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Amerika įspėja Etiopą 
baigti kivirčius

Trockis grįžtąs atgal 
vietų valdžion l

SO-

19,000 žmonių užmušta auto* 
mobilių1 per vienus metus

Įspėja Europos valstybes 
baigti savo kovas

Kitaip Amerika liausiantis 
raliai ir finansais padėti 
ropai ant kojų atsistoti

mo-
Eu-

Kal-LONDONAS, geg. 4. — 
bedamas įžynnių žmonių audien
cijai, kur buyo ir Anglijos pre
mjeras, naujasis Jungtinių Val
stijų ambasadorius Londone, 
AlansOn B. Houghton, šiandie 
pareiškė, kad jeigu Europa ne 
paliausianti savo kivirčių, jeigu 
joje nebus atsteigta sandara, 
paremta užsitikėjimu ir gerais 
norais, tai jis bijąs, kad Ame
rika nebūtų priversta atsisaky
ti <Jaugiau nuo davimo pagalbos 
Europos rekonstrukcijai., pa-1 
galbos ne tik moralės, bet ir 
finansinės.

19,000 žmonių užmušta 
automobiliais 1924 m.
NEVV YORKAS, geg. 4.

National Bureau of Casualty 
ant Sūrely Undei'vvriters pa
skelbtomis statistikos žiniomis, 
per praeitus 1921 metus Jun-|" 
etinėse \’aistijose automobilių Uf 
nelaimėse 19,000 žmonių buvo; 
užmušta ir 450,000 sužaista, i 
Tai reiškia, kad.

kasdien buvo po 52 
užmušta ir po 5,650 
sužeista.

imant, 
žmones 
žmonių

aplamai

Chicaga, HL, Antradienis, Gegužio-May 5 d., 1925 m.
<WW|WWNN I ĮR|« l'fl l l

Naujausia naujiena aviacijos srity. — Tai naujausios vokiečių Rohrbacho konstrukcijos 
lengvas metalinis hidro-aeroplanas ru bųiįmis. Jeigu skrendant oru mašina butų privers
ta nusileisti vandenin, ji gali tuomet pagalba buyių ir vėjo plaukti.

Injunction” prieš kasyk- Portugalai prašo valdžią 
ly darbiuinky uniją užginti vyno importą

\VHEEI.1NG, \V. Va., geg. 4.

Suomijos parlamente apie 
Lietuvą

Ratifikavo Elsinkio arbitražo 
sutartį. Pageidaujama sutar
tis su Lietuva. Vilniaus klau
simas

į ELS1NKIS E], — Suomijos 
parlamentas bal, 2* ratifikavo 
arbitražo sutartį su Estija, 
Latvija ir Lenkija. Per deba
tus paaiškėjo, kad neturima 
svalbių politinių tikslų.

j Pareikšta taip pat simpatijos 
Lietuvai, švedų partijos atsto
vas Šomanas ragina nepasiduo
ti Lenkijos įtakai lietuvių len
kų ginče dėl Vilniaus.

I Einąs užsieniu reikalu minis- 
terio pareigas Prokape atsakė, 
kad Suomija šiuo reikalu esanti 
neitrali ir santykiai su Lietuva 
esą ypatingai geri.

I švietimo ministeris
1 pageidavimo kuogieičiausia
I \

daryti arbitražo sutartį su 
tuva.

reiškia
8U-

Grodne pasibaigė didelė Morokos sukilėliai muša
komunistų byla francuzus

Lenkų teismas 34 komunistus 
pasmerkė kalėjimui, kitus 38 
paleido be bausmės

SANTAREM, Porutgalija, g.
— West Virginijos Panhandle 4. — Laikomas čia vidurinės ii 
srities neunijinių kasyklų savi- pietinės Portugalijos vynuogių 
ninkai kreipėsi į J. V. Distrikto augintojų kongresas nutarė 
Teismą prašydami, kad teismas prašyti valdžios, kad butų už- 
išduotų jiems drausmę (injunc- Igirita gabenti iš svetimų kraštų ,w. _____t

ition) prieš United Mine Wor į Portugaliją vynas ir kiti spi- sibaigė didelė komunistų byla, štininkų vadas7 Abd-el-Krimas 
•kers uniją.

4, rėtų būt aštriai uždrausta um-
SĄjungos sušaukta \iai organizuoti Panhandle sri-

Toje srity y-

Konferencija dėl ginklu 
prekybos prasidėjo

ŽENEVA. Šveicarija, geg.
Tautų !

laja drausme tu- ritiniai gėrimai

i IIKU10U1VO. | iuuvu

Kadangi ambasąd. Houghton tarptautinė konferencija dęl ka- ties angliakasius.
dar tik nesenai atvyko iš Wa-*ro medžiagų ii ginklų prekybos ra įš viso dvidešimt kasyklų.
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shingtono, kur jis prieš savo kontrolės šiandie tapo ątidary 
iškeliavimą turėjo konferenci-tta. Konferencijai pirmininkau
ju su prezidentu Coolidge’u, ta> ja Carton Dewiart, buvęs 
manoma, kad šis jo pareiškimas'gijos premjeras, kurs savo ati- 
buvo pareiškimas VVashingtono daromoj kalboj pareiškė, kad 
valdžios nusistatymo.

Be’-

pareiškė, 
gabenimas ginklų ir karo

kad 
me-

Pittsburgo kompanija uždaro 
dar penkias kasyklas

P1TTSBUHGH, Pa., geg. 1.- 
Pittsbuigh Coal kompanija pa- 

Iskelbė, kad ii uždaranti dar

Oro ekspresas tarp Chi- 
cagūs ir New Yorko

Kapitalistai organizuoja 1,500,- 
000 dol. kompaniją aeropla
nų ekspreso tarnybai įsteigti

NE\¥ YORKAS, g. 4. — New 
York Worid žiniomis, trys ga
lingos kapitalistų grupės neuz 
ilgio suvaaziuosią Detroite or
ganizuoti kompanijai, su kapi
talu. U/j milijono dolerių, ku- . 
rios tikslas? bus įsteigti ekspre
sinę oro liniją tarp New Yorko 
ir Chicagos. Kapitalas turės 
būt lygiomis dalimis sudėtas, 
New' Yorko, Detroito ir Chica
gos grupių. Tarp promotorių 
yra Ivdsel Ford, Marshall Field, 
Robert S. lxxvett, etc.

Tarptautinis moterų kon 
gresas Washingtone

WASIIING TONAS, 
šiandie 

tautinis 
Delegačių 
žiavusių

Trockis vėl grįžta sovie 
ty valdžion

Busiąs gamybos ir prekybos 
diktatorius. Zinovjevo 
ždė vis labiau gęstanti

žvaįg-

Sovie- 
susi-tų valdžios triumviratas, 

dedąs iš Stalino, Kainenevo ir 
Zinovjevo, veikiausiai bus pa
keistas keturiu asmenų direk
toratu, būtent, 'Trockio, Stalino, 
Dzeržinskio ir Kamenevo, ku-( 
rių rankose bus viršiausioji ga-( 
lia. Trockis užimsiąs vieta, 
kur jis kontroliuosiąs visą Ru
sijos gamybą ir prekybą.

Sovetų krašto apsaugos de
partamentas busiąs po karine 
priežiūra, o pramonės ir preky
bos departamentas bus pavestas 
darbo sovietui ir Trockiui. Tuo

FEZ, M oicka, geg.
Mou.kos riffiečių maištas prieš 
francuzus vėl įsigali. Rifl'iečiai IĮ

Į paėmė
VIENNA, Austrija, geg. 4. po.dą ii
Grodne, Lenkuose, ką J.ik pa- riuomenę ties Uerga upe. M ii

4.

vieną fraseuzų priekini 
• sumušė franeuzų ka-

geg. 1. 
čia prasideda Tarp- 
Moterų Kongresas, 
kongręsan yra suva- 
iš keturiasdešimt

dviejų valstybių. Kongresas bus 
ši vakaru atidarytas kalbomis 
Tarptautinės Moterų Tarybos 
pirmininkės, ponios Aberdeen, 
ir prekybos sekretoriaus 11o- 
overo.

j Teisman buvo atiduoti septy- taikosi pulti Ftzą.
Jie skundžiau kad dėl užsie-’niasdešimt du komunistai, kal

ino vyno kompeticijos krašte, tinami dėl sąmokslų pjrieš Een- 
Portugalijos vynuogių auginto
jams gresianti pragaištis.

Katalikų kongresas Egipte

50 rifiečių kritę. 
PARYŽIUS, geg. I. 

cialis pranešimas 
Fiancųzų Monikos, 
vienam. I 
susirėmime

Vakar čia prasidėjo pirmas darOfi-kų valstybę. Iš kaltinamųjų 
trisdešimt aštuoni buvo ištei
sinti, likusieji trisdešimt keturi 
pasmerkti kalėjimui įvairiems 
terminams, nuo pustrečių iki 
dvylikos metų kiekvienas.

Trys mėnesiai kalėjimo genero
lui už šaudymą streikierių
Krokuvoj pasibaigė teismas 

Krokuvos garnizono komendan
to, gen. Cziekjelio, ir kelių že
mesniųjų karininkų. Visi jie 
buvo kaltinami dėl davimo ka
reiviams įsakymo šauti į strei
kuojančių darbininkų 
kur daug žmonių buvo užmuš
ta ir sužeista.

Generolas Czekiel tapo pa
smerktas trims mėnesiams, ka
rininkai gi trulmpesniems ter
minams kalėjimo.

, sako, kad riame dalyvauja apie dvylika 
franeuzų kariuomenės tūkstančių žmonių. Ktriigreso 

su sukilusiais rl- pii’mininkas. aki Bei, pasiuntė 
Piečiais penkiasdešimt maišti- karaliui Fuadui telegramą, kon- 
ninkų buvę nukauta, taipjau greso vardu linkėdamas jam 
keletas paimta nelaisvėn. sveikatos ir viso labo.

ĮREGISTRUOTAI SMARKUS 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

' NFAV YORKAS, geg 4. ' -- 
Fordhamo universiteto seismo
grafas vakar po pietų įregistra
vo smarkius žemės drebėjimus, 
kurie tęsės beveik per dvi va- 
___ Drebėjimas turėjęs j-

džiugų svetur negalįs būt laiko- Penkias anglių kasyklas Pitts- 
maš vien kaipo prekybos daly- Luirgo rajone, taip kad dabai 

be jokios tarptautinės kon- viso bus vienuolika jos kasyklų ___
uždaromose Ljnn(jj p - --

penkiose ^kasyklose dirbo dau jyyptj kur nors pietų Ramiaja- 
giau kai]i 1.800 daibininkų. jine vandenvne, apie 7,700 my- 
Kompanija sako, kad ji negaiin-|lių nuo New yorko. 
ti operuoti kasyklų, mokėdama 
darbininkams algas dabartine 

norma, kadangi nelinijinės ka
syklos, mokėdamos daug piges
nes algas darbininkams, savo 
anglis parduodančion kaino
mis, su kurioms unijinės ka
syklos negalinčios konkuruoti.
Nutarė lakiyti kasyklas ir 

liau uždarytas 
ALTOONA, Pa., geg. 4. 

Centralinės Pennsylvanijos 
minkštosios anglies . kasyklų o- 

oratorių asociacija laikytoj čia 
onferencijoj nutarė savo ka

syklas laikyti uždarytas taip il- 
'-oi pasiliks .galioj taip va

dinama Jacksonvillės algų su
tartis.

kas,
trelės ir reguliavimo.

Konferencijoj dalyvauja tiap- 
jau ir Jungtinės Valstijos, Vo
kietija ir Argentina.

Maištas Brazilijoje
Maištininkai užgrobę paragua- 

jiečių garlaivį Pavanos upėj

bildu Trockis pataps beveik dik- Psranoj.

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 4. - Gautas čia oficialią 
pranešimas skelbia, kad Brazili
jos maištininkai, operuojantie
ji Sao Paulo valstijoj, užgrobė 
Paramas upėj paraguaj iečių 
garlaivį, idant juo vykus į Mat- 
to Girasso.

Pranešimas sako dar, kad 
Brazilijos federalė kariuomenė 
užėmus Elena uosta, aukštuti- v ’

uždaryta. Naujai

to*

minią.

-ORR
Oficialia oro biuras šiai die

nai prąnašauja. .
Chicago ir apielinkė — Apla

mai gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroj; vidutinis vasaros 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 46' F.

šiandie saulė teka 5,42, lei
džiasi 7:52 valandą.

tatorius krašto gamybos ir pre
kybos.

Pikčiausias Trockio priešas, 
Zinovjevas, per pastaruosius 
tris mėnesius vis buvo stumia
mas užpakalin, jis vis labiau žu
dė savo įtaką kaipo vyriausias j 
sovietų vadas, užleisdamas vie
tą Stalinui, Dzeržinskiui, Kame- 
nevui ir — Trockini.

DU ASMENS ŽUVO TRAUKI- 
NIUI SUDAUŽIUS AUTĄ

VVICIIITA, Kan., geg. 1.
(Praeita vakarą netoli nuo čia 
'traukinys sudaužė kryžkelėj au
tomobilį, kuriuo važiavo^ trys 
asmens. Du jų, vyras ir mo
teriškė, buvo vietoj užmušti, 
trečias gi pavojingai sužeistas.

kOMISARIENĖ VAŽINĖJASI 
PAKINKYTU TARNU

Tėvo papeiktas pasikorė

MILWAUKEE, Wis., geg. 2.
— Ray JVIrowczyriski, 15 metų.MASKVA. — “Pravda” rašo. , I kad Tobolske sovietų advokato nuėjęs namų aukštan pasikorė, 

Anisimovo pati įkinkė v.ežimė- susisielojęs, kad tėvas papeikė 
lin savo tanią ir privertė ją ve-j jį, jogei nemokėjęs kaip rei- 
žioti miesto gatvėmis. Tuomi kiant automobilio tekinio gurno 
pasipiktino vietos Ihikraštis, už pataisyti.
ką teisėjas redaktorių nubaudė -----------------
pinigine bausme.
teisėjas motyvavo 
Sovietų įstatymai 
sies eksploatacijos

•Sprendimą! Arthur Carl Bielke, 
tuomi, kad’ 5138 Fųlton St., šoko į 
tokios rų-[bet nepataikė ir prigėrė 

nedraudžia, prie Irving Park bulvaro.

15 m.

upėje

Angliakasiai sutiko dirbti piges
ne alga

SCRANTON, Pa., ję, 1. — Old 
Forge apielingėj esančių Jer- 
myn kasyklų darbininkai nubal
savo dirbti 10 nuoš. pigesne 
alga, kad tik kasyklos vėl butų 
operuojamos. Tos kasyklos 
jau kelintas mėnuo nedirba ir 
apie 800 angliakasių buvo pri
versti švęsti Į) e darbo.
4,000 Meksikos kasyklų darbi

ninkų sustreikavp.
NOGALES, Ariz., geg. 4.

Santa Rosalijoj, žemutinėj Ka
lifornijoj, Meksikoj, šustreika- 
vo apie 4,000 darbininkų, dir
bančių Boleo vario kasyklose. 
Tos kasyklos priklauso frantu 
zų kompanijai.
reikalauja 8 dolerių dięnai, vie 
toj dabar gaunamų 5 dolerių, 
geresnių gyvenimo sąlygų, gėt 
resnio vandens ir geresnės ži
burių sistemas.

