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Lietuva daranti tai 38,000 studentą bus iš
mesta iš Rūsy universitetų

įspėja nuo naujo pasaulinio 
karo

Rūsy bolševikai bičiuliau
jas su Italy fašistais

ka su Lenkais?
Be to, iš baigusių šiemet gim

nazijas 70 tūkstančių nega
lės pastoti į aukštąsias mo
kyklas.

Kinų vadas kaltina svetimas 
valstybes deį maišymos į 
Kinų vidaiis dalykus.

Sovietų ambasadorius kelia 
puotas komunistams* ir fa

šistams.

Angliakasių konvencija 
pašalino komunistų
- reporterius

Daily Worker” skelbęs mela
gingas žinias apie konvenciją

Lietuvos žinios.
Del pinigy siuntimo 

iš Amerikos

Lenkija paskelbus karo 
padėtį “kresuose”

Bolševikai paaštrino terorą 
Rusijoje

Lietuva pasirašanti taiką 
su Lenkais?

Premjeras Grabskis, gavęs 
patikrinančių žinių apie puoli
mą, tuojau padarė, atatinkamų 
žingsnių bendroms “kresnose” 
sąlygoms pagerinti.

LONDONAS, geg. 21. — Len
kijos su Lietuva santykiai gal 
būt pagerės ir visa politinė at
mosfera Europos vidurio šiaur 
rių kraštuose žymiai pagiedres, 
Lenkams su Lietuva pasirašius 
Kaune sutartį dėl Klaipėdos.

[Ar šita žinia nebus tik laik
raštinė antis? Kaune šiuo tarpu 
lafkoma Pabaltos valstybių — 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos — 
ekonominė konferencija. Apie 
kokias nors derybas su Lenkais 
neteko nieko girdėt. Ir kokią 
begalėjo Lietuva daryti ir pasi
rašyti “sutartį dėl Klaipėdos“ 
su Lenkais?]

įkurta nauja bolševikų 
teroro organizacija

Tai viršiausioji čeką” kovoti 
su sovietų priešais.

Lenkija savo “kresnose" 
paskelbė karo padėtį

Padarė tai dėl kilusių didelių 
Lenkijos baltaodžiuose ir uk
rainiečiuose neramumų.

VARŠUVA, geg. 22. (žydų 
Tclegr. Agentūra). — Pasku
tinėmis dienomis ėmė pasi
reikšti didelių neramumų Len
kijos “kresuose” — baltgu
džių ir ukrainiečių gyvenamo-

Lenkų valdžia daro visa, ka< 
tuos neramumus nugniaužus, 
o taipjau stengias neišleisti 
apie tai žinių į pasaulį ir sa
vajai spaudai neleidžia nieko 
apie tuos maištus rašyti.

Didelių neramumų ypač įvy
ko Bielske, Zablotove ir Nesvi- 
že, kaine ne-lenkų gyventojų 
susirėmimuose su lenkų mili
cija ir policija abejose pusėse 
buvo daug nukautų ir 'sužeis
tų. Neramumai turi tautinio 
baltgudžių ir ukrainiečių su
kilimo pobūdį.

Del šitokių neramumų len
kų valdžia tuose “kresnose” pa
skelbė karo padėtį, — nors ji 
sakosi, kad tai padaryta tik 
tikslu naikinti banditizmą.

Tie įvykiai privertė valdžią 
sušaukti taipjau lenkų partijų 
konferenciją pasitarti tautinių 
mažumų klausimais.
Stiprina sargybą “kresnose.”

VARŠUVA, geg. 22. — Ka
dangi vietų policijos jėgų ne
pakanka, idant davus tinka
mos “krosų” [Lenkijos pakraš
čių] gyventojams apsaugos nuo 
nuolatos atsikartojančių ban
ditų puolimų, kaip antai pasku
tinis užpuolimas Krzywiczų 
miestelio ties Minsku, kame bu
vo dvidešimt žmonių nukauta 
arba sužeista, o visas mieste
lis apiplėštas, Vilniaus rajono 
inspektoriui generolui Rydz- 
Smilgai duota įsakymų koope
ruoti su “kresų” sargyba, ligi 
sienos sargyba bus pakankamai 
sustiprinta. <

BERLINAS, geg. 20. — Rusi
joj dabar įkurta nauja organi
zacija — viršiausioji čeką. Pra
sikaltėlių sąrašai, visi terorizmo 
aktai dabar vedami naujo kon
trolės komiteto, susidedančio iš 
komunistų jaunuomenės sąjun
gos, profesinių sąjungų ir ko
munistinių įstaigų atstovų.

“Čekos” raporte už pirmąsias 
dvi gegužės mėnesio savaites 
surašyta 9,290 politinių nusikal
tėlių prieš sovietus, kurių 1083 
ištremta į šiaurių Sibirą. 80 
nuošimčių nusikaltėlių sudaro 
darbininkai, o 20 nuoš. — pelni- 
ninkai. .

šita nauja viršiausioji čeką, | 
kurios narių vardai laikoma I 
slapty, veda dvejopus nusikaltė
lių sąrašus: viename surašoma 
tie, kurie turi būt mirčia baud
žiami, antrame — kurie turi 
būt ištremti. Pirmieji žimimi 
žodžiu “pavojingi”, antrieji — 
“pavojingi, bet nėra įrodymų.”

Tos žvalgybos šnipai didžiu
moj yra komunistų jaunuome
nės sąjungos nariai; vyriausia 
tos sąjungos darbuotė yra pro
paganda prieš tikėjimą. j

Krestinsky įspėja Maskvą. !
Sovietų ambasadorius BeLSi-j I 

ne “draugas” Krestinsky pa-Į 
siuntė Maskvon savo įspėjimą i 
trečiajam internacionalui. Jis Į 
pareiškia, kad jis verčiau atsisa-| 
kysiąs nuo savo vietos, negu 
kad trečiasis internacionalas 
vestų savo prępagandą per Ru
sijos ambasadą, konsulatus ir 
prekybos mis i j as ;V okieti j oj,
kaip internacionalas kad darąs 
kiekviename krašte.' I

BERILINAS, geg. 22. - So
vietų Rusijos švietimo minis- 
teris Lunačarskis šiomis dieno
mis laikė (Leningrade (Pctro- 

, grade) kalbą apie švietimo pa
dėtį Rusijoj, 
mokyklų 
bai blogai 
ir kolegijų 
dėl to kad 
ino ir auklėjimo tikslams.

I Savo kalboj Lunačarskis pa
tvirtino žinią, kad sovietų val
džia nutarus šiemet pašalinti is 
Rusijos universitetų ir kolegi
jų 38 tuksiančius studentų 
šalinant juos iš aukštųjų 
kyklų, sako Lunačarskis, 
atsižvelgiama į studentų 
cialę padėtį ir jų kilmę.

! Be tų 38 tūkstančių studen- 
[tų, kurie jau mokinasi ir ku- 
rie ateinantį rudenį bus išmes- 

I ti iš aukštųjų mokyklų, į jas 
| negalės patekti dar milžiniš
kas skaičius abiturientų, kurie 
šiemet baigs gimnazijas, nes 
perpildytuose universitetuose 
daugybei jų nebus vietos. Pa
sak žinių iš Maskvos, skaičius 
abiturientų, kuriems nėra vil
ties patekti universitetan, siek
siąs ne mačiau kaip 70 tukstan-
v •cių.

Tik tikrieji komunistai, tie, 
kurie bus baigę komunistų 
darbininkų kolegijas, bus pri
imami į univėrsitetus.

Oficialis pasiaiškinimas dėl 
to yra tais, kad, girdi, ne-darbi- 
ninkų šeimynų vaikams nega
lima leisti įsigyti aukštąjį moks
lą darbininkų lėšomis, nes val
džia negalinti jais pasitikėti. 
Tikroji betgi priežastis yra ta, 
kad valdžiai stoka pinigų ir ji 
stengias ekonomijos daryti, su
tausoti kiek pinigų kad ir su 
didžiausia nuoskauda žmonių 
švietimo darbui.

Skundėsi, kad 
reikalai Rusijoj la- 
stovi, universitetų 
padėtis apgailėtina, 
nėra pinigų švieti-

PHILADELRHIA, Pa., geg. 
22. — Laikraščio The Public 
Ledger korespondentas Kanti
ne, Kinuose, praneša turėjęs il
gą, pasikalbėjinją su pietų Kinų 
valdžios prezidentų, Dr. Sun 
Jat-Sen’u, kurs po to įteikęs 
jam šitokį savo parašu pareiš
kimą : * k

“Aš pareiškiu, kad kol sveti
mos valstybės, tarp jų ir Ame
rika, nesiliaus pripažinti 
Pei-Fu klikos kaipo 
džios, toli Kinuose 
tvarka ir kova.

“Aš nereikalauju
galbos iš svetimų valstybių, 
kaipo naujos tvarkos

Kinų

jokios

Vu 
val- 
ne-

. Pa- 
ino- 
bus 
so-

Franeuzai ruošiasi pradėt 
derybas su rusais

Bet ligi ką pradės, jie nori pasi
mokinti iš anglų patyrimo.

pa- 
bet 

Kinuose 
įsteigėjas aš turiu teisės reika
lauti, kad Svetimos 
butų neitralėS musų 
se reikaluose; Kitaip 
diena, kad suerzinti
patapti ta ranka, kuri 
antrą pasaulinį gaisrą”.

valstybės 
viduj iniuo- 

gali ateit 
Kinai gali 

padegs

VokiečitKpartijy derybos 
dėl valdžios pairo

kadNacionalistai reikalauja, 
naujuoju kancleriu butų pa
skirtas Tirpitz’as.

BĘRLINAS, geg. 22. — Ves
tos vidurinių vokiečių partijų 
su nacionalistais » derybos dėl 
valdžios sudarymbp nutruko.. 
Nacionalistai mat užsispyrė 
reikalauti, kad naujuoju kanc
leriu butų paskirtas jų žmogus, 
ir ne kas kitas, bet admirolas 
Tirpitz.

Kadangi kitos partijos visai 
atsisakė panašiais asmenų klau
simais kalbėtis kol nebus su
sitarta dėl busimos valdžios 
politikos, tai derybos buvo nu
trauktos.

Septynkrfika žmonių 
pasmerkta sušaudyt

Visi jie priklausę bandai plėši
kų, per dvejus metus terori
zavusių žmones.

Kaleninas protestuoja prieš Si
biro čekos darbuotę.

Sovietų prezidentas Kalenin 
pasiuntė tolimųjų rytų komu
nistų partijos vykdomajam ko
mitetui protestą, nurodydamas, 
kad sukilimai Amūre buvę iš
šaukti brutaflišku ir savavalin- 
gu vietos “čekos” elgesiu. Jis 
reikalauja, kad pasitaisytų tiek 
“čeką,” tiek visa tolymųjų rytų 
komunistų partija.

Terorizmas paaštrėjo.
RYGA, geg. 22. — Del paaš- 

bolševikų terorizmo 
laikrhščM

trėjusio
Rusijoj, sovietų 
skelbia ilgiausius to terorizmo 
aukų sąrašus, šios savaites są- 
rašuose paduodama vardai dau
gelio mirčiai pasmerktų žmonių, 
kurie prieš bolševikų idėjas bu-

LONDONAS, geg. 22. — Lon
donan atvyko Franci jos radika
lų bloko emisaras pasiteirauti 
dėl santykių su Rusija, ypač su
žinoti kaip sekas Anglų-Rusų 
deryboms ir jau po to žiūrėti, 
ar nebūtų galima padaryti tokia 
jau rusų su franeuzais derybų 
konferencija. Ligi ką pradė
jus, franeuzai nori atsižinoti iš 
anglų patyrimo, ar galima ko 
gera laukti iš tokių derybų.

Rusų delegacijos pirmininkas 
Rakovsky beveik pasiruošęs 
vykti Paryžiun ir ten pradėti 
derybas.

KIJEVAS, geg.- 22. — žito
rai i re, Ukrainoj, teismas pasmer
kė sušaudyti septynioliką asme
nų, tarp jų dvi moteriški. De
šimt kitų pasmerkta kalėj iman, 
po dešimt metų kiekvienas. 
Visi jie priklausę gaujoms plė
šikų, per dvej.usi metus veikusių 
visoj Kijevo gubernijoj piešda
mi ir terorizuodami gyventojus.

TRAUKINYS. IŠTRUKO Iš
BĖGIŲ; TRYS SUŽEISTI.

VILNIJOS GYVENTOJAI DEL 
LENKŲ VALDŽIOS PER

SEKIOJIMŲ.

Vilnius [L. ž.] — Vilniaus 
srities gyventojai iškėlė klau
simą dėl ILienkų valdžios per
sekiojimų -sąryšy su .mokyklų 
įstatymu ‘varžančiu ne lenkų 
mokyklų steigimą bei jų laiky
mą. Žydų atstovai priešinasi 
tam duoti skundą Tautų Lygai, 
patardami pirma išmėginti vi
sas galimas priemones vietoje.

vo nusižengę dar prieš revoliu
cijos laikais, arba revoliucijos 
pradžioj.

DECATUR, III., geg. 21. 
Arti Shumway, Ilk, ištruko 
bėgių pasažierinis Wabash lini
jos traukinys. Sužeisti sunkiai 
konduktorius, mašinistas ir jo 
padėjėjas. Pasažierių niekas ne
nukentėjo.

PINIGŲ KURSAS

iš

Vakar, geg. 22 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Beigijos, 100 frankų............... $4.81
Danijos, 100 kronų ............... 1 $16.94
Italijos, lOO lirų ........................... $4.44
Franci jos, 100 frankų ........... $5.64
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 frolinų ....... $37.41
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

ROMA, Italija, geg. 22. — 
Maskvos sovietų ambasada Ro
moj, iškėlus gegužes 1 dieną di
delę puotą mažiau daugiau ži
nomiems įvairių (krąstų komu
nistams, gyvenantiems tame 
Amžinajame Mieste, dabar ofi
cialiai mezga artimesnių 
su spaudos atstovais ir 
niais asmenimis.

Puikus buvusieji caro 
sados rūmai, kuriuos dabar už
ima sovietų ambasadorius Ju- 
reniev, vakar buvo plačiai ati
daryti įvairių partijų romė
nams priimti. Italų valdžios at
stovų tame pokily nedalyvavo 
niekas, bet neužilgio busiąs su
ruoštas kitas pokilis, į kurį Ju- 
renievas žada pakviesti Musso- 
lini ir visus jo ministerius.

komunistų
Worker” re-

ryšių 
poli t i-

amba- Į

Gelžkeliai trumpina darbo 
syvaity

Atatinkamai mažinama ir alga 
geležinkelių darbininkams.

NEW YORK, geg. 22. — Vy
riausios Amerikos geležinkelių 
kompanijos tariasi įvesti savo 
dirbtuvėse penkių dienų darbo 
savaitę, kad tuo budu nereikėtų 
atleisti iš darbo nemažą skaičių 
dįarbininkų. Sutrumpinant dar
bo savaitę, busią atatinkamai 
sumažintos ir algos.

Kai kurios geležinkelių kom
panijos, kaip Readingo ir Balti- 
more and Ohio, jau tatai yra 
padariusios.

Trys streikai sulaužyta 
Portugalijoj

Streikininkai buvo priversti pa
liauti streiką, kai jų vieton 
valdžia ėmė statyt kareivius.

LISBONAS, Portugalija, geg. 
22. — Kepėjų ir transporto dar
bininkų streikai vakar pasibai
gė.

Pašto ir telegrafo tarnautojai 
taipjau sugrįžo dirbti, kai val
džia ėmė į streikuojančiųjų vie
tas statyti kareivius.

PRIGĖRĖ DEGTINĖJ.

'Dvarališkių (Panemunės v., 
Kauno ap.) spirito varyklos 
sandėlis š. m. balandžio m. 21 
—22 d. naktyje darbininkų 
buvo išplėštas ir pavogta apie 
4(M) literių spirito. Ant rytojaus 
balandžio 22 d. Varyklos inei's- 
teris Radlovas (Vokietijos pi
lietis) pranešė varyklos nuomi
ninkams apie atsitikimą. Dar 
naktį praleidus, balandžio 24 
d. atrastas meisterio Radlovo 
lavonas paskendęs spirito cis
ternoje. Balandžio 25 d. išvy
ko į atsitikimo vietą teismo 
tardytojas p. Marcinkevičius su 
gydytoju, fteikia pastebėti, kad 
pas svarb. bylų t. tardytoją 
yra iškelta byla dėl spirito gro
bimo iš minėtos varyklos ir 
Radlovas toje byloje lošė svar
bią rolę.

$508,000,000 GAISRŲ NUO
STOLIŲ PER METUS.

NEW YOR, geg. 22. — Ap- 
draudos nuo ugnies nacionalės 
tarybos žiniomis, nuostoliai dėl 
gaisrų visose Jungt. Valstijose 
per praeitus 1923 metus siekia 
iš viso 508 milijonus dolerių.

PEORIA, III., geg. 21. — Illi
nois .angliakasių konvencija 
234 balsais prieš 169 nutarė ne- 
beįsileisti daugiau konvencijos 
salėn į posėdžius 
laikraščio “Daily
porterių. Padaryta1 tatai dcl to, 
kad, kaip pasirodė, “Daily Wor 
ker’y” išspausdinti pranešimai 
apie konvencijos darbuotę buvo 
klaidingi ir apsilenkiantys su 
teisybe.

Lakuny kelionė aplink 
pasaulį

Amerikos lakūnai . atskrido 
Katsumigaurą, Japonijoj.

