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Rusija nenusileidžia
Nauja nota Chinijai
Bonar Law rezignavo

Rusija nenusileidžia
Anglijai

Tik konferencija galinti sutai
kinti rusus ir anglus.

MASKVA, gegužės 21. — 
NeofficiaJiniai | sprendžiama,
kad Rusijos atstovui Londone 
Leonidui Krasimu tapo įsaky
ta pranešti Anglijos užsienio 
reikalų ministerijai, jog Rusi
ja negali nusileisti principe 
nuo savo pirmesnėsės notos, 
atsakančios į Anglijos ultima
tumą. Tokias instrukcijas su
tarta pasiųsti komisarų tary
bos konferencijoje.

Nors sutikdama padaryti 
laikinius susitarimus apie tei
sę Anglijos žvejams žuvauti 
Murmansko pakraščiuose ir 
išrišti kitus menkesnius daly
kus iki neįvyks tikrosios dery 
bos, Rusija betgi sako, kad n~ 
sutikimai tarp šių dviejų ša
lių yra tokio pobūdžio, jog jie 
gali būti išrišti tik konferenci- 
je, ipač rytų klausimais.

Nurodoma, kad Rusija, ne
žiūrint nuolatinių paklausimų 
nuo 1920 m., neįstengė sužino
ti kokia yra Anglijos politika 
Persijoj ir kitose rytų šalv? 
Tik konferencija galėtų tai pa
rodyti ir galbūt išrišti visus 
nesutikimus.

Jeigu Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Curzonas vėl 
atsisakys nuo konferencijos, 
tai nemanoma, kad kas Rusijai 
beliks kitko daryti, kaip atšau
kti Krasiną ir užbaigti Rusijos 
prekybos delegacijos reikalus 
Londone. Tokiame atsitikime 
prekybos misija veikiausia bu
tų perkelta į Daniją, jei Dani
ja iki to laiko bus ratifikavu
si prekybos sutartį su Rusi

Rusijos biznieriai nenusime
na dėl galimo nutraukimo ry 
šių su Anglija. Jie mano, 
kad Vokietija, Skandinavijos 

-šalys ir Japonija pataps gerais 
eksporto marketais. Tik klau
simas kįla kas bus finansine 
baza, kuriąja buvo ikišiol Lon
donas.

Valstybės bankas nebenori 
mainyti svetimų šalių čekių, 
pinigų mainimas sumažėjo ir 
nebeskelbiama oficialinio kur
so dolerių, sterlingų ir kitų 
svetimų šalių pinigų.

Piktas Šveicarijos atsaky-
* mas Rusijai
Vorovskis buvo negeistinas 

svečias ir negali rūpintis 
kiekvienu atėjūnu, sako 
Šveicarija Rusijai.

GENEVA, gegužės 21. — 
Šveicarijos valdžia atsakyda
ma į Rusijos protestų dėl Vo- 
rovskio nužudymo pareiškia, 
kad Šveicarija turi daugiau 
teisės reikalauti iŠ Rusijos pa
siaiškinimo apie persekiojimą 
tūkstančių Šveicarijos piliečių 
Rusijoje, negu kad aiškintis 
dėl mirties vieno ruso, kuris 
buvo neoficialinis ir negeisti
nas atėjūnas. Atsakymą patie
kė politinio departamento vir
šininkas Motta ir jį užgyrė fe
deralinė taryba.

Del kaltinimo, kad Vorovs- 
kiui nebuvo duota užtektinai 

apsaugos, atsakymas sako, kad 
Šveicarijos policija negali duo
ti ypatingos priežiūros ir ap
saugos kiekvienam apsilankau 
čiam šalyje.

Atsakymas užsibaigia parei
škimu, kad teismas Maurice 
Conradi, kuris nušovė Vorots- 
kį, bus atliktas sulig Šveicari
jos įstatymais ir forma ir kad 
jokio svetimos šalies maišy- 
inosi nebus pakenčiama.

Vėl (liplomatp nota Chinijai
PEKINAS, geg. 21. — Sveti

mų šalių diplomatai gavo ži
nių, kad Chinijos kareiviai šau. 
do į š’antugo banditus, kurie 
laiko suėmę kelioliką svetim
šalių. Jie tuojaus pasiuntė no
tą Chinijos užsienio reikalų 
ministerijai, klausdami kaip 
Chinijos valdžia gali sutaikinti 
savo prižadą išgauti paliuosa- 
vimą suimtųjų svetimšalių sv 
tuo, kas įvyko nuo davimo to 
prižado.

Kadangi parlamentas dar 
neratifikavo paskirinją užsie
nio reikalų ministeriu * Dr. 
Wellington Koo, užsjienjio rei
kalų ministerija vis dar netu
ri savo vado.

