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Graikija veržiasi 
karan

Vergija Abisinijoje
Rumunija prieš Rusiją

Lenkai taiko pulti Danzigą
Graikai džiaugiasi, kad 

gali kilti karas su 
Turkija

Graikai priešinasi kontribuci
joms. Francija remia Grai
kiją.

ATHENA1, 17. — Karo de- 
besys, kuris renkasi artimuose 
rytuose ir galintys iššaukti 
Graikijos ir Turkijos karą, 
gimdo čia didelį džiaugsmą. 
Visi Athenai sujudo užgirdę, 
kad buvęs premieras Venize- 
los padavė Turkijai ultimatu
mą, reikalaudamas, kad Tur
kija atšauktų savo kontribuci
jos reikalavimus.

Užsienio reikalų ministerija 
tvirtina, kad Graikijos ekono
minė ir finansinė padėtis pa
gerėjo. Graikijos drachma ir 
gi kila ir per pastąrasias dvi 
savaites pakįlo veik dvigubai.

Daugelis oficierių prašosi 
tarnauti Trakijos fronte. Pre
mjeras Gonatas bandydamas 
nustelbti sujudimą sako, kad 
ultimatumas dar nereiškia ka
ro, jei bent Laiisannos konfe
rencija pairtų.
Francija dabar remia Graikiją.

PARYŽIUS, geg. 17.—Fran
ci jos užsienio reikalų ministe
rija išdėstydama Fra ne i jos nu
sistatymą Turkijos-Graikijos 
krizy parodė, kad ji dabar re
mia Graikiją, vieton Turkijos. 
Ji sako, kad prisiėmimas kont
ribucijos yra prisipažinimas 
prie kaltės. Jeigu Graikija nu
sileistų ar butų priversta nusi
leisti, tai'pasaulio akyse pasi
rodytų, kad ji yra kaltininkė 
už Turkijos-Graikijos karą, o 
tam Francija netiki, nes Grai
kija nebuvusi kalta už karą.

Turkija susopinusi Grai
kijos grumojimu karu

Graikija veržiasi k ar a n ir turi 
sutraukusi didelę kariuome
nę palei Turkijos rubežių.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
17.— Turkų ir talkininkų bai
me, kad graikai gali iššaukti 
naują karą artimuose rytuose 
tebeditA^ja't Llautsan/nos žinioms 
yra nepatenkinančios. Venjize- 
los vis dar tvirtina, kad Grai
kija nemokės kontribucijos, o 
Turkija sako, kad kontribuci
ja yra būtinai reikalinga, ir 
visai nenori skaitytis su tuo 
faktu, kad Graikijos iždas yra 
visai tuščias.

Talkininkai mano,-kad ga
lų gale turkai nusileis, ar pri
ims mažą kontribuciją, bet 
tai gali įvykti kada jau bus 
pervelu.

Graikijos armija yrą gerai 
prirengta. Ekspertai, kurie 
matė Graikijos kareivius palei 
Marica upę sako, kad Graiki
ja dar niekad neturėjo tokios 

geros armijos, o ir karinis 
ūpas yra labai didelis. Graiki
jos armija palei Marica upę 
susideda iš penkių pėstininkų 
divizijų ir vienos divizijos ka
valerijos, dar dvi divizijos yra 
laikomos atsargoje. Tie karei
viai yra prisirengę pradėti puo
limą už valandos po gavimo 
įsakymo. Turkijos gi armija 
Trakijoje yra visai mažylė.

Talkininkai mano, kad grai
kai gali pasiskubinti ir nieko 
nelaukdami pradėti puolimą, 
kad paskui prieš talkininkus 
pastačius jau įvykusį faktą. 0 
praeitis parodė, kad jei kartą 
tokie dalykai įvykdavo, tai tal
kininkai nieko ir neveikdavo. 
Graikijoj gi karinis ūpas la
bai didėja, nes tai esanti pa
skutinė proga jų šaliai. “Jei 
mes dabar nekariausime, tai 
Graikija yra žuvusi,” pareiškė 
vienas graikų generolas. “Tal
kininkams apleidus artimuo
sius rytus yra tikras dalykas, 
kad karas iškils už kelių mė
nesių. Turkai tada paims Va
karų Trakus, o bulgarai Ka- 
vallą. Graikiją paliktų mažes
nė, negu kad ji buvo 1910 m. 
Musų aukos buvo perdaug di
delės, kad tai prileidus ir mes 
verčiau kariausime dabar, ka- 
ka turime reikalą tik su vie
nu priešu, kurį mes tikrai ga
lime sumušti.”

Turkai yra labai susidomė
ję tokia padėtimi.

2,000,000 vergą 
Abissinijoj

Vergija ten tvirtai tebesilaiko 
ir prekyba vergais nuolatos 
didėja.

GENEVA, geg. 17. — Tau
tų sąjungai pranešta, kad Abi
sinijoj, Afrikoj, yra daugiau 
kaip 2,000,000 vergų abiejų ly
čių. Prekyba gi vergais netik 
nemažėja, bet dar po karo kas 
met vis didėja.

Abisinija paskelbė, kad ji 
prašysianti ją priimti į tautų 
sąjungą, bet jai pranešta, kad 
ji pirmiausia turi panaikinti 
prekybą vergais pirm negu jos 
priėmimas bus svarstomas.

Rumunija nutraukė derybas 
i su Rusija

Atsisakė pripažinti Rusijos val
džią ir įteikė atstovams pas- 
portus.

BU’CHiA RĘSTAS, geg. 17. — 
Derybos tarp Rusijos ir Ru
munijos apie prekybos sutartį 
nutruko, kada Rusijos atstovai 
pareikalavo, kad Rumunija 
pripažintų Rusijos bolševikų 
valdžią. Premieras Bratiano 
atsakė, kad jei padarymui pre
kybos sutarties yra reikalin
gas pripažinimas bolševikų 
valdžios, taj Rumunija apsiei
siantį įr be tos sutarties.

Rusijos atstovams tapo ati
duoti jų pasportai.
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Lenkija norinti pasigriebti 
Danzigą

Želigo/skis jau sukinėjasi po 
Danzigą, kad užėmus ir tą 
miestą, kaip kad jis pasigrie
bė Vilnių.

BERiLINAS, gegužės 17. — 
Iš Danzigo pranešama, kad 
Lenkija pienuoja padaryti per
versmą ir pasigriebti Danzigą, 
kad tuo išrišus muitų ginčius. 
Gen. Želigovskis, kuris pasi
griebė Vilnių, slapta apsilan
kęs Danzige ir apžiūrėjęs uos
tą ir apielinkės kalvas.

Žel i gc v s k i o a p šilan k y m a s
labai sujudinęs Danzigo gy
ventojus, nes tai patvirtinta, 
kad Lenkija nori pagelba ka
riuomenės pasigriebti tą mies
tą. Vossische Zeitung tvirtina, 
kad Lenkijos kareiviai jau yra 
sukoncentruoti Lenkijos kori
doriuje ir kad Lenkija pienuo
ja užimti muitines ir pašalinti 
Danzigo valdininkus, o pasta
tyti muitinėse lenkus.

Lenkijos valdžia 'užginčija 
visiems šitiems gandams ir 
tvirtina, kad ji niekad ir ne
maniusi kliudyti Danzigo ne
priklausomybei.

Kunigas nuteistas už 
prigaudinėjimą

11 kitų bankierių ir biznierių 
nuteista už prigaudin^jimą 
tveriant korporaciją.

OMAHA, Neb., gegužės 17. 
—Kun. Charles 41. Rogers iš 
Lincoln, Neb. liko federalinio 
distriktp teismo priteistas už
simokėti $2,000 pabaudos už 
vartojimą pašto prigavingiems 
tikslams. Vienuolika kitų žmo
nių, jų tarpe daug žymių ban
kierių, biznierių ir net milio- 
nierių, taipjau ir vienas valdi
ninkas, .irgi liko nuteisti, Nie- 
kurie jų be didelių piniginių 
pabaudų gavo dar ir kalėjimo. 
Juos visus nuteista dėl organi
zavimo Colonial Timber and 
Coal Corporation, Charleston, 
W. Va.

Be minėto kunigo nuteisti: 
L. B. 'Fuller, “title” egzami- 
nuotojas iš Kansas City, užsi
mokėti $1,000 pabaudos; ad
vokatas Matters iš Omaha 5 
metams kalėjimai! ir užsimo
kėti $10,000; mjlionierius Sti- 
ckel iš Kerney, Neb., 2 metai 
kalėjimo ir $10,000; buvęs 
bankierius Mathevvs iš Omaha, 
5 metai ir $10,000; buvęs an
glių pirklys Sundėrland iš 
Omaha, 1 metai ir $10,000; du 
auditoriai ir trys bankieriai po 
$1,000 pabaudos užsimokėti.

Grasia didelis streikas
NEW YORK, gegužės 17. — 

Darbininkų vadovai paskelbė, 
kad birželio 1 d. sustreikuos 
apie 80,000 namų budavotojų, 
jei kontraktoriai iki to laiko 
neišpildys darbiniknų reikala
vimų. Jie reikalauja pakelti al
gą po $1 į dieną.

Ateinantį pirmadienį ketina 
sustreikuoti malioriai New 
Yorke ir 22 kituose miestuose. 
Jie irgi reikalauja pakelti al
gą po $1 į dieną.

Derybos su mallioriais ir 
namų budavotoja(is tebesitęsia.

SOUTH BEN-D, Ind., gegu
žės 17. —Trys vietos high 
school mokiniai, visi paeiną iš 
turtingų šeiminų, liko nuteisti 
nuo iki 14 metų kalėjimą už 
vogimą automobilių ir apiplė
šinėjimą žmonių gatvėse. Jie 
prie kaltės prisipažino.

Gatvekarių kompanija pa
reikalaus karferią 

pakėlimo
Reikalaus pakelti karterius iki 

8c. May oras Dever tam nesi
priešins.

CHICAGO. — Finansininkų 
rateliuose vaigšto gandų, kad 
Chicago neužilgo vėl turės 8c. 
karterį. Gatvekarių konipanija 
panaudoslianti darbininkų rei
kalavimą pakelti algą po 10c. 
į valandą, kaipo priežastį pa
kilimui karterių.

Maycras Dever sutinkąs pri
imti 8c. karferį, jei tik butų 
išvengta streiko. Tečiaus tam 
pakėlimui karterio gali pasi
priešinti Illinois prekybos ko
misija ir gubernatorius Sinall, 
kuris la/ikosi reikallavimo at- 
steigti senąjį 5c karferį.

Gatvekarių kompanijos pre
zidentas Blair tarėsi tuo daly
ku su mayoru Dever ir rodė 
jam jau prirengtą peticiją dėl 
pakėlimo karterio. Peticija 
bus paduota prekybos komi
sijai.

Duotyjtonomij?
JERUZOLIMAS, geg. 17.— 

Oficialiniai paskelbta, kad An
glija yra prisirengusi suteikti 
autonomiją Transjordanjjos 
valdžiai, jeigu su tuo sutiks 
tautų sąjunga. Jei butų sudaly
ta konstitucinės fbrmos vald
žia, duodanti Anglijai galimy
bę išpildyti savo internaciona
lines obligacijas linkui tos ša
lies, tai Anglija sutinka paskel
bti tą Palestinos teritorijos da
lį, kuri yra į rytus nuo Jorda
no autonomine ir nepriklau
sančia nuo Samuel administra
cijos.

Taikosi su Meksika
MEXICO CITY, geg. 17. — 

Pusiau, oficialiniai paskelbta, 
kad Jungt. Valstijų ir Meksi
kos atstovai, kurie veda de
rybas apie Meksikos pripažini
mą, susitaikė penkiiĮis svar
biais dalykais aliejaus klausi
me. Del dviejų punktų, kurių 
dar neišrišta, Meksikos delega
tai pareikalavo iš savo val
džios naujų instrukcijų.

PARYŽIUS, gegužės 17. — 
Nežiūrint oficialinio tvirtini
mo, kad Anglijos premieras 
Bonar Law išvažiavo į Angli
ją, jis vis dar tebėra Crillon 
hotely, Paryžiuje. Jis gyvena 
ten slapta, apsuptas didelio bū
rio privatinių ‘štnipų. Premie
ras, esą, labai serga ir yra po 
strolpia daktarų priežiūra.

Streikuoja gatvekarių darbi
ninkai.

SGHENECTADY, N. Y., geg. 
17.— Schenectady Railway Co. 
darbininkai sustreikavo ir 
gatvekariai nevaigšto ne tik po 
miestą, bet ir į kitus artimus 
miestus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 17 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 26,009 dolerių 
banką buvo skaitoma Amerikos ptatf- 
rais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.63
Austrijos 100 kronų_________  %c
Belgijos 100 markių ......... ;....  $5.75
Danijos 100 markių ......  $18,65
Finų 100 markių ................... $2.78
Franci jos 100 frankų ........... $6.68
Italijos 100 lirų ......................$4.86
Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių _____ ___
Norvegijos 100 kronų $16,40
Olandų 100 guldenų ........... $39.13
šveicarų 100 markių ............  $18.05
Švedijos 100 kronų ............. $26.68
Vokietijos 100, markių

Hughes smerkia tautų 
sąjungą

Sako, taikos negalima palaiky
ti pagelba spėkos.

VVASHINGTON, geg. 17. — 
Valstijos sekretorius Hughes 
kalbėdamas labdarių konferen
cijoje, pareiškė, kad Amerika 
visuomet laikysis taikos visuo
se sau Ūkiuose su kitomis vals
tybėmis. Dveji metai atgal, 
sakė, jis, debesys buvo aptem
dę tolimųjų rytų horizontą, 
bet tie debesys tapę išsklaidy
ti ir draugiški ryšiai užmegsti 
su Pacifiko valstybėmis pagel
ba draugingos sutarties ir 
bendro užsitikėjimo, kartu iš
laikant Amerikos principą ne
daryti jokių sąjungų. Tai atsie
kusi Washingtono nusiginkla
vimo konferencija, kuri panai
kinusi nepasitikėjimą ir su
mažinusi karo laivus, panai
kindama ikompeticiją, kuri vi
sai nereiškia saugumo, o tik 
gimdo nuožvalgą.

Hughes įrodinėjo, kad tai
gos negailima atsiekti dirbtinė
mis sutartimis, bet reikia skai
tytis ir su žmonių palinkimais. 
Esą veltui yra kalbėti apie pa
naikinimą taikos, jei žmonės 
nėra palinkę palaikyti taikos. 
Taikos negalima palaikyti pa
gelba spėkos, nes kas parū
pins, kas kontroliuos, kas va
dovaus tąja spėka? Didžiosios 
valstybės gali nubausti mažą 
valstybę, jei jos yra susivieni
jusios ir jei mažoji valstybė 
nesudaro spėkų persvarą. Bet 
tada didžiosios valstybės nesu
sitaiko tarp savęs, tai kas glo- 
3os globėjais?

Nors Hughes ir neįvardijo 
<am tai yra taikoma, bet kiek
vienam aišku, kad čia kalbama 
apie tautų sąjungą, kuri ir li
ko sutverta tik tam, kad vyki
nus ir palaikius taiką pagelba 
spėkos.

Pasak Hughes, tiems žmo
nėms, kurie tikrai nori tąikos, 
yra tik vienas kelias atdaras, 
kelias ilgas ir sunkus— auk
lėti draugingumo ir geros va
lios dvasią tarp tautų. Tie 
žmonės gi, kurie sukursto vi
suomenėje tokį sentimentą, 
prie kurio sunku yra teisin
gam politikui prieiti prie prak
tiško išrišimo internacionali
nių problemų, yra didesni nu
sidėjėliai, negu intriguojantys 
diplomatai.

Wisconsino legislatura reika
lauja alaus.

MADISON, Wis., geg. 17.- 
Wisconsino legislatura, sena
tas ir atstovų butas, priėmė re
zoliuciją, kurioj prašoma Jun
gtinių Valstijų kongreso taip 
pakeisti prohibicijos vykinimo 
įstatymus, kad jie leistų iš
dirbinėti ir pardavinėti alų ir 
vyną.

- Panašias rezoliucijas priė
mė jau kelių valstijų legisla- 
turos.

RYGA, gegužės 17. — Esto- 
nijos žinių agentūra praneša, 
kad per Estonijos banką tapo 
išsiųsta iš Maskvos į Berliną 
$125,000. Pinigai skiriami ka
ro ministerio Trockio broliui 
Bronstein, kuris nesenai pra 
leido visus savo pinigus spe 
kuliuodamas markėmis, tau 
kad dabar jį geilbeti turi jo pa 
siturintis brolis Rusijoje.

BOSTON, Mass., gegužės 17
Frank L. Taylor, preziden

tas National Bank of*Warren 
kuris leido Joseph Marcino i^ 
Chicago pasiimti $212,000 ban
ko pinigų, liko nuteistas trims 
matams kalėjimam

Darys balsavimo reformas
RYMAS, geg. 17.— Premie

ras Mussolini ruošia dideles 
rinkinių reformas. Sulig jo 
reformų, ta partija, kuri gaus 
daugiau balsų už kitas parti
jas, gaus du trečdaliu vietų 
parlamente, o likusis trečdalis 
bus padailintas proporcionailai 
tarp kitų partijų. Tuo valdžios 
didžiuma parlaemnte visuo
met bus užtikrinta.
Tik daliai moterų bus suteik

ta balsavimo teisės. Pirmiau
sia gaus balsavimo teises ir tai 
tik lokaliniuose rinkimuose 
.manoma, profesionalės, moky 
tojos ir taksų mokėtojos. Dar 
bininkės gi balsavGmo teisių 

negaus.

Japonai šaudo chiniečius
MANILA, geg. 17. — Gauta 

žinių, kad Japonijos jurinin
kai pašovė ar sušaudė šimtus 
chi^iečių studentų Ičange, 
Hupeh provincijoj.

i

KEISTA BYLA.

Sako, kad X-spinduliai perėjo 
per 2 sienas ir iššaukė vėžį.

PARYŽIUS, geg. 17. — čia 
užvesta labai keista ir kartu 
įdomi byla. Sikundikai tvirti
na, kad daktaro klinikos X- 
spinduliai, kada jis ima tais 
spinduliais fotografijas;, išreti
na dvi sienas ir delei to du 
žmonės susirgo vėžiu. Dabar 
mokslininkai tyrinėja ar tai 
gaili taip būti. Tarp tyrinėtojų 
yra ir ponia Curie, radiumo 
išradėja.

Upton Sinclair paliuosuotas už 
kauciją.

LOS ANGELES, geg. 17. — 
Socialistas rašytojas Upton 
Sinclair, kuris buvo areštuo
tas už skaitymą Jungt. Valsti
jų konstitucijos streikuojan
tiems uosto darbininkams, ta
po paliuosuotas už $800 kau
ciją. Jo bylos nagrinėjimas bus 
birželio 15 d.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos 

t

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

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

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

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

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra. /1

Naujienų ekskursija iš Cnięagos išvažiuos bir- 
želio-June 15 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 13 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, ~ Chicago, III.

No. 118

Casper Pastoni nuteis
tas pakorimui už nu

žudymą moters.
Teisėjo Kerten kriminalinio 

teismo kambary Casper Pasto
ni liko nuteistas pakorimui už 
nužudymą p-ios Elizabeth 
Witchelil.

Jis biTs pakartas kartu su 
Bernard Grant, policisto žudei- 
ka, birželio 15 d.

Pastoni liepos 22 d., 1922 
m., nužudė p-ią Witchell ir jos 
keturių metų dukterį, o kitą 
dukterį sunkiai sužeidė.

Iš Vilniaus
—Balandžio 11 d. Vilniaus 

apygardos teismo pasmerkti 
mirties bausme pil. Zaranko ir 
Sablinskis už nukovimą ir 
grobimą.