TOKIO, Japonija, geg. 22. — 
Trys Amerikos lakūnai, skren
dantieji aplliiik pasaulį, išskrido 
iš Jetoropo salos, Kuriluose 
šiandie 3 vai. ryto, tą pačią die
ną 5:40 vai. po pietų atskrido į 
Katsumigaurą, Japonijos avia
cijos bazę, 40 mailių nuo Tokio' 
Šį vakarą jiems ruošiamas Ja
ponijos sostinėj iškilmingas 
priėmimas.
Francuzų lakūnas bando nauji? 

aeroplaną.
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 22. 

—Francuzų lakūnas aplink pa
saulį, kaip. Doisy, kurs andai* 
nusileisdamas čia sulaužė savo 
aeroplaną, dabar daro bandymų 
su nauju aeroplanu, padovano
tu, j am Kinų valdžios. Apie sek 
madienį ar pirmadienį jis žada 
išskristi į Nankiną, o iš ten į 
Tokio, Japoniją.

Lietuvos Paštų, .Telegrafų ir 
Telefonų Valdyba praneša, kad 
įvedus 1923 m. spalių mėn. 15 
d. tarp Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių piniginių 
pašto perlaidų pasikeitimą val- 

, dyba buvo paskelbusi visuo
menės žiniai, kad minimos 
operacijos yra atliekamos ir 
kad dolerius laiškuose nesiųs
tų.

Nežiūrint į tai iki šiam lai
kui Amerikoj gyvenantieji lie
tuviai daugiausia siunčia pini
gus j Lietuva rekomenduotuo
se, net paprastuose laiškuose ir 
banderolių -siuntiniuose, rū
pestingai slėpdami dolerius po 
atvaizdu ir t. t., kurie kely 
tampa išvogti arba žūva kokiu 
nors kitu budu. Kad apsaugo
jus piliečius nuo nuostolių, 
Valdyba dar kartų skelbia Lie
tuvos ir Amerikos spaudoj, kad 
ateity pinigai laiškuose nebūtų 
siunčiami, nes Paštų Žinyba 
už įdėlio žuvinių iš kalbamo
sios korespondencijos neatsa
ko. Siunčiant pinigus pašto 
perlaidomis adresai turi būti 
rašyti kuo aiškiausiai, t. y. ga
vėjo pavarde, vardas, įgyvena
moji vieta, pašto įstaigos tiks- 
’iaudas pavadinimas, kaimas, 
dvaras ir tt., nes nuo to, kaip 
parašytas antrašas, priklauso 
greitesnis ir teisingesnis išmo
kėjimas pinigų gavėjui.

JAPONIJOS PREMJERAS 
KIYOURA ŽADA 
REZIGNUOTI

TOKIO, Japonija, geg.
Premjeras Kiyoura, kurio val
džia praeitais rinkimais tapo 
sumušta, esąs galutinai nusita
ręs greitu laiku atsistatydinti.

21.—

KOMUNISTŲ INTERNACIO
NALO KONGRESAS 

ATIDĖTAS.

RYGA, Latvija, geg. 22. — 
Penktasis Terčiojo (Maskvos) 
Internacionalo kongresas liko 
atidėtas iki birželio 15 dienos.

Chicago ir apielinkė — šian
die dalinai apsiniaukę, gal bus 
kiek lietaus, vis taip pat šalto
ka; vidutinis mainąsis, didžiu
moj šiiaurvakaris vėjas, — sako 
oro pranašas.

Dar 10 dienų busią šalta.

Federalis orakulas baido, kad 
dar per dešimtį dienų busiąs 
toks šaltas oras, kaip dabar, ir 
jis dar nesąs tikras, kas busią 
po dešimties dienų.

Praeitų metų pavasaris bu
vęs toks šaltas, kokio nebuvę 
per penkiasdešimt metų, o šie
met irgi busiąs nedaug ką šil
tesnis.

T elegramu
50 centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini- 
gus i 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.
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Lietuvos darbininkų 
padėtis
TELŠIAI

Kaip visur, taip ir čia, laukų 
darbininkų skurdas siekia ganė
tinai aukšto laipsnio.

Telšių apylinkėje yra dikčiai 
dvarų, čia visą laiką veidmai
ningais pasižadėjimais laikė sa
vame apinasryje darbininkus 
juodoji dvaro federacija, pas
kutiniu laiku darbininkai nuo 
buožių Magdės (federacijos) 
ėmė bėgti. Vargše magdelė su
mažina narių mokesnį net iki 3 
litų metams, bet vistiek darbi
ninkai nebekreipia domės, su
prasdami, kad už apgaulioj imą 
turėtų būti kita išvada, bet ne 
3 litų mokestis. Darbininkai 
pradeda susiprasti, jog nieks 
jiems jokio išganymo neduos, 
jeigu jie patys nieko neveiks. 
Pryšakiniai draugai dikčiai ėmė 
rupintįęs organizavimu žemė^ 
Ūkio Darbininkų Profesinės Są
jungos skyrių apylinkės dva
ruose kad susijungus petys į 
petį imtis kovos už savo būvio 
pagerinimą ir galutinai iššluoti 
federacijos pėdsakus iš sayo 
tarpo.

PLUNGĖ

Miestas nevisai mažas, yra 
keletas dirbtuvių, kuriose dirba 
virš 40 darbfrimkų, nemažas 
skaičius ir padienių darbininkų, 
bet darbininkų profesinės, są
jungos čia nėra, taip sau skurs
ta darbininkai laukdami iš kur 
geresnio rytojaus .

ALSĖDŽIAI

šioje apylinkėje tėra 
vienas dvaras Brevitkų; taip 
visa apylinkė buožynėmis nu- 
tubdyta; darbininkų organiza
cijos— jokios. Tie darbininkai, 
kurie galėtų organizacinį darbą 
dirbti, iki ausų sulindę į prieš- 
darbininkiškas organizacijas.

TVERIAI

čia buožės viešpatauja ant 
darbininkų taip, kaip jiems tin
ka. Darbininkams organizuo
tis į savas organizacijas labai 
laikas, bet trūkstant veiklesnių 
draugų, nėra galimybės pradėti 
darbą, nes proletarinė inteligen
tija nuvažiavusi šunuodegauti 
pas buožes ir klerikalus.

JONIŠKIO DVARAS

(Pakuonio vai., Kauno ap.)
Dvaro savininkas Zelikas Pe- 

karskis įnyko šaudyti savo dva
ro darbininkų kiaules. Seniau 
iššaudė keletą paršų, o andai 
nušovė darbininkai p. Kupčins
ko veislinę kiaulę užtikęs ją 
kieme.

Darbininkai, nukentėj usiej i 
iš pono išdykumo, nedrįsta kil
ti prieš jį ir tyli, galvas nuleidę.

ŠALČMERIO DVARAS 
(Kėdainių apskr.)

Kiek laiko atgal dvarininkas 
Pūkelis sumušė darbininką Gri- 
bauską. Bet jis sumanė dar 
razumniau padaryt. Padavė 
darbininką teisman prašydamas 
nubausti už jo (dvarininko) 
“sumušimą”. Bet nabagui ne
pavyko. Darbininkai, teisybės 
keliu eidami, stojo tvirtai už 
savo draugą. Dvarininkas bylą 
I>raloš6. Darbininką išteisina 
ir dargi dvarininkas liko nu
baustas 50 litų pabaudos.

GINKUNŲ DVARAS 
(Šiaulių apksr.)

čia yra nesenai susikūręs ž. 
”U. Darbininkų Profesinės Są
jungos skyrius. Darbininkai 
susiorganizavę padarė su darb
daviu sekančią sutartį.

šiems 1924 metams ordinar
ininkams bus mokama alga 180 
lt. metams, javų po 132 pudu 
xnet., laikoma po dvi karves, 
avių nelaikoma. Už nelaikymą 
avių ir nesėjimą linų, atlygina
ma po 150 litu kiekvienam dar-

bininkųi. Darbo dienos ilgumas 
toks: lapkritis, gruodis ir sau
sis po 6 vai. Vasaris, kavas-ir 
balandis po 9 vai. Visą kitą 
pusmetį po 10 valandų. .

Rodos, nedidelis laimėjimas, 
bet visgi organizuotai draugai 
šį tą atsiekė. Taigi draugai 
organizuok imės ir kovokime 
bendromis jėgomis už bendrus 
reikalus.

GUTKAIMIS.

(Vilkaviškio apskr.)
Dvarininkas šatinštejnas kaž

kur įgavo teisės ir paliuosavo 
4 darbininkus iš esamų dvare 
10. Girdime, kad ir kituose 
dvaruose liuosubjami darbinin
kai. Matomai dvarininkai su
sirūpinę būtinai padalyti kraš
te bedarbę.

apskr.)
darbininkai 

po 90 litų ir 
bet dvarin i ri-

MALŪNŲ DVARAS
(B. Pasvalio

Mes šio dvaro 
esam susiderėję 
138 pudusi javų,
kas javus pardavinėja ir mums 
nenori atiduoti.

Darbininkų moteris verčia 
dirbti padieniai, bet už tad mo
ka tik vieną litą .dienai. Reika
lavome algą sulig'naujo įstaty
mo—dvarininkas sumokėt atsi
sakė.

KYBARTAI
(Vilkaviškio apskr.)

Musų apylinkėje yra dvarų 
kur darbininkai dirba 8 vai. į 
dieną. Tokie dvarai yra: Iza- 
belinos, Terespolės, Vilkupis ir 
Paražių. Tas teises darbininkai 
yra iškovoję 1919 m. ir nežiū
rint visokių daibininkų gundy
mų ir bauginimų laikosi tos 
tvarkos ir dabar. Mat ir ūkių 
nepražudžia ir patys darbinin
kai nesipeklina nuo tamsos iki 
tamsai. Sektinas pavyzdys ijr 
kitiems dvaro darbininkams.

(“L. Dairb.”)

Jurgiškės dv., Alytaus apsk. 
Darbininkai suprasdami orga
nizacijos svarbų sutvėrė čion 
L. Ž. U. D. Prof. Sąjungos sky
rių. Organizuotų darbininkų 
eilės didėja. Draugai pirmyn!

NAUJIENOS, Chicago, tlt

Mame skyriuje mia laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius bflsUnflom. 

motinoms ir motinoms Jau
ny kūdikly.

K&dlkly aprflplnlmaš Ir po- 
nljlmaa yri dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliariškais laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvUdautl.

nas

VAIKO sveikata la
biausia priklauso

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena
motina nebando eks
perimentuoti.

Žindyk savo kūdikį
bet jei dėl kokių
nors priežasčių jūsų
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie
kuriuos nesi tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas
kūdikių maistas per
virš 60 metu. Jis yra
gamtiškas maistas 
kuomet motinos pie-

neprieinamas
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną,
prisiūsk mums šitą
paskelbimą ir mes pa
siusime jums peneji-
jimo instrukcijas* Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai,

THE BORDJEN COMBfflY 
Borden Bldg, New Ybrk

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje jau yra pastatyta 3,- 

037 naujų namų į keletą paskutinių 
metų. Ar jus žinote, kad Turkiškas 
tabakas yra geriausias tabakas dėl 
cigaretų ir Helmar yra padaryti iš 
100% gryno Turkiško tabako.

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairinan. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

Penkiadienis, Geg. 23, 1924
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MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKĄTO

STRAIPSNIS 73.
Įpratimai.

įpratimai yra pasekmė atkartotinų 
veiksnių. Kadangi kūdikis neatskiria 
blogo nuo gero įpratimo, motinos pri
valumas butų daboti kad tiktai geri 
įpročiai butų užvedama ant minties. 
Kadangi labai sunku atmokinti kūdi
kį kuomet jis jau pramoko kokio įpro
čio.

Rcgulioriškumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, iąlgymą, miegojimą, 
ėjimą lauk. Regųliariškumas reiškia 
sistemą, ir jei motina tikisi gauti šiek 
tiek pailsio ji turi sistematizuoti kū
dikio. priežiūrą.

Vidurių Įmokinimas
Kūdikį galima pramokinti ištuštin

ti vidurius tinkamai gana anksti? Jau
niausias kūdikis pramoks naudotis 
puo du jei jis bus ant jo pasodinamas 
reguliarišku laiku kasdieną. Regulia- 
riškumas yra pinuos svarbos'dalykas. 
Geriausias laikas yra po pusryčių, ir 
nerikia paisyti jokio darbo ar smagu
mo kuris kliudytų šitam. Iš pradžių 
iš motinos bus reikalaujama begalinės 
kantrybes, bet rezbltatas gerai apmo
kės pastangas. Motina turėtų įsitp- 
myti valandą kada kūdikis pridirba 
palą. Sekančią dieną ji tą pačią va
landą turi paliakyti kūdikį ant puodo. 
Puodą galima laikytį ant kelių taip, 
kad kūdikiui atsisėdus jo nugara rem
tųsi į motiną. Jei reikalinga tai lai
kyti penkias ar dešimtį minutų. Pail
gėjus, kūdikį galįma pramokinti myk
ti, stenėti ar kitu kokiu budu duoti ži- 
riU'kad laikas atėjo. Motina turi bū
ti kantri, bet galų gale daug laiko bus 
sutaupyta. Perdėti svarbą šito įpra
timo negalima.

Nors daugelį sykių normalis, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet fai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kūdikis nesi
jaučia gerai, arba nesiplėtoja taip 
kaip reikia motina neturėtų vilkinti 
pasitarimo su gydytoju. Iš kitos pu
sės, normalus kūdikio priežiuro, ru
pesnis ir tinkamas maistas, ar tai iš 
krūtų penėjimo ar tai iš Borden’s 
Elagle Pieno, kuomet motinos pienas 
išsenka, turėtų išaugti tiesioj į svei
ką, normalų vankfuką.” Milionai ir 
milionai kūdikių išaugo į drutus ber
niukus bei mergaites iš sukombinavi- 
mo gerps motiniškos priežiūros ir dru- 
tinančio maisto, kurį suteikė Borden’s 
Eagle Pienas.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

1 1 1 .... ............... ..........................

LIETUVON— 
užrašykite savo giml 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Visi kas mylite praleisti linksmai laiką ir pakvėpuoti 
tyru oru atsilankykite ant Balto Dobilo L. B. K.

Nedelioj, gegužio 25 d., 1924

Justice Park Darže, 
Justice, III,

We wish to announce to all the 

members of Whito Clovcr Club, 

that those who v/ill not turn in

their bonds between May 15th, 
1 1

19^4 and November 15, 1924, will

losc , their interest as the Club

wil not be responsible for it.

S, L FABION ftS CO

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

ANT NAUDOS.

z

£

Tikietas 50 centų.

Kaina 35c. 
aptiekoae

/ 
v

Pranešam visiems draugams

Balto Dobilo L. P. Kliubo, kad nuo

gegužio 15, 1924 iki -lapkričio 15,

1924. Jeigu draugai neatnešite

Kliubo Bonus, tai Kliubas neatsa-

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Be 3 e va r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. ♦

ko už procentą.

Gegužinis Šokis
Rengia Aukso Rykštės Merginu Pašelp. K1

(Golden Rod Girls’ Club)

Sukatoj, Gegužio 24, 1924
š Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23 PI.

< •' '* ■ v.' '• i

Pradžia 8 v. v. Įžanga 55c. su karės taksais 
Muziką Chapman

IŠKILMINGAS GEGUŽINIS

šokis
<i;. ■■ ' < M' . . .A'. /

Rengia Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos
/ Vyrų ir Moterų

Sukatoj, Gegužio 24 d., 1924 m.
MILDOS SVETAINĖJE,

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga ypatai 35c.
... „ ' ■

Bus jjrnt 
ir užkandziif. 
linksmai laiką prie geriausios muzikos.

Kviečia KOMITETAS.

Ižu^jhĮRilinkšh.’lnlmo vakaras, turėsimo gardžių gorimų 
l. ‘Kvočiame visus lietuvius ir lietuvaites, neis praleisite

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Įreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau^ 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti. ,

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Didelis Gegužinis Piknikas
Rengia Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpos kliubas iš Ciceros

Nerišlioj, Gegužio-May 25 d, 1924
STICKNEYPARK DARŽE

Harlem Avė. ir 45 St., Lycns, III.
Pradžia H vai. ryto.

Muzika John F. Pocius.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room Ii 1-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8823 So. Halsted St. 
Tel,: Boalevard 131(1 

Valandos: auo 6 Ud 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus kotvargą. 

NadUiomla nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandoai 9 ryto iki 9 vakaro. So- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmu morgičiaas 

lengvomis iilygomls.

S. W. BANES, Advokatą* 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
73 Vest Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S'L, 

Telephone Rando] ph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.i Pullman 6877.

Tai. Dearbom 9057

J''. A. Ai SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Waahington & Clark

Hamv Tel.i Hyde Park 8893

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimui 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
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 
Advokatas

2> So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6890 

Vak. 3223 S. Halsted StM Chlcaga 
Tel. Yarda 4681

H IMS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8932

PASTABA. Važiuojant iš miesto dalių iki 22 gatvei, 22 gatve į vakarus iki 
sustos, o iš ten paimt Lynons karą, važiuoti iki -Mariem Avė., o paskui eiti j pietus 
iki daržui. Kviečia visus KOMITETAS.

■R

BRIGHTON PARK!
PAMATYKITE MĖSŲ NAMUS

Dabar statomus
Ant Rockwell, 41st ir Montgomery

3514-16
Arti St. Louia 

CHICAGO. ILL.

6 ir 6 kamb., bungalovv stogai, aukšti beismentai, Hot Water Heat.
4 ir 4 kamb. Gable stogai, aukšti beisementai, Stove Heat.
Lengvai gausite bankuose paskolą. Statome namus ir sulig jūsų plano. Ateikite pasitarti.

