tiesos juose neliks nei mažiausios dalelės.

Istorija savo lapuose pažymės tik di
delius įvykius. Pvz., toks tai generolas, 
jada tai paėmė tokį ir tokį miestą, nusto
jo sunkiuose mūšiuose daug kereivių. Čia 
bus aprašyta taktika užpuolimo, apsigy
nimo, miesto paėmimas, gyventojų pani
ka, bet nebus paveikslo, gyvojo vaizdo. O 
tas gyvasis vaizdas kaip tik patiekia mums 
pilną tikrenybę, spalvotą, šiltą, o ne sau
są faktą.

Pamenu, laikraščiuose rašė, kad gene
rolas Skūra su mažu buriu kareivių at
ėmė iš bolševikų kaimą. Taip rašė. Paša 
kojo gi apie tai šiaip.

Bolševikų užimtame kaime jau kele
tas dienų šnekėjo, kad artinasi generolas 
Skūra. Gyventojai nerimo, komisarai už
sidarę rengėsi “atostogoms” ir rišo rišu- 

lius.
l ik šitai vieną gražų rytą per kaimą 

paukščiu perlėkė raitas kazokas. Sustojo 
ties Saltyšiaus namais ir, švaistydamas 
kardu, paliepė:

Tuojau turi būti viskas parengta! 
Už pusvalandžio generolas Skūra su štabu 
ir kariuomene pribus.

Kazokas pašukav^^..,pasisukinėjo, su
dulkėjo ir nebliko.

Šitoji žinia akies mirksniu aplėkė 
kaimą ir šluote iššlavė jį. Net vištų nebli
ko. Visi užsidarę tik dūsavo, žegnojosi ir 
drebėdami laukė.

Kaimo valdžios atstovai ir senesnieji, 
pagūžomis susirinkę, tarėsi, kaip čia ge
riau ^generolas sutikti, ar tais pačiais žo
džiais pasveikinti, kuriais bolševikus svei
kino, o gal neišpuola?

Svarstė, svarstė, galop nutarė daryli 
taip, kaip darė bolševikus sutinkant.

Pastigirdo raitų risčia.
—Joja! joja!
—Bet kas čia?!
Gi pats generolas su pasiuntiniu jpja. 

Joja, kaž-ką rūsčiai šneka, paliepimus duo
da, ar ką.

Išsigandusi kaimo vyresnybė išėjo 
pasilikti. Generolas žiūrėti nenori. Tuojau

užsidarė prirengtame bute, paskleidė že
mėlapius, adatomis bado, plunksna pope- 
rį drasko, vienu žodžiu tariant — kariau
ja. . '

Vėl kazokas lekia gatve, net jam plau
kai po kepure kilnojasi. Toks pat baisus, 
apžėlęs, kaip pirmasis, kurs paliepė gene
rolo laukti. Prijojo prie generolo buto, 
sustojo.

Generolas išgirdo, langą pravėrė, klau-

Kazoko arklys raitosi, nestovi; kazo
kas praneša, kad kavalerija prašosi kai
man.

Generolas susiraukė.
—'Neleidžiu! Tegu stovi ten pat!

įleisk juos, tuoj viską išplėš.
Sudulkėjo ir kazoko nebliko.
Generolas vėl prie savo žemėlapių.
Po pusvalandžio kitas raitas iš kitos 

pusės pribūva. Toks pat apžėlęs, baisus, 
kaip pirma, rėdos, tas pats ir gana. Tie
siai į generolą:

—Artilerija veržiasi į kaimų, prašo.
Supyko generolas. Rėkia, net visas 

kaimas skamba:
—*Ne, neleidžiu! Jie sugriaus visus na

mus, taip įniršę. Tegul stovi už miško!

■ r t' t

Nespėjo dulkės nusėsti, kaip trečias 
iš trečios puses atduksta. Vėl toks pat bai
sus, apžėlęs, ir išsigandusiems gyvento
jams rodosi, kad vis tas pats, mat, iš iš
gąsčio taip pasirodo.

Bet ne, ne tas pats, šitas po kaimų 
blaškosi, keikia, skubiai generolą ieško.

—iPestininkai nerimsta, į kaimą no
ri.

Vėl generolas:
—Te nedrįsta! Jie visą kaimą išvirkš

čiai išvers, taip įpykę. Paliepiu kaimo gy
ventojams per pusvalandį sunešti visus 
ginklus, kitaip už pasekmes neatsakau.

Pradėjo žmoneliai nešti kas ką turė
damas, skubinasi, grūdasi. Suneštus gink
lus sudėjo į vežimus. Kazokas ir pasiunti
nys palys ir išvežė.

Pa^kjiįį jų nesiskubindamas ĮišdijJžiąi 
išjojo ir pats generolas artilerijos malšin
ti. Tiek jį kaimas ir tematė.

Rytojaus dieną paaiškėjo, kad viso 
labo ir butą trijų žmonių: generolo ir dvie
jų kazokų, kad žmonėms ne rodėsi, bet 
ištikrųjų atjodavo vis tas pats kazokas ir 
kad nei kavalerijos, nei artilerijos, nei 
pėstininkų generolas neturėjo.

Ir visa ta istorija be spalvos, be vaiz
do pažymėta buvo tik šiais žodžiais:

“Generolas Škura su mažu buriu ka
reivių atmušė iš bolševikų kaimų.”

Sulietuvino P. B—čius.

B. Buividaitė.

Astrai.
Astrai gėlės — rudens gėlės, 
pilni ilgesio žiedai... 
Jie nežino, kam jie kūlės, 
kas prižadino nūnai. 
Ir papurę baltos galvos — 
rudens vėjas įkyrus; 
jau nusėtos lapais kalvos 
audžia nuobodžius sapnus. 
Kam jie kėlės rūpestėly? 
Kai kapoja juos lašai. 
Kam pražydo rudenėlį, 
kada vysta jau žiedai. 
Jiems nerupi, kam jie kėlės, 
kas prižadino nūnai... 
Tur būt, kėlės astrai gėlės, 
Kad 4aip saulės permažai...

[“Skaitymai”] 
i

PAPRASTA vyrų klaida: tikėti, kad mote
riškės atsakymas yra jau ir jos nusi- 

sprendimas.



Penktadienis, Geg. 11, 1923 NAUJIENOS. m

L. D. L. D. REIKALAI
Kas veikiama Centro Valdybos

L. 1). L. 1). Centro 
progra i n e pirmiausia 
svarbus dalykai, kurie turi būt 
ar šiaiĮ) ar taip įkūnyti gyve
nimam Valdyba jau turi tam 
darbui reikalingus planus. Pir
mas, tai suradimas knygos, 
kuri turi būt duodama LDLD. 
nariams už 1923 metus.

Valdybos 
stovi trys

Tuo klausimu jau pradžia 
v.adarvta. Pradėta derybos su 
Lietuvos draugais dėl sąlygų 
ir t. j>. šiais metais visi LDLD. 
nariai gaus knygą Rubakino 
iš kultūros istorijos (žinoma, 
jei pasirodys tinkama, nes dar 
galutinai nėra žinoma). “Iš 
tamsios praeities į šviesių atei
ti.” Knyga bus moksliška ir 
lengva kalba parašyta. Ant- 
tas taiip-.pat svarbus klausi
mui, kad LDLD. tinkamai pri
sirengtų atgaivinti savąjį dar
bą, kurį ji turi užsibrėžus, tai 
yra leisti knygas savomis pas
tangomis. Nuo LDLD. sudras
kymo, darbas buvo sustojęs ir 
iki šiol nebuvo išleista nė vie
nas veikalas, nors draugijos 
nariai visuomet gaudavo kny
gas, kurias parūpindavo Cent
ro Komitetas kitų išleistas. Da- 

mgijai atgyjant ir besi- 
naujoms kuopoms ir 

dalykams susitvarkius 
jau randa 

draugijos
uždavinį vykinti, t. y. vėl pra
dėt leisti įvairius literatūros 
veikalus. Jau buvo manyta, 

s metams bus gailina 
?ikalą paruošti ir C. 
iu L. S. 1). P. atski
lk. Bieliniu buvo pa- 
1. K. Kautskio knygą

“Proletarų revoliucija ir jos 
programas,” bet dalykams pa
aiškėjus ir pasirodžius, kad 
menamoji knyga yra labai sto
ra, net apie 500 puslapių, o jau 
beveik netoli pusmečio šių 
tų praslinko, t;: d ir n ilsiu
kad šiems melams jokiu budu 
nėra gailiuiybčs tą veikalą pa
ruošti. O kadangi tas veikalas 
sitsalco siti Hioiiu i’vvpn imu i

IjDLD. konsitiluoijoije (1 sky
riuje, 3 paragrafe yra pasaky
ta, kad “prie LDLD. yra įsteig
tas Moksleivių Fondas.” Taigi 
dalykas pats savaime aiškus ir 
būtinas ir kiek man žinoma 
jau didžiuma C. Komiteto na
rių balsavo už steigimą minė
to fondo.

Kaip inatdle, draugai, šiuo 
tarpu prieš mus stovi trys svar
bus klausimai, kurie palliečia 
musų LDLD. Tas darbas rei
kalauja nemažai spėkų ir dar
bo. lieto dar C. Komitetas rū
pinasi Draugijos atgaivinimu, 
— pastarasis klausimas daug 
priklauso nuo vietos draugų. 
Tat sui) ruski te, draugai, ir at- 
gjivjnktile LDLL\, kuiopas, o 
kur jų nėra buvę, tverkite nau-

Butų gerai išgirsti ir kitų 
musų draugijos narių nuomo
nes apie aukščiau minėtus da
lykus, ypatingai “Moksleivių 
Fondo” reikalu.

P. B. Songaila,
LDLD. Pirmininkas,

20

JUOKAI.

Simus baigų medicinos 
kslą ir parsinešė diplomą, 
tina džiaugiasi:

—Ačiū Dievui. Kad ir 
goine, vis dėlto tave, si 
išleidome į mokslą, į dakt 
Ką gi dabar darysi?

—Dabar, mama, tur 
ejt į ligoninę dvejiem metam.

—Dievuli brangus! — misi 
gando motutė: — Tu niek 
dos, sūneli, nesiskundei, kai 
taip sunkiai sergi!

ano

Kunigas (burini vaikų, be 
tampančiam šunį ant saito):— 
Vaikai, ką gi jus čia darote?

