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Lakūnas Martin 
surastas gyvas

Audringi parlamento rin
kimai Japonijoj

Francija stengias dėl fronto 
Balkanuose prieš Rusiją

Aviatorius Martin esąs 
surastas

VVASHINGTON, D. C., geg. 
11. — Aviatorius maj. FTede
ri ck L. Martin, vadovaująs Jun
gtinių Valstijų armijos lakū
nams kelionėj aplink pasaulį, 
kurs nuo balandžio 28 dienos 
buvo kažin kur Alaskoje pra
puolęs ir apie kurį buvo mano
ma, kad jis kame nors yra žu
vęs, šiandie Laivyno Departa
mento gauta nuo pakraščių sar
gybos komanduotojo telegrama 
esąs sveikas ir gyvas ir randas 
Port Mollere, Aleutų salose.

Telegramoj nieko neminima 
apie Aivą Harvey, kurs kartu su 
Martinu buvo pražuvęs, nes abu 
du tuo pačiu aeroplanu skrido, 
bet manoma, kad ir jis yra svei
kas.

Kiti trys tos ekspedicijos ae
roplanai, kuriems, Martinui pra
gaišus, pasiėmė vadovauti Įeit 
Lowel II. Smith, iš Atka salos 
praeitą penktadienį atskrido į 
Attu salą,

Trukšmingi parlamento 
rinkimai Japonijoj

Vienas žmogus užmušta, dau
gelis sumuštų riaušėse; 800 
areštuota.

TOKIO, Japonija, geg. 11.— 
Rinkimai Japonijos parlamen
tam įvykusioj i vakar, praėjo 
neramiai. Daugely vietų buvo 
muštynių ir riaušių, kuriose 
nemaža priešingų partijų bal
suotojų buvo sumušta, vienas 
dagi užmuštas. Valdžios parti
ja, stengdamos laimėt rinki
mus, neatsisakė varto! smur
to priešingoms sau partijoms 
tiek rinkimų kampanijoj, tiek 
pačiuose balsavimuose. Pasku
tinę kampanijos dieną įvairiose 
vietose buvo suimta daugiau 
kaip astuoni šimtai valdžiai 
nepalankiųjų partijų žmonių.

Rinkimų rezultatai kol kas 
tikrai nežinomi, bet iš tų pra
nešimų, koki jau spėta surink
ti, matyt, kad valdžių bus stip
riai pralaimėjus.

Francija užsako karo me
džiagą - gal Rumanijai?
Pastangų dedama sudaryti stip

rų frontą Balkanuose prieš
Rusiją.

VIENA, Austrija, geg. 10. — 
Skodos fabrikuose, čechoslova- 
kijoj, Francija užsakė daugybę 
amunicijos, kuri turi būt dideliu 
skubotumu gaminama. Nors 
oficialiai sakoma, kad ta amu
nicija skiriama Franci jos ka
riuomenei Sirijoj, tečiaus nie
kas tuo netiki. Manoma, kad ta 
amunicija bus pasiųsta Rumu
nijon. Trumpu laiku turi būt 
pagaminta didelis skaičius ae^ 
roplanų bombų, gazinių etc.

Tuo tarpu Franci jos diplo
matija koncentruojama Balka
nuose ir Turkijoj, tikslu laimė
ti ten įmanomai stipresnį fron
tą prieš Rusiją, jeigu pastaroji 
pradėtų žygių prieš Rumuniją.

Tarp Turkijos ir Rusijos įvy
ko diplomatinių nesusipratimų 
klausimu atlyginimo turkams 
už nuostolius Rusijoj ir dėl išvi
jimo mahometonų iš Kaukazo.

Bulgarija izoliuojama.
Negalėdama gauti Bulgarijos 

paramos Besarabijos klausimu, 
Francijos-Rumanijos diplomati
ja stengias ją izoliuoti taip, kad 
ji negalėtų susijungti su Rusi
ja atsitikime pastarosios žygių 
prieš Rumuniją. Francija sten
gias išlaikyti savo pusėj Jugo
slaviją, čecho-Slovakiją ir pri
traukti Turkiją, tuo tarpu kai 
Graikai patys užtikrinę Rumu
niją, kad ją remsią. Turkai pa
siuntė asvo militarinį attache 
Bucharestan. Vengrija pasiža-

Idėjus būti neitralė.
.... . • i ,, t ... ‘Ai

Graikija vengianti karo
ATĖNAI, Graikija, geg. 10. 

— Rumanijos pasiuntinys Atė
nuose pranešė Graikijos val
džiai kad Rumanijos valdžia ne
siruošianti nė jokiam karui. Tie 
alarmingi gandai apie Rumani
jos ruošimąsi karui veikiausia 
esą kilę dėl to, kad paskelbta 
trijų klasių mobilizacija sąryšy 
su reguliariais kariuomenės 
manevrais, kurie šį pavasarį vėl 
pradedami — pirmą kartą nuo 
1914 metų.

Tenka sužinoti, kad Graikų 
valdžia norinti vengti karo, 
kiek galėdama. Ji nesikišianti 
dagi, jei bolševikai pultų Rumu
niją. Gal būt ji su justų, jei Ru
muniją imtų pulti Bulguriju, 
bet ir tai dar liausimas.

Bulgarijos pasiuntinys šian
die buvo atsilankęs pas užsienio 
reikalų ministerį ir užtikrinęs 
jį, kad Bulgarija trokštanti būt 
geriausioj taikoj su Graikija.

Oro susisiekimas tarp 
Maskvos ir Karaliaučiaus

MASKVA, geg. 10. — Tarp 
Maskvos ir Karaliaučiaus tapo 
vėl atsteigtas reguliaris susisie
kimas. Iš Maskvos į Berliną per 
Karaliaučių kelionė padajrbma 
per mažiau kaip dvidešimt ke
turias valandas, kuomet gele
žinkeliu kelionė užima tris die
nas.

SOVIETŲ TEISĖJAS, Už NU
ŽUDYMĄ MERGINOS, NU

BAUSTAS 10 METŲ 
KALĖJIMO.

MASKVA, gegužės 10. — 
Teisėjas Kniazevas, Voronežo 
apskrities teismo narys, tapo 
pasmerktas dešimčiai metų sun
kiųjų darbų kalėj iman už nužu
dymą savo jaunos stenografės 
Ągrovos. Kniazevas bandęs ne
dorai su ja pasielgti, bet Agro- 
vai nepasidavus, jis ją nušovęs.

Turkai ruošiasi vyt laukan 
patriarkus

Kaip kalifas tapęs išvytas, taip 
turi laukan iš Turkijos eiti ir 
kiti.

KAIRO, Egiptas, geg. 11. — 
Iš Konstantinopolio pranešama, 
kad Turkų valdžia pasiruošus 
greitu laiku vyti laukan iš Tur
kijos Armėnų ir Graikų patria
rkus. Jos samprotavimas toks: 
jeigu Turkija išvijo laukan savo 
kalifą, kurs buvo musulmanų 
tikėjimo aukščiausias galva, tai 
kodėl turėtų pasilikti Konstan
tinopoly, ar kur nors kitur Tur
kų respublikoj, kitokių tikybų 
vyresninkai.

Turkų valdžia nesipriešina 
buvimui krašte šiaip bet kurio 
tikėjimo kunigų, ji tik nenori 
turėti jų aukščiausiųjų vysku
pų. Savo nusistatymą ji aiški
na taip: valdžia negalinti tole
ruoti, kad krikščionių mažumų 
dvasiškieji viršininkai tęstų to
liau savo pragaištingą darbuotę 
Turkijoje. Kad atsiekus vieny
bės krašte, reikią, kad įvairios 
veislės žmonėms nebūtų nuola
tos primenama jų tikybiniai 
skirtumai. Del tos priežasties 
turį eiti laukan ir kiti tų religi
jų galvos.

Dalyky padėtis Vokietijoj
M|arx’o-Stresemanno kabinetas 

mano nerezignuoti ir reika
lauti, kad Dawes'o planas bu
tų priimtas.

BERLINAS, geg. 11. — 
Marx’o Stresemanno kabineto 
nariai, sako, tariasi nesilaikyti 
parlamentinės praktikos ir ne
rezignuoti anksčiau, negu susi
rinks parlamentas. Susirinkus 
gi pąujajam parlamentui eiti ir 
reikalauti, kad Dawes’o eksper
tų planas butų priimtas.

Kabineto nariuose esąs toks 
nusistatymas, kad Dawes’o pla
nas turįs būt pervarytas kuo 
veikiausiai, nes kitaip kraštą iš
tiksianti didžiausia nelaimė.
Priešinas socialdemokratų pasiū

lymui.
Socialdemokratų plasiulymui, 

<ad Dawes’o ekspertų planas 
jutų pavestas žmonėms visuoti
nu balsavimu išspręsti, ar pri
imti jį ar ne, visos partijos grie- 
štai priešinas, kadangi, pasak 
jų, tatai atrodytų, kad partijos 
rijančios imtis atsakomybės 
prieš žmones ir slepias už jų 
nugaros. Be to, Vokietija šiaip 
galinti dar kai ką išsiderėti, bet 
jei butų padarytas referendu
mas, tuomet padėtis pasidarytų 
;uo atveju labai kebli.

Vokiečiai paleido visus 
Kertine suimtus rusus

BERLINAS, geg. 10. — Pa
sak Vossische Zeitung visi ru
sai, kurie buvo policijos areš
tuoti laike kratos sovietų preky
binės misijos namuose, Berline. 
tapę iš arešto paleisti.

2000 KUBOS MAIŠTININKŲ 
PASIDAVĖ.

WASHINGTON, D. C., geg. 
11.— Kubos generalis konsulas 
Washingtone gavo žinių, kad 
Santa Clara provincijoj 2000 
maištininkų pasidavę valdžios 
kariuomenei.

PARYŽIUS, geg. 9. — Mies
to vyriausybė nutarė nuo gegu
žės 19 dienos atpiginti duonai 
kainą iki 1 franko ir 15 santi
mų kilogramui (apie du ir vieną 
penktadalį svaro).

Kasyklų streikas vis 
rūstesnis daros -

Del angliakasių visuotino strei
ko Ruhro srity priverstos už
sidaryti ir kitos pramones įs
taigos.

BERLINAS, geg. 11. — Del 
streikų ir lokautų Vokietijos an 
glių kasyklų pramonėj, privers
tos užsidaryti ir kai kurios kitų 
pramonių šakos.

Ruhro srity, dėl anglių sto
kos, ima užsidaryti geležies ir 
plieno dirbtuvės.

Krupo fabrikai paskelbė, kad 
priversti esą sumažinti opera
cijas ir atleisti darbininkus. Tą 
pat daro kitos įstaigos. Keletas 
miestų nebeturi gazo.

Dvi didžiausios darbininkų 
organizacijos Vokietijoj: Vi
suotina, Darbininkų Federacija 
iir Įstaigų Tarnautojų Sąjunga 
pasiskelbė, kad jos tvirtai rem
siu angliakasius, ir išleido atsi
šaukimą į visus darbininkus, ra- 
gindamos gausiai aukoti strei
ko fondan, idant kasyklų dar
bininkai galėtų savo kovą tęsti 
ir laimėti.

Visa Ruhro kasyklių pramo
nė sustojus, viena po kitos sus
toja ir kitos industrijos. Dagi 
francuzų geležinkelių vyriausy
bė buvo priversta, dėl anglių 
stokos, panaikinti trylika trau
kinių.

Maištai Afganistane 
plečiasi

Kova verda trijose provincijo
se; sovietai įtaria francuzus 
ir anglus intriguojant.

MASKVA, geg. 11.— Gauti 
Maskvoj pranešimai iš Afganis
tano sako, kad žmonių sukili
mas ten vis didėjąs. Trijose pro
vincijose, tarp jų ir Kandagare, 
einanti kova.

Del šitų maištų pranešimai iš 
Taškento kaltina francuzų pa
siuntinį Afganistane p. Fouche, 
kurs konspiruojąs su buvusiu, 
dabar į Kabulą pabėgusiu Bu- 
charos emiru. Afgano pasiunti
nys Maskvoj betgi tokias žinias 
užgina. Bolševikai kaltina taip
jau ir Angliją. Jie mano, kad 
Anglija stengiantis padaryti 
Afganistaną kaip ir savo pro
vincija, iš kur ji galėtų grūmoti 
Azijos Rusijai.

Kunigaikštytės Byla
Kaltinama kad ji užsiėmus 

plėšimu.