PINIGU KURSAS
Vakar, gegužės 4 <1., užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais $itaip:

Anglijos, t sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų . .< 
Danijos, 100 kronų ......;...
Franci jos, 1(10 frankų ......
Italijos, 160 lirų ..............
Lenkijos. 100 tlotų ..........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių .....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .... 
Vokietijos, 100 markių ....

. $4.84
$5.08 

$18.70
$5.22
$4.09 

$19.22 
$16.60 
$40.14
$2.54 

$26.80’ 
$19.37 
$23.81

Rinkimuose Francijoj lai
mėję kairieji

PARYŽIUS, geg. I. -v Va
kar viscj Francijoj įvyko mu
nicipalini rinkimai. Gauti iki 
šiol daviniai rodo, kad daugiau 
yra laimėjusios kairiosios par
tijos. Komunistai, atrodo, ne- 
laimčjimo nieko nė Paryžiuj, nė 
provincijoj. Tečiau iš daugybės 
miestų ir miestelių dar jokių 

laike 
nėra-

provincijoj, lėčiau is (lai 
miestų ir miestelių dar 
žinių nėra. Negirdėt, kad 
rinkimų butų kur įvyky 
mumų.

BANDITAMS TEKO PENKI 
TROKAI DEGTINĖS

Streikininkai

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra įkaito
mas šitaip:

50 litų
100 litų
200 litų
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia

centai pa3to išlaidu už 
siuntinj. Norint pasiųsti 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00 
41,25
51.50
61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

......J 102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

telegramų

PITTSBURGH, Pa., geg. 1. - 
Anksti šį rytį dešimt maskuo
tų banditų puolė Guckenheimer 
& Bros, pilstytuvę Freeporte, 
nuvaikė keturis sargybos žmo
nes ir pabėgo' su penkiais tre
kais degtinės.

( i

Nusižudymai Viennoj daugėja
----- ,

VIENNA, Austrija, geg. 4.— 
Pastaruoju laiku Viennoj stip
riai padaugėjo nusižudymų 
skaičius. Per vieną tik gegu
žes pirmą nusižudė vienuolika 
asmenų. Nusižudymų priežas
tis daugiausia nedarbas.

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ii- į kitas Halis svieto ir pataria kitiems nau

dotis Naujieną patarnavimu dėlto, kad:
Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 

perlaidomis ir draftais., Telegrafjnės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Bankų, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu- 
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasjren- 

į ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS 1’0 50 CENTŲ.
•. I ■. V'\i. ' >

Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai
nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda .mums 
žinią ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

I Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdiena nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 

* kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar
, tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali

ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir1 su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
j Kilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted S|. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Cftlcttgo, UI. Antradienis, Geg. 5 d., 1925

Sveikatos Dalykai
NEBŪK KATfi.

Klausimas—
Rūkytojo paprastų ei garėtų

Kaip jus ‘galite žinoti, kad aš užsi
ganėdinsiu rūkydamas llelmarus?

Atsakymas—
Kuky tojo Helmar cigaretų

Rūkymas lengyių, kvepiančių, švel
niu ir "bros rūšies cigaretų. Helnia- 
rai turi tuos reikalavimus.

1 iri murai suteikia jums dideli ryšį 
tik už keletą rentų damęįju negu pa
prasti cigaretai. Papr^K cigare! ai 
suteikia tiktai daugumą.

BaksHs 10 arba 20

* l)r. Paul B. Brooks, Now- 
Yorko Valstijos Sveikatos ttb- 
misijonicriaus pagelbininktis, 
savo kalboje per radi o apie 
spjaudymą, pataria “palikti 
spiaudymą kalėms’’. Po išdės
tymo spiaudymo pavojingumų 
jis sako:

“Kuomet katė nori pabaidy
ti šunį, ji pasipučia ir prade
da spjaudyti. šuva nuo katės 
bėga, nes gerai žino, kad jeigu 
taip nedarys jį guli pastverti 
dvidešimts aštrių ir pavojingų 
nagų. I’as pats su žmonėmis, 
kuomet jie girdi arba mato 
kitą kosint, čiaudėjaut arba 
spjaunant. žino, kad tas pa* 
liuosuoja kelius tukstančiua 
gemalų; nekurie jų yra labai 
pavojingi.

“Senuose laikuose, jeigu 
žmogus norėjo pareikši i ne
apykantą kitam, jis ant jo 
spjovė, tas spjovimas reiškė 
panieką arba pažeminimą, 
šiandie, kuomet žmogus spiau 
do ant grindų arba kitur, kur 
daugelis žmonių 'gali susirink
ti, kad nors jis pripratęs taip 
daryti, jis parodo, kad jam ne
rupi tvarka ir kitų žmonių 
sveikata.

“Garsusis ('.baries Dickens 
lankė Suvienytas Valstybes 
apie 80 melų atgal, ir po savo 
kelionės paraše ‘American No
tės', jose jis negražiai aprašė 
apie amerikonų spiaudymo 
pripralipią. Baigiant straips
ni, jis sake, kad spiaudymas

yra toks blogas pripratimas, 
kad už jį nėr blogesnio. Musų 
šiandieninis p«3 idlgimas yra 
daug geresnis, negu buvo Dic- 
kens’o dienose,, bet dar galima 
auginus pagerrinti.

“Spiaudymas pavojui) stato 
visų sveikatą. Burnose sveikų 
žmonių visuomet randasi di
delis skaitlius visokią gemalų, 
.kurie visai nepavojingi. Bet 
jeigu užkrečiamų ligų gemalai 
butų įkvėpti, tai suprantamu, 
kad sveiko žmogaus sveikata 
dauginus pagerinti.

“įmonės šiomis dienomis 
yra labai gerai epsipažinę su 
džiovos gemalais, nes patys sa
ve* gerai apsisaugoja ir kitus 
apsaugoja.

“Nuomonės mainosi kaslmk 
pavojingumo gemalų, kurie 
raudasi oro einikėse. Mes gerai 
žinome, kad kaikurie gemalui, 
jeigu randasi tamsiose vietose, 
išgyvena tik kelius mėnesius, 
kuomet saulėje išstatyti Inoj 
pranyksta, bet nepatartinu į- 
kve~pti ligų gemalus, kad nors 
jau mirę arba miršta.

“Spiaudymo didžiausias pa
vojus yra jauniems vaikams. 
Nes jie* pripratę bovytis ant 
grindų, šalygatvių ir visur 
kitur, kur labai lengvai gali 
įtraukti visokių gyvų ir bai
siai pavojingų gemalų. x

“Nepaisant sveikatos page
rėjimų nuo Dickensono laQ<ų, 
mes visi turime dauginus ap- 
sipažint su spiaudymo pavo
jais ir bandyti išnaikinti vie
šą spiaudymą.

“Galvių valyme, viršininkai 
turi suprasti, kad jų prieder
mė* švariai užlaikyti ne tik

gatves, bet ir orą. Ižaburtiniii KENTĖJIMAI 
laiku gatvės nešvutos, n* len
gvu ve j ui sk i i*s t y t i
genialus. Gatvių valymo depar-; 
tamenlai turėtų būti priversti1 
švariai • užlaikyti gatves ir 
tokiu bildu apsaugotų viešą 
sveikatų. O ni(^ visi turime at 
siminli, kad privalomi* palikti 
s|*hiudvma kalėms.’’

[F.LI.SJ

visokius

Lai PAIN-
MM'įf ekpelleris 
iQw -n , . l’r®vej«^Rk«u»musl 

Trinkite greitai taip, kad
UV stebitinas linimentas persisunktu 

per od;j j pat tų vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.

"SCtu.Pain-Expel!erh palengvina kraujo 
sukepitną ir atsteigia normali 
"rouj° '-kijimo •įislomia.

35c ir 70c vatMinJse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vaizbaienhlis ant pakelio.

P. AD. rĮiCHTKR & CO. 
Beny £ South .Sth Sts. 

BrooMyn, N. Y.

NOI 
r—LLOYD—

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami
_________ kambariai

j Svetimšaliai grįždami Į 12 1 
Į mėnesių neturi jokių kliūčių |'

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų_

RMAN

m

JAUNŲ MERGINŲ
i / -------- ----------------------

Pašalinti su pagelba Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Mokyklų mo
kytojos patarimas.

Evanston, Wyoming. — “Keletą 
metų atgal aš turėjau nesmagumus
r————■ kiekvieną mėnesį, 
t tokius kaip mergi

nos tankiai turi, ir 
kiekvieną sykį la
bai kentėdavau. Aš 
mokinau mokykloje 
ir man buvo labai 
sunku, nes visuo
met tame laike tu
rėdavau sirgti po 
div tris dienas. Vie- 

& ž ną dieną mano mo-

Įg*'^- - lUinu patarė, kad aš 
vartočiau Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compouąd, ’ir aš taip padariau. 
Jos suteikė man didelio palengvini
mo. | metus laiko aš apsivedžiau ir 
po gimimo maąo pirmo kūdikio aš 

’pergreitai ‘atsikėliau ir sugadinausa- 
a<*. Tas suteikė man tiek nesmagu
mo, kad aš vos tik galėjau pavaikš
čioti ir atlikti, namų reikalus. Aš ži
nojau, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo man pirmiau, aš vartojau ir 
dabar. Jos sustiprino mane ir aš da
bar turiu penkis mažus kūdikius. Se
niausias šešių metų, jauniausias 5 
mėnesių ir turiu dvinukus trijų me- 
vų amžiaus ir vieną 5 metų amžiaus. 
Aš dirbu visą narni; darbą, skalbiu, 
prosinu ir gerai jaučiuosi. Mano svei
kata priguli nuo jusi; gyduolių.” — 
Mrs. Verbena Carpenter, 127 — 2 
Avė., Evanston, Wyoming.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta ‘ Kerų 

ir lengvfą 
armonikų 
Jungt. Vai- 
sUJose. Me» 
nevarto jame 

importuotų ar
monikų : visi 
inusų instru
mentai yra 
padaryti čio
nai, Chica-
troj. Visae
darbas atlie
kamas ran
komis ifi Ke

riaužio materiolo. Senaa armonikas mainom 
| naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co. 

42* Rn. Halsted Rt.. Chieago. H)

NOREDAMlį
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f
NYTI VISADOS KREIPKITftS-/ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i. L FABION AS CQ

809 W. 351h SI., Chicago jį
Tel. Bo jlevard OGU ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- £ 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir £
Parduodam Laivakortes. • f

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tei. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Kateteri St 
Tei. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 1
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nerišlioms nuo 10 ryto iki 12 

Vania 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

' ' ■■■■■■■ "S

JOHN KUC1IINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandys? 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentui, 
perkant arba" paduodant IxAui, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tai. Kedde 8902

3514-16 Roosevelt R<1. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1L L.

t? USNIMI 
fMUUSH'

si

Šviesą ir pajiegą suvedama į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n c.

A. BARTKUS, Pre..
Ibl9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams......................................  $2.00
Lietuvon metams  ...................... $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPER1OR AVĖ. CLEVELAND.

v - -------- -- ----------- ---------

ĮSPŪDINGIAUSIA
PARODA

' v

5000 originalių žymiau s i ų Rusijos artistų 
paveikslų; fotografijų, plakatų

‘ i

nuo Gegužės 13 iki 22 dienos
Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare

HULL HOUSE
BOWEN HALL 

800 So. Halsted St. 
(Įėjimus iš Polk St.)

PARODOS SKYRIAI:

A. A. OLISj
ADVOKATAS

3211 S.
• 7—9 v. v.

1 11 & La Šalie St.. K(.Om PCOt 
Tel. Randolph 1034—Va:, nuo 9-6

Vakarais
St. Tel Yards 0062 

Panedėlio ir

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquev 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avr.

Tol. Roosevelt 8500

1. Senoji Rusija
2. Rusija ir pasaulinis karas
3. Užpuolamoji revoliucija
4. Revoliucija iš fronto
5. Bolševizmas
6. Anti-Bolševizmas
7. Kazoką gyvenimus
(S. Baltoji armija
9. Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusą* emigrantu

U. Bolševizmas kitose šalyse
12. Politisės karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramą skyrius *
15. Finansinis skyrius
16. Literatūros ir dokumentą skyrius
17., Anarchizmas
1.8. Kratomieji paveikslai
19. Dabartine Rusija .
20. Specialia skyrius

Kviečia visus lietuvius(čs) HAUUIIi€M©S

J, P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išaki

jant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS} 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

, . .............. . .. . , —/

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Rooseveit 9090

^Namų Telefonas Republic 9600 
^jba, -i.. « 7

\ V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 * 
Tel. Central 6390

Vak 3223 S. Halsted Stn Chicago 
Tel.

ADVOKATAS 
77 W. Wnshingt>m St. Room 911 

Tel. Central 6290
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj auo
6-8 v. v. (Suba to j nuo 1*7 ▼. ▼. 
3238 S. Hahted St. T. įteki. 6T37

i. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofiian vidvrinieityj: 
R< oni 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington Si 

Cor. Washinffton M. Clark,

Nabiq '.h! H < i ic> I u i i
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LMSA. 2 kp. susirin
kimas

Paskaita. — B. Simokaičio 
ba n kietas.

KONTESTAS JAU PASI
BAIGĖ.

Mdkgleivių
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
/ Eina du kartu j menesį

Balandžio ik <1. K. Semaškos 
bute LMSA. 2 kp. įvyko susi
rinkimas. Susirinkime nieko 
nauja nebuvo nutaria. Naujoji 
kuopos valdyba užėmė savo 
vielas. Priimta komisijų ra
portai ir apsvarstyta keletas 
bėgamų kuopos reikalu. Pri
imta trys nauji nariai. Nutar
ia pasiųsti p. P. Slogienei pa
dėkojimo
už tai, kad ji kaipo 
kuopos iždininkė 
atskaitą kuopai 
kuopos turtą.

Po mitipgo M.
lė paskaitą temoje “Kaip krik
ščionių dailė vystėsi iš pagoni
jos tralicijų”. Nors paskaitoms 
laikas yra nustatytas tiktai 
valandos, bot jo paskaita tę
sėsi apie pusantros valandos 
laiko. Paskaita laivo gana j- 
domi. Pn legentas

Kaip jau buvo paskelbta 
“Koksleivių Keliuose”, jog ba
landžio 3(1 <1. baigsis konteslas. 
Konteste buvo nurodyta šito
kios taisyklės: Kas parašys ge
resnę apysakaitę bet kokioje 
temoje, bus kart ir su apysaka 
spausdinama ir autoriaus pa
veikslas.

Jau gavome vieną apysaką 
npo Eilėn L. Puiris. Kas dau
giau? Ji nėra moksleiviu na
rė, bet savo plunksna parėmė 
moksleivius.

Marquefie Pharmacy
Vienatine Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkeje

F. A. RAKAS 
Registruotas Apliekotius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti W««t«rn Ava.
Phone Repuhllc 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL

Tel. BlYd. 81M 
M. Woitkewie» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mota 
ritns prie gimdy
tu o, patarimai 
lykui moterim* 
ir merginom*.

3113 South 
Halsted St.

♦z

«-DR. HERZMAN-e*

RfDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.

.1. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.

J. LAZDAUS&JS, Iždininką.'', 6044 S. I’eoria St., Chicago.

Vandens cirkuliacija
Sekant A. (iiberne 

Baso M. šilas.