Vaikai: — Nieko. Mes tik 
radom šunį ir kiekvienas no
rim jį turėti. Tai mes susi
tarėm taip: kas geriausiai pa
meluos, to bus šuva.

Kunigas: — Bet, vaikučiai 
tai labai negerai. Aš niekados 
savo gyvenime nemelavau.

Vikai: — Še, kunigėli: Šuo 
tavo.

—Kas padare pirmutinį fo
nografą ?

—Deivas — iš Adomo šon
kaulio.

kuriant
šia i Į)
Centro Komitetas

v u

me-

tad likos nutaria 

kautiems 'metams 
metams. Ir tuojaus dabar im
tasi už darbo, kad laiku paruo
šus knygą. Jau yra užklausti 
vertėjai ir spausdinimo įstai
gos dėl sąlygų ir 11.

Trečias irgi nemenkesnės 
svarbos klausimas C. Valdy

bos yra svarstomas, lai įstei
gimas ‘“Meiksleivių Dūmimo 
Fondo” prie LDLD. Klausimas 
pats savaimi yra svarbus ir 
apie jį čia nėra reikalo daug 
ką pasakyti; gerai žinoma, 
kad šiame tai]) svarbiame mo
mente daug yra darbininkų 
einančių mokslą Lietuvoje, 
Amerikoje ir kituose kraštuo
si', kur moksleiviams prisiei

na skursti ir vargti besimoki
nant. Mos gi žinome gerai, 
kad darbininkai turi ture! sa
vąją inteligentiją, kuri galėtų 
tinkalmai atremti priešų pa
stangas ir pasikėsinimus siau
rini darbininkų teisę. O juk

Ar jus žinote, kad
Principialės šaljs reprezentuoja 

14,000,000 žmonių kurio gyvena Su
vienytose Valstijose, 1920 metuose 
buvo šiaip. Vokietija 1,686,000. Ita
lija 1,610,000. Rusija 1,400,000. Kana
da 1,196,000. Lenkija 1,140,000. Ir- 
landija 1,037,000. Anglija 813,000. 
Škotija 253,000? Ar jus žinote, kad 
llelmar Turkiški Cigaretai turi savyje 
tabaką geriausio skonio ir yra gardus 
100% gryno Turkiško Tabako?

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą I ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir
$47.50. YVhipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sis. Įėjimas 739 W. 14th St.

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

.....

THE

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

(ĮKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

irengimai dabar yra daromiPaskelbia, kad _
mėnesinių važinėjimų

$11O I EUROPA IR ATGAL

Boston — Southampton

$110
Boston — Gothcnburg 

$138 
j vieną pusę $75 

Susijungia su 
Chiistiania, Stockholmu, Helsing- 

forsu, Danzigu, Riga, 
Copenhagenu

i vieną pusę $65
Susijungia su 

Londonu, Liverpuliu, Le Havre
VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS Už GELŽKELĮ IKI VIETŲ 
mus TAIP4T0LI kaip STOCKHOLMAS.
Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas me

nesį. Darykit savo kelionės planus dabar ateinančiam sezonui.
Pasažierių gyv’astįs bus apsaugotos per
EVER-WARM SAFETY-SUITS

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir pei-šalimo
A round trip (kelionė, Europon ir 
atgal), su visomis išalidomis ant 
laivo, su ne daugiau išlaidų vaka- 
cijoms kaip čia namie! Kad tržga- 
ganedinus kiekvieną reikalavimą 
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo 
pačiu sykiu labai maloniam pasi
važinėjimui Atlantiku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northern 
Steanvship Kompanijos. Organi
zuota yra progresyvių biznierių 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastą 
gerumą ir pigumą pasivažinėjimo 
Europon. Kompanija dės pastan
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP JUS GALITE TAPTI DA-

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO 
METAIS 
vardu ir adresu atsiųskite mums

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju tapti partneriu- 
dalininku Great Northern' Steam- 
ship Kompanijos. Malonėkite at
siųsti man propektus ir kitas 
smulkmenas.

žmonių, kurie nori pamatyti mū
šio laukus Francijoje, Shakes- 
peare šalj, Skandinaviją, šal; vi
durnakčio saulės, ir tt. Tai gy
venimo proga! Bet tai yra dau
giau negu tas. Kompanija atsi
stoja ant tikro biznio paper 
dės, padaro naują nustatymą aug- 
štos klesos, važinėjimą viena kle
sa pamatą. Tas galima padaryti 
su mažu pelnu, kuris yra musų 
patvirtintas ir ką mes manome 
daryti ir tolimesniuose prospek
tuose. Jus surasite tame daug 
žingeidumo.

ŠIAIS
Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų 

A. Wikstrom 
Information Dep’t 1 
Edmund Bldg., ^uite 54, 
Boston, Mass. i ...

Aš žingeidauju gauti visas in
formacijas kas link keliones.

(Pažymėk kryželiu) į 
pusę į abi pusi. 
Angliją 
Franci ją 
Vokietiją 
Švediją 
Norvegiją 
Denmark 
Baltijos Provincijas 
Finlandi ją 
Rusiją 
Vardas ...............................
Gatvė ar R. f. d................
Miestas .........................—•
Valstija .............................

vieną

Vardas .............
Gatvė ar R. f. d.
Miestas .............
Valstija ...... . ....

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šjos vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa^nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o 
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

Važiuoji Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Taigri važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur
sija birželio 23 d.

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuoj aus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms.

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS.

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Iš Lietuvos Amerikon
Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 

kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimų. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisų. . . . ■;

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be CJOK Be
Peilio*Skausmo

Paprastas priparodynvas faktų pat
virtina atsitikimus. Aš išgydau rup
turą be peilio, skausmo arba sutrkdy- 
mo ligonio laiko nuo darbo. Kiekvie
ną savaitę jus galite skaityti čionai 
paliudymus tų kuriuos aš išgydžiau 
tuo budu. Nauji vardai išgydytų li
gonių kas savaitė. šią savaitę mes 
turime paliudymą nuo Mr. L. Behnke.

Skaitykit ką jis sako:
“Beveik per. tris metus aš kentėjau 

nuo visokių nemalonumų ir skausmų 
ir baimės norėdamas atstatyti mano 
rupturą Į savo vietą. Paskiau aš nu
sprendžiau, kad turiu išsigydyti. Aš 
buvau skaitęs apie Dr. Flint puikų 
gydymą ir nuėjau pas jį. Jis pasakė 
man, kad jis išgydys ir jis išgydė. Ir 
buvo taip lengva ir be skaudėjimo, 
taip gabiai ir taip pasekmingai išgy
dė, kad aš nusistebėjau. Aš šiandien 
taip esu sveikas ir tvirtas, kaip nie
kad dar taip nebuvau”.

L- Behnke, 654 E. 63rd St.
Ateikite ir tapkite išgydyti, taip 

kaip M r. Behnke tapo išgydytas. Ne
atidėliokite nieko. Atidėliojimas kar
tais yra brangus ir pavojingas.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididinusias 

kojil gyslas be peilio ir be skausmo. 
Jus negalite gauti tokio gydymo nie
kur kitur. Aš taipgi gydau pasek
mingai chroniškas ir privatiškas ligas 
ir visokius silpnumus vyrų ir moterų.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

... ......=x
MES PERKAME

Nejrekorduotas

APSAUGAS
Stakus, Bonus

ir
Antrus Morgičius

Atsišaukite
1316 Kimball Bldg.

25 E. Jackson Blvd.
L ■ -------- - - ------

v Tai w
F Negraži 1
I Žaizda 1
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yra antisepti- J 
kas ir pamažu J 

padeda B
L išgydyti J

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, didelės ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turis rupturą, vyras, moterjs 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St., ‘Adams, N. Y. 
nemokamam išmėginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uždėk jj ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei rupturą nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia toki pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, j kurias galėjai du kumščiu 
{dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
500 B. Main St., Adams,N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdinj 
gydymą jūsų stimuluojančio ‘tepalo Rup- 
turai.
Vardas ......................................  -
Adresas ........... ..............................................
Valstija ............\........................ ................ ..
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CHICAGOS
ŽINIOS
Bučkis dvasiškiui 

atsiėjo $60
Moteris pabučiavo dvasiškį, 

apalpo ir ištraukė iš jo kiše
nės $60. “Alpstanti Mary” 
sakosi bučiavusi visokios rų- 
šies vyrus, bet nesusitepusi 
su dvasiškiu.

Jeigu dvasiškis sako, kad 
moteris pabučiavo jį, alpdama 
aisiidnnįė jo glėbyje ii r 'pavogė 
iš jo $60, kai jis nešė ją į 
viešbutį, — tuo beveik galima 
patikėti.

“Alpstanti Mary” Roberts 
visai neužginčija, kad su dva
siškiu Peter Kleupel iš Perrys- 
burg, ()., miesto -viešbutyje at
sitiko incidentas. Vienok ji 
tvirtintų jog ne ji buvo loji 
moteris.

Kad dvasiškis pažino jos pa
veikslą ir areštavo ją, — tatai, 
jos pareiškimu. įvyko per klai
dą. Mary neužginčijo, jog j. 
kaipo Annie Ritchie, Marion 
Moore ir Mary Adams buvo 
areštuota Olevdlande, Atlantic 
City ir Bostone.

Bet už geležiniu k rotų ji 
juokėsi garsiai ir ilgai, kai j; 
liko atpasakota dvasiškio is
torija.

“Aš pabučiavau dvasiškį?” ji 
sušuko. “Dar niekuomet ne
pridėjo! Tai ne mano spe
cialybėje. Tiesa, savo gyveni
me aš i - i nemažai bučiavusi, 
bet iki šiol dvasiškiu nelie- v
cinu.

“Aš gal esu bučiavusi ke
liaujančius pardavėjus, juri
ninkus ir bankininkus, bet ati
duokite man kredito nors už 
tai ,kad dar niekuomet nesu 
glamžiusi kalnierių, kurį užsi
sega iš užpakalio.

“Galintos daiktas, kaip jis 
sako, kad kuri nors mergina 
j u'dhelde i jo kambarį Atlan
tic viešbutyje, kai jis skuto 
barzdą, apkabino jo kaklą ir 
jMibučiavo jį.

Gali būti, jis išvijo ją lauk, 
nežindomasa, kad kartu su ja 
išeina ir jo pinigai. Bet, tiesą 
sakau, aš nebuvau tame poky
tyje. Kiek aš žinau, jis išsi
rinko mano paveikslą policijos 
galerijoje.