MASKVA, gegužės 11. —Va
kar prasidėjo byla kunigaikšty
tės Obolenskytės, kadaise bu
vusio Petrogrado general—gu
bernatoriaus kunigaikščio Obo- 
lenskio dukters. Ji kaltiname 
dėl plėšimų. Nežiūrint kad ji vos 
24 metų amžiaus, ji jau senai 
esanti pasižymėjusi savo plėši
kiškais žygiais. Keli metai at
gal ji buvo pasmerkta sušaudy
ti dėl šnipavimo, bet bausmė 
buvo pakeista kalėjimu. Jei da
bar ji bus rasta kalta, jos lau
kia sušaudymas. Obolenskytė 
esanti viena gražiausių Rusijoj 
mergaičių.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, geg. 10 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ........... $4.92
Danijos, 100 kronų ................ $17.00
Italijos, 100 lirų ................... ,$4.49
Franci jos, 100 frankų ............ ’$6.04
Lietuvos, 100 litų .................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........  $13.95
Olandijos, 100 florinų ............. $37.42

Suomijos, 100 markių .............. $2.54

Kardinolas Mundeleinas 
sugrįžo Cbicagon

Jis pasitikta su didžiausiomis 
iškilmėmis, minių minioms 
dalyvaujant.

Naujasis kardinolas George 
Mumdelein vakar apie antrą va
landą dienos sugrįžo Chicagon. 
Minių minios žmonių jį pasiti
ko, suruošdamos didžiausias ma
nifestacijas.

Mundeleino pasitikimo iškil
mėse dalyvavo įvairiausių Chi- 
cagos tautų katalikų organiza
cijos, dalyvavo ir lietuvių. Len
kai lėčiau oficialiai dalyvauti 
atsisakė. Praeitą šešetadienį 
vietos lenkų dienraštis “Dzien- 
nik Związkowy” išspausdino 
pirmame puslapy ir juodomis 
raidėmis ilgą pareiškimą angli
škai, kuriame sako, kad lenkai, 
nors ir katalikai, bet negalį svei
kinti ir atiduoti pagarbos žmo
gui, kad ir kardinolui, kurs ži
nąs lenkus tik žeminti, blogai 
apie juos atsiliepti etc. (“Dz. 
Ludovvy” sako, kad Mundeleinas 
kadaise ir kam tai prasitaręs, 
kad tarp lenkų kunigų esą labai 
daug girtuoklių).

Lenky šnipiavimas 
Rusijoj

MASKVA (E.) — Rusų radio 
praneša, kad pastaruoju laiku 
Rusijoj pastebėta labai aktyvus 
kai kurių Rusijos kaimynų val
stybių generalinių štabų veiki
mas.

Daugiausiai aktyvus Lenki
jos generalio štabo špionai, ku
rie dirba ir Prancūzų karo misi
jai Varšavoje.

Artimiausioj ateity Leningra 
do karo teisme bus du Lenkų 
špionų organizacijų procesai: 
vienas nagrinės veikimą kariš
kių tarnavusių raudonoj armi
joj ir buvusių caro karininkų: 
Medušauskio, Zielinskio ir kitų, 
kurie špionavę buvusio lenkų 
reparac. kom. bandradarbio 
Cechavičio nurodymu ir kuriam 
jie teikdavę slaptų žinių apie 
Raudonosios armijos organiza
ciją. Antrame procese figūruo
ja Lenkų generalinio štabo II 
skyriaus agentas Luckus, kurs 
verbavęs špionus Leningrade, ir 
kurs suteikdavęs slaptų žinių 
lenkų generaliam štabui ir 
prancūzų misijai Varšavoj.

RADO MONTENEGRO KARA
LIAUS $9,000,000 AUKSO.

GENE V A, Šveicarija, geg. 11 
—Gautomis čia žiniomis, Zag
rebe, Jugoslavijoj, vienuose ap
lūžusiuose namuose surasta mi
rusio Montenegro karaliaus Ni- 
kalojaus turtas — aukso lėkš
čių ir šiaip įvairių auksinių dai
ktų vertės apie devynis milijo
nus dolerių. To turto buvo ieš
koma per šešerius metus.

ARKIVYSK. CIEPILIAKAS GAL 
GAUSIĄS RAUDONĄ 

KEPURĘ.

VIENA, Austrija, geg. 11. — 
Kalbama, kad arkivyskupas 
Ciepliakas, kurs dabar keliau
ja Romon, busiąs padarytas 
kardinolu. Tuo paaukštinimu 
papa norįs atlyginti jam už jo 
kentėjimus Maskvos kalėjime.

APSAUGOJIMAS VAIKŲ IR 
MOTERŲ DARBO 

LENKIJOJ

VARŠAVA, geg. 10. — Len
kijos Seimas priėmė įstatymą, 
kuriuo apsaugodama moterų ir 
nemečių vaikų darbas.

Lietuvos žinios.
KLAIPĖDOS KONVENCIJA.

KAUNAS [L. ž.] — šešta
dieny, balandžio 12 d. Užsienių 
Reikalų Ministerija gavo speci- 
aliniu kurjeru iš Paryžiaus Am
basadorių Konferencijos ištaisy
tą Klaipėdos konvenciją. Užsie
nių Reikalų Ministerija spėjo 
sulyginti naujai atsiųstąjį teks 
ta su tekstu, kurs buvo Ženevoj 
Daviso komisijoj išdirbtas ir 
Lietuvos bei Anglijos pasirašy
tas.

Tenka patirti, kad pataisos 
liečia išimtinai tik gramatikos 
klaidas ir dviejų kalbų anglų ir 
prancūzų .— suderinimą. Jokių 
esminių teksto pataisų nėra. 
Nėra taipgi jokių naujų Amba
sadorių Konferencijos sitriymj 
ar reikalavimų pasirašyti dar 
naujus protokolus, kuriais Lie
tuva turinti atsisakyti nuo sa
vo teisių į Vilnių (kaip apie tai 
buvo paleista žinių spaudoje).

Tą pačią dieną Užsienių Rei
kalų Ministeris supažindino Sei
mo Užsienių Reikalų Komisiją 
su naujai gautu tekstu.

Tolimesnė procedūra su Klai
pėdos konvencija numatoma 
sekanti: Sutikus musų vyriau
sybei su siūlomais teksto ištai
symais, ji apie tai pranešianti 
Ambasadorių Konferencijai Pa
ryžiun. Tuomet Ambasadoriai 
vardu keturių Didžiųjų Valsty
bių ir Lietuva formaliai pasira
šys iš naujo Klaipėdos sutartį.

Neįvykusi katastrofa.
JONAVA (L.). — Važiuojant 

siauruoju gelžkeliu 4 ĮkiVimetr 
rai atstu nuo Jonavos yra medi
nis tiltas tarp aukštų kalnų, ku
rį pastatė vokiečiai.

Tiltas jau gerokai apsenęs ir 
kiekvieną valandą bevažiuojant 
gali ištikti katastrofa, š. m. ko
vo 6 d. 9 vai. važiuojant iš 
Ukmergės Jonavon, vos priva- 
žiaivus tilto vidurį urnai trauki
nys sustojo ir pasigirdo smar
kus bildesys, tartum tiltas butų 
pradėjęs griūti.

Keliauninkai išsigandę nebe
žinojo, kur dėtis, visi bėgo iš 
vagonų, vieni šaukė vagonas su 
malkomis užsidegęs, bet veikiai 
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Pagerinimai

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.» Chicago, III.

Naujienoms visą laiką rūpėjo pagerinimai pinigų 
siuntime Lietuvon. Naujienos stengėsi nepalikti 
nieko nepadarytu, kas tik galima buvo padaryti 
pagerinimui ir pagreitinimui pinigų pasiuntimo 
Lietuvon. Kas dėl greitumo niekas greičiaus ne
siuntė, nes iš Naujienų išeina pinigai ne ilgiau 
kaip į 24 valandas nuo jų padavimo. Kas dėl pi
gumo tai gal kaikurie ir pigiau siuntė, bet tai tik 
todėl, kad užlaikė pas save pinigus ilgesniam lai
kui ir gavo už juos nuošimčius. Tokie galėtų ir 
“uždyką” siųsti. Naujienos betgi uždyką nega
lės siųsti, nors gali siųsti ir siunčia su visai ma
žučiu pelnu.
Naujienos tokiu dalykų stoviu betgi nepasitenki
no. Naujienų vedėjai visą laiką jieškojo būdų 
kaip dar pigiau ir daug sykių greičiau pristatyti 
pinigus Lietuvon, kur jie reikaligi ir kur jie pri
guli kaip tik siuntėjas juos inteikė pasiuntimui. 
Po ilgo darbo pagalios pasirodė, kad galima pini
gų siuntimui pavartoti elektrybę ir kitus svar- 
buosius šios gadynes išradimus. Naujienose da
bar baigiama užvesti systemą, su kurios pagelba 
galima bus paiųsti Lietuvon kone du syk pigiau 
kaip dabar ir devynis syk greičiau kaip dabar. 
Iš to bus neabejotinai didelė nauda Amerikos 
lietuviams, jų visiems giminėms Lietuvoje ir vi
sai Lietuvai.

paaiškėjo, jog antras nuo garve
žio vagonas su malkomis nukri
to į plentą.

Paskiau paaiškėjo nukritimo 
priežastis: vagonas užkliuvo už 
statinės, kuri sugriudama po 
vagonu, nustūmė jį nuo bėgių 
ir vagonas apvirtęs, nugriuvo 
nuo 5 metr. aukštumos, ratai, 
atsikabinę nuo kitų vagonų, pa
siliko ant tilto. Jei butų ratai 
su vagonu prikrautu malkomis, 
tai paskui krintanti vagoną bu
tų nupuolę visi keleivių vagonai 
ir vargiai butų kas gyvas išli
kęs.

Lietuvos-Suomijos prekyba.
ELSINKAI, (E.) — 1923 m. 

Suomijos ir Lietuvos prekybi
niai santykiai taip atrodo: Iš 
Lietuvos įvežta į Suomiją už 
1,638,531 suomių markių. Dau
giausia įvežta skudurų, javų, 
vielų, sodos. Iš Suomjios įvežta 
į Lietuvą už 1.124.949 suomių 
markių. Daugiausia įvežta iš
dirbtos odos, geležies dirbinių, 
popieros, separatorių.

Savižudybės epidemija.
ŽASLIAI (Trakų apskr.). — 

Šiomis dienomis nusišovė Kaiše- 
doryse vyr, milic. Krapauskas. 
Pasakoja, jog dėl tarnibinių pFa 
sižengimų. Kitas viršininkas 
taip pat norėjo nusižudyti Žas
liuose ir balandžio 1 d. pasigė
ręs šovęs iš revolverio. šūvis 
mažai kaktą kliudė, šio pasikėsi
nimo priežastys tikrai nežino
mos.

Panevėžio arkliai.
Balandžio 8 ir 9 d. buvo per

tikrinami Panevėžio miesto ar
kliai. Arklių be kumeliukų yra 
511, iš jų tinkamų kariuomenei 
89. Abelnai mieste gerų arklių 
nėra.

Chicago ir apielinkė. — Fede- 
ralis oro pranašas sako šiandie 
busią gražu, šilčiau. Mainąsis 
vėjas.
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Ristynes šį vakarą KORESPONDENCIJOS
—  ■■■■■■■ -  II fclll .1 llll——

Lietuviai Pagelbėk!!
Lietuviui

Lįetuvis turi laimėti; tu- 
H paristi tą nuožmų 
' Greką

Sv. Jurgio parap, Sv
prie 32 PI. ir Auburn Av.

Pradžia 8 v. vak.

Ritasi:
K. Sarpalius vs. 
Wm. Demetrai

Pete Zbyško vs.
D. Dudinskas

J. Bancevičius vs.
Chas Levickį

Visi bukite šį vakarą!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašaipų 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.

„ ,x,—..........—. ........... ... .....................

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

GalimaGauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. V a r n o Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adonio Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., ♦ Chicago, Ilk

So. Boston, Mass.
Spfnoston lietuviai socialis- 

ta*f apvaikščiojo pirmo gegu
žės šventę ketvirtadieny, Lie
tuvių Žinyčiojc.

Kalbėjo d. d. S t. Miehelso- 
nas ir J. Neviackas. Publikos 
buvo vidutiniškai. Abu kalbė
tojai kalbėjo gerai.

—Ratili naitis.

Camliridge, Mass.
Pirmo gegužės apvaikščiojimas

Sekmadienj, gegužės 4 d. bu
vo surengtas darbininkų šven
tės apvaikščiojimas su prakal
bomis, 40 Prospect Str. Kalbė
jo J. Neviackas ir M. Piepis. 
(suvienyto fronto) ir pabaigoj 
padainavo Birutes kanklių cho
ras.

Pirmiausiai kalbėjo J. Ne
viackas, kurs trumpai ir aiš
kiai nurodė darbininkų šventės 
reikšmę ir sulygino ją su šven
tėmis kapitalistui, patriiotų ir 
visokių šventųjų.

Paskiau paminėjo, kaip ne
kuriu Europos šalių (Franci- 
jos, Italijos, Lenkijos ir Lie
tuvos) spaudžiami darbinin
kai, kaip jie kenčia po dabarti
nėm kapitalistinėm ir inipe- 
rialistinėm valdžiom ir kaip jie 
pasišventusiai kovoja. Tų ša
lių darbininkai trumpu laiku 
iškovosią savo teises ir paim
siu valdžių į savo rankas. Ra
gino darbininkus prį^c vieny
bės, prie bendro fronto. Gali
mų esą pakritikuoti vieni ki
tus, galima pasiginčyti, bet tik 
argumentais, lų?. koliojimų. Tai
pogi pagyrė <Cambridge’o dar
bininkus ir jų organizacijas už 
tai, kad jie suprato kokį blėdį 
neša darbininkų judėjimui 
skaidymasis. Kokia butų jėga, 
jeigu visi darbininkai susijung
tų ir veiktų išvien!