H. KOPLEWSKI
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER 

3992 Archer Avė.

v

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Salio St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

I’lumingo ir Apšildymo Įrengimai
♦ Olselio kainomis vi«iėms.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie buą brangesnis pp mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
bįrkclartii nuo musu.

PEOPLEŠ PLUMBJNG AND 
HEATING STJPPLY CO.
490 Milwiitikee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Hayinarket 4221

IkI L
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mieli.
SLA. Delegatų rinkimai

21
i

Gegužės 4 d. įvyko SLA. 
kp. mėnesinis susirinkimas 
kinį nariai gana skaitlingai at
silankė. Mat, šis susirinkimas 
buvo svarbus tuo, kad jame rin
ko delegatus į SLA. Vieni ir ki
ti stengėsi išrinkti savuosius į 
organizacijos seimą.. Kairieji
darbininkai, rengėsi išplėšti
SLA. iš tautininkų rankų.

Delegatai nuo 21 kp. yra iš
rinkti du: Overailis ir Jačionis. 
Bet jie abu yra sulaužę susi
vienijimo konstituciją. Overai- 
tis pats prisipažino, 
susirinkimą rašinėjo 
laiškus ir atigavo, 
rinktų delegatu,
nies yra paduota skundas 
domąjai Tarybai. Tokiu budu, _ 
nors kuopa turi du delegatu,: Padarė virš 7 mil. litų apyvar- 
bet jie gali neturėti jokios reikš-(t°s» taigi du syk daugiau, n.egu 
mūs, kaipo nusidėję prieš orga-|1922 m. davė savo nariams ben- 
nizacijos konstituciją.

Ar nebūtų geriau 
kuopa atšauktų i......
gatus ir jų vieton išrinktų nau
jus, bepartinius žmones, l.„ 
riems rupi vien SLA. reikalai, o

jog prieš 
nariams 

kad jį iš- 
Ant Jačio- 

Pil-

nius ir nurodydamas, kad Lietu- pateisinti visą savo akciją, pri
jos koperacija dar laukia daug kibo dėl užsigulėjusių 20 dėžu- 
įtempto darbo, nes daug kas
neatlikta kas kitų tautų jau pa
daryta senai. Po to seka pre- 
zidijumo rinkimai, čion paaiš
kėja tikrų koperatininkų skai
čius. Vilimas, kuris jau senai 
ir taip uoliai sulig paskutinių 
strategijos taisyklių 
prie suvažiavimo, bevilčiai pra-| 
laimėjo. y-—---- „
pasiūlytus į pyezidijumą kan-'rijos 
didatus i* 
prieš 22. Vilimo gi sąrašas, nors 
nujausiant 
buvo sustatytas 
niai, bet gavo tik 33 balsus, o ■ .....
renkant mandatų komisija tik nestatė 
27.

Preridijumas šiaip pasiskirsto ' nimai nuo Latvių 
pareigas p. Švambrys pirminin
ku, kun. Jurkšaitis ir p. Gilvy- B-vių Sąjungos, 
dis jo pavaduotojais p.p. Bilevi- 
čius ir Gečius sekretoriais.

Išrinkus prezidiumą ir man- j 
datų komisiją pradėta svarsty .i 
L. K. B. Sąjungos apyskaita už 
1923 m. Pasirodo, kad Sąjungą

čių žvakių. Neturėdamas pats 
ką daugiau pasakyti, ragino įga
liotinius kelti valdyboje klai
das, bet, matyt, rimtų trukumų 
Valdybos \veikime nebuvo, nes 
niekas jų neiškėlė ir patiektoji 
Valdybos apyskaita buvo veik

ruošėsi vienbalsiai priimta.
■ Tą pat dieną buvo vieno vall- 

Tarybos ir Vaildybos dybos nario darinkimas ir Revi- 
Komisijos bei Tarybos 

išrenkama 74 balsais perrinkimas.
j Valdybon iš naujo išrinktas 

suvažiavimo ūpą p. Juodvalkis, kuris sulig įstatų 
kompromisi- buvo išėjęs iš Valdybos.

| Vilimas savo kandidatų nei

Suvažiavimo gauta pasveiki- 
Sąjungos 

Konsums” ir Estų Koperacijos

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 rrviestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “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.

^1 Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE1
AKUŠERKA

8111 So. Halsted St., kampas 31 gaL
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
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 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS
AKUiERKA

Turiu patyrimų 
Pasekmingai pa-, 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

.^atsitikime. Teikti 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Sovth 
Halsted St.

, 1922 m. davė savo nariams ben- 
('drovės nuolaidos už įpirktas pre 

kad 21 kes 3 nuošt, kas sudaro apie 90 
minėtus dele* lukst. litų ir liko dar sutaupų 

, apie 50 tukst. lit. ]
ku- Pr*e diskusijų dėl apyskaitos, 

) tai kun. Vilimas, kuris taip 
ne tuščios ambicijos. Apie'tai daug užmetimų Sąjungai prasi- 
nariai turėtų pagalvoti ateinan-. manė savo slaptuose . cirkulia- 
čiam kuopos susirinkime.

—Bedarbis,

Vakare suvažiavimo daly
viams Vilkolakis suvaidino “Po-

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė• • • • vi • i _ •. • Kai nrioit-JJimas apsireiškia, kreipkitės j paty 

put t ta rusį^ netuvj akinių specialistą.

ruose, viešai nieko negalėjo pri
kibti, bet norėdamas kuom nors

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, TE 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki S 
Nedėliomis nuo 10 iki J 

Te. Boulevard 7679

Apburn, III.
Didelis Pikniką*

Gegužės 18 d. š. m. SLA. 27 I 
kuopos buvo surengtas p. H. Į 
Dodos girioje piknikas, kurs pa
vyko visais atžvigiais.

Išryto nekurie manė, kad 
pikninkas pavyks nekaip, nes 
oras buvo šaltas ir rengės lyti. 
Bet apie 12 vai. pietų vėjas ap
stojo pūtęs ir saulutė nušvito. 
Pasidarius šiltesniam ir gra
žesniam orui, svečių privažiavo 
tiek, kad net p. H. Dodos giria 
buvo pilna automobilių ir žmo
nių. Svečių atvyko iš Aubumės 
ir iš apielinkių miestų ir mies
telių.

Visi gražiai linksminosi, šoko, 
žaidė įvairius žaidimus, žodžiu 
sakant, pikninkas buvo puikus 
ir paminėtinas. Tokio Aubume 
dar nėra buvę.

Išmokėjus visas pikniko iš
laidas, SLA. 21 kuopai liks gry
no pelno virš 90 dol. Todėl 
vardan kuopos tariu visiems šio 
pikniko rengėjams ir darbuoto
jams didelį ačiu, už jų energin
gą pasidarbavimą. Ačiu taipgi 
ir muzikantams už jų nenuilsta
mą grojimą įvairių šokių, ir 
publikai, už skaitlingą atsilan
kymą ir parėmimą šio pikniko.

Geistina butų, kad SLA. 27 
kp. surengtų ir daugiau panašių 
piknikų, skiriant pelną našlių ir 
našlaičių fondam

SLA. 27 kp. ir šio pikniko sek
retorius—A. Tvaranavičia.

Lietuvos Koperacijos Ben 
droviy Sąjungos V įga 

liotiniy suvažiavimas
Suvažiavimas prasidėjo ba

landžio 25 d. 11 su puse vai. 
Tautos Teatro salėje. Dalyvauja 
110 atstovų, vėliau atvyko dar 
8. Dalyvauja ir “generalis” 
kun. Vilimas (Yra žinių, kad 
jis čion pakliuvo įvedęs į grie- 
ką Josvainių B-vės Valdybą. 
Mat narių visuotinas susirinki
mas buvo parinkęs savo įgalio
tinį, bet Valdyba atsižvelgda
ma į didelį kun. Vilimo norą pa
kliūti į suvažiavimą, peržengė 
visuotino susirinkimo nutarimą 
ir įgaliojo kun. Vilimą).

Ūpas pradžioje kiek nervin
gas, laukiama, kad ramus dar
bas bus sutrukdytas partiniais 
ginčais.

Suvažiavimą atidaro Tarybos 
pirmininkas J. Pakalka, sveikin
damas suvažiavusius įgalioti-

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

Jei abejoji akimis, sasiteiraak 
Dr. A. K. BLU&ENTHAL

Optomatriat 
TaL BonlavaH <487 
4«4> 8. Aahlani Ava 
Kampan 47-toa <at 

>-roa iubaba 
.....................    —7

E’VnnRlin’o BOTANICAL IIERBS Gy- 
dnol*i nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
«»nlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
neA" mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St„ 

Chicago. U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

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

veneriniij ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

EOXES

t

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Weštern Avė, 
Tel. Lafayette 4146

Tol. Ijifayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Kada

kiek aš.

SANDARA
327 E. St So. Boston, Mass.

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO. 
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

Mano Draugai
Tai Tabakas!

' Kada aš noriu pasidžiaugti ciga-

GalimaGauti
f . ■ ■' . s

Naujienose
retu, tai rukau HELMAR.
mano draugai nori pasidžiaugti
cigaretu, jie ruko • HELMAR, nes
jie myli gerus cigaretus tiek daug

Tai grynas Turkiškas Tabakas su
jo puikiu kvepėjimu ir skanumu,
atvežtas per 3,000 mylių per žemę
ir jurą, kuris padaro HELMAR
didžiausia verte cigaretuose Ame
rikoje.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausios
rųšies Turkiškų ir Egyp-
tiškų cigaretu pasauly.

Didvyrių Paveikslai
Varno 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 Adomo 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, III.

LIETOViyAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams......... ' 1 ■■ 1

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos! I
9 Iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare *

4608 S. Ashland
netoli 46th St., Chicago, m. į

A. L DAVIOONIS, M. D.
4643 80. Michigan Avė.

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

ano 5i80 iki 7i8l vakare.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
18?1 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

X^DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal
) 8110. Naktį 
j Drexel 0950
( Boulevard 4186

8419 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. |

Telefonai 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 Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 Ud 12 die- 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

Į DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Z
Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31 st 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. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Proepąct 0611

Phone Boulevard 8033 
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

Francuziškas Daktaras
M

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Are., 1»< 
viršaus Ashland State Bank*

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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Pubiished Daily inciuding Sunday I pondentas, turės apleisti 
fiy The Lithuanian Naw» Pub. Co., Ine | mokyklas apie 40,000 Žmo- 

Editor P. Urigaitia

Ačiū šitam valdžios pat
varkymui, kaip sako kores-

uždirbdavę prieš karą; o 
prieš karą Rusijos darbinin
kų algos buvo žemesnės, ne-

1789 South Halitad Strfet 
Chlcago, Ui. 

Telephone Ropsevelt 8509

>8.00 
8c

Subscription Ratas i 
per year in Canada. 
per year outaide of Chicag* 
per year in Chicago. 

per ccrpy.

nių. Jie esą baisiai nusimi
nę, — nes kur jie pasidės? 
Daugelis jų žudosi. Vien tik 
Leningrado laikraščiai pra-t 
nešą kasdien po keletą, kar
tais po devynis, nusižudy
mus.

nei čičerinas, kurio tėvas 
buvo caro činauninkas...

Kam gi tokią kvailą “re
formą” sugalvojo bolševi-^gu visoje Europoje. Lenįn- 
kai?

Entared ai Second Claii 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undac tha act o* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilikirian 
aakmadienius. Leidžia Naujieną Btn 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago 
UI. — Telefonais Roosevelt 85^0

■......  I I- .......w •

Uisimokijimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams________ .___________ $8.01
Pusei metą________________ 4.00
Trims mžnesiams 2.00
Dviem mėnesiam________ ;___  1.50
Vienam minei!ui.75

Chicagoje per milo to jusi
Viena kopija ............................ — 8c
Savaitei------------------ ---- 18c
Minėsiu! . .......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams.......... .............. - --- -- >7.00
Pusei metą _____ . 8.50
Trims mlnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam minėsiu!_____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... ..................... _ >8.00
Pusei metą ___ _________ 4.00
Trims mėnesiams     2.00 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Nešertai sovietų valdžia 
įsakė apvalyti augštesnia- 
sias mokyklas nuo nekoimi- 
nistų. Dabar, kuomet bus 
pašalinti ir “neproletari
niai” elementai, tai valdžia 
tikisi, kad mokslas Rusijoje 
bus galutinai išplėštas “pro
letariato priešams”. Moky
klos rengs profesionalus, 
valstybės tarnautojus, pra
monės ir prekybos vedėjus 
ir mokytojus tiktai iš tokių 
žmonių, kurie ir savo kilme 
ir savo įsitikinimais bus išti
kimi komunizmo ramsčiai.

Ar bolševikai neklysta? 
Musų nuomone, jie daro bai
siai didelę klaidą, — jeigu 
jie tuo planu ištiesų nori už
tikrinti pergalę komuniz
mui. • ' ' '

Tas pats korespondentas, 
kuris pranešė šitas įdomias 
žinias apie Rusijos mokyk
las, rašo taip pat apie dar
bininkų algas Rusijoje. 
Maskvoje darbininkai už
dirbą 80 nuošimčių to, ką jie

grado darbininkai tečiaus 
uždirba dar mažiaus — tik
tai 64 nuošimčius prieškari
nių algų.* O kitose Rusijos 
dalyse dar mažiau — tiktai 
54 nuošimčius. Šimtai tūk
stančių darbininkų, be to, 
esą be darbo.

Tai tau ir rojus!

Iš Kelionės Įspūdžių į 
Kaliforniją

foranžiai, palmos ir kiti augalai, 
i Gėrėjomės prigimtim ir neno- 
; rėjom apleisti taip greit tos 
vietos.

Pasiekėm pagaliau prieplau
ką. Persikėlę per upė “Pacific 
Bay”, apie 6 mylias platumo, 
atsidūrėm ir San Franciske. 
Pirmiausiai, žinoma, einu į mie
stą pasij ieškoti‘nak vii lės. Ma
tau daugybę viešbučių įvairiau
siai pavadintų. Mano domė bu
vo atkreipta į visus, bet nega
lėjau išsirinkti. Tik štai pama
čiau Hotel Argonant. Tas var
das kaž kodėl man greičiausiai 
patiko. Aš nieko nelaukdamas 
įeinu į vidų. Buvau gana nu
vargęs. Rengdamasis gulti, nu
stebau pamatęs, kad viešbučio 
laikrodis rodo 7 vai., tuom tar
pu mano—9 val. Bet atsiminiau, 
jog manasai eina sulig Chicagos 
laiko.

(Bus daugiau)

Sekančias, žinias apie Ru
sijos universitetus imame iš 
F. A. Meckenzie telegra
mos, atsiųstos tiesiog iš Le
ningrado (buvusio Petro
grado). Taigi jos yra perė
jusios per bolševikų cenzū
rą.

Sovietų valdžia išleido pa
tvarkymą,. su premjero Ry- 
kovo parašu, kad Rusijos 
augštesniosiose mokyklose
— universitetuose, techni
kos mokyklose ir kolegijose
— turi būt žymiai sumažin
tas mokinių skaičius. Svar
biausia 
stoka.

priežastis — pinigų

gi budu manoma 
tą studentų suma- 
Štai kokiu. Pir-

vfoleta-

Kokiu 
įvykinti 
žinimą ? 
miausia turės būt pašalinti 
buržuazinės kilmės moki
niai. Paskui bus pašalinti 
visi studentai, kurie nesuge
bės dokumentaliai įrodyti, 
kad jų tėvai, tėvukai ir tė
vukų tėvai buvo darbininkai 
arba ūkininkai. Prie ne
darbininkų sovietų valdžia 
skiria ne tiktai fabrikantus^ 
pirklius, buvusius bajorus ir 
valdžias tarnautojus, bet 
taip pat ir profesionalus. 
Daroma tečiaus skirtumas 
dar ir tarp ūkininkų: bied- 
nieji ūkininkai yra skiriami 
prie proletarų, o turtingieji 
— prie buržuazijos. Taigi 
studentas, kuris norės to- 
liaus lankyti augštesniąją 
mokyklą Rusijoje, turės įro
dyti, kad nė vienas jo tėvų 
arba pratėvių nėra buržu
jus, bajoras, činauninkas, 
profesiohalas arba turtin
gas ūkininkas. Kas to ne
galės įrodyti, tas bus išmes
tas.

Pravedus tą sovietų val
džios patvarkymą, įvyktų 
ne komunizmas, o 'tiktai 
naujas skirtumas tarpe vi
suomenės klasių. Viena vi
suomenės dalis
rai — pasidarytų apšvietus 
atžvilgiu privilegijuota, pa
lyginant su kitomis visuo
menės dalimis. Šitai privi
legijai pasilaikius kiek ilges
nį laiką, ta privilegijuotoji 
klasė neišvengiamu budi! 
užimtų privilegijuotą vietą 
ir ekonominiame bei politi
niame krašto gyvenime: iš 
jos susidarytų buržuazija 
ir biurokratija. Buvusieji 
buržujai ir biurokratai pa
virstų proletarais, o buvu
sieji 
riaus
vusiųjų proletarų) pavir
stų naujais buržujais ir nau
jais biurokratais. Reiškia, 
pasiliktų ta pati klasiniais 
skirtumais paremta visuo
menės tvarka, tik asmens 
pakeistų savo vietas.