—Apyvartoj parirpdė netik
ri 50 tūkstantiniai lenkų bank
notai. Jų žymės išbalę, varsos 
visai baltos, o tuo tarpu tik
ruose jos balzganai žalios.

“Dz. Vii.”

Iš Klaipėdos krašto
Klaipėda. — Nuo balandžio 

1 d. Klaipėdos krašte pakeista 
telegrafo tarifo mokesnis iš 
markių j litus. Telegrafuojant 
dabar į Lietuvą reikia mokėti 
15 centų už žodį, j Vokietijų 18 
centų ir į Dancigą 22 centu. 
Su Lenkija telegrafo susisie
kimas sustabdyta.

—Nuo balandžio 4 iki 12 d. 
Klaipėdos krašto kriminalinė 
policija susekė 28 įsilaužimus, 
55 lengvas vagystes, 5 kimo 
sužeidimus ir 7 prigavimus. 
Be to padare 269 tardymus ir 
92 kratas.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
nepastovus; biskį šilčiau.

Saulė teka 5:27 vai., leidžia
si 8:05 vai.; mėnuo leidžiasi 
9:39 valandą vakare.
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Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir auks 

nuolatos didyn bei stipryn jei duosi 
jam geriausios priežiūros ir geriausį 
maistą. Vikrią ir stiprią sveikatą ga
vo tūkstančiai vaikų, kuriems buvo 
penima Eagle Pienas, kaip sako jų 
dėkingos motinos. Šioms motinoms nė
ra maisto labiau vartotino su tokiomis 
geromis pasekmėmis, kaip Eagle Pie
nas. Saugu sakyti, kad daugiau kūdi
kių laimingai išaugo ant Eagle Pieno 
negu ant visų kitų dirbtinų penų sy
kiu sudėtų.

Neeksperimentuok su savo kūdikiu

teikiant jam peną apie kurį abejoji. 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
maistas kūdikiams, nes jame nėra nie
ko kito, tik grynas pienas ir grynas 
cukrus. Nėj’a • jbkjų abejonių apie jo 
grynumą, arba^jo ;puikias pasekmes. 
Gydytojai rekomendavo Eagle Pieną 
tukstantiems ir tukstantiems nedaau- 
gusių ir menkų kūdikių. Eagle Pienas 
yra lengvai suvirškomas, saugus ir pa
tikėtinas kūdikiams penėti.

Skaityk Situs straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

praryti nereikia duoti.
Šioje mekaniško tobulumo gadynėje 

nėra 'galo žaislų įvairybei. Paprastas 
kūdikis turi jų tiek daug, kad jo do- 
mė išmėtoma. Jis bus geriau paten- 
kiptas, jei gaus tik. vieną, ar dvi dėl 
žaidimo, ir tokie paprasti virtuves 
dalykai, kaip drapanų gnybtukai, me
diniai šaukštai, arba karoliai iš špū
lių, tiek pat jam bus malonus, žaislus 
reikia dažnai nuplauti, kadangi jie 
susipurvina, o kūdikis juos kiša bur
nom

Kas Dedas Lietuvoj
r

S. L FABIONAS CO,Iš Klaipėdos KraštoIš Vilniaus

<L vietines
ta,

(Seka ant 3-čio pusi.)

vietinė

praneša 
šiomis 

Stanislovas 
kaltina už

THE BORDEN COMPANY
BORDElf BDILD1NG HEWYORK

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Jtatotnciaus;

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

ANT NAUDOS.
KŪDIKI

—Vilniaus apskr. mokyklų 
inspektorius pareikalavo iš lie
tuvių mokyklų mokytojų per 
“Ryto” draugiją iki gegužės 
mėn. 1 d. duoti žinių apie mo
kytojų pilietybę, kvalifikaciją, 
bei leidimą mokyklai veikti. 
Prisiųsta užpiildyti tam tikri 
lapai.

—Del Vilniaus miesto net
varkos žinomas lenkų agitato
rius V. Studnickis ėmė reika
lauti, kad atsisakytų 
valdybos šulai. Visi 
lenkai. P. Studnickis 
viešai pripažino, kad 
miesto lenkų valdybai
rūpėjusi politika, o ne miesto 
tvarka. Ir iš tikro paskutiniu 
metu net geresnėse Vilniaus 
gatvėse dvokia labiau negu 
tvarte ir akį veria visur di
džiausias suirimas.

“Kurjer Poranny” 
iš Vilniaus, kad ten 
dienomis suimtas 
Konradas. Jį lenkai 
šnipavimą.

—'Balandžio 14
vyriausybės nutarta išsiųsti iŠ 
Vilniaus žydų visuomenės vei-

miesto 
jie yra 
“Šlove” 

Vilniaus 
ligi šiol

—Sušauktam Varšuvoj visų 
Lenkijos miestų profesinės 
tarnautojų sąjungos suvažiavi
me- nutarta: 1) įvesti 8 vai. 
darbo dieną tose įstaigose, J^ur 
ji dar neįvesta, būtent: ligoni
nėse, gaisrininkų komandose ir 
k.; 2) reikalauti, skad pašauk
tųjų kariškam lavinimuisi as
menų šeimynos gautų iš įmo
nių ir įstaigų, kuriose jie tar
navo, visą algą; 3) reikalauti, 
kad taip vadinami sezoniniai 
darbininkai gautų atlyginimą 
25% didesnį už estatų tarnau
tojus ir 4) nustatyti papras
tam darbininkui algos mini
mam 600,000 1. m. mėnesiui.

Vilniaus profesinė tarnau
tojų ir darbininkų sąjunga 
taip pat nutarė reikalauti, kad 
šie suvažiavimo nutarimai bu
tų įvydyti ir Vilniuje. Jei vie
tos administracija pasiprie
šins tam, tai tarnautojai ir dar
bininkai paskelbsią streiką su 
visomis jo išvadomis, t. y. su
stojimu vandentrukių ir elekt
rų stoties.

“Vilniaus Kelias” 3 Nr. 
patalpino atsišaukimą į kai
miečius tėvus, kuriuo ragina
mi krašto lietuviai tėvai leisti 
savo vaikus mokintis į Šven
čionių ir Vilniaus lietuvių gim
nazijas, kad tuo budu padidė- 

reikalingas Vilniaus 
lietuvių inteligentų 
Dienraštis pabrėžia,

ir ten 
ar kita

įsteigti 
kokia

kraštui 
skaičius, 
kad neturtingiems vaikams to
se gimnazijose teikiama ir pa
šalpų. Jei kurioj nors vietoj, 
ypač Lydos apskrityj, atsiras
tų daugiau norinčių mokytis, 
tai galima butų 
progimnaziją 
mokykla.

—-Balandžio
vyriausybe sukonfiskavo lietu
vių laikraščio “Vilniaus Kelias” 
3 Nr. už įdėjimą Lietuvių tau
tos veteranų pasiskundimą vi
soms pasaulio tautoms. “Dzien- 
nik Vii.”, paduodamas tą žinią, 
primena, kad po tuo pasirašęs 
taip pat ir atviras lenkų prie
šas p. Vileišis ir kad jo neju- 
domasis turtas, esantis Vil
niuje, turėtų būti sukonfis- 
kuotas.

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

MAJESTI/*
P1-TMEATRE*W»

Monroe gat. arti State bepersto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
Q Dideli komediniai aktai ir 
V krut. paveikslai.
“Kur gatni pilną pinigų vąrtę.

KŪDIKIU
ĮjEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO >

MOTINŲ IR JŲ 
“ SVEIKATOS.

Klaipėda. — Klaipėdos Kri
minalinėje policijoje balandžio 
1—7 d. užmelduo'ta 9 įsilauži
mai, 30 lengvų vagysčių, 3 nu
slėpimai, 4 sužeidimai, 1 buto 
išlaužomas, 1 prekybos nusi
žengimas, atrasti 2 lavonai, 
padaryta 219 tardymų ir 140 
kratų.

—Balandžio 14 d. Klaipėdos 
turguje sviesto svaras kainavo 
6000 ink., vid. suris 3000 mk., 
svaras kiaulienos 3000 mk., 
jautienos 2200 mk., lašinių 
5000 mk., kiaušinis 220 mk., 
svaras menkių (žuvies) 400 
ink. ir vienas šešių savaičių 
paršelis 40,(MM) mk.

—Juodk ratinėj e žvejai su
gavo labai daug lašišų. Beveik 
kiekvienas žvejys jų turėjo iki 
3- 4 centnerių. Sunkiausia la
šiša svėrė 48 svarus. Taigi ir 
kaina pusiau atpigo.

—-Balandžio 4 d. Krašto Di
rektorija išleido įsakymą, ku
riuo balandžio 1 dienos įveda
ma į krašto mokyklas abi ly
giomis teisėmis lietuvių ir vo- 
kie kalbos. Dėstomoji kalba 
pavienėse mokyklose yra

Siame skyriuje mes laikai 

nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms
I ' '"I ■ J *
motinoms Ir motinoms jau-, 

ny kOdikly.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

Ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kur| mes tu
rime reguliariSkais laiko-1 

tarpiais atvirai Ir.laisvai 
pergvlidentL

L/<W

STRAIPSNIS XX.

žaidimas.
Su kūdikiais dažnai yra 

žaidžiama ir nuo to jie tampa nervin
gi ir neramus. Jaunas kūdikis reika
lauja daug pailsio ir ramumo. Nors 
smagu yra matyti jį klykiant ir šyp
santis kada kuteni ar metai, bet at
siliepimas yra blogas ir gali jį pada
ryti nuvargusiu, ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas k'ariet- 
ukės, glaudimas įpratina jį to visa
dos laukti. Suprantama, kad visi kū
dikiai turi būti šiek tiek “leliojami.” 
Išbudus reikia jį paimti ant rankų ir 
palaikyti tai vienaip, tai kitaip, kad 
vieni muskulai neįvargtų perdaug. Mo
tina sunaudoja daug nervų energijos 
“pridabojant” kūdikį, todėl reikia jį 
įpratinti iš jaunystės mislyti, kad yra 
kas nors daugiau ant šio pasaulio nei 
jis vienas. Kūdikis su kuriuo perdaug 
lepinimų dasileidžiama vėliau karčiai 
apsivilsta paskui kada patiria, kad xne 
nulio negali už tik paprašęs gauti.

Žaislai.
Malevoti, plaukuoti ir gauruoti žais

lai nėra saugus, kadangi kūdikis daž
nai viską deda burnom Jo žaislai turi 
būti plaujami, be aštrių kampų. Ma
žyčiai žaislai, kuriuos* galima butų

UZDAVINIS ISRiSTAS
Gal būti, kad vienas iš jūsų užda
vinių, kurį norėtume išrišti yra, 
kaip rūkyti gerus, malonius cigare- 
tus už prieinamų kainą.
Tą uždavinį jus galit išrišti visai 
išmintingai, tuoj aus pradėdamas 
rūkyti Helmar Turkiškus cigare- 
tus.
Turkiškas tabakas yra geriausias 
tabakas dėl cigaretų, o Helmar yra 
iš 100% tyro Turkiško tabako.
Helmar suteikia jums kokybę už 
prieinamą kainą. Paprasti cigare- 
tai suteikia jums kiekybę už kainą, 
kurios jie nėra verti.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Cigare- 

tų pasaulyje.

BOJCESo/ 
1O orlO

į! O MII Ini &

'THNKAMAS maistas ir tinkama priežiūra ture- 
" tų jūsų kūdikį padaryti stipriu ir sveiku. Per 

63 metus motinos vartojo Eagle Pieną kuomet 
jų pačių pienas neužganėdindavo.

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informa
cijas * dykai.

KONCERTAS
Bus Šiandien

Du tuksiančiai lietuviu — ateikite kiekvienas į šį Kon
certą, šiandien vakare kaip astuonios

ORCHESTRA HALL

220 S. Michigan Ave

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. JBoulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentu*. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon- 
traktus ir kitus raštu* prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
mą ir biznią, ar užtraukiant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13 
^Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6 
t

Gyvenimo vieta:
3323 So. Ėalsted SL 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomi* ntio 9 

iki 12 ryto. k.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 84.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentu*, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 Ą. M. iki 5 P. M.
1311 Rečter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

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

Telephohe Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tai.: Pullman 6377.

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balaamuotojaa 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn į 

Avė., Chicago. I
- *

l’LUMBERIO IR APšiLDYJIO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATIZ4S 
SUPPLY COMPANY

490 Miiwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Havmaiket 1018 x
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Kas Dedasi
Lietuvoj

Baisi žmogžudystė 
dienos laiku

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

atsitikimuose apie 
kalbą pavienėse 

sprendžia Krašto 
Mokiniai, baigę

kuria kalba daugumas lankan
čių mokyklą vaikų tėvai. Abe
jotinuose 
mokinamąją 
mokyklose 
Direktorija.
mokyklą, turi gerai mokėti abi 
krašto kalbas. Tikyba moki
nama tik gimtąja kalba. Lie
tuvių kalbą dėstant, reikia lai
kytis literatūrines kalbos. Mo
kytojai, nemokantieji lietuvių 
kalbos, per metus turi jos tiek 
išmokti, kad galėtų mokyme 
pasiekti to tikslo, kurio val
džia reikalauja. Tam darbui 
palengvinti, vasarą mokyto
jams rengiami lietuvių kalbos 
kursai.

Prasižengusieji prieš šį įsa
kymą baudžiami teismu ir pi
niginėmis pabaudomis.

“Pr. Liet. Bals.”

neNiekur tur būt žmoneliai 
kenčia tiek daug vargo, kaip 
prie tos nelaimingosios neitra- 
linės juostos! Visokį galva
žudžiai, plėšikai, vagiliai ir kiti 
panašus — kas iš kalėjimo pa
bėgęs, kas nuo milicijos prie
žiūros pasišalįnęs — visi su
lindę į neitralinę juostą ir dir
ba savo kruvinąjį darbą, žudy
dami žmones ir piešdami jų 
turtą, kaip kad pvz. atsitiko š. 
m. balandžio mėn. 8 d. Juodti
kėlių vienk., Malėtų valsč., 
Utenos apsk.

Juozas čereška su savo žmo
na sekmądienį, išleidę savo 
vaikus į bažnyčią į pamaldas, 
pasiliko namie.

egzemplioriuose ir visa tai at
nešęs atiduodavo į D-to iždą. 
Iždas vieną akto egzempliorių 
pasilieka sau, o kitu du siun
čia pačiam Rinkliavų D-tui. 
Minėtasis valdininkas, vietoje 
to, kad atiduotų aktus ir ban
derolės iždui, padirbdavo pa
rašus: Vyr. Iždininko Varšno- 
rio,Sandėlio Prižiūrėtojo Jode- 
lio ir Vyr. Buga-lterio Matu- 
zos (buk banderolės priimtos 
Į iždą) ir du egzempliorių ak
to nusiųsdavo 
D-tą. Pačias banderoles 
duodavo 
fabriko 

nieriams 
nauskui

Kauno žandarų elgesys. Ar jus žinote, kad
Policijos apsaugojimas kainuoja kiek
vienam gyventojui Jersey City $5.69 
i metus, tai yra augščiausia kaina ša
lyje. Sekantis yra Bostonas — $4.77, 
o Portsmouth, Ohio, yra žemiausia 
kaina, tik 50c. Tokios maždaug skait
lines yra ir kitose miestuose, remian- 
ties National Budgėt Komitetu yra se
kamai: New York $4.14, Chicago $4.01 
Philadelphia, $4.05, St. Louis, $3.92, 
Los Angeles $2.46, Pittsburgh $3.11, 
San Francisco $3.66, Buffalo $4.65, 
Washington $3.99, Cincinnati $3.16, 
New Orleans $1.51, Minneapolis $1.38, 
Seattle $3.24, Indianapolis $2.37. Ar 
jus žinote, jei jus esate nuolatiniu rū
kytoju, tuomet jus visuomet privalote

į Rinkliavų 
par- 

tabokos ir papirosų 
savi n i nka ms-kompa- 

Abravičiui ir Kar- 
(Kareivio Lukšio g.

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

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

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

Višakio-Ruda (Mar. ap.)
Nesenai revizija Vartotojų 

bendrovėje užtiko nedateklių 
pinigų kasoje apie 2200 litų. 
Kas stebėtina, kad toks atsiti
kimas jau ne pirmas, buvo ir 
pirmiau toki atsitikimai, bet, 
žinoma, tik ne tiek daug pini
gų nedatekdavo, kaip dabar. 
Pirmą kartą bendrovės vedė
jui buvo dovanota, antra — 
buvo pusė sumos dovanota, o 
pusę turėjo grąžinti, (lai ir da
bar p. vedėjas manė, kad pusę 
sumos, t. y. T 
uos, o kitą pusę reiks damokė- 
ti. Bet įvykęs visuotinas narių! 
susirinkimas nutarė, kad ben-Kuv0 
drovės vedėjas turi grąžinti! <
visus pinigus, kurių nedaten-|v -- 
ka. —Rudieis

Dar susekta padirbtas para
šas Akčižės D-to vice-direkta
riaus Bliūdžio trijuose raštuo
se, su kuriais irgi paimtos ban
derolės ir parduotos tiems pa
tiems ž yda m s -f a b r i k a n t a m s.

Be šių parašų valdininkas 
Varžaitis yra falsifikavęs ir ki
tų tarnautojų parašus.

Iš viso pavogta banderolių 
už 65600 litų.

Visi trys kaltininkai: valdi
ninkas ir abu fabrikantu, areš
tuoti ir pasodinti Kauno kalė
jime. .

štą parabelių 
Moteriškei pra
šauk ti, plėšikai 
nužudymu nu- 

jai akis pa-
surišę į užpakalį

į jų namus keli plėšikai, kurie 
I nežiūrint nei dienos laiko, nei 
senelių meldimo, gerokai pri
kankinę žiauriai juodu nužudė. 
Po to ir pradėjo savo grobuo
nišką darbą: plėšti kas ti'k po 
ranka pakliuvo — pinigus, 
mantą, produktus ir kt. Tuo 
laiku Urbanavičienė iš Saugi- 
nių k. Želvės valsč. Ukmergės 
apskr. atvyko pas savo tikrąjį 
brolį jo atlankyti. Vos susku
busi įeiti į kambarį pasijuto 
kaž kieno sugauta ir pamatė 
prieš ją atl 
(brauningą), 
dėjus balsiai 
ją grąsindami
malšino ir užrišę 
čios skepeta, 
rankas, paguldė kniūpsčią ant 
žemės. Ji gi begulint dar gir- 

1,1()()^ litų dova-Įdėjo silpną gargaliuojantį bal- 
|są savo brolio ir jo žmonos, 

vėliau viskas nutilo, tik 
girdimas plėšikų kojų 

Srepčiojimas. Plešikd? pagrc»- 
bę 300 rusu sidarbo rubl., daug 
kitokio turto ir produktų, šią 
gyvą moteriškę įkėlė į dėže ir

I užrakinę apleido namus, kaine 
ibuvo nekaltų žmonių krauju 

Kirmėlių kaimas. Raguvos va!., .lpll|ikvtos sien()s ir pa.piu<flis 
Panevėžio apskr. , I asla.