Butų sunku žinoti, kur 
upių ir (ežerų vanduo, jeigu ap
silenktum su pačiu vandenų 
centru juromis. Du dalykai 

oras ir vanduo yra ben
dri. Oras, reikia neužmiršti, 
via taipjau pilnas vandens, 
garų formoje. Negalima pa’ik- 
ti užmirštu ir vieno ir kito

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS”* (
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir Ice ( ream. 
Čionai galima užmokėti gaso ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas, R. Ph.
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosovelt 7587 ir 7588

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.'

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisag ir Labaratorija: 1025 W. 
181 h St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 įki 7:30 vai. vakare.

t Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

nuo kuopos 
buvusi 

išdavė visą 
ir sugrąžino

ODINĖS UGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojantŠileikis skili Telefonais:

geležies dvidegėsio dulkių mi
šinys.

Nesenai I'rancijoj irgi lijo 
raudonas lietus.

Pradžioje devyniolikto am
žinus Kanadoje buvo didelį 
mišku gaisrai. Lietus lijo juo-

Prie ekvatoriaus paprastai 
yra šiltas oras. Vanduo išsi
semia į orą, pakila garais, 
šiauriniame žemės poliuje ma
žiau vnndcns pereina į orą. 
Saules karštis traukia vandeni 
atmosferon. Debesys nuneša 
tuksiančius tonų vandens į šal
tą atmosferą ir tenai išlija. 
Kartais pasitaiko taip, kad už
eina didelis lietus, užlieja ž( • 
mės plotą, o paskui tas vanduo 
vėl upėmis grįžta algai į len, 
iš kur jisai pareina.

Penkių didžiųjų okeanų van
duo pereina iš vieno okeano į 
kitą. Nuo šiaurinio poliaus 
vanduo teka į pietinį, o iš ten 
jurų upėmis slenka vėl atgal. 
Nors žemė apvali, bet okeano 
vanduo ncspbėga vienan žem
galiu, o kitas pasilieka sausas. 
Sausžemis yra nelygus: kal
nuotas ir duobėtas. Jurų dug
nas taipjau nėra lygus.^ Tenai 

Bet suly- 
su gi- 

i duobi', pasidarytu 
šimtais mylių skirtumas.

Okeano upė ('Gulf Stream) 
plaukia iš- tropikų į Britų sa
las ir atneša nt'inaža šiltos at
mosferos. Bėgantis 
yra nevien šiltas, bet 

. fisūresnis, negu jm’os
Jeigu visos upės lie'ta į ju

ras, tai kode) juros nėra per- 
j pildomos taip, j 
i duo laipsniškai v 
daugiau užlietų 
Daug upių vandens bėga į m 
žesnes juras, o iš ten liejasi 
okeano. Okeanai l €
nu centras. Visų

I »či»a

SEVERA’S

ESKO
Antiaeptiškas mostis.

liila, jog susidarė suodžiai 
nuo degančių mišku, kurie su
simaišė su vandens garais 
besyse ir t' kh. būdu lijo i no 

žemės
Jame

Mes gyvename kaip ir bega
linio okeano dugne, o 
dėl, kad oras viršuje 
vra tirštas ir drėgnas, 
vra didelė dalis vandens
tumoje eras yra skystas ir 
lengvas. Juros gilumoje van
duo yra šaltas ir turi didelį 
spaudimą. Kada laivas nu
skęsta, tai paprastai, kol jisai' yra kalnų ir duobių, 
pasiekia dugną, tampa visaip ginus ankščiausį kalną 
sukraipytas ir suplotas. Spau- liausią jurų 
dimą į vandi^nį daro žemės su
kimosi jėga. $

Paprastai upių vanduo bėga 
f ežerus arba • į juras. Jeigu 
upių vanduo bėgtų iš jurų, tai 
kur nors jis turėtų nubėgti i 
didelius vandenynus, nes prie
šingame atvejyje imsidarylų 
užliejimas. Vanduo bei 
aukštų vietų į žemesnes, 
ros yra 
stovi žemiausiose 
muolio vietose. I 
duo taipjau bėga iš vienos ju
ros į kitą. Vandens piAiršys 
yra visuomet lygus, stovi hori
zontalėj linijoj. Tatai ir upes 
vanduo bėga, kad atgavus pra
rastąją savo lygumos liniją.

Kadangi musų žemė turi 
tiktai vieną trečdalį sausžemio, 
lai jurų vanduo aplinkui žemę 
susisiekia. Žemė yra apski ita, 
bet vanduo visuomet laikosi, 
kaip minėjom, horizontalėj li
nijoj. Jurose taipjau yra upės, 
kuriomis vanduo bėga gana 
srauniai, 
vanduo bėga juromis šiltas. 
Gulf of Mexico upė yra apie 
trysdešimts mylių pločio. Van
duo bėga greitumu . tris šim
tus ir šešiasdešimt pėdų į va
landą.

Ju-
didelės todėl, kad jos

> žemės ka
ltei jurų van- 

iš vienos ju-

.vanduo 
ir daug 

vanduo.

jurų vim-

sau s žemio?

i

vra varnie
ti pi ą van-

kordono trpę. Jordano upės 
vanduo teka Į jurą, kurios van 
duo nesusisiekia su kitomis 
juromis.

Juros nėra pilnos, todėl, kad 
iš ten vanduo sugrįžta .atgal. 
Iš kur atsirado upės? Upės at
sirado aukštuose 
ttiose, kur nuo 
vanduo į žemesnes

žemės plo- 
kalnų teka 

vietas ir
tropiškų kraštų susilieja vienon didelėn upėn, 

iš kurios vandens perteklius 
bėga jūron. Kalnuose niekad 
netrūksta vandens: aukštuose 
kalnuose tirpsta sniegas, lie
tus ir mažesni upeliai — visi 
bėga' į didesnę upę ir tl, 

Kaip jurų vanduo 
atgal? Saulės kaitra 
vandenį atmosferom 
mio atmosfera yra daug šiltes
nė, todėl viršuje sausžemio 
susirenka neįmanoma daugy
bė garų vandens formoje. Tie 
garai pavirsta į lietų. (Lietus 

Vejasi vėl. liejasi ant sausžemio ir vėl 
bėga upėmis į vandenų cent
rus.

Gamtoje yra nė daugiau nė 
mažiau vandens. Tatai yra 
klaidinga manyti, jog lietus Ir
damas 

tai kitoj ^Vanduo 
vė- nešamas 

kad tą.
) Labai

Vanduo bėga i šiaurius 
lesvfoundland’o. Juroj 

bėgantis vanduo dviem pėdom 
stovi aukščiau juros lygumos.

traukia
Sausže-

T.nbrd dažnai pasireiškia 
donas lietus Indijoj ir Au 
ii.joj. Susirenka daug raudo
nu smilčių į d‘bes s ir tod(J nėra sužinotu 
esti raudonas -lietus. Dulkės' 
visuomet kįla į atmosferą, o' 
tok’ii budu įusimaišo su van
deniu ir krinta žemėn.

rui

Gamta vra 
jog vanduo ir 
atskirti. Kad ūkininkas galėtų 
auginti javus, turėtų kur pasi
statyti 
tus
gamta neperneštų vandens 
jurų arba 
tai mes 
tinkamai i 
kasdieniniam 
turėti.

taip sutaisyta, 
sausžemis yra

triobėsius arba mies- 
yra sausuma. Bet jeigu 

iš 
i ežerų j sausžemj, 

negalėtum nė javų 
išauginti, nė vandens 

savo reikalam

mel pirmieji Krikščionys atsi
rado ir kokia pas juos buvo 
dailė. Jisai apibrėžė kelur 
periodus: pradinį krikščionių 
dailė, bizanlika, gotika ir Ita
lijos renesansus.
Sekamam susirinkime skaitys 

paskaitą J. lapaitis. Tema dar

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

• •

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kraipkia į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

d., elektro technikos!
, buvo1 studentas B. Simokaitis, 

surengęs draugišką \ 
pp. Bračiunų namuose, 
jo draugų studentų, 
mų ir profesionalų 
apie pcnkioliką. 
karieniauti 
papasakojo

BANDYKIT
' l-

Bohemian 
Hop-Flavored

do labiau mėlynas, negu pap
rastai.

Vanduo kaip vanduo, kur jis 
nebūtų, visada stengiasi laiky
ti savo paviršiu lygiu, 
vandenį stumia ton pusėn, kur 
jis pučia. Vėjas padaro vilnis, 
supirantama, 
aukštyn, bet 
laikosi lygioj 
vanduo vėjo 
nimis eina į 
kokioj nors okeano dalyje 
jas pučia į šiaurius, taip, 
vanduo okeane vaikščioja 
visas puses. Jeigu vėjas 
din tų vilnis viso okeano, 
rios plauktų į pietus, tai,

vilnys išsikelia 
aplamai • vanduo 

linijoj. Okeane 
pučiamas su vil- padaugina 

yra tiktai debesų 
iŠ vienos vietos

vandenį.
per-

i ki-

dažnai pasitaiko, kad 
įju- lietaus vanduo būna nešvarus: 
ku-Tamsus arba rusvas. 1670 m. 
su- Haagoje įvyko istorinis atsiti- 

prantama, pakrašty vanduo žy- kimus, jog vieną rytmetį lijo 
miai pakiltų. Bet tokiame gi- nepaprastai raudonas lietus, 
liame okeane įsisiūbavęs van-. Raudonifmas buvo šviesus, ne- 
duo išsikelia ir vėl atslūgsta visai panašus į kraują. Žmonės 
taip, kad vanduo visuomet pa- manė, jog tai ženklas kokios 

Kiek van- nors nelaimės. Bet vietinis gy- 
tiek dytoja^, nors tais laikais su 

nuo ekvato- menku mikroskopu, bet visgi 
’ pažino, jog tai ne kraujas, o

silicka ant vietos, 
dens liejasi j ekvatorių, 
imt jo nuteka 
riaus.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda lllfl 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusf Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nuc
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

:• z--.- į

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 luho* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

V...............—n ,/

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dią- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną. ------------- —>

1U 
pažįsta- 

susirinko 
Baigiant va- 

stud. Simokaitis
svečiams liksią 

los vakarienės. Jisai sakė, jog 
vakarienė yra nurengta pager
bimui savo draugų ir kad jau 
baigiasi laikas valdžios apmo- 
mokamo mokslo. Mat, tSimo- 
kailis yra buvęs kareivis, daly- 

jvavęs i 
žeme taipjau yra van- tokiems 
Tas vanduo yra susifor- 
upėmis, kuriomis bėga 

Požeminės upės taip-

Po 
dens. 
m avęs 
vanduo,
jau susisiekia su kitomis pože
minėmis upėmis ir upeliais- bei 
šaltiniais.

niekas kita, 
kurias vėjas

mūšiuose, todėl valdžia 
studerttams

mokslą. Dabar Simokaitis tu
rės patsai apmokėti mokslo iš
laidas iš savo kišeniaus. Tatai 
jisai nurodė, kad jam buvo 
daug lengiaii mokintis gaunant 

(iš valdžios paramą, negu dau- 
1 geliui studentų, kurie patys tu
ri padengti mokslo lėšas. Pas
kui jisai paprašė pakalbėti 
adv. Kodį, šileikį, J. Lazdaus- 
kj, kurie) trumpai pasako kcle-^ 
tą žodžių padėkodami, stud.1 
Simokaičiui ir jo šeiminin
kams. už malonų . priėmimą k 
gardžias vaišes. *

Svečiai išsiskirstė apie vi
durnaktį. — Studentas.

apmoka -r r

PurTanMalt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materjolas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnus, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
' Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN " 
Specialistas moterų ligų

. 1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaru.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

V-.................  ..................... —

Prašykit groserninkų

DYKAI GYDYMAS
Paaukoja. per šj įnėnesj, tiktai »u 

išėmimu gyduolių. Nesenai įsteigta gy- 
dynyčia, Lincoln Medicai Institute, po 
priežiūra vl*no žinomo ir gabaus spe
cialisto, daktaro Bow<m kuris turi Eu
ropinį ir Amerikos mokslą ir labai di
delę praktiką ligoninėse.

Serganti žmonės
Prisiartino

nas iš jūsų gali
valanda, kuomet ’ kiekvie- 

atsikratyti .
silpnumo, nes |

MINTYS
Tu privalai būti' religinis 

kontinente, tuo žmogus, jeigu tu esi dailinin- 
į kas. Daile yra religija reli- 

Padarinyje to; vėjas per- gija, kuriai tu privalai nusi-

saulės kaitra1

lengvai 
savd 
šio instituto užduo
timi yra: 
visokios i 
gas, kad 
užlaikyti 
geriausioje 
je. Gera 
lemia t^erų 
Dabartiniu laiku to 

:tikslo gulima dasie-

išgydyti 
rųšies li- 
tuo budu 
visuomenę 

sveikato 
sveikata 

ateitj.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas • 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, ^-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717
■ ------------------‘-

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai, po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. A. A. Roth
JFtusae Gydytoja* Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St.» Chicag* 
arti 81 st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Me- 
dėliomis iš šventadieniais 10—lt dien

Debesys svt 
kaip oro upes, 
stumią kurion nors pusėn. Di
deli debesys susidaro nuo 
įkaitusios žemės paviršiaus, 
vandens ii- dulkių. ♦ Jeigu esti 
didelis kalnas ir oras tenai bu- 
ųa šaltas, tai vietoje lietaus 
ant kalno krinta jau sniegas. 
Todėl dideliuose kalnuose vi
suomet stovi sniegas, kad ir 
vidurvasaryje. /

Kuodidesnė 
pietiniame
daugiau vandens išgaruoja' 
orą.
neša vandens garus Į sausže- lenkti, į kurią turi pilnai tikė- 
mio kalnus arba Į šiaurinio 
sausžemio kontinentą, tuo dau-.
giau galima tikėtis lietaus ar-j 
ba sniego. Sniegas krinta ta
da, kai vandens garai patenka sunkus, bet jo idėja gaivina' jį 
į šaltą atmosferą. , jr saldina gyvenimą.

Yra1 faktas, jog šalta žiema 
duoda pamato manyti, jog bus’ 
šilta vasara. Kuomet šalta va
sara reiškia šiltą žiemą, tai 
priklauso nuo bendro veikimo 
vandenų ir. atmosferos.

Prieiname prie -tes išvados1,.
kad vandens citkuliacija nic- Rytų žmonių, 
kad nepaliauja dirbusi savo ]e& d^btuvea— (šdirba 
darbo. Vanduo susirenka iš gumą” ir kitus nereikalingus 
okeano į orą; iš oro j debesis; daiktus, 
iš debesų vanduo krinta ant 
žemės; žemėn nukritęs vanduo 
upėmis teka atgal į . okeaną.
Arba: iš sniego į vandenį; iš 
vandens į garus; iš garų Į 
sniego debesis; iš.sniego debe
sų krinta sniegas ir tt.

t i ir gerbti savo tikėjimą.

Nėra laimingesnio žmogaus! 
už dailininką.' Jo darbas yra,

_ _ . . .v ■ ■ a *

Jus vaidnate dideliais žmo
nėmis kelis milionferius, bet 

• jus mažai žinote apie tuksian
čius žmonių 
liūs darbus.

kjirie dirba dide-

Yra daug mokytų ir nemo- 
kurie valdo dide- 

čfun-

Susikrauna sau mi- 
lionus dolerių. Bot yra daug 
daugiau žmonių, kurie dirba 
naudingą visuomenei darbą, 
bet pelno iš to sau neturi.