Sausio m. 7 d. 1924 m. apie 
11 vai. vakaro aš išvažiavau iš 
Chicagos. Kadangi laikas jau 
buvo gana vėlus, tai įėjęs į va
goną tuojau atsiguliau. Trau
kinys ėmė smarkiai dundėti, bet 
greitai aš nebegirdėjau jokio 
triukšmo, ir matomai užmigau. 
Po kiek laiko pabudau ir persi
tikrinti kurion pusėn važiuo
jam, pakėliau lango uždangalą. 
Tolimoj matėsi aušra, o šalę ke
lio riogsojo keletas triobų ir 
tiesių augštų medžių, užden
giančių baltuojantį sniegą. Po 
valandėlės nuėjau į “dbserva- 
tion” vagoną ir iš užpakalio pa
mačiau tekančią saulę. Laukuo
se galima buvo pastebėti maži 
kalneliai ir dirbamos žemes plo
tai, pusėtinai derlingi. Tai butą 
Iow’os valstijos.

Apie ketvirtą valandą po pie
tų pervažiavau Missouri upę. 

| Ji išrodo gana didelė, bet ma
žesnė už Lietuvos upių tėvą — 
Nemuną. Privažiavau Omaha’s 
miestą — Nebraskos valstijoje, 
o neužilgo pasiekiau ir kitą 
miestelį—Hasting. Saulė jau 
buvo nusileidus. Vakaruose ma
tėsi taip neapsakomai gražus 
dangus, kokio aš niekuomet ne
buvau matęs.

išnyko ir mes

Utach 
pietų 
Nors 

nebuvo

Oras buvo šaltas ir ligi 2 va
landai lijo smulkus lietus. Mies
te ir priemiesčiuose gatvėse vi
są dieną dežiuravo sustiprinta 
policija ir nekurie policistai bu
vo apginkluoti ne tik revolve
riais, bet ir kariškais šautuvais.

— Lietuvos Darbininkas.
Kaunos, 4-V-1924 m.

obalsiais. Todėl valdžia bijoda
ma, kad podraug su fabrikų or
ganizacijomis naudodamies pro
ga neišeitų ir bolševikai su sa
vo vėliavomis ir tuo neiššauktų 
negeistinų incidentų neleidusi 
dalyvauti jokioms darbininkų 
organizacijoms, kas rodosi gana 
keistoka.

Gi bolševikai savo pranašavi
mus visgi išpildė nors to jų nai
vaus žygio buvo visai nekokios 
pasekmės. Bolševikai, kaip pa
prastai, šioj darbininkų šven
tėj padarė stačiai kvailius ir net 
provokacinius žingsnius. Tuo 
metu, kuomet žaliąjam Kalne 
susirinkus didelei žmonių mi
niai buvo sodinamas “Vilniaus 
Medis”, jie susirinlkę Senąjam 
Mieste mažam burelyj iškelia 
raudonas vėliavas ir rusiškai 
dainuodami internacionalą trau
kia į Laisvės Alėją. Einant 
jiems toliau prisidėjo žingei
džių žioplių ir taip susidarė bū
rys ligi 200 žmonių. Jiems 
beeinant po Laisvės Alėją neto
li įgulos blažnyčios (buvusid 
rusų soboro) prisiveja keli po- 
licistai ir reikalauja išsiskirsty
ti, bet demonstrantai neklauso. 
Tuomet pribūva jau geras bū
rys policistų ir visus demons
trantus, kurie nespėjo pa,bėgti 
areštavo (apie 50 žmonių). 
Areštuotieji daugiausia yra žy
dai darbininkai ir keletas gelž- 
keliečių, iš kurių yra pora dar
bininkų iš gelžkelio dirbtuvių, 
du Siaurųjų Gelžkelių kontrak- 
loriai ir kitokį. s

Kaip praneša valdžios oficio
zas “Lietuva”, areštuotųjų tar
pe komunistų tesama tik kelio
likos žmonių, o visi kiti — tai į- 
vairus mišinys, kuriame esama 
net federantų. Todėl labai aiš
ku, kad daugelis jų komunistų 
vedamoj demonstracijoj daly
vavo ne dėlto, kad prijaustų 
komunistams, bet iš žinge'idu- 
mo, o kiti pakliuvo visai neti
kėtai — patekę jų tarpan kai
po praeiviai tuo momentu šali
gatviais. Taigi dėka komunistų 
naivumui ai’ sąmoningai provo
kacijai dabar priseina nukentėti 
visai nieko nekaltiems darbi
ninkams, o naudos darbinin
kams iš to jų trikso negali būti 
nei mažiausios. Komunistai da
rydami tokius nelemtus savt| 
žygius juk gerai žinojo kokios 
jų Lietuvoj tėra metrikos jėgos 
ir koks valdžios link jų atsine- 
šimas ir gerai žinojo, kas iš to 
išeis, o vienok darė ir darė tik 
dėlto, kad paskui turėjus pPo- 
gos šaukti, kad tik jie vieni 
tėra geriausi kovotojai už dar
bininkų reikalus. Tačiau jie 
taip darydami dar kartą aiš
kiausiai parodė, kad jiems dar
bininkų reikalai nerupi, bet ru
pi visai kas kita, todėl kitą syk 
jiems, be abejonės, nebepavyks 
įtraukt į savo klastingas pink
les darbininkų. Tai tiek apie 
“Vilniaus Medžio” sodinimo iš
kilmes ir komunistų žygius 1 
gegužės.

Po visų virš parašytųjų iš
kilmių ir komunistų garsios de
monstracijos. Valstybės Teatre 
3 vai. kareiviams, o vakare ci
viliai publikai vaidino “Aušros 
Sūnūs”. Tilmanso salėje nuo 4 
vai. po pietų iki 3 vai. ryto bu
vo federantų pasilinksminimo 
vakaras su prakalbomis, vaidini
mais, žaislais ir šokiais. Prade
dant vakaro programą pasakė 
prakalbas du /federantų ir stu- 
dentų-tautininkų vadas pil. 
Nekvedavičius. Federantąs Jo- 
čis savo kalboje labai savotiš
kai nupiešė pasaulio darbininkų 
kovos istoriją ir 1 gegužės reikš
mę ir kiek įmanydamas gyrė 
savo organizaciją, įrodinėda
mas, kad tik Darbo Federacija 
eįnanti tikruoju darbininkų ko
vos kėliu.

Socialdemokratai Šančiuose 
buv. Kino “Iliuzija” salėje su
rengė iškilmingą vąkarą su pla
čia ir turininga programa. Va
karėlis visais žvilgsniais pavy
ko kuogeriausiai ir paliko gero 
įspūdžio jo dalyviuose. ; Vaka
rėlio programa atlikta šioje 
prasmėje: d-gas Markauskas 
pasakė prakalbą perstatydamas 
darbininkų koyos istoriją ir 1 
gegyžęs re^^nę. Po prakalbos 
buvo vaidinimai, * sakyta eilės, 
grojo stygų orkestras ir 1.1.

Sveikatos Dalykai
PAPROČIAI

Papročiai ir jų sudarymas 
gausus mokslo šaltinis, ir visi 
mokytojai galvoja kaip pagel
bėti vaikams įgyti gerus papro
čius, ir kaip panaikinti nepa
geidaujamus.

Visas mokslas apie žmogaus 
proto Veikimą per paskutinius 
dešimtį metų žymiai pažengė 
pirmyn. Jau yra priimta, kad 
papročiai, besitęsianti visą gy
venimą, gali būti įgyjami, net 
ir lopšy — aukščiausiuose žmo
gaus amžiaus metuose.

Papročiai yra atsikartolinų 
veiksnių pasekmės. Maži vai
kai gimsta bd papročių, bet 
greitai juos įgyja. Jie verkia, 
kuomet kasnors negerai ir at
randa, kad tuomi atkreipia mo
tinos domę į jį. Tuomi kelias 
padaromas papročiui verkti, 

kuomet jis ko nori.
.Mažo vaiko geri ar blogi pa

pročiai priklausys daug nuo jo 
prižiūrėtojo. Pirmi metai jo 
amžiaus apima svarbų periodą 
dėl jo vystymosi. Suvaldymas 
kūno organų yra pirmiausias pa 
protys kuris, jei įgytas, užsitęs 
visą gyvenimą.

Papročiai reguliariai miegoti, 
valgyti, praustis, žaisti ir t.t. 
turi būti greitai įsteigti. .Ne
protinga su mažais vaikais žais
ti per daug ir per smarkiai. 
Ne tik kad jie taip susijudina, 
kad susigadina jų miegas ir vi7 
rinimų organų veikimas; bet jie 
Įgyja papročius remties ant ki
tų. Vienas iš reikalingiausių 
vaikui papročių, tai nepriklauso
mybė ir vaiką reikia greitai pra
tinti apsirupnti savim.

Išmokdamas atsisėsti ir pra
dėti vaikščioti vaikas neturi 
būti verčiamas tai daryti, kol 
jis dar nėra prie to pasirengęs. 
Neišaiškinamu budu vaikas ge
riau žino negu užaugęs, kad jo 
kauliukai dar nėr užtektinai 
drūti, kad palaikius jo sunku
mą ir jis savo jėgas tinkamai 
parodys laikui atėjus.

Stebėtina, kiek daug motinų 
duoda mažiems vaikams čiulpi
kus, kad nutildžius juos. Netik 
kad jie atmaino lupų išvaizdą ir 
dantų formą, bet jie nešvarus, 
ir kartais gali būti priežastimi 
įvairių gerklės ligų.

Čiulpti nykštį ar pirštą taip 
pat pavojinga dėl tų pačių prie
žasčių. Jei vaikas dar mažutis, 
tai kad' panaikinus tą paprotį, 
galima prisegti jo rankoves prie 
matraso; arba patartina įdėt 
klišę į rankoves kad jis nega
lėtų palenkti rankučių. Besi
stengiant, šiuos papročius gali
ma panaikinti.

Reikia taip pat anksti vaikus 
mokinti rūpintis kitais įr norėti 
patarnauti. Kuo vaikas bus la
biau užsiėmęs, tuo mažiau laiko 
jis turės apie save mąstyti ir 
įgyti papročius, kurie kenks
mingi ir sunku nukratyti.

Svarbiausias dalykas tai tas, 
kad niekuomet nereikia vaikui 
grąsinti arba ką prižadėti, o 
paskui neišpildyti. Vaikas tiki, 
kad jo tėvai teisingi, ir niekas 
negali žinoti kiek blėdies galima 
pridaryti jaunam ir įspūdingam 
protui, kada jis pamato, kad 
tėvas ar motina, kuriam jis pa
sitikėjo, neišpildo savo žodžio. 
Kartais galima duodant vaikui 
paliepimus išaiškinti jam kodėl 
taip daroma. Ttomi pagtĮbės 
vaiko protui veikti ir privers 
vaiką paliepimus pildyti.

Įkvėpti Jaunam protui baimę 
yra vienas iš aršiausių dalykų, 
kuriuos galima padaryti. Niekas 
taip ilgai neužsilaiko vaiko pro
te, kaip baimė, ir visi nerviški 
pairima, kurie pasirodo užaugu
sių tarpe, galima susekti bai
mėje, kuri buvo įkvėpta žmo
gaus kūdikystėje.' [FLIS]

Pirmoji Gegužės Kaune
___________________ '

Šiemet Lietuvos sostinėje 
Kaune darbininkų šventė Pir
moji Gegužės atšvęsta nekaip, 
ir turėjo reakciniai-valstybinį 
pobūdį. Fabrikuose ir įstaigo
se nedirbo niekur, vienok krau
tuvės buvo atdaros iš pat ryto, 
paskui policijai liepiant nuo 10 
valand. buvo uždarytos, o nuo 2 
vai. vėl atidarė netik krautu
vės, bet ir karčemos. Esant 
atdJaromiš girtybės įstaigoms 
nemaža dalis darbininkų sulin
do į smukles ir apie prievakarį 
jau buvo matyti girtų žmonių, 
iš kurių tūli būdami smagiam 
upe apsiskaldė vienas antrams 
antausius ir pateko šaltojon iš
simiegoti. ,

Pirmoji Gegužės Kaune buvo 
atšvęsta sekamai. Nuo 7 vai. 
ryto miestas pasipuošė tautinė
mis vėliavomis, 11 valandą ža
liajam Kalne iškilmingai sod!i | 
no “Vilniaus Medį”. Medžio 
sodinimo iškilmėje dalyvavo val
džios atstovai, visų mokyklų 
mokiniai, skautai, šauliai ir 
daug įvairių profesijų publikos. 
Laike sodinimo iškilmes pasa
kyta trejetas. karštų prakalbų, 
ypač jausmingai kalbėjo oku

puotosios sostinės atstovas, ku
ris tarp kitko pabrėžė, kad da
romieji pas mus bent kokie pri
siminimai apie užgrobtąjį Vil
nių okupantuose visada iššau
kia didelį sujudimą ir bruzdesį 
ir jie lyg tie klastingi vagys 
bijodami savo šašelio ima šauk
ti: “litviny ydų”. Tai yra aiš
kus ženklas kad grobikai oku- 
puotoj Lietuvos teritorijoje jau
čiasi labai neužtikrintai ryto
jum ir ateis ta valanda, kad jie 
su pagieža' turės iš ten išsineš
dinti ir palikti kas nuo amžių 
priklauso mums, (giedanfj 
himnas). Po prakalbų choras 
padainavo “Ei Pasauli! Mest be 
Vilniaus nenumirsim-” ir po to 
kalne iškilmė pasibaigė.

Iš Žaliojo Kalno iškilmių da
lyviai lydimi . muzikos orkest
rams atėjo prie Karo Muzėjaus. 
Čia Universiteto studentai už
dėjo vainiką žuvusioms už ne
priklausomybę kovotojams, o 
ties D-ro Jono Basanavičiaus 
paminklu pasodino Vilniaus ro
žės ir tuo “Vilniaus Medžio” 
sodinimo iškilmės užsibaigė.

“Vilniaus Medžio” sodinimo 
iškilmės, kurias surengė Lietu
vos Pagražinimo Draugija ir 
pati valdžia, nežiūrint į tair kad 
jose dalyvavo daug publikos ir 
buvo iškelta daug garsių obal- 
sių kaip tvirtas pasižadėjimas 
nemirti be Vilniaus, bet visgi 
jas reikia skaityti nevykusio
mis. O nevykusios dėlto, kad 
minėtose iškilmėse faktinai ne
dalyvavo nei viena darbininkų 
organizacija. Kiek teko girdė
ti, nekuriu fabrikų darbininkai 
buvo pasiryžę dalyvauti iškil
mėse su savo fabrikinėmis, vė
liavomis, su kuriomis jie yra 
dalyvavę seniau buvusiose pro
testo demonstracijose*ir nepri
klausomybės sukaktuvių šven
tėse, bet šiose iškilmėse neleis
ta. Gi neleidimo priežastis 
esanti ta, kad komunistai prieš 
1 gegužes išmėtytuose savo la
peliuose šaukė darbininkus į 
demonstracijas po raudonomis 
vėliavomis su savo garsiais

Upelis kaž kur 
pasilikom vieni tarp kalnų, ku
rie siekė debesis.' Debesys plau
kė paliesdami ir glamonėdami 
jų tamsius veidus, lyg slėpdami, 
lyg rūstaudami. Pagaliau pa
siekėm ir Tennessee Pass, arba 
pasaulio viršūnę, siekiančią 
10,240 pėdų nuo juros pavir
šiaus ir iš čia leidomės žemyn, 
kur mus laukė nakties tyla.

Praaušus rytui pasirodė vol 
kalnai. Bet jie nebuvo tokie 
rustus, gal todėl kad apaugę 
medžiais: pušimis ir eglaitė
mis. Apie 10 vai. ryto priva
žiavom “Soldier Summit”. čia 
jau ir vėl traukinys ritasi į kal
ną, medžiais apaugusį; ritasi, 
žinoma, ne tiesiai, bet vingiuo
damas aplinkui. Sniego buvo 
daug. Apvažiavęs tris syk, trau
kinys persirito pdr “Soldier 
Summit” ir sparčiai pradėjo ei
ti žemyn. Pasiekėm 
valstijos, o apie 1 vai. 
privažiavom Salt Lake, 
sniego daug, * bet oras
peršaltas. Senas svičmanas pa
sakojo, buk gellžkelio Co. D. S. 
R. G. esanti nupirkusi tuos kal
nus, kuriuose anglių esą sluoks
niuose 27 pėdų storio ir milių 
milias lignine Kompanija vie
nok iškasaritirik' 3 vagonus''an
glių į dieną. "To anglies užtek
tų trim šimtam metų visai vals
tijai, bet dabar niekam nesirū
pinant paliekama ateičiai.

Nuo Salt Lake city gelžkelis 
pasisuka į Western-Pacific lini
jas. Čia kalną jau nebėr ir 
traukiniai eina smarkiai. Gelž
kelis pastatytas prie ežero 
branto ir eina per vandenį, pa
keltas 3 ar 4 pėdas. Važiavi
mas yra begalo puikus. Aplei
džiant ežerą ant kjto kranto 
matėsi Morton Salt Co. dirbtu
vė, kurioj kasama iš vandens 
druska mašinų pagalba ir pila
ma pailgai į krūvas. Aš šneku- 
čiavaus su s^vo kelionės drau
gu ir kartu gėrėjomės kaip vis
kas gražiai atrodo. Ant mėlino 
vandens baltavo supiltos drus-’ 
kos krūvos. Aš galvą lingavau, 
o jisai glostė savo žilą barzdą. 
Jau pradėjo temti ir nieko ne
buvo galima matyti. Atsistoję 
nuėjome poilsiu paskutinę nak-

f

Nakties tyla ir vėl užviešpa
tavo. Ryto metu pasiekiau ir 
Denver miestą, Colorado valsti
joje. Kitoj gelžkelio linijoj 
Denver and Rio Grand Wesitern, 
gelžkelis pasisuka nuo Denver į 
pietus 
mylių 
atsisuka vėl į vakarus, 
žiavom sriaunų 
į rytus, 
stebuklus. Milžiniški, juodi kal
nai su apklotomis sniegu viršū
nėmis, niukso padangėse, o tas 
upelis vingiuojasi tarp kalnų ir 
bėga tolyn. Pravažiavau Ca
non city ir milžiniškus, mėlino 
geltono ir raudono granito kal
nus, vietomis 
augštus, kad p 
sienos. Prie Royal Gorge, kal
nai ir įvairių spalvų granitas 
kabojo ant traukinio, o akme
nys laisvai gulėjo, kaip žvirb
liai ant stogo.