“Aš atvykau iš Oakland, 
Cak, praeitą penktadienį ir 
nuėjau į Congress viešbutį pa
simatyti su draugu. Jo nebu
vo ten. Kai aš ėjau int eleva
torių, vienas vyras pakvietė 
mane pas save išsigerti.

“Šiais laikais niekas neatsi
sako nuo gėrimo, todėl aš į- 
ėjau į vidų. Staigu kitas vy
ras kambaryje pašoko nuo vie
tos ir suriko:

“štai ‘štai ta moteris, kuri 
api'pljčšė mano draugą.’

“Kaip jums tatai patinka? 
Jie uždarė duris ir laikė ma
ne kambaryje, kol atvyko po
licija. Nebuvo jokio nualpimo, 
jokio dvasiškio — jeigu ir bu
vo, tai jis buvo girtas — ne
buvo taipgi jokio bučkio.

“Ir tegul bus leista man pra
nešti visam pasauliui, kad man 
neteko išgerti nė vienos bur
nelės”.

Europos žmonės prieš 
50,000 metu

McClurgo knygyne geg. 12 d, 
prasidės paroda, kur bus pa
rodyta, kokie buvo Europoje 
žmonės prieš 50,000 metų. J

A. C. McClurg and Co. kny
gai krautuvėje (prie Adams ir 
Wabash) gegužės 12 d. prasi
dės nepaprastai įdomi paroda. 
Bus išstatyta du biustai—gal
vos. Tai darbas paskelbusio 
mokslininko įprof. J. H. Mc- 
Cregor’o Paroda daroma są

ryšyje su nesenai išleista kny
ga “The Evoflution of Man”, 
lai rinkinys 'lekcijų antropoio- 
‘)iniiais kjl a ujimais. (Knygoje^ 
randame lekcijų tokių moksli
ninkų kaip Lull, Ferris, Par
ker, Augeli, Keller, Conklin 
ir kitų.

Parodoje bus parodyta, ko
kią išvaizdą turėjo priešistori
niai žmonės, žmonės akmeni
nės gadynės, etc. Bet ypač 
įdomus yra du biustai — vie
nas reprezentuoja Neandertba- 
lo žmogų, o kitas Cromagnon 
žmogų. Juose atvaizduota tra- 
ginga žmonijos istorija.

Prieš kokius penkisdešimtis 
tuksiančių metų Europoje gy
veno Neanderthalo (žmones. 
Tai buvo stiprus, bet labai 
menko proginio išsivystymo 
žmonės. Jie labiau buvo pa
našus į beždžiones negu į da
bartinius žmones. Jie išgyve
no Europoje gal kokį pusę mi
delio metų, bet progreso jokio 
nepadarė.

Prieš kokius 25,000 ar- 30, 
000 metų Europon • atvyko iš 
kurios nors Azijos dalies na u 
jas žmogus. Tai irgi nebuvo 
civilizuotas žmoguls, bet savo 
proto kokybe jis pilnai prilygo 
dabartines gadynės žmogui. Jis 
yra vadinamas Cromognon. 
Tuo vardu vietoje buvo atras
ta jo liekanos.

Tais laikais Europa buvo 
apgyventa laukinėmis tauto
mis. Ten gyvavo laukiniai 
žvėrys ir laukiniai žmonės. 
Tada dar Kumpoje gyveno liū
tai, lokiai, drambliai, lauki
niai arkliai, etc. Žemė dalinai 
buvo apdengia ledais ir jos 
klimatas maž daug buvo tek 
kaip dabar kad yra Šiaurinėje 
Kanadoje. Prie viso to ten gy
veno •Neanderthall Jaukintai 
žmonės.

Kas atsitikio, kai iš Azijos 
įsibriovė Europon Cromognon 
žmonės, — to niekas nežino 
Bet yra saugu spėti, kad tarp 
ateivių ir vietos gyventojų ki
lo aštri kova — kova iki galo. 
Susiprasti jiems nebuvo jokios 
galimybės, nes ateiviai jau bu
vo gan toli nužengę išrutulos 
(evoliucijos) keliu, kuomet 
Europos gyventojai buvo 
visai laukiniai ir mažai 
kuo tesiskyrė nuo bež
džionių. Toje kovoje lauki
niai Europos gyventojai, ma
toma, liko visai sunaikinti.

Parodoje ir bus atvaizduota, 
kai j) žmogus kitėjo išorine sa- 
vo forma ir gabaus pasiekė 
dabartines išvaizdos. Tad ver
ta tą parodą atlankyti.

Tėvas pašovė savo duk
ters užpuoliką

Devynių metų mergaitė nusi
skundė motinai, jog su ja 
nederamai pasielgęs mokyk
los mašinistas. — Tėvas pa
siryžo atkeršyti užpuolikui ir 
trimis šūviais sužeidė jį.

Trečiadienį įširdęs tėvas iš
ėjo ieškoti savo devynių metų 
dukters menamo užpuoliko, 
i’ą užpuoliką jis sutiko prie 
Roosevelt road ir Racine. Su
sitikusieji apsimainė, keliais 
žodžiais. Tėvas išsitraukė re- 
vollverį ir kitas vyras pakrito 
gatvėje trijų kulkų pervertas.

Angelina Garnippo, Fiore 
Garnippo duktė (1217 Taylor 
st.) atsisakė eiti į mokyklą. 
Ji pareiškė, kad nesijausianti 
gerai. Išpradžių ji nenorėjo 
prisipažinti motinai, kame da
lykas. Bet ant galo, pasakė, 
kad vyras prie lokomotyvo ją 
užpuolęs.

Motina pasiėmė Angoliną ir 
nuvyko į Jacob A. Riis mokyk
lą (1018 Lyttle St.), kurią ji 
danko. Prie lokomotyvo sto
vėjo du vyru — vienas skaitė 
laikraštį, o kitas šlavinėjo. “Ar 
tas vyras?” paklausė motina 
rodydama į šlavėją. “Ne”, 
atsakė Angdlina. “Štai šitas”. 
Ir ji parode į mašinistą Jere- 
miah McShea, 35 metų am
žiaus (3039 S. Loomis st.).

P-ia Garnippo, nič nieko ne

pasakė. Bet kuomet sugrįžo 
jos vyras, ji viską jam papasa
kojo. Garnippo tuoj išėjo 
ieškoti prasikaltėlio. Sutikęs 
McShea, jis sustabdė jį įr pa
klausė: “Ar jus esate IJiiso 
mokyklos mašinistas?” “Taip”, 
atsake McShea.

Garnippo ištraukė iš kiše
nės revolverį ir paleido tris šū
vius. McShea, sužeistas į ko
ją, ranką ir krutinę, sugriuvo 
gatvėje. Kilus sumišimui, 
Garnippo paspruko, bet vėliau 
buvo areštuotas.

16 mėty berniukas papa
sakojo policijai, kaip jo 
tėvas buvo kirviu nužu

dytas
Praeitą vasarą Grudele nužu

dęs savo šeimininką, kad 
galėjus apsivesti su jo žmo
na. — Tai buvo padaryta su 
nužudytojo žmonos žinia.

“Crudele nužudė mano tė
vą”, pareiškė Charles Nitti Ci
cero policijai.

Praeitų melų liepos 29 d. 
misteringai dingo iš Stickney, 
IliL, farmeris Frank Nitti, 46 
metų amžiiaus. Prieš kėlias 
dienos jo grobiai buvo atrasti 
prie W. 39 ir S. Ridgeland av. 
Kad tai Nitti grobiai, patvirti
no velionio teta Auna Voltin 
ir du jo sūnus — Frank ir 
Michael. O indentifikuoti pa
sisekė pagal žiedą, kuris buvo 
surasta ant velionio piršto.

Peter Grudele, buvusia Nit
ti įnamis, prieš porą mėnesių 
apsivedė su našle. Jie liko are
štuoti.

Charles Nitti pareiškė poli
cijai, jog dabar jis pasakysiąs 
visą tiesą. Pirma jis nedaręs 
to, nes bijojęs Grudelės, kuris 
prigrasinęs jam. Tarp kitko jis 
pasakė policijai:

“Aš esu 16 metų amžiaus 
ir gyvenueS. 51 court, Cicero. 
Turiu du broliu ir vieną seserį, 
kurie gyvena 3962 S. Lom- 
bard Avė., Stickney, faunoje.

l“Peter Grudeįlė gyveno su 
mumis visą praeitą vasarą. 
Aš atsimenu tą naktį, kada ma
no tėvas liko nužudytas. Tai 
buvo liepos 29 d., 1922, ir Pe
lei’ Grudele nužudė mano tėvą. 
Aš pirma nieko nesakiau apie 
lai, nes aš bijojau Grudelės. Jis 
grasino man, jei aš pasakysiu. 
Aš nugirdau, kai jis sakė ma
no motinai, jog jis paslėpęs la
voną tokioje vietoje, kur nie
kas jo nesuras.’ Mano tėvas 
miegojo lauke prie vežimo. 
Apie vidurnaktį, kai mano mo
tina laikė jį, Grudele paėmė 
kirvį iš įrankių dėžutės ir 
kirto jam į galvą.

“Kai mano motina nuėjo į 
namus, Grudele privertė mane 
užkinkyti arklį ir padėti jam 
lavoną įmesti į vežimą. Lavoną 
mudu nuvežėva į kanalą. Prie 
till'to jis sustabdė arklį ir liepė 
man jį palaikyti, o pats nusi
nešė lavoną ant tilto, iš kur, aš 
maniau, jis tą lavoną ir įme
tė į kanalą.”

Grudelė apsivedė su Nitti na 
šie kovo 7 d. Nuo to laiko jie 
gyveno Cicero j e.

Ji—Tamsta, ką tamsta ma
nai ,mane bučiuodamas?

Jis:—Hm... nieko.
Ji—Jei taip, tai prašau dau

giau nebebučiuoti. Aš neno
riu, kad koks nors vyriškis bu 
eiliotų mane, jei jis nieko 
daugiau nemano.

šviecą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

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

Ofiso Telefonas TA R TT A PDA A TT Busto Telefonas
Central 4104 UIV. £1. A, DIMJAiJ Armitage 3219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madiaon St., karnU 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos; Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Karo veteranas pasišalino 
nuo draugų mirti

Wood, sužinojęs iš daktarų, 
jog jam nebėra vilties pas
veikti, .pasišalino iš namų, 
kad neapsunkinus savo drau
gus.