Anglijos premjeras Bonar 
Law rezignavo

LONDONAS, geg. 21. — 
Anglijos premjeras Andrevv 
Bonar Law rezignavo. Savo re
zignaciją jis padavė vakar. 
Trumpas oficialinis praneši
mas sako, kad premjero svei
kata nepasitaisė nė jam išva
žiavus į užsienį; nors jis kiek 
ir pasilsėjęs, bet jis netenka 
balso ir nebegali toliau eiti 
savo pareigų.

Karalius jo rezignaciją pri
ėmė ir jo vieton paskirs nau
ją premjerą.

I

; Kas bus Anglijos 
premjeru?

Spėjama, kad veikiausia pre
mjeru pataps Curzon.

LONDONAS, geg. 21. — 
Po litiniuose ratelliucpe dabar 

daug kalbama apie tai kas bus 
sekamuoju Anglijos premieru, 
vieton rezignavusio Bonar 
Law. Daugiausia spėjama, kad 
juo bus paskirtas dabartinis 
užsienio reikalų ministeris 
markizas Curzon, didelis at- 
galeivis. Kiti gi mano, kad 
gal premieru pataps ir iždo 
kancleris Stanley Baldwin. 
Kalbama taipjau ir apie lordą 
Derby. Taikomas ir Balfour, 
bet jis perdaug senas ir jeigu 
jis apsiimtų, tai tik su sąlyga, 
kad visi konservątyvai užmirš
tų dabartinius pasiskirstymus 
ir veiktų išvien, ko dabar tikė
tis esą negalima.

Premieras nebus paskirtas 
dar per keletą dienų, kadangi 
ir karalius yra išvažiavęs į Al- 
dershot ir nemano grįžti dar 
per keletą dienų. Curzonas ir 
Bakhvin taipjau yra išvažiavę 
ir sugrįš apie vidurį savaitės.

Jei Curzon liktų premieru, 
tai, spėjama, Balc^vin paliktų 
valdžios vadovu atstovų bute.

32,000 vokiečių angliaka- 
siy streikuoja

Reikalauja pakėlimo algos. Ko
munistai gavę maisto iš Ma
skvos.

ESSENAS, gegužės 21. — 
Septynios kasyklos Dortmund 
distrikte liko uždarytos' delei 
komunistų agitacijos už pakė
limą algų. Apskaitoma, kad 
apie 32,000 angliakasių sustrei 
kavo, o apie 10,000 kitų anglia
kasių negali dirbti delei strei
ko. Dvi kasyklos priklauso Sti- 
nnes, viena Prūsijos valstijai, 
o likusios mažoms kompani
joms. , 1

Komunistų susirinkime 
Dortmunde vakar, kuriame da
lyvavo apie 6,000 žmonių, kal
bėtojai pareiškė, kad komunis 
tai yra pasiryžę kovoti iki pas
taros už pakėlimą algų. Esą 
nors Vokietijos valdžia ir fab
rikantai leidžia pinigus kaip 
vandenį pasyviam priešinimui
si franeuzams, jie betgi atsisa
ko pakelti algą darbininkams, 
nežiūrint nuolatos kįlančio pra 
gyvenimo brangumo.

Komunistai tvirtino, kad jie 
turi 100,000 svarų grudų išda
linimui komunistams stre»ikie- 
riams ir kad Maskva prisiža
dėjo prisiųsti daugiau pagel
bės, jei bus reikalas. Maskva 
jau pasiuntė du laivus su mai
stu iš Petrogrado į Buhr dist- 
riktą per Bremeną.

Delei didėjančios agitacijos 
Bochum ir Dortmund distrik- 
tuose, unijos išleido atsišauki
mus į savč narius, kviečian
čius juos nepaisyti komhnistų 
agitacijos, bet būti ramiais ir 
streikuose nedalyvauti. Komu
nistai gi tvirtina, kad streikas 
nuolatos plėtosis ir apims vi
sas kasyklas tuose dviejupse 
distriktuose, apimant apie 
200,000 angliakasių. Abelnai 
skaitoma, kad komunistų agi
tacija yra pavojinga tam kraš
tui.

Reikalauja pusantro biliono 
dol. iš Vokietijos

WASHINGTON, geg. 21. — 
Maišytai komisijai paduota iki 
šiol už arti pusantro biliono 
biliono dolerių reikalavimų at
lyginimo iš Vokietijos už pri
darytus amerikiečiams nuosto
lius laike karo. Viso reikalavi
mų priduota 12,416. Apie ket
virtadalį visos sumos reikalau
ja pati valdžia.