Privažiavau upelį, 
vo gana ypatingas, 
kabojo ore, tik jo galai buvo at
remti į sieną granitinio kalno ir 
tas viskas atrodė tarytum dvi 
stogo gegnės sukabintos. Besi
gerint ir besidžiaugiant gamtos 
reginiais ,ateina į observacijos 
vagoną žmogelis vidutinio ūgio, 
truputį palinkęs, žilais ilgais 
plaukais, žila barzda ir įlenkta 
nosim. Ant galvos turėjo juodo 
audeklo, bukiu1 viršų kepuraite. 
Apsidairęs atsisėdo sale manęs. 
Aš tuoj supratau, jog turėsiu 
pažintį su nepaprasta ypata. 
Ilgai nelaukdama^ užkalbinau jį 
apie gamtos stebuklus ir neuž
ilgo įsišnekėjome. Jis užklausė 
manęs ai’ aš čia gimęs. Atsa
kiau, jog iš Lietuvos, į ką jisai 
linksmai nusišypsojo, it kūdikis. 
Pažiūrėjęs į mane paklausė nuo 
kokio krašto. Kuomet pasa
kiau, jis prisipažino, jog esąs 
nuo Alytaus ir žino Kauną. Jau 
buvau beužklausęs “Ar Tamsta 
ne Lietuvos ministeris, kuris 
girdėjam yra atvažiavęs į Su
vienytas Valstijas..?” bet jis 
perkirto kalbą ii- pasisakė, jog 
jis yra vokietis. Tuom ir užbai- 

‘gėm tą pasikalbėjimą. - Musų 
’ba profesionalų šeimynose; domė tapo atkreipta į gamtą.

proletarai (tik- 
sakant, dalis bu-

ir tęsiasi virš 100 
iki Pueblo, o iš ten 

Priva- 
upelį, tekantį

čia aš ištikro regėjau

Su marksizmu tas bolše
vikų planas, žinoma, neturi 
nieko bendra. Marksas sa
kė, kad proletariatas, kaipo 
žemiausioji visuomenės kla
sė, negali pasiliuosuot, nepa- 
liuosuodamas kartu visos 
visuomenės. Pas bolševikus 
gi “proletariatas” liuosuoja 
save, pavergdamas kitus 
žmones. Tai yra asmenų 
(ypatų), o ne klasių paliuo- 
savimas.

Pagal tą bolševikų moks
lo tvarkymo planą, beje, nė 
pats Marksas nebūtų galė
jęs lankyt augštesniąją mo
kyklą, nes jo tėvas buvo ne 
ūkininkas ir ne darbinin
kas, bet advokatas (ir dagi 
gana gerai pasiturintis!) 

Buržuazinės kilmės” stu- Jeigu tas planas butų buvęs
dentams nebus susimylėji- įvykintas Rusijoje keletu 

dešimčių metų pirmiaus, tai 
augštesnįjį mokslą pasiekti 
nebūtų gavę nė vienas įžy
mesniųjų bolševizmo vadų: 
nei Leninas, kuris buvo ba
jorų kilmės; nei Trockis, 
nei Radekas, nei Zinovje- 
vas, nei Kamenevas, kurie

taip status ir 
aukštųjų namų

Tiltas bu-
Jis pats

mo, kad ir jie dar taip norė
tų mokinties ir butų gabus 
mokslui. Priešingai, stu
dentai, kilę iš proletariato^ 
galės mokintis, nors moks
las jiems ir visai nesisektų; 
toki studentai bus pašalina
mi tiktai tuomet, kai pasiro- • 
dys, kad iš jų nieko negali iš-yra gimę smulkių pirklių ar- 
eiti.

Sekantį rytą pasiekėm Kali
forniją ir aš atsikėlęs nuėjau 
pažiūrėti kaip ji atrodo. Trauki
nys eina kąip pašėlęs, šalta ir 
sniegą neša į akis. Nieko ne
laukdamas įėjau vidun. Nepa
stebėjau net kaip pravažiavom 
Feather River, tekantį į vaka
rus, ton. pačion pusėn, kurion 
ir mes važiavom, štai atsidū
rėm ir stebuklingam kalne, ku
rį traukinys išpradžių apsuko, o 
paskiau paliko ir nuvažiavo sau.

Čia kalnai jąu ne tokie liūdni. 
Viršui apkloti sniegu; vidury 
matosi laužti granito sluoks
niai, o apačioje—apaugę pušelė
mis, eglaitėmis. Matomai neil
gas čia joms gyvenimas. Įvai
rios dirbtuvės’,4 kaip Great West- 
ern Power Plaut ir kitos sunau
doja tuos medžius lentoms.

Ten kur nebuvo sniego žemė 
atrodė pašalus. Nk| tursose 
vietose žmonės matyt gyvena ir 
dirba žemę, kuri vienok nedaug 
jiems suteikia.

Traukinys sustoja dešimčiai 
minučių. Einam pasivaikščioti. 
Saulė šviečia; šilumos kaip 
karštam pečiuje. žaliuoja
z
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NAUJIENOS, Chi&go, UI.
Lietuvos meno mokykla

(IŠ mokyklos vedėjo J. Vieno
žinskio kalbos pašventinimo 

kilmėse pasakytos)
iš-

iš-

■

*

Menas lietuvių tautą nuo 
tautėjimo palaikė,* auklėjo, da
vė individualį veidą ir išvedė, 
išjudino pagaliaus miegančią, 
savy susikaupusią taut^.

Suprantama tad lieka, kode 
lietuviai dar nesvajodami apie 
politinę nepriklausomybę iškėlė 
Vilniuje Tautos Rūmų statymo 
klausimą ir su tokia nepapras
ta meile ėmėsi tą idėją į gyve
nimą vykdyti. Karas darbą su
laikė, davė tačiau dar daugiau, 
nes sudarė sąlygas, kuriose tau
tos dvasios gyvenimas galėjo 
vystytis jau nebevaržomai.

Taip vėl pradėta žiūrėti į pra
eities kuklius tautos turtus, 
juos rinkti, globoti ir vystyti, 
kad tuomi savo .individualybę 
palaikyti ir plėsti. Tų pačių 
siekių siekdama valstybė sukū
rė ir Meno Mokyklą. Ji gimė 
Vilniuje prieš pat Želigovskio 
užpuolimą kuklių paišybos kur
sų pavidale ir turėjo tikslu 
ruošti paišybos mokytojus. Ne
suspėjo tačiau pirmų žingsnių 
žengti, kaip turėjo pasitraukti 
ir pradėti išnaujo kurtis Kaune 
išimtinai sunkiose sąlygose — 
liaudies namų kambariuose. 
Pirmapradis tačiau mokyklos 
vystymosi planas greitu laiku 
gyvenimo verčiamas, turėjo pa
sikeisti — besimokinančios jau- 
nuomdnės pajėgos reikalingos 
buvo platesnių žinių ir Lietuva 
reikalinga buvo mokyklos, kur 
butų plačiai v statomas meno 
mokslas, kad paruošti rimtus 
pilnai pasirengusius darbinin
kus, kurie galėtų patenkinti ne 
tiktai mokyklos reikalus, kaip 
meno dalykų mokytojai, bet ir 
duoti specialistų meno techni
kos srity kaip ir sąmoningus 
menininkus. Todėl paišybos 
kursai po dviejų metų darbo 
persikėlė į Meno Mokyklą su vi
somis plastikos meno šakomis.

Tiesa lietuvių kuklumas ąr 
neganėtinas pasitikėjimas savų 
menininkų pajėgomis neleido 
meno mokyklos reikalus pasta
tyti taip drąsiai, kaip kad yra 
padarę musų kaimynai — lat
viai, estai ir suomiai, tačiau ir 

- šiandien jau sudarytos sąlygos 
yra ganėtinos, kad darbas galė
tų būti produktingas.

Tuo budu paišybos kursai ir 
vėliaus Meno Mokykla po 3 me
tų darbo praėjusiais metais yra 
išleidusi pirmuosius 14 meno da
lyvių mokytojus gimnazijoms, 
kurių 4 eina mokytojų parei
gas, 10 gi panorėjo toje pat mo
kykloje tęsti aukštąjį meno 
mokslą, įstodami į tapybos stu
diją.

Šiandien mokykloje dirba 104 
klausytojai ir veikia rengiama
sis skyrius, kur klausytojai ren
giasi prie mono studijų kovoda
mi su iki šioliniu labai primiti- 
yiu piešinio supratimu; pilnas 
bendrojo meno lavinimosi sky
rius, kur be pagrindinio pažini
mo piešinio ir meno dalykų, dės
tomi visi išviso meno mokyklose 
dėstomieji mokslai pilnu mastu. 
Šį skyrių baigę gauna gimnazi
jų paišyb. mokytojų teises. Pa
galios šiais mokslo metais prasi
dėjo mokslos aukštojo skyriaus 
tapybos studijoje.

Mokykla, turėdama omeny, 
kad nevisi, kas meno mokyklo
je lavinasi turi tapti meninin
kais, didžiausį dėmesį taipgi 
kreipia į klausytojų specializa- 
vimąsi įvairiose pritaikomojo 
meno šakose, nes Lietuvai to
kių specialistų stoka: Tuo budu 
pradėta oforto, litografijos ir 
kselografijos studijos ir, me
tams — kitiems praslinkus, ne
bereikės Lietuvai daryti užsa
kymus užsieny. Einama toliaus 
prie dekoracijos studijų, kad be 
teatralės dekoracijos čia pat 
Lietuvoje butų gaminami ir

virtažai, freskos, plakatai. Li- 
pybą studijuojantiems jau šiais 
metais bus duota galimybė dirb
ti gipso liejykloje, kur bus ne- 
vien gaminami gipso modeliai 
Lietuvos mokyklai, bet bus at
liekami ir įvairus užsakymai iš 
architektūros • ornamentų, ką 
šiandien atlieka specialistai iš 
užsienių pakviestieji. Artimiau
sioje ateity iškilo reikalas steig
ti architektūros ir keramikos 
studijas ypač, kad šioms meno 
šakoms Lietuva turi labai daug 
medžiagos ir savo motyvų.

Įkūrimas meno muzėjaus 
šiem darbams ir išviso meno 
srity lavinimuisi šiandien yra 
tiek reikalinga, kad be jo toli-

matydami savo darbui pamatą 
—rumus, kurių pašventinimo 
iškilmei čia susirinkome. Vil
ties kupini, kad ir toliaus Lie
tuvos Valdžia, Seimas ir Vi
suomenė rems kiekvieną musų 
žingsnį, drąsiai imsimės pradė
tąjį darbą vystyti todiaus.”

MM

Iš Klaipėdos Krašto
Uosto darbininkų streikas.

KLAIPĖDA. — Pastangos 
baigti uosto darbininkų streiką 
davė patenkinamų rezultatų. 
Darbdaviai sutiko pakelti mo
kesnį už valandą 20 centų (rei
kalauta 25 centų). Darbas pra-

Sekami specialai dėl

SUBATOS TIKTAI
Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piety.

Neimant orderių telefonu nei laiškais.

mesnė mokyklos plėtotė beveiki • . . , ..... sidejo visose vietose antradienioneįmanoma, nors mokykla ir 
yra įsigyjusi tūkstančius meno 
kurinių reprodukcijų ir knygų.

Meno mokyklos įkūrimas tu
rės didelės reikšmės • tautos 
gyvenime, nes čia susibūrę be
veik visi lietuviai menininkai 
viens į kitą įtekmiaudami turės 
vystyti toliaus tąjį skirtinąjį 
tautos meną — kalbą kurio 
pirmi pradai gludi tautodailės 
raštuose, piešiny, braižiniuose 
bei statyboje, čia turės auklė
ti savo skonį tuksiančiai lietu
vių. kurie vėliaus savo dvasios 
jagažą neš į visus Lietuvos 
kampelius ir tuo pačiu padės 
tautai pažvelgti dar plačiau į 
grožės pasaulį, čia, pagalios 
augs ir tobulės tie, kurie savo 
gyvenimo prasmę įrašys grafi
nis vizijoje, iškaltam akmeniui 
duos mintį, drobei įkvėps gy-

žinių ir prityrimo, 
jaunesniems surasti 
kūrybai takus to-

Lietuvos Meno Mokykla, kaip 
ir kiekviena Meno Mokykla 
dės pastangų suteikti reikalin
gų 
padės 
savo
limcsnei kelionei į skaistesnę 
meno ateitį.

Uždavinys sunkus, reikalin
gas pajėgų, paramos ir prijau
timo. Imdamiesi šiojo didelio 
darbo mes, neskaitlingi lietu
vių menininkai, džiaugiamės

Ar jus žinote, kad
Lietuva turi savo atstovus 19 

skirtingą šalių ir taipgi yra atsto
vas Washington, 1). C. Ar jus žino
te, kad llelmar turkiški cigaretai 
yra padaryti augščiausios rųšies 
Turkiško tabako dėl cigaretę pa
saulyje.

rytą.
Bisdon ir Zoon fabriko darbi

ninkai derybų keliu neišgavę 
algų pakėlimo, šeštadienio vaka
rą pradėjo streiką. Darbininkai 
reikalauja pakelti mokesnį už ■ 
valandą 10 centų. Tikimas vis 
tiktai greit susitarti ir pradėti 
darbas.

Iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos gyvenimo
Pikeliai (Mažeikių apskr.)— 

Balandžio 6 d. įvyko sujungtas 
L. ž. U. D. P. S. Pikelių Sky
riaus ir L. S.-’I). P. Židikų or
ganizacijos visuotinas narių 
susirinkimas. Apsvarstyta or
ganizacijų plėtimo reikalas dar
bininkų tarpe. Atvykęs L. S.-D. 
P. Seimo frakcijos atstovas da
rė pranešimą apie organizaci
jų reikšmę darbininkų klasei. 
Nors vietinis jagomastčlis iš- 
anksto visus atskyrė nuo Die
vo, ^<urie tik vyko į susirinki
mą, nežiūrint to, tlarbininkų 
prisirinko nemažas skaičius. 
Įstojo į organizacijas keletas 
dešimčių naujų narių. Susirin
kimą užbaigus darbininkai iš
siskirstė pakeltu upu ir kupi
ni vilties ateityje laimėti per 
savas organizacijas.

—P. Papartis.

Į EUROPĄ ŠIĄ VASARĄ
Tua galite keliauti | 
" Europą ir atgal bė
gyje šešių mėnesių be 
baimės, kad negalėtumėt 
sugrįžti i Suvienytas 
Valstijas. Jus gausite 
certifikatą per Suvieny
tų Valstijų Liniją už

tikrinant šią privilegiją. Užklauskit jūsų 
vietinio agento apie tai šiandien.

*Trečia klesa ant Suvienytų Valstijų 
linijų yra ne tarpdėnys. Oro išvėdinti 
ruimingi kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. švarus apdangalai ir smagus mat
rosai. Gerai išvyrtaa valgis ir jo užtek
tinai. Daug dėnių vietos. Beno Koncertai 
kasdien.

Pasiteiraukit Amerikos laivus pirmiau
sia. Del infprmacijų šaukite.

EKSKURSIJA Į LIETUVA
Ponas John W. Luth, vedėjas musų 

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursiją laivu LEVIATHAN, išplaukian
čiu iš New Yorko Liepos 6-tą i Klaipė
dą per Southampton’ą.

Ar esi. ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ir jis išduos 
jums liudymą taip, kad galėsi saugiai 
sugrjžti j Ameriką bėgy 6 mėn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

United States Lines
45 Broadway, New York

arba pas jūsų vietini agentą 
Managing Operators for

United States Shipping Board

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos

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

5 ar 7 pasažierų ........................ 1795
Sedan 5 ar 7 pas.........................  2595
Brougham 5 pas.......................... 2175

JCWETT
o4aThri^ty Sįx‘Built byPaiį<t

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

$1.69
$1.19

49c

CANVAS PIRŠTINES, gero materiolo; mielinais nertais 1 fle 
čiurniais, porai I W

(2 poros daugiausiai)
PRINCESS SLIPS, moterims lingette su druželėmis, princess slips, 
pasirinkimui iš 8 spalvų, mieros 36 iki 44. fl? 1 IŠ 7
Parsiduoda dabas už S* ■ "
ŠILKINIAI IR FIBRE ŠALIKAI, parinktų paternų, su C I *1 (1
kutais kraštai, ekstra ilgi, vertėsi $3, po < I ■ I U
KVIETKOS, germanium, wandering jew, vinca vine, miyrta, *1 IZf* 
t. t. vazonuose kiekvienas po I UU

(6 krepšely j už $1). 
RANKINIAI MAIŠELIAI, importuotų karolių maišeliai, 
senkeliai, parinktų slyvų, kiekvienas pa 
WHITE HOUSE KAVA, 3 svarų pakelis, 
kiekvienas 
SALYĘLAS IR APYNIAI geriausi tamsus arba 
šviesus, setas
VAIKŲ TRUMPOS PANČIAKAITES', “Buster Brown” arba šilkines 
keletas naujų pavasarinių spalvų, mieros 4 iki 9^ PQf*
vertos 89c., porai 
MERGAIČIŲ UNION SIUTAI, vatiniai su ribinais, žemais kalnie- 
riais be rankovių, nuo 2 iki 16 metų, 
vertos po 79c., po 
SALDAINIAI, Bunte Diana saldainiai, 
svarui 
VANDENIUI STIKLINES, pilnos mieros, gryno stiklo, 
verti 5c., dabar 3 už ' , >
MENNEN’S TALCUM, 30c, kianas, borated, 
kianui
DANT.... PAŠTE, 50c. trubelė pepsodent 
trubeleį 
MARGAIČIŲ SPOfčT OXPORDAI, pilki, rudi, persiūtais galais, mie
ros 2l/z iki 7, pavasariui ir Vasarai, 1 Q
specialiai 41C ■ I v
VAIKŲ SPORT OXFORDAI, ir šliperiai, pilki su rudais trimingais, 
mieros 8Yz iki 11, specialiai ’ fl* 4 (*Q
porai 4* I
3 ŠMOTŲ KRETONO DRAPES' iš abiejų pusių su gražiais apsiuvi- 
nejimais ir -yilrBaus, gražiai užbaigti, 0*0 KO
setui
VYRŲ KHAKI KELNES, gerai padarytos, geros darbui 4 *j K 
arba išvažiavimams, mieros 30 iki 42, subatoj po I ■
ORINŽIAI “Sunkist” be seklų, navels, . 17f*
tuzinui I ■ w
VIRIMUI VIŠČIUKAI, šveižiai išdresiruotos, PI V?A
svarui j > fc I v

Viršui minėti dalykai pardavimui subatoje nuo 9 ryto 
iki 3 valandai po pietų.