Iš šio kaimo mums rašo I nužudytųjų vaikai
apie tokį atsitikimą: I grįžę iš bažnyčios, pamatę tokį

Pilietis Antanas Gnizdis da- reginį kambariuose nebežinojo 
re pas save vakaruškas ir pasi-|nc^ ką daryti, tik, žinohna, kai- 
kvielė keletą jaunuolių vyrų|P° valkai, gailėdami tėvų, ap- 
iš gretimo Pailgamiškio vien-|ah)0‘ Atsiradus prie nellaimin- 
kiemio. Kirmėlių kaimo, Ra- vietos Paūgimi žmonių, ta- 
guvos valse, tarybos narys K.Lja Paliuosuota iš dėžės vos be- 
J. supykęs, kam tie vaikinai įkvėpuojanti Urbanavičiene, ku- 
atėję iš svetimo sodžiaus, pap-Įr* ko nenumirė iš duslu- 
rašęs savo sodžiaus vaikinų, I ni°*
kad padėtų jam sumušti A. (i. I įtariami šioje žmogžudystė- 
svečius. Tuo tikslu K. J. sa-l asmenys šie: Rapolas Leitas, 
vo sodžiaus vaikinams liepęs,!į^Jkas Kerulis, Sushodumcevas 
einant vakaru>škosna, pasiimti Į k., kurie neperseniai išbėgo 
su savim ir įnagių — akmenų, I Ldenos arešto namų ir netu- 
plytų, pagalių ir t. t. Pats K. |1?^a!Inj kur pasidėti, bastosi 
J., kaip jų Vadas, pasiėmęs ge-jP0 neitralinę juostą ir plėši- 
ležinį apkaltą baslį. | kauja. —[<<!Lr-va j

Prasidėjus vakaruškoms kir- 
mcliečiai ėmę ieškoti prieka
bių ir progos pradėt peštynes, 
bet nebuvę kaip. Tada K. J. 
ėmęs groti armonika, o pail
gamiškiai vaikinai, nieko neži
nodami, išėję sekti. K. 
ga sustojęs groti ir 
kad pailgam iškiams 
ma esą šokti ir kad v 
išeiti lauk iš grįčios. 
miškiai atsakę, kad ne jis juos 
kvietęs į ne į jį jie atėję, todėl 
jis ir negalėjęs jų išvaryti. Ta-

Tuomet jie 
būdą apiplėšti 
kovodami su 

steigia po visą

Betygala (Raseinių ap.)
Ne vieną sykį buvo rašytą, 

kad kunigai yra didžiausi gir
tuoklystės platintojai. Pasta
raisiais metais Lietuvoje pra
dėjo dygti kunigų traktieriai 
kaip grybai po lietaus. Mat 
žmonės pradeda suprasti, kad 
kunigai, imdami pinigus neva 
už maldą begėdiškai juos ap
gaudinėja ir nelengvai vyksta 
išspausti litus.
randa kitonišką 
žmones. Neva 
girtuoklybe jie
Lietuvą karčiamas ir monija 
iš darbininkų pinigus.

Štai kaip Betygaloje veikia 
kunigų karčiama. Kunigas 
Pūkelis su buriu davatkų pa
sivadinęs “blaivininkais” (daug 
geriau tiktų pasivadinti gir
tuoklius) įsitaisė karčiamą. 
Kad apdraudus nuo konkuren
cijos, susitaręs su buožių vals
čiaus taryba nutarė niekam 
neduoti leidimų laikyti trak- 
terių. Be to, kad kas nors ne
pardavinėtų iš kitur, atvežtas 
degtinės, prispaudžia bažnyti
ne antspaudą. Naudodamasi 
apdraudimu pardavinėja deg
tinę daug brangiau, negu kur 
kitur. Kadangi leidimas gau
ta išnešiojimui, tai kunigas 
Pūkelis tame pat name įtaisė

J. stai- 
surikęs, 
negali-

nę su arbata.
Kad žydėtų Lietuvoje gir

tuoklystė, kad jūsų vyrai, bro
liai ir sūnus visuomet butų 
girti, ir traktieriuose paliktų 
paskutinį sunkiai uždirbtą ska
tiką, o jus badautume!, bal
suokit už “krikščionis” arba 
darbo federaciją, nes jie suda
rę Seimo daugumą įsteigs 
traktierius ne tik miestuose ir 

Varžaitis turėdavo eiti į Mar- miesteliuose, bet ir kaimuose, 
ban- Tuomet bus rojus kunigams 

derolių. Ten draug su bandė- ant žemės, nes visi darbininkų 
rolėmis jis paimdavo tani tik- pinigai suplauks į jų kišenes, 
ros komisijos aktą trijuose —Kumečio vaikas. [“S-d.”j

Banderolių vagystė.
Balandžio 21 d. Kriminalis 

Skyrius susekė tabokos bande
rolių vogimą.

Rinkliavų D-to valdininkas

atnešti

Kauno gclž. ruožo žandarai 
pasižymi savo -žiauriu elgesiu 
su keleiviais. Balandžio men. 
4 d. štai kas teko matyli. Ka
riškis matyti buvo neblaivus 
(o žandaras taip pat išsitrau
kęs su linksmu veidu darė 
tvarką). TvarkdaTySs (žanda
ras, pastebėjęs, kad keleivis 
kariškis neramus, tvirtais zin- rukyti Helmar Turkiškus Cigaretus iš 
ffsnifris mriėies nrie kariškio priežasties gryno 100% Laikiško fa- gsmais priėjęs puc kuiiskio, neg Turkiškaq tabakas yra leng- 
nieko jam nesakydamas nu- ( viausias ir geriausias tabakas cigare- 
tvėre už apykaklės ir pradėjo. tams? 
jį stumti prieš save. Stumia-, 
mas kariškis paklausė, už ką! 
aršetuojate. Vieton atsakyti! 
žandaras taip smagiai stukte-j 
įėjo kariškiui į krutinę, kad 
vargšas, krisdamas aukštelnin-: 
kas į platformą sužeidė galvą 
ir rankas ir greitu laiku butų [ 
nebeatsikėles, bet žandaras nu-' 
tvėre gulintį kariškį už diržo; 
ir pradėjo vilkti per visą plat-! 
formą, kaip šiaudų kulį. Pas- ™ 
kiau žandaras, apleidęs savo M -a r* tu
auką, nuėjo ieškoti pagalbos. I 0S81 UI © MOO1|OO.C1IS 
Atėję du vyrukai nunešė su' '
neštuvais kareivį, kur reikia. 

!»
Keleivių minia tą žiaurų, ne

kultūringą , darbą matydama 
labai pasipiktino. Buvo girdė
ti kalbų, kad ir okupantams' 
vokiečiams valdant Lietuvą to- i 
kių atsitikimų nebūdavę.

—Matęs keleivis. [“S.-d”.]

caKKi..:.--LIETUVIAI,

mmi

r

*

Expreso Patarnavi-

TOEGULIARI-
NIAIišplau 

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

George Washington Geg. 19 
President Roosevelt Geg. 26 

America Birž. 2 
President Fili mote Birž. 6 
President Hardirig Birž. 9 
President Arthųr Birž 16 

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

United States Lines lį
45 Broadway, New York City a į

Manageriai Operatoriai dėl | !
U. S. Shipping Board |i

Parodykime

Ar, Tamsta, lietuvi, jauties esąs indi jonu?
Didžiausias angliškas laikraštis Chicagos prilygino 

lietuvius prie indijonų, kadangi jie esą tokie tamsus, ne
kultūringi, atsilikę.

Nuo tokių pasakymų užverda kožno lietuvio širdis.
Ar-gi ištikro męs esame taip atsilikę, kad mus turė

tų lyginti prie indi jonų?
Chicagos lietuviai pirma parodykime Amerikonams, 

kad męs nesame indijonais! Parodykim tai savo darbu! 
Tokiam parodymui savo kulturingumo dabar mums pa
sitaiko puikiausia proga, pėtnyčioje, Gegužio 18, 1923., 
Orchestra Hali, 220 So. Michigan Avę., kada įvyksta did
žiausio lietuvių dainininko, p. J. Babravičiaus koncertas.

Visi lietuviai be skirtumo, kurie tik nori apginti lie
tuvių vardą Amerikonų akyse, turi būti tame koncerte 
ir parodyti, kad jie moka vertinti savo didžius dailinin
kus ii\kad jų dailininkai yra vieni iš geriausių pasauly
je. Jeigu męs lietuviai ne protestuosime, ne demonstruo
sime, tai visur kur męs busime vadinami indijonais!!!

Lietuviai, apginkim savo vardą!
Lietuviai, pasirodykim žmonėmi !

i Lietuviai, neduokim progos vadinti mus indijonais! 
Todėl visi į Orchestra Hali šioj pėtnyčioje!!!

Kviečia
CHICAGOS BENDRAS KOMITETAS.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

v.

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUSERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
jų; ilgai 

praktika
vusi Penr> 

silvanijos 
hospitalš- 

se. Pasek
mingai pa- 

tarnauja 
prie gina- 
dymj. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims U 
merginoms.

Dr. Herzman kraustosi iš senoc 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
jų vietų 3410 So. Halsted St.

^DR. HERZMAN-^h
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojao, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1926 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

$ Dienomis: Canal
i arba 0375

Drexel 950 
evard 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriški;, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir ku- ' 
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phono Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, i.
ir 7 iki 9 v., nedšldieniais ni

Iki 1 vai. po pietų.

iki 8

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai C641 S. Albany Avė. 

Tel. Ppospeęt 1930 
Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

- DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Are. 
arti 47-tos gatvės

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 
vakare išskiriant nedCldieuiuą. 

. .......................................  II ■  ........—■>
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moterišką, Vyriilnij 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted SL, Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 16—12 dieną, 
Res. 1139 Independonce Blvd. Chicage

S
Office Hours: 10 iki 12 pietų, 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
Gyveninio vieta:! 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

*

-f

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

Priimamo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

B0Ul»v»r<<4IT 
4<4I 8. Alkiu* Ava 
Kampo 4?-U« «**.DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
8261 South Halsted St.

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir «~9 P-M. 

Ned. 10—12 A. M.
Rtvddence Canal 2118

Tel. Lafayette 4228
Plnmolng, Heatiftg

Kaipo lietuvis, iieluvlantt vfsvr* 
patarnauju kuo gari a aliai.

M. Ynška,
3228 W. 88th St- Chieaee. I1L 3325 So. Halsted St- Chicago, III.

uai.imi.Įim.ŲĮMi m r < w w.|iy.»l.WRp j.i.j

IRRECONCILAPLES

Telephone Yards 5884

DR, P. 6. WIEGNER

kad visi kirmeliškiai “atidenk- 
tų ugnį.” Kirmiliškiai taip ir 
padarę ir “(kaip žvėrys” šokę 
mušti pailgamiškius akmeni
mis, plytomis ir pagaliais ir 
pasiliejęs pailgam iškių svečių 
kraujas, kad pailgamiškiai vos 
gyvi beišlikę.

Paskui K. J. sakęs todėl jie 
mušę pailga mišinius, kam jie 
su Kirmėlių kaimo mergino
mis šneka, su jomis šoka ir tt.

Nejaugi Kirmėlių kaimo jau
nimas toks tamsus ir nesusip- 
ratęs, kad tokiems laukiniams 
darbams yra linkęs?

stay

eone.
DOWN

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

Tel. Kenwood 5107

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkite Naujienose

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z AUTORE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po plot, 
1 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS
Turiu patyrimų, 

jf Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

|tišką prižiureji- 
|mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.
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Idftflr P. firigaith
«r39 South Haistea 

Chicago, IU.
Tabphone RoommUt 8501

\ ’ Subscription Ratui 
18.00 per yaar in Canada. 
I7J0 per year outakte of Chfaag0» 
18.00 per year in CMcaga

8c per copy.

Entered aa Second CIaM Matter 
March 17th, 1914, at the Put Office 
a! Chicago, IU., andar the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienoi dna huidtan. iMUziaat 
Mtoadianiua. Leidite Naujten« Itan- 
drovi, 1789 So. Balated St, Chicago. 
QL — Telefonai RaoMralt 8H&

Uisimokijiaao kalnai 
Chicagoje — paktai 

> Metama........................
Pusei metą ........ .
Trims minesiama ........ ....
Dviem mtaaaiam.........
Vienm mineaiui ,,,..

Chicagoje per neiiotojua]' 
Viena kopija .....

.. Savaitei .... ..... ......... ..
Minėsiu! - , f
Suvienytose VatetijoM M Chioagoji 

paltu:
Metams • - 87.00
Pusei meta ----- ------ ----------  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam 1.25 
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........       $8.00
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams____________2.00
Pinigus reikia siųsti pg8tq Money 

Orderiu, kartu su užsakymo.

/$8.00
- 4.00
- 2.00

1.50
m .75

18c 
70c

Ir Mussolini 
progresuoja.

irItalijos fašistų vadas 
ministeris pirmininkas, Mus
solini, prižadėjo suteikti mo
terims balsavimo teisę.

Pirmiaus jisai buvo parei
škęs, kad moters nenusima
nančios apie politiką, todėl 
negalinčios naudotis balsa
vimo teise. Bet keletas dienų 
atgal, laikydamas kalbą 
tarptautiniame sufragisčių 
kongrese, kuris įvyko Romo
je, jisai jau pasakė, kad bal
savimo teisė busianti duota 
kai kurioms moterų klasėms.

Visi žino, kad fašizmas 
yra priešingas demokratijai. 
Bet balsavimo teisė šiandie 
yra toks populiarus dalykas, 
kad net ir fašistai yra pri
versti jai nusilenkti. Tik Ru
sijoje, kur liaudis dar nese
nai nusikratė carizmo jun
gą, slėgusį ją per šimtus me
tų, šiandie dar galima neduo
ti žmonėms teises rinkti vai- 

džią. Bet demokratija ir ten 
paims viršų.

Pirma Lietuvą, 
paskui Vilnių.

Kalbant apie Vilniaus 
davimą, reikia neužmiršti,
kad dar ir Lietuva nėra at
vaduota.

va-

Jeigu netikit, tai pažiūrė
kit. Gavome iš Kauno pkto- 

f štą “Krašto Balso” numerių.
• Tai yra “krikščioniškas” laik 

raštis, leidžiamas Smetonos, 
Voldemaro, Tumo, Yčo ir k. 
,Su Pažangos partija, kuriai 
“Krašto Balsas” tarnauja, 
kaipo oficialinis organas, 
Lietuvos krikščionys demo
kratai norėjo net sudaryti 
bloką rinkimams ir tuo tik-

’ siu vedė ilgas derybas.
Reiškia, tai nėra joks 

“bolševikų” arba “tėvynės 
: išdavikų” laikraštis, net val- 
1 dančiosios partijos akyse. O 

betgi — kaip valdžia su juo 
elgiasi?

i štai, balandžio 24 d. nu- 
[ meryje įdėta vedamasis 
. straipsnis apie “Tragingus 

Rinkimus”. Straipsnyje kal- 
; bama apie rimtą tarptautinę 
i ir vidujinę Lietuvos padėtį 
1 ir įrodinėjama, kad tokioje
• padėtyje visoms Lietuvos 
’ partijoms reikėtų parėdyti 
; dauginus susitarimo ir noro

veikti išvien, o ne šmeižti 
viena kitą. Bet šitie straip- 

' snio išvadžiojimai, kažin ko- 
1 dėl, pasirodė pavojingais 

Lietuvos valdžia}, ir cenzo
rius kad ims juos braukyti! 
Vienoje vietoje randame bal
tą tarpą straipsnyje, antro
je vietoje, trečioje — taip 
kad kai kuriose dalyse

• straipsnio nė autoriaus min- 
. ties negalima suprasti.

Imame į rankas sekantį 
“Krašto Balso” numerį — 

. balandžio 25 dienos. Rašo 

. kaž-koks Vilniškis apie 
skriaudą, kurią Europos val- 

. stybės padarė Lietuvai, pri
pažindamos Vilnių lenkams. 
Kas gali būti blogo Lietuvos 
reikalams iš tokio rašto? 
Vienok valdžios cenzorius ir 
šitame straipsnyje iškando 
bent keturias vietas, palik
damas jame tuščius tarpus.

Matant šitokius dalykus, 
ar galima sakyt, kad Lietu
va yra laisva?

Visose bent kiek demokra- 
tingose šalyse rinkimų kam
panijos metu esti didžiausia 
žodžio ir spaudos laisvė, nes 
visi supranta, kad tiktai tuo
met piliečiai gali aiškiai pa
reikšti savo nusistatymą su
lig valdžios ir politinių par- 

tijy, kurios dalyvauja vald- 
žioje arba nori joje dalyvau
ti, kai jie turi progos be jo
kių varžymų išdiskusuoti vi
sus paliečiančius šalį klausi
mus. Bet Lietuvoje <■ dedasi 
kitaip. Juo labiaus tenai ar
tinasi rinkimų diena, tuo ap
siaus valdžia slegia diskusi

jų laisvę.

Jeigu cenzorius draudžia 
laisvai rašyti net tokios par
tijos laikraščiui, kurią patys 
krikščionys demokratai kvie
tė į savo bloką, tai galima 
sau įsivaizduoti, ką jisai da
ro su kairesniąja spauda!

Ir akyveizdoje to, kai ku
rie entuziastai sako, kad da
bar reikią, viską atidėjus į 
šalį, imtis Vilniaus vadavi
mo. Bet kaip tu čia vaduo
si Vilnių, kuomet dar pati 
Lietuva yra tarytum kokių 
tai svetimų okupantų valdo
ma? Kaip palenksi Lietuvos 
pusėn Vilniaus krašto žmo
nių simpatijas, kuomet jie 
mato, kad Lietuvos valdžia 
net savo žmonėmis neturi 
pasitikėjimo ir ąpseina su 
jais ne kaipo su laisvais pi
liečiais, bet kaip koks Azi
jos satrapas su savo paval
diniais?

Paliuosuot Vilnių gali tik
tai laisva Lietuva. Todėl, jei
gu norime, kad Vilnius tek
tų Lietuvai, turime rūpintis, 
kad Lietuva pasidarytų lais
va.

lėjo galingą valstybę Europoje.
Jeigu lietuviai galėtų pasigird 

ti tiktai savo seną kalba, senais, 
papročiais ir tradicijomis, tai 
reikštų, kad jie yra atsilikę nuo 
progreso. O tą kaip tik ir pri
kiša lietuviams “Tribūne” kores
pondentas! Kalbos ir papročių 
senumu indi jonai pralenkia lie
tuvius. Laiško gi autorius norė
jo parodyt, kad lietuvių tauta 
yra kultūringa.

daug tvirtesnę spaudą, žiuri į 
kunigus ne kaipo į savo vadus, 
bet kaipo i progreso trukdyto
jus ir liaudies išnaudotojus.

. Automobilių pramone

CHICAGIEČIAI ŠVIEČIA 
LIETUVĄ.

Apžvalga
* * 1 W I

SUMAIŠĖ Iš DŽIAUGSMO

šioje vietoje buvo minėta, kad 
klerikalų “Darbininkai”; išreiškė 
tokią nuomonę, jogei daryt su 
pagelba policijos tvarką viešam 
susirinkime esą tas pats, kas 
ginkluota jiega užpult ramią de
monstraciją.

Delei tokios jo nesąmonės mes 
patarėme “Darbininko” redakto
riui nueit pas specialistą gydy
toją ir duot išekzamenuot savo 
smegenis.

Bet Brooklyno “Laisvei” tas 
kvailas klerikalinio laikraščio 
palyginimas taip patiko, kad ji 
ne tiktai pagyrė jį, bet ir sumai
šė So. Bostono “Darbininką” su 
Chicagos “Draugu”. Iš džiaug
smo jai tur-but raiba akyse pa
sidarė.

Tai yra ne pirmas kartas, 
kad komunistai bučiuojasi su 
klerikalais.