Pavasary ir vasara 
gamtos gražumu, o ji 
teriopai atsimokės.

Juokeliai
“Aš myliu1 tave, Onyte!’ 
“Labai gerai”.
“Aš galiu savo gyvastį 

tavęs paaukoti.”
“Meldžiu tai prirodyti.”

dėl

Tel. i^fayette 4228

Plumbing, Heating / 
Kaipo lietuvis lietuviams visados 

patarnauju kuogeri ausiai.

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

| vingiu ttUlliIltl 

kti be didelirt sun-
I 

randasi 
aųžiningo, 

ir gero

kenybių jeigu tiktai 
>* ' sergantis 

.• — globoje 
atsakančio

tyrinėjimas per- 
ligos, 

visai
naujo medikalio 

yra leidžiamos 
Tas gydymas suteikia 

ligos yra gydo-

daktaro. Daugelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu išėmimu, galima 
au pag^ba atsakančio 
išradimo kur gyduolės 
tiesiai į kraujų, 
pastebėtinas pasekmes, 
inos be skausmo ir be trugdymo laiko, 
jeigu tiktai gydytojai žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie’ budai gydymo, o tuipgi ži
nomo vokiečių profesoriaus

Erhlięho 606 ir’ 914 
visuomet randasi musų institute, 
vyriausias daktarai Bowe«, žinomus vi
same pasaulyje tarpe gydytojų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

šioje naujoje gydykloje visos 
yra ištiria<nos atsakančiai, nes paa 
žmogus yra kuilį atdara knyga, 
turime ...................... '
1 ‘ _____ ____ _ t __ .. ........................
bandymas yra tikręs per nesenai a/vy- 
kusj iš Europos specialistę.

Musę X-Bay mašinos permntys ju
mis kiaurai, o musų Instrumentas dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils.

Tas, eązun>rnavimas yra be skausmo ir 
su visas patarimais yra visni dykai.

ęvdome labai pasekmingai visokias 
už^isenėiusljis ligas, užnuodijimą krau
jo, skilvio ligas, besiauk’mą ir skaudė
jimą galvos, slinkimą niaukų, prakaita
vimų ir nemalonų kvapsni kūno, nusil
pusius inkstus. pūslę. reumatizmų 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubo
gintus kraujo, išeinamųjų žarnų ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yra 
musų specialmnas per daugeli metų.

Todėl serganti daugiau nekentčkite 
bereikalo, tiktai ateikite j musų gydyk
lų. be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
Jsitikinmu, tikrai gausite, pagelbų la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiais instru
mentais ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Panedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto iki 5:30 vakare. Ketverge, 
seredoj ii- subatoj ųuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėlioj ir šyentomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 12 dienų.

Lincoln Medicai Institute
Dr. Bowes Specialistas

8 So. Clark St. 
Kampas Madison St.

viršaus Trianglv restaurano, 
Morrison viešbuti.

su labai
išgydyti

o

pats 

ligos 
mus

___  Taipgi 
nuosavų laboratorijų kurioje eg

zaminuojame kraujų, šlapumų ir tas iš
bandymas yru tikrus per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistų.

Musų X-Ray mašinos 
mis kiaurai, o musų

jumis neapvils.
Ta«t 

SU VIS

Ant prieš

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 Iki I H

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:39 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:3,0 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Mihvaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: J2 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. BronsWick 4983 

Namų telefonas Spaūlding 8C33

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė
Tel. La t ay et te 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki.12 d.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Trospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.
r— ■■ ■» ....... —..■■■■»■■    ■ ■ . ■■■ —

Ifrancuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4i80 ir y Iki lt. 
Nodčlioj nuo 2:89 iki 4:8Ū po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7i3<!
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W<> Beaudette
----------------------- 1---------------------------------------

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

h ryto iki 2 vai. po piet.
• : ■ -___ - - r-

<
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Amerikos kapitalistinė 
spauda, kuri pradžioje rodė 
nemažo susirūpinimo dėl 
gen. Hindenburgo išrinkimo 
Vokietijoj prezidentu, da
bar jau ima jį girti. Ji deda 
straipsnius ir specialių savo 
korespondentų pranešimus, 
kuriuose aiškinama, kad iš 
Hindenburgo pusės negrasi
nąs joks pavojus nei Vokie
tijos respublikai, nei Euro
pos taikai. Senasis kaizerio 
generolas esąs labai pado
rus asmuo ir nelaužysiąs 
priesaikos, kurią jisai turės 
atlikti, pradėdamas savo 
tarnybę.

Amerikos laikraščių už
sienio korespondentai rašo, 
kad nuo Hindenburgo išrin
kimo milžiniškai padidėjęs 
jo “populerumas” Vokieti
jos liaudyje. Jam, esą, iš vi
sų pusių rodoma pagarbos ir 
meilės ženklai; žmonės turį 
vilties, kad Hindenburgo 
autoritetas sugebėsiąs išlai
kyti tvarką namie ir pagel
ti Vokietijos vardą pasauly
je. ' ,

Reikia net stebėtis, ma
tant tokią atmainą Ameri
kos nusistatyme link Hin
denburgo. Nuostabiaus gi 
yra tai, kad žinios iš Londo
no ir kitų Europos sostinių 
rodo, jogei toks pat senti
mento pasikeitimas jau reiš
kiasi visose buvusiųjų Vo
kietijos priešų šalyse.

Feldmaršalas Hindenbur- 
gas jau darosi “geras” San
tarvės ir Amerikos kapita
listams — tas pats Hinden- 
burgas, kurio vardas Versa- 
lės konferencijoje buvo 
įtrauktas į “kriminalistų” 
sąrašą, kaipo vieno iš ar
šiausiųjų nusidėjėlių prieš 
pasaulio taiką ir žmonišku
mą!

_______ \ '
Kodėl tokia atmaina?
Nėra abejonės, kad žmo

nės, kurių pastangomis bu- 
vusis Vokietijos karo vadaš 
tapo įstatytas į 'prezidento 
viet^ ir kurie toliaus dik
tuos’ jo.politiką, po baland
žio 26 d. balsavimų pasisku
bino įtikinti Amerikos ir 
Santarvės valdžias, kad Hin- 
denburgas nedarys nieko, 
kas butų kenksminga šitų 
valdžių interesams.

Jungtinės Valstijos, Fran- 
cija, Anglija, Belgija ir Ita
lija yra visų-pirma suintere
suotos tuo, kad Vokietija 
vykdintų Dawes’o “repara
cijų” planą. Šiuo laiku jos, 
be to, yra nusistačiusios ne
leisti Vokietijos atžagarei
viams atsteigti monarchiją, 
nes tai iššauktų pavojingą 
neraihumą Europoje, ypa
tingai naujosiose, po didžio
jo karo susikūrusiose, val
stybėse.

Aišku, kad šitais dviem 
punktais Hindenburgo glo
bėjai ir yra davę užtikrini
mų Amerikos ir Santarvės 
valdžioms, jogei naujasis 
Vokietijos prezidentas neda
rysiąs joms “trobelių”.

Tenka todėl manyti, kad 
Vokietija, ir turėdama kai
zerio generolą savo valsty
bės priešakyje, nesistengs iš
sisukti nuo mokėjimo “repa
racijų” laimėjusioms karą 
šalims ir laikysis respubli
kinės savo konstitucijos.

Kapitalistai pergalėtojų 
šalyse daugiaus šioje valan
doje nieko iš jos ir nereika
lauja.

Antra vertus, jiems yra 
labai malonu, kad preziden
to vietą Vokietijoje užims 
ištikimas junkerių ir stam
biųjų pramoninkų žmogus, 
o ne atstovds demokratijos, 
kurioje nulemiančią rolę 
vaidina socialistinis proleta
riatas. Kaipo demokratijos 
ir socializmo priešas, gen. 
Hindenburgas turi savo pu
sėje viso kapitalistinio pa
saulio simpatijas.

Bet jeigu, Amerikos ir 
Europos kapitalistai mano, 
<ad Hindenburgas “išgel
bės” Vokietiją nuo socializ
mo, tai jie labai klysta.

Tiesa, to generolo išrinki
mas prezidentu laikinai su
stiprina nacionalizmo ūpą 
Vokietijoje ir duoda reakci
ninkams daugiaus energijos 
kovoti už" galią valstybėje. 
Bet juo agresingesni dary
sis Vokietijos atžagareiviai, 
tuo labiaus tvirtas ir solida
rus bus Vokietijos darbinin
kų pasipriešinimas jiems.

Šiandie yra aišku kiekvie
nam, kad vienintelė ištikima 
jėga Vokietijoje, galinti ap
ginti revoliucijos laimėjimus 
nuo junkerių ir stambiojo 
kapitalo, yra darbininkų 
klasė. Ji tapo tuo tarpu iš
stumta iš kai kurių gana 
svarbių pozicijų tiktai ačiū 
tam, kad jos vienybę ardė 
komunistai. Bet dabar, ka
da komunistai padėjo Hin- 
denburgui laimėti rinkimus, 
tai jų partiją Vokietijos 
darbininkai išmes į sąšlavy
ną. Tuomet nebebus kam 
skaldyti Vokietijos proleta
riato jėgas, ir jisai sugebės 
atremti savo išnaudotojų 
atakas.

LIETUVIS APVOK AT AS

“Naujienoms” tapo prisiųs
ta pranešimas, kad p- Nadas 
Rastenis, kuris ilgus metus gy
vino So. Bostone,o dabar gy
vena BntlinK>rėje, gavo teisę 
praktikuoti Marylando\ valsti
joje, kaipo advokatas, ir ati
dai e Baltimorėjc savo ofisų.

P-a s Rastenis yra konip. Mi
ko Pėlrausko giminaitis.

VIS TA NUOBODULIO 
PASAKA.

Kairiųjų koręumstų organas, 
“Aidas”, pradeda suprasti vie
ną dalyką, būtent: kad darbi
ninkai, nežiūrint kokių pažval- 
gų, visgi lyra darbininkų kla
sės nariai ir lodei neprivalo 
tarp savęs kovoti kaip klasi
niai priešai. Jisai ' visai teisin
gai smerkia “raudonųjų biz
nierių” organus, “laisvę” ir 
kitus, už tai, kad jie stengiasi 
komunistus rubsiuvių unijose 
sukurstyti prieš nekomunis- 
tus darbininkus, pravardžiuo
dami juos “kontraklorių pa
kalikais,” “Lietuvos buožių 
tarnais”, “avoločiais” ir t. t. 
Vietoje tokios Liaunos kovos 
su kitaip manančiais darbiu in
kais; “Aklas” pataria: $

“Unijoj prieš konservaty
vius darbininkus, kurių yra 
dabar didelė didžiuma, rei
kia nusileisti; reikia kaul
ijai per ilgus metuš — per 
keletą ar keliolikų metų, 
kol reikės, tolei vesti nuo
seklių komunistinęsmarksis- 
tinę propagandų, nesiskver- 
biant į šiltąs vadoVų vietas. 
Tos vietos atvės ir tada 
mes, susipratę darbininkai, 
komunistai jas paimsime. 
Paimsim ne dėl pasipelnymo, 
bet dėl išpildymu savo už
davinių darbininkų klcsos 
didžiajame sujudime, sun
kiose ir pavojingose kovose 
prieš kapitalistų klesų.

“iDabar unijose, ypač A- 
malgameilų siuvėjų unijoj, 
kova ne klesų, bet darbinin
kų su darbininkais, kiiya pa
čių darbininkų tarpe. Kapi
talistų klesti stovi pa šalyj 
ir žiuri, pakursto vienus ar 
kitus, kad tik kova eitų tarp 
dviejų pusių vienos ir los 
pačios vergų (? “N.” Red.) 
klcsos-. Ir tos kovos pati nau
da tiesiog teka į tikrųjų 
buržujų kišenius/’ (“Aid.” 
No. 17.)
Visa tai pusėtinai gerui 

skamba. Bet kairiųjų komu
nistų organui trūksta drąsos 
padaryti nuosakias išvadas iš 
aukščiaus' išdėstytojo princi
po.

Tas principas yra darbinin
kų klases vienybė. Pritaikant 
praktikoje, šitas principas rei
kalauja,% kad mažuma darbi
ninkų judėjime pasiduotų dau
gumos valiai. Mažuma gali tu
rėt savo atskiras nuomones ir 
agituoti už jas, bet ji turi nu
sileisti* daugumai veikime; ji 
neprivalo daryti nieko, kas 
yra priešinga daugumos nuta-r 
rimui.

Kaip matėme citatoje iš “Ai
do”, pastarasis šilų taisykę 
pripažįsta darbininkų unijose, 
ypatingai Amąlgameilų unijo
je. Bet jisai pripažįsta jų 
tiktai dalinai. Jisai žino gerai, 
kad komunistai unijose sudaro 
menką mažumą; apie “centris- 
tu.s”-daibiečius jisai aiškiai sa
ko, kad jie yra “mažytė dar- 
biečių siuvėjų mažuma” Amal- 
gameitų unijoje. () vienok 
losi mažumos kėsinimąsi dikta
toriau! unijoje, jisai stato ant 
vienos lentos su daugumos 
siuvėjų pasiryžimu nusikraty
ti tų diktatorių. Jo akyse, jie 
vieni ir antri, varžosi tiktai 
dėl šiltų vietų!

Jeigu “Aidas” butų logiškas, 
lai 'jisai taip nekalbėtų apie 
unijos narių daugumų. Jisai 
sakytų, kad dauguma turi 
pilną teisę valdyti savo orga
nizacijų, o iš šitos teises iš
plaukia ir teise statyt savo 
pasitikimus žmones į viršinin
kų vietas. Ar tos vietos1 yra 
“šiltos”, ar “atvėsusius”, tai 
visai nesvarbu. Svarbu yni 
pats principas — daugumos 
teise reikalaut, kad mažuma 
liusiknktų josios valiai. “Ai
das” gi, nors ir pyipažįsla ši
tų principų, bet čia pat jį pa
niekina, prikaišiodamas orga
nizacijos daugumai ieškojimą 
‘■šiltų vietų.”

Matyt, jisai bijosi, kad, jei
gu jisai vien tiktai kritikuos 
neteisėtų “raudonųjų biznie
rių” skverbimąsi į unijos di-

N ESI JUOKI A. — P-lė May 
Goldhaar iš RoCkavvay, L. I., 
kuri dėl suparaližavimo jos vei
do muskulų ir išdžiūvimo ašarų 
liaukų, negali nė juoktis, nė 
verkti. Tai atsitiko dėl nelaimės 
važiuojant automobiliu.

ktatorius ir “neuždroš” taip 
pat ir tų diktatorių priešams, 
tai “Laisvė” tuo jaus apkal
tins jį “parsidavime menševi
kams”! O toks apkaltinimas 
pabažnaR Maskvos avelei tai 
aršiaus, kaip “smertelnas grie- 
kas” dievobaimingai davatkai.