Kur nors Peter Paul Wood, 
karo veteranas, rengiasi mirti.

Gegužės 1 d. Wood, kuris 
yra tik 26 metų amžiaus, iš
girdo iš dviejų specialistų nuo
sprendį, jog jam nesą jokios 
vilties pasveikti. Nuodingos 
dujos visai sunaikinusios jo 
kulią.

MayKvoode viena mergina 
verkia. Bet tuo pačiu laiku ji 
ir didžiuojasi savo numylėti
niu, kuris pasišalino, nenorė
damas kitų varginti. Ta mergi
na yra p-lė Irene Karam Re
porteriui ji pareiškė:

“Aš esu tikra, jog Peter bus 
surastas kokiame nors viešbu
tyje ar ligoninėje, kur jis lau
kia mirties. Jis labai susirūpi
no daktarų pareiškimu ir išs
kaičiavo net minutes, kada 
jam reikėsią mirti. Jis visuo
met stengėsi ncapsunkinti sa
vo draugų, šis jo pasielgimas 
kaip tik a ta tinka jo būdui — 
jis manė darąs gerą savo drau
gams pasišalindamas kitur 
mirti.”

Wood pasiėmė visus savo pi
nigus, bet paliko drabužius. 
Jis esąs balto veido, pilkų akių 
ir 5 pėdų 6 colių ūgio. Sveriąs 
130 svaru, v

Wood gimimu yra austra- 
lietis. Pasaulinio karo metu 
jis buvo turkų fronte. Po karo 
jis atvyko į Ameriką ir dirbo 
New Engiami Mutual Life In
surance kompanijai.

Apie jo prapuolimą praneš
ta visoms ligoninėms ir polici
jai, bet visos pastangos suras
ti jį nuėjo niekais.

DYKAI 
Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bū

dą reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno Šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankina skausmai 
prie kiekvienos oro at
mainos, tai čia tavo 
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta- 
tfo liga butų užsisenėjusi ai’ nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
tienus metus, ar dešimtį, ir butum 
geltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šitib prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstam 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

Tai. Lofayette 4228
Phųnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadfia 
patarnauju kuogerlandat 

M. Yuška,
X228 W. 38tk St., ChJcaso. flL 
............. ................. ........................................... —„Z

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau bo operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitau li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata- 
rimui dvieili
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. nt.

Lietuvių Rateliuose
Town of Lake

Specialiau mokesni ai parap i jo
nams.

čia daugelis parapijom! nė
ra patenkinti, kad reikės mo
kėti “Special assesments” ant 
Kazi ui ievinių senmergių na
mų. Toiwn of lakiečiams pa
skirta yra sumokėti viso $6000.

Mat, sako parūpi j onys, mo
kėk ir mokėk ir galo jiėra. 
Moki už korteles, moki už sfė-
------  - - - --------------  - - —

(Seka ant 7-to pusi.)

Vyras: — Dūšele, tiems ta
vo blynams dievai žin ko 
trūksta—visai neskanus.

Žmona: — Nevįalgylk, kad 
nepatinka. Tu vedei sau žmo
ną, o ne virėją.

Žmona (vidunaktį pabu; 
dus): — Jonai, kelkis! Ten 
kažkas brazda, ar tik ne va
gis bus įlindęs.

Vyras:—Kelkis tu pati. Tu 
nutekėjai ne už policisto.

[susivienijimas liet. Amerikoj"
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiotganizavimo 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 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

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

SANDARA 
327 E Stt., So. B^ąton, Mass.

KALENDORIUS

Expreso Patarnavi
mas į EUROPA!

•REGU MARI
NIAI išplau

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

. George Washington Geg. 19 
President Roosevelt Geg. 26 

America Birž. 2 
President Fillmore Birž. 6 
President Harding Birž. 9 
President Arthur Birž 16

Rašykit dėl informacijų ir dėl 
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board v ' ->

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors 
plumbingo, gaukite nvusų kainas 
pirma negu pirksite naujus ir 
vartotus.

S. GREENFIELD PLUMBING 
S'UPPLY HOUSE,

1808 S. State St. Victory 4275

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERlfteR, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, DL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tol. Yards 0632

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

PINIGAI
P - 

IS

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- j 
Iman, UI.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.) 

dynę bažynčioj — ir vis dar 
neužtenka.

Yra parapijonų, kurie mano 
streikuoti, lai yra nemokėti 
spešelų ant senmergių na
mo. Sako pirma rinko Bisho- 
fas ir Harringtonaa spešchis, 
o dabar ir kunigai jau renka.

—Rep.

Brighton Park
betTai yra plati kolonija, 

lietuviai labai išsiskirstę gyve
na. Bet kas sykis šia vis dau
giau apsigyvena lietuvių. Yra 
daug biznierių, kaip tai neju 
diuaino turto pardavėjų, kon- 
t rak torių, krautuvių Ur smuk
lininkų.

tuvių. Atgabenta teisman, 
kaipo prirodymas, visi įtaisy
mai: katilai, bonkos, dūdos... 
Teisėjas Barasa paskyrė baus
mes. Vienam šimtas, kitam 
du šimtai dolerių; o kitus pa- 
liuosavo.

Tūlas senas žmogus tapo 
areštuotas šeimynos už gir
tuokliavimą. Teisėjas klausia: 
“Ar ir vėl girtuokliauji?”

“Jūsų myiista” — atsako 
tasai, “aš jau nuo Vdlykų nesu” 
gėręs munšaino”.

“Tai ką tu dabar geri?” — 
klausia teisėjas.

‘vNdaimę^ '(anisfontune) — 
atsako tardomasai.

iVtisi nusijuosė. Teisėjas 
patemijo, kad jis dar tokio 
vardo nesąs girdėjęs.

Senį palliuosavo ir pavedė
šeimynos priežiūrai.

Byla Liudvikos su Mare.

PRANEŠIMAI.
/ Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės da
lininkų metinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gegužės 11 d. M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi dalininkai (ės) da
lyvauki!, šiame susirinkime. Bus iš
duoti visi raportai ir atskaitos apie 
B-vės stovį Lietuvoj ir Amerikoj. 
Taipgi daug kitų svarbių reikalų yra 
aptarti dėl B-vės labo.

— B-vės Valdyba.

Brighton Parp. — “Ateities Žiedo” 
vaikų draugijėlė renugia šeimynišką 
vakarėlį su koncertu sekmadieni, geg. 
12 d., 8 vai. vak., McKinley Park 
svetainėje (39 ir S. Westem Blvd.)

Tikėtai vakarėliui (bus taipgi va
karienė) galima gauti iškalno pas p-ią 
J. Yushkevvitz, 4034 Archer Avė., iki 
ketvirtadienio vak. Tikėtai galima 
rezervuoti ir telfonu: Lafayette 4195. 
Nuo ketvh’tadienio val(. tikėtai nebe- 
parsidavinės.

— Rengimo Komitetas.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubo, mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį gegužes 
11, 7:30 vai. vak., parapijos svetainėj. 
Tarimui yra labai svarbių reikalų, 
dėlto visi draugai ir drauges malonė
kite būtinai atsilankyti.

— Valdyba.

kolonijoje irgi yra 
apie uždėtus mokes- 

Kazimierinių davatk
kalbama 
nius dėl 
Parapijai yra pasikrta kvota 
$1000, bet parapijonys nenori 
ir tų mokėti.. Daug žmonių 
kalba, kad tos davatkos nėra 
reikalingos. Sako, Lietuvoj 
tai poterius kalbėdavo už tin
ginius, o čia tai nėra tinginių: 
visi patys atkalba. —Rep.

______ u------------

Žinelės

Jau buvo minėta apie pešty
nes tų dviejų moterų “Nau
jienose”.

Teisėjas mažai ką tyrinėjo, 
paskyrė abiem pusėm, tai yra 
Liudvikai ir Marei po “Peace 
Bond”. —Reporteris.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia balių, kuris įvyks gegužės 12 
d., 7 vai. vak., W. Piekauskio svetai
nėj, 15709 S. Halsted St.

Visi harViečiai yra kviečiami atvyk-' 
ti į balių, kur bus galima smagiai lai
kas praleisti. — Komitetas.

Pranešimai
Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 

draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužio 13 d., 1 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare svet., 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi na
riai ir nares malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti? — Raštininkas.

955 Grigaitiene Marcele
956 Grakauskite pna
962 Jenulenea Mrs Mery
963
964
965
970
973
974
976
977
978
979
984
988
989
993
996
997
998

1000
1003
1005
1011
1017 Paulikonis Paul
1020
1022
1023
1030
1036
1037 Sakutis Jozupas
1040
1043
1044
1046
1047
1051
1053
1055
1056
1058
1059
1064
1066
1067
1069
1072
1073 Weklis Mr
1076 Vincenta Tereskeini
1077 Zebrauckas Petras

Jonas Bertąsias 
Juška Antonina i 
Juzaiteno Rozalei 
Kaspar August 
Karpavicis Kazimiras 
Kejnis Kazemeras 
Kilkus Mrs Vincentas 
Kiselius Juozapas 
Kosleka Mrs Mary 
Koubek Jonas 
Kulis Jan 
Lelis J 
Litvvino Adamo 
Machikunas Juozapas 
Maskoliunienei A 
Masilunas Walter 
Mesawicz Adolph 
Mikalujunas F 
Miknų Jonu 
Mockus Juzapas 
Navakui Jonui

Peczeliunas Peter 
Petschuliu Wal 
Petrauskaite Manio 
Pokaitis Jonas 
Rutkauskis Aleksadii

Sczmaksnis Jonas 
Sinkus L 
Servedas J 
Skinkis V 
Šimkus Leon 
Sziubas Jochu 
Slepėtis Juozopus 
Stonkus Frank 
Stankus Johan 
Szataiko Franciska 
Suisule Tamasunas 
Urbanavici Petras 
Varacinskas O 
Vaskis Paul 
Walskis Anton 
Wamas John

ASMENŲ JIESKOJIMAI
— Raštininkas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Lietuvių Auditorium Ben
drovės direkcijos susirinkime 
geg. 7 d. tapo perrrinkta Val
dyba. Palikta, senoji valdyba, 
tik išrinkta pastovus ir nuola
tinis sekretorius p. Balčiūnas.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks šiandie 8 vai. vak. Kliu
bo name, 4558 Marshfielcl Avė. Drau
gai malonėkit visi pribūti.

Rašt. B. Misewicze.

nas.