Maišyta vokiečių ir amen 
kiečių komisija kiekvieną tą 

reikalavimą atlyginimo turės 
peržiūrėti ir apsvąrstyti ar 
pripažinti tą reikalavimą ir 
nustatyti atmokėjimo sumą. 
Jeigu kur įvyktų nesusitaiki- 
inas, tai ginčą turės išspręsti 
arbitrą torius. Arbitrą tori u m
buvo paskirtas buvęs augščiau- 
sias teisėjas Day, kuris ir iš 
teisėjo vietos pasitraukė, kad 
tinkamiau atlikus savo, kaipo 
aibitratoriaus, pareigias. Bet 
dabar pamatęs* tokius didelius 
reikalavimus, jis jų nusigando 
ir iš arbitratoriaus vietos r< 
zignavo. Savo rezignacijoje sa
ko, kad jis esąs jau per šen? 
tokiam dideliam darbui ir pa 
taria skirti už arbitratorių jau 
nesnį žmogų. Arbitrą toriu n 
paskirtas EdAvin R. Pąrker, 
dabartinis komisijos narys.

4 žmonės prigėrė
BALTJMORE, Md., geg. 21. 

— Keturi žmonės prigėrė 
Middle upėje ties Middleboro, 
apvirtus valčiai. Kiti keturi iš
sigelbėjo.

ADMIROLAS C. M. CHESTER.

šis adriiirolas gavo nuo Turki-
jos naftos ir mineralų koncesi
jas,, neišleidęs kyšiams nei ska
tiko, nežiūrint į tai, kad britų ir 
franeuzų kompanijos leido dide
les pinigų sumas turkų papirki
mui.

Areštuos “karalių” Purnell
ŠT. JOSEPH, Mich., gegužės 

21. — “Dovydo Namų“ “Izra
elitų“ kolonijos “karalius” 
Benjamin Purnell bus areštuo
tas, jei jis bus sugautas. Va- 
rantą areštavimui Purnell iš
davė taikos teisėjas Welden, 
reikalaujant Mrs. Helen Baus- 
hke Couch, 21 m., kuri nesenai 
apleido tą koloniją. Ji kalti
na, kad Purnell bandė ją už
pulti.

Užmušė 24 fanatikus
MANILA, gegužės 21. — 

Gautomis gen. Wood žiniomis, 
konstabeliai ant salos Pata už
mušė 24 moro religinius fana
tikus. Vadovaujami Akbara fa
natikai užpuolė konstabelius, 
bet konstabeliai nuostolių ne- 
aplaikė.

. /
V '

Užmuštasis vorovskis
PALAIDOTAS.

__________ \
Palaidota jį Kremlio aikštėje.

Maskva, geg. 21. — Užmuš
tasis Šveicarijoje Rusijos ats
tovas Vaclovas Vorovskis, len
kas, tapo palaidotas Kremlio 
aikštėje, šalę amerikiečio John 
Reed kapo. Palaidota jį su 
didelėmis iškilmėmis, kuriose 
dalyvavo apie 100,000 žmonių. 
Prie kapo kalbėjo Kamenev, 
čičerinas ir Zinovjevas.

161 vai. šokis.
_______ *

YOUNGSTOWN, O., geg. 2L 
—James Yarnell padarė naujją 
rekordą ilgo šokio. Jis šoko ICįi 
vai. ir 56 min. Butų ir ilgiau 
šokęs, bet brolis jį nusivedė. 
Jo pati šoko 132 vai. ir sustojo 
šokus tik patarus daktarui. !

*

PINIGŲ KURSAS
! .........

Vakar geg. 21 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
tais ii tai pi

Anglijos 1 sv. sterlingų......$4.63
Austrijos 100 kronų ....................

Į Belgijos 100 markių ................  $5.75
• Danijos 100 markių ............ $18,65

Finų 100 markių ....................  $2.78
Francijos 100 frankų ............ $6.68
Italijos 100 lirų .................... $4.86
Lietuvos 100 Litų......................$10.00
Lenkų 100 markių ....................
Norvegijos 100 kronų ......   $16.30
Olandų 100 guldenų ............ $39.18
Šveicarų 100 markių ............ $18,05
Švedijos 100 kronų $26.68
Vokietijos 100 markiu ,Wc

Turkijos-Amerikos 
pasitarimai

iNesusitaiko dėl amerikiečių 
teisių Turkijoje.

LAUSANNE, geg. 21. — 
Dabar eina pasitarimai tarp 
Amerikos ir Turkijos delegatų 
apie suradimą pamato permai
nymui Amerikos-Tuirkijos su
tarčių.