Jis užbaigė ragindamas prie 
vienybės, solidarumo ir kad 
kitais metais švenčiant pirmą 
gegužės proletariatas pilnai su
sijungtų.

Po šios prakalbos buvo per
trauka ir rinko aukas. Surink
ta $25.50, kurios pasiųsta Lie
tuvos kaliniams. Birutės kank
lių choras padainavo dvi dar
bininkiškas daineles. Jos išėjo 
puikiai.

Paskiau kalbėjo M. Piepis, 
kurs kaipo komunistų kalbėto
jas yra geras, nes jiems tik 
tokio ir reikia, bet socialistams 
jis netinka, nes kalbėdamas 
maišo dalykus; pradeda apie 
darbininkų partiją, sumaišo su 
komunistu ir nenusistovi savo v 
pozicijoj. Erne girti darbininkų 
partiją už išleidimą anglų kal
boj “Worker,” sakydamas, jog 
tokio kito laikraščio nesą vi
sam pasauly, reiškia jis yra ge
resnis ir už bolševikų. Nupasa
kojo įvairių šalių darbininkų 
padėtį, bedarbę, badą, bet apie 
Rusiją ne žodžio, nors visi ži
no, kad ten yra su virš 1 mil. 
bedarbių ir badau jaučių žmo
nių. 'Mat, butų ne komunistas, 
jei nepameluotų publikai.

Apie bendrą frontą pasakė: 
“Mes komunistai pirmutiniai 
pakelėm tą klausimą, kad rei
kalinga bendro fronto ir dabar 
tuoj bus darbininkų ir farme- 
rių konferencija, kurioj komu
nistai pilnai sutinka dalyvauti 
ir sutverti darbininkų-farmerių 
partiją ir sykiu bendrą frontą”.

Bet kad komunistai pirmu
tiniai suardė bendrą darbininkų 
frontą — socialistų partiją ir 
kitas darbo organizacijas, tai 
nė trupučio kalbėtojas neužsi
minė. Reiškia ir čia jis velia 
teisybę į bovelną.

Užsibaigus prakalboms cho
ras sudainavo dar dvi dainas. 
Publikos buvo apie 200.

—-Raulinaitis.

So. Boston, Mass.
Gegužės 4 d. Mokslo Diraugi- 

ja surengė Lietuvių žinyčioj 
linksmų vakarą.

Mergaitės ir berniukai pui
kiai* sulošė veikalėlį “Links- 
mios Dienos.” Pastatymu rupi
uos J. Neviackas ir A. Bačiu
lis. Publika buvo labai užganė
dinta.

Po vaidinimo dvi mergaitės, 
viena amerikietė, kita lietuvai
tė iš Gambridge — A. Šuraus- 
kaitė gražiai pašoko. Ant galo 
Bačiulis su savo “milžinais” 
sudainavo dar kelias daineles.

—Raulinaitis.

LIETUVOS STUDENTŲ 
PRAKALBOS

Studentai, K. I. Marčiulionis 
ir V. S. Banaitis, atvyko iš Lie
tuvos į Amerką pradžioje šių 
metų. Šitie du studentai (abu 
buvę karininkai ir pasekmingai 
kovoję Lietuvos frontuose) pa
sekmingai yra apvažiavę įvai
rias litų vi ų kolonijas ir surin
kę apie $7,000.00 baigti statyti 
lietuviams studentams bendra
butį.

Bendrabutis statomas Kaune 
prie Universiteto, kad mokslo 
metu neturtingų Lietuvos arto
jų vaikai galėtų gauti jame pi
gią ir sveiką pragyvenimui vie
tą, kad be didelio skurdo galė
tų išeiti mokslą, ir nenustoję 
sveikatos naudingai dirbtų savo 
krašto žmonų labui.

Bendrabutis pradėtas statyti 
1923 m. lapkričio 11-tą dieną, 
Lietuvoje surinktomis aukomis 
(apie 150,000 litų pinigais ir 
medžiaga), kurios ir dabar dar 
renkamos, kaip čia Amerikoje. 
Be pastatytos namo dalies yra 
nupirkta veik visa reikalinga 
medžiaga (plytos, cimentas, ir 
t. t.) i atgabenta į statymo vie
tą — Vytauto kalną, šią vasa
rą tikimasi užbaigti namo sta
tymo darbus ir rudenį apgyven
dinti jame studentus, kurie pa
tys dirba prie namo statymo, 
kad tik greičiau jį užbaigus.

Tų studentų prakalbos Chica- 
gos mieste ir apielinkėse bus 
šiomis dienomis:

1. Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, prie 18-tos gatves ir 
Union Avė., Chicago, Ilk, geg. 
12 d., 8-tą vai. vakarą.

2. Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted S t., geg. 13 d., 8-tą vai. 
vakarą.

Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI., geg. 14 d., 8-tą valandą 
vakarą.

4. Liuosybės vetainėje, 1822 
Vabansia Avė., geg. 15-tą 8-tą 
vai. vakarą.

5. Strumilos svetainėje, 158 
E. 107th St., geg. 16 d., 8-tą vai. 
vakarą.

6. šv. Antano parapijos sve
tainėje, 4943 W. 15th St., Cice
ro, Ilk, geg. 19 d., 8-tą vai. 
vakarą.

Be abejo, į pirmųjų Lietuvos 
studentų prakalbas atsilankys 
gausiai visų Chicagos koloni
jų lietuviai. Jie išgirs daug įdo
maus iš tų gabių kalbėtojų, kaip 
gyvena Lietuvo artojų vaikai- 
studentai, ir kokius planus jie 
ruošia ateičiai, r Jie papasakos 
ir apie kovas, kuriose jiems te
ko dalyvauti. Taip pat reikia 
manyti, kad tą jų nepartini kul
tūros darbą ' parems visi lietu
viai be pažiūrų skirtumo.

Didesniam atsidėjimui tame 
bendrabutyje ant murmuro len
tos bus įmuštos pavardes visų 
stambesnių aukotojų.

Rengimo Komisija.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE I

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

Priežastys
Jis Grynas
Jis Riebus
Jis Geresnis

Jis Maistingas
Jis Garantuotas

Dviejų rųšių •— Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

NUPIRK
Typewritcrį arba 
rašomą mašinėlę

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

ANT NAUDOS. >

S. L. FABIONASCO.
Į

Kaina $60

809 W. 351h Si., Chicago
Tel. Be* Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. >

Tuomi padarysi didelę smagumą 
pats sau, savo giir/inžms ir drau
gams su kuriais susirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, Iii.V..  ..... . —...

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-8
Gyvenimo vietai 

3823 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: *ue 6 Iki S v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrų* ketvergi. i 

Nediliomfa nuo 9 iki 12 ryte.
b...... ..... ■ .... „J

ELEKTRA
Šviesą ir pajiogą suvedame j senui ir nauju* namus, taipgi dlrb- I 

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(h Ine,
A. BARTKUS, Pres.

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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokiem dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

7.

35

Valstiečių ūkio socializa- 
cija
Miestų žemės plotų ir na
mų socializacija

8. Bankij socializacija
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

puslapių.
Centai

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., ' r Chicago, III

Knygutė
Kaina 35

Verta kiekvienam perskaityti.

1. Politikos ir visuomenės 
revoliucija

2. Stambiosios pramonės so
cializacija

3. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų <lvarų sociali

zacija

Kelias į Socializmų
Paraše Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdęmokratų Partijos 
Leidinys

Versta iš vokiečių kalbos 
T U R I N 

6.

— 1 1,1' -----------------------------1

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2652

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. Ūd 6 v. 
Veda visokia* bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu* 
ir padirba visokiu* Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farma* ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.
»■■■ ......... !■■■■ „Į|»

S. W. B ANĖS, Advokatą* 
Val.s 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 W«»t Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Re*. 3203 So. Halsted S4.

Yard* 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokate* 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

»—■' ■■ 1 ’
Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofbas vidurmieityj; 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hington & Clark

Namu Tel.i Hyde Park 3891
______________________ - -v

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami* 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojime—

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANII
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St, 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5St 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Cblcage.
Tel. Yard* 4681

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

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu* 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Mihvaukee Avė. and

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

............ Z
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Bolševikiškos Rusijos pa
dėtis bent kiek pagerėjo\
Kaip žinia, Busi jos bolševi

kai pabaigoje 1917 m. paėmę 
savo rankas valdžią ir neva 
norėdami pravesti gyveniman 
komunizmą užvedė tokią ne
vykusią tvarką, prie kurios 
trumpiausiu laiku turtingiau
sią valstybę ištiko didžiausis 
ekonominis krizis. Užvedus 
bolševikams savo tvarką, Ru
sijos ekonominė padėtis tuo- 
jaus iš pat pradžios jų viešpa
tavimo diena iš dienos dide
liais žingsniais vis ėjo blogyn 
ir blogyn, o jau nuo pabaigos 
1918 metų aplama krašto pa
dėtis pasidarė stačiai nebepa
kenčiama. 1919, 1920 ir 1921

neapsakomas maisto krizis 
daugiausia paeina <le»l visiško 
uždraudimo laisvos prekybos, 
daug kartų yra reikalavę leisti 
liuosai pardavinėt nors maisto 
produktus, bet komisarų val
džia apie tai nenorėjo nei gir
dėti, ir kalbas apie laisvą pre
kybą skaitydavo prasižengimu 
ir kontr-rcvoliucija. Galios 

prieita prie to, kad griežtus 
bolševikai tiems jiems taip ne
geistiniems reikalavimams tu
rėjo nusileisti ir pripažinti tei
sėtais. Pradžioj 1922 m. nebe
rasdami kitokios išeities vėl 
leido liuosai prekiauti ir atida
rinėti privačias krautuves ir 
aplamai visą savo rėdą pasu
ko visai kiton pusėn — atsisa
kydami nuo savotiškojo bolše
vikiško komunizmo.

Įvedus naują ekonominę po
litiką, kiek tenka patirti, kad 
Bolševikijos dalykai bent kiek 
pradėjo gerėti ir paskutiniu 
laiku nualinto krašto padėtis 
vėl šiek tiek pagerėjo. Turėda
mas Rusijoj iki šiol užsilikusių 
savo draugų visą laiką karts 
nuo karto gaunu iš jų laiškus, 
kuriuose jie tarp kitko visada 
parašo ir apie savo padėtį. Pa
žymėtina, kad iki šiol prisiun
čiamų iš Rusijos laiškų auto
riai karčiai nusiskųsdavo savo 
nepakenčiama padėtim dėl ne
apsakomos brangenybės. Gi 
gautajam paskutiniam laiške, 
rašytame 8 balandžio š. m., 
jau taip nebesiskundžia ir ra
šo, kad jų padėtis bent kiek 
pagerėjusi. Naujieji pinigai jau 
stovi ant vietos, ir skaitom ne

be milijonais, bet rubliais ir 
kapeikomis, prekės nebebrangs- 
ta ir dargi bent kiek atpigo. 
Alga kol kas dar nėra galuti
nai nustatyta, bet tuo tarpu 
per mėnesį gauna 30 rublių. 
Produktų kainos yra tokios: 
rugienių miltų pūdas 1 rublis, 
cukraus svarui 40 kapeikų, 
sviesto svarui 1 rub., lašinių 
svarui 40 kap., bulvių pūdui 25 
kap., žibalo (kerosino) svarui 
5 kap., druskos svarui 2 kap. 
ir t. t.

Apie rūbų ir avalinės kainas 
laiške nepažymėta, bet kiek 
teko girdėti iš kitų šaltinių, 
tai tos prekės esą labai bran
gios. Kaip ten nebūtų, iš visko 
matyti, kad dabar Rusijos pa
dėtis va; g i jau pagerėjo ir di
džiausis ekonominis krizis jau

praėjo <— atsisakius bolševi
kams nuo savųjų metodų, dėl 
kurių kraštui prisiėjo pakelti 
tiek skaudžių nelaimių. Gerė
jant krašto padėčiai ir Rusijos 
proletariato buitis ekonomi
niai pagerėjo — tik jo dvasios 
reikalas po senovei tebėra už
trenktas — neturi jokios spau
dos, žodžio ir susirinkimų lais
vės, kurios išgavimui priseis 
pakelti sunkios kovos su ko
munistiniais diktatoriais. Rei
kia tikėtis, kad ir žmonių dva
sios reikalų srityje despotingi 
komunistai, krašto piliečių 
spaudžiami, turės nusileisti ir 
duoti jiems šiokią tokią laisvę, 
kurios kol kas visai neturi.

