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Francija susitaikė 
su Vokietija?

Daug žmonių žuvo

Rusija nebenori daugiau 
nusileisti Anglijai

- --------------- /

Priešinasi paskiausiai Anglijos 
notai, reikalaujančiai pasi
traukti iš Persijos ir Afga
nistano.

MASKVA, geg. 31. — Ru
sijos valdžlia su •susi rupliu imu 
svarsto vėliausius Anglijos rei-

Pranašauja gatvekariy 
darbininku streiką

—L—
Streikas darosi neišvengtinas, 

kompanijoms atmetant dar
bininkų reikalavimus.

CHICAGO. — Gatvckarių 
darbininkų unijos prezidentas 
Quinlan vakar pareiškė, kad 
gatvekarių ir elevatorių dar-

Anglija rengiasi pasitraukt 
iš Dardanely

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
31.— Turkijos laikraščiai rašo, 
kad Anglija jau pradėjo reng
tis evakuoti Dardanelus.

3 žmonės užmušti
Ruhr streikas baigiasi

Rusijos-Anglijos kivirčiai tęsiasi
nu gesinti gaisrų nuėjo niekbis irFrancija susitaikiusi su gražus operos triobesys liko

Vokietija ugnies sunaikintas.

Belgija skaudžiai jaučia oku
pacijų ir privertusi taikintis

LONDONAS, geg. 31. >- 
Daily News Paryžiaus kores
pondentas praneša, kad Fran
cija ir Vokietija sušitaikė 
Ruhr klausimu. Koresponden
tas sako, kad jis gavęs tų ži
nių iš labai autoritetingi} šal
tinių. Žinia rodo, kad buvo 
vedamos slaptos derybos, bet 
smulkmenų nepaduodama. '

Vėliau tas pats korespon
dentas pranešė, kad kitomis jo 
gautomis žiniomis, tas klausi
mas yra rišamas, bet kiti tvir
tina, Jkad Ruhr kjausamais 
praktiškai jau yra išrištas.

Iš paskesnių žinių matyt, 
kad susitaikymas įvyko delei 
Belgijos permainymo savo nu
sistatymo, taip kad Francija 
turėjo bandyti taikintis. Bel
gija pamatė, kad Ruhr okupa
cija jai pačiai labai kenkia, nes 
naikina Belgijos prekybų, su
mažina gabenimų prekių per 
jos šalį ir kad todėl bedarbė 
Belgijoj padidėjo, o pragyve
nimas pakįlo.

4,600 žmonių žuvę 
Persijoj

Daug žmonių žuvo 
Petrogrado teatre

ALLAHABAD, geg. 31.
Žemės drebėjimas šiaurinėje 
Persijoje tebesitęsia. Vėliau
siomis žiniomis, toje nelaimė
je žuvo 4,600 žmonių. šeši 
miesteliai liko visai sunaikin
ti, o išlikusieji gyventojai iš
bėgiojo į laukus.

Ruhr angliakasiu streikas 
apsistoja

Didžiuma angliakaslių sugrįžo 
į darbų. Riaušėse užmušta 
40 žmonių, sužeista 300.

BERLINAS, geg. 31. — Iš 
Esseno pranešama, kad kelios 
dienos atgal įvykusiose Ruhr 
distrikte riaušėse 40 žmonių 
liko užmušta ir 300 sužeistų 
žmonių guli ligoninėse.

Darbas atsinaujino didžiu
moj kasyklų.

Anglių kaina visoje Vokieti
joje pradedant nuo rytdienos 
bus pakelta 53 nuoš. iš prie
žasties dar didesnio nupuoli
mo Vokietijos markės ir de
lei pakėlimo algų angliaka
siams.

kalavimus Anglijos-Rusijos ki- 
' virčiuose. Tarp tų reikalavi- 
f mų esųs ir reikalavimas, kad 

Rusija atšauktų savo atstovus 
iš Persijos ir Afganistano, ku
riuos kaltinama, kad jie buk 
vedų propagandų prieš Angli
ju-

Tonas oficialines presos 1*0- 
do, kad Rusija jau nusileido 

kiek tik ji galėjo nusileisti. 
“Visas dalykas dabar priklau
so nuo Anglijos viešosios nuo
mones,” sažo Izvestija.

Svarbiauisu dalyku skaito
ma Anglijos reikalavimų dėl 
Persijos ir Afganistano.

Anglijos nota Rusijai
Reikalauja, kad Rusija sustab

dytų propagandų prieš Ang
liju.

LONDONAS! gej|. i31. — 
Anglijos nauja nota Rusijai 
tapo pasiųsta. Iš užsienio mi
nisterijos gautomis žiniomis, 
nota esanti drauginga, bet rei
kalauja, kad Rusija sustabdy
tų propagandų prieš Angliju. 
Ministerijos valdininkai sako, 
kad dabar nesutikimai tarp 
Anglijos ir Rusijos užsibaigs.

Nota priima Rusijos pasiū
lymų užmokėti už Rusijos su
ėmimų Anglijos žvejų laivų ir 
už nužudymų Davison ir areš
tavimų korespondentės.

Dlavisono našlei bus užmo
kėta $50,000, o koresponden
tei už areštų $15,(XX).

bininkų streikas Chicagoje da
rosi neišvengtinas. Kompani
jos griežtai atmetė darbininkų 
reikalavimus ir. darbininkams 
nieko kito nebeliko, kaip strei
kuoti. 1

Tečiaus dar nežinia kada 
streikas prasidės, nes balsavi
mo apie streiko paskelbimą 
dar nebuvo. Apie tai jjatys 

(larbiniinka1! nusipręs ateinantį 
pirmadienį.

Mayoras Dcver deda pastan
gų streiko neprileisti, bet tos 
pastangos dar nedavė jokių 
pasekmių', šliamįdie įvyks gal 
paskutinis kompanijų ir dar
bininkų pasitarimas, kuris ga
lutinai nulems taikų ar strei
kų.

Janitoriy unijos viršininkai 
eis kalėjiman

Apeliacijų teismas atmetė jų 
apeliacijų.

CHICAGO. — Pereitų tre
čiadienį automobiliai užmušė 
tris žmones. Šiemet automo
biliai užmušė jau 270 žmonių.

Mirė kongresmenas
WILSON, N. C.. 31. i—

Vietos ligoninėj šian<lie, po il- 

gos ligos, pasimirė kongres- 
manas Claude Kitchin, . buvęs 
laike karo demokratų vadovas 
atstovų bute. Jis ir dabar skai
tėsi demokratų vadovu, nors 
kongrese nebedalyvavo jau 
apie dvejetų metų.

Jis išbuvo kongrese apie 20 
metų ir prie Wilsono patapo 
demokratų vadovu. Jis buvo 
vienas iš nedaugelio tų atsto
vų, kurie balsavo prieš paskel
bimų karo, nors paskui, laike 
karo, karų jis rėmėvisomis sa
vo jiegomis. Nors delei ligos 
jau senai jis nedalyvauja kon
greso posėdžiuose, bet perei
tų rudenį jį vėl išrinkta kon
gresam Jo mirties buvo jau se
nai tikėtųsi.
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Klaipėdos Lietuvių ‘Žodis
Amerikiečiams

Mažosios Lietuvos vadai kreipiasi per “Naujienų” Redakcijų 
sekančiu laišku į Amerikos lietuvius:

Klaipėda, 17. 5. 23.
GERBIAMI BROLIAI IR GERBIAMOS SESELĖS 

LIETUVIAI IR LIETUVĖS AMERIKIEČIAI

Mes pasiliuosavome iš svetimųjų ponystės, kuri mus virš 700 
metų slėgė, mus niekino ir musų teisių neatbojo, vergė ir kanki
no! Musų pasiliuosavime teikė pagalbų apart Lietuvos šaulių 
pasišventimo ir Amerikiečių dolerių pašalpa, labai didžios ver-i 
tės. Atjausdami ėsų Amerikiečiams kalti ne vien tik dėkingumo, 
bet stačiai esame Jums kalti atsilyginti. Mes siūlome Jums, 
grįžti pas musų, į Klaipėdos Kraštų, kuris dabar yra autonomė1 
Lietuvos dalis; čion pasirinkti sau gyvenimų, ar tai ūkį, ar tai 
fabrikų, ar tai laivininkystę ar tai amatų ir t.t. Mes siūlome Jums 
visokius palengvinimus apsigfyventi ir laukiame Jus sug-rjfctant. 
Butų pageidaujama, kad pirm sugrįžimo mums praneštumėte 

raštu savo užsiėmimo projektą, kad mes don Jums visuokuo1 
galėtumėm patarti.

Sveikiname Amerikiečius
Maž. Liet. Vyriausias Gelbėjimo Komitetas

Pirmininkas (pas.) Martynas Jankus.
(Antspauda)

HELSINGFORS, geg. 31. — 
Gautomis žiniomis, Petrogra
do opera pereitų naktį sudegė- 
ir daug žmonių žuvo kįhis pa-? 
nikai ir visiems šokus prie du
rų.

Laike lošimo drabužiai vie
no aktorių užsidegė ir greitai 
padegė scenerijas. Nors grei
tai nuleista saugiųjų užlaidų, 
tečiaus panika jau buvo ap
ėmusi publikų, kuri grūdosi; 
prie durų, vieni kitus, minda
mi po kojų. Žinia nepaduoda 
kiek žmonių žuvo, bet tik pa
sitenkina pasakymu, kad “daug 
žmonių užmušta ir dar dau
giau sužeista”.

Ugniagesių pastangos už-

Ruhr streikieriai grįžta į 
darbą

DUSS’Eff-DOR.F, geg. 31. — 
Visos Ruhr industrijos, kurios 
užsidarusios dėl 500,000 dar
bininkų streiko, tikisi vėl dirb
ti pilna spėka ateinančių sa
vaitę.

Tūkstančiai darbininkų įjau 
vakar sugrįžo į darbų. Jie ope
ruoja pumpas kasyklose, ku
ria krosnis ir prirengia ma
šinas atnaujinimui darbo. Di
džiuma darbininkų sugrįš į 
darbų kaip tik dirbtuvės pri
rengs vėl pradėti dirbti.

Tikisi paliunsavimo chiuie- 
čiy suimtyjĮ

Du suimtieji svetimšaliai jau 
tapo paliuosuoti.

CHICAGO. — Apeliacijų tei
smas vakar atmetė janitorių 
unijos prezidento William F 
Quesse ir kitų devynių tos 
unijos viršininkų apeliacijų ir 
patvirtino kriminalinio teis
mo nuosprendį, kuriuo tie uni
jos viršininkai liko nuteisti ka
lėjiman už vertimų janiter 
rašytis unijon, už uždėjimų pa
baudų ant namų savininkų, už 
peržengimų unijos taisyklių ir 
už jų kovų su tais namų sa
vininkais, kurie samdosi neor
ganizuotus janitorius. Juos vi
sus nuteista nuo vienų iki pen
kių metų kalėjiman po nagri
nėjimo jų bylos du kartu, nes 
pirmu kartu jury neįstengė su
sitaikinti tarp savęs.

Nuteistieji veikiausia’ ape
liuos dar į augštesnį teismų.

IŠRINKO JURY POLITI
KIERIAMS TEISTI.

šešias savaites rinko jury Lun- 
din ir mokyklų tarybos na
rius už graftą teisti.

WASHINGTON, geg. 31. — 
Valstybės departamentas, ga
vęs žinių nuo savo diplomati
nių atstovų Chinijoje, paskel
bė, kad jis tikisi, jog visi chi- 
niečių banditų suimtieji sve
timšaliai bus veikiai paliuo
suoti. Darybos tarp Chinijos 
valdžios ir šantungo banditų 
einančios sėkmingais iir gali
ma tikėtis susitaikimo, sako de
partamentas.

Du chiniečių banditų suim
tieji svetimšaliai, vienas ame
rikietis ir vienas anglas, jau 
tapo paliuosuoti be jokių sųly- 
gų. Iš to manoma, kad ir ki
ti irgi bus neužilgo paliuosuo- 
ti. Buvusieji suimtieji sako, 
kad bandjitai vtis labiau nori 

taikintis.

Turkija nusileidžia Italijai
X _____________ k_

LAUSANNE, geg. 31. — 
Turkai artimųjų rytų taikos 
konferencijoj ė atsiėmė savo 
reikalavimų sugrųžiifti jiems 
salų Castelorizo, Mažosios Azi- 
jos pakraščiuose, tuo pripažink 
darni tų salų Italijai.

Apie tai paskelbta po Tur
kijos ir Italijos delegatų pasi
tarimo.

Korė kitus, pats pasikorė.

darbdj spaudimas,

Darbų Netrokšta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad 

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

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

Verčia Japoniją taikintis 
su Rusija

TOKIO, geg. 31. — Didelis 
remiamas .preky

binių interesų, yra daromas į 
valdžių, kad privertus jų at
naujinti derybas su Rusija. Ke
li kabineto susirinkimai buvo 
laikomi apsvartymui to daly
ko, bet prie jokio nutarimo 
neprieita. Sekamas kabineto 
susirinkimas įvyks birželio 2 
dienų.

Autoritetingai pareikšta, 
kad Japonija nepripažins be- 
sųlyginiai Rusijos valdžios, 
kaip to reikalauja Rusijos at
stovas Joffe*

Bankrutijo turtinga 
brokerių firma.

NEW YORK, geg. 31. — 
Turtinga brokerių firma Jonės 
& Baker, kuri turėjo skyrius 
visuose didesniuose miestuose, 
bankrutijo ir jai tapo paskir
tas receiveris.

Jai bankrutijus, žmonės, ku
rie per tų firmų pirkosi Šerus, 
veikiausia pražudys keletu mi- 
lionų dolerių, nes ji varė la
bai platų (biznį; Firma betgi' 
tvirtina, kad ji gal galėsianti 
atmokėti visas savo skolas.

BERLINAS. — Vietos rusų 
laikraštis paduoda žinių, kad 
vyriausias Rusijos “čekos” ko
rikas Jukov, kuris pakorė apie 
2,000 žmonių, jau atliko pas
kutinį korimo darbų — pats 
pasikorė. Tas laikraštis sako, 
kad čeką viso nužudė 1,766,- 
168 žmones.

CHICAGO. — Vakar, paga
lios, tapo išrinktas jury, kuris 
turės teisti buvusį Chicagos po
litinį bosų Fred ILundin ir 21 
kitų politikierių, jų tarpe ke* 
lis mokyklų tarybos narius, už 
graftų mokyklų taryboje. Iš
rinkimui jury ėmė šešias sa
vaites ir buvo išklausinėta ly
giai 900 kandidatų j jury, iki 
rasta 12 priimtinų abiems pu
sėms žmonių.

Kadangi bylos nagrinėjimas 
tęsis keletu mėnesių, tai bus 
išrinktas ir 13-tas žmogus į 

jury, kuris užims jury vietų 
tik tada, jei kuris jury narys 
susirgtų.

Šiandie; ti^Imųsi, prasidės 
tikrasis nagrinėjimas tų poli
tikierių bylos ir statymas liu
dininkų.

Nors ir ilgai jury buvo ren
kamas, bet visgi jį išrinkta 
daug greičiau, negu buvo ti
kėtųsi, nes visi manė, kad 
jury rinkimas užtruks mažiau
sia du mėnesius.

-• ■■»¥.. —už

šoko 195 valandas — išėjo iš 
proto.

Italijos kairieji socialistai 
išteisinti

LONDONAS, geg. 31.— Ita
lijos atstovų buto narys Me- 
notti Serrati ir kiti žymus kai
rieji socialistai liko išteisinti, 
sako Milano žinia. Jie buvo 
kaltinami už suokalbį prieš 
valstybę ir teismui juos ištei
sinus, jie tapo paliuosuoti.

Serrati yra redaktorius bu
vusio socialistų laikraščio 
Avanti. Jis nesenai lankėsi Ru
sijoje ir dalyvavo komunistų 
internaęionailo suvažiavime, 
kuriame buvo nutarta prodė^ 
ti griežtų kovų su fašistais. In
ternacionalas Jišlcjido ir atsi
šaukimų į Italijos darbininkus, 
kviečiantį juos nuversti fašis
tų valdžių. Vėliau įvykusiame 
Italijos socialistų suvažiavime 
Serrati ir jo sekėjai pasitraukė 
iš partijos ir nuėjo su komu
nistais. Jo laikraštis pasmerkė 
tokį Serrati nusistatymą, tad 
jis pašalino senuosius redakci
jos darbininkus, o paskyrė ko
munistus. Neužilgo po to Ser
rati ir jo laikraščio štabas ir 
tapo areštuoti.

r‘ Sugavo 42 šmugeliu gabe
namus immigrantug.

TARPON SiPRlINGS, Fla., 
geg. 31. — 42 immigranlai iš 
Ispanijos ir Italijos, kurie 
šmugelio keliu bandė šiandie 
įsigauti į Jungt. Valstijas, ta
po suimti ir išgabenti į Tam
pa kalėjimą. Jie sakosi užmo
kėję po $140 už kelionę ir už- 

! tikrintą (važiavimą į šią ša- 
ii-

CHICAGO. — Bernard Krell, 
kuris turėjo viso šešias pa
čias, liko nuteistas nuo 1 iki 
3' ihetų kalėjiman už apsive
rtimų su šešta pačia dar nesu
kakus metams po persiskiri- 
mo su penktąja pačia, kas yra 
draudžjiama ll^nois valstijoje.

šiandie — giedra; nedidelė 
perinama temperatūroje.

Saulė teka 5:17 v„ leidžiasi 
8:18 v. Mėnuo teka 9:50 v. v.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 31 dieną, užsienio pi- 

rtgu ne mažiaus kaip už 254)00 dolerių 
mn buvo skaitoma Amerikos pmL

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.63
Austrijos 100 kronų________ %c
Belgijos 100 merkių .......... $5.69
Danijos 100 markių .......... $18.5?
Finų 100 markių ................... $2.7$

. Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų .................  $4.7(
Lietuvos 100 Litų_____ ......  $10.00
Lenkų 100 markių ______ __ j Uc
Norvegijos 100 kronų........... $16.68
Olandų 100 guldenų ........... $39.20
Šveicarų 100 markių ...........  $18.05
Švedijos 100 kronų __ ______ $26.68
Vokietijos 100 maifciiį Ūc

RANGER, Tex., geg. 31. — 
W. E. McMilIin iš Los Ange
les šoko 195 vai. ir 15 min. 
Butų ir ilgiau šokęs, bet jį su
stabdyta. Sustabdymui jis pa
sipriešino ir bandė šokti per 
langų. Nuo ilgo šokimo jis iš
ėjo iš proto ir dabar guli ligo
ninėj.