Ačiū Amerikos lietuvių, dau
giausia chicagiečių, sutvertai 
bendrovei, “Rūbas”, Tauragės 
miestas įsigijo elektrikos šviesą. 
“Krašto Balse” randame apie tai 
sekančią žinutę:

“Tauragė kovo 18 d. jau ap
šviesta elektrikine šviesa iš 
elektros stoties b-vės ‘Rūbas’. 
Elektra paleista dalyvaujant 
p-nui Stungiui, b-vės ‘Rūbas’ 
direktoriui, bei ponui Vilkai
čiui, Tauragės viršininkui, ei
nančiam ‘Rūbo* elektros sto
ties direktoriaus pareigas. Bu
vo atvažiavę specialistai inži
nieriai : Andrušaitis, Krabsas 
ir Betkis. Atsilankė stoty vie
tinių bankų atstovai bei šiaip 
inteligentai. Buvo susirinkę 
daug žmonių iš liaudies.

“Tai jau antru kartu ben
drovė ‘Rūbas’ paleidžia elek
trą. Mat ji anksčiau buvo už
tvenkusi Juros upę, bet kai 
tvenkinys apiro, tai teko par
sigabenti motorus ir jais dirb
ti elektros jėgą. Motorai turi 
100 arklių jėgą, šviesa yra 
skaisti ir lygi. Dabar ji bliz
ga visur'Tauragėje. Iškilmė 
pabaigta kliube vakariene ir 
pasilinksminimu.”
Reiškia, chicagiečių suorgani

zuotoji “Rūbo” bendrovė apšvie
tė vieną Lietuvos miestą, ir ap
švietė tikroje to žodžio prasmė
je.

ineina ir
Motorinių 
vartoja 22% 

beveik 12% vario,

NE LABAI LOGIŠKA.

P. Tarnas šamis, norėdamas 
apginti lietuvių tautą, kurią Chi- 
cagos “Tribūne” korespondentas 
prilygino indi jonams, parašė tam 
laikraščiui laišką., kuriame tarp 

kitko sako: kad lietuviai kitąsyk 
buvo galingi Europoje, jie dar 
ir šiandie vartoja “seniausią gy
vuojančiųjų kalbų’* ir laikosi 
“savo senųjų papročių bei tra
dicijų”.

Tai yra ne visai tiesa. Lietu
viai šiandie tikrai jau nesilaiko 
daugelio tų papročių ir tradici
jų, kurių jie 'laikėsi senovėje, sa
kysime, tais laikais, kai jie tu-

UZURPATORIAI.

“Draugas” įdėjo Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Kuni
gų Sąjungos protestą prieš Am
basadorių Konferencijos nuo
sprendį Vilniaus klausimu. Pra
nešime apie tą protestą, lygiai 
kaip ir protesto laiške randame 
tokių sakinių:

“Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Sąjunga, kal
bėdama apie miliono lietuvių, 
gyvenančių šioje šalyje, var
du...

“Mes, dvasiniai musų žmo
nių gyvenančių 
vadai...

“Mes, Icvinijęai, 
nių, šioje šalyje 
dvasiniai tėvai...”
Tai yra impertinentiška uzur- 

pacija. Amerikos lietuviai nie
kuomet nėra įgalioję kunigų kal
bėt jų vardu. Tik tamsiausioji 
Lietuvos išeivijos dalis skaito 
kunigus savo “dvasiniais vadais” 
ir “tėvais”. Pažangioji musų vi
suomenė, kuri turi ir stipresnes,
negu klerikalų, organizacijas ir miestu,

Amerikoje,

musų zmo- 
gyvenančių,

ki-
vc-

Automobilių pramonė Jungt. 
Valstijose užima trečią vietą 
tarp visų^ kitų didžiulių kraš
to pramonių. Per metus čia 
parduodama daugiau kaip už 
pusantro biliono dolerių ver- 
tiės automobilių ir motorinių 
vežimų. Tai daugiau negu iš
leidžiama pinigų medvilnės 
fabrikams, miltams, rakan
dams, batams ir kitiems daly
kams, išskiriant mėsą, geležį 
ir plieną. Mėsos pramonė Ame
rikoj yra didžiausia. Antrą 
vietą Užima geležies ir plieno 
pramonė.

Autombbijių pramonė yra 
taip didelė, kad 
tas išdirbystes. 
žimų pramonė^ 
aluminoj
40% Jungt. Valstijose produ
kuojamo stiklo ir 80% pasau
lio gurno.

Automobilių pramonėj dir
ba arti pustrečio miliono žmo
nių. Iš to skaičiaus 256 tūk
stančiai dirba ‘ automobilių 
fabrikuose, 250 tūkstančių dir-. 
ba fabrikuose, kurie gamina 
padalinius (automojUilių daly
kus, ir 236 tūkstančiai žmonių 
dirba garažuose. Kiti yra par
davėjai, vežiotojai ir darbinin
kai kitose industrijose, kurios 
rūpina medžiagą automobilių 
fabrikams.

Toks žymus automobilių in
dustrijos augimas padarė di
delę atmainą Jungi. Valstijų 
gyvlentojų gyvenimo 'sąlygose1. 
Dešimts metų atgal, daugiau
sia žmonių šioje šalyje gyveno 
netoli didelių gelžkelių. Dabar 
pradeda apgyventi ir tas vie
tas, kurios lengva pasiekti su 
motoriniais karais. Dvidešimts 
aštuoni elektrikiniai gelžkeliai 
vartoja “busus,” kaipo pratę
simą jų gelžkelio linijų. Mary- 
land valstija turi 90 motorinių 
busų linijas; 26 trumpos gelž- 
keilių linijos vartoja motori
nius busus, kurie važiuoja ge
ležinkelio takais.

New Yorko apielinkėj namų 
statymas žymiai auga toliau iš 
miesto, ir registravimas prie
miesčio gyventojų automobilių 
vis žymiai auga. Šeimynos, ku
rios pirmiaus mokėjo brangias 
nuomas mieste, dabar gali ras
ti gražių vietų priemiesčiuose 
ir sutaupyti pakankamai pini
gų automobiliuii nusipirkti. 
Manoma, kad tas judėjimas 
per ateinančius penkis motus 
atpigins nuomas miestuose, 
nes nebus tiek daug norinčių 
mieste gyventi.

Automobilius permainė ir 
kaimo gyvenimą Amerikoj. 
Šiandie ūkininkas turi visus 
' miestiečio pragumus, nes su 
automobiliu gali lankyti dide
lius miestus kada tik nori. Jis 

•geriau gali vesti savo biznį su 
gali lankyti teatrus,

klausyti prakalbų, ir šiaip da
lyvauti kituose pasilinksmina
muose. Jam lengviau duoti 
vo vaikams geresnį mol 
negu jo tėvai jam davė. Pir
miaus ūkininkų vaikai turėjo 
progos lankyti tik mažas kai
mo mokyklas su maža vaikų 
ir tik viena mokytoja, nes vai
kai gyveno per toli nuo viens 
kito; bet dabar, ačiū automo- 
bilialms, didelės mokyklos įs
teigtos centralinėse vietose.. Ir 
vaikai iš toli ir iš arčiau lan
ko jas. Cen tralinės mokyklos 
ūkininkų užlaikomos dabar 
turi didelius ir patogius namus 
ir kiek reikalinga samdo mo
kytojų.

Amerikoj daugiaus vartoja 
automobilių ūkininkai negu bet 
kuri kita kliasa. Žemės dirba
mosiose valstijose, kaip Io>wa, 
South Dakota, ir Nebraska vie
nas žmolgus iš penkių turi au
tomobilių. Trečia dalis visų 
automobilių Jungt. (Valstijose 
yra ukininkystėš distriktuose.

Motoriniai vežimai praei
tais metais įvežė į Jungtines 
Valstijas suvirš milioną tonų 
visokių rūšių prekių. Beveik 
tiek daug kiek įvežė gelžke- 
liai. Bet dauguma tų prekių 
buvo vežama automobiliais ir 
gelžkeliais, nes motoriniais ve
žimais vežamos prekės, kur 
auga arba gaminama toli nuo 
gelžkelio. Motoriniai vežimai 
vartojami ypatingai vežti pie
nui, daržovėms ir lengvai gen
dantiems daiktams, kurie turi 
būt greitai nuvežti. Beveik vi
sas Cincinnali miesto vartoto
jams pienas įvežamas veži
mais.

Bet tas didelis išsiplėtė j imas 
motorinės transportacijos iš
kėlė daugelį problemų, iš Įjū
rių opiausi yra apsaugojimas 
gyvasčių. Atsimenant, kiek au
tomobilių ir motorinių vežimų 
vartojama šiandien, sužeidi
mų ir užmišimų skaičius nėra 
didžiausias, bet vis tik didelis, 
ir daugelis valstijų bando ką 
nors daryti, kad sumažinus ne
laimingų atsitikimų skaičių.

Nukreipti nelaimingus atsi
tikimus, turime atsiminti ke
turis dalykus: Pirma, susisie
kimų reguliavimo įstatymai — 
beveik visos valstijos juos da
bar y turi. Antra, 
mokyklose vaikų, 
jiems apie pavojų 
vėse kuomet yra šiaip tinka
mų vietų, kur vaikai gali žais
ti be pavojaus. Trečia, važiuo
tojai turi išmokti atsargiai va
žiuoti, ir bausti už neatsargu
mą. Ketvirta, ištirinėti vietas, 
kur nelaimingi atsitikimai ga
li lengvai įvykti, ir jas šiuo ar 
tuo budu apdrausti.

t są
mokslą

auklėjimas 
aiškinimas 
žaisti gai

Keleiviu traukiniai per 
lenku koridoriy.

tik- 
per 
tiek

Dabar leidžiama tam 
rais traukiniais važinėti 
Lenkų koridorių Vokietijoj 
Vokiečių, tiek kitų valstybių 
piliečiams prisilaikant nusta

tytų taisyklių. Pasų ir kitų 
asmens budynių koridoriuj 
pervažiuoti nereikia. Keleiviai 
ir jų bagažas laisvas nuo mui
to.

Draudžiama atidaryti durys 
per visą kelionę, o langai — 
tik tose stotyse, kur sustoja 
traukiniai.

Ddaudžiama išeiti ir įeiti į 
traukinį, paimti ir atiduoti ba
gažas, pinigai, laiškai ir kiti 
daiktai ir šiaip susisiekimas su 
nevažiuojančiais.

Atskiri važiuojanti vokiečių 
kariai gali vežti tik šaltus gink
lus (kartus, peilius), bet, kol 
pervažiuos karidorių, turi ati
duoti juos į bagažo vagoną.

Keleiviai, važiuodami per 
koridorių, turi laikytis vietos 
įstatų. [L-va].

Ar jus žinote, kad
Statistika už 1921, paskelbta per Cen- 
sus Bureau parodo vertę produktų 
plieno išdirbystes, kuri siekia iki $1,- 
481,568,000, parodo sumažėjimą iki 
$1,347,243,000, arba 48 nuošimčius, 
sulyginus su 1919. Duona ir kiti ke
pimo maistai vertės $1,089,759,000, 
sumažėjimas iki $62,137,000, arba 5 
nuošimčius mažiau kaip 1919. Ar jus 
žinote, kad iš visų tabakų, kurie ei
na rūkymui, nėra geresnio tabako 
kaip 100% grynas Turkiškas Tabakas 
kuris yra Helmar Turkiškuose ciga- 
retuose ?

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS.

Andy Yablonski, Steuben- 
ville, Ohio, atsiuntė “Naujie
noms” 10 dolerių, kuriuos jis 
skiria Lietuvos ■* našlaičiams 
šelpti. Pinigai bus persiųsti 
L;įęt<> Moterų Globos K-tui.

Įvairenybės
Kiek kunigų. Lenkijoj.

Pasak “Kurjer Wieil<QpoIs- 
ki,” Lenkijoj esą 10,718 kata
likų kunigų, tame skaičiuje 
1500 lietuvių ir vokiečių. Vie
nam kunigui tenka 3,700 ka
talikų. Daug iš to skaičiaus ku
nigų nepildo savo tiesioginių 
pareigų parapijose, būdami 
dvasiškose seminarijose, • mo
ksliose, kariuomenėj, emeri
tais ir valdininkais etc. [LSB]

Milžiniškas pelnas.

Sinclair aliejaus kompanija 
skelbia, kad praeitais metais ji 
turėjus 30,949,800 dolerių gry
no pelno. Užpraeitais metais 
jos grynas pelnas buvo 10,- 
785,300 dolerių.

Redakcijos Atsakymai
Kaziui. — Kadangi laikraš

tyj jau tilpo platus aprašymas 
to susirinkimo, tai jūsų Žinu
tes nebedėsime.

J. StulgaiČiui. — Tamstos 

“protestą” grąžiname. Mes ži
nome, kad dėl tos draugijėlės 
buvo kilęs skandalas, kur bu
vo stveriasi net donosų. Tie 
kaltinimai nebuvo atremti.

Gi kuomet paliestos tuo 
skandalu draugijos tyli, tai at
skirų žihonių protestams ne
matome reikalo duoti vietos 
laikraštyj.

Padegėlis Kasmate.

Kaip žiūrėti me 
no veikalų.

(Pabaiga)

Pavieni stiliai turi irgi savo istoriją, 
ir taip dedasi visų tautų gyvenime. Juk 
stiliai yra vadinami: archajinis, klasinis, 
barokas... Tai reiškia ne ką kitą, kaip 
tiktai, kad menas ne tik kaipo reiškimo 
koks instrumentas viešą gyvenimą lydi, 
bet kad jis ir savo nuosavų ūgį ir struk
tūrą gyvendina. Ir čia nieko įstabaus. Mu
sų pasauliošvalga juk nėra kažkas tokio, 
kartą ištisiems amžiams duoįa ir įsakyta, 
- < musų pasauliošvalga yra gyvenamasai 
pradas, kuris'nuolat rutulojasi.^Višose' gy
venimo srityse juk einama pažangos ke
liu nuo paprastųjų dalykų į sudėtinguo
sius, visuomenės gyvenime — nuo papras
tųjų psikologinių formų į sunkesniąsias. 
SirbOrdinaujos forma vį^udmut jaulnesne 
už koordinacijos formą, lai galima paste-

nepadarė. Tačiau, jeigu yra tokia padėtis, 
tai žiūrėtojo darbas dvigubai sunkus ir at- 
sakomingas. Dvigubai reikalingas prisi

rengimo ir priaugimo. Išr titulo j imo sąmo
nės, kad ji galėtų apčiuopti kuoplačiausias 
formas ir turinius. Kad meno kūrinys butų 
matuojamas tuo matu, kuriuo matavo jo 
kūrėjas. Nes žinome, kad italų menas — 
sąmonės, formalinės tobulybės menas, kad 
vokiečių menas — sielos menaą, bet butų 
žiauriai aklas darbas vieną ar kitą dėl to 
neigti ar kelti. Pagaliau, negalima šiaurės 
žmogaus akimis žiūrint, sakyti, kad italų

įtakoinis. Iš čia dar netenka daryti išva
dos, kad aplinkybės nustumia kūrėjo in- 
dividybę į nereikšmingą pastogę. Galimy
bės, kurios gludi tam tikrose aplinkybė
se, dar nesukurria veikalo: didžiam veika
lui sukurti visuomet reikia, reikėjo ir rei-| 
kės didžių individybių!

Todėl1 tai norint suprasti meno vei
kalas ir jis įvertinti, tenka mokintis ir ap
linkybių, ir individybės gyveniman įsi- 
žvdgti.

V — Meno veikalų vertinimas
Tik šiuo kėliu pasirengus galima eiti 

meno veikalų spręsti. Čia sustojame ties menas tuS(Sio», nepraishnngoS formos, ar 
estetikos problema 
nustatyti objektingas budais meno veika*- 
lams [vertinti? Ir kiek estetikos teoretikai 
ties šiuo klausimu laužė galvas, nieko iš 
jos neišlaužė. Genialingasa-i XIX šimtme
čio meno istorikais ir kritikas Jokūbas 
B u r c k h a r d t’ą sj nurodė,.^ kad įvertini- 

pašaulį Taip, kaip Jis norį: laįp yrą, ? taip . mris 
buvo, taip bus. Bet atsiminus tai,’ tenka, “Jeiigu apskritai l butų įgalima,” valko jis, još’ nepažįsta/ Jokios estetinės nuodėmės

bėti ir technikoj, ir visuomenės gyvenime, 
ir aplamai, kiekvienoj gyvybes srity, kur 
yra forma, kaip prof. Vervveyen’as sako, 
tvarka, organizacija kaoso.

Tas pat ir mene. Lygiai, kaip mene 
gilumos vaizdavimas seka lėkštiunos vaiz
davimą. Akis, jstebianti tiktai pavienius 
reiškinius žengia į jų sintezį, į daiktų vi
sumą, nuo plastiingai apčiuopiamų daiktų 
pereinama į neapčiuopiamus. Toks yra 
kelias. Net dabar tiek keikiamas expresio- 
nizmas evoliucijos keliu yra visai pateisi
namas.

Bet čia kalba eina ne apie mekaninį 
procesą: turi ir dvasia kaitaliotis, jei no
rima gausių vaisių skinti. Ir ištikrųjų: juo 
naujomis akimis į daiktus žvelgiama, juo 
naujas turinys juose randama. Kiekvienoj 
naujoj žiujrėjimo formoj kristalizuojąs 
naujas pasaulio turinys...

Šventa teisybė: žėdnas gali žiūrėti į

dar atsiminti, kad yra ir kita gyvenimo 
logika, kad tasai NORI turi savo priežas
čių, kurios jį gimdo, kurios jo kryptį nu
stato. Čia Avelei susiduriame su istorijos 
aipJinkylMnis ir su susikryžiuojančiomis

rako jis, 
“gilinusįjį turinį meno veikalo idėją žo
džiais pasakyti, tai menas nebūtų reika
lingas, ir visi rūmai, figūros, paveikslai 
butų galėję pasilikti nestatyti,/ nekaištos, 
netapyti.”

— problema: I. kaip italo akimis žiūrint — kad šiaurės menas 
— formos (pilnybės nesiekia. Yra gi juk ' 
natuariistinis menąs, ir menas, kuris į tik
renybės - reiškimą nebrendą. Pavyzdžiui, 
viduramžio stątujos negaili būti vertina
mos atsižvelgiant į perspektivą ar figūros 
teisingumą. Jų pati prigimtis yra a-per- 

<sijektiyjnė,^ ir j ^ipiįniąį-iįių^įuįo^reiški0o > 

nebus, jei mes kartu džiaugsimės ir tik
ruoju bramąnto stiliumi, ir Fidįjaus vei
kalais, ir šiaurės romanų bažnyčiomis, ir 
expresionistų pa veikslais. Yra viena Grožė, 
kaip ir viena Gerybe, kaip ir viena Teisy-Ir toliau estetika nei žingsnio

be, tiktai jos reiškimo formos nesuskaito
mos. Ir visos .formos turi savo teisę gy
venti ir būti, ir visos formos yra lygiai 
brangios pasaulio kultūros darželyje.

Ateik ir buk ne kaip svečias, bet kaip 
mylimas saviškis. Tebūnie valia tavo.

Juozas Tysliava.

Konkurencija.
žemės laikrodis nurimo, 
Tik nerimsta amžių šimtas. 
Londonui — jau kapo grimas, 
Niujorkas dar vos tik švinta.
Londonas Pąryžiui merkia, 
Mano kelsiąs Bonopartas. 
Naujorks Tokio žvilgsnius telkia, 
Okeanuos tiesia kartis.

Verkios ' liūdinčiam Berlynui
. Nūdlat Persija vaidenas;

• Ten, kur žengė karau vyrai — 
Priešu jVaterland gyveno...