P. Klimka.
Kaunas 20—IV—4924 m.

Mrs. MICHNIEV1CZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

I Baigusi akuše- 
I rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

Tol. Blvd. 8188
M. Woitkevrid 

BANI8 
AKUAERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rims prie gimdy
mo kiekvienankt 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^OR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

metais buvo ant tiek bloga, 
kad blogiau jau niekad nebe
gali būti. O argi bereikia blo
giau, jei nebekalbant apie kit
ką alkaniems žmonėms stačiai 
nebuvo galimybės sugauti kąs- 
neljoi ašakotos duonos. Per tą 
laikotarpį sočiai tegalėjo val
gyti tik komisarai, čekistai, 
rekvizitoriai (zagradylovcai), 
gudrus šmugelninkai bei slapti 
turtuoliai. Gi visi kiti krašto 
piliečiai kentė badą, šaltį ir 
šimtais tūkstančių krito nuo 
visokių ligų — daugiausia nuo 
šiltinės (tifo).

Be to per tą laikotarpį kraš
te viešpatovo didžiausia betvar
kė ir iširimas ir krašto pilie
čiai buvo pilnais beteisiais. 
Žmonės buvo tokioje užburto
je padėtyje, jog turėdami ko 
parduoti arba pirkti visada da
lydavo tą tik ant riziko, nes 
tiek iš pardavėjo, tiek iš pirkė
jo visada ir kiekvienoje vieto
je galėjo būti atimtos prekės, 
nežiūrint kas tų prekių parda
vėjas ir kas pirkėjas. Važinėti 
traukiniais buvo dideliausios 
kankynes, nes dėl stokos vago
nų ir garvežių traukiniai pap
rastai tevaikščiodavo tik 3 sy
kius į savaitę, dėlto vagonuo
se žmonių visada būdavo pri
sikimšę tiesiog ant viens kito, 
apsikabinėję žmonės ant tor- 

mazų, buferų, ant vagonų sto
gų ir ant garvežių nelyginant 
lyg musės prie saldumino.

Tekioje apverkti no jiei padėty
je Rusai atsidūrė daugiausia 
dėl bolševikų visiško uždrau
dimo laisvos prekybos. Visiš
kai panaikinus laisvą prekybą, 
ten dėjosi tiesiog kurjozinių ir 
netikėtinų dalykų. Būtent, tur
tingiausiose miesto vietose — 
Ukrainoje, kur pas kaimiečius 
puvo užslėpti dideli rugių ir 
kviečių rezervai, žmonės netu
rėjo galimybės nusipirkti sau 
duonos ir buvo verčiami ba
dauti.

Krašto piliečiai, o ypač ba
daujantieji darbininkai aiškiau
siai matydami, kad tas toks

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija 
ietuvon

i

Gegužio Mėnesyje

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Laivu

Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Tiesiai j Klaipėdą
J • .

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

OptometrUt 
T«L Bonl«T*r4 <481 
434* 8. Ashland Aro 
K.tnpu 47-to» cnt 

Iro. lub«b« 
________________________ L—_—J

Gydo staigias ir chroniikaa ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Fruntdin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
nuo SKII-VIO. KEPENŲ, 

KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausio pa- 
e»nįy reguliatorius. Vienas doleris at
neš” mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
«252 VVallace St.. 
Chicajęo, U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatves 
Gydo užsisenejusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

J* w. a. . ■ m aa ■ ■ ■ RiiZ? --- |

Pinigai
i .iš

i Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,

I Tel. Boulevard 9663.

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W.
18tb St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Telefonai)
į Dienomis: Canal
) 8110. Nakti
| Drexel 0950

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
I

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

----------------------- --------------- —*

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loumis, kampas 18 ir Elae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
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 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jienų priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi
me i Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

Tai bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi- 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi
sados.

Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstų gimimo 
metrikų?, arba atsilankykite į Naujie-

hų Ofisą; o mes išreikalausime. Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso./ . :

Musu atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tu, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senu tėvu važiuojančiu pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čiu vaiku pas tėvus.

Vaikinai g*ali važiuoti Lietuvon apsi-
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. keleiviai išvažiuos iš Chicagos nuo 
Dearborn Stoties, Dearborn and Polk 
St. ant ERIE R. R. traukinio, Seredoj 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare. New 
Yorke pribusime Gegužio 23, 7 vai. ry
to. ERIE R. R. Comp. atstovas Pasitiks 
Ekskursija New Yorke. Norint viską 
gerai kelionei aprūpint, reikia tuoj 
pradėt rengtis. Neatidėliokit.

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

. .r . ____________

Tel. Boulevard 3537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1507,W. 471 h Si.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos te]. Drexel 9191

Garsinkitės Naujienose

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

EKSKURSIJOS 
SKYRIUS

Chicago, III.

Z— ......................... ..
Telefonai Boulevard 1939

’ DR. S. A. BBENZA
Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, UI.

i ■■■ . ...............

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

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

1U0 5180 iki 7i8l vakare.
b—■■■..!■.........Il.l»..l... ■ I ———<

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3803 S. Morgan StM Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare, 

b.................   u?

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
; 6 iki 9 vakare
i Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted StM 
Kampas 18 ir Halsted St.I «

Dr. A. K. Rutkauskas

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:8S vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospoct 0611 

h—u i - - ............---»
—■ ' 1 1 1 . < 

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696 

v—.......... ■ *
■ II ■ || .....

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4146
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tapo išplėtotas tarpe anglia
kasių ir rubsiuvių. Anglia
kasių unijoje komunistai ti
kėjosi galėsiu pasinaudoti 
nesutikimais, kurie jau se
nai tenai buvo kilę tarpe ra
dikalės ir konservatyvės 
srovių. Vienok, kaip paro
dė paskutinė angliakasių 
konvencija, čia jiems irgi 
nepasisekė.

su konservatyviais elemen
tais, kad išgelbėjus unijas 
nuo pakrikimo. Pasirodo, 
kad ekonominiam darbinin
kų judėjime ■ 
ir politikoje,
kas komunizmas vien tiktai 
trukdo progresų.

- taip pat, kaip
— bolševikiš-

Entered aa Secoad Clasa Mattei 
Mttfch 17th, 1914, at the Poit Offic* 
pf Chicago, III., undai the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kaidieu, ifakirian 
•ekniudienius. JLeidži*
drovi. 1789 So. Halated St., ChlcaK* 
Hl. — Telefonai! Kooievelt 8»

U išimo Gijimo kainai
Chicago je — paltui

Matams..................... .......—------$8.01
Pusei metų ..............   4.00
Trims mėnesiam!2.00
Dviem mėneaiana_________ — 1.50
Vienam mėnesiui __  ....... .75

8c 
18c 
75c

- $7.00
_ 8.50
_ 1.75
_ 1.25

.75

Chicagoje per naiiotojua:
Viena kopija -----
Savaitei---------------------
Minėsiu!______________

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams__ ______
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...........   $8.00
Pusei metų ___ _____________ 4.00
Trims mėnesiams ...........-....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kurtu su užsakymu.

Po šito nepasisekimo vie
nintelė komunistų viltis pa
liko rubsiuvių unijų “užka
riavime”. Tos unijos — In- 
ternational Ladies Oarment 
VVorkers ir Amalgamated 

I Clothing Workers of Ame- 
[ rica — susideda beveik iš
imtinai iš ateivių, tarp ku
rių bolševikiškas idėjas, 
kaip žinia, yra nepalygina
mai lengviaus skleisti, negu 
tarp senųjų Amerikos gy
ventojų. Čia tai “darbo 
unijų švietimo lyga” ir pri
veisė daugiausia savo kuo
pų. Visi žino, kiek triukš
mo yra sukėlę Fosterio “ly- 
giečiai” tose dviejose uni
jose.

Vokietijos socialdemokra
tų partija nutarė reikalauti, 
kad ekspertų komiteto pla
nas reparacijoms išspręsti 
butų paduotas referendu
mui. Tas nutarimas yra at
kreiptas prieš nacionalistus, 
kurie, laimėję daug vietų 

reichstage, stengiasi susi
tarti su kitomis reakcininkų 
frakcijomis ir sudaryti dau- 
gumų prieš Dawes’o planų. 
Jeigu tas klausimas butų pa
duotas visiems žmonėms nu
balsuoti, tai manoma, kad 
nacionalistai prakištų.

Vilniaus Universiteto 
Reikšmė Lietuvos 

Istorijai

kyklos įkūrimas ėjo lengviau J nuopelnas
Lietuva tada ėmė jausti savo kyklos.
aukštosios mokyklos reikalą, tas vystė XVIII a. Vyriausiosios
Maždaug nuo 1550 m. matom, Mokyklos pagrindus.
kad bajorai, o ypač didžiūnai
reikalavo iš savo

Vyriausiosios Mo-
Vihiiaus Universite-

i

Vis tebesitęsia tarpusavi
niai kivirčai Amerikos dar
bininkų unijose. Moteriškų 
rūbų siuvėjų organizacija, 
International Ladies Gar- 
ment Workers, kuri dabar 
laiko konvenciją Bostone, 
atmetė dviejų delegatų man
datus. Juodu abu yra ko
munistai ir veikia Fosterio 
vadinamoje “darbo unijų 
švietimo lygoje”. Komunis
tai, žinoma, labai pyks Už 
tai ant minėtos rubsiuvių 
organizacijos vadų ir keiks 
juos “svolačiais”, “geltonai
siais”, “judošiais” ir t. t. 
Bet ar ne jie patys kalti?

Atsigynimui nuo komuni
stų, rubsiuvių unijos varto
jo skirtingus metodus. 
Amalgameitų unijos vadai 
ėjo diplomatijos keliu: Susi- 

I žinoję su sovietų valdžia, jie 
įsteigė rusiškai-amerikoniš- 
kų korporacijų bizniui vesti 
su Rusija; tuo budu tapo 
numalšinta dauguma bolše- 
vikuojančiųjų elementų uni
joje. Likusiems rėksniams 
nuraminti,‘unijos vadai da
vė užimti po keletu vietų lo- 
kalės unijos tarybose. Bet 
moteriškų rūbų siuvimo uni
ja pavartojo kitokių takti
kų. Kuomet komunistai pa
skelbė jos vadams karų, tai 
šie atsakė karo paskelbimu 
komunistams ir jų “švieti
mo lygai”.

Komunistų taktika sulig 
unijų yra tokia: užgrobti 
arba sugriauti. Tas darbi
ninkų unijas, kurias jie ne
įstengia paimti savo kon- 
trolėn, jie visokiais budais 
atakuoja. Kitose unijose, 
kurias jie tikisi “užkariau
ti”, jie organizuoja savo pa
sekėjus į kuopas ir per jas 
varo agitacijų prieš unijos 
viršininkus, stengdamiesi 
sukelti prieš juos unijos na
rius, kad patiems įsiskver
bus į viršininkų vietas.

Moteriškų rūbų siuvimo 
unija nusistatė neleisti, kad 
vnijos viduje tvertųsi kita 
organizacija, kuri kišasi į 
unijos reikalus. Tuo pasi
remdama, ji pasiryžo mesti 
laukan Fosterio “švietimo 
lygos” narius, ir daugelį jų 
išmetė. Bostono konvenci
ja, kaip matyt, šitai politi
kai pilnai pritaria.

Šitokių komunistų kuopų 
organizavimui ir dirigavi
mui ir buvo sutverta ta Fo
sterio “darbo unijų švietimo 
lyga”. Ji pradėjo veikti 
apie dveji metai laiko atgal.

Komunistų “gręžimo * iš 
vidaus” taktika tuo budu pa
sirodė esant visai bergždžia. 
Išskiriant tuo menkus lai
mėjimus, kuriuos jie įgijo 
vietiniuose Amalgameitų 
unijos skyriuose, jie nepa
siekė nieko. Ažuot “užka
riavę” unijas, jie patys gavo

(Paskaita prof. M. Biržiškos)
[“L.”] Kada ir kur lietuviai 

pradėjo eiti aukštuosius moks
lus tikrų žinių nėra. Aiškiai 
jau yra žinoma tik Praga, kur 
Jogaila įsteigė lietuviams švies
ti fondą. Ką mes esam gavę iš 
Pragos nežinia, bet faktas, kad 
Praga buvo vieta, kur kai kurie 
musų didžiūnai gavo mokslą. 
Antroji Įstaiga lankoma lietu
vių buvo Krokuvos Akademija. 
Bet patys lenkai pripažįsta, kad 
lietuviai ėjo į Krokuvos Akade
miją nenoromis. šešioliktam 
amžiuj turiu žinių kad, jei jie 
ėjo į Krokuvos Akademiją, 
tai baigę mokslus ' užsie
niuose. Taip pat yra žinių, kad 
nuo XVII amžiaus pradžios lie
tuviai noriai ėjo mokslus Itali
joj, Vokietijoj, Paryžiuj. Tie 
universitetai ilgą laiką tenkino 
Lietuvos reikalus ir nesukrustė 
musų visuomenę steigti savo 
universitetą. Mokslai buvo pa
siekę tik didžiūnus, tad to mo
kslo įtaka Lietuvoj plačiai plės
tis negalėjo. Dalykai pasikei
čia, kai iškilusi Vokietijoj re
formacija pradeda skverbtis į 
Lietuvą. 1544 m. Prūsų kur
fiursto yra steigiamas universi
tetas tikslu aptarnaut ne tik 
Prūsų, bet ir Lietuvos ir Lenki
jos visuomenę. Lietuva ir Len
kija su Krokuvos Akade
mija nebuvo prisirengusios at- 
sispirt tai srovei. Mes žinom 
iš kitur, kad Lenkijoj reforma
cija taip buvo išsiplėtojusi, jog 
senatorių tarpe beliko vienas 
katalikas. Net dalis kunigų bu
vo atsisakiusi nuo kunigystės 
ir prisidėjusi prie reformacijos. 
Iškyla pavojus katalikybei. Ir 
pačios valstybės gyvybei, esa
momis gyvenimo sąlygomis, 
gręsę pavojus. Lietuva veda ko
vą su Lenkija dėl nepriklauso
mybės. Tik tikybiniai nesutiki
mai silpnino ir Lietuvą. Tad 
mes matom taip Lenkijoj, taip 
Lietuvoj daug žymių žmonių

Vilniaus Universitetas todėl 
vyriausybės ’ gavo išsiplėtot, kad buvo įkur- 

steigti aukštąją mokyklą ir pa-1 tas tuo metu, 
kelti musų krašte lotynų kalbą. 
Lotynų kalba dėl vyriausios ta
da pažiūros, buk lietuviai kilę iš 
lotynų, buvo laikoma kaip ir sar 
va kalba. Jėzuitai pakėlę aukš
tosios mokyklos įkūrimo klausi
mą buvo iš dalies net ir refor
matorių prielankiai priimti. Jei 
jie butų pasirodę su lenkų kal
ba, kažin, ar butų jiems taip 
lengvai pavykę įsikurti.