29c 
29c 
10c 
17c 
36c

City

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.
T ei. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

Rcz. 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
sistojusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

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

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas, Prez.

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

ęy/2%

PirmŲ Morgičiy 
Auksiniai Bonai

Visų paprastų apsau
gojimų augštos rųšies 
pirmų morgičių auksi- . 
niai bonai PLŪS pro
ga kontrakto pardavi
mas už paskirtą sumą 
rendų ilgam1 laikui, la
biausiai atsakomingų 
savininkų pasaulyje:

Jungtinių Valstijų Pas
tos Ofiso Departmento

Ateikite arba telefo- 
nuokite dėl smulkmenų

fJacob]Kulp
& Company, Ine.

131 So. La Salio St., Chicago, 
TelephOM Dearborn «HO

Garsinkities “ Naujienose”
GARSINKIT1ES 
NAUJIENOSE

S

ATI DARYMA
HgSubatoje, Gegužio 24tąIįDieną 1924 Metuose
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DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVES AMERIKOJE

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si! savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė., Chicago.
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The Peoples Furniture Company
NAUJAME NUOSAVAME NAME

4177-79-81-83 Archer Avė. ^Richmond St.
BRIGHTON PARKE

. Atidarymo dienoje bus duodamos visiems atsilankiusiems Naudingos Dovanos ir grajis geriausia Chicagos 
Muzika dėl palinksminimo musu svečių Užprašom visus atsilankyti

Town of 
Lake

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

i

{ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street
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tiktai JO centu

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per

t t t '

Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui
Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c. — 
Amerikos lietuviams tok j nebūtą telegramų pigumą at- 
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini- h 
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują ' 
telegramų systemą didžiausiai naudai visu Amerioks 
lietuvių. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetų, nežiūrint ar siųsi 
100 litų ar 100,000 litų. Naujienos yra pirmutinė ir vie- 
nutinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centų.

Litų Kursas Atpigintas >.
LITU KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūtų jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose litų kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištikrųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

i

Siunčiant Paštu ir, 7 elegramu

50 litų
100 litų
200 litų '
300 litų
400 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$5.50 -
10.50 •
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75 
42.25

500 litų
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas) 

$52.00
62.25
72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų
5000 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami j 
25 dienas) 

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokėk Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas. 
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

NAulIEhO
1739 So. Halsted St. Chicag'o, Illinois
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saros. Taip kalba oro spėjikas 
Cox.

šis šaltas pavasaris, sako 
Cox, suvėlinęs javų ir daržovių 
brandą kokiomis dviem sąvaitė- 
mis.

Apie 7 vai. ryto P. Milleris 
pastebėjęs išlaužtą krautuvę, 
tuojau pašaukė policiją. Bet ji 
pribuvo tik už trijų valandų. 
P. Milleris skiria 50 dol. tam, 
kurs nurodys plėšikus. —G.

i| Auditorium Bendrovės bo 
nai jau gatavi ir spar

čiai parsiduoda

Mielaširdingi banditai Policistas su pačia nu 
šoko j “džėl?”

Pasekmingas musy ad
vokato šeimynos narys

Visos kliūtys prašalintos. Audi
torium Svetainės statyba ei
na be pertraukoj.

sta įžymiausi veikėjai ir kalbė
tojai, žodžiu rengiasi visos 
Chicagos ir apielinkės lietuviai 
su šeimynomis tą iškilmingą 
pramogą pamatyti, kokios dar 
chicagiečiai nėra matę ir ne
greit galės matyti, čia susitiksi 
savo užmirštus draugus, pažįs
tamus, ir vieną kitą valandą 
praleisi ant tyro oro.

Visi važiuokime Susiv.

Nuvažiavo Petras atgal j sto-l Apie negrą Sikį

Banditai paprastai yra laiko
mi blogais ir žiauriais žmonė
mis bet būna atsitikimų, kad ir 
jie kartais parodo gerą širdį. An 
ksti ketvirtadienio ryte, du ban
ditai pasišaukė cab ant 63-čios 
ir Cottage Grove Avė. ir įsakė 
vežėjui nu veš t i juos ant 89 ir 
Anathony Avė. Vežėjas paklau
sė.

Kada nuvažiavo į paskirtą 
vietą, banditai atkišo prieš jį 
šautuvus ir paliepė iškelti ran
kas. Tada banditas išėmė iš jo 
kišenės šešioliką centų.

“Ar tai viskas?” paklausė vie
nas su nusistebėjimu.

“Viskas” atsakė vežėjas.
Banditai nuleido šautuvus ir 
įsidėjo į kišenę.
“Tė doderis pusryčiams”, sa

ko vienas.
“Dabar, — sako banditai, — 

važiuok ir jei nori pasakyk po
licijai. Banditai nubėgo ėlėn ir 
pasislėpė. O vežėjas pranešei 
apie tą įvykį detektyvų biurui. Į

Policistas, Bruce McCullon, 
trečiadienio naktį turėjo labai 
gerus laikus, bet ant rytojaus 
atsidūrė belangėjet Jis su savo 
pačiute nuvyko kabaretan, 606 

No. Clark Str., gėrė, dainavo ir. 
t šoko.

Išpirmoi buvo viskas gerai, 
bet vėliaus, kai jau gerai įsi
smagino, išėjo iš tvarkos ir liko 
nesuvaldomi.

Sulaikė du už nušovimą 
‘ •:trečio

Kabareto savininkas, Dovidas 
Palinski pastebėjęs, kad ponas 
palicmanas su savo pačiute per
daug įsismagino ir ėmė šokti 
“šimy,” norėjęs juos sulaikyti, 
nes toksai jų šokis daręs gėdą vi 
siems jo svečiams. Bet policis
tas nepaklausęs. Vieton to, jis 
išsitraukęs šautuvą ir įsakęs 
savininkui nešdintis, kitaip, sa
ko, padarysiąs jį skylėtu kai 
korį.

Palinskis pašaukė E. Chicago 
Avė. policijos nuovadą ir iš ten 
atvažiavus policija areštavo įsi
smaginusį policistą. Dėlei šio 
įvykio, kalbamas policistas gal 
būt neteks vietos.

Ketvirtadienio vakare, ties 
5128 Midle Avė. Cicero, liko 
mirtinai pašautas Steve Albin, 
21 metų, gyvenantis 2120 N. 
Lcamington Avė. Sulig Jankau- 
skiutės pasakojimų . tatai įvykę 
prie sekamų aplinkybių.

Kalbama mergina draugavusi 
su Bruno Baumgartner, 1928 
So. 50-th gat., kuris turi naują 
automobilių. Jis atvažiavęs, pas 
ją ir išsivežęs pasivažinėti. Kiek 
pasivažinėję jie sugrįžę prie jų i 
namų ir susėdę į užpakalinę 

. sėdynę šnekučiavę. Kiek vė
liaus atėję trys vyrai ir vienas 
ėmęs triustis apie jų mašiną 
bandydamas pavažiuoti. Sėdin
čiųjų jis nė nepastebėjęs. Bruno 
bijodamas, kad jis nepradėtų | 
važiuoti, ar kad jų neužpultų,! 
paėmęs revolverį ir peršovęs.

Nušautasis sulig policijos ži
niomis Sykį jau teistas už plėši-1 
mus.

Lietuvių Rateliuose
•Socialistu Apšvietus Kliu 

go lavinimosi susi
rinkimas

šį vakarą įvyksta paskutinis 
šiame sezone, Socialistų Apšvie- 
tos Kliubo lavinimosi susirinki
mas. šį sykį paskaitą laikys 

'd. P. Grigaitis apie lavinimąsi 
ir kodėl Socializmas neišvengia
mas. Bus paprastoj vietoje, 
Raymond Chape'ly.

Po šio susirinkimo pamokos 
bus pertrauktos iki rudens. Ši 
paskaita bus labai svarbi, tai 
geistina, kad butų kuodaugiau- 
sia lankytojų. Gali dalyvauti vi
si, kas tik nori mokintis. —Š.

Atrado vaiko lavoną pelkėse.
Požėla nesirita pas 

lenkus
Vakar, pelkėse ties 118 ir 

Pennsyl vania gelžkeliu atrado 
nuogą vaiko lavoną, kuris sulig 
išvaizdos atrodo apie 
metų. Vaiko galvoje 
žaizdos, kurios, kaip 
sako yra padarytos
nors įrankiu. Vaikas matoma iš
gulėjęs vandeny apie 24 valan
das; matoma, jis čia įmestas jau 
negyvas. Vaįko pavardė nežino
ma.

try likos 
buvo dvi 
daktaras 
su kokiu

Dar 30 šaltų dienų, bet 100 me
tų buvę dar blogiau.

šaltas oras dar tęsis tris de
šimt dienų, paskui busią šiltes
nis. Bet šimtas metų atgal, 
buvę blogau. Tąsyk Chicaga 

• pergyvenusi metus visai be va

dau-Turbut kad sutraukus 
giau publikos, lenkai ėmė gar
sinti, kad Požėla risis pirma
dienį, geg. 26 d., Polish Union 
Hali saiėje. Požėla sako, kad 
tai padaryta sau valiai: jis geg. 
26 d. pas lenkus nesiris ir ne
buvo niekuomet žadėjęs ten ris
tis.

APIPLĖŠĖ P. MILLERIO 
KRAUTUVĘ.

Geras “Naujienų” rėmėjas 
ir draugas Petras Milleris, nuo 
senai lietuvių žinomas, tapo už
vakar apvogtas. Vagys įsilaužė 
nakty ir išnešė žiedų ir kitokių 
brangenybių, vertėj apie 400 d. 
iš jo krautuvės 2256 W. 22 St.

į reikia tiek 
pasakyti, jog jis yra labai ge
ras ristikas ir nesenai ritosi su 
didžiausiu vokiečių ristiku Hans 
Steinke. Tad jo asmenyje Po
žėla sutiks labai pavojingą prie
šą.

i į išklausinėjo visus žmones, 
bet nerado nė vieno, kuris butų 
matęs jo pinigus.

“Praneškite Naujienose — 
sako — gal kas geras žmogus 
bus radęs ir sugražins. Duočiau 
daug radybų...”

Parduodant laivakortę Nau- 
Liet. I j ienų darbininkai pataria kožr 

nam vežtis pinigus tiktai čekiai^ 
paprastais arba keliauninkų če
kiais. Gaila, kad ne visi klausor

(Seka ant 8-to pusi.)

Auditorium svetainė ant Bri- Draugijų Piknikan! 
dgeporto smarkiai greit auga. 
Ne be priežasties! Didelis aksti
nas prasidėjo,’ kuris suteikia 

'medžiagos statymui. Audito- 
irium Bendrovė išleido gold 
ibonds! Arba First mortgage, 
ant sumos $125,000.00 nuo dvie
jų iki vienuolikos ir pusės me- 
tų-nešantis 6% ir 6^ nuošim- Iv. *• 'Cių. ’

Jau $50,000.00 gold bonų iš- 
: parduoda. Tai yeras ir saugus 
1 investmentas. ^Lietuviai pasi-. . . ..
skubinkite! isu &arsiaJa Naujienų ekskursi-

Įja. Laike išlydėjimo stotyje bu-
Visos draugystės, kliubai, vo daug bučkių, ilgų ir trum- 

kuopos ir payjeni ^sm.ens, kūne pų bučkių ir ašarų. Verkė išva- 
buvo pirkę Auditorium Svetai- žiuojantieji, verkė ir pasiliku- 

!nės šėrus, dabar vieni po kitų'šieji, 
perka pirmo mortgage gold bo-1

Inus. Taip ir turi būti: sudeda' x _ . , . .
pinigus Šerais biznio vedimui, /-Patos. 1 ne to dar prisidėjo 

kelios ypatos nuo visų kitų lai
vakorčių pardavėjų Chicagoje ir 
sudarė gana gražų būrį. New- 
.Yorke manoma ekskursantų bū
rys dar labiau pasidaugins. Ga
ilimas daiktas, kad ant laivo Le- 
viathan bus apie pora šimtų lie
tuvių.

Iš ekskursantų, kuo ne visi 
važiuoja tiktai apsilankyti ir 
po šešių mėnesių vėl sugrįš.

Naujienų Ekskursijos kas 
metai darosi skaitlingesnės ir 
populiaringesnės. žmonės kalba; 
kad kitokių kelionių Lietuvon 
greitu laiku nebebus, kaip Nau
jienų Ekskursijos.

Palydovas — A. Rypkevičius 
ir U. S. Lines tvirtina, kad ši 
kelionė Lietuvon laivu Lėvia- 
than busianti nepaprastai sma
gi ir gera. Linkėtina, kad taip 
bulų ir kad visi laimingi linksmi 
ir sveiki sugrįžtų į musų antrą
ją tėvynę Ameriką. 

■ » —r,— *

teras ir saugus 
k'Lietuviai pasi-

Į ir patys išperka gold bopus, t. 
yra patys paima pirmą mergi
kių ant to biznio. Tai sveika pa
žiūra į biznį.

Kazimieras P. Gugis.
Advokatas Kazimieras Gugis, 

kurio ofisas randasi 127 N. .V1 . . . _
Dearborn Str., jau senai jautė, I I^sk.a svetines statyme 
kad jo kambariai kaskart darosi svetimtautis negalę pasinaudoti
mažesni beaugančiam skaičiui 
ir pagalios nesenai praplatino. 
Dabar nuėjus į jo ofisą jauti 
vietos ruimingumą ir smagumą.

O žmonių pas jį visada pilna! 
Jisai nesėdi dykas, kaip pas 
daugelį kitų yra priimta daryti, 
o veikia ir veikia su visu atsi
davimu savo ginamųjų žmonių 
labui. Jo du pagelbininkai, ku
rie yra geri, kaip tai senas teo
retikas ir teisių žinovas — ad
vokatas J. Rubusteinas, ir ki
tas jaunas ir labai gabus advo
katas P. B. Smith, vos spėja 
apsidirbti Gugio “keisams” vi
są medžiagą, parengiamąjį ir 
baigiamąjį darbą.

“Sakyk maji, ponas (Gugis, —• 
paklausiau jo — kodėl pas jus 
tiek daug žmonių?

—Matai broli, — atsako po
nas Gugis — pas mane ateina 
žmonių su /visokiais reikalais: 
mažais, dideliais ir dar dides
niais; visi būna aprūpinami su- 
ig geriausią mano ofiso išgalę,

—Ir jums sekasi!
—Taigi sekasi, negaliu skus- 

tis.
Tai ištiktųjų yra nuostabu ir 

inksma, kad lietuvis ir musų 
draugas turi tokį puikų pasise
kimą.

Ir advokatas Gugis yra pil
nai užsitarnavęs tokio pasiseki
mo. Jisai yra žinomas lietu
viams kaipo veikėjas, dirbęs 
musų tautos, musų organiza
cijų gerovei per porą desėtkų 
metų savo buvimo Amerikoje. 
Jis yra vienas iš tų žmonių, ku
rie pasiekę mokslą ir nepasi
traukė nuo darbo, bet kaipo in
teligentas veikia su mumis. Sa
vo patyrimu, dalykų žinojimu, 
teisingumu, nuoširdumu, ir ge
ru patarnavimu, jis kaskart už
kariauja didesnį žmonių pasi
tikėjimą.