Margaret Coller šoko 191 
vai. 30 min. Tai ilgiausias mo
teries šokio rekordas.
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TRINIDAD, Colo., geg. 81. 
— Manoma, kad) pakvaišusi 
delei vyro mirties porų dienų 
atgal, Mrs. Mary Yauk, 29 m., 
nušovė tfavo dvi dukteris, 8 
ir 4 metų ir pašovė savo 17 
mėn. sūnų, o paskui ir pati 
nusišovė,

Ar Greit Galės Jusli Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimų nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties j Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerj. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Cliicago, UI.
ig: •’'K j’i ■> . i
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Kas Dedas Lietuvoj
Iš Klaipėdos krašto

vystosi gana sėkmingai. Už
sienio valiuta prieš dvi savai- 
ti siekė 37,253,324 latų, o ba
landžio 25 d. — 42,159,086 lu
tai.

—Dviejų savaičių laike Lat
vijos banko pajamos pervirši
jo išlaidas 398,217 latų.

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ SUSI
VIENIJIMO REZOLIUCIJOS.

Balandžio 24 d. buvo Klaipė
dos lietuvių susivienijimo susi
rinkimas, kur vienu balsu buvo 
priimta rezoliucija. Joje ra
ginama valdžia tvirtai laikytis 
ir kovoti prieš krašto išdavi
kus, reiškiama protestas San
tarvei už neteisingą Vilniaus 
atidavimą lenkams; griežtai 
nusistatoma prieš bet kurį len
kų įsileidimą Klaipėdon; pra
šoma Lietuvos Vyriausybes 
neužmegsti su Lenkija jokių 
santykių, kol ji neatitaisys Su
valkų sutarties sulaužymo ir 
kviečiama visus dar vergau
jančius brolius nenusiminti ir 
kantriai laukti, kol visa išsi- 
liuosavusioji Lietuvos dalis su
siburs ir juos švariuos:

Latviai dėl prekybos su 
kaimynėmis valsty

bėmis.

ŽODIS DIDŽIOSIOS LIETU
VOS BROLIAMS.

— Latvių spaudos žiniomis, 
Latvių ministerių kabinetas nu
taręs, darant prekybos sutari, 
su Rusais, duoti jiems dides
nių privilegijų, negu kitoms 
valstybėms surištoms su lat
viais draugingomis sutartimis. 
Dlar didesnių privilegijų negu 
Rusai, gausią Latvijoj tik Lie
tuva ir Estija, su kuriomis 
Latviai nori padaryti muitiniu 
uniją. z

—Rygos uosto darbininkai 
balandžio 15 d. nutarė strei
kuoti, reikalaudami po 240 rb. 
dienai. Dirba tik tautinės dar
bo sąjungos nariai ir inkari- 
ninkai. Streikuojančiųjų dar
bininkų priskaitoma apie 2000 
žmonių.

Ryga. — Latvijos karo inva
lidų sąjunga įteikė ministerių 
kabinetui sumanymą išleisti 
ypatingas pašto markutes, nuo 
kurių bus imamas tam tikras 
piniginis priedelis karo inva

lidų naudai. Numatyta kiek
vienos išleidžiamos serijos 
200,000 markučių pažymėti 
tam tikru užrašu ir piniginio 
priedėlio didumų; tas sumany
mas duosiąs apie 3 mil. rub. 
pelno metais. Be to, karo in
validų naudai Latyijo/je daž
nai ruošiamos piniginės lote
rijos.

LATVIŲ NUSISKUNDIMAI.

Ryga. E. Latvijos uosto trans
porto artelių vedėjai nusiskun
džia, kad jietns pastaruoju laiku 
tenka rimtai skaitytis su Danc- 
ko ir ypatingai Klaipėdos konku
rencija. Užsienių firmos savo 
laivus nusistačiusios ateity siųs
ti geriau į minėtus uostus, nes 
iškrovimo darbai apsieina nepa
lyginamai pigiau. Ypatingai 
konkurejncija gresianti Liepo- 
jaus uostui.

I
 Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 

Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

MĖLIS PAŠARINIS PIKNIKAS
Rengia

BALTO DOBILO JAUNUOLIŲ KLIUBAS

Nerišlioj,^Birželio 3,1923 
CERNAUSKIO DARŽE 

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryto iki vėlai vakare. 

Muzika geriausia.
Kviečiame visą jaunuomenę atsilankyti ant 

šito iškilmingo pikniko. Komitetas.

a————■ ........... ........ ....

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35tti Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774.

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

i Į

Balandžio 25 d. -“Prūsų Lie
tuvių Balsas” įdėjo Klaipėdos 
krašto lietuvių “Atvirą žodį Di
džiosios Lietuvos Broliams“. 
Jame primenama garbingas 
Klaipėdos prisijungimas prie 
Lietuvos, to prisijungimo kar
žygių nuopelnai, klaipėdiškių 
pasitenkinimas dabartine Lie
tuvos kariuomene. Plačiai des- 

'tydaini, kaip galima greičiausia 
prikelti bundančią tautą ir 
amžinai užmiršti skyrusią sic- 

. na, klaipėdiškiai prašo Didž.
Lietuvos jų kraštui siųsti val
dininkus tik tokius, kurie ge
rai pažįsta Vakarų Europą. 
Tik tuo esą bus galima visai 
nutildinti vienintelį Maž. Lietu-

Ryga. — Nuo birželio 15 d. 
visoj Latvijoj prasidėjo žemės 
ūkių surašinėjimas ir baigsis 
jis liepos mėn. 15 d. spalių 
mėnesį surašinėjimo rezulta
tai bus paskelbti. Surašinėji
mui Latvija paskirstyta į 5 
apygardas. Priruošiamieji dar
bai jau pradėti. Surašinėjimas 
atsieisiąs Latviams apie 3 mil. 
rublių.

Ryga. — Balandžio 27 d. iš 
Rygos |iabėgėlių etapo busto 
pabėgo tūlas St. Mušinskis, 23 
m. amžiaus. Jis sulaikytas tarp 
Meitenės ir Jelgavos ir parodė 
Lenkijos pasą. Latvijos krimi
nalinė policija mano, kad jis 
yra vienas tų 13 nusikaltėlių, 
kurie išbėgo iš Kauno kalėji
mo. Išbėgdamas Mušinskis dar 
apsivogė.

ŽEMĖS ŪKIO SURAŠINĖJI
MAS LATVIJOJ.

KONTRABANDININKĄ 
PAŠOVĖ.

Ketverge, IV 26 d. Lietuvių 
pasienio sargybinis pašovė spi
rito kontrabandninką. Rytojaus 
dieną sužeistas buvo nugaben
tas į Tilžės igoninę.

Kzalų — Mariampolės—Kal
varijos gelžkeliui statyti iš Klai
pėdos Krašto pargabenta jau 4 
darbininkų partijos.

Liet. Operos balerinų 
byla Kaune*

Latvijos švietimo

nukentėjusiuose 
valsčiuose mokyk-

Ryga. E. Nuo birželio 15 d. 
visoj Latvijoj prasidėjo žemės 
ūkių surašinėjimas ir baigsis jis 
liepos mėn. 15 d. Spalių mėnesį 
surašinėjimo rezultatai bus pa-, 
skelbti. Surašinėjimui Latvija 
paskirstyta į 5 apygardas. Pri
ruošiamieji darbai jau pradėti. 
Surašinėjimas atsieisiąs^ Lat
viams apie 3 mil. rublių.

Kaunas. — 1923 m. kovo 
26 dieną Kauno miesto ir 
skrities I-os nuovados 
Teisėjas 
nagrinėjęs 
kurioje 
Aleksandra Radvilavičaitė, 
genija Žalinkevičaitė, Nadežda 
Krašenininkaitė ir Olga Dube- 
neckienė buvo kaltinamos 
skundėjos Alenos Gailevičaitės 
įžeidimu, kuris apsireiškė tuo, 
kad pirmosios, keturios kalti
namosios padavė Valstybės 
Operos baletmeisterei Olgai 
Dubeneokienei pareiškimą, ku
riame prašė jos tarpininkavi
mo pašalinti skundėją Gaile- 
vičaitę iš jų tarpo už tai, kad 
ji, Gąilevičaitė, dažnai būda
ma neblaivi, užgaunanti jas 
asmeniškai ir tuo žeminanti 
jų, kaltinamųjų, vardą, kaipo 
operos balerinų, o penktoji iš 
kaltinamųjų, Olga Dubenec- 

kienė pristatydama tą pareiš
kimą operos direkcijai, savo 
rašte pareiškė, kad ji tam pa
reiškimui pritaria. tei
sėjas nusprendė:

Olgą Dubeneokienę pateisin
ti; Jadvygai Jasiukienei, Alek
sandrai Radvilavičaitei, Ęuge- 
nijai Žalinkevičaitei ir Nadež- 
dai Krašenininkaitei paskirti 
po vieną parą naminio arešto.

m. 
aj>- 

T’aikos 
viešame posėdyje iš-

baudžiamąją bylą, 
Jadvyga Jasiukienė, 

Eu-

G EB B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

nai atskirti bažnyčią nuo vai-

banko operacija

Ryga. — 
ministerija 
nūs rublių 
nuo karo
loms įrengti.

—Latvijos seime teisių ko-

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius b&slaniioms 
įmotinoms ir motinoms Jau-' 

n, kddikly.;'

Kūdiki y aprOpInimaš'lr pe

nėjimas yr» dalykas gyvos 

svarbos Mmynai ir tautai 

ir mes jautame, kad lai, 
yni dalykas, kurį mes tu-j 

rime reguliari Skals . laiko

tarpiais atvirai, (r. laisvai 
pergvUd.ntlZ

kUDIKIų 
'GEROVĖS skYRIUS 
DEL APRŪPINIMO 

, MOTINŲ IR JŲ 
įKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

L

'TKEBORDENCOMPANY
Bordec Bldg., New York

ii

tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gaii būti tai jo mai« 
Etna, kuris kelia tai

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor- 
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtą ir 
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbiftią ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias Infor
macijas dykai.

STRAIPSNIS XXII

Pasirodavyk su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui reikia gydytojui 

tuojauš duoti žinią, o motina turi tu
rėti raštišką rekordą jo temperatūros, 
pulso, kosėjimų, verkimo, skausmo žeh 
klų, ir abelnos kūdikio išvaizdos. Ji 
turėtų atžymėti kiek ir ko kūdikis 
valgė, kiek vandens gere, kiek sykių 
ėjo lauk ir kaip, kiek šlapinosi, ką vė
mė, ir bile kitus nepaprastus apsireiš
kimus. Reikia palaikyti dalį šlapumų 
ir išmatų dėl gydytojo analizės.

Gydytojui ką įsakius, reikia tas pil
dyti tikrai griežtai. Motina turėtų už
rašyti kada ji išpildė ir ką tapėmi- 
j°. 1 .

Jei gydytoją negalima greitai gau
ti, tai reikia prisilaikyti sekamų da
lykų. Kūdikį reikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99.5 laips
nių F. Jei liga buvo sunki, tai reikia 
jį palaikyti lovoje, dar trys ar septy
nios dienos po to, kaip jo temperatū
ra paliko normalė (98.6 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima 
išvengti daugelio ligų pasekmių pail
ginant šitą laikotarpį pasveikino.

Turi savo kūdikį laikyti sveiku ir 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivysty
mas priguli daugiausia ant priežiūros 
ir peno kurį jis gauna. Kūdikį reikia 
kasdien maudyti ir reguliariškai pe
nėti. Jei negali savo kūdikio žindyti, 
.pabandyk Borden’s Eagle Pieną. Tai 
yra pirmaeilis kūdikių penas — pa
gamintas iš riebaus karvių pieno ir 
kruopėto cukraus — ypač kūdikiams. 
Jį gydytojai visur rekomenduoja dėl 
jo kokybės ir vienodumo. Per kele
tą gentkarčių tūkstančiai Amerikos 
motinų išauklėjo savo kūdikius su Bor
den’s Eagle Pienu. Jos tą darė dėlto, 
kad Eagle Pienas buvo joms reko
menduotas draugų ir dėlto, kad jos 
rad© jį užganėdinančiu.

Yra faktas, kad vaikai dažniausia 
būna, nedapenėti tuo metu kada jie 
sparčiausia auga. Regis jie valgo už
tektinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties. Ne
senai vesti tyrimai mokyklos vaikų 
tarpe parodė, kad Eagle Pienas yra 
jasekmingas taisant nedapenėtus vai
tus. Kiekvienas vaikas turi turėti 
Sagle Pieno suteikiamąją energiją. 

Jaunas vaikas turi gauti kasdien po 
du šaukštu Eagle Pieno atmiešto tri
mis ketvirtadaliais puodelio šalto van
dens. Duok paryčiais ir po pietų. Se
nesni kūdikiai dažnai labiau jį mėg
sta su ginger ale, vaisių sunka, su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šitus straipsnius kas savaitę 
pasidėk ateičiai.ir

i

mių, šokių ir dovanų

MAJESTI/'

s

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

krut. paveikslai. »

Namų Te!.: Hyde Bark 3395

Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsanraotojai
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Ave^ Chicago.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. TVashington St.

Cor. Washington & Clark

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Buildinfc

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

............... . ‘ ' M .................... ...

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATOG 
SUPPLY COMPANY

| 490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarket 1018 .

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 530 
Tel.: Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

. ................ 11 ■ n i j r. m ■■ i,

Jau Artinasi

NAUJIENŲ PIKNIKAS

Kur Ras Sau Smagumą

Kiekviena Gyva Siela

Tai Bus Birželio 10 dieną

šių m.-Chernausko Darže,

Lyons, III. su daugybe žais

Visi pradėkit skubiai reng

tis, virti, čirškinti, krauti

sanvičius ir t.t

’• - . ■ ................ .. . „z..-...,..........______________________________

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylai visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentui. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktui ir kitus raitua prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir biznių, ar uttraukiant mor- 
gičiua.

Vakarala iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną jrąkarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd S(., arti Leavitt SI 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

J. P. VVAITCHES 
LAWYER Lietavya Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabaah Avė. 

Tel.: Pullman 6877.
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KORESPONDENCIJOS

N. S. Pittsburgh, Pa.
SLA. 3-čio Apskričio 

suvažiavimas.

NAUJIENOS, CHcsgO, DL

COME PUT OF THE BEATEN PATH

Puikus 3 šmotu Velour kambario 
setas — specialė kaina

3 šmotų labai dideles mie
los, expertų padaryta, gi
lios sėdynės, springsų, 
konstrukcijos tvebbing pa
pėdes, Kuosos paduškos, 
didelės vertės velour iš
dirbinio. Geriausias pir
kinys už tą kainą

$139.50 IR $169.50
$8 į mėnesį

Gegulės 27 dienų Lietuvos 
Sūnų svetainėj įvyko Pittsbur- 
go apielinkės SLA. 3-čio Ap
skričio kuopų pusmetinis su
važiavimas, (kurį a'pskrjičio 
vice-pirmininkas P. J. Liepas

Laišky adresavimas
Žmones turėtų teisingai ad

resuoti laiškus. Tai lengvas 
daiktas. Reikia pirmiausia pa
rašyti pilnas vardas-pavardė, 
antroj linijoj po vardu reikia 
parašyti namų numeris ir gat
vės vardas, trečioj eilutėj, po 
gatves vardu, parašyti miesto 
vardą, ir po miesto vardu su
trumpintas valstijos vardas, 
pav:

Mr. John Lapelis, 
15 William Street, 
Brooklyn,

2-colių postai, 2-colių fileriai, panel išmurginimo, angliškai lacųuer, 
satino ir polet užbaigimo labai gražiai atrodo ^*17
šiame išpardavime I ■ nvU

auk- 
dele-

$2 i mėnesi.

Ant lengvų

išmokė*

j imu be pro

cento

Italijoniškas Renaissance due-tone riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas. Vėliausisa pristatymas šių populiarių setų pasiūloma šia
me išpardavime labai pigia kaina. Visi šmotai yra dideli ir geroje 
proporcijoje, dviejų spalvų užbaigimo, tikro riešuto medžio. Krėslai 
apdengti tikra skūra su atimamomis sėdynėmis.
China eloset, Valgomojo kambario stalas, Bufetas 16 colių pločio, 
Krėslai su ramščiais $96.50

MIDDLETON & SONS

Grojikliai Pianai Dabar
Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus mahogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stiprus balsai. 
Visas materijolas pilnai garan
tuojamas.

DYKAI — Mahogany benčius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. Lengvais išmokėjimais, be 
nuošimčių, $10 j mėnesį._______

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or: 

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį ‘‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

važ'iaviinie dalyvavo 11 kuopų 
su 19 delegatų. Dienos tvar
kos vedėjais išrinkta: pirmi
ninku D. Lekavičia, padėjėju 
P. J. Liepas, raštininku 
aDkla-maoiją) S. Bakanas.

1. Pirmiausia svarstyta 
sinio konkurso vajus. Iš
gatų pranešimų paaiškėjo, kad 
stropiausiai darbuojasi įauksli- 
niam konkursui trys kuopos — 
86 kp. N. S. Pittsburghe, 90 
kp. Bridgevillėj ir 95 kp. Coal 
Centre, Pa.

2. Nutarta surengti artistui 
Babravičiui koncertą Carnegie 
Music Hali salėj.

3. Ateinantį rudenį nutarta 
rengti prakalbų maršrutą.

4. Nutarta surengti, su pa
galba 92 kuopos, pikniką 
Courtnėy, Pa.

5. Nutarta, kad auksinio 
konkurso darbuotojaji, priraši- 
nedami naujus narius, laiky
tus konstitucijos, neprirašinė- 
tų narių per laiškus ir kad 
Centras tatai pridabotų.

6. Svarstyta “Laisves” rašy
tojų užsipildinčjimai ant S\LA-
organo “Tėvynės” Redukto

riaus ir tuo klausimu priimta Į 
maž-daug šitokia rezoliucija:

“SLA. 3-čio Apskričio su
važiavimas pataria, kad 
“Laisvė“ su savo bendradar
biais, kaip kad A. B., nekiš
tų savo nosies į SLA., o da
botų savo reikalų. “Tėvy
nės” gi Redaktoriui patarė

me visai nekreipti jokios do
mės į panašius užsipuldinė
jimus iš “Laisvės” pusės. I 
“Tėvynėj” neturėtų būt už
imama vieta ginčams su 
“Laisve” — tegul sau “Lais
vė” zaunija kad ji nori.” 
Aplamai imant šis suvažia

vimas buvo gyvas, bet rimtas. 
Tarp dcilegatų nebuvo ne jokių 
užsivarinėj imu.

Beje, bučiau pamiršęs, kad 
suvažiavimas nutarė dar lici
tuoti naują automobili, o pel-1 
ną skirti našlių 
fondai).