Žemės laikrodis nurimo, 
Tik nerimsta amžių šimtas. 
Džordžui šypsos kapo grimas, 
Hardingui pasaulis švinta,
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Darbininkų Padėtis Rusijoje
Rusija vienintelė šalis, kur 

kapitalistai kuriam laikui bu
vo nustoję savo galybės. Rusi
ja valdoma komunistų, tai yra 
tos partijos, kuri kapitalų ir 
kapitalistus kuo daugiausia 
keikia. Jie keikia ir tuos dar
bininkus, kurie mano, jog so
cialdemokratų kelias prie so
cializmo greičiau prives, kaip 
komunistų. Be abejo socialde
mokratai nė nemano su ko
munistais pradėti koliolis. Yra 
sakoma “šuo loja — vėjas ne
šioja.” Bendrai, į visus dar- 
kuo^ininkų- šmeižtus uieužsi- 
moka domės kreipti. Gal kiek 
svarbiau pažiūrėti, kaip eina
si darbininkams toje šaly, kur 
komunistai kapitalo žalčiui 
buvo galvų sutrynę. Pirmiau
siai pažiūrėkime Rusijos dar
bininko uždarbio, šitos žinios 
sustatytos sulig Dano raštais. 
Danas ėmė savo žinias vien tik 
iš Rusijos bolševikų, todėl 
joms galima tikėti, nes bolše
vikams nėra prasmės savo sto
vį blogiau nušviesti, kaip jis 
ištikrųjų yra.

Prieš karų Rusijos darbinin
kas uždirbdavo vidutiniai 22 
rubliu 85 kapeikas mėnesiui.

Paskuiinfiuoju laiku ofydia- 
linėmis rusų žiniomis (“Trud” 
nr. 89 1922 m.) 
vidutiniai į mėnesį

dirba, kiek 
m ui reikia.

Gr.
S.
Vas. 1922

būtinai pragyveni-

1921
1922

Gruodis
Sausis
Vasaris

Darbin. uždarb. 
patvirtintas visos

Rusijos Central.
Tarybos.

pragyvenimo 
minimumas 

rubliais
1,106,710 750,000 r.
2,200,000 1,036,00

; 3,550,000 1,170,00
Santykis % tarp 

gaunamos algos ir 
pragyvenimui

68
48

/ 33
aišku,

reikiamos
1921
1922
1922

n

M

kadIš tų skaitlinių 
darbininkas tik trečdalį to už
dirba kiek reikėtų uždirbti, 
kad šiaip taip pragyventi.

Penktame Rusijos profesinių 
sąjungų suvažiavime Andreje
vas pranešė, kad padėtis už
darbio žvilgsniu “gerėja.”

Jis privedė ir skaitlinių tam:
Vidutinis uždarbiu mėnesiui

aukso
Balandis 1922

rubliais skaitant.
4 rub. 04 kap.

Gegužis 1922 5 ” 94 ”
Liiepos 1922 7 ” 38 ”
Rugsėjis 1922 7 ” 63 ”

Kaip matyti nežiūrint viso
gerėjimo darbininkas uždirba 
trečių dalį to, kų jis prieš karų 
uždirbdavo.

Be to reik atsiminti, jog Ru
sijoj dabar viskas tiek pat 
brangu, kaip prieš karų ir net 
brangiau.

Darbo laikas.
darbininkas 
uždirbo.

prieškariniais

Lapkritis 1921
rubliais skaitant

10 rub. 88 k.
Gruodis 1921 8 ” 80 ”
Sausis 1922 7 ” 79 ”
Vasaris 1922 6 ” 71 ”
Kovas 1922 4 ” 25 ”

Lapkritis

Santykis nuošimčiais 
su prieškariniu 

uždarbiu
1921 47,6

Gruodis 1921 38,5
Sausis 1922 34,1
Vasaris 1922 29,4
Kovas 1922 18,6
Taigi darbin inkai kovo mč-

nosį gavo tik penktą dalį prieš
karinio uždarbio. Reikia atsi
minti, kad ir prieš karą Rusi
jos darbininkas gaudavo ma
žinusį uždarbį. Viena beda — 
dar ne bėda. Negana to, kad 
Rusijos darbininkas tiek ma
žai uždirbo, šitas jo uždarbis 
nebuvo pilnai išmokamas. Ko- 
murdstų valstybė pasilikdavo 
“skolinga” darbininkams, 
los “skolos” butą nemažos.

Vidutinis uždarbis 
aukso rubliais 

7 rub, 79 k 
6 ” 71 ” 

25 ”

Ir

1922 . 
Sausis
Vas.
Kovas

15 tikrųjų 
išmokėta

6 rub 15 k.
5 ” 95 ”
5 ” 25 ”

Neišmokėta su-

4

Sausis
ma

1922
. nuošimčiais

21,1
Vasaris 1922 24,7
Kovas 1922 23,5
Kaip matyt iš to taip mažo

darbininkų uždarbio ketvirtų 
dalį sau pasilaikydavo, lietu
viškai tariant nusukdavo. To
kiu budu valdžia nutraukė dar
bininkams iki birželio 1 dienos 
65 trilijonus pop. rublių 
(“Trud” n r. 136 1922 m.)

Apskaitai! t kainas reikalin
giausių daiktų galima sužinoti, 
kiek žmogui būtinai pragyve
nimui reikia (pragyvenimo mi
nimumas). Pasirodo, kad Ru
sijoj darbininkas tiek neuž

Kits labai svarbus darbinin
kams dalykas yra darbo lai
kas. Socialdemokratai reika-, 
lauja 8 valandų darbo\dienos. 
Rodos kur kur o Rusij^kur 
komunistai valdo tik jau '"■tu
rėtų būt įbesta 8-ių valandų 
darbo diena be išimčių. Bet 
taip nėra. Tiesa, Rusijoj įstaty
mas nustato 8-nių valandų dar
bo dieną. Bet liaudies komu
nistų tarybos dekretai iš lap-

1920 m. ir iš ba-
1921 m. praktiko- 

val. darbo dienų
Pirmas 'dekretas

“priverstinas” ir “lais- 
viršvalandas. “Privalomo- 
yra apribotos, o “laisvo- 

” nenustatoma ribų. Ant-

kričio 29 d. 
landžio 6 d. 
je vėl 8-ių 
panaikina, 
sikiria

stos” 
sioms 
ras dekretas leidžia net “nuo
latines viršvalandas” įvesti jei
gu “darbininkų ir tarnautojų 
skaičius neužtenkamas tėra”. 
Kad šis tvirtinimas neliktų pli
ku tvirtinimu reikia jis įro
dyti. Įrodymai taip pat imti iš 
komunistų šaltinių. Centralinis 
komitetas transporto darbinin
kų sąjungos praneša (“Trud” 
spalių 26 d. 1921 m.) suma
žinus darbininkų skaičių gelž- 
keliuose “kai kuriuose ruo
žuose įvesta dviejų permainų 
sistema, tai yra 12 valandų 
darbo diena. Laisvųjų dienų 
nėra.” Pranešimas sako, jog 
priežastis tankių nelaimių gel- 
žkely esąs perdidelis tarnauto
jų nuovargis prie darbo.

“Pravda” (lapkr. 27 d. 1921 
m.) praneša, kad “darbinin- 
<ai” Nižny Novgorod guberni
joj 9-ių ir 10-ies valandų dar- 
oo dienų įvedė. O “darbinin
kai” pietų Urale 12-os valan
dų darbo dienų įvedė (“Prav
da” spalių m. 3 d. 1921 m.). 
Antroj visuotinoj darbo apsau-

gos konferencijoj Dono Basei
no atstovas pranešė, kad “Ang
liakasiai pradėję kasdieną 16 ir 
V valandų dirbti, kad tik sau 
duonos kąsnį užsidirbus (Kon
ferencijos buletenis Nr. 1). 
Taip išsižiuri valdžios įmonė
se. Gal privačiose kapitalistų 
įmonėse gerui u einasi? Komu
nistų laikraštis “Trud” spalių 
24 d. 1921 m. praneša apie re
vizijų padarytų 377 Maskvos 
įmonėse. Pasirodo, kad 192-jose 
įmonėse dirbama 9 valandas 
kasdien, 44 įmonėse nuo 9 iki 
12 valandų į dienų 11 įmonių 
— 14 iki 16 valandų ir 44 įmo
nėse tiek, kiek kada savinin- 
kas-kapitalistas liepdavo. .Vi
suotiname tarnautojų susirin
kime Maskvoje paaiškėjo, kad 
“beveik visose įmonėse 12 iki

kasdien dirbama; ir ne tik su
augusieji tiek ilgai dirba, bet 
ir jaunieji darbininkai ir net 
vaikai” (“Pravda” spalių 30 d. 
1921 m.). Maskvos kepyklų 
darbininkai “dirba visur 12— 
18 valandų į dienų; skaitlingai 
pasitaiko atsitikimų, kur ke
pyklų darbininkai dienų ir nak
tį dirba su maža pertrauka 1 
ar 2 valandi. Ir toks darbas 
tęsiasi ilgų laikų ir darbinin
kai savaitėmis neapleidžia ke-

Tokios oficialės žinios iš bol
ševikų stalyčios Maskvos, po 
pat komunistų valdžios nosies.

Gal kas paklaus: o kam dar
bininkai dirba taip ilgai? At
sakyti labai nesunku. Kam dar
bininkai Lietuvoj dirba po 12 
ir 14 valandų į dienų? Todėl, 
kad į 8 valandas neuždirba 
tiek, kiek reikia, kad badu ne
mirus. Aukščiau buvo minėta 
Rusijos darbininko menkas už
mokestis, todėl aišku, kad ba
das verčia darbininkus dirbti 
po 12 
klaus 
uis ta i 
kūnų” 
Kodėl
Yra priežodis: 
ten ir lok.” Ir 
tai negali išsižioti 
kurie juos piniginiai šelpia ir 
palaiko. Rusai sakydavo “Rub 
govorit — rub molčit” (rublis 
šneka — rublis tyli), ir musų 
k om u n i s t am s R u si j os

valandų. Kits gal pa- 
kodel Lietuvos komu- 

apie tokius savo “apie- 
darbus 
jie to

nieko nekalba?
nieko

“Kur
musų komunis- 

prieš tuos,

nemini ?
laki —

rublis 
<lę ir jie nieko 
darbdavius negali 

pasakyti, bet užtai jie tuo kar
ščiau socialdemokratus kolio- 
ja. Na, tegu. O gal musų “dar
bininkų kuopininka'i” kų nors 
pasakys prieš tokį darbininkų 
išnaudojimų Rusijoj Be abe
jo, jeigu ponas Vilūnas ir jo 
klapčiukai kų nors prieš social
demokratus išžys sau iš pirštų, 
tai pasakys, bet prieš popiežių, 
davatkos juk negali eiti.

Lietuvos darbininkams ten
ka ir teks vesti sunki kova už 
sutrumpinimų darbo dienos, 
už pakėlimų užmokesnio ir 
pagaliau už įgyvendinimų so- 

Kovoje reikalinga 
bet rei-

prieš savo

cializmo.
vienybė, patvarumas, 
kia ir nuo Maskvos služasčių 
apsisaugoti ir neduoti komu
nistėliams su davatkiškais lie
žuviais darbininkų vienybės 
ardyti. —A. Andrejunas.

[ “Socialdemokratas”]

Sveikatos Dalykai
(Pabaiga)

Yra daug žmonių, kurie nori 
daktarus kritikuoti. Visi dak
tarui yra žmonės ir turi vi
siems žmonėms bendrų silpny
bių. Yra daug kritikų, tbet nė
ra rimtų žmonių, kurie kriti
kuotų modernosios mokslinės 
medicinos metodus. Modemoji 
medicina prailgina gyvenimų ir 
suteikia tikros laimės žmo
nėms. Aplinkui mus matosi 
tūkstančiai žmonių, kuriuos 
medicinos mokslas laimingais 
padare. Vienok tūli žmonės 
yra apsigimę su palinkimu že
minti daktarus ir abejoti apio 
medicinos mokslą, kurio jie 
nesupranta. Tie žmonės su
pranta, kad arseniko skiedi
nys užmuša medžių parazitus, 
>et negail suprasti, kad sal- 
varsanas (ir-gi arsenikas) 
leistas į sifilio perų ėdamų kū

nų užmuša didesnę dalį kito
kių parazitų. Tie žmones ne
paiso, jei arsenikas neužmu
ša visus medžių parazitus, bet 
jei jsalvarsianas kartais nepa
siekia spironemų (sifilio pe
rų) visus lizdus, tai jie tuo- 
jaus griebiasi kritikuoti, ir ne
žiūrint to, kad pacientas uŽ- 
sendino ligą ir davė progos 
spironemams nervus^ arba 
smegenis sunaĮiHinti, pradeda 
plepėti, busią sifilis neišgydo
mas. Ir, žinoma, tie nemokšos 
neužmiršta medicinos mokslų 
pasmerkti...

Diabetas arba cukrinė liga 
kas metai tuksiančius žmonių 
numarindavo. Dabar surasta 
insulinas, vaisiai, kurie šitų 
ligų pašalina, jei ne visuomet, 
tai labai dažnai. O tai jau reiš
kia milžiniškų nuopelnų.

Gyvybė labai supintas daly
kas. Mes dar ne viskų žinome. 
Kadangi daktaras turi reikalų 
su gyvybe savo paciento, vi
sos draugijos ir su gyvybe bi
donų parazitų, tai, žinoma, ne 
kiekvienų kartų jis gali norimų 
pasisekimų turėti. Gyvybe 
nuolatos keičiasi, keičiasi ir 
kova tarp dviejų organizmų. 
Keturi žmoneĮs išgeria pienų, 
kuriame yra tifo bacilų. Vienas 
skrandy turi daug liidrochlo- 
rinės rukšties, kuri tuos baci- 
lus užmuša. Kitas jau yra sir
gęs tifu, jo kūnas jau įmoka 
nuo ligos apsiginti. Trečias bu
vo skiepytas, jo kūnas jau iš
mokytas kaip nuo šitos ligos 
apsiginti. Ketvirtas leidžia tifo

bacilams iš skrandžio į žarnas 
pereiti; bacilai randa šilumos 
ir maisto ir pradeda augti, 
veistis. Kai jų daug prisiveisia 
jis suserga ir gali mfrti. Mo
derno] i medicina apsaugoja jį 
nuo mirties moksliniu gydy
mu.

Daktarams rupi draugijos 
sveikata. Daktarai surado dru
gio perus, surado jų veisimo- 
si vietas, patarė išdžiovinti 
pelkes ir drugys išnyko. Dak
tarai surado geltonosios šilti-j 
nes perus, patade išnaikinti jų 
lizdus ir dabar geltonoji šilti
nė jau beveik išnykus. Kiek
viena įstaiga visuomet atsiklau
sia daktarų kai dėl sanifarumo. 
Daktarai drauglijai viisuomet | 
pasitarnauja.

Daktaras pirmiausia priva
lo pažinti ligų, apsaugoti“ kitus 
nuo apsikrėtimo. Ir kiekvie

nas medicinos daktaras lai da
ro. Kai kiekvienas žmogus, jis 
gali klaidų padaryti. Daktarui 
nerupi žmonių religiniai daly
kai, jis tiktai rūpinasi jų svei-J 
kata ir pataria 
kiau asmeniui 
Kartais, žinoma, 
sieina ir žiaurus 
žodelis pasakyti, 
nas negali jam 
kių nors blogų
Daktaras , interesuojasi tiktai 
sveikatos dalykais. Daktaras 
pasako kur veisiasi ligų perai, 
kur nesveika dirbti arba gy
venti. Daktaras nežino luomų, Į 
jam visi žmonės lygus, visi ge
ri, nors beturčiams jisai visuo
met dykai patarnauja. į

Modernus daktaras ilgai mo
kytas ir gciai prirengti s ko
voti su l.gomis ir daryti toles
nius tyrimus savo šakoje. Ji
sai dirba kiek galėdamas. Jisai 
stengiasi pamokinti žmones, 
aiškina jiems kaip nuo pavo- 
j'ingiauisių ligų apsisaugoljus, 
kaip apsirgųs greičiau pasitai
sius, mažiau kentėjus. Dakta
ras kas dienų susiduria su Iii 
goniais, kurie jį gali ligomi^ 
apkrėsti, jo darbas gana sun
kus ir pavojingas. Jis kas die
na pasiaukauja. Nėra mažiau
sios abejonės, kad jeigu visi| 
žmones klausytų 
mokslo patarimų, 
daug ilgiau gyventi, 
sakius, jau žmonės 
ilgiau ir sveikiau gyvena. Tai 
vis medicinos nuopelnas.

tai, kas svei- 
ir draugijai, 

daktarui pri-į 
nupeikimoi 

bet ne vie-į 
primesti ko-i 
užsimojimų.-i

medicinos 
tai galėtų 
Tiesa pa- 
ir dabar

Šviesą ir pajiegą suvedamo i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacije Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

/ A. BARTKUS, Pres.

1
/ A. BARTKUS, Pres,

1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago 
Iii....... I M...... 11 WW»—I—...

....... .............   ■■T
Ofiso Telefonas

Central 4104 DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. , 

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

. _ - _ . ____ - - - ----------------------------------- ----------------------- ----------A—

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

terims. Nesiekite ir nebūkite nusiminę I Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kurte 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chronišką vidujinių ligą ir gaukite 
pilną egzamfnaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroakopu ir su X-ray pągelba surasta 
ju^ų liga. ! Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, puolės, nervų, skaudamos?'burnos, reumatizmo, , 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arbą kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia speciali© gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

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

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1 ——

THE

GREAT NORTHERN 
STEAMSHIP COMPANY

(IKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų

$110 Į EUROPA IR ATGAL
Boston — Gothenburg

$138
> į vieną pusę $75 t 

Susijungia su 
Christiania, Stockholmu, Helsing- 

forsu, Danzigu, Riga, 
Copenhagenu

Boston'— Southampton

$110
į vieną pusę $65 

Susijungia su 
Londonu, Liverpoliu, Le Havre

VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS UŽ GELŽKELĮ IKI VIETŲ 
Į ŠIAURĘ TAIP TOLI ĘAIP STOCKHOLMAS.

Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas mė
nesį. Darykit savo keliones planus dabar ateinančiam sezonui.

Pasažierių gyVastįs bus apsaugotos per
EVER-WARM SAFETY-SUITS

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

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO
ŠIAIS METAIS

Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų vardu ir adresu atsiųskite mums 
A. Wikstrom 
Information Dep’t : 
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju gauti visas in
formacijas kas link kelionės.

(Pažymėk kryželiu) j vieną 
pusę į abi pusi.
Angliją 
Franciją 
Vokietiją 
Švediją 
Norvegiją 
Denmark 
Baltijos Provincijas 
Finlandiją 
Rusiją 
Vardas ...........................................
Gatvė ar R. f. d.............................
Miestas ........................ .................
Valstija ..................~......................

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

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

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

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

vienytes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

i Vienybės Agentūrą.

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

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

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

z $6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo Presui

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

Jųdviejų nesusipratimą na
grinės teisėjas Morgan.

Vaiko vaidentuvė.

$10,000 gaus tas, kas iš 
aiškins Mounto pra

puolimo misteriją
Northvvestern universitetas ski

ria tokį atlyginimą už išaiš
kinimą studento prapuoli
mo misterijos.
Paskutinėmis savaitėmis 

laikraščiai buvo pilni sensa
cingų žinių apie Northvvestern 
universiteto prapuolusį stu
dentų, kurio grobiai buvo su
rasti ežere. Buvo metama ne
garbės šešėlis į universiteto 
valdyba, kuri buk slepianti ne
kurtus faktus. Esą tie faktai 
padėtų surasti prapuolusiu stu
dento Mounto mirties kaltinin
kus.

•Iš viso to laikraščiai padarė 
sau tikro kapitalo, rašydami 
visokių butų, o daugiausia ne
būtų dalykų. Kad padarius vi
sam tam galą, universiteto 
prezidentas Walter Dili Scott 
parašė valstijos prokurorui 
laiškų, kur sakoma, jog univer
sitetas nutaręs išmokėti $10,- 
OOO hite vienam, kuris tikrai 
irodvs, kas atsitiko su Mountu.