Žmonės, dailės mylėtojai, 
rengiasi važliuoli Į “Marinas” 
koncertą, kad atsisveikinus su 
“Mariute”. Kur Tamsta busi?

Mariutės
ant 10

lubų, gegužės 13 d.

Kas^ veikiama su artisto J. 
Babravičiaus koncertu? Reikia 
nepamiršti, kad Orchestra Hali 
turi liuli užpildyta, kitaip chi- 
cagiečiams daugiau negu 
mata, nes Pittsburgiečiai
no sutraukti 40(X) publikos. O 
kiek Chicaga?

Koncertas jau netoli, gegu
žės 18-tą! Dailės mylėtojai, pa- 
judinkim Chicaga.

—Reporteris.

Kur parduodama biletai p. J. 
Babravičiaus koncertui.

Biletai busimam p. J. Babravičiaus 
koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite 
juos iš anksto šiose vietose:

Naujienos,
Universal State Bank,
Metropolitan Bank,
Naujienų Skyrius Town of 

1614 W. 46th St.
Naujienų Skyrius Bridgeporte, 3210 

So. Halsted St.
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,
Tupikaitis Melody Pharmacy, 233 E. 

115 St.
Frank Rakus, Aptieka, 4828 W. 15 

St., Cicero, 111.
S. Vilimavičius, Aptieka, 10657 So. 

Uichigan Avė.
lath. Sales Corporation, 3313 So. 

Halsted St.
J. Kulis Drug Store, 3259 

Halsted St.
P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Venta Drug Store, 4101 S. 

cisco Avė.

gauti

Lake,

South

Fran-

sar-
ma- P-lės M. Rakauskaitės koncertas.

Tikietų koncertui galima gauti šio
se vietose:

Universal State Bank, 
Elta Commerce Co., 
“Naujienų” visuose skyriuose, 
“Drauge”,
Kulio aptiekoje ir pas visus biru- 

tlečius.

Iš teismy
Melrose Park. — Darbininkų Varto

tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną, jokių parengi
mų. — Komitetas.

Vakar teko būti teisme pasi
klausyti bylų. Teisme prie 47 
ir Halsted gatvių. Daugiausia 
lietuviu bylos už naminėlę.

Teista apie puse tuzino lie-

Rūtos Teatr. D-stė No. 1 rengia pa
vasarinį pikniką sekmadienį, gegužes 
13 d., černausko darže, Loyns, III.

— Valdyba.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 14 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
A ve.

Visi tėvai malonėsite susirinkti pa
skirtu laiku. Bus daug svarbių rei
kalu. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Związek Polski svet., 1315 N. 
Ashland Avė. Yr;< daug svarbių rei
kalu, 
kyti.

Yn< daug svarbių rei- 
Malonėkite visi nariai atsilan-

— Sekr. A. Lungcvič.

Ciceros Liet. Pašelpos Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą šiandie 7:30 
vai. vak. Lietuvių Liuosybės Name, 
14 St. ir 49 Ct.

Draugai bukite visi laiku. ■'Turime 
svarbių reikalų aptai*ti. Bus išduota 
atskaita buvusio koncerto.

— Kliubo Korespondenas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiandie,1 8 vai. vak., Auš
ros svetinėje (3001 S. Halsted St.)

Bus lietuvių kalbos pamoka ir drg. 
Januševičius kalbės tema “Karas ir 
jo pasekmės”. ■— Komitetas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro- 
tegul 
paštą

VYRŲ REIKIA
. Karų plovėjų, $35 į savaitę. Kar- 
penterių, 65-70c. į valandą. Inžinie
rių, 75c. j vai. ųPečkurių ir pagelbi
ninkų, 55-65c. į vai. Janitorių, $25 į 
savaitę. Darbininkų, 50-55c. į vai. 
Mašinistų, 70-75c. į Vai. Karų me
chanikų, $30 j savaitę. Prie punch 
ir gręžimo presų 60e. į vai. Sargų, 
$25-30 į savaitę.

REIKIA merginų vyniojimui 
sviesto. Atsišaukite

Blue Valley Creamery Co.,
700 So. Clinton SŲ,

Mr. Nash, Superitendentas

_________ VYRŲ
REIKIA —

punch press operatorių, nuo
lat darbas ir bonusai patyru- 
siems operatoriams.

3711 So. Ashland Avė.

MOTERŲ REIKIA
Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. I 

dirbtuvę merginų, $15-16 į savaitę. Ja- 
(nitorkų, trumpos valandos, 50c į vai. 
.‘Moterų hotelio darbui, $45-50 į mė
nesį, kambarys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

MERGINŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, pakavimui saldainių. Ge
ra alga ir geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite Universal Theatres 
Concession Co.,

26 North Franklin St.

REIKIA drilerių ir Koduotojų į 
gipso mainas, 4 pėdos augščio, mo
kama gera alga. Nuo štukų ir kont- ' 
raktinis darbas. Geri kambariai ir 
geras pragyvenimas. Rašykite 
UNITED STATES GYPSUM CO.,

Oakfield, N. Y.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA inerginų nuo 16 iki 
18 metų amžiaus, abelnam na
mų darbui ir pridabosimo vai
ko.

PORTERIŲ

Atsišaukite
REIKIA 2 patyrusių moterų 

sortavimui skudurų ir vieną dau 
giau prie beilinimo. Gera alga. 
INDUSTRIAL JUNK YARDS

4501 So. State St.

REIKIA MAIDS

Į lavatory

Atsišaukite

1742 W. 47 St. 8:30 vai. ryto

MR. FORBES

PAJIEŠKAU Antano Metriki, paei
na iš Žadeikių kaimo, Andrijavo vals. 
Esu atvažiavęs iš Lietuvos, turiu la
bai svarbų pranešimą apie tamstų tė
vynę. Jis pats ar kas žinote praneš
kite

EMILIJA KANČAITŪ
2621 Ogden Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Silvestro Juo
zaitis, kuris pirmiau gyveno Johnson 
City, III. Paeina iš Klovainių vol. 
turiu svarbų reikalą. Atsišauk pat
sai ar kiti jį pažįstantį malonėkite 
pranešti.

STANISLOVAS JUOZAITIS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0Ų^.,

ISRENDAVOJIMUI
PASIBANDAVdjA G ruimų 

fialas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

ANT RENDOS ofisai ir fia
lai

8:30 ryto

MR. FORBES

Į beizementą

BOSTON STORE

REIKALINGOS patyrusios 
pardavėjos, pastovus darbas, 
gera užmokestis. Atsišaukite 

tuoj aus. Stonis Dept. Store 
3442 So. Halsted St.

Reikia
25 merginų

“b

Nuo 14 iki 18 metų amžiaus 
Lengvam dirbtuves darbui.

NACHMAN CO.
2241 So. Halsted St

REIKIA merginų lengvam ir šva
riam dirbtuvės darbui. Turi kalbėti 
angliškai. Valandos 7:30 iki 5:15. 
Subatoje pusė dienos. $17.50 j savai
tę pradžiai.

ROLL PAPER CO., 
5535 W. 65 St.

Imkit 63 gat. karą iki Central Avė. 
ir eikite 3 blokus i pietus.

Į beizementą

BOSTON STORE

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LANGŲ PLOVĖJŲ

MOLDERIŲ dėl malleable ir 
grey geležies fąndrę, nuolat dar
bas, gera alga. Atsišaukite. 
Employment Office. Illinois 
Malleable Iron Co.,

1760 Diversey, Parkvvay

Patyrusių

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FORBES
REIKIA —

Vaikinų prie gręžimo preso, 
darbas mašinšapėj.

Atsišaukite:
3711 So. Ashland Avė.

Į beizementą

BOSTON STORE

REIKIA —
darbininkų, 45c iki 52c i 

valandą. Atsišaukite į muilo 
dirbtuvę,

1319 W. 32-nd Place

REIKIA vyrų prie darbo į geležies 
atkarpų jardą, nuolat darbas. Mo
kame $5.00 į dieną pradžiai.

Atsišaukite
IROŲUOIS STEEL & IRON CO. 

4620 W. Roosevelt Rd.

REIKIA —
AUTOMOBILŲ

MALEVOTOJŲ
CHARLES LONG & RROS CO. 

2625’ Milwaukee Avė.

REIKIA darbininkų, darbas dieninis 
arba naktinis, su dieninio darbo užmo
kesčiu ir hpnusai. Atsišaukite prie 
superitendento.

A. M. CASTLE & CO., 
1300 N. Branch St., 
netoli Division St.

DOMININKO GRINARSKIO
Kūnas perkeliamas j Jono Poš
kus lotą Lietuvių tautos ka
puose, subatoj Gegužio (May) 
12 dieną, 3 vai. po pietų. Pra
šom visus gimines ir pažįsta
mus apsilankyti.

Už ką išnagradijimą apturėsi
te pagal jūsų prekę.

John Poškus.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Duktei-ų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. ikasparinas.

Draugyste Teatrališka Rūta No. 1, 
rengia geg. 13 d. pikniką černausko 
darže, Lyons, III. Grieš unijos orke
stras. — Komitetas.

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausi j į
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobe j nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas 
keturiolika dienų nuo 
mo.

laiko tik 
paskelbi-

726

Pjėt-Vakairinds kaihpas 18 
alsted gatvių. Atsišaukite.

DARGIS,
W. 18-th St. —Canal 1603

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠNUOMUOJAMA kambarys 

vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockvvell St., pusantro bloko 
už Western Avė. J. J. Pilipaitis.

REIKIA merginų ir moterų 
lengvam dirbtuves darbui. Kai 
kurių reikia prie dalies laiko. 
Valandos prieš piet 7:45 iki 12 
Po piet 12:30 iki 5 vakare, 
šviesi, švari dirbtuve. Geros 
algos.
Fr i cd 1 a nder-B rady Kn i 11 i n g 

Mills. -—511 So. Grcen S t.

Reikia —
Darbininkų j dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA —
KALVIŲ PRIE

AUTOMOiBILŲ
CHARLES LONG & BROS CO.

2736 Armitage Avė

REIKIA darbininkų į gele
žies atkarpų jardą, nuolat dar
bas, gera mokestis.