Bet kad neįstengiama susi
taikinti apie tegalinęs gvaran- 
tijas svetimšaliams, tad yra 
abejotina, kad veikiai prasidė
tų tikrosios derybos.

Skiria 7 naujus mokyklų 
tarybos narius

CHICAGO. — Mayoras De- 
ver šiandie šaukia nepaprastą 
miesto tarybos susirinkimą pa
tvirtinti jo pąskirimą septynių 
naujų mokyklų tarybos narių, 
vieton tų, kurių ‘rezignacijas” 
jis priėmė. Manoma’ kad al- 
dernianai tuojaus paskirimus 
patvirtins, bet pašalinamieji 
mokyklų tarybos nariai ketina 
kovoti ir kreiptis teisman, kad 
tik ilgiau išsilaikius savo vie
toje. Dever pašalino juos iš 
mokyklų tarybos, užtikęs jų se 
nas rezignacijas, paduotas ke
letą mėnesių atgal mayorui 
Thompsonui.

Tarp npiyoro nominutų į 
mokyklų tarybą yra bankierius 
Edgar N. Grenbaum, Illinois 
Darbo Federacijos sekretorius 
Victor Olander, buvęs vedėjas 
m u niei p aijinių* biedn uomenės 
miegnamių Mullenbach, Chi- 
cagos Moterų Kliubo preziden
tė p-lė Grace Temple ir k.

Policistai pakliuvo
Sumušė lietuvį saliunininką ir 

areštavo, bet patys tapo areš
tuoti. 

•
CHICAGO. — Pereito ket

virtadienio naktį du policistai 
iš Maxwell policijos stoties 
užėjo į lietuvio Antort. S tuko 
galiūną prie 1957 Canalport 
Avė. ir sumanė “paūžti.” Bet 
kada laikas buvo saliuną- už
daryti, tai saliunininkas nesu
tiko leisti jiems “linksmintis”. 
Jie už tą taip įširdo, kad la
bai skaudžiai sumušė saliuni
ninką ir paskui dar jį, jo pa
čią ir dar vieną saliune buvu
sį žmogų areštavo. Iš policijos 
stoties betgi Stuką prisiėjo ga
benti į ligoninę perrišti žaiz
das. )

Ant rytojaus teisėjęs išklau
sęs Stuko liudijimų ir policis- 
tų teisinimosi, netik Stuko ne- 
nukaltino, bet dar įsakė poli- 
cistams užsistatyti kauciją ir 
atidavė juos augštesniam teis
mui. Dabar policistai landžio
ja pas Stuką ir siūlą jam pini
gų, kad jis tik taikintųsi.

Ceveryky dirbėjai 
streikuoja

BROCKTON, Mass., geg. 21. 
— Prasidėjęs vietos čeverykų 
dirbtuvėse streikas dabar api
ma 6,000 darbininkų ir strei
ke dalyvauja šešios unijos. 
Streikieriai reikalauja netik
tai atsteigti senąją algą, bet ir 
pakelti ją 10 nuoš. Taipjau jie 
nori atsimesti nuo Boo?t and 
Shoe Workers unijos, kuri ne
sirūpina užtektinai darbininkų 
reikalais;

Sovdepijoj.
Komunistu kongresas 

nutarė nebekovoti su 
tikėjimu.

Berlinas, geg. 18. (“Forvert- 
so” kabi.). — Rusijos komu
nistų kongresas Maskvoj pri
ėmė rezoliuciją, kurioj įsako
ma, kad komunistai susilai
kytų nuo kovos su tikėjimu ir 
daugiau nebeužgautyotų tiky
binių žmonių jausmų, 'kadan
gi tuomi ne tik ne silpnina
ma žmonių tikėjimas, bet dar 
labiau sustiprinamas jų tiky
binis fanatizmas. Rezoliucija 
sako, kad visos šiurkščios prie
monės, kurios buvo vartoja 
mos kovai su tikėjimu, kaip 
pavyzdžiui pajuokimas bažny
tinių ceremonijų ir 1.1., tik la
biau pasunkinusios atpateidoji- 
mą darbininkų masių nuo ti
kybinių prietarų.

Centraliniam komunistų 
partijos komitetui duota in
strukcijų, kad jis tuojau išsiun
tinėtų įsakymus, kad kuogre 
čiausiai butų paliauta atiminu 
ti varpai iš bažnyčių ir vie
nuolynų, kad patys vienuolynai 
nebūtų uždarinėjami ir kad 
niekur,nebūtų trukdoma tikin
tiems žmonėms švęsti savo 
šventes ir atlikinėti bažnytines 
ir šiaip tikybines apeigas.