Prie to universiteto vyriau
sybė visokiais budais pasižada 
kooperuoti su prokuroro ofisu, 
kuris dabar veda tyrinėjimus

Apleido namus, kai žmo
na nusikirpo plaukus

O’Malley atsisako užlaikyti sa
vo žmoną tol, kol pastaroji 
neužsiaugins plaukus.
Paskutiniais keliais metais 

Ravniond O’Malley, 510 W. 
Elnį si., ėjo gatvekarių kon
duktoriaus pareigas. Tuo lai
kotarpi jam teko matyti viso
kių dalykų. Bet jo aki la
biausia traukė moterys su nu
kirptais plaukais. Nuo pat ry
to iki vakaro visa procesija 
“nukirptplaučių” įeidavo ir iš
eidavo iš gatvekario. Nuo to 
reginio jam kartais net galva 
imdavo skaudėti, o naktimis 
kankindavo košmaras.

Taip jis bent pasakojo šei
myninių reikalu teismo kler
kams, kuriems tuo pačiu laiku 
skundėsi jo moteris dėl nega
vimo užlaikymo.

“Aš prisiekiau, kad mano 
moteris niekuomet nekirps 
plaukų”, kalbėjo konduktorius. 
“Aš įspėjau jų, jog aš tuoj ap
leisiu jų, jeigu ji nusikirps”.

O pirma jo moteris turėjusi 
puikius plaukus Kai ji juos 
paleisdavusi, tai jie beveik ke
lius siekdavę. Bet štai viena 
vakarų jis pareinąs namo ir 
prie durų jį pasitinka nukirp- 
tplaukė.

“Išpradžių aš maniau, kad 
tai man vaidinasi. Nes tą die
ną man ypač daug nukirpt- 
plaukių teko matyti. Bet kai 
aš sužinojau, jog tai mano 
žmona, aš tuoj apleidžiau ją 
ir nebegrįšiu pas ją tol, kol ji 
neužsiaugins plaukus”.

“Bet sunku pasakyti, kiek 
laiko ims plaukų atauginimui”, 
tarė p-ia O‘Malley. Jos lupos 
ėmė drebėti.” “O iki to laiko 
juk man reikia gyventi.”

“•Kai tavo plaukai ataugs 
iki juostos, aš vėl tave užlai
kysiu. Į šešis mėnesius jie tu
rės ataugti”.

“O gal praeis ir šeši metai, 
kol jie ataugs”, tarė p-ia 
O’Malley. “O man juk reikia 
valgyti ir dabar”.

Bet Raymond nenusileido.
“Juk tu žinojai, kad aš ne

mėgstu nukirptplaukių. Tad 
kai tu užsiauginsi vėl tokius 
plaukus, kaip pirma, aš sugrį
šiu”.

“Bet kodėl nepavesti tą rei
kalą išspręsti teisėjui”, įsimai
šė vienas pašaliečių.

“Gerai”, atsakė p. O’Malley.
“Sutinku”, pareiškė jo žmo

na* .... g —. u    i i j oAighudAOBI

Trylikos metų mokinys įsivaiz
davo, kad jį užpuolikai viso
kiais budais kankinę ir no
rėję nužudyti.

Aubrey Fuhrer, 13 metų vai
kas, išėjo į mokyklą. Jo sesuo 
p4a Riplogal (765-8 Sheridan 
road) laiškų dęžutėj rado tokio 
turinio raščiuką:

“Man nusibodo gyventi. Ge
riau aš kartą ant visados vis
ką užbaigsiu. Mokykla mane 
tiesiog iš proto varo”.

Tai buvo Aubrey ranka ra
šytas raščiukas. Sesuo tuoj 
pranešė policijai. Pasirodė, 
kad vaikas tą dieną į mokyk
lų visai nebuvo nuėjęs. Poli
cija visur ėmė vaiko ieškoti. 
Bet niekur nieko.

Vienok vėlai vakaro sugrįžo 
Aubrey ir papasakojo baisiau
sią istoriją. Esą nespėjęs jis 
išeiti iš namų, kaip ant jo už
puolę keturi berniukai ir pri
vertę parašyti tą raščiuką. 
Paskui jie nusivedė jį prie ge
ležinkelio ir pririšę prie bė
gių. Kadangi negalėjo sulauk
ti traukinio Jai vienas berniu
kų pataręs vesti Aubrey į miš
ką. Nutarta, padaryta. Miške 
jie pririšę jį prie medžio, ir 
vienas užpuolikų pareiškęs: 

“Sudeginkime jį”. Bet medžiai 
buvę šlapi ir jokiu būdu nede
gę ( mat, tą dieną labai lijo). 
Negalėdami sudeginti jo “ant 
laužo”, užpuolikai palikę jį 
pririštą prie medžio. Jam bet
gi pasisekę pasiliuosuoti.

Tečiaus jo drabužiai nerodė, 
kad jis butų buvęs taip baisiai 
“kankinamas”. Jie buvo gan 
sausi ir visai nesuglamžyti.

Policija mano, l^ad į Aubrey 
paveikė laikraščių sensacin

gos žinios apie Northvvestern 
universiteto prapuolusį studen
tą Mount. Prisiskaitęs tų ži
nių esą ir pats Aubrey panorė
jęs tapti “herojum”.

Ed. Lewis atlaikė savo čem-
I |’c<np.tą.—L'ky u v i ai ri sity n ė 
pralaimėjo.
Gegužės 15 d. Chicagos Cali- 

seume įvyko ris tynęs tarp pa
saulinio čempionio Ed. “Stran- 
gler” Levvis ir Rcnatto Gardi
ni .

Atidaryme pirma pora pa
sirodė — Nazzarinno Poggi ir 
Tony Hatchet (Antanas Ačas).

Ačas pralaimėjo į 25 min. 
19 sec. Tapo paguldytas su 
“Groteli hold and Nelson.” Sve
timtaučiai juokėsi iš “Lithua- 
nian Champion”.

Antra pora — Ivan Michai- 
lov ir Ernst Sigfried, vokietis, 
(Michailov yra niekas daugiau 
kaip žinomas lietuvis p. Ži
linskas). Vokietis išlaimėjo 
—paguldė Žilinską į 23 min. ir 
23 sek. Su “headlock” ir 
eroteh hold”. Trečia pora. Ed. 
“Strangler” Lewis ir Renatto 
Gardani.

Publika, daugiausia italai, 
pasirodžius ristikams vieni 
kaukė, kiti plojo, o kiti švil
pė. Nors ir buvo Levvisui 
“headlock” užginta vartoti, bet 
jis laimėjo ristynes.

Pirmų susikibimą laimėjo 
Gardini. Jis daugiausia var
iojoj “double wrist lock” ir į 
25 m. 45 s. laimėjo su “double 
vvrist lock” ir “leg hold”. Italai

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

tiesiog ovacijas sukėlė, o 
Lowis’ui atsimokėjo staugli- 
nni.

Antrą susirėmimą Deivis lai
mėjo į 54 m. ir 45 sekundas su 
“toc lock” ir trečią su “toe 
hold” į 2 m. 15 s.

Entuziazmas buvo didelis. 
Publikos buvo gana daug, sa
koma, kad įplaukos sieks net 
$7,500.00. -Reporteris.

Lietuvių Rateliuose
Bendras lietuvių su

sirinkimas
VISI PASIŽADĖJO REMTI P. 
BABRAVIČIAUS KONCERTĄ. 
Išrinkta komisija parašymui 

rezoliucijos prieš tilpusius 
“Tribūne” šmeižtus.

Trečiadienį, gegužės 16 d., 
įvyko bendras susirinkimas dėl 
atiftmimo paniekinimų Lietu
vos ir lietuvių vardo Chica
gos didlapyj. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas.
Nutarta remti J. Babravičiaus 

koncertą.
Kadangi Anglų didlapis pa

sakė, jog lietuviai yra nekul
tūringi, necivilizuoti, kaip Pu- 
eblos indijonai, tai kalbėta 
apie p. J. Babravičiaus kon
certą, kuris įvyksta šį vakarą, 
Orchestra Hali, 220 S. Michi- 
gah Av. Nutarta jį remti viso
kiais budais ir atsilankyti į jį. 
Kalbėtojai jšsirdiškė maždaug 
šiaip—kun. Česaitis: “Mes tu
rime kuo karščiausia protes
tuoti ir parodyti, kad lietuviai 
yra kultūringi ir moka pagerb
ti kultūrą. Visi turime būti 
koncerte—patys ir savo drau
gus atsivesti. Turime perpil
dyti, turime išlaužti Orchestra 
Hali duris. Mes turime būti p. 
J. Babravičiaus koncerte!”

Dr. Draugelis: “Mes turime 
mylėti dailę. Lietuva yra 
dailės šalis, todėl ir lietuviai 
turi parodyti savo painėgi-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

RVPTVRA
IŠGYDOMA

Be MK Be 
Peilio v L v Skausmo

Geras darbas vis dar tęsiesi toliau. 
Mes turime su mumis šitą savaitę Mr. 
Frank Hodek.

SKAITLKIT KĄ JISAI SAKO:
“Kiekvienas kuris turi rupturą, 

kaip ir aš, žino kokj nesmagumą rup- 
tupa padaro. Aš nusprendžiau ne
vaikščioti su tokiu nesmagumu jei aš 
galėčiau išsigydyti be operacijos. Aš 
nusprendžiau nueiti pas Dr. Flint gy
dytis. Ir buvo pasekmingai, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, tik keletą 
minutų. Lenkvas gydymas iš paty
rusių . rankų Dr. Flint ir aš li
kau išgydytas. Aš dabar visai svei
kas ir stiprus ir jaučiuosi taip gerai 
kaip ir pirmiau kad buvau be ruptu- 
ros .

Frank Tiodek,
1619 So. 9 Ct.

Vericose Gyslos $25.00
Su mano paties metodu aš prašali

nu pasididinusias kojų gyslas ir palie
ku koją taip dailią, kaip kūdikio.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augšt&s 

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

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

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA 

LIETUVON
»• •>

isauL..*-?*.A-. ' .■ ■

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 

palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

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

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

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

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

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

Iš Lietuvos Amerikon
Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patąr-* 
navimą. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
I

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Nalure Care Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698. 
______________________ _________ /

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kaihpas Leavitt St.

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

9 iJd 12 a. m.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė.,

Kamp Robey ir North Avė.
................... ...... ............... .............................................  h Z

- SURASTA-
ANT GALO

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

Chiropractic
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame
DAKTARUS GUSTAV BECKER 

ir M. B. JEWELL
5 N. La Šalie St., 

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

........ I I I I I I I I............  Z

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

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

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, SERNAS O. D.

3315 So. Halsted St„ Chicago, HL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 ild 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

PranešimaiEmbė.

slidžiai.
Labai

Klaipėdos reikaluŠauni puota

be pasekmių.—Reporteris

Liūdna žinia

dalyvavo

u.

JIESKO KAMBARIU
Mildos

SIŪLYMAI KAMBARIŲSouth

Msiimkit laiškus iš Pašto Fran-

žiedo

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTS

Ona
New
sto-

sekmadienį 
Dr. Vinco 
Antradienį

Valančius, 
kitų žmo- 

nurodinejo,

Euro- 
tegul 
paštą

IŠNUOMUOJAMA ‘kambarys 
vienam asmeniui su valgio pa
gaminimu. Kreiptis 6637 So. 
Rockwell St., pusantro bloko 
už Western Avė.

arba jo brolis Adomas Mačiu- 
kėnas prašomi užeit į Naujienų 
ofisą atsiimt laišką nuo jų bro
lio Antano Mačiukėno, kur da
bar yra Argentinoj.

apie 
ėjo

McCormi-
Orchestra svetai- 
pilna, lai pamato 

lietuvius gerbiant

Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliubas 
laikys mėnesinį* susirinkimą gegužio 
20 d„ Mark White Parko svetainėje, 
Halsted ir 29 St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visos narės bukit susirinkime 
ir naujos narės galit prisirašyti, nes 
yra numažintas mokesnis.. • "

— Sėkr. A. Juzaitienė.

Liet. Teatrališkas Dr-stė šv. Mar
tino laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, geg. 20 d., 1 vai. po pietų, 
šv. Jurgio parapijos svet. (32 Place ir 
Auburn).

Nariai susirinkite laiku, nes turime 
svarbių reikalų.

— P. Kilevičia, nut. rašt.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą gegužės 20, 19£3, 
1 vai. po pietų Antano Urbono svet., 
3338 Aubum Avė. Visi draugai yra 
kviečiami kuoskaitlirigiausiai atsilan
kyti ir užsimokėti už mirusį draugą 
M. Glėbą. Kviečia visus

— Nut. rašt. Leon Klepsis.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lirikej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Su ja 
Balšaičiutė

lietuviškas base MII”, 
šiokiomis dienomis 

išvažiavimai į 
ir į kitas istorines—

MYKOLAS MAČIUKĖNAS

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

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegužės 30 d. (Dęco- 
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

Motinos Dievo šidlavos Parapijos 
Tautos Bažnyčios rengia didelį balių 
subatoj, gegužio 19 <L,‘ parap. svet., 
3501 So. Union Avė. Visi malonėkit 
atsilankyti, seni ir jauni, nes bus link
smas balius. — Komitetas.

PAJIEŠKAU KAMBARIO Brighton 
Parko apygardoj arti Archer Avė., 
geistina butų kad ne prie didelės šei
mynos; taipgi jeigu padarytų valgį 
namuose.

Praneškite antrašu. ,
M. D. VILEIKA

3957 So. Rockwell St.

Lith. Sales Corporation, 3313 So.
Halsted St.

J. Kulis Drug Store, 3259 
Halsted St.

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

cisco Avė.

sparčiai auga. — Tėvai 
patenkinti.

tėvai, kuriems rupi 
kilų vaikų gerovė ir 
privalėtų savo vaikus 

bei atvesti prie “Jau-

Didž. L. K. Vytauto draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, geg. 
20 d., 1 vai. po pietų, šv. Jurgio pa
rapijos svet. (Auburn ir 32 Place).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų.

— S'. Kuncevičia.

Brighton Parko “Ateities 
žiedo” vaikų draugijėlės šei
myniškas vakarėlis buvo la- 
bai sėkmingas. —Ateilankiu- 
šieji buvo patenkinti kaip 
programų, taip ir vaišėmis.

broliu- 
mušė. 

žmogžudis tapo tą pačią dieną 
suimtas.

Draugijos šv. Antano iš Padvės, 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dieni pirmą vali po pietų, gegužės 20 
d., Dievo Apveizdos parapijos svet., 
So. Union Avė, ir 18 gatvės.

Visi nariai būtinai atsilankykit, nes 
yra daug reikalų — Valdyba.

pečių
27 d. 
išva-

• PAJIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Stulgo, kur nianė apleido gegužio 8, 
1923 m. noriu žinoti ar grįši ar ne, 
•jeigu nemityyji grįšt, tai duok man 
parašą ant loto, kad aš galėčiau par
duot. Mano adresas.

TOFILIJA STULGIENĖ
3224 Emerald Avė., Chicago, III.

Liet. Pažangiosios Moksleivijos 
Sus-mo 2 kp. mėn. susirinkimas 
įvyks subatoj, geg. 19 d., 8 vai: vak., 
3223 Parnell Avė., 2 fl. Visivnariai ir 
norintys prisidėti, malonėkite atsilan
kyti. 1 , i

’ — Užr. Rašt, K, J. Semaška.

tas: geg.
D

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

solo. Pabaigai visas

Raišing 7 hevFa m i ly - Pa forgot that he was young oncel

“Jaunoji Birutė”

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKOME Jono Kališinskio, 4 

metai kaip apleido Chicagą, nežinome 
eur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Ue-į 
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti dt- * 
£al, norėtų pasimatytįi.; Jis £ats ar 
cas kitas malonėkite pranešti.. Ona 
Slažauskienė, 5258 Sp.' Tumer Avė., 
Chicago, UI. • '.

mą dailės, atsilankydami į p. 
Babravičiaus koncertą.

J. Uktveris: “Abejojama dėl 
p. J. Babravičiaus lietuvystės. 
Pažįstu p. J. Babravičių nuo 
1904 metų. Žinau jo lietuvys
tę. Jis yra lietuvis ir pirmos, 
klasės dainininkas — ir geres
niems negu aš sprendžiant, jis 
yra geresnis dainininkas, negu 
Martinelli, Schipa, 
kas ir kiti, 
nė turi būt 
amerikonai

Vienbalsiai nutarta remti 
koncertą. Dar įnešama para
šyti tam tikrą rezoliuciją prieš 
Chicagos “Tribūne” ir pasiųsti 
jam varde Amerikos lietuvių.

Komisijon įėjo p. Kl. Jurge
lionis, kun. Česaitis ir J. J. 
Herimanavlčiuts. — Reporiteris.

Marijonos išleistuvės
Seredoj, geg. .1 6d. gana di

delis būrys Chicagos lietuvių 
moterų surengė musų Mari
jonos pagerbimui ir su ja at
sisveikinti pokylį Russian Tea 
Room ant Michigan Avė.

Marijona važiuoja į Lietuvą, 
kur ji rengiasi dainuoti Lietu
vos valstybinėj operoj, 
važiuoja p. Ona 
paviešėti.

Šiame pokylyje

J. Hertmanavičicnū, S. Valan- 
čauskienėyO; Kirienė, O. Mel- 
dažienė, J. Žiniontienė, F. Ber- 
žinskienė, Ona Balšaičiute, Li
lija ir Vera Žilvičiutės, O. Žil
vi tiene, S. Čerienė, Giraitienė 
ir M. Jurgelionienė.

Susirinkime kalbų nebuvo, 
bet pasikalbėjimuose išreikšta

PETRAS KUPSTIS
Persiskyrė su šiuo svietu ge

gužio 15 dieną, 1923 m., 1 vai. 
po pietų. Paėjo iš Raseinių 
ap. ir par., Unikų kaimo. Kū
nas bus pašarvotas po num. 3236 
S. Emerald Avė. Laidotuvės 
atsibus subatoj, gegužio 19 d., 
8:30 vai. ryte į šv. Jurgio par. 
bažnyčią iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Palieka nubudus sesuo Ona 
ir brolis Vincentas ir Juozapas 
Amerikoj.

Kviečia visus gimines ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Sesuo Ona Kyselis.

VLADISLOVAS 
ZIMONTRAV1ČIA

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
gegužio 16 dienoj, 1923 m., 8:50 
vai. ryte. Sulaukęs amžiaus 54 
metus. Velionis paėjo iš Liolių 
vai., Gaišiškių kaimo, Raseinių 
ap. Paliko nubudime viena sū
nų ir keturis dukteris. Laidotu
vės atsibus gegužio 19 d., suba- 
tos ryte 8 vai. iš namų 3130 So. 
Lovve Avė., į Šv. Jurgio bažny
čią ir į šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami bukit 
molonųs dalyvauti laidotuvėse. 
Tegul tau būna musų tėve leng
va žemelė ilsėtis. Paliekame 
nubudime.

< Sūnūs ir dukteris.

Marijonai daug gerų linkėji
mų, laimės ir pasisekimo. Įteik 
ta jai gyvų gėlių bukietas su 
'šiais žodžiais:

“Mes Tave išlydime, kad Ta 
ve vėl sutikus”.

Marijona drauge su 
Balšaičiutė išvažiuoja į 
Yo-rką iš \Pennsylvanijos
ties, panedelyje, geg. 21 d. 6:30 
vak., o iš New Yorko į Euro
pą birželio 2 d.