Vilniaus Akademija įkuria
mą. lf>79 m. Ji sutiko pasiprie 
šinimą tik iš konclerio Valavi 

čiaus nenorėjusio patvirtini 
savo antspaudu. Bet karalių 
pagrasinus atimti antspaudą i
kancleris sutiko. Tokioj for
moj Akademija buvo 'iki 1773

Į m. Akademijoj buvo dėstoma 
latynų kalbat tad lenkintojos 
vaidmens ji nevaidino. Lenkai 
istorikai tuo, kad joje vyravo 
kosmopolitinis elementas, net 
piktinosi. Jėzuitams lenkų kal
ba čia buvo nereikšminga; ji 
buvo naudojama praktikos rei
kalams; bet mokslus jėzuitai 
dėstyt lenkų kalba nemanė.

Jėzuitai, tiesa, XX amžiaus 
akimis žiūrint, vienašališkai pa
statė mokslą. Gamtos mokslai 
jų beveik visai nebuvo dėstomi. 
Bet dėlto perdaug jiems prikišti 
netenka, nes ir kituos universi
tetuos buvo panašus mokslo sto
vis, 
lygi 
savo 
dyti 
kų, kurie, musų akimisi žiūrint, 
nebuvo pirmaeilės žvaigždės, 
bet XVII amž buvo neabejoti
nai didelės žvaigždes kultūros 
ir literatūros srity. Tačiau Lie
tuvai tie mokslininkai davė per- 
mažai. Jėzuitų vienašališkumas 
pasireiškė ne tik dėstomų daly
kų rato siaurume, bet ir tuo, 
kad permaža buvo duota inicia
tyvos klausytojams. Pasaulinin- 
kai buvo permažai aprūpinti. 
Patys bajorai nešoko prie mo
kslo; jie susmunka, šaltai žiuri 
į Akademiją. Bajorams labiau 
rūpėjo jėzuitų rengiamų bažny
tinių ceremonijų iškilmingumas, 
negu mokslas. fUad nestebėtina, 
kad pasaulininkąi nelabai uoliai 
lanko Akademija. Mes nema
tom ypatingo gyvumo klausyto
jų tai*pe. Išskyrus išsišokimus, 
akademinė 
nepasižymėjo, nebuvo suglaus
to jaunuomenės gyvenimo.

Akademija išgyveno 200 me
tų sunkiausioniiš 
esant nenormaliam gyvenimui 
XVIII a. įpusėjus 
pasigirsta opozicijos balsų, pir
miausia opozicijoj buvo vienup- 
liai pijarai. Jie buvo šalininkai 
mokslo kitaip pastatyto: kur 
fizikos mokslas, rastų sau vietos 
iir bajorų kalba turėtų pridera
mų teisių. Pijarai Vilniuje 
stengiasi veikti prieš Akademi
ją. Iškyla visoj Europoj sąjū
dis prieš jėzuitus ir 1773 m. jų 
ordeną panaikina. Akademija 
patenka į kitas rankas. Lietu
voj įsikuria Edukacijos Komisi
ja. Toji Komisija sutvarkė 
mokslą kitais pagrindais. Įsi
kuria ir nauji fakultetai: medi-

Akademija buvo maždaug 
su kitais universitetais ir 
sąstatu. Čia galima nuro- 
visą eilę žymių mokslinin-

jaunuomene nieku

sąlygomis,

visuomenėj

kai visuomenė 
neteko nepriklausomos valsty
bės formos ir visas visuomenės 
dėmesys buvo nukreipta į kul
tūrinio gyvenimo pusę. Toliau, 
Vilniaus Universitetas turėjo 
akis atkreipęs ne tik į pryšakį, 
bet ir į praeitį. Kodėl taip išsi
vystė istorija? Nors nebuvo 
nei Lenkijos, jau nekalbant apie 
Lietuvą, istorijos katedrų, o vi
sa eilė mokslininkų su ypatingu 
pamėgimu tyrinėja Lietuvos ir 
ypačiai Vilniaus istoriją. Di- 
džiausias nuošimtis mokslinin- 

ki] tenĮka Lietuvos istorijai. 
Mes nematom, kad jie butų ypa
tingą Lietuvos politiką varę. 
Šitą dalyką reikia aiškinti tuo, 
kad mes, praradę savo nepri
klausomybę, ypatingai turėjome 
žiūrėti į savo praeitį. Ta katas
trofa padarė gal daugiau, negu 
ramus gyvenimas Vilniaus 
Akademijos laikais.—P. I.

Pasaulinė žydy 
statistika

žydų statistika paimta iš

— 450,000, Čoko-Slovaki- 
1490,000, Anglijoje —

Ši 
dviejų dokumentų. Pirmas, J. 
ILechtšiųskio “Žydų; Pasaulis” 
išleistas Berline. Antras, d-ro 
Leinfieild’o — Metinė Amerikos 
Žydų apyskaita — išleista Ame
rikos Jungtinėse valstijose.

Lechtšinskis duoda 'šitokių 
žydų statistikos žinių:

Europoje: Lenkijoje — 4,- 
100,000, Ukrainoje — 3,000,- 
000, Rumunijoje — 1,000,000, 
Vokietijoje — 500,000, Vengri
joj®
joje — 
275,000, Lietuvoje — 250,0(X>, 
Austrijoje — 200,000, Rusijo
je —■ 200,(KM), Prancūzijoje — 
150,000, Latvijoje — 150,000, 
Graikijoje — 120,000, Pietų 
Slavijoje — 100,000, Olandijo
je — 106,000, Europos Turki
joje — 75,000, Belgijoje, Itali
joje ir etc. — 149,668. Viso — 
11,474,668.

Azijoje: Azijos Turkijoje — 
177,500, Palestinoje — 85,000, 
Azijos, Rusijoje — 76,000, Per
sijoje —- 40,000, Indijoje — 
20,900, kitur — 33,982. Viso—

Afrjkoje: Alžire ir Tunise— 
124,435, Marokoje — 103,713, 
Tripolitanė — 18,960, Aigiptc 

38,600, Abisinijoje — 25,- 
000, Pietų Afrikoje — 47,000, 
kitur 2,015. Visa — 359,722.

Amerikoje: Jungtinėse Vals
tybėse — 3,300,000, Argenti
nos. Respublikojie — 110,000, 
Kanadoje — 75,681, Brazilijoje
— 4,000, kitur — 6,544. Visa
— 4,496,225.

Australijoje — 20,000.
Visa bendrai — 15,783,947.
D-ras Lenficld’as, žydų tau

pos socialių mokslų biuro di
rektorius, žymi, kad visame 
pasaulyje esą 15,500,090 žydų. 
Du trečdaliu žydų gyvena Eu
ropoje, viena ketvirtoji dalis 
gyveną Amerikoje, maž-daug 
8% Azijoje, Afrikoje ir Aust
ralijoje.

priskaito iki 400,000 tai žydai 
sudaro į/^% gyventojų skai
čiaus. Pietų Afrikoje skaito 
apie 50,000 žydų. Australijoje 
yra 24,000 žydų. Gausingiau
sios žydų bendruomenes yra 
Nau Jorke; čia yra 1,643,000 
žydų, didžiausias žydų miestas 
pasaulyje (45%. gyventojų). 
Varšuvoje yra 316,000 žy
dų (48% visų gyventojų). Vie
noje 300,000 žydų (15% visų 
gyventojų).

[“Ld libre paroję”]

Pirmadienis, Geg. 12, 1924

Vargo poetą.

Širdžių kalba.
Kur vien tik žodžiai, išdidumas, 
Kur veidmainingoji malda, — 
Ten tėra vienas tik tuštumas, 
širdžių kalbos tenai nėra.

Tik atvira dvasia, skaistybė— 
Širdžių kalbos tekupina, 
Kuri yra—žmogaus didybė,— 
Kur veidmainybė,—jos nėra.

Lt. “Jaun.”

L. Skabeika.

Nerimstančios erdvės.
_____-

Tamsios mintys saulėj blyško: 
palkšvais rūkais išsisklaidė, 
ir naktų šešėliais tiško 
ten, kur uolos vėjais aidi,

\ Tik gaisry'bė nenurimo:
rytui švintant prisikėlė,

• ir pasauliui pagamino
šventą meilę — saules gėlę.

Plačios erdvės sielą pildė 
tai sapnais, ftai meilės lyra, 
kol išvaiko, kol išdildė 
sielos audrą, šventą, tyrą.

O svajonių pynių pynes 
ilgesiuose susibūrė, 
if troškimą amžinybes 
erdvių pločiuose sukurė.

II
Mano audrų lūkesiuose 
prisikėlė niūrios naktys, 
ir nušvitusios sapnuose 
suliepsnojo jųjų akys.

Mano siela — -erdvių sfinksas.
Mano siela — žemes ugnys.
Jai padangės sparnus kaupia, 
Žemėj audras ji įkūnys.

Naktų ilgesiai žėringi
, švies žibintais uolų skardžiams,

• ' kol įžiebę gaisrybės aistrą
mano ugnys platiems erčiams.

III

Mano rankų palytėtos, 
dangaus erdvės užsimojo: 
vylių siaubais daužos, mėtos... 
žaibų tinklais žemę kloja.

Tamsų kuorai žvaigždėm švaistės: 
erdvėj kibirkštys vis tvino;
jų verpetai nė nepaiso 
žemes veido ir kalnynų.

Ir žibintai mano jūrių 
blaškos, traška: kovoj lūžta; 
jie apvilti nuino burių, 
kur banguose mirtim kužda.

O, nutilkit, jus pašėlę!
Juk su mano kovos diena 
keršto siela prisikėlė. — 
Siela keršto, kūnas plieno.

«•
Arų arais aš pakilsiu
virš žvaigždyno, kur žėringos 
viltys kaupias, ir prabilsiu 
iš krutinės sūkuringos.

Ir prabilsiu skaudžią tiesą:
i tiesą šventą — žemės viltį; 

nes jai lemta žemę gaubti, — 
virš erdvybių — Laisvėn kilti.

Viekšniai, 6—VII—23.

Jos iniciatoriai manė pra
džioje, kad jiems pavyks ra
sti pakankamai šalininkų 
didžiosiose unijose, priklau
sančiose Darbo Federacijai, 
idant paėmus į savo rankas 
Darbo Federacijos centrą. 
Bet iš to komunistų “ofen- 
syvo” nieko neišėjo. Milži
niška dauguma unijų, įei
nančių j Darbo Federaciją, 
pasirodė jiems priešinga, ir 
senieji Federacijos vadai be 
didelio vargo apsidirbo su 
Fosterio frakcija.

Tuomet komunistams te
ko susiaurinti savo “fron
tą”. Jie sukoncentravo sa
vo pastangas keletoje pa
žangesniųjų unijų. Platus 
“švietimo lygos” veikimas

“kiką”. Bet unijoms jie pa
dare daug žalos. Kiek ener
gijos tapo išaikvota tiems 
kivirčams unijų viduje! Jei
gu ta energija butų buvusi 
suvartota unijų narių švie
timui ir naujų narių ieškoji
mui, tai butų atliktas milži
niškas naudingas darbas.

• ————.