Komunistų organas “Prav- 
da” dėl kovos su tikėjimu ra
šo:

“Daugelis musų draugų įsi
manė vesti perdaug aštrią, fa
natišką kovą su tikėjimu. To
kiam musų draugų fanatizmui 
turi būt padarytas galas. Ypa
tinga turi būt paliauta kova 
su tikėjimu' provincijoj, kai
me.”

Aštuoni sovietų valdi- 
ninnkai pasmerkti 

sušaudymui.
Berlinas, ^geg. 18 (“For- 

verts”). — Minske ką tik pa
sibaigė teismas keliolikos ko- 
mui|istų' vaildininkų, kaitina
mų dėl vagysčių, suktybių ir 
kyšių ėmimo. Aštuoni apkal
tintųjų, tarp' jų septyni žydai, 

tapo už tai pasmerkti sušaudy
mui. Kiti septyni valdininkai 
pasmerkta ilgiems metams ka
lėjimo. Septyniasdešimts su- 
viršum valstiečių, kurie davė 
valdininkams kyšių, pasmerk
ta nuo vienų iki trejų metų 
kalėjimo, f

Kunigų byla.
Petrogradą, prasidėjo didelė 

pravoslavų kuhigų byla. Kal
tinama trisdešimts kunigų dėl 
pasiglemžimo bažnyčių ir vie
nuolynų brangenybių. Pas vie
ną jų namuose buvęs rastas 
grabas, prikrautas brangiau
siais bažnytiniais aukso ir si
dabro daiktais; daug bran
gių šventųjų paveikslų, tarp jų 
vienas juodintas su 666 įvai
raus deimantais.

Paliuosavo ir vėl areštavo
NEW YORK, geg. 21. — 

Noah Lerner, kurį nesenai su
imta kaipo nužiūrimą padėji
me bombos Wall gatvėje, 
šiandie liko paliuosuotas delei 
Mokos įrodymų prieš jį. Bet 
išeinant iš teisino jis vėl tapo 
areštuotas dėl to paties daly
ke. Jis buvo kaltinamas dėl 
vieno žuvusio toj eksplozijoj 
žmogaus užmušimo, dabar ta
po areštuotas dėl kito žmo
gaus, irgi toje pačioje eksplozi
joje, užmulimo.

Mūrininkai sustreikavo
NEW YORK, geg. 21, — 

Čia sustreikavo 7,000 mūri
ninkų, reikalaudami pakėlimo 
algos iki $12 į dieną. Darbas 
prie didžiųjų triobėsių delei 
streiko turėjo apsistoti.

ŠIANDIE — giedra, bet vei
kiausia (nepastovus į vakarą; 
maža permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:24 vai., leid
žias 8:09^valandą. Mėnuo leid
žiasi 12:45 valandą nakty.
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KLESOJE A PATS PER SAV

m

Iš noutralės juostos
Iš Lietuvos Amerikon

Bankus

1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-46c. (ii taksai

į Lietuvą ir visas pasaulio ša 
greitai, teisingai ir pigiai.

t Salake 
ir nepra-

Pirkit Svies 
tą ir Kiau 
šinius nuo 

Borden ve
žiko.

Pedagogijos Muzėjaus 
ir Mokytojy Skaityklos 

atidarymas Kaune.

Muzė- 
žo-

V^si, 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.

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 Naujiepų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

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.

paprastai.
Musų atstovas maloniai 

atsilankys jei pareikalausit.

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS

reiviai, o sužeista apie 10, nes 
mūsiškiai, atėmė iš lenkų kul
kosvydžius ir “sveikino” juos 
labai karštai. Kova tęsėsi apie 
dvi valandi. Paimta nelaisvėn 
3 lenkų kareiviai. Paimta lai
mikio 4 arkliai sli amunicija, 
1 kulkosvydis, 20 antklodžių, 
rančų, šautuvų keliolika ir ki
tų smulkesnių daiktų.

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

Telefonas: W ATGINS 2142.
Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. pb piet 

Subatomis — iki 7 vai. vakare.

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.

Kaunas. — 1922 lapkričio 
mėn. 18 d. įvyko minėtų įstai
gų atidarymas (Laisvės Alėja

Salakas (Ežer. apskr.). — 
Salako valsč. Gubavo dvaro 
savininkas L. Brodauskas yra 
taikos teisėju pas lenkus 
Balstogėj, jo dvaras yra lietu
vių pusėje. Ankščiau savinin
kas pats atvažiuodavo, nes dva
ras buvo nedtnajlipėje zonoje, 
savo dvaran rinkti nuomos ir 
vis prašė lenkus, kad atimtų 
iš lietuvių pusės tą dvarą. Pa
skutinį kartą savininkas L. 
Brodauskas atvyko 13—IV š. 
m. Dukštan. Ten buvo paleis
ti melagingi gandai, kad mu
sų kariuomenė pulsianti Dukš- 
tus. Tarp lenkų kilo panika. L. 
Brodauskas nusiminęs, ’ kad 
nuoma gal žūti, prašė karei
vius nuvykti į Gubavo dvarą 
ir jėga išreikalauti nuomą. Ta
da vienas kapitonas (balai, va-J

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

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

krut paveikslai.
“Kur gąunl pilną'pinigų verte.”