Taipjau nuo 
čiaus koncerto 
skiriama tam pačiam fondui.

Mano supratimu, 3-čias ap
skritys gerai daro, kad rūpi
nas našlių ir našlaičių fondu. 
Gražaus pasisekimo prakil
niam darbe! —Delegatas.

ATDARA VAKARAIS ■

Geri 
prietaisai

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

ELEGANTIŠ
KAS 4 ŠVIE- 

>■ SŲ
Chandelier

Puikaus užbai
gimo sviesti
nių - sidabrinių 
spalvų arba ru
svo tono. Pir
miau turite pa
matyti negu ap- 
vertinus jį.

$7.65
VISI PRIETAISAI PILNAI PAKABINAMI

* Žvakių efekto
5 Šis labai gražus 
J 'prietaisas šutei 
E kia labai malo- 
E nu toną šviesos 

bile kokiam 
h kambariui. Gra 
g žiai užbaigtas 
H sidabrinėmis 
g spalvomis ir ru- 
g svo tono. Speci- 
g aliai apkainuo- 
■ tas • ,
; $10.90

o ir našlaičių

art. Babravi- 
dalis pelno

pas- 
kad

Let-
pa-

nuo

Visados buvo dedama 
tangų pamokyti žmones, 
jie teisingai adresuotų laiškus. 
Del neatsargaus adresavimo 
valdžiai teko įsteigti “Neatim
tų iš pašto laiškų” ofisą, arba 
angliškai vadinamą “Dead 
ter” ofisą, o tas brangiai 
reina.

Visi pašto viršininkai
Franklino laikų bajide pašalin
ti trukdymus, kurie per kiek 
laiko sulaiko išsiuntimą netik 
blogai adresuotų laiškų, bet ir

I tinkaniai adresuotų.
Nežiūrint įvairių Ipagerini- 

mų kuriuos paštas į vedė į 
“Dead JLetter” ofisą kasmet 
prisiunčiama dvidešimts mili'o- 
nų negerai adresuotų laiškų.

Pašto direktorius Ilarry S. 
Ncw vėl prašo visų paštų kreip
ti žmonių domūs į tai, kad 
siuntiniai butų aiškiai ir tei
singai adresuojami.

Antroj konvento įpustų rei
kia paprasti (išsirašyti savo 
vardą ir pilną adresą.

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.

Turtas virš $7,000,000.00.

Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 
Vienybes Agentūrą. Westville, III.

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.

Reikalauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

Juozas Slivinsikas užmuštas 
anglių kasyklose.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

terims. Nesiekite, ir nebūkite nusiminę I Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimu, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos prieiastj Nenuodinkito savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chronišku vidujini* Ii** ir raukite 
piini> egzaminaciJa. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, puolės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško t“ 
mo. lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal 
reikia specialių gydymo.

Seru m 606 Elektra.
AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLE 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:-

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL, 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

turi būti

Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų juaų akli- 

silpnu- 
but

šis specia
lus numeris 
Puikaus už
baigimo dėl 

valgomojo 
ir pailsio 

kamaba- 
rių. Turi 
didelę bal

ota kliošą

3.45 
su 3 liam- ‘ 

pomis 
6.45

LAIŠKAIS ATSIŲ
STI ORDERIAI 
GREITAI IŠPIL

DOMI.

Lenciuginis prietai
sas, pilnai įrengtas 
su patraukiamu Ietį 
ringeliu ir globų

$1.59

Mis. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tol. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegijų; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Atleis Electric Co. f
345 SOUTH CLARK STREET

■ ■ H ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ EI ■■■ Mi

Svies* ir pajiegą suvedame j «enus ir namu* namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Z
Ofiso Telefonas TVT> tt ą DDD A TY Busto Telefonas

Central 4104 DIU Ii. 21. DKUAD Armitage 8269

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madioon St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

AR SKAITEI

“MAGARYČIOS”?
Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai 
Lietuvos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia 
plunksna nupiešta daug įdomių, naujų pa
veikslų.

Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos.
“Magaryčios”, — tai tikros magaryčios.
Jų kaina — 50 centų.

NAUJIENŲ GNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampa* 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Dr. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
jų vietų 8410 So. Halsted St.

HERZMAN^M
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinoma* per 11 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
i arba 0375
i Drexel 950 
evard 4186

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

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 
5 vai. po pict ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lt valan

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

Tel. Pullman 6432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrina* 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laiko ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.
į

A

Dr. Maurice Kate
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

Gegužes 5 dienų [nagi ir at- 
siminet parašyti! — Red.] apie 
3 vai. po pietų Bunson anglių 
kompanijios kasyklose tapo 
užmuštas lietuvis Juozas Sli- 
vinsfkas. Tik po astuonių va
landų išėmė jį iš po užgriuvu
sių akmenų. Velionis išgyvei- 
no Westvillėj septynioliką 
metų, buvo 34 metų amžiaus 
ir paėjo iš Stročių kaimo, Re- 
tavos valsčiaus, Telšių apskri
ties. Tapo palaidotas geg. 7 d. 
Liet. Tautos Kapinėse.

'Gaminės d'el jplatesdijių žitiiių 
apie velionį kreipkitės šiuo 
adresu:

Joe Norkus, administr. 
121 Walnut st., Westville, III.

DR. S. BIEZIS
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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1706 W. 46th St.

Valandos 8—12 kasdien* ir 6—8 
vakare išskiriant nedJldisaius.

r

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniška* ligas i 
nervu, reumatizmų, paralyžių, naktių] 
susišlapinimą, dusuli ir viąąs kita* li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pate* 
rimai dykai.
2159 W. 21 SU kampas Leavitt St 

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 »». m. NedClioj

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5132

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

CHICAGO, ILL.

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

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

-...................... e ...........................

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7-[—8 vak. Nedaliomis 11—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicaga

dr. v. a. Šimkus
Gydytoja*, Chirurgas ir Akuieris

8261 South Halsted St 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. lv-3 ir 6—9 PJfl.
Ned. 10—12 A. M.

Reaidence Canal 2118
............................... —.............. . I H.................... .....

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St 
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
ętiicago

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimų. 
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.

Jei abejoji akinis, pasiteirauk

Garsinkitės Naujienose
M. BOUlmHUST 

U4S



Penktadienis, Btrž. I, 192$

NAUJIENOS
The LKhaaniaa Daily Neva 

Publisbad Daily escept Svadgj
lac.

Bdttor P. firigaitb

South Haistea stzeM 
Chicago, III.

Telephone BeoMvelt 8501

Subscription Ratesi 
18.00 per year in Canada. 
17 J8 per year cmtside of Chieagp. 
18.00 per year in Chicagg 

8c per eopy.

Entered as Second Class Matter 
March I7th« 1914, at the Post Office 
ei Chicagoi III., andar the act of 
March 2nd, 1879.

Nėpjienos eina kasdien. ilsklriant 
sekn&drsnius. Laidžia Naujieną Ben
droj, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
ŪL — Tetafoneei Roosevelt 8500.

£8.00
4.90
2.00

. 1.50
J5

18c 
75c

Uistmokijimo kainai
Chicagoje —* paltai

Metama ------------- -----------
Pusei metą -
Trima tnlnaslama -
Dviem mineaiam • ,
Vlenm minėsiu! - ■ -

Chicagoje per neliptojo*] 
Viena kopija — - -. . L 
Savaitei --- --- ■ -

tfSnMiui ■
Suvienytose Valatijeaa na fih!ca<eje 

paltui
Metanui $7.00
Pūrai matai -- ___ . 8.50
Trims mėnesiams...................... 1.75
Dviem mėnesiam __________ „ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams_________ ___ - . , $8.0(
Pusei metą ...........   4.0(
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Klaipėdiečių 
kvietimas.

Šiame “Naujienų” nume
ryje kitoje vietoje skaityto
jas ras Mažosios Lietuvos 
Vyriausiojo Gelbėjimo Ko- 
mite laišką Amerikos lietu
viams. Komitetas dėkoja 
amerikiečiams už suteiktą 
Klaipėdos sukilimo laiku pa- 
gelbą ir, norėdamas atsily
ginti už ją, kviečia juos ke
liauti Klaipėdon ir pasirink
ti tenai sau gyvenimą. Gei- 
džiantiems įsigyti Mažoje 
Lietuvoje ūkį, fabriką ar ko
kį kitą biznį amerikiečiams 
Komitetas siūlo “visokių pa
lengvinimų”.

Amerikiečiai šitą kvieti
mą priims, kaipo pripažini
mą tos užuojautos, su kuria 
jie pasitiko Klaipėdos lie
tuvių kovą dėl pasiliuosavi- 
mo nuo Francijos imperia
listų žabangų; bet ar jie ga
lės pasinaudoti juo, tai, ži
noma, kitas klausimas.

Lietuvai įgijus nepriklau
somybę, beveik kiekivenas 
amerikietis svajojo apie grį
žimą tėvynėn. Tūkstančiai jų 

jau yra aplankę savo seną
sias tėviškes ir mėginę tenai 
apsigyventi. Bet daugelis 
jų nerado Lietuvoje tų sąly
gų, prie kurių jie yra pri
pratę šioje šalyje, ir po ku
rio laiko turėjo keliauti at
gal. Nevienam šitie bandy
mai prarijo visus jų sutapy- 
tus Amerikoje centus, ir 
šiandie jie, pagrįžę atgal į 
Jungtines Valstijas (dažnai 
su pagelba draugų), džiau
giasi, kad gali vėl pradėt gy
venimą Amerikoje iš naujo.

Klaipėdoje sąlygos gal bu
tų tinkamesnės žmonėms, 
pripratusiems prie Ameri
kos sąlygų, negu Didžiojoje 
Lietuvojne. Gyventojai te
nai yra kultūringesni, bi
znių daugiaus, uždarbių pa
sirinkimas įvairesnis; bet ji 
turi ir savo nepatogumų. 
Viena, ji yra nedidelė; jeigu 
į ją suvažiuotų kokia dešim
tis tūkstančių amerikiečių, 
tai jiems butų sunku suras
ti vietos apsigyventi. Antra, 
butų keblumo nemokant vo
kiečių kalbos, kuri tenai tu
ri lygias teisese su lietuvių 
kalba ir be kurios biznyje 
vargiai butų galima apsieiti. 
Trečia, ir žemės ūkis, ir pra
monė, ir prekyba Klaipėdos 
krašte stovi augščiau, negu 
Lietuvoje, o lietuviai Ameri
koje visgi nėra įgiję labai 
daug patyrimo, kaipo sava
rankus biznio vedėjai. Di
džio jon Lietuvon parvažia
vę, jie gal sugeba neatsilikti 
nuo kitų žmonių, bet Klaipė
doje vidutiniškas amerikie
tis turėtų vargo lenktyniuo
ti su senaisiais to krašto gy
ventojais.

Jeigu tečiaus, kurie ameri
kiečiai ketintų važiuoti į 
Klaipėdą, tai ištiesų butų ge
rai, kad jie iš kalno susižino
tų su Vyriausiuoju Gelbėji
mo komitetų. Kelionė iš vie
nos pasaulio dalies į kitą 
tikslu permainyti savo gyve
nimo vietą ir įsitasyti' visai 
naujose sąlygose yra ne 
menkniekis. Patyrimas tų 
amerikiečių, kurie iki šiol 
keliaudavo Lietuvon be jo
do pasitarimo su kompeten
tingomis įstaigomis Lietuvo
je, parodė, kad tokie važinė
jimai neša pasibaisėtinų 
nuostolių ir patiems keliau
ninkams, ir kraštui, į kurį 
jie keliauja.

Klaipėdiečių pasiūlyme 
mes tečiaus pasigendame 

nurodymo, kokių patogumų 
galėtų tikėtis Mažojoje Lie
tuvoje tie Amerikos lietuviai 
darbininkai, kurie verčiasi 
darbu šioje šalyje ir kurie 
nesvajoja apie ūkių arba fa
brikų pirkimą. Jie, be abe
jonės, sudaro milžinišką 
daugumą tarpe amerikiečių, 
teikusių paramą Klaipėdos 
sukilimui.

Čia gal butų galima pada
ryti sugestiją. Darbininkai 
už savo paaukotuosius dole
rius veikiausia nereikalaus, 
kad jiems, atvykus Klaipė
don, butų duodamės bent ko
kios privilegijos, palyginant 
su vietiniais darbininkais. 
Jie butų pilnai atlyginti už 
savo aukas, jeigu butų geri
nama bendra darbininkų pa
dėtis Klaipėdos krašte, taip 
materialiu, kaip ir kitais at
žvilgiais.

UOSIO UTOPIJA.

mh

PAKEITĖ SAVO NUOMONĘ.

“Mihvaukee Leader” rašo:
“Vienas Minnesotos far- 

meris kartą pasakė darbinin
kų unijos nariui: ‘Aš netu
riu nieko bendra su darbi
ninkų unijomis. Aš — ka
pitalistas.’ Bet jį prislėgė 
‘morgičiai’ ir jam teko eiti 
į miestą .jieškoti uždarbio. 
Dabar jisai jau yra įsitiki
nęs, kad su darbininkų uni
jomis jisai turi šį tą ben
dro. Turi ir visi kiti farme- 
riai — jeigu tiktai jie žino 
tą.”

DEMOKRATIJA TAI — 
KONTR-REVOLIUCIJA.

Vienas Brooklyrio “Laisvės” 
šulų rašo savo laikraštyje apie 
tarptautinį socialistų kongre
są, įvykusį Hamburge:

“Rusų menševikų partijos 
vadas Abramovičius, 
kalboj, ] 
pradėta tarp 
čių ir darbininkų organiza
cija, kuri paakstintų juos 
savo šalyj įvykinti demokra
tiją.’ Kitais žodžiais, 
movičius 
kon tr-revofliuoiją 
Red.)

Taigi 
reiškia 
Hl

' Jeigu 
tai, kurie sutrempė demokra
čių, yra revoliucionieriai. Kru
vinasis Vengrijos admirolas

savo 
pasiūlė^ kad ‘butų 
arp Rusijos valstie-

Abra- 
siulo organizuot 

“N.” 
prieš Sovietų valdžią.” 

kovot už demokratiją 
vykint kontr-revoliuci- 

taip, tai Italijos fašis-

... .

Redakcijos Atsakymai.
Zeigleriečiui. — Vietoj žinu

tės tamsta parašei lyg kokį 
pamokslėlį “sesutėms”. Paliki
te pamokslus kunigams — tai 
jų speciaylbė. Laikraščių skai
tytojai nori tik žinių. Be to 
rašykite rašalu, ne pieštuvė- 
liu, ir tik ant vienos lakšto pu
sės.

Horthy yra taip pat revoliucio
nierius. Nabašninkas Nikalo- 
jus Antrasis, buvusis Vokieti
jos kaizeris Vilimas ir kiti gy
vieji ir negyvieji demokratijos 
priešai taiipgi yra revoliucio
nieriai.

Kažin ar “Laisvės” vedėjai 
niekuomet .nerausta iš gėdos; 
atsimindami, kaip jie kalbėda
vo apie demokratiją iki 1919 
metų? O gal jie manosi esą 
labai “smart”, kad jie, sulau
kę rimtesnio amžiaus, spiauja 
į viską, ką jie garbindavo 
vo jaunystėje?

sa-

Uosis vėl rašo “Darbininke” 
apie kooperacijas. Dabar jisai 
gvildena klausimą, kodėl jos 
iki šiol žūdavo. Ir nurodo dvi 
priežastis:

“1. Turėjome gerų norų, 
bet nežinojome nei kaip to 
darbo griebtis, nei kaip jį va
ryti... ‘

“2. Neturėjome tinkamų 
vedėjų musų krautuvėms...”
Tiesa, kad kooperacijos žū

va daugiausia dėl šitų priežas
čių, ir tat pažymėti yra labai 
naudingas dalykas.

Bet p. Uosis (įsivaizduoja, 
kad, pašalinus kooperacijų 
ydas, jos taip išbujotų, jogei 
nugalėtų kapitalizmą. Tai yra 
neįvykinama svajonė arba uto
pija.

Įsteigtos, sutaupytais darbi
ninkų centais kooperacijos nie
kuomet neįstengs pralenkti tą 
biznį, kuris yra varomas mi- 
lionais dolerių Jkapitalo, pasi
darančio iš kapitalistų pelno.

Norint nugalėti kapitalą, rei
kia kovoti su juo jo tvirtovėse 
— dirbtuvėse ir valstybėje. 
Vienok šitoje kovoje Uosis ne 
tiktai nepadeda darbininkams, 
bet, atvirkščiai, remia darbi
ninkų priešus. Jisai savo “ka
talikiškomis” sąjungomis skal
do darbininkų vienybę, o po
litikoje jisai tempia darbinin
kus į tas partijas, kurios tar
nauja kapitalistams.

Išrodo todėl, kad savo uto
piją jisai net ne nuoširdžiai 
siūlo darbininkams. Nes jisai 
ne tiktai proponuoja negalimą 
daiktą (kad darbininkų centai 
“subytintų” biznio srityje ka
pitalistų dolerius), bet ir de
dasi prie to, kad jįsai negalė
tų pasisekti.

Nėra trumpo kelio
(Darbininkų organi žavimo klausimai.)

Jau buvo nurodyta, kad Ame
rika iki pat 19 šimtmečio pabai- 

, gos buvo šalis progoms gaudyti. 
Tos progos šiandien jei ne visai 

1 išnyko, tai labai ir labai suma
žėjo. Liuosos žemės nebėra. 
Smulkių biznių-biznelių yra pa
kankamai ir jie veda vienas su 
kitu atkaklią s kovą. Pramoni
nėms įstaigoms, kurių vedėjai 
turi didesnių ambicijų, veik nė
ra išeities išaugti, jeigu tie ve
dėjai ir sumanytojai neturi 
stambiojo kapitalo paramos. 
Kuone kiekvieną pramonės ša- 

; ką šiandien jau kontroliuoja tas 
ar kitas trustas, ta ar kita pra
moninė kombinuotė.

Taip dalykams pasikeitus, su
sidarė padėtis, kuri verčia darbi
ninkus jieškoti laimės greičiau 
darbininkų organizacijose, kaip 
individualėse pastangose prasi
siekti. Tai yra prielanki darbi
ninkų organizacijų augimui per
maina. Reikia tečiaus pasakyti, 
kad progų gaudymo dvasia toli 
gražu ir šiandien dar nėra išny
kusi.