Kita bloga tos vidujinės 
kovos pasekmė yra ta, kad 
ji žymiai sustiprino konser
vatyvius elementus unijose. 
Tarp angliakasių, o dar la- 
biaus tarp rubsiuvių, buvo 
ir yra daug socialistų ir 
šiaip pažangių darbininkų. 
Bet kuomet bolševikiški 
“gręžikai” ėmė kelti suiru
tę unijose, tai tie darbinin
kai buvo priversti eiti išvien

priimančių naują katalikybės 
jėgą — jėzuitas gana palankiai 
Jėzuitui buvo sutikti kaip ele
mentas, kuris turi suteikti vi
suomenei tvirtumo. Tad jėzu
itų priėmime be tikybinio mo
mento reikia imti ir valstybinį. 
Pažymėtina, kad jėzuitai priim
ti tuo metu, kai buų^ priimta 
Liublino Unija.
’ Dešimtį metų juzuitams iš
gyvenus, kuriama Vilniaus Aka
demija. Tada dar buvo musų 
krašte stipri reformacija ir pa
šonėj išaugęs Karaliaučiaus Uni
versitetas turėjo daugiau tiky* 
binį tikslą. Ir Vilniaus Akade
mija turėjo tikslą apgint kata
likybę nuo reformacijos. Bet 
pačios aplinkybės rodo, kad ne 
tik tas momentas bekuriant 
svėrė. Mes žinom, kad jėzuitus 
nevisai palankiai sutiko kai ku
rie didžiūnai ir net kunigai. Bet 
vyskupai, karaliaus valdžia jė
zuitus palaikė. Tad dabar mo/

cinos, fizikos. Įsteigiama mo
ralinis fakultetas apimantis 
platesnę sritį, negu filozofijos 
fakultetas. Visi keturi fakul
tetai yra lygtis. Tik gamtos ir 
medicinos fakultetams profeso
rius reikėjo kviesti iš kitur; ta
čiau jie ąero pagrindo nepaliko. 
Kituos skyriuos de fakto dėsty
tojais pasiliko tie patys jėzui
tai; jie apėmė net kai kuriuos 
gamtos mokslus. Toji naujai 
pertvarkytoji Akademija (dabar 
naujai pavadinta Vyriausioji 
mokykla) negavo išsivystyt. 
Persunkus buvo laikai. Nei są
statu, nei mokslo priemonėmis, 
nei populerumu ji kiek .žymiau 
neiškilo.

Iki XX a. kalbama apie Vil
niaus Universiteto reikšmę, bet 
pamirštama Vyriausios Mokyk
los reikšmė. Prof. Janovskio 
rupesniu’ ištirta, kad, jei Vil
niaus Universitetas nuo pirmų 
metų plačiai pavarė

Europoje, 8,750,000 žydų pa
žymėta teritorijoje, kurią dr. 
.Leinficld’as vadina — centra- 
le žydų Europa, į kurią įeina 
—■ Ukraina, Lenkija, Baltgu- 
dija, Lietuva, Latvija, Čeko
slovakija, Austrija, Vengrija 
ir Rumunija. Čia žydų skaičius 
siekiąs iki 8% gyventojų skai
čiaus. Kitose Europos valsty
bėse vidutiniai sudarą ^%% gy- 
evntojų skaičiaus.

Azijoje žydai daugiausia gy
veną Palestinoje, bet nesuda
ro daugiau kaip 11% gyvento
jų skaičiau^. Mažosios Azijos 
arabų šalyse (Sirijoje, Meso
potamijoje, Arabijoje) priskai- 
toma daugiau 140,000 žydų, 
kurie sudarą %% gyventojų. 
Vidurinėje ir rytinėje, Azijoje 
yra 350,000 žydų. Rytinėje yra 
ne daugiau kaip 27,000 žydų.

Afrikoje žydai daugiausia 
gyveną barbarų šalyse ir Ai-

L. Skabeika.

Ilgesys.

darbą, tai gipte. D-ras Leinfield’as ten jų

Dar toli svajonių pasaulis mano. 
Gyvybės saulutė po dausas klajoja, 
įSu tuščia vienatybe dainužes dainuoja. 
Ko ieško, ko trokšta jos žėrį spinduliai, 
Kur josios slaptingai auksuoti keliai? 
Dar toli svajonių pasaulis mano./
Sunku... taip tuščia... vien tik ilgesys 
Blaškosi, lyg vejas, po uolas plikas 
Ir varo per skruostus senatvės vagas. 
Kur eiti, kur klysti, kur laimės ieškoti? 
Nejaugi man lemta vien kęsti, vaitoti. 
Taip sunku ir tuščia... vien tik ilgesys.

Po klaikios vienatybes, ilgos tuštumos, 
7 Ateik iš dausų gyvybės ugnimi.

Ateik išsvajota, laurais vainikuota, 
širdies numylėta meilės viltimi. 
Skausmo sutartinės ateik išdainuota, 
Po klaikios vienatybes, ilgos tuštumos.

Šiauliai, 4—V—23.
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CHliAOOS Pieno išvežiotojy padėtis PARKŲ POLICISTAS NUŠOVĖ 
VEŽIKĄ.

IR ANTRA PATI REIKALAU
JA DIVORSO.

ŽINIOS
nepergeriausia

Laimėtas algų pakėlimas 
dalinai pataiso jų padėtį, 
ne pilnai.

tik
o

Vagjs vaikai išlaužė Nau
jienų registerį; - tapo 

tuoj sugauti
Nedėlios rytą apie 5 vai. tre

jetas jaunų vaikų pro užpaka
lines duris įsilaužė į Naujienų 
ofisą ir išlaužė viršutinį stal
čių registerio, iš kur išėmė ke
letą šimtų dolerių.

Policija į penkias valandas 
po to surado visus tris pikta
darius, ir privertė atiduoti pa
vogtus pinigus.
visi lietuviai: 
15-kos metų,

Vagiliai buvo 
Felix Lileikis, 

1717 So. Union 
Bennie Videikis, 16-kos

Nesenai buvo pranešama 
Naujienose apie pieno išvežioto
jų laimėjimą daugiau algos po 
keturius dolerius į savaitę. Bu
vo pasakyta, kad pieno išvežio
tojai dabar ims ganai geras al
gas ir su pasitenkinimu 
per sekamus metus.

žemiau seka laiškas 
Naujienų skaitytojo,

dirbs

vieno 
kuris la

bai rimtai ir aiškiai nurodo pie
no išvežiotojų padėtį.

“Gerbiama Nalujienų Redak
cija!

“Naujienų No. 114, Chica- 
gos žinių skyriuje, tilpo žinutė, 
kur rašoma, kad pieno išvežio
tojai uždirbsią po 60—70 dol. į 
savaitę. Tas yra netiesa.

“Tiesa, alga liko pakelta po
metų, 1812 S. Halsted St., Jo- 4 ^oį į savaitę ir dabar bus 45 
nas Petrauskas, 16-kos metų, dol., bet komišinas apie kurį 
1812 So. Halsted St. Jie dabar kompanijos taip daug pasakoja 
sėdi vaikų arešto namuose iki:yra visai menkas.. Komišinas 
teismo. (yra toks: už 200 butelių pieno

i 1 • v • v •

apie kurį

Vėlai ketvirtadienio vakare 
Juozas Zaradnik, 943 W. 18 
gat. parėjo namo prisigėręs ir 
ėmė cipyt savo pačią ir šešių 
metų sūnų. Sukėlė kaimynus ir 
jie išbėgo pašaukti policistą. 
Pastebėję policistą ant Kampo 
prašė jo suvaldyti girtuoklį.

Parkų policistas nematyda
mas niekur miesto policisto 
nuėjo į nurodytą vietą ir su
šaldo įsikarščiavusį girtuoklį 
taip, kad jis niekuomet dau
giams Besikarščiuos.

Peršovęs dviem šūviais Za- 
radniką, policistas Sheehan už
sidėjo sužeistąjį ant pečių ir 
išsinešė. Sulaikė gatve važiuo
jantį automobilių ir pats nu
gabeno ligoninėn. Sužeistasis 
mirė ant operacijos stalo.

Miesto policijai Sheehan pa«- 
šakojo šitaip: “Kai aš nuėjau į 
jų namus, toj minutėj Zarad
nik išėjo iš miegrumio ir aš 
pamaniau, kad jis turi šautu
vą. Aš ištraukiau savo revolve- 

ir paleidau į jį du šuvius.”

William Deering Ste!ward, 
fabrikantas, bankierius, buvęs 
Plano, 1'11. majoras, sūnėnas 
pagarsėjusio Chicagoš fabri
kanto Deeringo, ir vėl pateko 
į bėdą. Jo antroji pati apskun
dė teisman reikalaudama per
skyrų.

Jis apsivedė su ja 1916 m. 
Tuo laiku buvo sukakę lygiai 
metai nuo persiskyrimo su pir
mąją pačia. Jis yra kaltinamas 
žiaurume. Sako, mušęs ją vei
dan ir sykį metęs su puoduku 
pilnu karštos kavos. Ji taipgi 
reikalausianti atatinkamos ali- 
monijos.

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos

DR. VAFTUSR, O. D.

rį

LAUKIA TEISMO IR 
KŪDIKIO.

Suradime vagilių pasidarba- :u‘ Smetonos nėra, tiek reikia pa- 
vo policmanai seržantai Frank daryti už algų; kas virš 200 bu-
Walsh, B. Kearns ir Harry 
Laom, o taipgi podiemanas Th. 
McCarthy, visi 16-to distrikto.

Mokytojai džiaugiasi lai 
mėję pergalę McAndrew i 

nusileido
Viešųjų mokyklų mokytojai; 

ir mokytojos pereitą ketvirta
dienį po pietų Studebakcr te
atre apvaikščiojo savo pergalės 
iškilmę prieš mokyklų virši
ninką, poną McAndrew. Stude
bakcr teatras, su 1,600 sėdy
nių, buvo perpildytas į kelioli
ka minučių laiko ir reikėjo pa
imti kitą svetainę, kad sutal
pinus pilnus energijos ir 
džiaugsmo mokytojus ir moky
tojas. Viso susirinkime daly
vavo apie 2200 ypatų.

Panelė Margareta Haley, mo
kytojų Federacijos vadovė pra
nešė, kad ponas viršininkas da
vęs visų mokyklų perdėtinėms 
pranešimus, jog mokytojų ta
rybos gali laikyt mokyklose 
savo mitingus, ir pats išvažia
vo į Dayton, ()., prakalbos sa
kyti. Ji nurodė, jog yra laimė
ta didelės svarbos pergalė; bet 
mokytojos turi visuomet ser
gėti savo reikalus ir kiekviena
me atvejyje ginti juos.

Visų ūpas buvo labai geras.
Viešųjų mokyklų mokytojais 

yra veik išimtinai merginos ir 
moterys. Vyrai mokina tik 
augštesniose mokyklose.

tolių, komišiną moka po 60 cen
tų už kožną šimtą.

Išnešioti 200 butelių yra ga- 
. nėtinai darbo. Daugiau išvežio- 
j tojų virš to padaro tik po,100 ir 
į 150 butelių; o didžiausią komi
šiną, kokį kas uždirba yra 20 
dol. į mėnesį. Taigi didžiausia

Į savaitę išeina 50 dol. Bet 
, tiek padaro, sakau tik mažuma. 
60—70 dol. nepadaro nė viens, 

j Tai yra tik kompanijų pasigy
rimas.

Be to pieno išvežiotojai turi 
daugybę visokių keblumų, ko
kių kitose įstaigose darbininkai 

i nežino. Jie turi atsakyt už kiek- 
I vieną prapuolusį pieno ar Sme
tonos buteliuką ar svarą svies
to. O tokių prapuolimų pasitai
ko neretai. Jie turi stoti prie 
darbo kaip pirma valanda ryte 
i * angsčiau. Jie negali išlikti 
nuo darbo daugiau, kaip vieną 
dieną į metus. Tai dideflio džiau
gsmo ir uždarbio mums nėra. .

Milk Wagon Drivers Unijos 
lokalo No. 753 narys

— Chas. Mitchel.

gražins mo- 
pasiklauso ir

yra visų nuo-

sako gražiausia moteris 
kuri apie menuo 

atgal nušovė savo mei- 
sutunyti” jos

Graži moteris dar niekad 
nėia buvusi nuteista kalėjimai! 
ar mirčiai. Ir kaipgi ją teis? 
Ji graži, o teisėjai, kaip ir vi
si vyrai, mėgsta 
tevis. Pasižiūri, 
susimilsta.

Tokia dabar
monė apie teismus ir gražias 
moteris, papildžiusias žmogžu
dystės; prasikaltimus. Taip gal
voja ir ponia Bculh Aiman, 23 
metų,
Chicago j e, 
laiko 
lūžį atvykusi 
vyro gramafoną. Ji yra ne tik 
jauna ir graži, o. ir motina — 
laukiasi kūdikio. Nejaugi teisė
jai už vieną žmogaus gyvastį 
atimtų dvi? — galvoja ji sėdė
dama teismo kambaryje, 
renkama jos bylai teisėjai.

kur

DU APIPLĖŠĖ 30 GEMBLE- 
RIŲ DIDMIESČIO VIEŠBUTY.

du jau- 
į Astor 
st., pa

VIDURDIENY APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Išnešė $10,000. Vos nenušovė 
sargą.