BALTIC STATES BANK
Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas

Banko Resursai - $1,700,000.00
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA depozitus ir moka 4%, priskaitomus 

prie sumos kas mėnuo. Depozitus galima prisiųsti 
ir per paštą.

SIUNČIA pinigus
lis, su pilna garantija; _

PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš 
Europos ant visų linijų.

TURI SAVO KORESPONDENTUS
Kaune, Rygoje, Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos 
miestuose. z

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko Valstija, 
New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija, Lietuvos Bankas, 
Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos. ' 7

Kad ir trupdčiuka iš kelio, bęt apsimoka kreiptis.
Visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATES BANK

Išlaidos sveikatos apsaugojimui, re- 
mianties National Budget Committee, 
pereitais-metais pasiekė augščiausių 
išlaidų Poughkeepsie, kur atsiėjo iki 
$2.51 ant kiekvieno gyventojo ? Lan- 
caster, Pennsylvania ir Waterloo, 
Iowa, kur kainavo tik 9 centai per ca- 
pita. New Yorke per capita kainavo 
85 centai. Chicagoje 86 centai. Phi- 
ladelphia, 49c. St. Louis, 47c. Boston, 
$1.17. Pittsburgh, $1.14. Buffalo, 
$1.26. Jx)s Angeles. 65c. San Fran- 
cisco, 42c. Abelnai visuose miestuose 
kainavo per capita 71c. Ar jus žinote, 
jei jus rūkote Helmar Jus Raunate 
keletą sykių daugiau užganėdinimo, 
negu kad jus rukytumėt paprastus ci- 
garetus ?

BORDENS
EhiftofhictsCo. of- Illinois 

Franklin 3110

Atidarymo iškelmėj dalyva
vo Miesto Burmistras J. Vilei- 
tis, Muzėjaus ir Skaityklos 
Skyriaus Vedėjas L. Kairunai- 
tis, Muziejaus ir Skaityklos 
Vedėjas Ruzgas, . švietimo Mi
nisterijos Pradžios Mokslo De
partamento Direktorius — J. 
Vokietaitis; Mokyklų Instruk
torius — J. Damionaitis, Ame
rikos Sandaros atstovas J. 
Ivaškevičius, Miesto Valdybos 
Mokyklų Komisijos atstovai — 
A. Timinskis ir K. Volocki, 
Profesinės Mokytojų Sąjungos 
Centro Valdybos nariai: Bu- 
silas, J. Gūžys, mokytojų atsto
vai Kairiunas, Ruseckas ir ki-

Pažymėjimas Selected reiš
kia, kad pienas yra tikrai 

geras.
Ir nepaprastas saugumas 

yra vartojamas išdirbime 
Borden’o Selected — vietos

Pedag. Muzėjus ir Skaityk
la atidaryti M. Valdybos Mo
kyklų Skyriaus pastangomis 
bute prie Laisvės Alėjos Nr. 
12. Teisybę sakant, butas vos 
3 kambarius užima.

Nepaisant to, vis tik miesto 
Valdybos nusistatyta nors ir 
taip ankštame bute atidaryti 
šios taip naudingos įstaigos. 
Miesto Valdyba mano, kad ne
tolimoje ateity pasiseks suras
ti erdvesnis butas, kur bus 
galima jierkelti šios įstaigos, 
kad galėtų tinkinai plėtotis 
ir klestėti.

Ped. Muzėjaus ir skaityklos 
Vedėjas — G-mas Ruzgas de
taliai supažindino susirinku
sius su Muzėjaus uždaviniu, jo 
skyriais, eksponatų sugrupavi
mu ir tolimesniu darbo vysty-| 
mosi.

Apžiurėjus Mažėjų 
tykią iš susirinkusių tarpo bu
vo daug prakalbų.

Kalbėjo tarp kitų Burmist
ras J. Vileišis, pradžios Moks
lo Dep-to Direktorius J. Vo
kietaitis ir kiti.