I

Kai dėl kitos priežasties, kliu
dančios darbininkų organizacijų I
augį, būtent, didelio šalies plo
čio ir vietomis palyginamai skys
to gyventojų skaičiaus, tai šito
ji kliūtis tebėra ir nematytąją 
greitai išnyksiant. Taigi dauge
lis darbininkų, kurie tirščiau 
apgyventoj šaly, rasi, priklausy
tų tai arba kitai unijai, mato
ma, turės pasilikti neorganizuo
ti dar ilgam laikui, šituos dar
bininkus sunku pasiekti, o ir 
neapsimoka, ypač kai esama mi
lionai neorganizuotų darbininkų 
gyvenančių ir dirbančių dide
sniais būriais.

Šitie milionai neorganizuotų 
darbininkų yra nekvalifikuotie
ji (t. y. nemokantys jokio ypa
tingo amato) ir pusiau kvalifi
kuotieji darbininkai ir darbinin
kės. Amerikos Darbo Federa
cija, galima sakyti, yra amat- 
ninkų federacija. Tiesa, jai pri
klauso angliakasių unija, kurios 
narius galima paskirti į pusiau 
kvalifikuotų darbininkų katego
riją. Bet anglių kasimas yra 
savotiška pramonė. Ji turi kad
rus “savo žmonių”, t. y. žmo
nių, kurie susigyveno su kasyk
lomis. Į anglių kasyklas, teisy
bė, vyksta kai kada ytin skait
lingi būriai nekvalifikuotų dar
bininkų, ypač kai miestuose juos 
užklumpa nedarbas, bet tie bū
riai nesudaro nuolatinio anglia
kasių elemento. Jie būva kaip 
kokie praeiviai. Nuolatiniai gi 
kasyklų darbininkai sudaro tar
tum kokią šeimyną, kuri suri
ša su kasyklomis savo likimą. 
Taigi anglių kasyklos, nors jose 

• žymią darbininkų dalį sudaro 
ateiviai, buvo patogi dirva išbu- 

davojimui galingos darbininkų 
organizacijos.

Bet jeigu pažvelgsime į audi
mo (textile) pramonę, į Žemės 
ūkio (farmą) ir miškų pramo
nę, į plieno pramonę arba sker
dyklas, jeigu pasisukinėsime ap
link įvairius didžiuosius fabri

kus, tai pamatysime, kad ten 
milionai darbininkų vis dar pa
silieka neorganizuoti. Ir viena 
svarbiausių problemų, stovinčių 
prieš Amerikos darbininkų ju
dėjimą, yra pasiekti tuos milio
nus pusiau kvalifikuotų ir ne
kvalifikuotų darbininkų. Ir jeigu 
kas turi imtis tą problemą rišti, 
tai Amerikos Darbo Federacija.

Amerikos Darbo Federacija, 
kaip jau ne sykis buvo minėta, 
susitvėrė ir išaugo kaipo amat
ninkų federacija. Bet J Jung. 
Valstijų gyvenimas šiandien iš
sivystė į tokias formas, kuriose 
kvalifikuotus darbininkus 
(amatninkus) vis labiau ir la
biau pavaduoja arba tiesiog iš
stumia pusiau kvalifikuoti, o 
pastarųjų vietas palyginamai 
lengvai gali užimti ir visai ne
kvalifikuoti darbininkai. Audi
mo ir plieno pramonėj ir šian
dien stoka amatninkų, kurie 
priklauso tarptautinei arba tau
tinei savo amato unijai. Bet 
laimėti pagerinimų vien savo jė
gomis jiems nebėra jokios vil
ties. Ir jau ne vieną seną ir 
konservatyvę amatinę uniją ka
pitalas tose pramonėse tiesiog 
pasmaugė.

Vienok organizavimas pusiau 
kvalifikuotų ir nekvalifikuotų 
darbininkų yra nelengvas. Ta 
pati Amerikos Darbo Federaci
ja ne sykį yra pareiškusi jiems 
savo simpatijų. Ne vieną čarte- 
rį yra išdavusi ji šitos kategori
jos darbininkams. Ypatingos 
domės yra kreipusi į juos I. W. 
W. (Pramoniečių) organizacija. 
Bet kas pasirodė? Pasirodė tai, 
kad jeigu ir pavykdavo juos su
organizuoti, tai naujos organi
zacijos arba nepasilaikydavo il
gai, arba neįstengdavo palaikyti 
savo eilėse bent kiek žymesnį 
darbininkų skaičių.

Tam yra priežasčių, 
kaip jau teko nurodyti pirmiau, 
daugelis nekvalifikuotų ir pu
siau kvalifikuotų darbininkų 
yra ateiviai iš pietų ir rytų Eu
ropos, kuriems unijizmo idėjos 
svetimos. Antra, šitie darbi
ninkai, paprastai, uždirba ytin 
menkai ir greitai pavargsta mo
kėti unijoms duokles ir pakelti 
kitokias lėšas, kurių reikalauja 
kiekviena organizacija. Toliaus, 
labai svarbią rolę lošia tų orga
nizacijų silpnumui mainymas 
vietų.

Keletas žodžių apie mainymą 
vietų. Apskaitliuojama, kad 
normalėse sąlygose Jungtinėse 

Viena,

Valstijose mainymas vietų (labor 
tumover) pasiekia 300 nuošim
čių. Kitaip sakant, kad fabri
kas arba dirbtuvė, kuri viduti
niai samdo 100 darbininkų, per
leidžia metų bėgiu 300 darbiniu- ' 
kų. Reiškiat bendrai imant, 
kiekvienas darbininkas metų 
bėgiu permaino tris darbo vie
tas. Toliaus, apskaitliuojama, 
kad nekvalifikuoti darbininkai 
permaino dvigubai daugiau vie
tų, kaip amatninkai.

Amatninkas, * pametęs vietą 
arba pavarytas iš darbo, eina 
jieškoti kitos vietos savo ama
te. Kitokios darbo rųšies jieš
koti jam neapsimoka. Apart 
to, amatninkai, uždirbdami dau
giau, dažnai turi šiokią-tokią 
savastį ir šeimyną. Tuo budu jie 
yra labiau prisirišę prie savo 
gyvenimo vietos. Todėl ir ryšių 
su savo organizacija amatnin
kai, nežiūrint darbo vietų mai
nymo, paprastai nepertraukia. 
Kitaip tečiaus būna su nekvali
fikuotais arba ir pusiau kvalifi- 
kuotis darbininkais. Nekvalifi
kuotas darbininkas šiandie dir
ba kur nors muilo fabrike, o ry
to jis jau kasa ravus, gi poryt 
važiuoja miškan arba farmon 
dirbti. Suprntama, kad tokio 
žmogaus ryšis su jo unija yra 
daug mažiau pastovus, negu 
amatininko su jo unija.

Šitaip dalykams esant prisiei
na daryti išvados, kad organiza
vimas nekvalifikuotų arba pu
siau kvalifikuotų darbininkų yra 
daug sunkesnis, negu organiza
vimas amatninkų; kad dar sun
kiau yra palaikyti veikli ir ga
linga tokių darbininkų unija, kai 
jau jię tąrtipa suorganizuoti.

“Tiesaus”, trumpo kelio pa
siekti milionus nekvalifikuotų 
ir pusiau kvalifikuotų darbinin
kų nėra, nors skaičius unijų na
rių auga (išskyrus krizius). Ir 
tegul darbininkų judėjimui šioj 
šaly vadovautų Fosteris ir komu
nistai, kaip kad didžiumoj šian
dien vadovauja Gomperso tipo 
žmonės, jie taipgi ne toliausia 
nubėgtų. Kas veikiausia atsi
tiktų, — butų tai, kad patekę į 
atsakomingas vietas, jeigu ture- t 
tų smegenų, jie pasidarytų at
sargesni, liautųsi braižę madas 
darbininkų organizacijoms, kaip 
kad šiandien braižoma mados 
drabužiams. Darbininkų judė
jimas Amerikoj nėra vaško šmo
tas, kuriam galima priduot to
kią formą, kokios tik artistas 
pageidauja.

Reikia dar sustoti prie vienos 
kliūties, kuri stabdo darbinin
kų judėjimą šiandien — būtent, 
prie kapitalo kovos prieš orga
nizuotus darbininkus. Bet apie 
tai kitą sykį. —Jurgis Spurgis.

Ryga. — Latvijos ministerių 
kabinetas nutarė sumažinti 
šventadienių skaičių. Panaiki
nama Kalėdų, Veįlykų, Sckmii- 
nių trečiosios dienos, o .taip 
pat kai kurios smulkesnės 
šventės.

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Kas?
—Vabalas. Aš manau, kad tas pra

keiktas aukso vabalas bus įkandęs masa 
Viliui kur-nors į galvą — tikrai bus įkan
dęs. ■ ■ ; ; •■■! •

—O kodėl tu manai, kad jį vabalas 
įkando?

—Jis turi gerus nagus ir aštrius dan- 
dis, masa. Aš niekad nebuvau matęs tokio 
prakeikto vabalo kaip šitas ----- draskosi,

kanda viskfy kas tik jam pasisuka, Masa 
Vii buvo jį sugavęs, ale tuojau turėjo pa
leisti, greitai paleisti — tai tada tur būt jis 
jam, ir įkando. Man pačiam Kiauru žiūrėt 
į to vabalo žiotis, dievaž, ir aš niekaip ne
imčiau jį plikais pirštais, tai radau kaž
kokį popergalį ir stTtao jį pagavau. Suru
kau jį į poperį ir dar galą įbrukau į žiotis 
— taip jam ir reikėjo.

—Vadinas, tu manai, kad vabalas tik
rai įdando tavo ponui ir kad nuo to įkan
dimo jis susirgo?

—Aš nemanau nieko, aš žinau. Kitaip 
kam gi jis vis sapnuotų apie auksą, jeigu
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Jas aukso vabalas nebūtų jam {kandęs? Aš 
girdėjau ir pirmiau apie tokius prakeiktus 
aukso vabalus.

—Iš kur gi tu žinai kad jis sapnuoja 
apie ąuksą?

—Iš kur žinau? O kad jis miegodamas 
vis apie tai kalba — iš to aš žinau.

—Na, gal tu ir tiesą sakai, Jupai. Bet 
kas buvo tos laimingos aplinkybės, kad 
turiu garbės šiandie sulaukti tavo atsilan
kymo?

—Aš nežinau, masa, ką tu sakai?
—Gal atnešei man kokį pranešimą 

nuo p. Legrando?
—Ne, masa, aš atnešiau va šitą laiš

ką, — ir Jupiteras padavė man laiškelį, kur 
buvo štai kas parašyta:

“Mano (mielas —
“'K.ode-l tu ta'i|» ilįįai nepasirodtii? rl~i- 

kiuos, kad neesi tiek paikas, kad užsigau
tum dėl kurių nors mano mažučių nikių. 
Ne, žinau kad taip nėra.

“Nuo laiko, kai paskutinį kartą mar 
tėmės, aš turėjau nemaža rūpesčių. Turiu 
tau ką pasakyti, tik nežinau kaip ir, pa
galios, kažin ar veijta. ; . . (i .

‘'Per keletą pastarųjų dienų nej' viš^i 
gerai jaučiaus, o tas vargšas Jųpiteras, kad 
ir gfera man norėdamas^ savo nuolatiniu 
dabojimu manęs taip man pagriso, kad 
pakęsti nebegaliu. Ar tikėsi? — andąis 
jis buvo jau pasigaminęs vėzdą man kai
lį išpliekti dėl to, kam aš nejučioms pa

r

smukau iš namų ir vienų vienas visą die
ną praleidau kontinento kalnuose. Man 
regis, tik dėl to, kad blogai atrodžiau; jis pa
sigailėjęs manęs nebepėrė.

“Nuo paskutinio pasimatymo prie sa
vo kolekcijos niejc.p nauja nepridėjau.

“Jei neturėtum kokių ypatingų kliū
čių, atvyk kartu su Jupiteru. Atvyk, susi
mildamas. Turiu labai svarbų reikalą, tat 
norėčiau matytis šį vakarą. Tikėk ma
nim, kad reikalas begalo švarbus — 
Tavo visados

“Viliamas Legrandas.”
✓

Laiško tone buvo kaž-kas, kas mane 
nemaža surūpino. Visas jo stilius žymiai 
skyrėsi nuo Legrando stiliaus. Ką jis ga
lėtų svajoti? Koks vėl nikis įlindo į jo ne- 
rairtiiį smegeninę? Kolei jis galėtų Ituuėt 
tokį “begalo svarbų reikalą” ? Jupltero 

papasakojimas apie jj nelėmė nieko gera. 
Bijojau, kad nuolatiniai nelaimės persekio
jimai nebūtų visai, galų gale, jo protą pa
žeidę. Tat nė valandėlės nebegaišdamas 
pasiruošiau eiti kartu su negru.

; Atėjus: prieirop,y$tyj, f kuria męs tu
rėjom hpęisil&šti •• anįron pdįėn, ^pastebė
jaupadėtus tris naujut naujus kaštavus ir 
dalgį. „

—0 kas gi čia, Jupai? —paklausiau 
negro.

—Tai mat, masa, dalgis ir kastuvai.
—Taip, aš matau. Bet kam jie čia?

A

*. i. I . •
' -i
, t . .. I . . ;•

—Aš nežinau, ale masa Vii sakė, kad 
aš nupirkčiau mieste dalgį ir tris kastu
vus, tai aš ir nupirkau — krūvą pinigų 
užmokėjau.

—Bet tu sakyk man, dėl visų nesuvo
kiamų slepinybių, ką tas tavo “masa Vii” 
darys su dalgiu ir kastuvais^

—To tai jau aš visai nežinau; o žinai, 
masa, tegu velniai mane griebia, bet man 
regis, kad to nė jisai pats nežino. 0 tai 
vis pareina nuo to vabrflo.

Matydamas kad nieko dora negalima 
išgąut iŠ Jupiterio, kuriam visur, matyt, 
ėmė vaidintis “vabalas,” aš įlipau valtin ir 
paleidžiau bures. Putė patogus ir pusė
tinai stiprus vėjas, tat greitai atsidūrėme 
nedideliame atienėly, į šiaurę nuo Moltrės 
forto, ir padarę dvejetą mylių pėsčiom 
buvome jau namie. Kai parejom, buvo apie 
trečią valau<lą po pietų. I^egraiKtas, matyt, 
laukė musų labai nekantriai. Jis pagriebė 
mano ranką ir nervingai spaudė ją, kas 
dar labiau sustiprino mano įtarimą, kad 
jam kas nors negera. Jo veidas buvo iš
blyškęs, beveik kaip numirėlio, įdubusios 
akys žibėj o. kažin-kokia y nepaprasta švie
sa. Kiek'į pasiteiravęs . apie jo sveikatą, ne
surasdamas nieko kita x sakyt, paklausiau, 
ar jis atsiėmęs sav<5~sk a r a b e j ą iš lei
tenanto Gr—.

(Bus daugiau)

, Pr. Būdvytis.

Ir ruduo, ir naktis.
Jau saulė tolimuos skliautuos 
paraudusi už girių leidžias *
ir tylio gludesio sparnai 
tamsiais šešėliais žemėj skleidžias... — 
Tėvynė mano gęsta temsta...
Jau saulės skaidris liūsta, blanksta... 
Sparnai tamsos jau skleidžias, skleidžias.
Tolyn nuskridę debesiai ,,
ilgesiais kilti sielą kviečia 
ir tyliai gludesio klausai, 
koll tie lengvi skrajūnai šviečia...— 
0 žemėj mano liūdna, tamsu... — , 
To klaikių tamsio širdžiai baisu... — 
Vien tolimi skliautai bešviečia...
Vai, kad pavirsti tuo ruku, 
kur J>O laukus -tirilc/leliais sic 
ir užburtu dangaus taku 
nuskristi ten, kur saulė leidžias!.. .— 
Tenai per naktį žvaigždės švies... 
Tenai krutinės nepalies 
skausmai, kur čia po žemę skleidžias!

j. .! ■ į ' ; ; ,■ •
Ateina jau kurti naktis ’ .
ir gęsta saulė rausdama '
ir Žemėniaūkias, kaip mintis
į budiną karstą skrisdama... — "•
Jau mano saulė — tolima!...—
Jau temsta žemė mylima J
ir — tyli, tyli alpdama...

[“L. ž.”]
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Iš Mokslo Srities
Kaip Senovėje Žmones Mane Apie 

,, Žemę ir Visatą
t į -L’ ■

Šiandien kiekvienas mokykloj 
mokęsis vaikas žino, kad žemė 
apvali, kad ji sukasi ir lekia ap
link saulę. Tam jis turi ir pa
prasčiausių įrodymų.

Ne taip yra buvę senovėje.
Visos senovės tautos manė, 

kad žemė yra nejudąs visatos 
centras (pats vidurys), Homeras 
žemę įsivaizdino plokščią ir ap
valią kaip stalas, iš visų pusių 
vandenyno apsuptą, kuriame ji 
pluduriuoja kaip kad sieliai van
denyj. Pirmieji chaldiečiai įsi
vaizdino žemę panašią į apvož
tą plačiadugnę valtį. O indusai, 
kurių fantazija buvo didesnė, 
manė, kad žemė yra ant dramb
lio pečių, o tą dramblį nešiojąsl 
ant savęs milžinas vėžlys. O 
kas nešioja tą vėžlį, ant ko jis 
yra, apie tai buvo draudžiama 
klausinėti, nors tai buvo kaipĮ 
tik toks klausimas, kurį kiekvie
nam norėjosi išrišti.

Hipotezė (manymas, spėji
mas), sulig kurios žemė yra ap
vali ir visatos centre, Aristote
lio laikų filosofų buvo didelėje 
garbėje laikoma, ir greičiausiai, 
kad ji jau buvo žinoma net Joni
jos filosofams. Ši hipotezė, kaip 
atrodo,*buvo Finikijos ir Aigip
to kosmogonijos (mokslo apie 
visatos sutvėrimą) dalis. Be to 
apvali dangaus forma, taip puo
lanti kiekvienam į akis, ir dan
gaus žiburių judėjimas, kasdieni 
vakaruose išnykstančių ir po ku
rio laiko atsirandančių rytuose, 
varu skiepija mintį, kad žemė 
yra apvali. Finikijos ir graikų 
jurininkai negalėjo nepastebėti 
fakto, kad jiems tolinantis nuo 
uosto pirmiausiai iš akių išnyks
ta krantai, o tik paskui išnyks
ta aukštesni namai ir kalnai, ar
ba kad jie jurėje pirmiausiai 
pamatydavo laivo stiebus ir tik 
po kurio laiko pamatydavo visą 
laivą. Tačiau jie šio apsireiški
mo priežastis nemokėjo rasti. 
Tada žemės apvalumo idėja tik 
mokytų žmonių tarpe buvo ži
noma, o liaudis jos visai nesu
prato.