JAGOR LANSKY,
37-th St., ir Homan Avė.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

902 
904 
908 
909
917
925
929 
932 
937 
941
949 
952 
953

Abikas Antanas 
Balaite Monika 
Bartusiani Elzbiata 
Barzda Anne 
Blatakis Mike 
Chura Branlco 
Dabrouska Anastazja 
Dobiąs Mrs Aneska 
Erlauskene Veroninka 
Fanaskos Jonas 
Geczas Gorgis 
Grebenas Stif 
Griciunas Francis

Mrs IŠRANDUOJU RUIMĄ

REIKIA —
moterų, gera alga, nuolat dar 

bas, darbas press ruimy.
The Glidden Nu t Butter Co.

2670 Elston Avė.
dėl dviejų,vaikinų arba vieno. šva
rus ruimas, šiltas vanduo dėl maudy
nės. Geistina butų, kad atsišauktų 
inteligentiški ir teisingi žmonės. Ga
lite matyti po 6 kas dieną ir nedėlio
ję visą dieną.

J. H. WIŠNIEWSKIS
412 S. Sangoman St. i Apartment B 15 

Paklauskite dženitoriaus

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui, kaip tai prie esemblinimo, 
pakavimo ir sortavimo ir punch pre
so. Atsišaukite į samdymo dept.

Klauskit M r. Carter.
AMERICAN FLYER MFG. CO. 

2225 S. Halsted St.

Heikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

REIKIA —
Langų plovėjų.CHICAGO WIND0W

CLEANING CO.,
62 W. Washington St.

REIKIA ženoto žmogaus ant 
farmos, tuojaus. Atsišaukite po 
dn įrašu:

J. BADŽIUS
668 W. 18-th St. Chicago, Ilk

REIKIA —
Vieno shearmeno ir penkių 

darbininkų į geležies atkarpų 
jardą.

2034 Southport Avė.

Flsher'IRalsing the Family- 
_____ _ Oh yesl Pa did all t ne work 9
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ \

PARDAVIMUI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
DARBININKŲ ir pagelbinin-, 

kų į fandrę ir geležies šapą. 
Nuolat darbas. Ateikite ir pa- 
simatykite su mumis musų sam
dymo dept.

LINK BELT
329 W. 39th St.

2 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

PARSIDUODA saliunas la
bai geroj vietoj; visokių tautų 
apgyventa. Priežastis, savinin
kas apleidžia biznį. J. Cullcn, 
3906 Western Avė.

PARSIDUODA bučernė i r 
groserne graži. Biznis išdirb
tas. Pigiai. Puse arba visą, vie
ta visokių tautų apgyventa, Ly 
sas ant 3 mot. 3 kamb. gyveni
mui. 1833 W. 22 St.

DAŽYMO RAŠTINGŲ 
OPERATORIŲ

- Balto brass ir aluminum. 
tyrusių arba nepatyrusių.

Atsišaukite tuojau.

STEVVART MFG. CORP
4535 Fullerton Avė.

Darbas prie popieros s tako. 
Nuolat darbas garantuojamas. 
Gera alga.

Atsišaukite tuojau pasirengę 
darban. Samdymo Dept.
CUNEO HENNEBERRY CO.

451 W. 22-nd St.

REIKALINGAS bučerys. 
Gerai pažįstantis savo amatą. 
Gera viela geram žmogui; gera 
alga, valgis ir kambarys.

ba moteris į restoraną dėl 
vinto indų.

Atsišaukite:
750 W. 31-st St.

AR- 
plo-

REIKIA —
Vvrų dirbtuvės darbininkų 
Atsišaukite:

American Spirai Pi po Works
1 1 St. and 48-th Avė.

REIKIA bučerio, ar jauno 
vyro kas nori mokytis už bn- 
čeri. Gera motestis.

729 West 18-th Si.

RiEIKALJNGAS vidui malio- 
votojas ir popiieruotojas. Dar-

tai. P. A. Mažeika, 1377
E. 57 St. Tol. Midvvay 0862

REIKALINGAS apisenys 
Būt geni i. 

kad turėtų patyrimą.
Irving Park Garage 

4027-33 N. Kedzie Avė.

REIKIA —
vyrų. Nuolat vidui darbas, 

5()c. j valandą. Atsišaukite.
E. F. Houghten and Co.

<1534 Shicdds Avė. ,

REIKALINGAS —
janitorius į saliuną. Kreipki

tės ypa tiška!.
Šiuo adresu:

5959 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

groserne. Lietuvių ir rusų

PETER BOGZEVIGH
1012 West 14-th St.

^ARDAVIMUI groserne vai
sių ir daržovių. Geras cash bi
znis. Pigi renda, parduosiu pi
giai.

2515 West 38-th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, senas ir geras biznis 
per daug metų išdirbtas. Par
siduoda automobilius Hudson. 
Visas gerame stovy ir viską 
parduosiu už pigią kainą. Krei
pkitės 939 W. 33-rd St.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj, 
kur yra daromas geras biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui groserne ant mažo namo. 
Lysas yra ant metų. Priežastis 
pardavimo liga. Alex Vaičiulis, 
3233 So. Halsted St. Tek Yards 
4691.

PARSIDUODA vargonai vi
si geri ir parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Kreipkitės 
vakarais 3524 So. Union Avė. 
Chicago, I'll.

PARSISDUODA saliunas ge 
roj vietoj išdirbtas biznis per 
daug metų. Priežastis pardavi
mo nesutikimas šeimynoje At
sišaukite 2551 Emerald Avė.

PARDAVIMUI Oakland tou
ring karas, puikiame mecha
niškame pacje'jime, išrodo ir 
bėga kaip naujas, 5 geri corc 
lajerai, bumperis, ratams rak
tas ir kili extra dalykai. Kaina 
bik^$300. Turi būti pamatytas, 
kad ^Vertinus, jį

Room 538
608 So Dearborn St.

Phone Harrison 4600

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda farma ant mainymo 

ant lotų ai’ namų, 360 akrų geros 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus m-iškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusius po $100 į metus.

55 akrai, geriausi budinkai, maši
nos, gyvuliai, žeme juodžemis. Kaina 
$3000, cash $1000.

RETAI ATSITINKANTI 
BARGENAI.

PARDAVIMUI — 
bučemę ir grosernę.
Atsišaukite pirm 7-tos va

landos vakare.
1731 South Union Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė. Visos mašinos yra 
gerame stovyje; 15 metų biznis yra 
išdirbtas. Renda labai pigi $12.50. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

1607 Garfield Blvd.

PARDAVIMUI lentos ir plytos, pi
giai. Wrecking Morris & Co. Car 
Shops

NATIONAL WRECKING CO. 
40th St. & Ashland 
Phone Yards 3800 
Klauskit karšapio 

arba
Steivart 3230

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir groserne už 

pusę kainos. Savininkas yra privers
tas parduoti iš priežasties nemokėji
mo biznio varyti. Yra nauji pikče- 
riai ir daug stako. Renda nebrangi. 
Biznis randasi Brighton Park. Gera 
įpielinkė ir bizniava gatvė. Atsišau- 
dt greitai, nes parduosiu į 3 dienas. 
<as pirmesnis, tas laimėsit. Kreip
ėtės pas

JOSEPH BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St.

BUČERNĖ ir groserne parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas ir išdirp- 
;as biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

No. 24

PARDAVIMUI saliunas vieta 
apgyventa visokių tautų, ge
ras biznis.

Apleidžiu miestą.
1457 So. Sangamon Str

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais, gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties aj)- 
leidimo miestą. Atsišaukite.

1908 Canalport Avė.

PARSIDUODA groserne ii 
bučernė iš priežasties, kad per
daug darbo, aš negaliu gauti dar
bininkų. Bus parduota greit ir 
pigiai, Victor Skodžius, 2219 
Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lysas 3 metams. Geisti
na butų greitai parduoti. Prieža
stis pardavimo, turiu Z bizniu.

1632 W. 46th St.,
Tel. Boulevard 0192

PARDAVIMUI saliunas ant Bridge- 
porto su 5 kambariais pragyvenimui 
iš užpakalio ir ant 2 flioro hotelis su 
7 ruimais su fornišiais. Lysas ant '3 
metų. Parduodam visą saliuną arba 
pusę dėl nesutikimo partnerių.

936 W. 33 St.

PARDAVIMUI keptuvė geroj vie
toj, naujam name. Biznis geras ir 
išdirbtas per keletą metų. Parduo
dam- visą biznį arba puaę. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

Box 26,

PARDAVIMUI groserne, de- 
likatescn, vaisių, Ice Creamo. 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis gera sena išdirbta ir pel
ninga. Parduodu nes turiu du 
biznius.

424 W. 31-st St.

PARDAVIMUI k rėkiu išve- 
žiiojimo biznis, su 2 trokais. 
Biznis daromas nuolat pieti
nėj daly miesto. Paaukuosiu 
už pinigus. 6307 S. Ashland 
Avė. Republic 3797

PARSIDUODA saliunas vi
sas ar pusė. Priežastis pardavi
mo turiu kitą biznį. Biznis se
nas ir geras.

936 W. 14-th St.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj ir visokių tautų ap
gyvento]. Pigi renda. Pardavi
mo priežastis patyrsite ant; 
vietos. 2463 W. Roosevelt Rd. 
Tel. West 6630.

PARDAVIMUI 
krautuvė, geroj vietoje, 
išdirbtas. Parduosiu

groserio 
Biznis 
pigiai.

4541 So. Hermi tage

PARSIDUODA kendžių gro- 
»erio storas. Geras biznis, gali
ma padaryti gerus pinigus. Par 
davimo priežastis turiu du bi
znius. 1971 Canalport Avė.

PARDAVIMUI šauciaus ma
šinos, mažai vartotos. Gerame 
stovyje, atrodo kaip 
Parduosiu pigiai, nes 
reikalingos. 1337 So. 
Cicero, III.

naujos.
man ne

PARDAVIMUI barbernė lietuvių 
apgyvento] vietoj. Aplinkui nėra ki
tos barbernės. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis pardavimai savininkas išva
žiuoja į Lietuvą, f

Atsišaukit k
2859 So. U^ipn Avė.

Tel. Yar<lsW86

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė visokiu tautų apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju i Lietu
vą. Kartu parduodu ir fornišius. 
Turiu parduoti į 2 dienas. Kaina 
$1,400.

2956 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučeme ir groserne 
kuri yra verta $2700, aš esu priver
stas parduoti už $1800. Iš priežas
ties, turiu papirkęs bizniavą namą. 
Kol dar raštai nėra suvaikščioję turiu 
parduoti tą bizniavą namą arba bu- 
černę ir grosern. Namas randasi ant 
bizniavęs gatvės.