Norėdamas apsisaugoti nuo 
to baisaus apkaltinimo, “Aido” 
redaktorius nuolatos prikaišio
ja socialistams “buržuazišku- 
mą”. Tarpe socialistų vieno
je pusėje ir tautininkų bei 
klerikalų antroje jisai atsisako 
matyt bent kokį ,principialį 
skirtumą. Jie visi, esu, “bur- 
žuaziškai susipratę;” jie visi, 
esu, tarnauja buržuazijai ir 
“vieniją” darbininkus su jų 

Jšnaudotojais. Tiktai komu
nistai tai esą “smart vyrai,“ 
tikri darbininkų kovotojai.

Šitų nuobodulio pasakų p. 
Baltrušaitis seka ir seka, lyg 
ubagas giedodamas šv. Jackų 
prie šventoriaus. Jos nuobodu
mą dar padidina ta aplinkybė, 
kad’ prie kiekvieno jos posmo 
priduriama Kominterno “te
zini”. . Kas “leziuose” pasaky
ta, lai musų “tikriemsiems 
kovotojams” šventa!

šiaurys.

Poezijos aogalas
[Pasaka]

šiandie ypatingas v apsireiš
kimas atsitiko: visam burini 
veikų, kurie žaidė ant upės 
kranto smiltyno, staiga phsi- 
darė galvoj negerai. Vieni gal
vatrūkčiais nubėgo j tolimas 
apylinkes, kili gi pasilikę rau
sė smėlį ir lipdė iš jo blynus. 
Niekaip begalėjo sulipdyti, 
kiek dirbo, vis darbas ėjo ant 
vėjų, nuo ko pasidarė dar blo
giau galvoj. Metė blynus ir 
ėmėsi darbo: padaryti tai, ko 
dar nuo pasaulio pradžios nė
ra buvę. Visi liko poetais. Ne
manykit, kad šie vaikai dar 
žiupolius tebenešiojo; ne, jie. 
jau buvo gerokai* paaugę ir ne 
vienam nieštejo smakras nuo 
dygimi) barzdos. Dabar jie už
gulę trynė žemę, kad įkvėpi
mas atsirastų.

Vienam atėjo įkvėpimas iš 
augalo sėklos, tai jis ne vienų 
romansų parašė sėklos garbei. 
Čia pat antrajam akyse, per
skaičius romansų, pasirodė, 
kad ta sėkla dygstanti ir gavo 
įkvėpimų parašymui apie jos 
dygimą ištisą romansų. Trety
sis nužiūrėjo, kad šis augalas 
išdygo pelkėje ir paraše pel
kės pobmas. Ketvirtasis nedė
damas didelės į tai ai ydos pa
rašė įdilijų. Kas čia ypatingo, 
kad augalas dygsta, nėra rei
kalo labai aprašyti. Kada pa
sirodė jo lapai, tai penktasis 
pradėjo rašyti jų garbei sone
tus.
; Žmonės eidami pasiziurj; j 
augalą ir perskaito apie ji Vei
kalus. Kiek čia visokio grožio. 
Pats augalas tiek daug lapų, 
šakų, šaknų ir žieves neturė
jo, kiek jam buvo priskirta 
veikaluose, užtai į šį augalų ne- 

žiurėjo su alyda, bet visados 
skaito apie jį knygas. Turtin
gieji steigė didžiausius knygy
nus, kur talpinusi tomai apra
šantieji augalo gyvenimą. Mo
kytieji, kada norėdavo pama
tyti augalų, tai ne į laukus C‘jo, 
bet j knygynų, esantį miesto 
viduryje, kur jokio dygstančio 
padaro nesimatė.

Tie, kurie galvatrūkčiais bu
vo išlakstė, dabar sugrįžo, nes 
ir jiems galvoj <lar blogiau pa
sidarė nuo lakstymo, šie pama
tę, kad jų draugus garbina, 
kaipo sukūrėjos augalo, suma
nė dar keistesnį dalyką pada
ryti: jie augalus nutepliojo 
ant popiečio. Jie augalus gra
žino, gražino, kol begražindami 
sumažino. Jeigu žiedas buvo 
rausvas, lai jie nutepdavo rau
donai, jeigu laimi gelsvi, lai 
tepdavo žaliai. Iš to pasidarė 
dar keistesnis "augalas. Knygo
se rašė, kad yra toks augalas, 
bet jo vaizdo neparodė, o ka
da tapo nuteplioti, lai vėl visi 
bėgo žiūrėti.

Atėjo ruduo. Pociai pradėjo 
dainuoti apie lietų, šaltį ir ki
tas „baisybes. Vienas iš jų už
dainavo apie audrų. Kur eis, 
kų dirbs arba rašys, tai jam 
vis audra akyse matosi. Ir pri
rašė tiek veikalų apie audrų, 
jog susidarė didesnė kupeta, 
negu veikalų apie augalų.

—Et, kas iš to augalo, aud
ra užeis ir galas, — kalbėjosi 
žmonės. - Augalas sunyks, o 
audra ant amžių pasiliks, tai 
yra amžinas dalykas, mum:; 
gi laikinų augalų nereikia.

Audros»poetad padarė audrų. 
Niekas nebelankė augalo' nė 
knygose aprašyto, nė paveiks
luose nutepto, pažiūri, numo
ja ranka ir gana. Įsteigė aud
ros knygynų, uždėjo ant stogo 
vėjo malūnų, kad sukdamasis 
tarškėtų nuduodamas griaus
mų. Audros knygynas išnaiki
no visus augalus. Pasilieka los 
dainos, kurios audrai siaučiant 
dainuojamos.

Taip auga poezijos medis ar
ba pa Ii poezija. Pradeda nuo 
šaknų sekios ir prieina prie 
audros, kuri akymirksniu vis
ką sunaikina.

1924, H, 3.

MOKYKLA AR BAŽNYČIĄ

Daug kas sako, jog Diogenas 
buvo kvailu ieškodamas su ži
buriu dienos laiku žmogaus, bet 
aš busiu dar kvailesnis — užsi
žiebsiu visos Lietuvos elektros 
lempas (duok ausį: kurių švie
sa lygi tamsai; tik, žinoma, be 
komentarų) ir ieškosiu mokyk
los, t. y. tokio namo, kur gari
ma vaikus mokyti. Bet kada 
prieš mane stosis bažnyčia su 
dangaus bokštais, užgesysiu vi
sas lempas, lysių giliai į pagal
vius... bet visvien girdėsis var
pai ir vaizdas bažnyčios nenyks 
iš akių. Pažįstų vieną kaimie
tį, kuris visados stato ir pata
ria statyti namą su dviem nu
liais ant durų, didesnį ir puikes
nį už gyvenimų.

Na, sulygintum ir mokyklas 
sir bažnyčiomis. Nors skaičių 
mokyklų daugiau bet jų didu
mas sutinka taip, * kaip dulkė 
prieš dramblį, arba kaip Eifelio 
bakštas pj'ieš, na, tupyklą (su 
dviem nuliais ant durų), arba 
kaip blusa prieš boksierių.

Ir dabar Lietuvoj statomas 
klausimas visur: mokyklas sta
tyti ar griauti, ar daugiau baž
nyčių steigti, nes žmonės atša
lu plečiantis (laisvamaniams ir 
kitiems nekirptausiams. žino
ma, mario patarimo daug kas 
paklausys, nes aš neapgalvojęs 
nepatariu. Geriau statyti baž
nyčias, nes jas lanko vaikai ir 
seniai, ir kunigai, ir vyskupai, 
ir turtuoliai ir, vienu žodžiu, vi
si iš visur. O kas lanko mokyk
las? Viieni tik uijskuidę pieme
nys ir kiti! Tai dar kartą sta
tau klausimą: mokykla ar baž
nyčia ir laukiu jūsų nuomonės.

Su šimteriopa pagtirba, 
šimtakojis.

Kaunas, 1925-1V-18.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

PADEGĖLIS KASMATĖ

Popiežius ir Lietuva.
1. ĮVADO VIETON

Aš jau čia nebeminėsiu, kiek 
neteisingai žiaurią skriaudą pa
darė popiežius Lietuvai, lietu
vių kultuvai, pasirašydamas 
konkordatą su lenkais, pašven
tindamas profesionalo plėšiko 
Pilsudskio grobimo darbą.

Lenkų spauda viešai ir atvi
rai džiaugias, kad popiežius 
jiems dabar įdavęs naują gink
lų smaukti ir naikinti lietuvybę 
Vilnijoj (žiur. "Gazeta War- 
szawska”).

Popiežius tai padarė apgalvo
tai,, sąmoningai. Padarė lietu
vių klerikalinę valdžią vilioda
mas ir apgaudinėdamas. Popie
žius Romoj rašos konkordatą 
su Lenkais ant Lietuvos kailio, 
o Khune popiežiaus tarnai, l^en- 
kų agentas iezuitas Zecchini 
deras dėl konkordato su Lietu 
vos valdžia, kad ją užliuliavus., 
kol Lenkai biznį padarys. Gry
nai iezuitiškai pasielgta I Po
piežius Lenkijai atėjo į pagla 
bą tuo metu, kai lenkams tokia 
pagalba, nukreipta prieš Lietu
vą, ytin reikalinga pasidarė.

Lenkams dabar karšta. Karš
ta dėl pakitėjusios politinės pa
dėties pasauly, kuri atrodo ši
taip.

Bolševikai šu Japonais suda
rė prietelystės sutartį; rytuos 
susidarė rimta jėga. Bolševi
kai Japonams atidavė pusę Sa- 
chalino> su jo geležies kasyklo
mis, su jo žibalo šaltiniais. Da
vė Japonams ir kitokių gražių 
ir skanių dalykų. Japonai už 
tai bolševikams laivus stato, 
armotas lieja, šovinius gamina. 
Prie šios gražios porelės aiškiai 
linksta ir Kinai, pasiūlydami sa
vo neišsemiamą žmogiškos mė
sos gausybę. Aiškus dalykas, 
susidaro jėga, su kuria juokus 
krėsti nebe taip linksma. Pir
moj eilėj čia darosi plačiajai 
Alnglijai striukai. Jos “mielai 
globojamoji” turtingoji Indija 
ir taip maža tesidžiaugia “mie
ląją” globa,, ir taip nerimsta. O 
čia dabar pajutus pašonėj tokią 
stiprią pagundą — gali visai 
pasišiaušėti, ir tuomet Anglijos 
galybė — sudieu ant amžių am
žinųjų. Bolševikai visą laiką 
skverbiasi į Anglijos imperijos 
provincijas Azijoje, dabar gi 
gavę tokios paramos savo skver
bimosi dar labiau sustipriną. 
Todėl anglai ir neriasi iš kailio, 
kas čia padarius,, kaip čia apsi
draudus. JJabar dar jie gali 
šiaip taip spirtis. Bet jeigu 
prie tos Rytų kompanijos prisi 
dėtų ir Vokietija, tai Anglijos 
padėtis pasidarytų dar majet 
nesnė. Todėl jiems staiga taip 
ip. pampo meilintis prie vokie
čių, juos int save traukti, —by 
tik jų int rytus neleidus. Todėl 
jie taip rūpinasi įtraukti Vokie
tiją į Tautų Sąjungų sutaikinti 
su prancūzais, užinteresuoti 
juos Europos reikaluose. 'AngJ 
lai labai yra palinkę sudaryti 
net bendrą praneuzų-vokiečių^ 
anglų (plius belgai ar 'italai) 
saugumo sutartį. Vokiečiai su
tinka. Jų dabar tokia padėtis, 
kad su jais nesiskaityti jau ne
begalima. Ne šaindie, tai ry 
toj jie jau sėdės Tautų Sąjun
goj, ne šiandie, tai rytoj jie 
gaus ir vieną kitą koloniją... Ga
li 'santarvininkai ir savo kurią 
koloniją Vokietijai užleisti, bet 
greičiausia, — ras jie kur kokį 
silpnesnį sėbrą, atims kolonijų 
ir atiduos vokiečiams: jiems gi 
tokie daiktai daęyti ne plrma§ 
kartas! Vokiečiai žino tai ii 
sutinka. Jie tiktai nesutinku, 
kad bendrą saugumo sutartį pa
sirašant dalyvautų ir lenkai: su 
lenkais jie ėsą patys geruoju 
susitarsią—dėl pienų atitaisy
mo, dėl gražinimo Dancigo ko
ridoriaus, Aukštosios Silezijos... 
Ką tai reiškia— niekam ne pa
slaptis: žino ir anglai, ir pran
cūzai, kaip “geruoju” gali len
kai su Vokiečiais susitarti. Len
kai jau isteriką gavo: visa spau
da jau šaukia gvolta kad vėl 
norima Lenkiją padalyti! Bet 
Anglams Indija ir kitos Azijos 

provincijos kur kas svarbiau, 
negu kokia ten Lenkija. Anglai 
energingai veda politiką, kari 
ankščiau ar vėliau vokiečiams 
butų gražinta ir koridorius, ir 
Silezija. J^rancuzija, taip stip
riai moterystės ryšiais su Len 
kija susirišusi matydama žmo
nelės ašarotą isterikų, stiprias 
prieš Anglų pastangas. Bet 
Prancūzija labai priklauso nuo 
Anglų. Be Ainglų pagalbos 
prancūzams vokiečių visai bai
su. Dabar Vokiečių — 80 mili
jonų, o prancūzų—40; o už ko
kių penkių ar dešimties metų 
vokiečiai prisiveis gal jau ir 100 
milijonų, o prancūzų gal kokia 
30 beliks... Tųdel prancūzai įsi
kabino Anglų skverno, ir nenori 
paleisti. Ankščiau ar vėliau jie 
gaus nusileisti anglams-vokie- 
čiams Dancigo karidorio ir 
Aukštosios Silezijos klausimu^ 
Bet dabar dar jie turi pakanka
mai galios ir įtakos, kad išside
rėjus Lenkijai už koridorių ir 
Sileziją tam tikrų kompensaci
jų. Kokių gi kompensacijų 
Lenkija gali gauti, kokiu keliu 
gali tuomet juros pasiekti, jei 
neturės Dancigo?

Tokia kompensacija galima 
tiktai Lietuvos sąskaita jie ju
ros pasiekti gali tiktai per Lie
tuvą, tiktai per Klaipėdą:

a iškią, jau dabar metas pra
dėti Lietuva spausti, kaip Įma
nant, kad Lenkams Lietuva bu
tų kuolengviau suvirškinti. To
ksai spaudimas jau dabar eina 
visu frontu. Anglų-prancuzų 
imperialistai taip darė praeity, 
taip <|aro dabar, taip darys ir at
eity. čia nėra ko stebėtis. Po
piežiaus konkordatas su Lenki
ja taip pat yra tokio spa.udiime 
aktas, — padaryta tą momentą, 
kai lenkams jis visų labiausia 
reikalingas. Popiežius didžiai 
neprietelingais motyvais vaduo
jamos prieš Lietuvą tą aktą pa
darė — tasai r^cklaidingasai pię- 
muo, tikinčiųjų* ganytojas, 
Kristaus vietininkas šioje že
mėje!

Klerikalai šaukia (žiur. Lie
tuvos valdžios oficiozas /Lietu
va” kum Purickio straipsnius), 
kad “šventas tėvas” popiežius 
čia e?ąs niekuo nekaltas, kad 
jis esąs šventas ir geras, ir 
apaštalas, — visas plėšrias šu
nybes darąs tiktai Vatikanas, jo 
kurija, valdininkai, kurie visur 
ir visuomet pasilieka esą valdi
ninkais.

žinomą, tokius daiktus skelb
ti yra nesąmonė, , kuria vieni 
iezuitai tegali parduoti už gyvų 
teisybę!