Jau nuo Memfų periodo aigip- 
tiečiai turėjo tikslių astronomi
jos žinių, bet tos žinios vėliau iš
nyko Fivų teokratijai viešpa
taujant ir ypač nykino epokoje, 
kuri buvo po Persų nukariavi
mo. Tuo metu graikai pasipaži
no su aigiptiečiais, ir tada vėl 
prasidėjo visų mokslų atgimi
mas, kuris pirmiausiai apsireiš
kė Jonijoje—Azijojs pakraščių 
graikuose.

Tiktai tokiu budu galima išsi- 
aikint tą faktą, kad graikai ne
žinojo to, kas Memfuose jau 
prieš keturiasdešimt šimtmečių 
buvo žinoma.

Aristotelis, kurs mums perda
vė savo pirmtakunų nuomones 
ir trumpai išdėstė stovį jo lai
kais, manė, kad žemė nejuda ir 
kad ji yra visatos centre. Ji, 
sulig jo nuomonės, apvali ir kon
centrinė su kitomis septyniomis 
permatomomis sferomis, kurio
se buvo, jau tada žinomi, septy
ni dangaus švyturiai, būtent: 
Mėnuo, Venera arba Aušrinė, 
Merkuras, Saulė, Marsas, Jupite
ris ir Saturnas. Virš jų buvo 
nejudančių žvaigždžių sfera, ar
ba vad. septintasai dangus.

šitie septyni koncentriniai (ly
giai nutolę nuo centro-žemės) 
dangus sukasi aplink žemę ištisą 
dieną nuo rytų į vakarus, ir, be 
to, sukasi aplink nejudančią ašį, 
kurios galai buvo pasaulio po
liais. Senovėje buvo žinomas tik 
šiaurės polius (galutinis taškas 
įsivaizduojančios ašies) ir antga- 
linė( poliarė) žvaigždė, tiesa, 
tada buvusi toliau nuo > poliaus 
kaip dabar, buvo jurininkų ke- 
liarodis. '

Minėtieji dangaus švyturiai 
turėjo savo judėjimą iš vakarų į 
rytus, judėjimą priešingą viso 
dangaus judėjimui. Teisingą 
apskritinio judėjimą padarydavo 
tik Saulė ir Mėnuo. O planetų
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Piteris yra toks pat pasaulis, 
kaip ir mūsiškis. Mokyti grai
kai, kaipo geri geometrai, manė, 
kad tai yra geometriniai nega
lima. Nors jie tik dalį žemės 
težinojo^ bet vis tik matė, kad ji 
yra labai didelė ir kad septynios 
dangaus sferos turėtų suktis ap- 

• Į link ją labai dideliu greitumu.
Dėlto nebuvo galimybės manyti, 
k(id jos yra be galo toli nuo že- 
niės, nes tada žvaigždės turėtų 
apie žemę žmogui neįmanomu 

Į greitumu lėkti, kad galėtų pada
ryti į trumpą laiką (vieną pa
rą) tokį didelį'lanką (ratlankį). 
Kad tai butų galima — reikėjo 
manyti, kad žvaigždės yra labai 
mažos, kur kas mažesnės už mu
sų žemę. Taigi Anaksagoras 
ir manė, kad saulė yra tiktai ta
kia didumo, kaip visas Pelopone
sas. Bet didžiųjų žynių nuomo- 

' | ne toks daleidimas iš filosofo 
pusės, buvo dievų įžeidimas, nes 
dievas tada butų perdaug dide
lio ūgio, o juk dievas turi būti 
į žmogų panašas. šis dalykas 
ir buvo duota Sokratui suprasti, 
kurs vistiek smarkiai pašiepė

ta' < i . ...
judėjimas buvo daugiaus ar ma
žiaus netikslus. Marso, Jupite
rio ir Saturno judėjimai dar 
šiaip taip sudarydavo po ratą, 
bet jų judėjimas eidavo ne visa
da vienodu greitumu. Buvo mo
mentai kuomet judėjimas visai 
sustodavo, o retkarčiais eidavo 
net priešingai savo paprastai 
linkmei; tada planetos spindėji
mas pakitėdavo; to pakitėjimo 
priežastis senovėje buvo visai 
nežinoma. - Merkuro ir Vene
ros judėjimai buvo dar painesni. I 
Šie faktai griovė mylimą filoso-l 
fų tezę, kuria einant dangaus 
kūnai rieda apskritimo formos 
keliu tik dėl to, kad toks kelias 
yra tobuliausias, ši tezė jiems 
buvo dogma.

Kas buvo tie dangaus švytu- A^aksagoio' išskaičiavFmus'. 
riai? šiam klausimui buvo dau- žyniai buvo daug nuoiaidesni 
gelis hipotezių. Kadangi tie švy- ir ramesni tada> kai kaiba ėjo 
tunai švietė, o saulė be to dari apje įas hipotezes, kurios lietė 
ir šildė, tai buvo manoma kadLy žvaigždžių kilmę, kurios bu- 
jie visi yra ugniniai. O ugnis vo ir kuriy buvo per
buvo skaitoma kilniausiu pagrin- daug> kad duotų dievų vardus.

<] ; Septintasai dangus buvo kraš- 
i minčiai, ly- 
indusų vėžlys,

diniu pasaulio elementu. I -
Be to dar šis dalykas buvo taip I tu tinę riba žmonių 

išsprendžiamas, kad tas žvaigž- Į giai taip, kaip 
dės paskelbdavo dievais ir visa-1 kurs nešiojo visą pasaulį ant sa- 
tos valdytojais. Sunku pasaky-| vo kupros. Tas septintasai dan
tį, kada buvo sulyginti senovės I gus buvo dangų dangus.
tautų tradiciniai dievai su tada Garsusis geometras Pitago- 
žinomais dangaus švyturiais. | ras turbut buvo vienas pirmųjų 
Tačiau Grakijoje tas įvyko pa
lyginti gana nesenai, nes Home
ras, kurs dievus reiškia žmonių 
pavidalo, apie tai kad ir dangaus 
kūnų yra dievų, nieko nekalba.

Į Bet, kaip išrodo, tai tas sudiev!- 
Inimas Chaldejos ir Aigipto tau
tose įvyko kur kas ankščiau; ten 
jau tada juos skaitė lygiais su 
paprastais dievais.

Šis dangaus švyturių dievini
mas yra vien tik mokytų žynių 
padaras. Mat žyniai vieni pir
mųjų darė astronomijos tyrinė
jimų. Graikai turbut nuo Ai
gipto ir Chaldejos žynių skolino 
šį dangaus švyturių dievinimą. 
Šitą senovės tradicinių dievų 
sulyginimą su planetomis, ku
rias žmonių masės negalėjo at
skirti nuo žvaigždžių, ypač pri
ėmė inteligentija, kuri jau buvo 
pametusi vaikišką tikėjimą į Ho
mero dievus, nes čia ji rado gar 
limybės suderinti nacionalę reli
giją su proto reikalavimais.

Nei graikas nei romietis nie
ku budu negalėjo suprasti, kad 
žvaigždė Venera, arba puikus Ju-

žmonių pastebėjusių žemės ap- 
I valumą. Taip jis sprendė many
damas kad žemė turi butt pana
ši į matomą apvalią saulę, į mė
nulį ir į planetas. Jis turbut ir 
hipotezę pastatė, sulig kurios 
žemė sukosi. Ja remiantis labai 
lengva išaiškinti visų dangaus 
švyturių judėjimas. Visa italų 
mokykla susitvėrusi iš Pitagoro 
mokinių palaikė savo mokytojo. 
Pitagoro nuomonę. Tačiau vi
sai klaidinga toji nuomonė, kuri 
italų mokyklai skiria idėją, su- 
lyg kurios saulė yra centro pa
dėtyje ir žemė sukasi aplipk ją.

Krotonijoje gimęs Filolajūs, 
kurs iš pradžių gyveno Tarente 
ir Heraklijoje, o vėliau Eivuose, 
kur jis buvo Simijaus ir Kebeto 
mokytojas, buvo turbut Pitagoro 
mokinys ir pirmas jo mokyklą 
raštu paskelbė. Platonas turėjo 
tris jo knygas ir gerai pasipa- 
žinojo su Pitagoro dogmatais ir 
su išrodinėjančiais didžiausius 
visatos dėsnius /Skaičiais.
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( North Avenue Baths
Turkiškos. Rusiškos, Loviai ir Elek
tros maudynes. Elektros maudynės 
atskiros dėl moterų. 50 pėdų plau
kimui prūdas. £ia švariausia bar- 
bemė. šios nvaudynės yra geriau
sios visoj Chicagoj ir pigiausios. 
Atdaras dieną ir naktį.

2039-41 W. North Avenue
Prie Milwaukee ir Robey St. 

Prie “L” Stoties

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

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

M

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios 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.

Važiuoti 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. 8

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon sii vasarine Naujieną Ekskur 
sija birželio 23 d.

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

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

Natūra Gere Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprata*, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime . sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 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. Wnipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainprodf kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

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

(Bus daugiau)

/

Ckleaf a. UI

n

Td. Ltfay.tt. <22*
Phunbing, Etatine 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* vlaadn* 
patarnauju kuogeriaaaiaL

10 
$45.00,

Siutai prosinami ir taisomi 
visą metą DYKAI!

Vyrai! Nepaprastas Siutu 
Išpardavimas

HART SCHAFFNER & MARX IR 
KENILWORTH RŪBAI

Tos dvi visoj šalyj žinomos firmos 
vyrų siutų labai nužeminta kaina! Tik 
pagalvokite kiek jus galite sutaupyti
— paprasta kaina $35, $40 ir $45, siu
tai už $27.50. Nepraleiskite tos ne
paprastos pragos sutaupymui pinigų. 
Pasiūti iš puikiausio worsteds, cassi- 
meres arba ševioto — Sportiški mo
deliai; jazz modeliai, 2 ar 3 guzikais
— vieneiliai ar dvieiliai modeliai — 
visokio ūgio suaugusiams ir jauniems 
vyrams; visų populiorių spalvų ir pa- 
ternų — gražiai družėti, pin, languoti 
ir overplaids — daug su 2 kelnėmis.

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 pagelbės 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
navimu. 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

CATARRH
OF THE STOMACH
njoi IIIIIIIIHiHIIIIIIHII III iiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiinn IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIII

ipfĮOU CANT ENJOY LIFE 
with a sore, sour, bloated stom* 
ach. Food doe# not nouruh.

Instead it is a tourca oi mitery, causing 
paini, belching, dizzineM and head- 
aches.
ę The penon with a bad įtomach 
thould be latiified with nothing leu 
than pennanent, lasting relief.
U The right remedy wili act upon the 
liningi of the stomach, enrich the blood, 
aid in caiting out the catarrhal poisoni 
and strengthen every bodily funetion.
U The large nutnber of pcople who 
have aiccessfully used Dr. Hartman'i 
famous medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the strongest 
pouible andonement for

Pe-ru-^A
IN SERVICE FiFTY TEARS

TABLETS OR tiGUID 
SOLO EVERYWHERE

IIINu H.'.1IIHMIMM
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Skandalas Lombardo 
sanatorijoje.

Sanatorijos viršininkas apkal
tintas dėl numarinimo ke
liu pacijentų. '

Chicagos priemiestyje, Lom
barde, įvyko didelis skanda
las. Lombardo sanatorijoje Dr. 
Boffenmayer, tos įstaigos gal
va, įvedė savotišką gydymo bū
dų. Jis pradėjo gydyti šaltu 
vandenin ir “pasninku”, prisi
laikydamas tos teorijos, jog 
reikia iš sistemos išvaryti nuo
dus, kurie ligų gimdo.

Pavyzdžiui, į sanatorijų pa
teko Harry Blucker, karo ve
teranas. Prieš eisiant į sana
toriją jis svėrė 145 svarus, o 
po septynių savaičių “gydy
mo” jis daėjo iki 80 svarų. Jis 
nebegalėjo nė kojų pavilkti, 
bet nežiūrint to, prievarta j 
maudė šaltame vandenyje. Kai 
Dr. Boffenmayer įsitikino, jog 
iš Bluckero sistemos visi nuo
dai yra išėję, jis davė jam tin
kamai prisivalgyti. Nuo tokios 
staigios permainos Blucker 
ėmęs klejoti ir naktį .nusižur 
dęs, perplaudamas britva sau 
kaklų. Neužilgio iš didelio su
sirūpinimo numirusi ir jo mo
tina.

Paduotieji skundai įtaria 
Dr. Boffenmayerj, kad jis nu
varęs į kapus savo gydymu ir 
dar kelis pacijentus. Jų tarpe 
p-ią Annų Kolar ir p-lę Gert- 
rude Klasges.

Koronierius /pradėjo atatin
kamų tyrinėjimą. Bus atkasta 
mirusiųjų pacijentų kūnai iš
tyrimui ar jie ištikrųjų buvo 
badu numarinti.

Tuo pačiu laiku inspektorius 
Follmer rengiasi uždaryti sa
natorijų.

Panika teatre.
Kai patarnautojas norėjo iš

vesti įžeidusį aktorę vyrą, 
pastarasis ėmė šaudyki. — 
Sužeista trys žmonės. — Pik- 
tadaris paspruko.

Trečiadienį Natipnal Bur- 
lesąue teatre kilck didžiausia 

panika, kai vyras bedamas iš 
teatro ėmė šaudyti į žmones.

O dalykas buvo toks. Vie
nas vyras ėmė nederamai elg
tis teatre ir siųsti visokių įžei- 
dančių pastabų aktorės adre
su. Patarnautojas Samuel 
Isaacson priėjo prie to vyro ir 
pasitvėręs už kalnieriaus ėmė 
tempti jį laukan. Pastarasis 
išsitraukė revolverį ir ėmė šau
dyti. Isaacson suskubo parpul
ti ant žemės ir išsigelbėti. 
Įtūžęs vyras be jokios atodai
ros šaudė į žmones, kol ne
pritruko kulkų. Paskui jis 
šaukdamas puolė prie durų ir 
įsimaišęs į minią dingo.

Padarinyje trys vyrai liko 
sužeisti. Vienas negras neteko 
akies, o George Pollock liko 
sunkiai sužeistas į krutinę. Gal 
mirs.

Laike šaudymo teatre įvy
ko didelė panika, žmonės ėmė 
bėgti lauk. Tik pribuvusi poli
cija juos benuramino. Policija 
ir šiaip liuosnoriai ėmė jieško- 
ti artimuosiuose saliunuose šo- 
viko. Bet jo niekur nebesura
do.

Nukovė banditą.

Sūnūs nukovė savo tėyo už
puoliką. — Išgelbėjo $700.

Antradienį apie 4:30 vai. po 
pietų prie 1129 W. 14 St. pri
važiavo automobiliu penki ban
ditai. Du pasiliko automobi- 
liuje, o trys su revolveriais 
rankose įėjo į Berk<rwskio va
lymo ir dažymo įstaigą. Kaip 

tik tuo laiku buvo atvežta iš 
banko $700 algų išmokėjimui. 
Viduje buvo Berkowskis, jo 
tėvas ir stenografistė. Bandi
tai paliepė iškelti rankas. Se
nis Berkowsky atsisakė tai pa
daryti. Jis uždarė stalčių su 
pinigais ir pats' ėmė bėgti į 
šalutinį kambarį. Vienas ban
ditų užbėgo jam už akių ir, 
kirto revolveriu į galvą.

Simus žaibo greitumų išsi
traukė revolverį ir dviem šū
viam nukovė užpuoliką. Kiti 
banditai, paleidę kelis šuvius, 
pasitvėrė savo nukautą drau
gą ir spruko pro duris. Vėliau 
nukautojo bandito lavonas bu
vo rastas prie 1415 W. 15 St.

Kriminalistų paveikslų gale- 
rėjoje surasta nukautojo pa
veikslas. Pasirodė, kad tai esąs 
George Harris, kuris jau ne 
kartą buvęs patekęs į kalėji
mų už įvairius prasižengimus.

Laikraščio skelbimas su 
teikė našlei žiauru vyrą.
Lietsargiu mušė savo žmoną, 

kai pastaroji atsisakė duoti 
pinigų.

1871 m. Augusta Strachen, 
22 metų vokietė naujavedė, iš
leido savo vyrą darban. Tą va
karą ji buvo našlė — vyras 
nebegrįžo gyvas namo.

Praėjo penkios dešimtys me
tų. Augustės geltoni plaukai 
pabalo. Ir jos veide atsirado 
daug naujų raukšlių, kurių 
prieš penkiasdešimtis metų 
nebuvo.

Bevartydama kartų Chica
gos laikraštį, ji užtiko tokį 
skelbimų:

“Reikia moters namams 
prižiūrėti. Moteris, kuri nori 
geros vietos visam savo gyve
nimui, kreipkitės geg. 12 d. 
į Ferdinand Bucknerį. Aš esu 
našlys ir gan pasiturintis.”

Buckner paskyrė dienų, ka
da jis galės su ja pasimatyti. 
Augusta užsivilko savo labiau
sia branginamus .drabužius, 
būtent tuos, kuriuos ji dėvėjo 
dar anais laikais, kai gyveno 
su pirmuoju vyru. Pirmame 
pasimatyme Buckner pareiš
kė, jog jis norįs, kad ji butų 
ne tik jo šeimyninke, o ir žmo
na.

Ferdinandas, įjii palsakojo 
šeimyninių reikalų teismo kler
kams, pasirodė esąs gan pa
traukiantis vyras.

“Bet ne iš laikraštinių skel
bimų gimsta romanai.”

Paskui Augusta išvyniojo iš 
popierio dvejas sulaužytas šu
kas.

“Jis lietsargiu smogė man 
į galvą ir tuo budu sulaužė 
šukas. Jis mušė mane už tai, 
kad aš nedaviau jam pinigų. 
Mano $500 jis jau praleido. 
Mudu apsivedėva geg. 13 d., 
1921 m. Prieš kelias dienas 
jis pareikalavo, kad aš išsi- 
kraustyčiau. Aš noriu vėl lik
ti našlė.”

Ji pareiškė, kad ji vėl norin
ti vadintis savo pirmojo vyro 
vardu.

“Aš noriu vėl vadintis p-ia 
Strachen. Iš Ferdinando aš ne
noriu jokio užlaikymo.”

Bet teismo klerkai pareiš
kė, jog Ferdinandas neišsisuks 
taip lengvai — jis turės pasi
aiškinti dėl mušimo lietsargiu.

Naujavedis medaus me
nesį turės praleisti 

kalėjime. •
Pasiųstas 18 mėnesių į patai

sos namus už apleidimą mo
ters, su kuria išgyveno ne
vedęs 10 metų. 

Penki vaikai, viens kito ma
žesnis, nuvyko į teismą su sa
vo motina. Jie čiulpė saldai
nius ir gyvenimas jiems atro
dė gan saldus.