Trečiadienio vakare įvyko 
“Jaunosios Birutės” pamokos. 
Kaip žinoma, “Jaunoji Birute” 
jau turi įsteigus šiuos skyrius: 
orchestrą, veda žinomas smiii- 
korius L. Kibartaš; Chorą ve
da ponia Salomija Staniuliutė- 
čerienė; žaismės, šokiai, spor
tas ir vaidyba — J. Uktveris.

Pereitą trečiadienį jau buvo 
pamokos “Feillowshiip” svetai
nėje. Kitą savaitę pamokos bus 
antradienį, 7 vai. vak. Progra
mas veikimo maždaug yra 
toks: Ateinantį 
orchestras griežia 
Kudirkos vakare;
repeticija šimtui narių daly
vaujant; gegužės 27 d., ėmimas 
paveikslų ir išvažiavimas į 
Lincoln Parką, kur bus žai
džiama ‘

Vėliau 
bus parengti 
m užėjus 
vietas.

Todėl 
savo ir 
sveikata, 
atsiųsti 
nosies Biru lės”.—Cibukas.

“Tvėrė” Vilniaus
Komitetu

Trečiadienio 
svetainėje susirinko apstus bū
rys žmonių pasitarti dėl bend
ro Vilniaus atvadavimui ko
miteto tvėrimo ir dėl daininin
ko Babravičiaus koncerto pa
rėmimo. Daugumą laiko užė
mė diskusijos apie Vilniaus rei 
kalus, pirmininkaujant adv. F. 
Bradčuliui.

Susirinkimo nuomones pasi
dalino. Vieni stojo už tai, kad 
reikia tverti “bepartyvį” komi
tetą Vilniaus atvadavimui, kiti 
— kad ne. Koimtcto tvėrimui 
pritarė katalikiškų organizaci
jų veikėjai su kun. česaičiu 
priešakyje ir tvarkos vedėjas, 
kuris šiam susirinkime, reikia 
pasakyti, nemokėjo būti beša
liškas. Komiteto tvėrimo šali
ninkams jisai leido daryti įne
šimus ‘ po “spyčiaus” pasaky
mo, o oponentams kartais vi
sai nedavė balso.

Prieš komiteto tvėrimą 
kalbėjo pp. Kodis, 
Grigaitis ir keletas 
nių. Sandariečiai 
kad jie jau turį įsteigę Gynimo 
Komitetą iš 21 asmens, kuria
me esą rezervuotos vietos ir 
kitų srovių atstovams. “Nau
jienų” redaktorius pabrėžė tai, 
kad Vilniaus vadavimas yra ne 
vienos dienos darbas ir kad, 

norint jo imtis, reikia ne lip
dyti ant greitųjų komitetą iš 
pripuolamai susirinkusių ir 
nieko neatstovaujančių pavie
nių žmonių, bet }atsiklaušti’ ig$ 
vuojančiųjų organizacijų, kaip 
partinių, taip ir kitokių.

Kaip paprastai esti tokiuose 
atsitikimuose, kur sueina bū
rys klerikalų, norinčių pra
vesti kokį nors sumanymą, 
taip ir šiame mitinge katalikiš
kų draugijų veikėjai išeikvojo 
daug laiko sentimentalinei 
agitacijai ir barimui tų žmo
nių, kurie su jų nuomonėmis 
nesutinka. Vienas toks veikė
jas, stengdamasis įtikinti susi
rinkusius, kad komitetas turi 
būt sutvertas čia pat, nelau
kiant, kol draugijos nutars im
tis to darbo, pareiškė, kad 
mums reikia atmesti visas par
tijas, nes jos esančios “prakei
ktos”.
. Po ilgokų ir nelabai tvarkin
gų diskusijų prieita prie balsa
vimo. Už tai, kad tverti ko
mitetą, tapo pakelta 30 rankų; 
prieš — apie tuzinas. O sve-. 
tainėje buvo viso 80 žmonių. 
Taigi didele dauguma visai ne
balsavo, — sakydami, kad iš 
to visviena “nieko neišeis”.

Po to prasidėjo ginčai dėl 
komiteto narių skaičiaus. Ta
po, rodos, nutarta, kad jisai 
susidėtų iš 21 žmogaus. Pir
mininkas pakvietė nominuoti 
kandidatus į komitetą. Bet ka
dangi visam susirinkime bu
vo tiktai trys dešimtys žmonių, 
pritariančių komiteto atvėri
mui, tai sunku buvo gauti pa
kankamai kandidatų. Per dide
lį vargą tapo prisiiria prie 19. 
Matydamas, kad dauginus per
statymų nėra, tvarkos vedėjas 
pasiūlė visus nominuotuosius 
kandidatus skaityt “išrinktais” 
ir pavest jiems paskui patiems 
pririnkti tiek, kiek reikės, kad 
butų pilnas komiteto narių 
skaičius.

Čia kai kurie iš publikos pa
reikalavo, kad butų perskaityti 
kandidatų vardai. Sekretoriui 
beskaitant, pasirodė, kad tapo 
užrašyta visa eilė žmonių, ku
rie buvo atsisakę priimti kan
didatūrą. Jie dabar antru kar
tu ėmė reikalauti, kad jų var
dai butų išbraukti iš sąrašo, 
bet pirmininkas atsakė, kad 
dabar “jau pervėlu” atsisaky
ti. Reikalavimus, kad jų var
dai butų išbraukti, žodžiu pa
reiškė pp. Hertmanavičius, Ko
dis ir Valančius ir raštu — 
d-rai Zimontas ir Draugelis. 
Ret ar jų reikalavimas buvo 
išpildytas, nežinia.

, Susirinkimui šitaip besigin
čijant su pirmininku, kai kurie 
iš publikos pradėjo vėl “no- 
ininuot” kandidatus, o sekre
torius užrašinei juos. Už kiek 
laiko tvarkos vedėjas pranešė, 
kad dabar jau esąs “pilnas ko
mitetas”, ir visi, kurių vardai 
yra sąraše, turį paduot savo ad
resus. Tuomet pirmininkui bu
vo pastebėta, kad jisai dar ne
davė nubalsuoti, ar susirinki
mas nori, kad nominuotieji 
kandidatai butų komitete. Po 
keleto minutų svyravimo, tvar 
kos vedėjas paprašė susirinku
siųjų pakelti rankas. Balsavo 
tiktai tie, kurie buvo pasiūly
ti į kandidatus (ir tai, rodos, 
ne visi);xtuo bildu “komiteto

A #i "'ii nariai” patys viens kitą nomi
navo ir patys balsavo 'už save.

Po šitokio sunkaus darbo 
visi, matyt, labai pailsp, Todėl 
tąpo pasiūlyta (ir tylėjimai ųU1: 
tarta), kad šiame susirinkime 
nebus svarstoma naujai pagim 
dėtojo “komiteto4” vardas. 
Pats “komitetas” turėsiąs save 
pakrikštyti ir išdirbi savo vei
kimo programą...

P-ui Bračuliui pasitraukus iš 
pirmininko vietos, Kl. Jurge
lionis atidarė diskusijas 
koncerto reikalus, čia jau 
viskas

Gegužės 12 d. McKinley Par
ko svetainėje įvyko “Ateities 
Žiedo” vaikų draugijėlės šei
myniškas vakarėlis. Progra
mas buvo labai įvairus. H. 
Juškevičiūte paskambino piano- 
Paskui sekė visa eile dekla
macijų, kurias atliko Aida ir 
Kristina Čepauskiutės, Albina 
Atkučaitė, Vironika Pulsųskis, 
Marė keikus, Aldona Mikuls
kis ir P. Tamoliuniutė. Derešų 
mergaitės su Simonauckiutė- 
mis grojo smuiku ir piano, o 
taipgi šoko. Stela Praščiutė ir 
Onute R. skambino piano. Al
girdas Kasparaitis tikrai gerai 
pasakė eiles “Kalėjime”.

Be to, dar buvo suloštas dia
logas ir Ela Zakarevičių te pa
dainavo 
vaikučių choras sudainavo ke
letą dainelių. .,

Publika programų buvo la
bai patenkinta ir nesligalėjo 
vaikučiams aplodismentų.

Po programų prasidėjo va
karienė. “Ateities žiedo” pir
mininkė A. Milerienė pakvietė 
vaikučius prie stalo. Vaikučiai 
linksmais veidais vienas už ki
lo bėgo vakarieniauti. Paskui 
juos sekėme ir mes suagusieji. 
Stalai buvo apstatyti įvairiau
siais valgiais .ir papuošti gėlė
mis. Visi valgoj šnelkučiuoja 
—ūžia lig bitės avilyje. Niekai 
musų kolonijoje tokios vaka
rienės dar nebuvo surengta, ir 
turbut dar ilgai reikės laukti, 
kol sulauksime kitos tokios 
vakarienės.

O kokios vaikams buvo pra
mogos, kiek džiaugsmo! Jie il
gai atsimins tą vakarienę. Bu
vo šeši stalai ir prie kiekvie
no jų sėdėjo po 33 asmenis. 
Pokilys užsitęsė iki 12 v. Na
mo ižmonės skirstėsi linksmi, 
patenkinti. '

Iš šalies girdėti, girdi,
kam tiek daųį valgių bereika
lingai buvę pritaisyta. Bet va
karėlio šeimyriinkės, kurių bu
vo šešios, sako kad joms rūpė
ję vaikučiams iškelti tikrą 
puotą, idant jie ilgai apie tai 
atsimintų.

Dabar ant komiteto 
guli kitas 
surengti “Ateities Žiedo 
žiayimą į Beverly Hills.

Birželio 3 d. įvyks uždary
mas nedėlinės mokyklos. Už- 
baigtuvėms buvo suvaidinta

Aug. Baranausko dviejų veiksi
mų vaizdelis “Geroji Onelė”. .

Ryto Brighton Parko “Atei
ties Žiedo” draugijėlė važiuoja 
į Cicero, kad vietos tuo pačių 
vardu draugijėlei padėjiis iš
pildyti programą Liet. Liuosy? 
bes svetainėje. /

Sekmadienė geg. 20 d. “At. 
Ž.” draugijėlės įvyks paskutinė 
lietuvių kalbos pamoka. 37 vai
kai ir mergaitės stengiasi iš
laikyti penkių savaičių rekor
dą — nepraleisti nė vienos pa
mokos. Lietuvių kalbą moko 
P. Sinkus. —Kiškelis.

Likvidavus senąj| komitetą 
buvo bandoma sudaryti nau
ją, bet nesirado žmonių.

Trečiadienį įvyko Klaipėdos 
reikale susirinkimas. Geriau ir 
teisingiau sakant, farsas vie
nam akte.

Norėta panaikinti Klaipėdos 
Komitetas ir vieton jo sudaryti 
Vilniaus Gynimo Komitetą, ku
ris turi būti iš 21 nario, bet, 
deja, nebuvo tiek žmonių, ku
rie norėjo bei norėtų apsiimti 
į tokį komitetą. Buvo persta
toma, balsuojama (?) ir, ant 
galo, “draftuojama” ir tai ne
sudaryta 21 nario. Palikta, ro
dos,

Juozas Kičas, 1734 N. Spriiig- 
field Avė., gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią. Jo gimines, gy
veną Pagelumbiškiuose, Sasna
vos V., praneša jam, kad ba
landžio 22 dieną tapęs nušau
tas jo brolis Antanas.- Nušovė 
j$: kerštaudamas, “strielčiaus” 
sūnūs Aleksius Raibikutis, už 
tai, kam Antanas buvo užsisto
jęs už savo jauniausį 
ką, kurį Raibikutis 

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausi j į
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertisec 
Window” lobėj nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko <tik 
keturioliką dienų nito paskelbi
mo.

501 
502 
506 
510 
515 
517 
541 
542 
543 
544 
559 
561 
562 
564 
566 
568 
569

Adomeit Mrs Anna 
Aleksa Ona 
Bardauskis Jonas 
Buikus Juozanas 
Daraciunas Jozapas 
Daraciunas Juozas 
Jociui Kaziui 
Jusaps Augatie G 
Kaminskene Apatonija 
Kareckaite Karolina 
Lakesins Antanas 
Lawike Nellie 
Lepinsckui Victor 
Lignugaris Joseph 
Lieskenie Fruzinai 
Mackiewicz Bernas 
Malinowski Waclaus

570 Martinus Gabor 2
585
586
589
591
592
594
595
596
600
602
608
616
620

Padervinckis F T 
Paulauskis P 
Raupielei Kazimierai 2 
Rutkauskas A 
Ruikis Pauvl 
Rutkauskis Banipacos 
Rutkui Benediktui 
Sakalauskas P 
Sheures Stanley 
Šidlauskas Petras 
Straksus R 
Wiczius Joseph 
Zgirzutas P

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

ar kviečia.
Kur parduodama tylėtai p. J. 

Babravičiaus koncertui.
Biletai busimam p. J. Babravičiaus 

koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
d., jau gatavi. Pasifupinkite gauti 
juos iš anksto šiose vietose:

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

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

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

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

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

Michigan Avė.

Brighton Park. — Ateities 
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Hills. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.
Laisvos Jaunuomenes Vyrų choro 

repeticijos įvyks sekmadienį, geg. 20 
d., 10 vai. ryto, paprastoje vietoje. >

Visi choristai turite atsilankyti, nes 
mums reikės dalyvauti Tautiškose 
Kapinėse. — Valdyba.

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

PRANEŠIMAI

Kaune reikalingas 
Viešbutis

Kaune nėra kito tokio degančio 
reikdlo, kaip pastatyti puikų viešbu
tį! Taip sako visi, kurie buvo Kau
ne. Tam tikslui susiorganizavo ben
drovė ir reikalinga apie 15 žmonių 
prisidėti su nemažu kapitalu prie pa
būdavo jimo" Kotelio — Viešbučio Lie
tuvos sostinėj KAUNE. Prisidėju- 
siems bus darbas užtikrintas šioj įstai
goj. Norintieji prisidėti arba gauti 
platesnių informacijų kreipkitės laiš-

VIEŠBUČIO KAUNAS 
AK-NĖ B-Vė, 

3241 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AR JUS TURITE DARBĄ 
arba norite turėti geresnį. Mes 
suteiksime jums darbą viso
kiose firmose ir prie tokio dar
bo kokį jus mokate, nėra ko
miso ant algų. Pasimatykite su 
Mr. Hoyt. Herald and Exam- 
iner Vocational and Employ- 
ment Bureau.
326 W. Madison St. Room 217

'< Fisher,'
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Penkadienis, Geg. 18, 1923

ISREND1V0JIMUI
PASIRANDAVOJA 6 rūimų 

flatas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūnų fotografistų.

3315 So. Hplsted St

REIKI/1 DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
VYRŲ VYRŲ

V

ANT RENDOS gražus daržas, auk
sines mainos piknikam ir stendą parda 
vinėjimui nesvaiginančių gėrimų. Jus- 
t ice Park, prie Kean Avė., prieš Fo- 
rest Preserve, netoji lietuvių kapinių, 
1 blokas nuo Chjčago, Joliet ir Archer 
karų linijos, 1C Lavvlor, 618 Garfield 
Avė., Chicago, IHrPhone Lincoln 3690

Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystes:

Prie karšto darbo
Atidarinėto jų
Picklerių
Annealerių

Atsišaukite

i EXTRA
Pardavimui dviejų krėslų baf zdas- 

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

Telefonu Canal "7345

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia —
Merginų vyniojimui svie

sto.
BLUE VALLEY 
CREAMERY CO. 
700 So. Clinton St. 

Mr Nash, superintendent

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

AMERICAN SHEET AND TIN PLATE CO.

Šaltų rolių raughers 
Šaltų rolpakerių 
Blėkos Housemen 
Abelnų darbininkų

į artimiausių liejiklų:
— Cleveland, Ohio.
— Gary, Ihd.
— Martins Ferry, Ohio.
— New Castle, Pa.
— New Kensington, Pa.

• — Morgantown, W. Va.
— Vandergrift, PU.
— New Philadelphia, O.

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

PARSIDUODA pigjai maža Dele- 
katessen, ice cream, cigarų ir tabako. 
Soft drinks, smoked meat and no- 
tions. Apielinkė apgyventa lietuviu. 
Biznis geras,’ priežastis pardavimo — 
liga savininkui. 4 kambariai pragyve
nimui, Steam Heat.

3751 S. Pamell Avė.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Auksinių tavorų, labai pigiai, gera 

proga dėl lietuvių nereikia daug kapi
talo ingyti šį biznį. Toji krautuvė 
yra lietuvių apgyventa apielinkė, biz
nis geras, tavoro visokio yra, kaip tai: 
sieniniai laikrodžiai daile t ai (Silver- 
wear) deimanto žiedai, auksiniai lai- 
krodėliai ir kitų visokių smulkių daik
tų, kurių čia negalima pažymėti. Taip
gi yra puikus krautuvės rakandai 
(Store Fixtures) kaip tai show kei- 
sai (Show Cases) ir dziegurmeistro 
varstotas su visais įrankiais. Čia 
ypatingai gera proga dėl dziegormeis- 
terio šita biznį įgyti, nes čia daug tai
some laikrodėlių ir kitų dalykų, šita 
krautuvė randasi po antrašu:

10823 Michigan Avenue, 
Roseland.

Už PUSĘ PRAISO. Priežas
tis verčia parduoti arba mai
nyti krautuvę ant namo, loto 
ar ant automobilio. Kreipkitės 
adresu: 3318 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai soda 
fountain, 9 pėdų ilgio, visas mar
muro, 4 stikliniai stalai, 12 krė
slų. Tupikaičio aptiekoj, 233 E. 
115th St., Pul'lman 0659.

NAM1I-2EMĖ
PARDAVIMUI mūrinis namas 

ant dviejų pagyvenimų, saliu
nas ir štoras, štoras išranduotas 
už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie galiū
no yra 3 kambariai <lel svečių, 
didelis Bowling Alley, užpakaly
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės, prie pat North Western 
gelžkelio stoties* skersai gelžke- 
lio Madison St. gatvekariai. Ge
riausias biznis visame miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastį? pardavimo 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite
2 Broadway, Melrose Park, III.

Tel. Melrose 624

NAMAf-ZEME

REIKIA merginų dėl sukir
pimo nertų sijonų su Eastman 
kuteriu. Lengva^ darbas, $15 į 
savaitę pradžiai. Galės uždirb
ti daugiau kaip gausite patyri
mo tame darbe.

Friedlander Rrady 
Knitting Mills 
511 So. Green St.

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia -

MERGINŲ
Lengvas dirbtuvės darbas. Geros 
valandos. Geras mokestis. Paty
rimas nereikalingas.Ateikite pa 
sirengę į darbų. Chicago Casc 
Mfg. Co., 213 N. Morgan St.

REIKIA darbininkų į fandrį, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į valandą, o į mėnesį lai- j 
ko penkias dešimtis keturi centai į I 
valandą. Atsišaukite į samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

Vyrų, darbininkų ir pa
gelbininkų darbui į ware- 
housę, 45c. į valandų, 10 va
landų darbas. Nuolat dar
bas.

Atsišaukite tuojau.
JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė

HOTELIS TURI BŪTI par
duotas iš priežasties ligos. Yra 
daromi geri pinigai, geras ly- 
sas, pigi renda. Garu šildomas, 
elektra. 4157 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių, ta
bako, cigarų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų krautuvė. 
Parduosiu labai pigiai iš priežas
ties vyro ligos. Atsišaukite:

602 W. 26th St.

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj išdirbtas biznis per 
dhug metų. Priežastis pardavi
mo nesutikimas šeimynoje. At
sišaukite: 2551 Emerald Avė.