Kur baigiasi popiežius, kur 
prasideda Vatikanas, Kaip at
skirti juos, jeigu jie yra viena
me asmeny, Jeigu atskirti — 
nejaugi iięklaidingasai popie
žius, dūšių ganytojas yra tiktai 
žulikų vaidininkų kvaila auka? 
Jeigu j isz leidžia neatsakom i n- 
giems vaidininkams Kristaus 
vaidu daryti biaurįausius dar
bus, tai kbks jis popiežius. Bet 
taip tikrenybėj nėra! Be popie
žiaus žinios tokie dalykai neda
roma! Ir šį kartą — Lietuvos 
sostinę Vilnių Lenkams pripaži
no—paaukojo, tarytum savo 
nusavybę patsąj popiežius.

Dar būdamas kardinolas Hat-., 
ti, būdamas popiežiaus nuncijus 
Varšuvoj, dabartinis popiežius 
kalbėjo lenkų nacionalistams: 
jis turįs lenkišką sielą! Jį esą 
vyskupu įšventinę lenkų vysku
pai Lenkijos naudai, jisai Iša
kiją mylįs, kaip savo tėvynę, 
jisai jaučiasi esąs lenkų vysku
pas! (žiur. laikr. “Polska 
Zbr.”). O Glauskis, iš Lenki
jos pusės pasirašąs konkordatą, 
grįžęs iš Romos, paskelbė spau
doj: konkordatas esą-todėl taip 
greitai sudarytas ir pasirašytas, 
nes to norėjo patsai popiežius, 
patsai konkordatu dėmėjus ii 
derybų eigą prižiūrėjęs! Tai tau 
ir skirti popiežius nuo Aratikano, 
nuo nedorų valdininkų! Tai tau 
ir neklaidingasis dųšių ganyto
jas!

i Bus daugiau)
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liko su-

nušovė 
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tai,
Dr

jeigu 
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gai šventė savo vienintelę dar-

Jie norėję pažiūrėti kiek įgali
ma bus apiplėšti žmonių į vie
nų dienų.

d., Amal
ui! ijos na- 
usirinko į 
darbininkų

Peieitų sek naci;cnį papildę a 
t. is žmogžudystės.

Campbell McCarty, 19 metų,

šunų augintojas Ch.
10235 S. Elizabeth St., 
imtas kaipo bombų dirbėjas. 
Policija spėju, kad jis dirbo 
,bombas dėl kriminalistų.

nemano ligai 
ašarų pakal- 

Maripietle Parke, 
jos pranešdamos vįrš-

p regresas pas mus
nuo kūmučių, bet ne 
lerių ir šiaip vyrų.

Laimingos kloties 
siunčiu jaunavedžių!

—Elektronas.

navo .Naujienų 
dainavo ariją 
ca” ir rusu 1 
Po to buvo pristatytas kalbėti
unijos prezidentas Sidney llil- vaitę nuo geg. 16 iki 22 d. kai
man. Jis pasveikino visus ir po “vaikų (berniukų) savaitę.”

Stanley Frank Walmose, 19 
metų, iš West Pulhnano ir J. Į 
Kowako\vs-ki, 17 m., iš Burr 
Oak, prisipažino papildę šešis 
apiplėšimus priemiesčiuose.

. kad Marųuelte 
• kiriasi nuo 'kitų 

Mat pas

n’jt k trys mėnesiai atgal išėjęs 
K kalėjimo, nušovė dirbtuvės 

.sargą C. Gitzen.
Sylvester Hollis nu
baltą pačią

Iz keliu dienų priejį—Birmą- 
ją Gegužės šapose čęrmanai 
darbininkams, Amalgameitų 
nariams. dykai išdalina likit?— 
lūs j visti pasaulio darbininkų

reikalaujama, 
ka-

šventės Pirmosios
apvaikšeiojimų, kurį

- 1 lollis.
:’| Negras Charles Hill 

negrą Isaac Ginyard ir 
jo pačią,' kuri liko 

ls žmogžudys gi pabėgo.

rengiasi j rodyt r,

AUJAS, pagerintas 
1 modelis su daugeliu 
naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio visi 
ieško Ingersoll’yje.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prasideda B. Žalimienės 
bylos nagrinėjimas

Vakar prieš teisėją VVilliam 
V. Brothers prasidėjo nagrinė
jimas bylos Bernice žalimie- 
nės, kuri yra kaltinama, kad 
ji nunuodijo sa'o- vyrą Domi
niką Žalimą, 
mirė pereito

Prokuroras
kad Žalimienė mifitiodij'b savo 
vyrą arseniku,- kurio Ji pridė
jo į sriubą. Betgi mirties bau
smės jai nebus 
prokuroras reikalaus vien 
Įėjimo iki gyvos galvos, 
kurorą labai apsunkina 
kad vyriausias liudytojas, 
II. L. VVilson pasimirė p

Žalimienės gi advokatas sa
ko, kad mirusiojo Žalimo vi
duriuose rasta arseniko neuž
tenka žmogaus nuniiodijimui. 
Tą jis Įrodysiąs pats priimda
mas lifk arseniko, žalimas esą 
miręs nuo plaučių uždegimu.

Pati Žalimienė sakosi mylė
jusi savo vyrą ir todėl nebuvo 
prasmės jį nuodinti. Ji tikisi

Kaip rubsiuviai apvaikš 
čiojo Pirmąja Gegužės

Gegužėj 
Bendwii 

taryba rengia kasmet nuo pat 
sDsitvėrimo rubsiuviir unijos. 
Išpradžių bodavo rengiamos 
demonstracijos gulvėse, -liet ka
ro laiku \ isokios tgatves 
bininkų demonstracijos

ro amalgameitai dar nė syki 
gegužinės darbininkų šventės 
dienoje nemaišavo gatvėmis. 
Šiemet, kaip ir I 
penktadienį, gėg. 
gameilų rubsiii'ių 
riai tuksiančiais 
erdvią gatvekarių

Cliicago, IR

apibudino darbo žmonių šveh- 
tės svarbą ir nurodė, kad dar
bininkai ir kapitalistai, lai dvi 
žmonių klasės, kurių ekonomi
niai reikalai 
kapitalistinės
je nebus suvienodinti 
dm bininkų 
visuomet
.kad darbininUas
nė turto ■ žalios 
nė. Įrankių, priv 
k n ‘ 
y ra

niekuomet • šioje 
tvarkos sistemo- 

ir tarp 
ir kapitalistų bus
;va. O tai todėl, 

m turėdamas 
medžiagos, 

stas savo spė-
persamdyli kapitalistui ir 
išnaudojamas, o kapitalis*- 
lurėdama* turtus, medžia

gą ir mašinas darbininką iš
naudoja. Del šitų priežasčių; 
kad kapitalistai yra darbinin
ko išnande tojai,tai tarpe dar
bo ir kapitalo bus visuomet 
kova.

Toliau Hilnum aiškino kaip 
šiais melais unijos su bosais 
sunkiai eina darymas naujos 
sutarties (agrcemento). O sun
kiai darosi lodei, kad visos ap- 
I nkybės rūbų industrijoj pasi
darė nepatogios dėl unijos — 
I edarbė. Bil neatsižvelgiant į 
\ isus blogumus, unijos atsto
jai laikosi griežtai, kad išlai
kius visas senąsias unijos iš
kovotas darbininkams algas ir 
s ‘našias darbo sąlygas. Bosų 
asociacijos (išskiriant Alfred 
l'ikcr kompaniją) jau sutin
ka pasirašyti agreementą su 
unija ant lokių išlygų, kokias 
r ibsiuviai darbininkai turėjo 
i i šiol. Bet da agreementas 
nėra unijos su bosais pasirašy- 
I is ir da eina derybos. IUlma
nis kvietė unijisįjįs laikytis vi- 
s ems vienybėje, nesiskaldyti į 
mažas daleles, nes vienybėje 
darbininkų galybė.

Kitas kalbėtojas buvo Amal- 
gumeitų generalis sekretorius 
.1 jsepli Schlossberg. Jis kalbė
jo plačiai apie darbininkus šio
je šalyje ir apie <iai*l>ininkų ju-

VVonnen High School Teachers 
Federation paasiuntė preziden
tui Coolidge prašimą, kad bu
tų atsteigtos pilnos pilietybes 
teisės senajam socialistų dar
buotojui Eugene V. Debs, kuris 
neteko savo pilietybės, kada jis 
buvo pasodintas Atlantos kalė 
jiman už priešinimąsi karui. Jo 
paliuosavimns iš kalėjimo bet
gi neats teigė jo pilietybės.

Chicagos Darbo Federacija 
taipjau padavė tokį pat praši
mą..

Generalis prokuroras Sargeli t 
pranešė mokytojų Federacijai, 
kad jos prasimas tapo perduo
tas justicijos departamentui ii 
jei pats Debsas atsikreips prie 
valdžios, prašydamas atsteigti 
pilietybę, tai tas jo prasimas 
busiąs valdžios apsvarstytas.

Du jauni vyrukai, George Li
neliai), 23 metų ir Norinan Mis- 
denio, 21 metų, sekmadienio ry
te, būdami gilti, į 45 minutes 
papildė 8 apiplėšimus gatvėse. 
Gal butų ir daugiau apiplėšimų

Girtas A. Papruk, 3018 Fill- 
mroe St.,laike barnio šešis kar
tus perdūrė peiliu savo pačią 
Mary, motiną keturių jo vaikų, 
ir paskui* pats bandė pasipiauti 
Abudu guli ligoninėj ir abudu 
veikiausia mirs. Vaikai gi pa
siliko didžiausiame varge; Bar
inis kilo už vyro nuolatini gir
tavimą, v

r.’nkų reikalus visose šalyse.
Po Schlossnergo kalbos M. 

I.aeva dainavo ir jai už gražų, 
dainavimą buvo įteiktas gyvų* 
gėlių bukietas- Dar sugriežus1 
< keslrui ir solistams sudai- 
r avus, koncertas tm mi ir už-; 
s baigė, o vakare Amalgameitų’ 
š ‘imynos nariai turėjo links

nis šokius prie geros muzi- 
ir* 'isi šoko iki

taip kriaučiai šventė Gcgu- 
Pirmąją.

šapos Darbininkas.

Pų piltų apie pusę po ait
ros prasidėjo programų pildy-’ 
mas. Pirmiausia simfonijos or-1 
kestras sugriežė Amerikos l 
tautinį ir darbininkų tarpiau-savo 
tini himnus » 
vin pasakė 
su paaiškinimu reikšmės dar
bininkų šventės. Paskiaus or
kestras sugriežė overjurą i' 
‘■^evitios Barzdaskučio”. Teno-I 
ras M. Kushclčvskv sudainavo * I
“Ruduo” ir “Ei l’chnem*” M. 
įsai va (kuri 1921 metais dai- 

koncerle) su- 
op. ros “Tos-

Marquette Park ir 
Chicago Lawn

iMarųuette Park ir (Jiicago 
Ln.\\n sueina j krūvą. Reikia 
pasakyti, kad čia nemažas bu- 
rytf lietuvių randasi. Gyvenan
tys čia lietuviai daugiausia tū
li savo stabas. Viršminėla apie- 
linkė labai graži. Ypatingai va
sara medžių daug ir namai 
gražiai apsodinti gėlėmis. Taip- 
gi ir Mar<|uelte Parkas yra dar 
jaunas, bet gražus, ant kalne
lio ir jau yra vieta Imnis loš-

ir mislc perleidžia kai že
maitis ožius per lanką ir tuo 
viskas užsibaigia. Bet jie pasi
lieka vis dar berk riais ir lau
kia kai gerve giedrios dienos. 
Well, tai tiek apie vyrus.

lis buvo ir informuotas apie 
ponios D. baisiąją ligą. Bet 
kuomet minėti jaunavedžiai 
įėjo j kambarį, tai jame buvo 
tamsu, lik staiga buvo uždeg
tu šviesa ir visos kūmutės šau
kė

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Žinomu, kur randasi lietuvių, 
ton randasi šioks bei toks ju
dėjimas tarp jų. 'lodei aš ban
dysiu jį trumpai apibudinti.

Vyrai
Mari|U(4te parke randasi ne

mažas skaičius vyrų. Bet rei
kia pasakyti, . kad Marquelte 
parko vyrai 
dalių miesto vyrų.
mus vyrai labai lėtus; kai 
vaikščioja, tai, rodos, nė kiau
šinis nuo galvos nenukristų.

Taipgi bus neprošalį ir apie 
bečkrius priminti apie bu
siančius vyrus. Jie mat čia ir 
nekokį “Jurgiai”, palys su mer
ginoms nesueina, mat \ neuno-

stiprise.” Po to 
viso sekė užkandžiai ir šokiai 
ir sykiu busiantieji jaunave
džiai gavo gražių dovanų.

'lai kaip matote, musų kraš
to kūmutės nesnaudžia ir ga
lima pasakyti,' kad pasaulio 

priklauso 
nuo beč-

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo* 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivus akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir sueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th Bt
• Phone Bnulevard 7581

“Drapiežnas dzūkas” iššau
kė Požėla arba Meversa ris- 

• * • »> *- J tis už penkis šimtus dolerių.
“Kam tos puikybės”, sako 

Požėla, ‘‘tegul Bancevičius at
važiuoja j kliubą ir atsiveža 
šimtą dolerių, aš ir už tą šim
tinę risiuosi su juo.” — N.

Ką kalba apie musu 
rengiamą parodą vo

kiečiai ir vengrai.

Moterys
Pas mus moterys turi di- 

ctžiausį “ciną” ir jos valdo “pa
saulį”. Jos vienos ir veikia. Pa
vyzdžiui, 27 dieną pereito mė
nesio vienoj vieloj ant Savv- 
yer Aye. buvo surengtas siurp
rizas. Buvo taip: ponia 1). pa
sikvietė kelt tą draugiu ir in
formavo jas, kad jos pašauktų 
panelę G., pranešdamas, kad 
būtent p-ia D. esanti ant smer- 
telno patalo ir
gyventi ant šios 
nės, reiškia 
Žinoma, 
minėtai p-lei G. reikalavo, kad 
ji tuo,jaus atvažiuotų ją aplan
kyti, ką ji ir padarė, atva
žiavo. Kuomet atvyko, jai bu
vo pranešta, kad gydytojas 
esąs dabar pas ligonę, todėl; 
prašė palaukti Imti kol jis1 
išeis. Bet ištikrųjų tai čia buvo1 
visai kitas laukimas. Mat mo-' 
terys norėjo surengti siurp- 
raiz party de1 tūlų jaunave
džių ir norėjo, kad minėti jau
navedžiai abudu atvažiuotų sy
kiu- <Bpt, dalykas įvyko kitaip 

_ ____ , — ’jiedu skyrium, atvyko. Ka
ras, tai per laikraščius paieško'da jaunavedis atvažiavo, tai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO .

Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus^ su pa- 
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri saVo 
kvite ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22034—Jonui Vaškini
22035—Motiejui Aleksandravi

čiui
3774—Liudvikui Stepanavičiui

3679—:Franciškui Jono Čipui
11282—Jonui Junevičiui
2219/-—Jievai ^Sirtautienei
3657—Paulinai Samoškienei
3667—Konstantui Kuplevskiui 22048—Ignacui Tropianskui 
3664—Barborai Gintarienei 22050—Pranui Lebedai
3689—Polkorijai Laurinavičie-22014—Onai Grigaliunaitei 

$760—Marcelei Norbutienei 
3746—Stanislovai Balnienytei

i 3768—Jievai Šimkaitei 
11290—Onai Grigutytei 
3773—Teresai Bartilienei 
3749—Antoninai Bukauskas 
3821—Antanui Staseliui

3706— Konstancijai Urbonienei 11145—Karolinai Juškevičienei
3707— Leonorai Jankauskienei 11183—Stanislovui Savicikui 
3715—Monikai Leščiauskienej 3334—Juozui Jankauskui

3402—Povilui Navickiui
20550—Veronikai Burbaitei

nei
3650—Tadeušui Žemguliui

22190—Adomui Danopui
3681—Elzbietai Lauraitienei
3656—Julijonai- Dantytei

20635—Juozapui Simonui
22195—Pranciškai Kniuštienei

(Tąsa » e -to pusi.)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su muaų
pleitom galimu'valgyu kiečiauiią mai
stą. Garantuojaine visą saro darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergikite aarc 
dantis, kad nekenktų juių sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Vokiečių ir vengrui 
išviso nesiskubina girti 
gūrai: laikraščiai rašo, 
blogai: laikraščiai tyli.

“Turtinga medžiaga,” 
Vienos laikraštis “Agramer 
Tagblatt“ ih ilgame straipsnyj 
smulkmeniškai aprašo muzė- 
.JŲ-

Eilė kitų laikraščių pabrė
žia, jog tai brangus istorijos 
paminklas.

“Mes dabar suprantame,” 
rašo vengrų laikraštis, “kocĮel 
nuo pat ryto prie parodos gru-j 

j dasi didelė žmonių minia,” - 
o paskui ilgame straipsnyj ap
rašoma pati paroda ir pabrė
žiama, jog surinktoji medžiaga 
turi didelės istorinės reikšmės.

3727—Mateušui Bražinskui 
3729—Antanui Aniukščiui 

24110—Monikai Andrėjauskie- 3149—Onaj Bukauskaitei 
20565—Viktorijai Tuskienei 
20575—Ignui llimkunui
3609—Marijonai Vaicekauskie

nei
2411 )6—A n tai i u i K aza ke vj či u i 
3672—Stanislovai Milkentaitei 
3658—A got a i • J u oz apa v i č i u te i 
3710—Onai Danielienei 
3705—Onai Lipeienei
3716—Onai VirkŠienei

Ž0632—Teklei Mačulytei v
20637—Antahinai Greičiunienei 3695—Tamošiui Vizgirdai 

3732—Broniui Bentauskiui 37?0—Alenai Banelienei
3714—Marijonai Mickevičienei20641—Augustai Paškevičienei 
3708—Elenai Užubalaitei 

20633—Onai Ramanauskienei 
3737—Juozapui Taniukiui 
3724—Juozapui Belškiui

nei
11287—Pranui Antanaičiui
22193—Jeronimui Vaičiuliui

3738 - Julijonai Bombliauskai 
tei

3701—Dominikai Norkevičiui
3721—Jie vai Mikalajūnienei
3725—Onai Ketvirtienei
3731—Bronislovai Ūsaitei

22196—Emilijai Grigulienei
22197—Julijai Kietaitei

3722- -F ra neiš ka i N akrošienei 
22031—Juozui Norkūnui ’ 
22046—Petronėlei šlepąvičienei 
55107—Marijonai čičirkienei

HITT AND RUNN——Wdl. Don’t Open'thc Door—It’s Jiggs—Hc Wants to .Cotnc In and Sober Up!

Kraujo Suirimai
Slaptos | Užkrečiamos 
Ligos Į Ligos

Gydomos geriausiu ir pas^kiningiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Lajcįcide gy
dymui yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis Kalėjo

M. Ross atpiginti kainas
35 S. Dearbom St nuo

Ėra Ar .vj

75

Dr. B.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klcsoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagili laivų.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai' milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausia^ pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, .PITTS- 
BUKCiH siuto greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas*savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiąms ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stale St., Chicago, III.

Ram mokėti perdaug už 
jūsų dantų taisymo darbų

M/5

EKSPERTAI BE SKAUSMO 
TRAUKĖJAI

Jus gal būt mokate daugiau už ju
sli dantų taisymų negu i 's vo
kuojame, bet tai nėra dal inį/ .:ns, 
kad jus gaunnate geresnį darbą. 
Gerumas musų dailiu nepalygina
mas, o prie to dar mes turime 
švarų ir sanitarį ofisą. 15 krėslų, 
7 specialistai.

Fleitas, $8 iki $25
$7 Tilteliai ........................   $4

PEOPLES DENTISTS
322 Sb. State Street 

Tarpe Jacksbn/ir Van Buren 
Imkit elevatorių iki 3 augėto 

Moterų patarnavimas
24 metui tame pačiame name

S*:30 ryto iki 8:30 vai. vakare
. Nedėlioj nuo 9 ryto iki J 2 vul. dienų.

$12.50 iki $5.00
Delei pasekmingų rezultatų ir labai, 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir/yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yn. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS .GYDYMAS 
už PUSE KAINOS

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dei gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą huo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Spccialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Kay Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Senini Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų GydyinnH $2 iki $5 
Gydymas Odos lipų — Acl.ne lOys, $3.
Rio Chcniic Kraujo Svrutn Gydymas, 110.
Pasitarimas ir Egratninacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl .Specialių 
. Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dcarborn St., kam p. Monroe, 

( Iticago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
• VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedelloj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
skaityk Naujienas.

BY HITT
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NAUJIENOS, Chlcagd, UI.

Lietuvių Rateliuose
» to pusi.)

Nepaprastas atsitikimas
Metinės sukaktuvės

Musų mylimas vyras ir 
evlis persiskyrė#,su šiuo 
smilų/ gegužės 3 d., 1921 
Turėjo 12 metu amžiaus,
ėjo iš Gauriškio valsčiaus 
Balandžio kaimo. Liko palai
dotas gegužės 
mirro kupinėsi*,

m.

d. šv. Kazi- 
Pamuldos at

sibus ‘.prudoj. gegužės 6 d., 
1925, šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Prašome giminių, dranga 
ir pažįstamų dalyvauti pa
maldose. Mes tave nn limo iv 
amžinai neužmiršime.

Nulindo motelis ir vaikai
Petraa, Antanas

I.iet, Auditorijoj, geg. mėn. 
10 d. Polos Tendžiulytės bene
fise, kurį jai ruošia Vaičkaus 
Dramos Teatras dalyvauja žy
mioj 
verta

Iii ne.

Musų irylinui duktė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 7 metų amžiaus, gegu
žės mėn. I dieųą. 1925 m., 
3:15 valandą nle. Gimė 
(hkagoje. ,1‘alil 
nuliudimr tėvus

dideliame
Kulias pa

4532 s<>.
kitvei'Kf. tfertužčs 7 <1. Sval 
iš ryto iš namų 1532 S. M" 
Zuit St. j Neku“ 
ino bažjtyėiąi o ten bus 

Kazimiero’

rolėj gilios pagarbos 
seniausia (’.hicagos arlis- 
dramaturgč Marė Dundu- 
,li kaip vargo pelė, tųsoj

25 metų nuilslamai dirbo lietu
vių teatro pandai. Nors sun
kus buvo laikai, tankiai vietoj 
užsipelnyto pągirimo gaudavo 
ironišką nusišypsojimų, bet 
šiandien per jos ranką perėjo 
daug Chicagos scenos mėgėjų 
'(itislų; ačiū jai šiandien yra 
įsigijusių scenos techniką, ku
rio greitame laike perėję dar 
per teatrų J. Vaičkaus, puoš 
musų jaunų scenų. Ji veikale 
‘‘Menas ir Meilė” vaidins role 
aitistės nustojusios halso ir 
bus P. Tendžiulytės, lo vaidi
nimo beneficianlcs, auklėtoja 
—paimlia, siekiančios prie 
žvaigždžių jaunos artistes, ne- ■ UHČ ■« »M <]>>■- MII H V v<-n: tTIO

huiigomis kovoti. Apie kilus 

dvvius artisto iškilrnint/o vai 
(lininio kita svk. 'J* •

nis vargas, čia priseina netik čieti iš kitų nelaimes?. Ar las 
dirbėli prie tealro, bet kariu rašytojas bulų skubinęsis pra- 
kovoti ir su žmonių apatija, ne- nešti, jei su juo tai butų alsi- 
paisymu ir visišku atšalimu likę? Anniplol, butų tylėjęs 
prie lietuvių dailės; priseina 
kurti teatrų iš labai žalios ir 
silpnos medžiagos, be paramos 
inteligentiškesnių spėkų. Rezul
tate vaidinimai duoda nuo
stolius ir tenka artistams ne
tik labai sunkiai dirbti, bet ir

' skursi i
Mes, 

geg. 10 
d i tori jų 
tistains, 
irie, j 
m u ir 
remti visomis

materialiai.
c 1 ii eag i eč i a i, turėtum ėm 

d. užpildyti Liek. Ali- 
ir parodyti musu ar- 
kad mes juos gerbia- 
sunkų i darbą įverlina-

norime tą jų darbą pa
savo išgalėmis.

—.... . .... . ■ ............ .

ISRENOAVOJIMUI
Antradienis, Geg. 5 cL, 1925

kapines.
Visus gimines, drav 

pažibamus kviečiame 
vauti laidotuvėse.

Tėvai: Barbora
Kazimieras

Laidotuvėse 
graborius I. J. Z

Tel. Blvd. 5203

ir
Žebeliai,
patarnauja

Po lietuviškąja Chicago 
besidairant

GYDOME VYRUS 
$50 $10

Iki tolimesniu pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Trys svarbus parengimai
Dabar chicagiečius laukia 

trys "svarbus parengimai. Tai 
viešas Chicagos lietuvių pro
testas prieš Lenkijos konkor
datą
los Tendžiulytės 
Vilniaus 
koncertas 
naudai.

su Vatikanu, artistės Po- 
benefisas ir 

Vadavimo ‘ Komiteto 
Vilniaus našlaičių

Vilniaus našlaičiu koncertas
> * *

Vilniaus lietuvių našlaičių 
naudai koncertas bus gegužes 
17 d., Uetuvią Auditdrijuj. Tai 
bus paskutinis koncertas šį 
pavasarį. Nežiūrint mažos 
įžangos, koncertas busiąs ne
paprastai geras. Dalyvaus ne
tik lietuviai artistai, bet ir sve
timieji ir tai žymiausi daini
ninkai, pirma kartą pasirodan
tys lietuviams.

Vilniaus našlaičių šelpimas 
yra būtinai rr.’knlillgns dni’bas. 
I-:»i jnoM moto iA ti-
(’dt, o lietuviai, būdami netur
tingi, sunkiai kovodami ir/, lie
tuvybę ir patys Imdami reika
lingi pagelbos, nepajėgia duoti 
tinkamų pagelba našlaičiams; 
nors visgi jie rūpinasi jais, pa
laiko prieglaudas ir atiduoda 
jiems viską, kų tik gali.

Jeigu jau svetimieji Vilniaus 
našlaičių šelpimą remia ir da
lyvauja koncerte, tai musų vi
sų pareiga irgi yhi dalyvauti 
tame koncefte ir nors tuo pa
remti 
netik
tenka, bet dar priseina kęsti ir 
nuožmią prispaudiko ranką.

tuos vargšus, kuriems 
našlaičių vargą vargti

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yru pavojin- 

sor- 
esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

§ §
Protesto Mitingas

šiuos tris parengimus turė
tų pasižymėti kiekvienas chi- 
cagietis ir būtinai į juos alsi-

ga. Ai 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės 
no 
rijoj

dėl pil- 
laborato- 

išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir de) užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, slapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su. kiekvie
nu vyru kurie kenčiu nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

606 S” “914”
TIKRA PAGELIA

(čirSkimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriaukius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų j>aci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite z elevatorių iki 12 augšto)

I)r. W. K.
Register, 

109 N. Dearbom 
St., .12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Protesto /mitingas bus atei
nantį sekmadienį, gegužės 10 
dienų,’ 1:30 v. po piet, Lietu
vių Auditorijoj. Rengia jį Vil
niaus Vadavimo Komitetas, pa-Į 
dedamas kitų draugijų ir vi-i 
suomeninių organizacijų. Kal
būs visų srovių žymesnieji kai-j

Protestuoti prieš tų konkor-i 
dalų xyra būtinas reikalas, nes 
tuo konkordatu Papa užgyrė 
plėšikiškų Želigovskio žygį ir 
atidavė musų sostinę Vilnių 
Varšuvos priespaudai- Prieš 
šitokių neteisybę* mes negalime 
tylėti ir turime, susirinkę j di
delį masinį protesto mitingą, 
sušukti kartu su Kauno lietu
viais: “šalin Papos rankos nuo 
Vilniaus!” Ir tai sušukti taip, 
kad tą šauksmų išgirstų netik 
Vatikanas, bet ir pati plėšrioji 
Varsa va.

Ar jus žinote, kad
Klaipėdoje vokiečių gimnazija 

praktiškai paliko be mokytojų, nes 
visi mokytojai i“ 
tijų. Aj- 
yra sui 
sėlius. Kurie apsaugoja 
žimo ir susilankstymo; 
llelmarų jus gaunate pirmos 
sos padėjime, 
tinis cigaretas yra geras.

išvažiavo į Vokie- 
jus žinote, kad Hehnarai 

i popierinius bak- 
nuo sulu- 

kiekvieną 
|HH k le-

Pirinutinis ir pasku-

. \ •• . -

Mes turime dalyvauti pro
testo mitinge, mes turime pa
remti Polų Tendžiulytę ir 
turime sušelpti Vilniaus 
laičius.

mes 
naš-

S S
Klausia “Draugo” •

Pereitų mėnesį pasimirė .L 
Valužis. Žmogus buvo visai ne
turtingas ir jo laidotuvėmis te
ko rūpintis keliems jo arti- 

", miems draugams. Po laidotu-
I •vių kokis ten prisimetęs jo 
draugu rašo “Drauge” ir pik
tinasi, kam apie jo mirimų bu- 

į vd skelbiama “bedievių” laik- 
j rašty, o ne broliukų.

Vienas velionio draugų, ku
ris daugiausia Valužio palai
dojimu rūpinosi, prašo pa-, 
klalisti “Draugo” ir jo rašyto
jo:

1. Kodėl tas rašytojas pats

jis yra toks- geras katalikas? •
2. Jei jis yra toks geras ve

lionio Vahižio draugas, lai ko
dėl jis nedalyvavo jo laidotu
vėse?

Be to' jis norėtų žinoti tų 
šytojų, todėl prašo, kad 
paskelbtų savo pavardę ir 
resų.

ra- 
j’S 

ad-

^ §) § ‘
Vienas brightonpark ietis ra-

Tendžiulytės benefisas

Tų pačių dieną ir toj pačioj 
Lietuvių Auditorijoj, tik vaka
re, bus artistes Polos Tendžiu- 
lytės benefisas. Bus statoma 
‘*Daile ir Meilė”.