Apart lietuvių, paskutiniu lai
ku, jis pradėjo vesti ir rusų rei
kalus. — J. Š.

ir tokiu budu mažausio pavo
jaus nėra, kad kada nors Audi
torium svetainė tektų svetimtau 
čiams, nes lietuvis skolintojas 
pinigų ir pat& t ardytojas. . r

Šiandie mažiausios abejonės 
nėra, kad Auditorium svetainė 
be tolimesnės pertraukos ar vil
kinimo bus pastatyta, grynai

Todėl, draugystės, kliubai, 
kuopos ir pavieni lietuviai ir 
lietuves pirkite gold bonus Au
ditorium svetainės. Ypač pasi
skubinkite tos draugystės, kiliu- 
bai, kuopos ir pavieni lietuviai, 
kurie turite jau nusipirkę Au
ditorium svetainės šėrus, nes 
jiems yra teikiama pirmenybė. 
Tas būtinai reikia? pądary.tį ir 
neleisti, kad kiti lietuviai netu
rėdami Šerų išpirktą gold bonus 
ir imtų 6 ar 6^ mlpšimčių nie
ko neįdėję biznin. Tai nevilkin
kite, nes dabartine Auditorium 
svetaines valdyba stropiai dar
buojasi — darbuojasi iš peties 
ir nuo širdies. Ir nesulaukdama 
šėrininkų pasiškubinimo pirki
me gold bonų, — priversta bus 
pardavinėti ir lietuviams Netu
rintiems šėrų, nes statybos dar
bas be pertraukos turi eiti.

Štai Auditorium svetainės 
valdyba išleido pranešimą 
(skelbimus), trumpai ir aiškiai 
išdėsto apie stovį Auditorium 
svetainės. Velitina, kad kiekvie
nas lietuvis ir‘lietuvaitė skelbi
mą atydžiai perskaitytų ir susi
domėtų, nes tai mums lietu
viams tas būtinai žinotina.

Negana to, štai Susivieniji
mas Lietuvių Draugijų ant Bri
dgeporto rengia išvažiavimą 
Auditorium svetainės naudai.

Piknikas bus A. Blinstropo 
darže—Justice Park, Ilk, nedėl- 
dieny, birželio 15 d. Pradžia 9 
vai. ryto. Bus, dalinamos dova
nos ir visi atsilankiusieji turės 
progą dalyvauti laimėjime do
vanų. Bus šokiai, dainos, vai
šės ir tt. Bus khlbos, nes pakvie-ko.

—Rengėja.

Ekskursantai verkdami at 
sisveikino su Chicaga
Ekskursija bus nepaprastai 

didelė.

Reggie Siki iššaukė 
Požėlą ristis

išKetvirtadienio vakare 
Dearborn stoties išvažiavo dide
lis būrys lietuvių ekskursantų • • •• « « • ‘

Per Naujienų ofisą išvažiavo

Pražudė $600 išvažiuo 
damas Lietuvon

Petras Kiliuskas 1961 Canail- 
port Avė. turės nesmagią kelio
nę Lietuvon. Jis besirengdamas 
į tą kelionę pražudė didelį pluoš
tą pinigų — $600.

Tą savo nelaimę Petras šitaip 
apsako:

“Susitaisiau gerą pluoštą bu- 
maškų, po 20 dol. ir po 50 dole
rių ir tą pluoštą įsidėjau į antį 
— žinai čia, tarp apatinių iri 
viršutinių marškinių. Kišenėje 
bijojau laikyti kad bomai neat-, 
imtų. Maniau, kad antyje bus' 
saugu. i

“Prisėjo reikalas važiuoti į 
stotį bagažo sutvarkyti. Ten be 
trusdamas aš visai pamiršau, I 
ką turiu, antyje. i

“Atlikęs reikalą stoty važia-' 
vau namo strytkariu. Jau per- 
sėdus į antrą strytkarį atsimi
niau apie pinigus ir tik capt, 
capt — nėra!”

Atvažiavo žmogus į Naujienų' 
ofisą iškrėtę visus savo drabu
žius, bet pinigų neberado: jie 
dingo nepalikdami jokio pėdsa-

Ritosi Požėla su visokių tau
tų ristikais — amerikonais, 
graikais, vokiečiais, lietuviais, 
japonais — bet su negru dar ne- 
sirito. Ant galo, jam teks ir su 
juodveidžiu susikibti.

Reggie Siki, šęšių suviršum 
pėdų negras milžinas, jau nuo 
senai galando dantį ir ieškojo 
progos susikibti su Požėla. Po
žėla priėmė iššaukimą ir sutiko 
su juo ristis greko-romėnų sti
liumi. Derybos jau baigiama. ly 
iš visko matyt, kad ristynės 
įvyks apie 28 d. šio mėnesio.

Tai gal bus paskutinės Požė
los ristynės Chicagoje šį sezoną

FRANCIŠKUS GRINEVIČIUS 
persikyrė su šituo pasauliu geg. 
21 d., 3 vai. ryto. Velionis paėjo iš 
Kražių parapijos, Raseinių apskr. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. Am
žiaus 53 metų. Liko dideliame nu- 
tinėlė, taipgi 2 broliai — Antanas, 
Bronislava, o Lietuvoje sena md- 
liudime jo žmona Barbora ir taip
gi 3 dukterys — Alena, Adelė ir 
Juozapas ir sesutė Elzbieta. 3 pus
broliai. Aleksandras, Stanislovas ir 
Dominikos Petraičiai. Laidotuvės 
bus subatoj, geg. 24 d. iš namų 
kaip 8:30 į šv. Jurgio bažnyčią, O 
i§ bažnyčios į šv. Keziniiero kapi
nes.

Todėl visi giminės, pažįstami ir 
draugai širdingai esate kviečiami į 
laidotuves atiduoti jam paskutinį 
patarnavimą.

Liekasi nuliūdę
Žmona ir 3 dukterys.

NEIŠVENGTINA MIRTIS
Jau bemaž trys menesiai 

kaip ta nelaboji mirtis paplo
vė mano numylėtą moterį 

• Oną Millerienę, su kuria 32 
metus laimingai išgyvenome. 
Giltinės meldžiau verkdamas 
kruvinomis ašaromis, kad su
grąžintų jai gyvastį; bandžiau 
net ir atpirkti, bet viskas ant 
nieko. O žiūrėk dabar giltinė 
dar aršesnė pasidarė, išsižio
jo kaip juoda naktis duobės* 
pavidale ant Kazimierinių ka
pinių. Noriu ar nenoriu, tu
riu atiduoti jai kad sugro- 
multų ir suvirškintų. A. a. 
Ona Miller buvo pasekminga 
akušierė, žinoma, ir mylima 
šimtų lietuvių, kurių gyvas
tis ji su didžiausiu pas’šven
timu gelbėdavo. Subatoj, 24 
d., 2 vai. po pietų bus perkel
ta iš koplyčios į jai prireng
ta atsilsio vietą ir pakavota. 
Užtai kas dar užjaučia, mel
džiu atvažiuoti palydėt trum
pą paskutinę kelionę po taip 
gražia saulute ir pasakyt jai 
bye, bye ant amžių amžinų
jų

Su pagarba,
Nulindęs jos vyras, 

Kazimieras Jankauskas.

JUOZAPAS JUCIUS (ŽEBIE) y
Persiskyrė su Šiuonv pasau

lio Geg. 21 d., 1924, 4 vai. po 
pietų Turėjo 43 metus amžiaus, 

' nevedęs. Išgyveno Amerikoj 
23 metus. Amžiną atilsį Juo
zapas, paėjo iš Lietuvos, Kau
no gubernijos, Kėdainių apskr., 
Grinkiškiu parapijos, Sterispu- 
lio dvaro.

Paliko dideliam nuliudime 
brolį Franciškų Jucių.

Laidotuvės atsibus Subatoj 
Geg. 24 d., 8 vai. iš ryto, iš na
mų, 3212 W. 38 PI., kampas 38 
PI ir Kedzie Avė. j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios Bažnyčią.

Po pamaldų į šv. Kazimiero 
Kapines.

širdingai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuves veda Augustas 
Pocius, Lafayette 0427.

Patarnauja . graborius Eudei- 
kis, Tel. Yards 1741.

Pinigai!
* 'i 14

Bridgeporto į

ETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted gt, 
Tel. Boulevard 9663,

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
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 
patarnąvimas.

A. A. PAKSYS ,
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 7-to.pusl.)

Roseland

PRANEŠIMAI.

Toweha Kliubo žinios.

Paskaita. — Sekamą penktadienj, 
geg. 23 d., 8 vai. vakare, Raymonc 
Chapely, 816 W. 31 St., L. S. Apšvie- 
tos kliubui ir L. S. J. Lygiai paskai
tą laikys P. Grigaitis Naujienų Re
daktorius apie lavinimąsi ir kode 
Socializmas neišvengtinas. Visi kvie
čiami atsilankyti. Komitetas.

Roseland. — Pirmą didelį išvažia
vimą j Washington Heights mišką, 
prie 107 ir May gt., rengia delegatai 
Iraugijų palaikančių Aušros knygy
ną nedėlioj, geg. 25 d., 10 v. ryte. Be 
žaismių ir šokių bus ir dovanų. Atsi
lankymu paremsit visiems taip rei
kiamą įstaigą — Aušros knygyną.

— M. Užunaris.

Pereitą penktadienį, geg. 6 d. 
Toweha Kliubas laikė savo mė
nesinį susirinkimą, Palmei* Par
ko svetainėje. Labai daug nau
dingų ir svarbių dalykų buvo 
svarstoma.

Ant šio susirinkimo buvo už
kviestos visos narių motinos. 
Draugės ir narės parengę puikų 
programą. P-nios Butinienės 
dukterys išdalino motinoms do
vanas. Visos gavo po gėlę ir pui
kų paveikslą dėl atminties nuo 
dukterų. Po programo, užkan
dus puikiai pagamintų valgių 
džiaugdamos skirstės. Pasiti
kima, kad ateinančiais metais 
dalyvaus daugiau svečių.

Svarbiausia ui visus dalykus 
ką nutarėme ant šio susirinki 
mo, t. y. visokiais budais surin
kti $1,000 dėl labdarių, žino 
me, kad neužilgio namą dėl naš- ■ 
laičių statys ir pinigų labai rei- j 
kalauja. Tai musų roselandie 
tės atjaučia tokį getrą darbą ii 
su didžiu linksmumu nuo to va
karo pradėjo darbuotis, kad 
kaip norint ir kuo greičiausi; 
r u rinkti prižadėta .5 i,000. Pi r 
masis peras darbas tam tiksi ir 
įvyks ketvcrgo vakare, biržrUc 
5, tai bus šokiai naujoje (Rain-1 
bow Bali room), 11315 Michi- 
gan Avė., Roseland. Visas pel 
nas to vakaro eis sudarymu 
tos sumos. Tovveha Kliubo narėj 
visos atjaučia ir daug darbuosif 
visokiais budais, nes * žinome 
kad dėl labai gero tikslo ta au
ka bus duodama. Visus roselan- 
diečius prašytume iš kalno ti 
kietus nupirkti nuo narių, busi 
me labai dėkingi.

Toweha kliubas turi 50 na 
rių, jaunos moterys ir merginoj 
pilnos energijos. Valdyba de 
šių metų išrinkta yra labai tvir
ta. Pirm. Mary VVaitches, Cic< 
pirm. Agnės Skik, Fin. rašt 
Louise Samoška, Prot. rašt. Id: 
Lutz, ir Iždininke Adolfim 
Fryer.

Ateinančios pėtnyčios vakare 
p-lė Adolfina Fryer savo na 
muose 10840 Indiana Avė. turės 
(card party) dėl visų kas norės 
dalyvauti. įžanga $1.00. Visas 
pelnas eis dėl labdarių. Ateinan
čio utarninko vakare, geg. 27 
p-ia Sarah Samulonis taipgi de) 
labdarių naudos turės savo na
muose Bunco party. Įžanga taip 
gi $1.00. Visi yra užprašyti da
lyvauti. Vėliaus bus paskelbto 
kitų narių vakarai dėl viršminė- 
to tikslo.

Gero darbo bus geros pasek
mės. Lai gyvuoja Tovveha Kliu 
bas! — M. K. VVaitches.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip k 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyv 
,rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyl 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Cicero. — Didelis Gegužinis Pikni
kas, rengia Lietuvių Raudonos Rožės 
kliubas, nedėlioj, gegužio 25 d., Stick- 
ney Park darže, Lyons, III. Pradžia 
11 vai. ryto.

— Kviečia visus Komitetas.

Pranešimas Bridgeportu Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas* 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j 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 “Keleivi” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

■ ..................

šeštas Metinis Chicagos Lietuvių 
Laisvamanių vakaras. Vienas iš įdo
miausių vakarų koks kada galėjo bū
ti Chicago, Nedėlioj, gegužio 25 d., 
1924 m., Meldažio svetainėj, 2244 W. 
23rd PI. Todelgi kviečiami visos 
Chicagos lietuviai dalyvauti šitame 
vakare ir prašome raginti dalyvauti 
visus savo draugus ir pažįstamus, nes 
pirmas vakaras Chicagoje, kuriame 
išgirsite daug naujo, daug žingeidaus, 
o ypač bus juokų ligi ašarų. Pradžia 
7:30 vai. vak. Po programui eis šo
kiai griežiant Pociaus orchestrai.

Kviečia Komitetas L. L. F. 1 kp.
Garfield Park vaikų draugijėlė ren

gia puikų koncertą su dovanomis ne
dėlioj, gegužės 25 d., John Engels 
svet., 3720 W. Harrison St. Pradžia 
3 v. v. Visus kviečia atsilankyti

Komitetas.

...Jaunuolių Orfkestra rengia labai 
puikų koncertą ir šokius nedėlios va
kare, gegužės 25 d. Mildos svet. 7 v. 
v. Kviečia visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Draugystė Lietuvių Tvirtybė lai
kys mėnesini susirinkimą sekma- 
lieny, geg. 28 <1., 1:30 po pietų, pas 
Lukštą. Visi nariai bukite laiku ir 
itsiveskite naujų, tik geru vyrų.

Sekretorius K. D.

Draugijos Apveizdos I)ievo susi
rinkimas atsibus nedėlioję gegužės 
25 d., Mildos sevtainej, 3146 South 
Halsted St., 1 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus labai daug svarbių dalykų ap
tvarstyti.

—S. Gondrauskas, sekr.

L. S. J. Lygos sporto skyrius ren
da du “Tennis” žaidimus sekma- 
lienį, gegužės 25 d. Visi ekspertai 
itsilankykit j Sherman Parką, 9:30 
ai. ryto. Pradiniai gi atvykit į 

lackson Parką 1 vai. po pietų. Nc- 
nokančius žaisti pamokinsiu!.

—Sporto Kom.

Detroit, Mich. — LSS 116 kuopos 
atsirinkimas įvyks sekmadieny, ge
gužės 25 d., Lietuvių svetainėj, 2 
-ai. po pietų. Visi nariai malonėkit 
būtinai būti. —S. Spaitis, org.

šeštas metinis Chicagos Lietuvių 
Laisvamanių vakaras su milžinišku 
irogramu ir šokiais įvyks sekma- 
tieny, gegužės 25 d., Meldažio svet. 
1244 W. 23rd Place. Pradžia 7:30 
ai. vakare. Dalyvauja artistas K. 

Urbaitis, J. Jankus, J. Buragas ir 
kiti.

Kviečia Laisvamanių kuopa

Vyrų ir moterų Apšvietos drau
gystės, Cirero, III. susirinkimas 
vyks gegužės 23 d», 7:30 vai. vak. 

14 ir 49 Court. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIKA!
JĖŠKAU draugo Kostanto Jankau

sko, seniau gyveno Bridgeport, Conn. 
Sykiu Francijoj kariavom, Co. M. 9 
(nfantry. Malonėkite pranešti kas jį 
tinote, arba jis pats tegul atsišaukia.

P. MIKŠYS,
8101 Chamberlain Avė., 

Detroit, Mich.

JIEŠKAU Mikolo Girtauto, paei
na Kretingos apskr., Girininkų kai
mo. Turiu svarbių reikalų; jis pats 
ar kas jį žino, malonėkite pranešti.

Ona žutautaitė
4546 S. VVood Street 

Chicago, III.

PAJ IEŠKAU Dominiko Gešens- 
ko, Šiaulių apskr., Domantų kai
mo. Meldžiu atsišaukti, turiu svar
bų reikalą iš Lietuvos.

3309 So. Union Avė. 
ant 3-čio aukšto

IEŠKAU J. Valausko, kuris 
pirmiau gyveno ant 18 gatvės, 
Chicago. Atsišaukit geritai, nes 
yra pinigai L. P. Bendroves 
$25. K. Velba,
6031 S. State St., Chicago.

" ISRENDAVOJIMUI ~
ANT rendos krautuvė South 

VVest kampas Halsted ir 34 PI., 
$160 į mėnesį. Ideališka <vieta 
dėl restauracijos arba rakandų 
krautuvės. Mes pertaisysini.

Tel. Hyde Park 2976

PUIKI ir naudinga vieta ant 
“ofiso” dėl Daktaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. , Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

ANT RENDOS 3 puikus kamba
riai. Garu šildomi, elektros šviesa, 
maudvnė ir shower bath, Ice Box ir 
gažinis pečius.

DR. F. MANELIS,
3267 So. Halsted St., 

Blvd. 2777

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI parendavojimui 

pavieniams ar po 2, vaikinams 
ar merginoms.

1306 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

RENDON šviesus kambarys, 
garu šildomas, gera transporta- 
cija, dėl vyro ar jaunos mergi
nos. Arnold, 2116 Alice Place, 
Armitage 8789.

RENDAI vienas šviesus fronti- 
nis kambarys, dviem lovom, pui
kus forničiai, vienam arba dviem 
vaikinams arba vedusiai porai. 
Elektra, vanos, garu šildoma, arti 
gatvekarių ir elevatorių, šaukit:

KenvvO’Od 2699
<

ŠVIESUS kambarys dėl rendos. 
Ruimas šviesus. Maža šeimyna, vai
kų nėra. Gal būti vienas vaikinas 
arba du.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St. (Box 110) 
------- ------ ,------------------- ■■

ANT rendos kambarys dėl vieno 
vaikino. Kambarys švarus, elekt
ros šviesa, maudynės ir kiti paran
kamai. šeimyna maža: tik du žmo
nės. Geistina kad butų blaivas vai
kinas, kad munšainės negertų. 
Kreipkitės 6 vai. vakaro.