PRANEŠIMAS
HARRINGTONO KREDITORIAMS 
Kurie registravote savo notas pas ad
vokatą Edward H. White, malonėkite 
susirinkti, Utaminke, Gegužio 13-tą, 
1924, 7:30 vai. vakare, Mildos Svetai
nėj, 3142 S. Halsted St., ant 3-čių 
lubų.

Advokatas E. H. White praneš 
apie ’šmugelninkų svotį. Malonėkite 
pasiimti rasytes.

Kviečia Harringtono Kreditoriai. 
3142 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois.

Ketvirtadieny laike pietų į 
Dvidešimt Antroslios Gatvės 
banką Bervvyn^ atsilankė ke
turi plėšikai ir užkamandavo 
iškelti rankas.

Banke tuo tarpu buvo tik 
trys ypatos: kasieriaus padėjė
jas, sargas ir vienas kostume- 
ris. Kiti buvo išėję pietauti.

Įsakius iškelti rankas, sar
gas išsykio nesuprato ir vienas 
banditas paleido į jį šūvį, bet 
nepataikė, o kulka perlindo 
per kiedės sėdynę, ant kurios

Banditai išsinešė $10,000 pi
nigų ir dingo. Sulyg jų 
ir išvaizdos atrodė, kad 
profesionalai banditai, 
bėriai.” Nors ieškota jų
sų kelių, bet sugauti nepavyko.

aprėdų 
tai ne 
o “lie- 
ant vi-

Mainykite savo senus automobilius 
ant naujų Paige arba Jewett, nes 
praisai nukrito.

Lietuvi- Altl’J Specialistas

Palengvins akių {tempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausias 
klhidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
. 1545 We»t 47th St.

Phone Stulevard 7589

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, l|L 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679
5 ar 7 pasažierų ........................ 1795 
Sedan 5 ar 7 pas......................... 2595 
Brougham 5 pas.........................  2175

Sekmadiienio vakare 
ni banditai apsilanko 
viešbutį, 172 N. Clark 
s i kėlė elevatorių ant ketvirto
augšto į kambarį 435, kuriame 
lošė iš pinigų 30 gemblerių ir 
apiplėšę juos pabėgo. Nuo kai- 
kurių paėmė net po tūkstantį 
dolerių ir brangakmenius.

Kalbamas 
tuojau prie 
bet banditai 
klausia.

viešbutis randasi 
detektyvų biuro, 
apsidirbo kuopui-

PAšTO PLĖŠIKAI PABĖGO 
SU $35,000 PINIGŲ.

Pereitą penktadienį Indiana 
Ilaibor plėšikai turėjo didelį 
pasisekimą. Apiplėšė paštą ir 
pabėgo su keturiais maišais ap
draustų pašto siuntinių. Maišuo
se buvo, kiek valdžia spėjo su- 
skaityt, $35,(MM) pinigais siųs
tų iš Chicagoš federal reserve 
bankos į Indiana Harbor ir 
East Chicago bankus.

Banditai buvo trys. Atvažia
vo su dideliu Cadillac touring 
karu ir susipakavę grobį nuva
žiavo.

Sportas

Labai žingeidžios 
ristynės

Kas laimės — graikai ar lietu 
viai? '

. JEWITT
ad^Thrifiy byPaiga

Atidarytas 5 pas.........................  1065
Sedan ............................................ 1495
Brougham ....................... *........... 1325

Mes duodame ant lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas mus, nes busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prezu 

4612-16 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8282

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau

Traukimas dantų b« skausmo 
Brldge geriausio aukso. Su ttiusj 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, t 
žemas musų kainas. Sergėkite lav” 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weef 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. 1

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

šiandie įvyksta nepaprastai 
žingeidžios ristynės tarp lietu
vio ir greko. Katras iš jųdvie
jų laimės?

Apie tas ristynės kalba vi
sas Bridgeportas.

Lietuvius šį sykį atstovauja 
Karolis Sarpalius, muzikas, 
dainininkas, medicinos studen
tas iš Chicago Universiteto ir 
žymus atletas-ristikas. Graikus 
gi gins William Demetrai, pa
garsėjęs pasaulinis ristikas. 
Juodu abu yra vienodo svorio 
ir vienodo augumo. Bisis Ame
rikos catch as catch can sty- 
liumi.

Tos ristynės Įvyksta šiandie 
vakare, švento Jurgio parapi
jos svetainėje.

Beikia pasakyti, kad K. Sar
palius išeina į platų patsaulį 
kaipo lietuvis sunkios vogos 
ristikas ir yra vilties, kad jis 
pataps lietuvių ir kitų tautų 
mylima žvaigžde sporto srity.

GERE. Naujienų akai- j 
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios j 
skelbiasi Naujienose. 1

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja-?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse ? 
Ar yra balta dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą ?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė,, 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos 1 uo 9 lyto iki 9 vakaro. 

Nedėlioj nepriimami ligonių

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
20463 — L. Monkevičiui
20464 — A. Sauceriui
54306 — J. Kasnauskiui
54314 — F. Navickaitei
54315 — P. Balčiūnui
54324 — M. Šiptienei
54325 — M. Ivanauskiui
54326 — J. Tamkytei
54329 — J. Brazauskini
95632 — Kun. K. Kekiui

20704 — J. Kisieliui
20582 — K. Mosteikiui
20583 — T. Vaidylai
20584 — A. Liderienei
20585 — J. Žilienei
20586 — J. Taurilienei
20587 — N.
20589 — A.
20590 — M.
20591 — K.

Tamlantui 
Užas 
Stogienei 
Kasparavičiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47 th St„ 

netoli Ashland Avė.

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rezu Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo ,už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-ivorm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakaro.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Bosclandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East l»15th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija. '
Iš Boselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau- 
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

- LITTLE - I
SPINOGPAPHS

Kuomet daktarai 
mainosi — ligonis 
miršta.

Kuomet jau tiek 
daug žmonių sutinka, 
kad geriausias būdas 
pasveikim-ui vartojant 
adjustments garbė už 
šitą sveikatos mokslą 
kuris platinasi.

Visi Chiropractoriai 
sutinka kad Chiroprac
tic suteikia sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor 

1645 W. 47th St., Chicago, III. 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12. k
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Pirmadienis, Geg. 12, 1924

Lietuvių Rateliuose
Gailisi Lietuvos žmoniy

Pasiuntė jiems dvasinio peno 
pavidale Naujienų. >

los, kuris bus vyriausiu to kon
certo artistu, dar ir ki.ti Chica 
gos hetuvių artistai, būtent, p. 
T. Stogis, p-lč širvaitė, ponh 
Čerienė, ponia Lauraitienė —vi
si geri dainininkai ir pasižymė
ję artistai. Ir dar magaryčioms 
ponai: A. Pocius — pianistas h 
Bičiūnas — smuikininkas.

Dr. L. Yuška, 1900 So. Hals
ted gat., vienas seniausių lietu
vių gydytojų, pasirodo turi la
bai gailestingą širdį ir myli ap- 
švietą. Aną dieną jis atėjo Nau
jienų ofisan ir padėjęs penkinę 
ant baro paprašė siuntinėt Nau
jienas Lietuvon.

“Bėdni Lietuvos žmonės — 
sako, — siutinėja laiškus vieną 
po kitam ir maldauja dvasiško 
peno. Siunčiu jiems laikraščius 
pavieniais numeriais, bet kas 
čia užteks. Sakau reikia užrašy
ti Naujiens”.

Jis čia perskaitė vieną laišką 
rašytą Lietuvos kareivio, kunis 
dėdamas laiškan visą savo padė
kos jausmą ačiuoja daktarui už 
aplaikytus laikraščius. 
Naujienas balsiai 
kareivių rotai, — sako
autorius, — visi klausosi ir gė
risi. Kiek tai daug naudos tas 
padaro Lietuvos žmonėms, bran 
gus daktare!”

“Dievai jiems padėkite! — 
pasakė daktaras atsisveikinda
mas su penkine, — mes čia dar 
nebadaujame. Reikia pagelbėti 
nelaimingiems kiek išgalė 
džia.”

Skaitau 
visai 

laiško

) Tai’ sako busiąs pono Kudir
kos pas1 utinis — išleistuvių 
koncertas. Po šito, sako, Kudir
ka daugiau lietuviams koncertų 
neduosiąs.

“Aš myliu Kudirką, — sako 
ponas Apuisk’S, musų tautieti* 
ir Gicero porcijos narys, — Aš 
pasistengsiu, kad šiame koncer
te dalyvautų visi Ciceros žmo
nės!” Sako jis jau turi parda
vęs bilietų už porą šimtų dole
rių.

Pamatysime ar tikrai ponas 
Apulskis turi tokią didelę galią 
Ciceroje? Aš iš savo pusės geis
čiau, kad jam pasisektų. Kas 
link artistų ir augščiau minėtų 
poniučių — rengėjų, aš pilnai 
pasitikiu. Jie savo užduotis at
liks gerai: vieni puikiai padai
nuos, o kiti mokės maloniai pri
imti

lietuviai kaipo kultūringesni 
neturėtų į tai kreipti domės, o 
pradėtą dar*bą dirbti. Aš ma
nau taip ir bus.

Juodukų apsisaugojimo klau
simo komisijos nariai neatsi- 
lanke; tu r būt pavargo. Buvo 
tik advokatas Česnulis, kurs 
pažadėjo sekančiam susirinki
me pranešti tilo klausimu. Vie
tos gyventojams turėtų dau
giau apeiti tas dalykas. Dar iš
rinkta komisija ištirti organą 
ir korespondento reikalą, nes 
korespondentas ir pirmininkas 
padavė, rezignacijas, kurios bet
gi nepriimtos ir paliktos pus
metiniam susirinkimui, kurs 
bus sušauktas per atvirutes pir
mą 
kaip

trečiadienį birželio 
paprastai.

—Koresp. K.

men.

D.

Lietuvi!! Rakandu Krautu
vė užėmė visą didelį namą

PRANEŠIMAI PASARGA

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. Šaikų, 
1521 Irving Avė.

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu
bo narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 
Archer Avė.

3959

gerb.
K. šv.

Turime už garbę pranešti 
lietuvių visuomenei, kad L. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant nuo 10 d. š. m. subatoinis 
bus teikiamos pamokos vaikams ir 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje. Tėvai, kurie lei
džiate savo vaikučius 
mokyklas, bet geidžiate

į publik 
kad jūsų 

vaikučiai, kaipo lietuvių tėvų vai
kai, ir savo kalboje mokėtų'rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
<lel pamokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsirašymo kreipkitės klc- 
bonijon. —Klebonas Linkus.

3509 So. Union Avė., Chicago

rfESIGARSINA NTIEMS
ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

turi

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apaivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieikoji- 
apmoka-

asirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol neil- 

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

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTė"

Žlfy stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
troki] patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Llnkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dih usia ir geriausia stogų dengimo 
>.dga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
krautuvė arba Road House, labai 
geroj apielinkėj; mes neprigulim 
prie Chicagos, pas mus atdara per 
dieną ir naktį. Biznis labai geras. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joseph Skinderis
3247 W. 111 St., Mt. Green, 111.

PARDUODU bučernę ir groser- 
nę, geroj vietoj ant kampo, naujas 
ice l)ox, 2 skelos, naujas registeris, 
4 kambariai pagyvenimui. Parduo
siu pigiai už $1600; turiu du biz
niu. Kreipkitės J. Balchunas 

3200 Lowe avė.
Tol. Boulevard 9265

Norintieji pasigarsint 1 sekamos di» 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas 
baltu kaklu, akis raudonos, apatl 
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis Shepherd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš 
kitę; bus atlyginta.

Lafayette 0274

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė 
su visais įrengimais, labai geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju j Lietuvą su Nau
jienų Ekskursija.

Atsišaukite 9
4611 N. Western Avė. 

arti Wilson Avė.

lei-

atsilankiusius svečius.
—Ciceros Kaimynas.

Noith Šitie
Trockio tavorščiams nepavyko

Cicero
Ciceriečiai laukia didelės iškil

mės.

bandėCicero lietuviai ir vėl 
pasižymėti savo dideliu muzika- 
‘mgumu. Jie laukia didelio kon
certo, kuris įvyks sekamą ne- 
dėldieny. Koncertą rengia po
nios Laurinaitienė ir Ferantie- 
ee, o joms prigelbsti kiti.

Koncertas bus labai įvairus. 
Jame dalyvauja be pono Kudir-

SLA. 226 kuopos laikytame 
mėnesiniame susirinkime, gegu
žės 4 d., ten jiems neišėjo taip, 
kaip jie manė. Mat dalykas ta
me: užpereitame susirinkime 
tapo išrinkta į SLA. Seimą Dr. 
A. Montvidas, bet dar buvo pa
likta teisė duoti kam mandatą ir 
šiame susirinkime, jeigu rasis 
liuosnoris, kuris važiuotų savo 

reikalų ap- 
ir prie šio

Lietuvių Rakandų Krautuvė, 
Peoples Furniture Co. pereitą 
savaitę užėmė visą ant penkių 
lubų pirmąjį augštą ir rengiasi 
praplėsianti savo biznį.