Šitokia proga nepraleiskit^ nes kas 
pirmas tas laimes. Ir prašom 
nešti savp draugams.

Atsišaukit
JOSEPH K. SI MINAS 

3500 S’. Union' Avė.

pra-

PARDAVIMUI bučernė ir groserne. 
noriu parduoti greitu laiku, 
vedęs, perdaug darbo. 
visokių 
pigiai, 
šit.

. Esu ne- 
Biznis geras, 

tautų apgyventa. Parduosiu 
Atsišaukite, persitikrin-

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, tarpe svetimtaučių ir graži au
tomobilius mašina. Kas nori gali 
pirkti saliuną ir mašiną, o kas nori 
gali pirkti po vieną, katrą nori. At
sišaukit greitai, parduosiu pigiai. Ne
praleiskit progos. 5206 Wentworth 
Avė., Chicago, III. Klauskit Frank.

EXTRA
Pardavimui dviejų krėslų barzdas- 

kutykla; labai geroj vietoj ir pigiai; 
nėra kitos per šešis blokus. Parda
vimo priežastis viešai neskelbiama. 
Nupirksite už jūsų kainą. Atsišauki
te greitai (

Telefonu Canal 7345

PARDAVIMUI groserne ir bučer
nė, taipgi Pento ir geležies krautuvė 
atskiroj vietoj arba gali rendavoti, tu
ri būti parduota pigiai ir greitai, 
savininkas išvažiuoja ant farmos. 
sišaukit

6309 Archer Avė., 
Tel. Republic 2487

nes
At-

EXTRA BARGENAS
Bučernė ir groserne ant maino; 

biznis gerai išdirbtas. Savininkas 
turi du bizniu, negali užžiurėti. 1 Kas 
turite namą galit gauti gerą biznį, 
pasiskubinkite. Atsišaukite 1 
B. JASUDES IR M. ABROMOVICZ

2015 So. Robey St,

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ ąuikųs rakandai tu

ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzie Avė......

PARSIDUODA fomišiai 3 šmotų 
mahogany skurinis fronto setas, sta
las ,pianas, du nečiai ir kiti maži 
daiktai. Kaina $75.00. Galima gau
ti ir kambariai.

822 W. 35th St. 
front.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Stuts automobilius 

už repairing ir storeges ekspensus. 
Tai yra negirdėta proga, pigiai nu
pirkti gerą automobilių.

Kreipkitės į garadžių
J, PAWLOWICZ 

8222 So. Halsted St.

PARDUOSIU taxi cab Elcar 
1921 su myleriu. Gatavas va
žiuoti arba mainysiu ant tou- 
ring gero, ne dži linko.

1637 N. Wood St.

Autemobiilius ant pardavimo 
Nash touring, modelio 1921, 
penkių sėdynių; geros išlygos 
ir pigiai parduosiu.

3130 Harrison St.

$250 nuperka 4 pasažierių, 
sport model automobilių, ge
rame stovyje. Atsišaukite va
karais.

3154 So. Wai.Iace St. 2 lubos

PARIM VIM UI moto reik le
Excelsecoar model 1919. 
me stovyje. Parduosiu 
Atsišau'kite vakarais W. 
3142 W. 42-nd PI. 2-ros

NAMAI-ŽEME

pigiai. 
Melus 
lubos

MAINYMUI farma ant Chicagos 
propertės bilc kokioje apielinkėje 160 
akrų su gyvuliais, padarais ir gerais 
budinkais. Farma yra ¥2, mylios nuo 
miesto Lynden stoties Wis., priežas
tis apleidimo tos farmos, savininkas 
nusilaužė koją ir nebegali _ daugiau 
dirbti ant farmos^, tai dėlto ir ta far
mą atiduoda beveik už dyką. Del pla
tesniu žinių keripkitės į Mildos Real 
Estate Kompanija, 751 W. 31 St. 
Klauskite K. J. Fillipovich.

Parsiduoda Real Estate ofisas ir lai
vakorčių Siutimo Biuras, parduos pi
giai už pirmą teisingą pasiūlymą, nes 
savininkas eina kitan biznin. Del pla
tesnių žinių kreipkitės į Milda Real 
Estate Co., 751 W. 31st St. Klaus
kite K. J. Fillipovich.

Klaus-

Parsiduoda 3 aukštų b-zniavas mu
ro namas, 5 flatai ir storas dėl 2 au
tomobilių muro ‘ garadžius ir greta 
namo tuščias lotas, geroje biznio apie- 
linkėje, tą namą parduoda labai pi
giai. Kaina tiktai $17,000. Del pla
tesnių žinių kreipkitės į Milda Real 
Estate Co., 751 W. 31 St. Klauskite 
K. J. Fillipovich.

Reikalinga patyrusių Real Estate 4 
agentų, didelis pelnas tokiom ypa- 
tom, taipgi reikalingas vienas pusi
ninkas prisidėti prie biznio pageidau
jama, kad butų maždaug gabus biz
nyje ir reikia turėti nuosavą automo
biliu. Del platesniu žinių Mjjpkitės 
j Milda Real Estate Čo., 751 W. 31 St. 
Klauskite K. J. Fillipovich.

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 20 
akrų dirbamos žemes, obelių sodnas, 
6 kambarių, namas, didelė baimė ir 
kiti budinkai. Kita žemė miškas. Ši 
vieta gera auginimui paukščių. Ne
toli White Lake, Mich., vasariniai re- 
zortai. Kaina $2600. Pusė 
gaiš, kitus pagal sutartį.

FRANK SCHILLER, 
7020 So. Racine Avė.

pini-

BEVEIK PUSDYKIAI
Parsiduoda 2jų aukštų, 2 namai, 

vienas mūrinis kitas medinis, namai 
randasi geram padėjime, gražioj lie
tuvių apielinkėj, ir gerą nuošimtį ne
ša, savininkas parduos už $14,500 kad 
ir pigiau, arba bainys ant mažo na
muko, loto, farmos, bučęrnės, Dry 
Goods štoro, arba kitokio biznio, atsi
šaukit tuoj, nes namai turi būt par
duoti arba išmainyti į trumpą laiką, 
kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDUOSIU arba mainysiu 
farmą 120 akrų, 65 dirbamos, 
gera ganykla' ir gražus miškas, 
linga žemė ir geri budinkai. 
kios mašinos, taip yra ir kuliama 
mašina. Ant leikos krašto, kur žie
mą ir vasarą gali žvejoti. 17 karvių, 
3 geri arkliai, 14 kiaulių. ► Savinin
kas gyvena 14 metų ant tos farmos. 
Skolos neturi. Priežastis pardavimo, 
senatvė. Del platesnių žinių keripki- 
tės 3122 So. Halsted1 St., Chicago, III. 
Klauskit Anton Bružas.

80 akrų, 40 dirbama, likusi ganyk
la su mišku. Žemė visa juodžemis, 
geri budinkai ir visos mašinos; 5 kar
vės, 2 geri arkliai, 3 kiaulės. Tikrai 
puiki vieta. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo— vyro mirtis. Del plates
nių žinių kriepkitės prie Anton Bru
žas, 3122 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tel." Boulevard 0948 po 6 vai. vak.

gerą 
likusi 
Der- 

Viso-

PARDAVIMUI pigiai lotas 117x133 
kampinis 5 kambarių namas su beis- 
mantu, karštu vandeniu šildomas, 
kaina 3800, duosiu $2000 morgičio ir 
$1800 ant lengvų išmokėjimų. 
Šaukite

6309 Archer Avė., 
Tel. Republic 2487

Atsi-

Kas turite $12,000, tai 
nereikia šapoj dirbti iš 
to namo nupirkę galėsit 

pragyvetni.
A

Greitu laiku turi būt parduotas pi
giai 6 flatų mūrinis bildingas, 10' me
ti? senumo, prie pat Jackson Parko ir 
67 bulvaro, puikiausia vieta Chicagoj. 
Geriausia transportacija, 3 blokai nuo 
eleveitorio, pusė bloko nuo strytkarių 
ir pusė bloko nuo parko. Taipat arti 
visokios krautuvės. Namas yra at
skirai nuo kitų bildingų, pastatytas 
ant 2 lotų. 2 flatai po 6 ir 6 kamba
rius, , 4 flatai po 5 ir 5 kambarius. 
Flatai tik dabar visi naujai ištaisyti. 
Geriausios išdirbystės viduj, pagal šios 
mados. Beizmentas po visu bildingų; 
garu šildoma; garadžius 1 mašinai; 
rendos neša apie $500 į mėnesį. Visi 
rendauninkai garantuoti ant visų me
tų. Dabar visus lysus atnaujino; kai
na tik $32,500. Įmokėti reikia $12,000, 
o kitus savininkas paliks morgičius 
be jokių iškaščių ir ant lengvų išlygų. 
Tai išrokuokit viską kiek jums per 
metus pinigų kišenėj paliks. Tai kas 
manot tokį namą pirkt, tai atsiveŠkit 
depozitą, bo tas bargenas ilgai ne
bus; kas nupirks tas pelnys kelis tūk
stančius, bo ant ateinančių metų dar 
namai bus brangesni.

Kreipkitės pas

, --------------- <
Pardavimui puikus muro namas be

veik naujas; 2 augštų; 2 fletai po 6 
kambarius; karštu vandeniu šildomas 
su dvejais boileriais; puikus cimen- 
tuotas beismantas su skalbykloms ir 

kaina $11,000, 
namas yra tik-

Pardavimui 2 augštų muro namas 
po 4 ir 5 kambarius; su gasu, elektra, 
maudynėms ir kitais parankumais; 
yra furnasų šildomas ant pirmo fle- 
to ir yra puikus beismantas; kaina 
$7,500, vertas $9,000.

Pardavimui 4 fletų muro namas 2 
fletai po 5 kambarius ir 2 po 4 kam
barius; su štymu šildomas; antri me
tai kaip statytas pagal naujausios 
mados; rendos neša $2,760 į metus; 
namas randasi puikioj vietoj netoli 
vienuolyno; kaina $23,000; nereikia 
visų pinigų.

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius; apie 6 metai 
statytas; namas randasi Brighton 
ParkepJkaina $4,000; visų pinigų ne
reikia.

Pardavimui vieno pagyvenimo mu
ro namas su 5 kambariais; prieš karę 
statytas su gasu, elektra, maudyne ir 
kitais parankumais; gera vieta gy
venti ant tyro oro ir laikyti naminių 
paukščių; lietuvių apgyventa vieta; 
kaina $4,500.