Visa procesija traukė pama
tyti savo “papos”, kuris išgy
veno nevedęs su jų motina, 
lilma Nelson, 10 metų. Tuo 
laikotarpiu ir gimė tie penki

vaikai. Bet vieną gražią dieną 
jų papa, Arthur Mathie, pasa
kė “good by” ir apsivedė su 
Ruth Margaret Coogan.

Hilma pavedė teisėjui Mor
gan išspręsti, ar Mathie turė
jo teisės ją apleisti, ar ne.

Teisman atvyko taipgi nau- 
javedč Ruth su savo tėvais.

“Gyvenimas yra toks keis
tas”, šnibždomis kalbėjo Ruth. 
“Kaip vyras galėjo apleisti tor 
kius gražius vaikus?”

'‘Man labai gaila jūsų”, ta
rė Hilma. “Jeigu aš bučiau ži
nojusi, kad jis rengiasi jus 
vesti, aš bučiau jus perspėju
si ir išgelbėjusi nuo tos nelai
mės.”

Ruth’os tėvai tiesiog nebeži
nojo nė ką manyti — Arthur 
buvo toks pavyzdingas žentas, 
o čia...

“Arthur Matlrie”, paskelbė 
klerkas. Ir Arthur liko atves
tas į teismą.

“Tai tėvas”, sumurmėjo 
Ruth.

“Taip, jie yra mano vaikai, 
bet aš myliu Ruth’ą ir —”

“Tai nepaprasta byla”, tarė 
teisėjas Morgan. '^Aštuonioli
ka mėnesių į pataisos namus.”

Naujavedė pravirko.

Surado instrumentą šir
dies operacijoms daryti.

Trečiadienį Auditorium vieš
butyje Amerikos chirurgai lai
kė metinį susirinkimą, kur li
ko paskelbta, jog Dr. Duff S. 
AHen iš George Washingtono 
universiteto surado naują in
strumentų, kurio pagelba esą 
labai lengva padaryti širdies 
ligų diagnozų, o taipgi opera
cijas.

Iki šiol elįspdrimentai buvo 
daroma tik su gyvuliais. Bet 
paskilbęis New Yorko chirur
gas Howard Lilienthal pareiš
kė susirinkime, jog instrumen
tas pilniausia atsakąs darymui 
operacijų žmonėms. Jo nuomo
ne, dabar bus galima išgydy
ti daugel tokių širdies ligų, 
nuo kurių iki šiol nebuvo jo
kios pagalbos.

UŽMUŠTA 1, SUŽEISTA 12.

‘“Djeco valion ĮDay” neapsiėjo 
be aukų. Automobiliais liko su
žeista 12, o užmušta 1 žmo
gus.

LletuvOateliuosB
P. Gugienė išvažiavo 

į rytus.
Įkaitino saulutė; sužaliavo su- 

žido pavasaris, tai kiekvieną 
traukia, ir kas įmanydamas 
skrenda, iš surukusių miestų į 
kaimą, į erdvus laukus. Kas 
dienai, kas ilgesniam laikui. 
Atmintinių dieną, būrelio drau
gų palydima, išskrido 7r musų 
dainininkė Nora Gugienė. Išva
žiavo į rytus, į žaliuosius Con- 
neetieuto kalnus ir klonius, kur 
subusianti porą ar daugiau va
saros mėnesių.

Bielskis paskirtas Chi- 
cakai konsuliu.

Ąnt galo, Chicagai liko paskir
tas konsulas. Konsulu paskir
tas toks žmogus, kurio chicagie- 
čiai mažiausia galėjo tikėtis, 
būtent, p. Bielskis.

Nevykęs pasiteisinimas
P-as Grušas kitam neteisybę 

primesdamas, pats neteisy
bę rašo. '

Naujienų Num. 122 p. Juo
zas Grušas bando kritikuoti 
Vaikų Tėvą, kuris buk para
šęs neteisingą žinią apie nau
ją vaikų draugijėlę “Jaunąją 
Birutę”. Bet kad tą “neteisy
bę” atitaisyti, pats ip. Grušas 
stveriasi neteisybės. Girdi, 
“Jaunosios Birutės” draugi j ė-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Karas ateityje.
[Pagal A. Panniną] '

Atsitiko taip, kad Napoleo
nas pas)ijudino karsite, išsitie
sė, atsisėdo, atsistojo ir išėjo 
musų amžiaus karo lauko pa
žiūrėt. . •

Tai buvo 1914 metais, ir ste
bėtis dėl tokio netikėto atsi
tikimo visai nėra reikalo. ,

* * *
—Pasakykite, jaunikaičiai, 

— kreipėsi Napoleonas į du 
jaunu vyruku ramiai sėdin
čiu pakriausnyje ir užkan
džiaujančiu konservais, — kur 
čia, taip sakant, kautynių lau
kas? x

—O kas tamsta toks? — lyg 
nepasitikėdamas paklausė vie
nas užkandžiaujančių, — taip
gi pabėgęs iš kariuomenės. 
Prisėsk trupučiuką pas mus, 
vietos užteks.

—'Kodėl tamsta manote, kad 
aš pabėgęs iš kariuomenės? — 
įsižeidė Napoleonas.

—Nugi kas kitas čia taip 
ant žemės vaikščios? — nusis
tebėjo vienas jaunikaičių, — 
geriausioji ir nepavojingiausio- 
ji, galima sakyti, vieta...

— Atsiprašau, bet kur gi 
tos, taip vadinamos, kauty
nės?

—O štai čia! — jaunikaitis 
bakstelėjo pirštu žemę ir už
sirūkė ipapprosą,, .— štaji čia, 
po mumis.

—'Atsiprašau, nieko čia ne
matau, — įsižeidė Napoleo
nas, manydamas kad iš jo ty
čiojasi.

—Tai rods, jis nor matyt. 
Keturis mėnesius dieną ir nąk- 
tį kasė. Aštuoniasdešimts var
stų po žeme kelių padarė. Trys 
armijos ten sėdi. Girdi — 
šnabždesys iš apačios. Turbūt 
raiteliai daro puolimus.

—Susimildamieji, balandė
liai, kaip gi tai taip puolimai... 
Kur-gi armotos — artileri
jos?... '

—O kur jai būt įsakysite? 
žinoma, kur kautynės, ♦ kur 
puolimai, ten ir armotos, — ir 
pabėgęs iš kariuomenės jau
nikaitis rimtai parodė pirštu į 
orą.

Napoleonas pažiurėjo aukš
tyn j pralekiančią varną ir dar 
daugiau jo veidas apsiniaukė.

—Nieko nematau, visai nie
ko!

—Tamsta norėtum juos ma
tyt? Lakioja sau ore padangė
mis, taip gal apie dešimts 
tūkstančių metrų aukščio.

Ko-gi jie ten lakioja?
—Laivyną, tuibut, žvalgo'.
—Laivyną! O kur Jis
O biesas jį žino, — bus kur 

nors ten! — ir jaunikaitis mo
stelėjo ranka juron.

—Plaukia?...
—'Kvailas jis plaukt! Tupi 

jurų dugne ir mokosi šaudy
ti. Jau dvi savaitės bus, kai jis 
iš ten nė akių neparodo...

—pabai atsiprašau, jauni
kaiti, juk nepadoru jaunam iš 
seno juoktis ir dar tyčiotis. 
Juk tai iš tamstų pusės...

—-Aš juokiuosi, tyčiojuosi?!.. 
Tikėk tamsta garbės, žodžiui 
iš kariuomenės pabėgėlio... 
Na gi tik rimtai pagalvokite 
kas jis bus per laivynas, ir dar 
net karo laivynas, kad vir
šum vandens šliaužiotų! ? Yra 
dar kažin kur iš senovės užsi
likęs vienas šarvuotis, bet ir 
jį pavertė į plaukiančią ka
riuomenės reikalams skalbyk
lą ar koperutivą,

—Na, gerai. Bet, meldžia
mieji, pasakykit, kaip daromi 
štikais puolimai?

—Ko tokio, tamjsta, klausi?
—štikais puolimai — sakau. 

Tai bus, kai viens kitą šti
kais... r

—Tiktai viens k|tą ir gali
ma. Svetimą, tolima — nepa
sieksi, jei bent ištolo pašausi. 
Dabar štikai nemadoj; jie jau 
senai savo amžių atgyveno.

—Na, o kaip, jeigu, pavyz
džiui, bateriją paimt?

—'Kaip ją paimsi, jeigu ji 
už debesio užlindo?

—Tai tegul tada laivynas 
tvirtovę apšaudo...

—Kvailas jis butų, kad kiš
tų nosį iš vandens. Juk jį tuoj 
sušaudytų, paskandintų ir ne
beliktų laivyno.

Napoleonas valandėlę paty
lėjo, pagalvojo ir lyg netikė
tai prabilo:

—Ar jus žinote, kas aš esu? 
Mane vadina — Napoleonas...

—Ištikro? — nusistebėjo 
abudu pabėgusieji iš kariuo
menės: — o musų armijoj 
kiek daug anekdotų apie tams
tą eina... Ir apie tamstos tak
tiką ir strategiją...

—Ir ką kalba?
—Nieko tokio ypatingo. Žy

mus, sako, vaikinas buvęs, tik 
juokdarys... Karo nesupra
tęs.. .

Napoleonas atsiduso,' vietoj 
apsisuko ir nuėjo atgal. Gul- 
dams į savo kapą susiraukęs 
murmėjo:

—Seniau taipgi laike karo 
žemėn lindo, bet tiktai tada, 
kai neteko galvos, arba lie
mens... Artilerija su anuoto
mis lėkdavo į orą, tik ne tam, 
kad iš ten šaudyti, bet pati su
šaudyta. Ir laivai nuplaukda
vo į jurų dugną, bet tik ne 
“manevrams.” Dabar biesas 
žino, kas pasidarė!?... Jei taip 
toliau eis, tai turbūt už dvi
dešimties metų prieš karą tie
siog sulįs į “brolių kapus” ir 
iš ten pradės kalbėtis apie 
diplomatinių santykių per
tvarkymą. ..

Pranės Brolis.

Įvairenybės
Pamišėlio idėjos suvartojimas.

Prancūzų žurnalas * ‘La 
science et la vie” pasakoja, kad 
inžinierius, kur išrado ypatin
gą vežimą tyrumais keliauti, 
savo išradimui praktiškai su
vartojęs tik vieno pamišėlio 
mintį. Prieš keletą metų viena
me pamišėlių name buvęs pa
dėtas kaž-koks žmogus, kurs 
buvo sau įsivaizdavęs, kad jis 
esąs išradęs tokią lokomotivą, 
kur bėgdąipą tpati sau gelžke- 
lio bėgius pasitiesia, perbėgus 
pasiima juos ir ir vėl tiesiasi 

Moralybes Išsivystymas
Parašė L. Krzywicki.
Vertė A. J. Karalius.

, Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoje kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafizikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagel- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 5

Chicago, III. /

Pagal H. D’Almeras’ą 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
8. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
Si knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas, privalo tuojau nusipirkti šią

* knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

PACIAVIMOSI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS

prieky. Tuo budu, sakė tas pa
mišėlis, su keliais gelžkelio be-1 
gių metrais galima keliauti ir 
keliauti begaliniais plotais. ’

Tą pamišėlių namą kartą at
lankęs vienas inžinierius, ir‘ 
ligonies idėja jį stipriai suin
teresavo. Jis ėmėsi darbo, ir 
galiaus padarė tokį jėga varo
mą vežimą, kurs — lygiai taip, 
kaip pamišėlis kad sakės — 
patsai sau kelią tiesia, bėgda
mas. Tiįį^ie kilnojamieji, iš už
pakalio vis priekin metami bė
giai padaryti ne iš geležies, bet 
iš kaučuko. Su pagalba tokios 
mašinos galima plačiausius ty
rumus, kaip pav. Saharos smil
čių jūres, keliauti daug pato
giau, negu verbliudais.

Šitas išradimas kaip ir pa
tvirtina sakymą, kad beproty
bė riboja su genijų.

Mokesnis nevedusiems 
ir bevaikiams Estijoj.
E. Talinas. “Vaikų Gelbėji

mo Sąjunga” pasiūlė Estijos 
vyriausybei ypatingą mokesnį 
iš piliečių, neturihčių vaikų. 
ISuPig sąjungos įteiktuoju pro
jektu mokesniu apdedami visi 
nevedę ir neturinti vaikų pilie
čiai nuo 25 m. amžiaus, kurie 
moka įplaukų mokesnius. Mo
kesnis projektuojamas kaipo 
ypatingas priedas prie įplaukų 
mokesnio ir numatytas šio di
dumo nuo 25 iki 30 m. amžiaus 
piliečių 5% nuo įplaukų mo
kesnio didumo, nuo 30—35 
m. —10%, nuo 35—40. 20%, 
nuo 40—45, 25%, nuo 45—50 
m. 20% ir virš 50 m. amžiaus 
— 15%. Tas mokesnis imamas 
kartu su įplaukų mokesniu. 
Mokesnį turi mokėti ir vedęs 
vyras, neturis vaikų; mokes
nis numatytas ir tuo atveju, 
kada tėvai, praslinkus vieniems 
metams nuo paskutinio vaiko 
mirimo, neturi kito. Tam “V. 
G. Sąj.” pasiūlymui apsvarsty
ti sudaryta komisja iš darbo- 
socialės apsaugos, teisingumo 
ir finansų ministerių atstovų. 
Projektą turėtų priimti dar mi- 
msterių kabinetas ir parlamen
tas.

Kaip žinoma, panašų mo
kesnį projektuojama įvesti ir 
Latvijoje.

SURASTA—] 
ANT GALO

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

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.
...... . II I ■■■■ ■■■....... ■/

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiūrėji
mo, ašarų bėgimų Ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimų.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Kenosha 
Lietuviai

Dabai laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main StM

Rockford, UI.

i ' . ■ .
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liettiviii RatBHiiose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

le susikurusi dar praeitą rude
nį. Visai ne! Tokios draugijė
lės praeitą \rudenį 'čia nįieks 
nežinojo, ir jos visai nebuvo. 
Tiesa, p. Sarpalius buvo pana
šių draugijėlę sukūręs, bet ji 
nieko/bendra neturi su “Jau
nąja Birute”. Tai, rodos, žino 
ir p. Grušas. Tai kodėl jis ki
tų klaidas taisydamas sužiniai 
apsilenkia su tiesa ?

“Jaunoji
tada, kai apie ją Vaikų Tė
vas rašė, tai yra balandžio 19 
d. Susikūrė dėlto, kad p. Gru
šas netaktingai pasielgė — pa
šalindamas ne tiktai vieną 
Bloziuką, o taipgi P. ir S. Mar- 
kiutes ir J. Pavrazuką. Tai da
rydamas jis pareiškė, girdi, 
kad ir pusė narių orkestre be-

Birutė’* susikūrė

JUOZAPAS LUKOŠIUS v 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 30 dieną, St. Elzbietos li- 
gonbuty, paliko dideliame nu- 
Tiudinve Marijoną Lukošienę iš 
namų Mozeraitė ir 2 dukteris: 
Josephina 7 metų, Aldoną 3Ms 
metų amžiaus ir vieną seserį 
Uetuvoj. Velionis paėjo iš 
Lietuvos. Kėdainių apskr., mie
stelio Leščių. Kūnas randasi 
po num. 560 W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks birželio 2 d., j 
Apveizdos Dievo bažnyčią, iš 
ten j šv. Kazimiero kapines, 
apie 8:30 valandą.

Užkviečiamc visus gimines ir 
pažįstamus, dalyvauti laidotuvė
se.

Laidotuvėms, tarnaus grabo- 
rius A. Masalskis.

Nuliudusios
Marijoną Lukošiene ir dukteris.

ELEONOrA BRtšiųpNfl
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

utarninke, gegužės 29 dieną, 
* 1:40 vai. po pietų, po numeriu 

173 E. 115 gatvės, sulaukusi am
žiaus 62 metų. Velionė Eleono
ra paėjo iš Lietuvos, Panakaičių 
kaimo, Varnių parapijos, Telšių 
apskričio. Velionė atkeliavo į 
Ameriką 1900 met. Jos myli
mas vyras mirė 1901 met., bir
želio 4 dien., išgyveno našlė 19 
metų. Velionė paliko 1 sūnų 
Antaną, 3 dukteris, visos ženo- 
tos ir 4 anukus, visi Amerikoj. 
Velionė randasi pašarvota pas 
graborių F. Doty, po numeriu 
214 E. 115 gat. Laidotuvės atsi
bus pėtnyčioje, birželio-June 1 
dieną, 2 vai. po pietų, bus išly
dėta tiesiai nuo graboriaus F. 
Doty, 214 E. 115 gat. į Lietuvių 
Tautiškas kapines. Visus pažį
stamus maloniai kviečiame daly
vauti laidotuvėse, ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą. Pasi
liekame nuliudime:

Sūnūs Antanas; dukterys, žen
tai ir anūkai: Felicija, Jonas ir 
Milda Varekojatį, Stefanija, An
tanas ir Lucė Paukščiai, Petro
nėlė, Jurgis, Pranciška ir A joną 
Smilingiai.

Tegul būna jai lengva šios Ša
lies žemelė.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vah po piet.

bu-

kad 
tėvų

liktų, bile visi geri man 
tų. Tai kur čia tiesa?

Beje, p. Grušas sako, 
jam nerūpėjo vaikučių 
įsitikinimai. Ir vėl netiesa! O
kas išvadino tamsia mužike 
p. Markienę? Kas nedavė jai 
kalbėti, pasiteisinti? Kuo visą 
tai pavadinti — laisve ar var
žymu įsitikinimų?

Tvirtinimas, kad Bložiukas 
buvo pašalintas dėl mėtymo 
sniego yra neteisingas. P-as 
Grušas labai gerai žino, kad 
tuos sniegus mėtė ne vienas 
Bložiukas, bet ir kiti penki 
vaikai ir tarp jų dagi paties 
p. Grušo dukrelė; Todėl visai 
nesuprantama, kodėl delei šito’ 
grieko turėjo nukentėti tiktąį 
vienas Bložiukas? Aišku, p. 
Grušo pasiteisinimas yra visai 
nevykęs.

Atsakymo autorius politi- 
kauja ir negražiai politikauja. 
Jis bando kitų 'klaidas skait
liuoti, o savo griekus užtyli.