Reikia
REIKIA — 

MOTERIES ANTROS 
VIRĖJOS.
ATSIŠAUKITE:

1028 W. 47-th St.

LOOM 
DARBAS 
MOKESTIS

PARDAVIMUI bučernė ir 
geležinis štoras, biznis išdirb
tas. Kampinis narnas parduo
siu pigiai. Atsišaukite.

1901 W. 22-nd St.

PARDAVIMUI kendžių, no- 
tion ir kitų smulkių dalykų 
krautuvė. Turiu parduoti iš prie 
žasties ligos. Parduosiu pigiai 
$380.00. 4753 S. Honore St.

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda farma ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų geros 
žemes 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus miškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusius po $100 į metus.

55 aktai, geriausi budinkai, maši
nos, gyvuliai, žemė juodžemis. Kaina 
$3000, cash $1000.

40 akrų, budinkai, mašinos, gyvu
liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $500.

Kreipkitės pas mane, gausite far- 
mą kokios reikalausit. &

6 vai. vakare ir nedėldieniais, arba 
laišku.

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

2 aukštas, frontas.

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

Room 304, 
10 N. Clark St.

( PARDAVIMUI 6 kambarių nau
jas kampinis namas. Parduodam pi
giai, nes gyvenimo reikalai verčia pa
sidalint visą turtą. Vieta tinkanti 
bizniui. *

Atsišaukite
6531 So. Crowford Avė.

-
BRIGHTON PARK, 

4200 South Maplewood Avė.
2 aukštų muro kampinis 

naujas namas 3 pagyveni
mai ir viena didelė krautuvė 
šiandie sunku gauti pirkti 
tokį bizniavę namų dėlto, 
kad geriausios biznio vietos 
yra užimtos, šitoj vietoj rei
kalauja biznio dėl visokios 
rųšies. Ne pirk namų ir neik 
į biznį pakol nepamatysi šitų 
namų. Parduodame ant la
bai lengvų išlygų. Pamatęs 
dėl platesniu žinių kreipki
tės savininkus.

M. J. KIRAS REAL 
ESTATE IMPROVEMENT 

COMPANY
3335 So. Halsted Street,

REIKIA merginos ar mo
ters prie namų darbo, pridabo
ti 4 metų mergaitę. Duosiu 
kambarį, valgį ir mokestį, at
sišaukite nuo 5 iki 9 vai. vak.

2941 W. Pershing Rd.

AUDĖJŲ
VIENAS
PUIKUS
DIDELĖ
NĖRA DARBININKŲ 
NERAMUMŲ.

Atsišaukite:

SOUTH BEND WOOLENS 
GOMPANY

SOUTH BEND, 1ND.

REIKALINGOS patyrusios 
pardavėjos, pastovus darbas, 
gera užmokestis. Atsišaukite 
tuojaus. Stems Dept. Store. 
3442 So. Halsted St.

REIKIA moterų pardavinėto
jų prie tavorų ir siutų. Patyri
mas pageidaujamas, bet nebūti
nas. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus. Frydells Style Shop, 
4732 S. Ashland Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Kurios kalba ir supranta ang

liškai, prie operavimo mašinų 
kur dedamas šilkas ir vata ant 
drato, patyrimo nereikia, nes 
mes turime patyrusius instruk
torius kurie išmokins jumis. 
Darbas dienomis arba nakti
mis.

Atsišaukite
BELDEN MANUFACTURING 

COMPANY,
4625 W. Van Buren St.

gg"rj» ir s 'ii:. .................... ... .

BEIKI* BAMIIMBĮĮ
VYRŲ Ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į valan

dą. Inžinierių, $40 į savaitę. Perku
riu, 75c. į valandą. Janitorių į ban
kas ir dirbtuves, $25-$3Q į savaitę. 
Pagiuntinėjimui vyrų, $30 j savaitę. 
Dirbtuvės darbininkų, 5flc.-55c. į va
landą'. Steam fiterių, 67 M c. į va
landą.

REIKIA MOTERŲ
Chamber maids, $12-$15 į savaitę. 

Indų plovėjų, $16-$19 į savaitę. Mer
ginų į dirbtuves, $12,$19 j savaitę. 
Kotelio darbininkių, $45-$55 į mėnesį, 
valgis ir kambarys.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BU RE A U, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA __
VAIKINŲ IR MOTERŲ
GERA MOKESTIS

PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Assland Avė.

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

REIKALINGAS tuoj doras žmogus 
prie Naujienų išnešiojimo skaityto
jams kas rytas — darbas tiktai dėl 
2-jų valandų j dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. j nedelią. 
Labai geras darbas dėl gero žmogaus. 
Reikalinga kaucija arba skirtingas su
sitarimas. Kreipkitės:

NAUJIENŲ T0WN OF LAKE 
SKYRIUS

1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672

^^ARDAVIMUI saliunas su vi 
sais įrankiais. ’ Visokių tautų 
apgyventa vieta.

FRANK KIGAS, 
1409 W. 14-th St. 
Tel. Roosevelt 2266

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, Ice Cream ir visokių daik
tų krautuvė. ■

1621 So. Union Avė.
Phone Canal 6435

REIKIA —
vyrų generaliniam darbui į

BUD MUELLER MFG. CO.
4310 N. California Avė.

darbininkoREIKIA GERO 
ant farmos, geras užmokesnis

REIKIA darbininkų į dirbtu- J katras dirbęs ant ūkės. Meld- 
vę, trukerių ir pagelbininkų prie džiu atsišaukti. J. Badžius 
mašinų. Daugumas darbų yra: 668 W. 18-th St.
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis.
Ateikite pasirengę darban.

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

Riverdale, III.

REIKALINGI 
pardavinėti pads 
fcvs patyrusiems 
sampeliai dykai,

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO, WIND0W 
CLEANING CO.,

pardavėjai 
geras uždar
da rda vėjams, 
nepatyrusiem 

! 25 centai. Rašyk P. O. Box 640 
New Haven, Conn.

REIKIA —
boilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

PARSIDUODA Bekernė ge
roj vietoj, lietuvių apgyventoj; 
geras biznis, išdirbta vieta. 
Parsiduoda pigiai. Store trade.

Šaukite Tel. Victory 7018

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parlioras, pigiai.

Kreipkitės
3450 W. Pershing Rd.

BRIGHTON PARK, 
3990 Archer Avė.

2 aukštų naujas namas su didele 
krautuve ir 6 kambarių pagyvenimas 
ant bizniavos gatvės kur namų vertės 
labai kįla ir kur daug žmonių padarė 
didelį turtą pirkdami ir parduodami 
šitoj vietoj.

Kaina šito namo yra tiktai $15,500 
ir parduodame ant labai lengvų iš
lygų.

Kreipkitės pas savininkus,
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 S'outh Halsted Street,

BARGENAS. — Nuo savininko, — 
4 kambarių namas, didelis skiepas, ir 
garadžius, didelė bamė, mineralis 
vanduo, taipgi 1 akras žemės. Idea
le vieta auginimui daržovių ir paukš
čių. Puiki vieta dėl darbo, 30 mylių 
k pietus nuo Chicagos, netoli Chicago 

eights. Gera transportacija. Iš
mokėjimais $1500.00 pinigais ir $1000 
morgiČius. Nereikia agentų.

Netoli katalikų ir protestonų 
bažnyčios.

Phone Belmont 4215, 
3567 Castello Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pagyve
nimų mūrinis namas. Didelis beis- 
mentas ir visas namas gerame stovy j. 
Kaina tik $6,500. Kreipkitės prie sa
vininko vakarais po G valandos. J. B. 
2 lubos frontas. 5018 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 1377.

PARDAVIMUI saliunas vie
nas iš geriausių, kur yra daro
mas geras biznis. Parduosiu už 
teisingų pasiūlymų. Kreipkitės.

3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė 
vietoje. Parduosiu pigiai, 
mas — gaus gerą bargeną. 
siu už pirmą pasiulijimą. 
— patirsite ant vietos.

2859 So. Union Avė.
. Phone Yards 0786

geroje 
Kas pir- 
Parduo- 

Priežastj

PARSIDUODA mažai varto
tas Registeris. J<am reikalingas 
pigiai parduosiu. Kreipkitės 

3138 So. Halsted StS. 
į Mildos saliunę.

PARSIDUODA kanapinis saliunas, 
airių ir vokiečių apgyventa vieta. Ly
gas ant 3 metų, 3 ruimai dėl gyveni
mo. Gera vieta dėl singelio arba su 
maža šeimyna. Parduosiu pigiai, nec 
turiu kitą biznį.

444 W. 29th St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moteriškų drabužių 

krautuvė, taipgi dirbama daug ir ant 
orderių. Savininkas per 10 metų 
varo toj pačioj vietoj šį, biznį. Prie
žastis pardavimo savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Parsiduoda pigiai. Naujie
nų Skyrius, Ambrozevičius, 3210 So. 
Halsted St.

MES NĖSAME rakandų biznyje, 
bet mes pasiūlome jums bargeną 2 ir 
3 šmotų tapestry setą, gerame stovy
je. Kiti taip pigus riet už $65.

Atsišaukite
PLAISANT HOTEL 

6000 Stoney Island Avė.

RETAI ATSITINKA BARGENAI!
Pardavimui 2 augštų muro namas 

po 6 kambarius; kieto medžio išbaig
tas; viskas įtaisyta pagal naujos ma
dos; namas statytas 5 metai; karšiu 
vandeniu šildomas su 2 Boileriais; 
skiepas cimvntuotas su skalbykloms; 
kaina $11,000^ vertas $13,000; pusė 
ar daugiau reikia įmokėti, kitus ant 
morgičio.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
2 fletai vienas 6 kambariai o kitas 7 
kambariai; puikiai ištaisytas su gazu, 
elektra,/maudynėms ir kitais paran
kamais; yra augštas skiepas randasi 
ant Western bulvaro netoli 35-tos gat
ves; kaina $10,000; vertas $12,000; 
nereikia visų pinigų turėti.

Norėdami toliau sužinoti kreipkitės 
dieną ar vakarais sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
J. Yushkewitz, vedėjas,

4034 Archer Av. (prie California Av.)

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS. 2 
flatų mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai, 
elektrikas, cemento beizmentas, gara
džius 2 automobiliams. Kaina tik $7,- 
900, gera vieta netoli 32 ir Union 
Avė. Kreipkitės prie C. P. Suromskis. 
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 9641.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU, 
60 akerių farmą, 23 mylės nuo Chi
cagos, geri budinkai. 10 karvių, 3 ar
kliai, 20 kiaulių, 65 Vištų, 7 antys, 
visos mašinos kas tik reikalinga ant 
ūkės. Mainysiu ant namo arba kokio 
nors biznio.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St., 
v Chicago, III.

, Tel. Boulevard 9641.

REIKIA darbininkų prie 
benčiaus, grazerių, grinderių, 
stogdengių, filerių, malevotojų 
ir vaikinų.
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

REIKALINGAS bekeris ant- 
rarankis, kuri^ nevartoja mun- 
šaino. Geras užmokesnis ir geros 
darbo sųlygos. Kreipkitės

906 W. 31st St.

EXTRA! EXTRA!
Norima skubiai parduoti — kny

gų, laiškų ir kitų smulkių reikmenų 
krautuvę. Sykiu šitoje vietoje randa
si Naujiem} pinigų siuntimo, į Naujie
nas apgarsinimų priėmim'o ir Naujie
nų pavienių numerių pardavimo ir iš
dalijimo skyrius. Da prie šitų biznių 
yra tinkama vieta kito švaraus biznio 
kaip tai Real Estate ir tt. Biznis ne
šantis pelną it parsiduoda gana pigiai. 
Del informacijų kfrėipkitės tuoj į Nau
jienų Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 9663.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau; 

ji rakandai 5 kambariams turi_ būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpe tas, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

REIKALINGI agentai dirbti į Real 
Estate ofisą turi turėti savo automo
bilių; geros sąlygos geriems vyrams; 
atsilankykite pas

JOSEPH YUSHKEVITZ, 
4034 Archer Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų groserio biznis, 
garadžius 2 karų, vieta tinkama bu- 
čemei. Parsiduoda pigiai, nes savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

5752 So. Ratine Avė.,
, Tel. Wentworth 7363/

15 FLATŲ, KAINA $21,000.
Geras mūrinis namas, po 6 kamba

rius flatai, netoli Humboldt Parko, 
savininkas nori $13,000 pinigais. Ne
reikia Real Estate agentų. Savininkas

MR. BUTLER,
3 flatas, 

7552 Parnell Avė.

•f

REIKIA —
Vyrų verauzės darbui.

Atsišaukite
U. S. COLD STORAGE CO.

Pershing Rd. and Hoyne Avė.

REIKALINGAS barberys, 
karais ir subatoj po pietų.

Atsišaukite
4438 S. Fairfiefld Avė.

Tel. Lafayette 6907

va-

Reiki) -
Dirbtuvės darbininkų, nuolat 

darbas, geros darbo sųlygos.
Atsišaukite

HYDRO STONE 
CORPARATION 
5821 W. 66th St.

(Clearing)

JIESKO PARTUERIĮJ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

rooming house biznio, nešančio gerą 
pelną, butų gerai, kad atsilieptų že- 
nota pora ir katrie yra buvę galiūno 
bizhyje, ir turi dasidėti $1000.00.

J. AMBROZA.
29 N. Cortis St.

DAUG pinigų vertas pardavi
mas garantuotų daigtų reikalin
gų kiekvienuose namuose. Leng
va parduoti. Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite, Room 57,

39 W. Adams St.
REIKIA vaikinų, 16 metų am

žiaus ir senesnių dirbtuvės dar
bui. Nuolat darbas, $17 į savaitę 
pradžiai. Robinson The Plater, 
501 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestų. Atsišaukite.

1908 Canalport Avė.

AUTOMOBILIAI

BARGENAI
Kampas muro namas, štoras ir 5 

flatai po 6 ir 5 kambarius, pečiais šil
domi; kaina $23,000, cash reikia $7000, 
Rendos $240 į mėnesį.

PARDAVIMUI automobilius Stutz 
tiktai už darbo ekspensus, arba mai
nysiu ant mažiuko Fordo. Visas au
tomobilius gerame stovy j.

Kreipkitės i garadžių .
j. PAWLOWICZ, 

3222 So. Halsted St.

Marųuette Parko rezidencija, visas 
presuotų plytų; lotas 58x125, kampas. 
Labai graži vieta gyventi; kaina 
$10,000, cash reikia $5000.

REIKIA —
DARBININKŲ.

Atsišaukite.
STANDARD MATERIAL CO 

607 W. 66th St.

PARDAVIMUI vežimų šapa 
užtikrintas pasisekimas. Patyrę 
kalviai ar staliai gali padaryti 
gerų pelnų su mažu investmen- 
tu, tuoj gali daryti biznį. Savi
ninkas eina iš biznio. ‘Labai pi
giai. Jei reikia ir sųlygos.

Wagon Shop,
1705 Šo. State St.

PARDAVIMUI 5 pasažierų Max- 
vvell, 1921 metų, beveik 1922 m. au; 
tomobilius. Mažai važinėtas. Nauji 
kord roberiai, važiuojama ant galiono 
gąsdino 20 mylių, parankus mažai 
f anglijai, tiktai $250. 3020 W. 42 St. 
Užpakalinis namas, prieš Brighton 
Park teatrą. Phone Lafayette 1355.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas; kaina 
$12,500, Cash reikia $5000, prie West- 
ern Avė ir 66 St.

2 flatų medinis, po 4 ir 5 kamba
rius, bargenas už $5,500.

Prie Vienuolyno, 6 kambarių medi
nis namas, lotas 50x125; geras pirki- 
kinvas už $4,390.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI groseme ir bučer
nė. Parduosiu tuojau, pigiai. Ant 
kampo, gera transportacija, renda 
$32.50, lysas ilgam laikui. 154 W. 
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth 
Avenue, Telephone Wentworth 7024 
Christ.

PARDAVIMUI Aubum au
tomobilius 1921 5 pasažįierių, 
gerame stovyje, parduosiu už 
$700. Atsišaukite 4121 So. Sa- 
eramento Avė., Chicago.

Mes turim daug namų arba pagy- 
venimij ir biznio lotų arti vienuolyno. 
Norintis pirkti matykite

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Westem Avė., 

Republic 5550

PARDAVIMUI statė t grosemė ir 
bučernė. Gražioj vietoj*, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduosiu 
pusę arba visą. Vienas mano part- 
nerys išvažiuoja į kitų miestą, Kreip
kitės tuoj.
10701 So. State St., Roseland-Chicago 

Pulman 4699

PĄRSIDUODA hotelis, 18 kamba
rių, renda $45.00 per mėnesį. Elektra, 
gasas ir kiti pagerinimai; $280 įplau
kų į mėnesį; lysas 3 metams. Didelis 
bargenas. Pirk šią savaite. Parda
vimo priežastis svarbi. Visada pilni 
kambariai.

4650 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Cadwell 5-kių sėdynių (1919 me
tų) visas gerame stovyje—-nau
ji tairai ir yra atrodantis kaip 
naujas. Parduosiu už $250.00. 
P. Valteraitis, 2423 W. 46th St.

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

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir Ice Cream parlor geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 1747 S. Hals
ted St. Tel. Roosevelt 7552 *

NAMAI-2EME

.ŪKININKAI NESNAUSKITE 
jrardavimui gera ūke, 80 akrų, Mi- 

chigano valstijoj, netoli St. Joseph. 
Labai pigiai. Arba mainysiu ant 
miesto prapertės. Priežastis — liga. 
Laukai apsėti, triobos naujos, viskas 
gerame padėjime, tik eik ir gyvenk. 
Yra 10 karvių, 3 arkliai, 18 kiaulių, 
100 vištų ir kiti visi įrankiai. Del 
platesnių žinių rašykite arba atva
žiuokite.

A. LIEPAS, 
Covert, Mich.

PARDAVIMŪI du latai krūvoj arti 
lietuviškoj bažnyčios Brighton Parke, 
ant Fairfield Avė. 44tam blioke. La
bai graži vieta, lietuvių apgyventa. 
Savininkas

F. STAUTIS,
3341 So. Aubum Avė.,
8 “ ' "

F. STAUTIS,

lubos nuo užpakalio

TURIU 2 aukštų 5 ir 6 ruimai mu? 
rinis namas ir garadžius dėl 2 karų, ir 
noriu mainyti ant bučemės ar groser- 
nės. Namas ant Bridgeporto tarpe 
82 ir 88 St. ir Lowė Avė.. ' Kreipki
tės į Naujienų Skyrių, 3210 So. Hal-< 
sted St. No. 28.

J

GARFIELD Blvd., 3 flatų, netoli 
Halsted St., gražiu akmeniniu frontu, 
7-8-8 kambarių namas, pečiais šildo
mas, bufetas, vanos, elektra, cemento 
pamatu, cementuotas skiepas, landrė, 
frame garadžius, $11,500, — $4,000 pi
nigais reikalaujama.

BUTTENWORTH & SON
304 W. 63rd St.

Tel. Englewood 1831

BARGENAS, 2 flatų, frame, 
5-5 kambarių, augštas skiepas, 
elektra, garadžius su gyvenimui 
kambariais. Kaina $3,000.00.

4539 Wallace St.

PARDAVIMUI garadžius prie 
didelių išdirbysčių, 50 pėdų nuo 
Cicero Avė., netoli 14th St.

J. M. HUPP, 
3716 W. 22nd St.

Tel. Lawndale 8377

PARSIDUODA medinis 5 kam 
barių namas. Elektros šviesa, 
gasas, apšildomas furnace, 2 lo
tai, 6825 S. Artesian Avenue. 
Kaina $5,400.00; cash $2,500.

MOKYKLOS
VALENTINIS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madbon Street 

Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaklng ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinešlrit audėklą, su
tirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirmininkė.