Norėdami plačiau dažinoti apie 
viršminėtus namus atsilankykite die
na ar vakarais pas >

BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av. (prie California Av.)

I parankumais;
40" akrų, budinkai, mašinos, gyvu-1 "apvertas 113 000^ 
li nr>vi 19 olrrn cnrlnn 'žnmo <w>m. Fal Velias $iO,UUU.liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 

visa dirbama. Kaina $2000, cash $500. 
Kreipkitės pas m-ane, gausite far

mą kokios reikalausit.
6 vai. vakare ir nedėldieniais, arba

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, 

, 2 aukštas, frontas.
III

PARDAVIMUI namas si 
groserne arba mainysiu an 
dviejų augš'lų namo be biznio, 
arba parduosiu grosernę atski
rai. Savininkas 2125 W. 24 St

ŪKININKŲ ATYDAI.
Pats ūkininkas busi Chica

goj iš didžiosios Lietuvos ūki
ninkų kolonijos; čia ūkės yra 
labai nupigintos taip kaip nie
kas nebuvo girdėjęs, malonė
kite visi atsilankyti ar kreiptis 
laliišku, gausite teisingą ipatar- 
navimą. 5 ūkės ant mainymo, 
ant miestų namų, jis pats 
bus iki 17 gegužes Chicagoj. 
ŪKININKAS, 2047 W. 23 St., 
2 lubos iš fronto.

BARGENAS Brighton Parke, mū
rinis namas 2 pagyvenim-ai po 6 kam
barius, elektra, maudynės ir gasas, ci- 
mentuoas beizementas. Parsiduoda 
tik už $10,000.

Farmal40 akerių Miehigano Val
stijoj. Su visais budinkais, gyvuliais 
ir visomis mašinomis. Parsiduoda už 
$9,000, galima mainyti ant namo bile 
kur. Atsišaukite
B. JASUDES IR M. ABRAMOVICZE 

2015 So. Robey St., 
Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

Parsiduoda 2^jų aukštų muro na
mas, po 4 kafnbarius, namo paranka
mai vėliausios mados, garadžius 2 
mašinoms, \ savininkas parduos už 
$8,500 arba pigiau, turėdami $3000, 
<ad ir mažiau galėsit nupirkt, liku
sius kaip renda, nepraleiskite to bar- 
geno, nes bargenas ne visados pasi
taiko, reikale kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kil
dare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3,950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pamatykit savininką.

Room 304,
10 N. Clark St.

PARSIDUODA gražiausis kampas 
ant Bridgeporto, 3258 Emerald Avė. 
su 2 flatų mediniu namu po 5 kamba
rius ir tinkamas visuokiam bizniui. 
Antras naujas mūrinis namas 72-10- 
12 So. Carpenter St. 4 flatai po 4 
kambarius. Rendos $150 j mėnesį. 
Namas ant 2 lotų. Kaina $16,000. 
Kreipkitės pas savininką.

3258 Emerald Avė.

PARDAVIMUI du lotai, vienoje 
vietoje. Geroje vietoje, tinkanti biz
niui, prie Western Avė. ir 44 gatvės. 
Parduosiu pigiai.

MARTINAS SULA, 
4716*80. Marshfield Avė.
Phone Boulevard 2422

PARDAVIMUI lotas, labai 
gražioj vietoj, Brighton Parke. 
Lotas randasi ant Califorųia 
Avė, arba mainome ant auto
mobilio'. Atsišaukite 4347 So. 
VVhippIe S t.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų gro- 
serio biznis, garadžius 2 karų, 
Rendos neša 100. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. 5752 S. Racine Av 
Teik Wentwirth 7363

PARDAVIMUI 4 kamb. na
mas ir % akro žemės. Didelis 
bargenas, 5242 S. Rutherford 
Avė., (68 Avė.), 2 blokai j 
šiaurę nuo Archer Avė.

Geo. Naburg.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas. Gera vieta šaita
nui arba aptieikai. Randasi 
PĮet-wka!rinč|j daly miesto, 
šaukite Lafayette 5370

PARDAVIMUI 2 augštų, 4 
flatų namas, geras biznio kam
pas, netoli 55 St. ir Racine Av. 
Puikus investmentas, šaukite 

Boulevard 6245

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

So. Kildare Avė. Lotas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

2 AUGŠTŲ frame namas prie Union 
Avė. tarpe 37 gatvės ir 38 St., ant ce
mentinio pamato, naujas plumbingąs, 
elektra, augštas beizmentas, labai ge
rame padėjime, kaina $3700. $1250 
įmokėti, kitus po $50 į mėnesį.

2 augštų mūrinis namas, krautuvė 
ir 6 kambarių flatas, beveik naujas, 
karštu vandeniu šildomas, _ krautuvė 
išrendavota ir lysas išsibaigia liepos 
31, 1923. Kaina $14,000.

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

AR TURI 3 TŪKSTANČIUS

Parsiduoda arba išsimaino ant na- 
no 60 akerių farma, 23 mylios nuo 
Chicagos, netoli Leafy Grove, 6 rūmų 
naujas namas, elektra ir maudynė 
taipgi ir kitos naujos triobos, elektra 
apšviečiamos, 3 arkliai, 10 karvių, 17 
kiaulių, 65 vištos, 7 antys. Visi įran
kiai, katrie tik reikalingi prie ūkės 
Parsiduoda už 3 Tūkstančius įmokėji- 
nvui, likusius kaip renda.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

BARGENAS 3125 S. UNION AVĖ.
2 flatų mūrinis naujas namas, po 
kambarius, visi įtaisymai, 4 auto 

mobilių mūrinis garadžius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo ar loto.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

PERKAM, PARDUODAM 
ir mainom namus, farmas ir visokiu? 
biznius.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA medinis nau
jas namas 3 dideli kamb. ir bei- 
zementas, turiu išvažiuoti į Eu
ropą pigus tik $2100. Atsišaukit 
5209 S. Keating Avė., puse blo
ko nuo Archer Avė. į vestus.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5-6 kambariai, elektra, maudynės, bei
zementas. Parduosiu už $7,500. Ran
dasi ant 48 Ct., Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5-6. 
kambariai, elektriką, maudynės, bei
zementas. Randasi ant 48 Ct., Cicero. 
<aina $11,500.

65x125 pėdas kampas ant 48 Ct. 
Cicero. Parduosiu už $5500.

2 pagyvenimų mūrinis namas, Sto
ras, 4 kambariai ant 2-rų lubų, 4-6 
cambariai, 4 kambariai beizemante. 
Rendos $160. Kaina $15,500. Mūri
nis garadžius dėl 2 mašinų ant 48 
Avė. Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5-6 
cambariai, viskas įtaisyta pagal vė- 
iausios mados su extra lotu. Par

duosiu už $14,300, 50 Avė. Cicero.
4 pagyvenimai, mūrinis namas, 3 po 

4 kambarius 1-5 kambariai, lotas 50x 
125 pėdų. Parduosiu, už $13,000, 48 
Ct., Cicero.

Mes turime taipgi labai gerų me
dinių narni} Ciceroj ir apielinkėje.

Atsišaukite
4922 So. Ashland Avė., 

Klauskit J. Petraitis

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, apačio saliunas ir 
erautuvė, bolių ale, iš šono vasarinis 
daržas ir kambariai gyvenimui, gera 
transportacija, parduosiu pigiai už 
cash. Atsišaukite 2 Broadway, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 624.

PAGiA|U musų naują koloni
zacijos planą, su mažai pinigų, 
ritus be nuošimčių, jus galite 
pdrkti 12% įpllaukų fauną, su 
nauju namu. Atsišaukite arba 
rašykite. J. L. Wells, 22 W. 
Monroe St., Chicago, 111.

808 W. 33 PI., arti Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550

EXTRA BARGENAS
Pardavimui namas labai pigiai 

2 augštų, su visais moderniškais 
įtaisymais, po 6 kambarius. Pir
mas augštas, karštu Vandeniu 
apšildomas. Aržuohi baig
tas, akmeninis frontas ci- 
mentuotas skiepas, garadžius 1 
mašinai. Morgičius $4,500, įmo- 
kėt reigalinga.$4,000. Kaina $11- 
000. P. švelnis, 1443 N. Paulina 
St. Armitage 6411.

WEST PULLMANAS
Tai yra vienas iš puikiausių gyveni
mų, tyras oras, darbai nuolatiniai, 
pragyvenimas normališkas, tūkstan
čiai lietuvių gyvena linksmai ir lai
mingai. Svetimtaučiai veržiasi į ki
tas dalis miesto, lieka tuščių namų 
pardavimui ir pigiai. S. Markūnas, 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių namas, ap

tverta aplinkui 3 lotai, daržinė ir viš- 
tininkas, garadžius ir tt. Pigiai už 
cash arba pasiulykit maina. Klaus
kit Yonaitis, G. B. Jack & Co., 2808 
Van Buren St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, 6252 So. Honore St., 6-5-5-5 
kambarių, geros rendos, 2 karų ga
radžius.

RICHARD KEARNEY & CO., 
932 W. 54 PI. 

Tel. Blvd. 6245

PARDAVIMUI Bargenas, 3 
augštų mūrinis, 6 fialų namas, 
3009 So. Parnell Avė.

Atsišaukite:
3825 Archer A ve

I^ARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, gasas, elektra, 
kieto medžio užbaigimo. Mū
rinis garadžius dėl 2 karų. Pi
giai aplkainuotas. Wm. Heiser 

2414 W. 34-th St.

Farmos turi būt greit 
parduotos

Musų didžiausioj lietuvių 
kolonijoj už pusę kainos negu 
jos vertos; 40 akrų, gera že
mė, budinkai, gyvuliai; užsėti 
laukai, $2000, įmokėti $500. 
360 akrų, 160 akrų dirbamos, 
200 akrų miškų. Miškas šian
dien vertas $2500 ir parduodu 
už $4600. Įmokėti $600, o li
kusią sumą per 40 metų išmo
kėti; 582 akrų geros žemes; ge
ri budinkai, gyvuliai, padar
gai. Viskas už $10,000. Įmokė
ti $5000. Klauskit:

P. D. Andrekus,
Pentwater, Mich., Box 107

MOKYKLOS
VALENTINftS DRE8SMAKING 

COLLEGE.
2407 W«et Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atrineikit audlklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininką.