Visi kalbėtojai savo kalbo
se pabrėžė, kad nors atidaro
mos įstaigos toli gražu neata- 
ttnka “Pedagoginiam 
j ui” ip-fekaityklai tikra to 
džio prasme, bet, kas svarbiau
sia, vaga išvesta ir darbas sa
vaime vystysis. Visi kalbėto
jai išreiškė pageidavimo, kad 
Miesto Valdyba sugebėtų ir ar
timiausioje ateit}’ surasti ata
tinkamą butą, kur butų gali
ma su nauda perkelti Muzie
jų ir skaityklą, kad galėtų tin
kamai vystytis.

Miesto Valdybos Mokyklų 
Skyrius, pranešdamas apie tai, 
kviečia mokytojus naudotis įs
teigtais kultūros židaniaiis ir, 
kiek yra galimybės, prisidėti 
prie jų klestėjimo.

Pedagoginis Muzejus ir skai
tykla veikia kasdien: pirma
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 iki 11 vai., kitomis dieno
mis nuo I6V2 v. iki 18V2 vai.

PENKTAS METINIS PIKNIKAS .
Rengiamas Draugystes

Tėv. Myl. Liet, ir Šv. Augustino
Nedėlioję, Gegužio-May 27 d., 1923 m.

A. BLINSTRUPIO DARŽE, 
Justice Parke, Willow Springs, III.

Bus labai skanių gėrimų ir valgių. Taipgi įvairių pasilinksminimų 
jauniems ir seniems. Pavasario oras, ypač gegužio mėnesyje labai malo
nus! Kas norėtų tyrame ore gėrėtis bei praleisti linksmai laikų, tas turi 
būtinai atvažiuoti į ši Pikniką. ^Pradžia 10:00, vai. prieš piet. Visus širdin
gai kviečia. RENGIMO KOMITETAS’.

U. S. Linijos laivas GEORGE VVASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra biržejio 23 d. iš New Yorko.

das) su savo žmona, poručni- 
ku ir 30 kareivių su kulkosvy
džiais 13—TV š. m. 24 valan
dą apsupo dvar^ Gubavą. 
Pats savininkas bijojo važiuo
ti ir paliko Dūkšte. Rytą 14— 
IV lenkai pradėjo plėšti dvarą. 
Nelaisvėn .pateko daug vaikų, 

Gubave yra prad. mokyk- 
Nuomininką ir jo žmoną 
suėmė ir išvežė į Duikš- 
Visus ūkio ir namų ra

kandus surašė, idant viską ga
lėtų išvežti. Paskui pono L. B. 
“geradariai” gelbėtojai susė
do pietauti. Nors lenkai elgė
si labai atsargiai, 
apie juos sužinota 
ėjo valandėlės, kai susiorgani
zavę vietos gyventojai jau bu
vo Gubave. Lenkų sargybinis 
pamatęs, išsigando ir pradėjo 
bėgti. Dvare kilo triukšmas. 
Lietuviai jau buvo arti, tada 
tik suspėjo lenkai paleisti kul
kosvydžius ir šautuvų ugnį. 
Mūsiškiai nesustojo. Lenkų 
kareiviai norėjo bėgti, tik 
energingas paties lenkų kapi
tono suvis, nuo kurio krito 
vienas lenkų kareivis,, sulaikė 
kitus. Bet greitai krito ir pats 
kapitonas, poručikas ir 4 ka-

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON
m-' •

MAJESTIf*
FI>theatre-W
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. |

S. L. FABION AS CO

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teisumuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mų ir biznių, ar uttraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

čyvenimo vietai ■ ••
8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. ▼. kiek- 
rrus utarninka 
ėliomis nuo 9

z

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 81 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395'

■ • '

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS 

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

79 Weet Moproe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES *
LAWYER Lietuvy, Advokatu |

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10786 S. Wabub Ava,

Tel.: Pullman 6877. i 
h-... „_______________________ jj

Tel. Yards 1138 
įsTANLEY P.
| MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago. J

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATD4G 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarkat 1018
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Valparaisieciy vakarėlis
Lietuvių Moksleivių 1-ma 

kuopa, Valparaiso, Ind., suren
gė koncertą subatos vakare, 
gegužio 18 d., kurį lankė ko ne 
visi Valparaiso Universiteto 
lietuviai studentai ir jų svečiai.

Pirmininkas, Šlenys, trum
piu išreiškė draugijos tikslą ir 
jos veikimą.

Programo išpildytoj us pers
tatė lietuvių kalbos mokytojas, 
Jovaišas.

A. Tulys trumpai kalbėjo 
apie noveles arba apysakas, ir 
jų augimą per keletą amžių. 
Jo kalba buvo įdomi visiems 
literatūros mokiniams ir my
lėtojams.

Muzikalų dalį programo at
liko vien moters.