3026 Emerald Avė., 3 lubos

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba dėl 2 vaikinų arba ir dėl 
daugelio vaikinų. Taipgi reika
lingas vaikinas į lunch rūmų.

2113 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI^
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
.T?ą — Tnaliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į nauius 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 
HARDVVARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTE
stogų prakiurinrras užstaisomas 

*r g i rantuojamas už $4. Automobilių 
irokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
ii.klij. įstaiga 34 metų senumo. Di
di j usia ir geriausia stoghj dengimo 
įj.ftiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dirbininkai samdomi. J. J. Dunne 
ftoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REI^
MOTERĮ)

REIKIA merginos pagelbinin- 
<es prie namų prižiūrėjimo į 
deboniją. Atsišaukite pėtny- 

v • •
ŠIOJ.

623 W. 45 St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ra alga, nuolat darbas.
AETNA WASTE PAPER CO., 

902 S. Morgan St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris dirbti restauracijoj. At
sišaukite

R. GASIUNAS, 
3548 So. 63rd St.

Republic 7716

REIKALINGA moteris prie 
padabojimo mažo vaiko, pragy
venimas, su alga susitarsim ant 
vietos. Atsišaukite, 7^2 North 
<Robey St., 1 fl.

VYRŲ______
REIKALINGA 10 karpende- 

rių unijistų ant trimingo.
Atsišaukit

J. G. MEZLAIŠKIS, 
2319 W. 24 St.

• Tel. Ganai 5395

■

REIKIA salesmanągerio ir sales- 
manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgewich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite.

M r. B. Jarzentvbski, Pater & Co.,
22 W.* Monroe St., Room 1103

REIKIA selesmenų, kurie ga
li padaryti į savaitę $60 ar 
daigiau. A^išauk'ito Isubatoj 
po pietų arba panedelio rytų.

LORAIN CO.
1939 Milvvaukee Avie*

NAUJIENOS, Chicago, HL

AUTOMOBILIAI
' PARDAVIMUI 1923 m. 5 paša- 
ži'erių uždaromas Fordas. Geroje pa
dėtyj, kai naujas. Parduosiu už 
$325.00 ir važiuoti išmokysiu.

Atsišaukite
900 W. 31 St.

Phone Boulevard 5624

DIDIS BARGENAS
Pardavimui chandler, 4 pasa- 

žierių, cope karas. Model 1921 
m., geroje padėtyje. Parduosiu 
pigiai. /

701 W. 31 St.

PARDAVIMUI Dutch automobi
lius, 5-kių pasažierų. Priežastis par
davimo svarbi, per tai parduosiu 
už $150. Kreipkitės

S. Sargat
4104 So. Campbell St. 

Phone L&fayetie 8171

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampa, paveikslai į|« dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties.

Atsišaukit
K. SIMKAITIS, 

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593 

Rakandai randasi 3620 S. Hoyne Av.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių visai mažai vartoti, gerame stovy, 
nes išvažiuoju į Liėtuvą, turiu veikiai 
parduoti, kas norės, galės ir ruimus 
paimti, ruiiįnai gražus ir pigus, elek
tros šviesa, atsilankykit iš vyto iki 
1 nuo 4 iki 9 ant 1 flato, K. Zardėc- 
kis, 5116 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI pulryimis ~ŠiT5 
stalais, elektrikinis pijantis ir au
tomobilius “Heyhbs”. Viską nupirk- 
sit pigiai.

Kreipkitės
10737 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI lietuviška krautu
vė, grosernė, saldainių, Dry Goods, 
tabako, cigarų ir' taip toliau. Par
davimo priežastis patiksit prie sa
vininko. Adresas toks:

W1LLIAM JANKAUSKAS 
8466 So. Vincent Avė. Chicago- 

----- ■ -----------------
PARDAVIMAM 7 šmotų val

gomo kambario setas, 4 šmo
tų parloro setas, ledunė, pe
čius anglinis iy galinis, pigiai 
greitam pirkėjui.. J. Paeth 

3325 Emerald Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gfojiklis pianas, 

nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
jinet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas; '

1389 MihVaukee Avė.
Gauskit Mrs. Pothvfelski Player Piano

EXTRA!-!!—
PARDAVIMUI pento storas 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:

1917 South Halsted Str.

PARDAVIMUI cigarų storas su 
pilnai įrengtu soft drinks, kendės ir 
su lengvu groseriu ir Ice kreamu, ly- 
sas ant dviejų metų, renda pigi su 
pagyvenimu ruimais. Kas reikalauja 
tokio biznio, nepraleiskit progos. Kai
na $950.00.

6009 S. Racine Avė.
* ■ I; < . •.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groseinė, biznis' išdirptas, viso
kių tautų apgyventa. Nupirk- 
sit pigiai.

5610 So.-Kedzie Avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, 4 gyvenimui kamba
riai, rendos $35, 3 metams lysas. 
Parduosiu už geriausį piasiuly- 
mą. 4480 W. 60 St.

PARDAVIMUI restauracija, lietu
vių ir svetimtauČhj apgyventoje vie
toje. Parsiduoda visas arba pusė 
biznio. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Priežastį ' pardavimo sužinosite ant 
vietos. Atsišaukite telefonu, Pullman 
6995.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių, rusų, lenkų apgyventoj kolioni- 
joj. Biznis geras, gyvuoja per 7 me
tus. Parduosiu pigiai, už $600. Ly- 
są duosiu ant kiek norės.

Atsišaukite
1851 Milvvaukee Avė.

PARDAVIMUI 2 didžiausios bu- 
černės Roselando apielinkėj, 8 bu- 
čeriai dirba, vėliausios mados įtai
symai, yra 2 trokai. pigi renda, il- 
gas lysas. Turi l>ut parduota fęrci- 
tu laiku. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

65 W; 103 St*

PARDAVIMUI
DELIKATESEN, grosernė, 

saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastią — išvažiuoju į Kana
dą, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen krautuvė gera vie
ta, viena grosernė ant 3 blokų, 
4 ruimai gyvenimui, pigi renda 
ilgas lysas.

4539 W. Van Buren St.

PARDAVIMUI bučernė, įsteigta 
per 20 metų, labai geras nuolatinis 
biznis, uždarbio $800 į savaitę, geras 
lysas, pigi renda, 8 kambarių gyveni
mui flatas viršui krautuvės, 2 karų 
mūrinis garadžius. Aš nereikalauju 
daug jūsų pinigų, tik aš noriu gero 
žmogaus. Suteiksiu bandymą ir leng
vais išmokėjimais atsakančiam žmo- 
fui. Atsišaukiu* subatoj nuo 8 iki 

:30 vakare, nedėlioj nuo 11 iki 12 
dieną.

BLUE FRONT MARKET 
3657 S. Halsted St. J. Hartman 

Phone Boulevard 0689

. BARGENAS, jei pirksite tuojau, 
juodai dažytas vaikų vežimėlis, 2 
krėslai ir apskritas stalas, reikia 
biskį pataisyti, skurinis kaučius ir 
pad, 2 elektriniai fixtures, viską 
už $20.

6430 S. Mozart St.

PAIR1DAVIMUI restaurantas 
arti didelių dirbtuvių. Biznis iš
dirbtas; pigi renda, gera pro
ga uždirbt pinigų. Priežastis 
patirsit ant vietos.

11955 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Volnut 'pdja- 
nas, labai geras už pigią kainą.

Kreipkitės
015 W 20th St.

PARSIDUODA kriaučių dirb
tuvė, dfižymo ir valymo vieta.

Kreipkitės
2150 S. Hoyne Avė.

PIJANAS parsiduoda už $75. 
Visas geras, bile diena vertas 
$300. Nepraleiskit to bargeno.

Kreipkitės, 1 lubos. 
2210 W. 22 St.

NAMAI-ttlff
PARDAVIMUI u 2 mediniai 

namai ir 2 lotai. Kaina už vis
ką $10800, arba parduosiu at
skirai. Perkant abudu cash 
$5000.

4614 So., Rockyell St.

BARGENAS
Nauja 5 kambarių cottage, 

galima padaryti 2 flatus, kai
na $6,300, pinigais $3,000, ki
tus po $35 į mėnesį.

5923 South Robey St.

PRDAV1MUI lotas Brighton 
Parke, už tą pačią kainą kiek 
mokėta.

Atsišaukite.
4427 S. (Lincoln St.

GRAŽUS, NAUJAS. 2 FLATŲ 
MŪRINIS

6—6 kambarių, sun parlor, ugna- 
vietė, knygynas, bufetas, įmūrytas 
pluinbingas, ' gražiai ištaisytas ir 
gražus rakandai, ąžuolo trimingai, 
ledaunė ir gazinis pečius, garu šil
domas. Tai yra geriausias pirkinys 
Marąuctte Manor šiandien, % blo
ko nuo 63 St., netoli mokyklų, 
bažyčių, krautuvių, parkų ir trans- 
portacijos. Del informacijų šauki
te Republic 1932

6 KAMBARIŲ mūrinė rezidenci
ja, netoli 63 St. & Rockwell, visi 
kambariai dideli, namas 6 metų 
senumo, stikliniai miegojimui por- 
čiai, furnace šildoma, savininkas 
apleidžia miestą, atiduosiu už $8,750 
pinigais $2,500, kitus kaip rendą.

Phone Republic 1932

PARDAVIMUI mūrinis, 6 kam
barių namas su 6 automobilių ga- 
radžiumi ir šalia lotu. Neša naudos 
į mėnesį $83. Kas nori įsigyti ge
rą namą, kreipkitės tuoj 

3231 Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas už gana pi
gią kainą, geroje vietoj, West Pull
man, III. Namas randasi po seka
mo antrašo: 11820 S. Emerald avė. 
Kreipkitės pas savininką, kuris gy
vena po šituo adresu: Aug. Balčai- 
tis, 3244 So. Morgan St. (Dieno
mis savininkas visuomet namie).

Phone Boulevard 7357

BRIGHTON PARK
Parduosiu namą su bizniu, geroj 

vietoj ir geras pelnas; namas ran- 
clasi 4630 So. Rackwell St. Masti
niu tavorų krautuvė. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4630 So, Rockwell SU

NAMAI-ZEME
MURO NAMAS 2 flatų po 4 kam

barius parduosiu už $7,500, cash 
$4,000, kiti išmokėjimais.

3620 So. Hoyne Avė. 
Savininkas 

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593

PARDAVIMUI biznio na
mas, randasi 3551—3553 W. 38 
St. Taipgi biznio namas prie 
3138 W. 38 St. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės:

Tel. Prospect 4243

LOTAS 30x125
Vienas blokas iki karų linijos, 

netoli nuo darbo, parduosiu už 
$125 pinigais arba $25 įmokėjus 
ir po $1 į mėnesį. Jus galite nu
sipirkti tą lotą ir pasistatyti 
mažą namuką pats ir sutaupyti 
rendą. R. Mudra, 1413 So. 57 
Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas ir garadžius 3 mašinoms ant 
bizniavos gatvės, storas ir 3 flatai 
gyvenimui Kaina $12,000, rendos j 
mėnesį $145.00. Taippat rendai Sto
ras ir 4 ruimai.

Kreipkitės
2210 W. 22 St.

1 lubos

PARDAVIMUI GERA FARMA PI
GIAI. 80 akerių žemės, 48 akeriai 
dirbamos ir apsėtos, reštas miškas 
ir ganykla. Triobos; 4 ruimų gy
venimas su visais furničiais, dide
lis tvartas, kiaulėtvartis, svirnas, 
du vežimai, viena buggy, vienos 
rogės, 4 šorai, 2 plaunamos maši
nos, 2 akėčios, 1 grabojama maši
na, 2 kultivatoriai, 2 sėjamos ma
šinos ir kiti visi reikalingi pada
rai; karvės, 3 arkliai 6 kiaulės, 3 
žąsys, ' 3 antys, 40 vištų ir daug 
mažų viščiukų. Šita farma randasi 
arti New Lisbon. Wis. kelias nuo 
Chicagos tik $7.40. Kaštavo mums 
$6,000, bet mano vyrui mirus aš li
kau viena našle ir todėl esu pri
verstą parduoti ją už $3,500.

Atsišaukit pas mano agentą: 
EDW. W. BAKS 

3S0G S. Halsted St„ Chicago

PARDAVIMUI

Bargenas

Northvvest Side, mūrinis, 2x6, va- 
na, skiepas, augštas, lotas 37%xl40, 
dvigubi miegami kambariai, turi 
būt parduotas dėl užbaigimo ro- 
kundos, pirmas morgičius $3,000, 
kaina $8,500, pinigais $4,000.

Mr. Joe Bendokaitis 
Soo Land Čompany 
1824 Wabansia Avė.

BARGENAS

Prie Povvell Avė., 6x4, mūrinis, 
rendos $185 į mėnesį, parinktoj 
vietoj, kaina $15,500, pinigais rei
kia $8,000.

Mr. Joe Bendokaitis 
Soo Land Company 
1824 Wabansia Avė. 

__________________________  , _
BRIGHTON PARK

Medinis namas, 2—4 kambarių ir 
bučernės ir grosernės biznis. Par
duosiu arba mainysiu bile ant ko.

GEORGE 1). TALUG 
2102 N. Leavitt St.

Tel. Brunswick 6891

BARGENAS. Parduosiu grei
tu laiku muro namą 2^5 kam, 7 
metų senas su visais įtaisymais. 
Plytų stogas, 5 namas nuo 
Western Blvd. Parduosiu labai 
pigiai, 2314 W. 50 PI.

3 FLATŲ MEDINIS
Netoli Ogden Parko, 2-4 ir 1-5 kar.y- 
barių. Namas pirmos klesos padėji
me. 2 karų garadžius. Bargenas už 
$9,000, pinigais $2,000.

SHEEHAN VITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI namas 3 augštų 
akmeninių plytų frontu, 6 kambarių 
flatas, Brighton Parke, kaina $9,900.

5-5 kambarių, Brighton Parke, ge
roje vietoje, cementiniu pamatu, na
mas labai gerame padėjime. Kaina 
$7,000, pinigais $3,000.

A. J. KOD.YKOWSKI, 
4265 Archer Avė.

KAS norit biznį mainyti ant 
lotų, geroj vietoj prie 57 St .ir 
72 Av. arti Somipit, lotai yra 150 
pėdų pločio ir 135 ilgio. Atsišau
kit pas L. K. Jarusz, 3250 So. 
Halsted St. Phone Yards 4951.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė bungalovv, namas nau
jas, furnace šildomas, kaina 
$7,650, pinigais $2,500. Savinin
kas, 5840 So. Trumbull Avė.

6 kambarių cottage, furnace 
šildoma ir garadžius, 2 kam
bariai skiepe, vana, elektra, 
ekstra lotas, kaina $5,700, ne
toli Westem Avė. 

2322 Kirkland Avė.

arba šaukit savininką 
Republic 4886

Penktadienis, Geg. 23, 1924

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI nauji mūriniai na

mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pagal vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockwell ir Tolman Avė., kurie 
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty- 
kit musų namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnių namų ar lotų.

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambarių, mūrinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, beismantas 
aukštas, pastogė, maudynės, elektra 
visi parankamai tik $8500.

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi pa
rankamai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridgeporto, 
3230 Lowe Avė. parduosim pigiai su 
mažu jmokėjimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turim ir daugiau namu dėl 
pasirinkimo, atvažiuokit ar telefo- 
nuokit.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė. 

Phone Lafayette 7674

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J.. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 5126

• PARSIDUODA mūrinis namas su 
visu bizniu soft drink biznis gerai iš
dirbtas ant geto kelio ir prie namo 
yra lotai. Viskas parsiduoda sykiu. 
Kreipkitės pas savininką

453 Vermont Street 
Blue Island, III.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinį namą, 3 flatai ir krautuvė, ren
dos neša $126 į mėnesį. Pinigais ar
ba mainysiu į biznį, automobilių ar
ba lotą. Agentų nereikia.

Savininkas
2701 W. 43 St.

Tel. Lafayette 5773

EXTRA BARGENAS
6 kambarių namas, elektros švie

sos, vanduo, 2 lotai, geroj vietoj, 
jeigu norima galima ir su gyvuliais 
nupirkti, 2 gražios karvės, vištos 
ir kiti paukščiai; parduosiu labai 
pigiai, nes esmu priverstas kds link 
mirties; didelis parankumas kas 
dirba Clearing ar apielinkės šdpo- 
se. Meldžiu atsišaukti greitai,* nes 
turiu išvažiuoti.

S. MARKŪNAS
547 W. 120 Street.

Tel. Pullman 4674

2 LOTAI ant pardavimo prie vie
nuolyno, prie 69 ir Western Avė. 
ant Claremont, 1 blokas iš abiejų 
pusių karų linijos; parduosiu už 
12 šimtų; iš agento nepirksite nei 
už 14 šimtų. Savininkas priverstas 
parduoti.

B. Linauskas, 
1949 String St.

Biznieriy Atydai!
Našlė yra priversta 

parduoti
kampinį, 2 augštų mūrinį namą ir 
saldainių biznį, 3—6 kambarių fla
tai ir augštas, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garadžius, lotas 50x 
142, gatvė cementuota ir apmokėta, 
atiduos už $22,500, pinigais $9,000. 
Savininkas,

4863 Majoun Avė.
East Chicago, Ind., arba

3443 Milwaukee Avė.

MOKYKLOS
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, 111.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
............................................. ii J
Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Weilg St., 
Chicago.

.................. ............................. /

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 Str*