Turiu pasakyti, jogei man 
buvo ir yra nesmagu, kad ši
taip įvyko — kad reikėjo iš 
jaunuolių orkestro skirtis. Bet 
tai buvo neišvengiama. Tiesą 
pasakius, p. Grušas jaunuolių 
draugijėlei vesti nelabai tinka. 
Pirmon galvon jis stato ne tai, 
kąs reikalinga vaikučiams, o 
tai, kas jo ambicijai tinka. 
Del tų ambicijų keli gabus mo
kytojai turėjo pasitraukti, bū
tent, p. Staniuliutė ir kiti. Ir 
tik dėl tų p. Grušo ambicijų 
pats orkestras suskilo.

Be reikalo todėl jis dabar 
aiškinasi. Geriau prisipažintų 
prie klaidos, ir pabaigta. Tai 
tiek norėjau pasakyti dėl p. 
Grušo priekaištų. O apie “Jau
nąją Birutę” jos darbai tekal
ba. Palyginamai į trumpą lai
kų ji suspėjo pasirodyti, ir at
eityje dar geriau pasirodys.

— Vaikų Tėvas.

Jaunuolių Orkestro vedėjas, 
p. J. Grušas, sako, kad jis pa
šalinęs iš Orkestro tik Bložiu- 
ką. Tai netiesa. Jis pašalino 
taipgi ir mano mergaites.

— Markienė.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujieny ofise

Baranauskienė, Adol.
Beržinis, V.
Bružas, Kazimeras
Dobilas, Jonas

Gcdraitis, A. 
Gerve, Jonas 
Gricius, Jonas 
Grušas, U.
Ješinskis, Dbminkas 
Jonaitis, Stasys 
Juška, Juozas
Kapockis, Stanislovas 
Katkauskis, F.
Kaunetis, Jonas 
Kerneža, A.
Keršu lis, Joseph
Kičas, Juozas
Kiselius, Peter
Kontautas, Kastantas
Liaventui, Antanui 
'Lipcius, S.
Uitvin, Zannon
Marcinkiavičius, Aleksandras 
Marcinkus, Anton 
Noreika, Paul 
Norkus, Kl.

Pačkauskas, V.
Puceta, Jos.
Ramanauskas, John
Sakalausk, K.
šalis, K.
švelnia, Povilas
Tomošiunas, S.
Uostis, Petras
Walantis, Antanas
Waškis, W.
Yacus, Paul

PRANEŠIMAI.
Daktarė Mirija Dowiat-Sass. persi

kėlė į kitą vietą. Town of Lake, lie-’ 
tuviai susilaukė datkaro moters. Ofi
sas randasi 1706 W. 46th St.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 1 d., pėtnyčioje, 
7:80 vai. vak. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St. Bukite visi paskirtu lai
ku. Kviečia sekr. E. Mačinskienė.

Atsiimkit laiškus iš Pašte
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.
903 Anusewicz Waclaw
905 Baltikausky Jeronimas
909 Barkialis Juozas
919 Dočkus Bronislavas
928 Gaidis Martinas
929 Gedminas Franciszkus
931 Grakauskitė Ona
933 Grizetaspis Juozapas
936 Galminas Petras
986 Gutauskas A.
943 Januscis Jan
946 Janusas Jozapas
948 Kakareta Pawlina
949 Kairis John
950 Kairis Karulis
952 Kalnius George 2
952 Kalnius Frank
935 Kazlauskis J.
960 Kudirka Wm. Vincas
964 Lipkevicius Juozapas
970 Oblas Igną c >
971 Oksas Peter
975 Petraiciane Jounian
976 Petrauskieniai V.
981 Povilaitis A.
982 Puidokui Antanui
983 Racevic V.
987 Riaukys Anton
991 Salton Anton
995 Sirusa Stanislavas

1001 Stucaitei Maritei
1002 Stikus Clemins
1003 Slepavicius Tony
1004 Stasjukiewicz Alex 
1006 Svirsky Mrs Betty 
1008 Tenterinė M.
1011 Vilnanis Jonas
1012 Vinslauskaite Jeva 
1018 Varnui Daminikui 
1021 Zekis Jonas
1023 Žuku Petr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesĮnį susirin
kimą sekmadienį, birž., 3 o.,- 1 vai. 
po pietų, Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St.

Yra daug svarbių dalykų, tad- 
visi narai susirinkite laiku.

—S. Kuneviče, rašt.

North Slde Draugijų Sąryšio išva
žiavimas į Jefferson miškus įvyks 
sekmadienį birž. 3 d, . <

Norintieji pažaisti tyrame ore yra 
kviečiami atvykti.—Komitetas.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 2 dieną, 8 vai. vakaro, Liuo- 
sybės salėj, 1822 Wabansia Avė. Na; 
riai ir norintieji prisirašyti kviečiami 
laiku pribūti. -rJ. tapantis, rašt.

J. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks šiandien, 8 vai. vak., “Auš
ros” svetainėje (8001 S, Halsted St.). 
Visi nariai malonėkite laiku atvykti.

—Sekretorė.

Roseland. — L. D. Namo Bendrovė 
rengia , išvažiavimą į Washipgton 
Height miškus, 107 str. ir Racine Av., 
sekmadienį, birželio 3 d. Pradžia 10 
vai. ryto.

čia galėsite linksmai pasišokti ir 
dar planus pamatyti pagal kuriuos 
bus statomas namas. Todėl visi kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjai.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Bendro
vės “Rūbas” dalininkų nepaprastas vi
suotinas susirinkimas įvyks Subatoj, 
birželio 2-rą d., M. Meldažio svet., 
2442 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 vaka
re.

šis susirinkimas šaukiamas todėl, 
kad gavome iš Lietuvos labai svarbią 
žinią, kurią būtinai reikia apsvarstyti. 
Taipgi bendrovės pirmininkas J. Gud
žiūnas išvažiuoja skubiai į Lietuvą. 
Tad būtinai kiekvienas dalininkas 
kviečiamas atsilankyti. Atsineškite 
Šerus.—Valdybė.

West Side.— S. L. A. 109-tos kuo
pos susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 1 d., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI. 7:30 vai. vak

—Valdyba.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko extra su
sirinkimas įvyks sekmadienį, birže
lio 3 d., Meldažio svet, 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų.

Visi narai kviečiami būtinai atsi
lankyti į nepaprastą susirinkimą.

—Valdyba.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
tnai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol nefi- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

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

ASMENĮ) JIESKŪJIMAl
PAJIEŠKAU savo 

Alena Bloškiukė, paeina iš 
koto miestelio. - Meldžiu

kūmos
&au- 
atsi-

MIKE GREIČIUS, 
834 W. 33rd St., Chicago, III.

ISRENDAVOMI
PARENDAVOJIMUI 6 ar 9 pagal 

sutartį kambariai tinkami ofisui dak
taro ir kito kokio švaraus biznio. Se
noj lietuvių užgyventoj vietoj. 749 
W. 33rd St., kampas Halsted, savinin
kas ant 2rų lubų.

Tel. Yards 2451

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA 2 ar 3 kamba

riai dėl vieno vaikino, fornišius 
įsitaisysiu pats. Kas turite ar 
žinote kur, meldžiu pranešti, 
laišku. 1739 So. Halsted St. 
Box 257.

> REIKALINGAS kambarys su 
valgiu, bile kokioj daly mie
sto. Kad 
nijos.

butų netoli karų li-

3538 S.
P. M., 

Halsted St., Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAŽNYČIA

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų, rankoms siu
vėjų. Patyrusių prie guzikų sky
lučių išsiuvinėjimo, finišerkų ir 
rankovių skylių beisterkų prie 
kautų. Taipgi merginų kurios 
gali rankomis siūti ir išmokti to 
amato. Gera alga mokama kol 
mokinasi.
KART SCHAFNER & MARX 
Washtenaw Avė & 19th St.

823 So. Tripp Avė.
4512 W. 22nd St.

2303 W. St. Paul Avė.
' . 35 So. Market St.-

REIKIA moterų ar merginų 
dirbti naktimis į pajų išdir
bystę, $15 pradžiai, patyrimo 
nereikia.

3659 W. Harrison St.
Tel. Van Buren 1080

REIKIA moterų pardavi
nėtojų (Salesladies) į audek
lų, siutų ir dresių materijolų 
departamentų. Nuolat dar
bas, gera alga. J. Oppenhei- 
mer & Co., 4700 S. Ashland 
Avė.

REIKIA operatorkų prie 
moterų mazgojamų dresių.

THE GREENBERG
DRESS MFG. CO. 

1943 N. Westem Avė.

REIKIA DARBININMĮ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Melrose Park..— Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rast. V. Kasparinas.

Jaunosios Birutės Orkestros pamo
kos būna kas antradieni vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 38rd Place. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

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

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove).' Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neiŠpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę. ♦

— Pikniko Komisija.

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.

M DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS gabus vyras, 
teatre vakarais prie durų. Atsi
šaukite tuojaus. x

J. P. EVALDAS, 
840 West 33rd Street 

Yards 2790

REIKIA darbininkų dėl išva
lymo ir vėl pripildymo kvietki- 
ninko, $4 į dieną arba jei norė
site padarysime kontraktą..

POEHLMAN BROS.1, P
Morton Grove, III.

$50 lig $150 į Savaitę galite už
dirbti besimokinant darbo.

Mums reikia 10 gabių lietuvių 
vyrų, kurie norėtų išmokti že
mės ir namų pardavinėjimo 
amato. Patyrimas yra pagei
daujamas, bet nėra reikalingas. 
Sugabus žmogus gali už
dirbti didelius pinigus ir likti be
priklausomu. Atsišaukit: <

WM. H. NOVEK, 
Lietuvis Manegėrius 

Room 348, 29 So. La Šalie St.
Nuo 9 vai. ryte iki 1 po pietų

REIKIA moldęrių, corc dir
bėjų ir darbininkų dėl mallea- 
blė ir. grey gėležiės fandrę.

III. Malleable Iron Co. 
Employment Office

1760 Diversey Parkway

' Roseland. — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 2 d., Aušros kambariuos po 
No. 10900 Michjgan avė., kambarys 
6. Pradžia 7:30/Atsilankykite visi ir 
naujų atsiveskite.—Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Amėrfikoje 
129 kuopos priėŠpusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, 2-rą vai. po 

pietųN birželio 3 d., Stanford Park 
svet., S. Union Avė. ir 14th Place.

Visi narai malonėkite būtinai atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.- 

-—Valdyba.

Atydai Chicagos Laisvamaniams. 
Nedėlioję birželi^ 3 d., 1923 m. 10 vai. 
ryto — Aušros bendrovės kamba
riuose s3210 South Halsted Street 
įvyks Liet. Laisv. Fed. 1 kp. susirinki
mas į kurį yra kviečiami visi laisva
maniai. Labai svarbus ir žingeidus 
reikalas delei kun. Mockaus.

Sekr. Juozas Uktveris.

Lietuvių P. P. D. draugiškas išva
žiavimas: nedėlioj June 3 Jefferson 
miške. Bus prakalbos ir po prakal
bų viešos diskusijos. Programas pra
sidės apie 2 vai. po pietų. •

Kviečia Lfet. P. P. D. Kom.

Motinos Dievo šidlavos Lietuvių 
Tautos katalikų parapijos susirinki
mas atsibus tuoj po pamaldų, nedėlioj 
birželio 3 d., bažnytinėj svetainėj. Vy
skupo Mickevičiaus pagrabo paveiks
lai yra gatavi, kas norite, galit gauti 
pas kun, K. Žukauską.

PASARGA.
BESIGARSiNANTIEMS 

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Po vardu Motinos Dievo šidlavos 
Lietuvių Tautos Katalikų, 3501 South 
Union AVe., Chicago, III. Mišios šv. 
sekmadieniais 9 ir 11 vai. prieš piet. 
Mišparai 7:30 valandą vakare. Visus 
Bažnytinius patarnavimus atliekame 
pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, mei
lė Dievo ir artymo. Klebono reziden
cija; 3509 So. Union Avė., Chicago, 
Hllhofc.

Tel. Yards 1636.

REIKI A'' darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACMETSTEEL GOODS CO., 
185th & I. C. Traoks 

Riverdale, III.

Reikia -
Darbininkų, punch press ope

ratorių,, prie fnedžio darbininkų. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukite

FULTON SAW W0RKS
52 Avę. ir West 22 St.

REIKIA —
boilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO. z

1405 W. 21-st Street

REIKIA agentų. Proga visam gy
venimui. Būti dalininku didelės au
gančios korporacijos. Alga ir nuo
šimčiai.

PROTECT YOUR HOME CO., 
309 S. La Šalie St., 
Room 706, Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PAJIEŠKAU darbininko ar 
darbininkės prie namų darbo.

Atsišaukite:
2500 W. 39th St.

Tel. ILafayette 0919

PORTERIŲ reikia į de- 
partamentinę krautuvę. 
Nuolat darbas, gera mokes
tis. J. Oppenheimer & Co., 
4700 So. Ashland Avė.

ATYDAI vyrų iš mažų miestelių. 
Yra proga geriems vyrams pasidary
ti dalininkais augančios įstaigos kai
po agentais mieste. Gera alga ir nuo
šimčiai.

PROTECT YOUR HOME CO., 
309 So. I>a Šalie St. 
Room 706, Chicago.

REIKIA DARBININ KU
MOTERŲ

REIKIA darbininkų arba mo 
torų lopymui maišų. Patyrimo 
nereikia.

M. S. GODDBERG, 
1508 Newberry Avė.

MERGINŲ

Kiaušinių sortavimui.

Patyrusių kiaušinių sortoto- 
jų su žvakėmis. Nuolat dar
bas. Getą mokestis. Atsišauki
te 2:30-po pietų.

GREAT ATLANTIC & 
PACIFIC TEA CO., 

445 W. 39th St.

1 ■■ .............. .. .. ...................... 11 . .......-

REIKIA
Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystės:

Prie karšto darbo 
Atidarinėtojų 
Picklerių 
Annealerių

Atsišaukite į

Farrell, Pa. 
Wheeling, W. Va. 
Monessen, Pa. 
Dover, Ohio 
Scottdale, Pa. 
Wellsville, Ohio 
Bridgeport, Ohio

Šaltų rolių raughers 
Šaltų rolpakerių 
Blėkos Housemen 
Abelnų darbininkų 

artimiausią liejiklą:
— Cleveland, Ohio.
— Gary, Ind.
— Martins Ferry, Ohio.
— New Castle, Pa.
— New Kensington, Pa.
— Morgantown, W. Va.
— Vandergrift, Pa.
— New Philadelphia, O.

AMERICAN SHEET AND TEN PLATE CO.

RalSing the Family- Nobody is golng to pass flvc Duokš as easy asthati , Flsher
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NAMAl-ŽEMENAMAI-2EME MORTGECIAI -PASKOLOSREIKIA DARBININKĮ) PARDAVIMUI

Uvd. 4829,

MOKYKLOS

sau

ACME STEEL GOODS CO
2840 Archer Avė,

AUTOMOBILIAI

7 kamba

RAKANDAI

tiktai už $4900

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

Cicero,

riežasties ligos,

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

W.*M. BUTTERWORTH & SON, 
304 W. 63rd St., Tel. Englewood 1831

kaina $4,500, ne- 

5 kambarių medinis

FELIX MANĘLJS, 
3247 Emerald Avė 

Tel. Yards 0392

2901 Belmont Avė 
Tel. Juniper 4645

važiuoti, 
riai jau

PARDAVIMUI piano, victro 
la, komoda, lova ir kiti daik

ero pelno, ne- 
’riežastis par

PARDAVIMUI grosernė, nau
ji pikčeriai ir naujas stakas. Ge
ra vieta dėl biznio. Geistina, kad 
atsišauktų geras bučeris, atida
ryti bučernę. 2908 W. 59 St.

ANT PARDAVIMO grosernė, 
priežastis pardavimo turiu far- 
mą ir moteris mirė, vienam du 
bizniai yra sunku užlaikyti. 2515 
W. 38th St. Sam. W.

PARDAVIMUI puikus namas 
8-nių ruimų
Kreipkitės. Muskaitis, 3252 W. 
65th Street, Telefonas Republic 
3929.

REIKIA —
Darbininkų, gera alga.

Atsišaukite
4041 Emerald Avė

REIKIA shermenų ir pagelbi- 
ninkų į geležies atkarpų jardų 
Gera mokestis.

POHN IRON & STEEL CO.
1864 Le Claire Avė. netoli 
Armitage ir Grand Avė.

6146 Archer Avė 
Argo, III.

KLIUBO, valdyba 1928 metams;

padėjėjas 'V. Liekis, 3314 
7__ i., i-—-.--

3389 So. Union 
2293); turtų 

3837 So. v

Kreipkitės pas:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St
Tel. (Boul. 9641

REIKIA nevedusio vyro dar 
bui į pirtį. Nuolat darbas, atsi
šaukite. ,

DOUGLAS BATH HOUSE, 
3516 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mu
ro, beveik naujas namas, 5 ir 6 kam
barių ir 3 kambariai beizmente. Karš
tu vandeniu šildoma, su visais vėliau
siais įtaisymais; prie mažo parko, 
apielinkėje 55 ir Western Avė. Kai
na tiktai $11,500.

nut. rašt. A. J. 
Avė. 
rašt. 

allace

turto rašt. V 
ižd. J 

Susi-

Par- 
rosernS. Parduosiu barus, 
iznis gerai išdirbtas, apgy- 

Parduo-

PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje vfietoje. 
Biznis išdirbtas per gana ilgą 
laiką ir yra nešantis pelną. 
Parduosiu visą arba pusę.

5128 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI
Gera vieta dėl minkštų 
mų. Apleidžiu Chicagą.

410 E. 75th St., 
Vincennes 7716

2 flatų 1
125. . Akmeniniu 
pečium šildomas, 
gaiš.-

PARDAVIMUI sajiunas ge 
roj, vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1822 S. Peoria St.

Kampas 18 PI.

PARSIDUODA automobilius, kas 
norit pirkt gera karą 5 pasažierių Co- 
lumbia Six Continnental Motor, vasa
rinis karas visai mažai važinėtas. Par
siduoda nebrangiai, išvažiavęs ant ke
lio neturi triubelio su tuo karu. Ma- 
tykit janitorių 7 vai. vak. Anton Tai- 
shes, 3425 W. 15th St.

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio menes 
išvažiuoju į Lietuvą. Biznis ge
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 Root St.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

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

Atsišaukite
E. F. HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

ANT PARDAVIMO grosernė, ice 
cream ir visokiu minkštų gėrimų štp- 
ras, štoras didelis ir vieta gera, 4 rui
mai dėl gyvenimo, renda pigi, lysas 
ant metų, bus parduota pigiai. Kas 
norite gero bargeno klauskite 4949 S. 
Princeton Avė

frame, 540 W. 60th SU, 33x 
-----Pamatu, fumace ir 

16,500; $2,000 pini-

RE1KIA vyrų karpenterių ir 
abelnam darbui.