Tą namą jie jau perdirbinėja 
sulyg jų krautuvės reikalavi
mais. Griauna pertvaros sienas, 
taiso langus ir tt. Tuo tarpu 
krautuvėje — senojoj daly eina 
didelis išpardavimas.

Į pabaigą šio mėn. ar pradžioj 
sekamo, jie ketina turėt dideles 
iškilmes: ant 19 ir Halsted ap 
vaikščios įkurtuves į padidintą 
krautuvę, o ant Archer Avė, į 
savo naują narną.

“Birutė” laikys metinį susirinkimą 
seredoj, geg. 14 d., 1924 m. Raymond 
Chapel svet., ant 31 arti Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visi choristai-ės ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti, metiniame susi
rinkime, nes reikės rinkti 
dybą ateinančiam sezonui, 
išduoti raportai ir reikės 
daug reikalingų dalykų, 
nariai-es yra neatbūtinai 
ir visi yra prašomi nesiveluoti, laiku 
atvykti, todėl visi atsilankykite.

— Rašt- Z. Krasauskas.

ASMENŲ JiESKOJIMAI

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Senosios
. 1616 W. 47th Street

rr
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lėšomis. Po visu 
kalbėjimo prieita 
klausimo. Pirmininkui paklaus 
sus ar toks liuosnoris nesiran
da, iŠ karto niekas neatsiliepė. 
Suprantama, kas čia iš darbi
ninkų taip pasiaukos, kad šim
tines praleistų dėl “good time”. 
Paskui vienas iš jų ir prašo, 
kad, girdi, aš kad ir su šeimyna 
žmogus, bet tenai turiu ir kitų 
reikalų, tai aš važiuoju.

Rinktieji nariai padiskusavę 
visapusiškai, rado jį nekompe- 
tentišku ir didžiuma balsų nu
tarta jam neduoti mandatą.

Tavorščiai vartojo gabius iš
sireiškimus, bet veltui. Girdi, 
“tas draugas nei jis važiavo nei 
jis dabar važiuos, tik juokus 
krečia.” Kas vėliau paiškejo, 
jog tas Bimbos draugas savo lė
šomis butų nevažiavęs. Buk jis 
representuojąs apie tą laiką ir 
kitas kokias ten organiza
cijas. Tai pasišventėlis!

Nedėlioję, gegužės 11 d., 7:30 
vai. vakare vietinė A. L. T. San
daros 23-čia kuopa rengia pra
kalbas Liuosybės svet. Mat 
sandariečius užpuolė kunigai ir 
nori pakenkti jų organizacijai, 
kaip ir visai pažangiąja! liau
džiai. Kalbės p. adv. St. Kodis 
ir K. J. Semaška moksleivis. Čia 
sandariečiai juda—kruta.

— Visur Esąs.

žemiau pasirašiusieji, 
turime garbės pranešti 
visuomenei, kad nuo 1 
sausio menesio š. m.

Mes, 
šiuomi 
lietuvių 
dienos
esame išstoję iš Amerikos Lie
tuvių Daktarų draugijos ir su 
tos draugijos akcija nieką 
d ra neturime.

Dr. A. J. Karalius, 
A. L. Davidonis.

bcn-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
. rie Naujienų Spulkos, ir prlsiraiyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
naas kas savaitž po dolerį-kitą, nei 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj" į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

PINIGĄ ♦' Cicero
iš

ROCKFORDO
L. Namų savininkų susirinki

mas.

“Birutės” valdybos narių susirinki
mas įvyks Pandėlyj 12 d., š. m. Ray- 
mond Chapel svet., pradžia 8 vai. vak. 
Visi valdybos nariai yra kviečiami 
atvykti ant susirinkmo, nes reikes 
sutvarkyti visus rapotus, ir užbaigti 
neužbaigtus reikalus, kad prisiruošus 
tinkamai metiniam susirinkimui. Mel
džiu visų valdybos narių nesiveluoti.

— Rašt. Z. K.

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 St., 
Rockford, III.
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IL. N. S. sąjungos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gegužės 7 
dieną. Į susirinlkiiną atsilankė 
nedaugiausia. Reikalai svarsty
ta rimtai ir priimta naujų na
rių.

Komisija šaukto masinio su
sirinkimo pranešė, jog daug 
ko neveikė, todėl reikalas bu
vo apkalbėtas vietoj ir didžiu
ma nutarė masinio mitingo ne
šaukti, tik pagaminti peticijas 
ir rinkti parašus dėl cementi
nių ėjėlių. Tas darbas turėjo 
būti padarytas seniai, butų bu
vę pigiau, o kur parankumas, 
švarumas. Suprantamą) Jejėiles 
kainuos kelias dešimts dolerių, 
kaip ten nebūtų, bet taisyt juk 
reikės anksti ar vėlai. Tas na
mų savininkų reikalas. Nieku- 
rie sako, jog tai miesto daly
kas. Mokam taksus, tai mies
tas turi ir taisyti. Bet tie klys
ta. Aną mintį paskleidė lenkai;

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėzai, 
1739 So. Halsted St.

Roseland. —
’iliečių Politiško Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadieny, ge
gužio 12, 7:30 v. v. K. Strumilos sve
tainėj. Gerbiamieji kliubiečiai malo
nėkite laiku visi atsilankyti, nes tu
rėsim daug svarbių dalykų apsvars
tyti. — Komitetas.

Lietuvių Amerikos
Kliubo

Chicagos Lietuvių Tarybos atsibus 
mėnesinis susirinkimas — Utaminke, 
Gegužio 13 dieną, Raymond Chapel 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Kviečia 
gerb. atstovus nesiveluoti.

— Valdyba.

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
siųstumet tarp bal. 30 d. įr birželio 
30 d. po 50c. posmertinės už mirusio 
drg. J. Petrausko moterį, adresu: 
P. O. Box 16, St. Charles, III.

— Valdyba.

yra

naują val- 
taipgi bus 

apkalbėti 
Todėl visi 
reikalingi,

Aktorių domei. Visi aktoriai ir ak- 
torkos, kurie priklausote 
baičio vedamos grupės ma 
sirinkti trečiadieny, į
White Mark Square, 29 ir Halsted St. 
Pradžia 8 vai., didžiojoje svetainėje.

prie p. Ur- 
lonėkite su- 

geg. 14 d., į

Rengiasi
Prisirengimas prie Naujienų 

ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir Visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
kyti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie reikes at
vežti iš Lietuvės.

Susirašiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų1 ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys liėtuvių iš apie 200 
žmonių. i*/
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Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamaisiįneišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos' per Erie 
B. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

Gonti-New Yorke pasitiks 
nental viešbučio atstovas, nuves 
į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybes sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atieliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo-

Kurie fnanotė važiuoti, o dar 
neužsiregistravote neatidėlio
jant atsilankykite į Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
šta.

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

_

PAIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Purano, paeina iš Lietuvos Kau
no rėdybos, Panevėžio apskr., Ku
piškio pašta, Gindvilių kaimo. Pir
miau gyveno Benton Harbor, Mieli. 
240 Colfox avė. Kas žinote apie jį 
arba jis pats prašau atsišaukti.

John Puranas
77 North Broadway, Aurora, III.

IEŠKAU savo pusseserės Zofijos 
Servaitčs, po vyru Badatikienč. Pa
eina Alsėdžių parap., Aidinlaičių 
paraj). Girdėjau, kad gyvena ant 
Bridgeporto Chicagoj. Ji pati ar 
kas žinote, praneškit

Domicei Petkienė
4606 S. California avė., Chicago

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonė materija vasa- 

riniems overkaučiams, vaikams ir 
mergaitėms skaiutis, blanketai ant 
lovų, plotis matraso. 56 col., yardo 
kaina $1.50 — $1.65 — $1.75 — $1.95 
ir $2.25. Vilnonės ir marškonės gijos 
nėriniams. Meldžiu nepraleisti šios 
progos, busite* tamstos užganėdintas. 
Atdara visados.

Kreipkitės tuo jaus
F. SELEMANAVIČIA 

504 W. 33 St.
1 lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen. Turčių apgyventa apie- 
linkė, brangus ’stakas, pigi renda; 
kambariai gyvenimui. Atsišaukit tik 
biznį suprantantys žmonės.

1413 W. 58 St. 1 
Tel. Fairfax 2619

NAMAI-ZEME
PARDUODU 6 flatų murini na

mą, geroj vietoj ant South SidCs. 
Štymu šildomas, 2 po 5 kambarius, 
4 po G. Kieto medžio trimingai; 
rendos į mėnesį $410. Kaina $30,500, 
cash $8000, arba mainysiu ant 2 
flatų namo. Kreipkitės pas

J. Balchunas
3200 Lowe avė., Tel. Blvd 9265

RASTA-PAMESTA
CHAS MATTERS

914 W. 19 PI. ,Chicago, III. radau 
Amerikos pilietiškas popieras Juozapo 
Stankaus, 'kreipkitės į mano namus.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAL storas gera vieta 

dėl restaurano ir viršui patogi 
vieta dėl Kotelio ant Bridgepor
to. šaukite:

Tel. Prospect 3590

PARANDAVOJIMUI flatas 3 kam
barių, yra ivanduo, kuknia ir vis
kas, kas reikalinga. Išduosim vai; 
kinams, merginoms arba vedusiai 
porai. Randas Brlghton Parke. 

4026 Artesian St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
EKTRA!

DIDŽIAUSI PROGA 
DARYTI DIDELIUS 

PINIGUS!

PA-

i Reikalingas vienas arba 
' du žmones su pinigais prisi

dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “hotelio” mieste

i Chicagos. Namas jau nu
pirktas, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis hotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 į me
tus. šio “biznio” negalima 
vienam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai. 
Šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o nežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai čia yra milži
niška proga padaryti krūvą 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningą biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuoj aus 
dasižinoti plačiaus apie virš- 
minetą propoziciją, ir tas, 
kuris perskaitęs šį praneši
mą pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimą ant visados.

Laimė, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo 
duris, bet jeigu jos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai prie pat savininko 
po viršminetu adresu:

3241 So. Halsted St. 
Antros lubos 

Telephone Boulevard 5066)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJU darbininkų 
ant farmos.

PARDAVIMUI 9 lotai, randasi 
Harvcy, Illinois, 2 atskirai, 
7 krūvoj, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. Kreipkitės prie savinin
ko.

F. ČEKANAUSKIS
5914 Steward Avė.

Atsišaukit pas
J. F. RADZIUS,' 
668 W. 18th St.

REIKIA dviejų shearmenų 1 
double teamster ir 5 darbinin
kų, darbas, geležies atkarpų jar
de. Ateikite pasirengę darban, 
' Cohn Iron and Steel Co., 

2034 S. Southport Avė.

REIKIA patyrusio antra- 
rankia virėjo.

Atsišaukite
PEOPLES RESTAURANT 

1628 W. 47 St.

PARDAVIMUI
TURIU PARDUOTI TUOJAU 

GROJIKLĮ PIANĄ
Pirmos klesos padėjime, $700 ver

tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
rolelių kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groscr- 
nė, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th PI. 
Tel. J-afavette 5877

TURIU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus f iš
turės. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockwell Str.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė geroj vietoj — 
giai. Biznis išdirbtas virš 25

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago,

Pi
ni.

III.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir mokyklos ilaiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai šisįi proga. Priežas
tis patirtit ant vietos.

Keripkitės
3518 So. Wallace St.
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PARSIDUODA didelė malevos v 
visokių daiktų krautuvė. Parduu 
siu pigiai, nes turiu du Storus; pi
gi renda, 5 ruimai iš užpakaliu 
Storas randasi 1971 Canalport, sa 
vininkas 1037 W. 20 place. Galimu 
matyti visada.

EXTRA!!! —
PARDAVIMUI pento štorr 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

SOUTH Side grosernė ir bučer- 
nė pardavimui, 5200 So. Honore 
St. Geroj vietoję nauji fixtures ir 
kaunteriai. Mainysiu ant namo ar
ba pinigais. Įrengimas $4000, sta- 
kas $2000, parduosiu už $3,800. Te- 
lefonuokite Prospect 8681, klaus
kite M. Z,

PARDUODU 2 flatų mūrinį na
mą Bridgeporto kolonijoj, 6 ir 7 
kambariai. Kaina $5,500, cash 
$1500. Medinis namas, 5 ir 6 kam
bariai; parduos už $3500, cash 
$1200, arba mainysiu ant biznio.

Kreipkitės Boulevard 9265 
J. Balchunas 

3200 Lowe Avė.

PARSIDUODA 3 flatų muro 
namas su storu. Parsiduoda pi
giai. Neša gerą rendą. Savinin
kas ant 1-mo aukšto.

3212 So. Wallace Str.

MOKYKLOS
z
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų RaSymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailraėystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 6:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu de] automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kolos savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

barberystės. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į savaitę.

International Barber College, 
651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State Stn