Artistei Tendžiulytei sukan
ka dešimt metų kaip ji daly-' 
vauja scenoje. Tai yra trum-! 
pas laikas artisto- gyvenime, i
Bet lietuvio artisto gyvenime šo: 
tai yra ilgas laikas, nes pergi- 
ventas pats sunkiausias laikas su mergina važiavo 

teatro net.
■ žioioti 

yra visai , ir mėnulio šviesos pažiūrėt. Į 
trumpų laiką ištiko muštynės, 

pirmų lietuvių Akys jau buvo aptemę ir ne
matė kur laukan sprukti. Pa- 

pargriuvo, o

“Pereitų ncdčldienį vaikinas 
pasivaži- 

Pirmiausia sumanė va
dint drąsos’ išsitraukti

— nuolatinio lietuvių 
kūrimosi laikas.

Lietuvių teatras 
jaunutis. Tik 30 metų praėjo 
kaip pastatyth 
kalboj veikalą Lietuvoj Pa
langoj. Ir į tą trumpą laiką ndė bebėgdama 
jau spėjo susikurti nuolatinis ponaitis paslydo ir .nosį susi- 
ir tai. £ana geras teatras. Ta
me kūrybos darbe gyvai teko nepamėgo Brighton parkiečių”. 
dalyvauti ir musų boneficiantei 
Polai Tendžiulytei. Teko sun-

mušė. Mat Town of lakiečiai

Mel-
manęs ne-

Rašytojas dar priduria:
------ --------- __ _ , džiu pagarsinti, bet 
kiai dirbti ir vargti, nes kjok- išduokit/’ 
vienos kūrybos darbas yra sun-!
kus.

Vieton pasilsėti po sunkaus U'it kodėl 
darbo, Pola Tendžiulytė betgi. šiam nesmagumui 
atvyko Amerikon padėti kurti kus, tuoj skubinamąsi 
A’merikoje i 
teatrų, čia irgi jų laukė dar’ty? Kodėl mes .visi taip grei- 
sunkesnis darbas ir dar didės- tųs smerkti kitus, ar pasity-

Išduoti
§ § 

rašytojo 
net jei

neišduosiu, 
ir mažiau- 
kitam įvy- 

  r  -  _ j v._,——„..TJ rašyt 
nuolatinj lietuvių ir prašyt “pagarsinti” laikraš- 

“ “---------------------“ "----------------“---------- ' a rr • a • ♦

X ' '1 I "lt * iV i *

^u;da*^id

Anniplol, 
ausis suglaudęs- Bet apie 
lūs lai kas kita.

Butų daug geriau mums 
siems, kad vieton džiaugtis 
tų nelaime, mes visi kalbėtu- 
mėm vien tik apie gerų ir su 
tokiu pat paskubumu praiteš- 
tumėm vien tai, kas ką gerto

BICNDON 6 šviesus kamba
riai, garu šilddmi,. sale Lietu
viui Auditorijos.

vi- 3129 S. Ihilsted St.

Blogo visur pilna yra; kel
kime tuos, kurie gerą daro, o 
ir palys gerai darykime.

—Viešintiškis.

RENDON KRAUTUVfi ir gyveni
mui kambariai, 3149 So-. Morgan St„ 
vieta tinkama aptiekai. čia 
aptinka* per daug metų. /

Ignatius Chap and Co., 
31-st and Wallace Sts.

buvo

’ RAKANDAI
^llSH)n)?M 7ak?m(hri 

ruimų pigiai. Geram stovyje. 
'Galioja matyli nuo 6 vai. va
kare, 2 lubos iš užpakalio.

T. Zaslauskis
701 \V. 31 Str.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME
K.-is nori pirkit, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farnias, lotus, 
taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.
NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Bluc Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24
Pradžia 10 vai. ryto.

ir

ROSELAND Gegužio 5 <|. 7:30 
vai. vakaro 
1091)0 So. Michigan Avė. jvyks Lietu
vių Improvement .ir Bcnpfit Kliubo 
susirinkimas. Kliubo nariai, kurie 
pcrsikčlėte gyventi kitur priduokite 
savo tikrus antrašus. Visi Kliubo 
nariai atsilankykite paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų, kurie 
turi būti apsvarstyti.

Tamašauskas sek r.

Aiišios kambariuos*,

“Birutes” valdybos nariai laikys 
susirinkimą, utarninke, geg. 5, š. m. 
Raymond Chapel. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. — Sekretorė.

Namų

trečia 
vakare

Susivienijimas Lietuvių 
Savininkų ant Bridgeporto, 
savo mėnesini susirinkimą 
dieny, 6 gegužės, 7.30 vai. 
(’.hicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133
So Halsted St. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku ir atsivesti 
naujų narių prisirašyti. Visi Lie
tuviai Namu Savininkai yra prii
mami. —Gulbinas, rašl.

Jaunuolių Orchestro mėnesinis 
susirinkimas jvyks gegužio 6 d. 8 
vai. v ak. Mark \Vhile Sųuare sve
tainėje. .hmnmSIiai pribukite nuo 
koncerto liktrš'i'us tikieltis priduo- 
kite. Taipgi pribukite ir Jaunuo
liu tėvai. —A. Schultz, rast.

APSIVEDIMAI
PA IEŠKAU MERGINOS APS1 VE

DIMUI nuo, 20 iki,25 metų senumo. 
Meldžiu su laišku pri.Mųsti paveikslą. 
Aš vaikinas 36 metų; turiu savo pra- 
pertę ir moku gerą ir pastovų darbą.

Laišku Naujienos, 1739 So. Hals-
' ted St. ■ Box 532

ĮVAIRUS SKELBIMAI
*....... . ........ .........

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Preė..

■ I , ............ * ■— ...................................... INI

----------------------- - --------------------------------------------------------- ------------- 1------------

BAGDONAS BROS.
M0V1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
I.ong distance handlin&r* 

Turime daug metų patyrimą.
3406 8b. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.-

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted ,St. Hayjnarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN ‘ BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

> . ................ — I ! llllll

GALIU prižiūrėti dvi mažas 
mergaites tarpe 1 ir 3 metų. Ge
ri namai, privatinė šeimyna, $8 
į savaitę už kiekvienų. Mrs. An- 
na Visgaitis, 1516 NMaplevvood 
Avė. Brunswick 5846 po 6 v. v.

PENTUUO.IU ir popierauju ba
rnus, ląipgi ir iš lauko pusės peų- 
tuoju. Taipgi njuo sienų popierius 
nuvalau. Kaina sutiksim. Kreip-

Jonas Kiųzgaila, 
715 W. 28 St.

Phone Victory 6559

kitės 
į .

’.»i,iiiMA£

PASIRENDAVOJA 2 fintai 
-po 5 kambarius. Naujos mados 
įtaisymai.

Atsišaukite
1229 So. 49th A ve.

po 6 vai. va k.

PASIRENDAVOJA 4 kamba
riai sti gazu, elektra, 
kad butų maža šeimyna, 
tas švarus ir geras.

Atsišaukite
3811 So. Parnell Avė.

Noriu,
Bu-

BENĮ JAI garadžius gana pa
togioje vieloje ir garadžius 
įrengtas gana patogiai. Kam 
reikia tokio garadžiaus kreip
ki Irs šiuo antrašu:

33112 S<>. Kn><-i-nl<1 A ve.

SIŪLYMU KAMBARIU
RENDA1 šviesus kambarys 

dėl blaivo vaikino ar merginos 
Atsišaukite j Aušros knygyną.

3210 So. Halsted Str. 
Box 216

JIESKO DARBO
SENYVAS žmogus paj ieško dar

bo prie namų prižiūrėjimo arba 
prie lietuviškų kapinių dirbti. Yra 
geras žmogus, darbininkas ne 
girtuoklis. Kam yra reikalingas 
toks] žmogus, meldžiu atsišaukti.

1 3219 So. Halsted Str.
Antros lubos nuo fronto

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI pardavėjai muzika- 
liškij instrurtibhtų, alga Ir komisas. 
Garantuojama uždarbis iki $60 j sa- 

ę. Atsišaukite ypatiškai iš ryto 
12 dienos kas dienų.

MILLER BROS.
11241 So. Michigan Avė.

_________________!

REIKALINGA 20 KARPENTE- 
R1Ų. Suprantančių gerai darbą prie 
naujij bildingų, darbas ant visados. 
Unijos mokestis.

Kreipkitės:
•2001 So. Halsted St. po 6 valandų 

vakare

REIKIA -
< patyrusių beilerių prie, elek
trinio preso j junk šapų.

Goldman
1017 So. Fairfield Avė.

—,------- -
BEI KAI INGAS vaikinas j 

Buiinį. Geistina, kad balų 
Lunch Kiiiniy ir suprantąs 
t >kį darbą.

Kreipkitės

Lunch
dirbęs

apie

BEIKIA DVIEJŲ AGENTŲ dirb
ti j real estute ofisą, patyrimas 
nereikalingas. j

Del platesnių žinių kreipkitės 
na.s:

Ch P. SUROMSKIS
3352 So. Ha|sted Str.

Tel. Boulevard 9641

BEIKI A vyrų pardavėjų. Darbas 
geras ir pelningas, nuo $4000 iki 
$5000 j melus. UŽtikrinam, nepn- 
lyi-usius greitai išmokinsiu!. Atsi
šaukite greitai, nuo 10 iš ryto iki 
1 vai. po pietų; šių visą savaite 
arba utarninko vakarais nuo L 
iki 8, klausikitc Mr. V. Lėkis, Sales 
manager, room 849 ll-st National 
Bank' Building. 68 W. Monroe St.

Chicago, III.

1 vai. po pietų; šią visų savaite 
arba utarninko vakarais nuo 6 
iki 8, klausikitc Mr. V. Lėkis, Sales

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai. Tu

riu parduoti tuojau 
pianų, vartotas 4 men 
kitus rakandus 
Pard įlosiu dalimis. 
Winchestėr Avė.

grojiklį 
pv taipgi 

pigiai- 
5601 So.

DIDELIS bargenas, 5 kamb. 
vėliausio styliaus rakandai ir 
gražus fonografas, turi būt 
parduota labai greit ir pigiai, 
viskas kaip nauja. Gera proga 
jaunai porai, 1922 S. Kedzie a v

PARDAVIMUI GROSEBNP.
PARDUODU PIGIAI

ATSIGAUKIT
3336 So. Lowe Avė.

PIANAS IR FONOGRAFAS
GRAŽUS Riešuto medžio Pla- 

yer Pianas už $175.00 su ben- 
čium, 50 rollių ant lengvių iš
mokėjimų.

PIIONOGRAFAS Counsolc 
naujas $59.00 su 25 rekordais.

3343 So. Halsted St.
pirmos lubos

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3362 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti a r b a 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namu. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS (’O.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 4571

MAINYSIU arba parduosiu mažą 
Dry good.s ir .čeverykų krautuvę. Ge-i 
ra vieta dėl kriaučlaus, mainysiu ant 
loto, automobilio arba namo.

A įsišaukite t iiojaus:

y PARSIDUODA GROAENNfiS 
krautuvės fistures, labai pigiai, nes 
turi būt parduota greitu laiku.

Kreipkitės:
K. Masiukas

4501 Sof Troy Str.

ijetuviv snnmviWA
2 f hitų, 4-4 kam baii t lĮjmu fi

nis namas, elektra, moderniŠkaR 
plumblnaras, P. karu garazlžius. 
Netoli milijoninio teatro. TIK- 
BAJS BARGENAS, kaina $1300, 
cash $1000 ir išmokėjimais, pa
gal sutartį.

2031 W. 35th St.
Tel. Lafayette 0909

GRŲJIKLIS PIANAS
Iš priežasties apleidimo miesto par
duosiu tiktai už — $110.

,Su benčiumi ir 150 rolių. Geriems 
žmonėms išmokėjimais. Pianas gera
me padėjime.

812’- W. 63-rd St., 1-st floor .

PABDAVIMUI kendžių, cigarų, 
notions, delicatesei! storas ant kam
po; visokių tanių apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas per daugelį inetųį 
pigi renda su keturiais gyvenimui 
kambariais. Parduosiu pigiai.

, 4091 S. \Vells St.
Vienas blokas j vakarus nuo 

Wentvorth Avė.

PARSIDUODA kriaučiaus 
biznis, gera vieta geram kriau- 
čiui. Parduosiu nebrangiai.

Atsišaukit,
3612 So. Halsted St., 

Chicago,
-------------- --------------- ,----------

PABDAVIMUI GBOSERNfi, ge
ra vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta. 4 kambariai dėl gyvenimo. 
1 mašinai garadžius. Parduosiu pi
giai.

Nepraleiskite progos
4422 So, Donore SI. .

PARSIDUODA Gučcrnč ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

namai-žeMe
NAMAI-ZEME

Chicago Title and Trust 
Company Trustees, parduo
da labai pigiai 6 kambarių 
medinj namą, North Shore 
Highlands ant Buckley 
Road prie pat Green Bay 
Road, netoli Michigan eže
ro. Vieta labai graži ir 
bižniava, 100 pėdų pločio ir 
252,45 ilgio; labai gražus 
sodnas; daug obuolių ir gra
šių, reikia įmokėti tik 
$1,600 ir po kiek nori ant 
mėnesio. Dodame per 5 
metus. Viso $8000; už cash 
$400 pigiau.

Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS 

General Mngr. 
849 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St.

‘ Chicago, UI.
Telefonas Randolph 7400

PARSIDUODA NAUJAS NAMAŠ 
ir spft drink biznis. Namas 3 metų 
senumo, garų šildomas. Geru vieta 
bizniui.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Bos 533

REIKALINGI LOTAI, kas tik tu
rit kokj lotą ant Brighton Park ar 
South Side, atsišaukite pas mus. Mos 
turime keletą laukiančių pirkėjų. 
Taipgi turime gerų namų mainyti 
ant lotų bile kur. Atsišaukite

Joe, Vilimas,
4405 S. Fairfield Avė.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių mūrinė 
cottage, karštu vandeniu šildo
ma, yra elektra, vana. Atsi
šaukite

3125 So. Wallace St.
’ ' K

PARDAVIMUI medinis namas 4 
pagyvenimų po 4 kambarius su elek
tra ir beizmentu. Parsiduoda labai 
pigiai.

Atsišaukite 
3609 So. Union Avė. 

-------------------------------------------------
1NVESTMENTAS ABBA NAMAS 

2 augštu mūrinis namas ant kam
po, karštu vandeniu šildomas, tri
jų augŠtų^. 4 karų garažas, 7 kam
barių Jaltai. Galima vartoti dėl 
rooming house. įplaukų *2,5011, 
kaina $16.000, išmokėjimais. Pahia- 
tykit namą.

3659 Sp. Union Avė.
Boy P. Morrison, 29 S. La Šalie St 

Phone Stale 7667

PABDAVIMUI naujas, 12 fialų 
mūrinis namas, garadžius, Ketva- 
nee boileris, iee baksai, gasiniai 
pečiai, visur aržuoliniai trimingai, 
randa j mėnesį $764, kaina $(j.3,110(1 
įmokėti $12,000, kilus mėnesiniais 
išmokėjimais. Paktai randasi.

6029 So. 'laiman Avė.

PABDAVIMUI muro biznųivas 
namas geriausis kampas ant Brid
geporto So. Halsted ir 32 gal. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Bashinski 
6338 So. Mozart St.

MŪRTGECIAI -PmOŠ
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
' 1 ■■■ ■ ■ ■" ■ *

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. ' Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei 
kitę šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, iii.
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