Atsliša ūkite:
AETNA AUTO PARTS CO., 

2101 S. State St. 
Tel. Cahimet 0575.

Atsišaukite
‘ 5601 So. Lincoln St,

REIKIA —
Kepėjo, antra rankio.

Atsišaukite:
302 S. Western Avc 

West. 1790

Klauskite,
S. F. Matrinkus, 

M. J. Kiras, Real Estate
Improvement Co., 

8385 So. Halsted St.

PARSIDUODA ice cream parlor 
kendžių, cigaru ir cigaretų. Krautu
vė. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu pigiai, nes turiu j 4 dienas 
parduoti.

Atsišaukite
A. JAKUTIS 

4936 W. 14th St,

PARDAVIMUI restauranas 
su minkštais gėrymais. Taip
gi užlaikau cigarų. Lietuvių 
apgyventa.

Atsišaukite:
646 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, arti dirbtuvių 
apielinkėj, apgyventa svetim
taučių. Pardavimo priežastį — 
patirsit ant vietos.

2621 Ogden Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
davimui 
staką. 
venta įvairių tautų žmonių, 
siu gana pigiai.

6682 So. May St 
Englewood 8951

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų namas, 532 W. 42nd 
Place. Atsišaukite:

4708 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2827

PARSIDUODA du namai, su saliu- 
no bizniu, labai gera vieta. Biznis 
eina gerai. Saliunų nėra arti apgy
venta vieta švedais, vokiečiais ir ai- 
rišiais. Priežastis pardavimo turiu 
išvažiuoti Lietuvon.

611 W. 59 St.

KOS DRAUGYSTES MYLlf- 
LIETUVOS BROLIŲ IR SE- 

} valdyba 1923 m.: pirm. A.

PARDAVIMUI saliunas su namu ar 
be namo. Senas biznis ir gera vie
ta. Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo dažinosite ant vie- 
tos. _

Kreipkitės
2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas, labai ge
roje vietoje, Balto Dobilo Kliubo 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prieža
stis — turiu du bizniu.

1632 W. 46th St. 
Tel. Boulevard 0192

REIKALAUJU vaikiną dirb 
ti už baro į saliuną.

Atsišaukite:
524 W. 37th St. 

Kampas Parnell Avė.

namu
Senas

Augančioje kolionijoje
kas yra geroj tvarkoj.x

Kreipkitės:
6210 Archer Avė

Arti Moody.

REIKIA 50 darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas, 50c. į valandą ir dau
giau. Atsišaukite:

3647 S. Roman Avė.

PINIGAI pasididina arba suteikia
ma paskola ant stakų, bonų ir morgi- 
čių. Turima speciali leidimą varto
jime Francijos, Lenkijos, Bohemijos 
Ir kitus svetimų šalių bonus. Pasi
kalbėkite su mumis apie jūsų turtą.

Suite 819,
111 W. Jackson Blvd.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiūnai, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

PARDAVIMUI karas Jordan 1921 
Pigiai, 3 extra dratiniai ratai, gera
me padėjime. Puikus dėl Texicab.

Atsišaukite
3029 So. Union Avė.

1 floras

PARSIDUODA mūrinis %-jų 
pagyvenimų namas, šildomas 
vandeniu, elektra, gasas, ir ki
ti pararikumai. Graži vieta, 
prie Marųuette Park.

6915 S. Talman Avė.. .

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 

nut. rašt. I. Yuščius;

PARSIDUODA greitai fou- 
černė ir groserne. Už teisingą 
pasiūlymą, greitai ir pigiai, 
nes turiu {išvažiuoti į Lietu
vą. Kreipkitės:

3016 Normai Avė.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh- 
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8818 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams, 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 bo. 
Crawford Avė.; pinr^ padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1/ 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kariū
nas, 3959 W. 16th St; kasos gįob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesi antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harnson St.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesi pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Šernaičio svet., 1750 S. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen krautuvė. Biznis neša $60,00 
kasdien, štymu apšildoma, kampinis 
namas, nebrangi renda, 5 metų lysas. 
Negalėdamas atlikti viena parduoti 
turiu.

Kazlauskis, ________
fin. rašt L Vedeckis, 726 W. 18th 
St; centro rašt F. Bakžinckis; ka
sos glob. J. YuSčius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

PARDAVIMUI už $3,500 pusė akro 
aptvertos žemės ir beveik naujas 5 
kambarių namas, 2 blokai nuo karų 
linijos, elektra, šalygatviai ir tt. 
$1,300 pinigais, kitus kaip rendą. Sa
vininkas apleidžia miestą. 

3014 W.1O9 St. 
Mt. Greenvvood.

PARDAVIMUI 4^ kambarių 
cottage, elektra^ bėgantis van
duo, didele barnė, U/s loto. 
Bargenas — $1,600.

MRS. R. W. CRANE, 
3647 W. 55th PI.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb^ S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.;'nut. rašt Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dieni kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

PARDAVIMUI 2 namai, mediniai. 
Vienas nąmas su saliunu ir 3 pagyve
nimai. 2'po 4 kambarius ir vienas 5 
kambarių. Yra elektra ir gasas. Ki
tas namas 4-6-7 kambarių, yra elek
tra, gasas ir vana kur 7 kambariai. 
Gražioj vietoj, prie lietuvių bažnyčios. 
Namų adresai yra 8329-3827 Aubum 
Avė. Atsišaukit prie savininko.

, 6630 So. Talman Avė.
Phone Prospect 8988

BUK BIZNIERIUS
4 fintų mūrinis namas su 

saliunu, garandžius, rendos $95 
į mėnesį, kaina $9,800. Mai
nysiu į bučernę, grosernę, pri
imsiu lotus į mainus.

9 KAMBARIŲ mūrinė rezidencija 
jrie Princeton Avel, netoli 55th Blvd. 
derame stovyje, cementinis skiepas, 
andrė, elektra, garu apšildoma, visur 
dėto medžio užbaigimo. Savininkas 
gauna $98 j menes; rendos už viršuti
ni augštą. Kaina $7,500. Už $2,500 
padarysime biznj.

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
bučernė ir grosernė. Užpakaly 6 rui
mai gyvenimui. Garadžius dėl 1 au
tomobilio. Biznis geras ir per daug 
metų gerai išdirbtas. Parduosiu pi-

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 

.pirm. S. A. Stapkeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. šekit. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Sons, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos . Su
sirinkimai laikomi kas a^trą penk
tadieni kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 8261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesi 
paskutinj šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienj 
Zwianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas su visais 
Įrengimais, gera sena biznio vieta, vi
sokių tautų apgyventa apielinkė. Ati
duosiu už 1-mą pasiulimą. Kitus rei
kalus patirsite ant vietos.

Atsišaukite
1825 Canalporth Avė.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau^ 

ji rakandai 5 kambariams turi būt 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir S ražus fonografas su, rekordais, par
uošiu sykiu arba dalimis. Nepralei

skite šio bargeno. Rezidenciją
1926 So. Kedzie Avė., 

1 lubos.

Didelis masyviškas ir impuonuojan 
;is namas, gražiai pabudavotas,^ fla 
;ų mūrinis, akmenį ir cemento pama
tu, garu šildomas, landrė, elektra, vi
sur kietu medžiu užbaigta, 2 apart- 
mentai po 8 kambarius, 1 
rių. Puikioj vietoj, 61 St., netoli Hal
sted St., $17,000, $5,000 pinigais 
Tas yra puikus investmentas.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažesnės prapertės. Kampinis na
mas 2 štorai ir 10 flatų po 4-rius ir 
5 kambarius. Renda $800 i mėnesj. 
Seniai išdirbta vieta kaipo saliunas, 
pirmesni savininkai tapo bagotais. 
Kas nori gerą biznj pasinaudokite pro
ga. Pardavimo yra svarbi priežastis. 
Kaina labai prieinama.

Atsišaukite:
Naujienos Box W 256

[ETUVIŲ LAISVĖS PĄSELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1928 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershmg Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Ąrchei 
Avė., nutarimų rašt. E., Juzaitiene, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 8658 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, rtaršalka J. Kal- 
naitis.

PARSIDUODA cigarų krautuvė ir 
ice cream parlor; taipgi laikome Malt 
& Hops ir visokių dry goods, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas norite pasipelnyti 
praleiskite tos progos, 
davimo patirsite ant vietos, 1747 So 
Halsted St., Chicago, III. Tel. Roose
velt 7552.

REIKALINGlKS barberys ge 
rai patyręs savo darbą. Dar 
bas ant visados ir geras už 
mokestis.

1743 S. Union Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo Šapa geroj vietoj ir ge
ras biznis. Galima atidaryti ir 
batų valymo vietą, nes vietos 
užtektinai. Atsišaukite: 1204 
W. 63rd St., arti Racine Avė.

TIKRAS BARGENAS
2 flatų mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius^ visi įtaisy
mai, mūrinis garadžius 4 au
tomobiliam, randasi ant 32 ir 
Union Avė.4 C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boul. 9641.

Tas yra, vienas iš puikiau- 
pietinėj ,,daly miesto. Di- 

garu šildomas, elektra, 
kieto medžio užbaigimo, ce- 

i skiepas, 5 ir 6 kambariai. 
$14,000, 

namas su

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj ant kampo 22 St. ir Halsted St. 
tarp, didelių dirbtuvių, darom gerą 
biznj. Parsiduoda pigiai, nes turiu 
du bizniu.

Kreipkitės
2262 So. Halšted St. 

Chicago, III.

TAUTI 
TOJI
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J.
So. Edbrooke Avė , 
Dargia 10520 So. State St.; 
Balvočius, 188 E. 114 Place 
rinkimai laikomi pirmą penktadienj 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m*.

BARGENAS ANT BRIDGE- 
PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir visi 
kiti parankumai. Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po G ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie vienuolyno, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta proga. Kreipkitės pas

CHARLES VALAITIS 
3338 So. Auburn Avė.

2 lubos
Tel. Yards 1571

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdybą 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 £<owe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wailace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ix»we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesij pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS. Par
siduoda japrosernė iš pi “ 
arba mainysiu j mažą namuką, loto Į 
automobilio, lysas ant 2 metų. Ren
da $42.00 j mėnesj, 4 kambariai dėl 
gyvenimo.

Atsišaukite »
K. VALAITIS, 

3338 S. Aubum Avė. Tel. Yards 1571

KARAS CHEVROLET ant 5 pas 
mod. 1922, bus parduotas pigiai, prie
žastį patirsite ant vietos. Kas nori
te gero bargeno klauskit

4949 So. Princeton Avė. 
Boulevard 4329

6 BARGENAI!
PARDAVIMUI puikus muro namas 

2 augštų po 6 ir 7 kambarius su ga- 
su .elektra ir maudynėms; augštas 
skiepas tinkantis atidarymui Storo; 
namas randasi ant Westem Avė., ne
toli 35-tos gatvės; kaina $10,000, pu
sę turint galima pirkti.

PARDAVIMUI beveik naujas 4 pa
gyvenimų muro namas; 2 f lėtai po 6 
kambarius ir 2 po 5 kambarius; vis
kas ištaisyta pagal naujos mados su 
garu šildomas; rendos neša $230.00 
mėnesį; kaina $20,000, nereikia visi 
pinigų.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 5 ir 6 puikius kam
barius su daining rūmais, su gasu, 
elektra ir maudynėms; yra tuščias lo
tas prie šalies ir taipogi 2 automobi
liams tvartas; puikiai apsodinta me
džiai j runda namo; kaina $6,800, apie 
$2,500 reikia įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais kaip renda.

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 augštų 3 pagyvenimai, 2 po 4 
kambarius ir 1 su 6 kambariais; na
mas randasi ant bizniavęs gatvės; 
kaina $4,500 yra vertas $6,000.

PARDAVIMUI beveik naujas mu
ro namelis 5 kambarių, su gasu, elek
tra, maudynę ir skiepas; yra gera vie
ta laikyti naminius paukščius ir gy
venti ant tyro oro 
reikia visų pinigų.

PAR 
namelis, reikalingas biškuti pataisy
mo; kaina $2,000, nereikia visų pini
gų turėti.

Norėdami gauti tolesnių informaci
jų ar tai pamatyti virš minėtus na
mus atsilankykite sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4084 Archer Av.(prie California Av.)

PARDAVIMUI barbemė su 3 
crėslais. Garantija, kad biznis ap
simoka. Renda $35 su 5 kambariais 
iš užpakalio. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu miestą. Nepaprastas, bar
genas greit parduodant.

2502 W. 38th St.

PARDAVIMUI medlniš nąmas 12 
metų senas, tinkamas dėl bile kokio 
biznio, rendos neša $200 ant mėnesio, 
turi būti greitu laiku parduotas už 
$17,500.00. Kreipkitės tiesiai prie 
savininko.

4628 So. Wood St.

PARSIDUODA International tre
kas 1 tono gerame stovyje. Parsiduo
da sykiu ir biznis išvežiojinvu fruktų. 
Biznis išdirbtas, daug metų. Par
duodu už $600, arba mainysiu ant 
mažiuko pasažierinio karo. Pašaukite 
J. Balchunas, 3200 Lowe Avė. Tele- 
phone Boulevard 9265.

2 flatu prie Princeton Avė., netoli 
55th Blvd “ ‘
šių namų 
elis porcius 
andrė, I ‘ 
mentinis
Plytų ir cemento pamatu
$7,000 pinigais Puikus 
pelnu.

ATIDUOSIU savo 2 namus South 
Side, 6 kamb. ir krautuvė ir 6 kamb. 
Už $7,000 nupirksite abudu, sykiu ar 
skyrium. Raktai yra 6930 So. Aber- 
deen St. arba

WM. D. MURDOCK & CO., 
6315 So. Kedzie Avė.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950. tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 304,
10 N. Clark St.

REIKIA 15 ar 20 vyrų tru 
kerių ir preserių. Atsišaukite 

B. COHEN & SONS,
1100 W. 22 St. 

arba
1244 S. Union Avė.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 Wrat Madiion Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ina- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su* 
kirpti, pritaikyti ir, pasi ’ 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, ražykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PMTCAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
T6S SAVITARPINĖS PAŠĘLPOS 
valdyba 1923 metams: pirm'. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyn& Avė. fin. sekt. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521

PARSIDUODA 2 lotai ir du mūri
niai po 4 ruimus namai, frontas tuš
čias, gali būtį pabudavotas didelis 
namas. Gera vieta kiekvienam biz
niui ant Archer Avė, viduryje mies
to. Parduosiu pigiai, nes noriu iš- 

kitur. Du lietuviai biznie- 
turi biznius šioj apielin-

REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai j vaalndą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į 
valandą. Atsišaukite i samdymo de- 
partm<entą. Employmont Dept., Cranc 
Company, So. lv.e<izie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

MAINYMUI
Turiu gerą mūrinį namą, prie Hal

sted, netoli 86 St., 5 flatų, krautuvė, 
ęaradžius dėl 2 karų, moderniškas, 

ra elektra, vanos, šiltas vanduo. 
Mainysiu ant farmos arba paimsiu 
morgičių ar bonus. Kontowt, 1612 
W. 46 St.

BARGENAS. Pardavimui restau
racija ant North Sidės. Prie gatve- 
karių linijos. Daro gerą biznj. Sa
vininkas apelidžia miestą. Turi par
duoti greitai ir pigiai. Atsišaukit 
pas

P. ŠVELNIS,
1443 N. Paulina St., 
Phone Armitage 6411

PARDAVIMUI saliunas lietuviais 
ir lenkais apgyventoje kolonijoje. Par
siduoda už labai pigiai. Taipgi galiu 
mainyti į automobilių. Pirmesnis gaus 
gerą bargeną. Priežastis pardavimo 
labai svarbi.

1818 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosemS Ir vaisių 
krautuvė. Gera vieta pietinėj daly, 
tarpe lietuvių. Geras stakas ir įren
gimai. Parduodu, nes išvažiuoju Eu
ropon. Veikite tuojau. Galite nu
pirkti labai pigiai.

3655 S. Halsted St.

i’Amrsuosiu arba. 
MAINYSIU.

60 akrų farma, 23 ’mailes 
nuo Chicagos su gyvuliais ir 
mašinoms. Mainysiu ant namo, 
loto arba bizniq. C. P. Surom
skis, 3346 So. Halsted St., Chi
cago, III., Tel. Boul. 9641.

restauranas 
gėri-

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Woo<l str.; -fin. ra&t. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 8256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avo. 7:30 vai. vak.

[MOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
Arba mainyk ant bučernes, 

grosernes, ar lotų, 2 pagyveni
mų namas su saliunu ir ba
rais, namas randasi labai ge
roj vietoj tarp dirbtuvių, tin
kantis tam bizniui. Rendos $75 
į menesį, kaina $7,500. C. P. 
Suromskis, 3346 So. Halsted 
St., Chicago, III., Tel. Boul. 
9641.

PARDAVIMUI lotai prie Fordo 
naujos dirbtuvės kurioj dirbs 16.000 
darbininkų ir gaus algų $2,500,000 į 
menesį. Geras investmentas. Sku
bėkite. Iki 9:80 vai. vakare.

H. JOHNSON, 
6524 Normai Blvd. 

Phone Wentworth 0649

LLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO , valdyba 1928 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; ; _ *
So. Aubum Avė.
Lazauskas, L 
(Phone Blvd.
A. Bugailišlds, «««. ««. —
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3801 
So. Morgan ir SSČios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J, Lazauskas.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S..La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. Šadvilas, 341 E. 
Kensinprton A. ve., 
SuslrlnKim^i laikomi , T*, šadvilo
Bvet., 341 E. Kensington Avė.

PARDAVIMUI PEKARNĖ su 
visu namu ir tuščiu lotu gre- 

išdirbtas biznis, 
vis-

PARDAVIMUI groserne ii 
saliunas geroj vietoj. Ilgas ly- 
sas. Parduosiu greitai ir pi 
giai.

8264 So. Morgan St.

REIKIA —
Pirmos klesos siuvėjo. Atei 

kitę pasirengę darban.
Kreipkitės

921 So. Winchester Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
biznis )yra išdirbtas per daug metų, 
apgyventa yra maišytų tautų. Parsi- 
duos už labai prieinamą kainą. At
sišaukite.

JOE VASILKUS, 
5914 So. State St.

_________ VYRŲ________
REIKIA —

Darbininkų.
Atsišaukite

STANDARD MATERIAL CO 
607 W. 66th St.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrąuskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt., J. Blausdis, kasos globėjas 

• B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1756 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygį, paskola be jokių ko- 
misinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY- 
STES valdyba 4923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 Sq. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 8338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno lųėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So>Ąuburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų.. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.____

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Leavitt St; nut. 

' rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3480 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.