Vakaro žvaigžde buvo ponia 
Rakauskienė, kuri yra gan ge
rai Valparaise žinoma. Ji turi 
švelnų, gyvą soprano balsą, 
kurio tvirtumas primena daug 
didesnį asmenį kaip ponia Ra
kauskiene.

Dainavo taipgi pane'lė (Ona 
Krasauskaitė, kuri mokinasi 
muzikos Valparaiso Universi
tetu Panelė Krasauskaitė 
trumpai tik mokinasi, ir jos 
balsas dar reikalauja daug la
vinimo.

Abiem daininkčm pianą 
skambino panelė Day Malo,

GERIAUSIŲ
Turkiškas Tabakas yra geriausias ir 
garsiausias tabakas sviete dėl ciga- 
retų.
Geriausias 100% tyras Turkiškas ta
bakas yra sudirbtas j Hdmar Tur
kiškus cigaretus, didžiausios vertes 
cigaretus Amerikoje.
Kad naudotis geriausiu, jąs turit rū
kyti Helmar Turkiškus Cigaretus.
20 Helmarų kainuoja truputį dau
giau negu 20 paprastų cigaretų, bet 
su kiekvienu Kelmam jus gaunat ke
liolika kartų daugiau malonumo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir 

Egyptiškų Cigare- 
tų pasaulyje.

BQXESęFlOo*lO

kuri yra 'lankiusi Valphraiso 
Universiteto muzikos klases. 
Panelė Malo taipgi skambino 
solo, kuriuo ypačiai parodė 
savo gabumus.

Dar reikia priminti, kad 
p-lės Krasauskaitės gyvumas 
kaip jos deklemacijose, kurių 
buvo pora programe, taip ve
dine žaislų po programo prisi
dėjo daug prie visų linksmu
mo.

Iš svečių kalbėjo Kubilius, 
žinomas Cbica-goje studentas; 
Zolpis, kurs yra labai piktos 
išžiuros žmogus; ir Dr. Smith, 
lietuvis daktaras, kurs yra bai
gęs mokslą, rodos St. Louis, 
Mo., ir yra gerai žinomas Val
paraiso studentams.

Vakaras buvo smagiai pabai
gtas žaislais. —Taškas.

pavestas sulig tam tikra su
tartimi Bailio States Bankui 
Ne\v Yorke (294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.) Taip pat 
tani pačiam bankui sutartis 
paveda ir Lietuvos Valstybes 
Iždo lakštų pardavinėjimų ir 
jų kuponų apmokėjimą.

Lietuvos ILaisįųs Paskolos 
bonai jau .yra perduoti parda
vinėjimui Baltic States Ban
kui, todėl visi,' kas norėtų tų 
bonų pirktis arba gauti pini
gus už savo prinokusius nuo 
pirmiau pirktų bonų kuponus 
lai kreipiasi betarpiai aukš
čiau minetan bankan.

Iš Lietuvos Atstovybės
Amerikos lietuvių visuomenei 

pranešimas.

Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musiį Stakas Yra Pilnas

Mes tikime turėti truku-

Lietuvos Finansų Prekybos 
ir • Pramonės Ministerija yra 
nutarusi likviduoti Finansų 
Misijos raštinę New Yorke. 
Tas pavesta įvykinti Lietuvos 
Atstovybei Vašingtone. Šiuomi 
skditau reikalingu pranešti 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad tolimesnis Lietuvos Lais
vės paskolos bonų pardavinė
jimas, o taip pat ir už tuos 
bonus prinokusių kuponų ap
mokėjimas yra Ministerijos

mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš 1 anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

iĮi'ftĮ
ii4hln|iii

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

Iii?: Itutliir•!

GERIAUSI

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
j 4 A, .

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted Št.
Ofiso va!.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 6913

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

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

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

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

nuo 6:30 ild 7:30 vakare, ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkitės Naujienose

NAUJIENOS, ChlCSgo, m, 
..  ....................................................... "I I .......................... ..........................................*

Visi kiti Finansų MJinįsterii- 
jos reikalai bus perianti Atsto
vybes, o pilna Misijos atskai
ta, ją patikrinus bus persiųs
ta Lietuvon Finansų Prekybos 
ir Pramones Ministerijai.

Likviduojant Misiją, tarnau
tojai yra kviečiami užimti ata
tinkamas vietas Lietuvoje, ku
rios vietos jiems yra Ministe
rijos užtikrintos. Misijos likvi
davimo darbas bus užbaigtas 
šio g'egužes |inčne|io antroje 
pusėje.

Šia proga turiu pareikšti 
Amerįikos lietuvių visuomenei 
gilios padėkos už jos nuoširdų

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 6884

DR. P. G.WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 Ii

Ned. 10—12 A. M. 
Residenco Canal 2118

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St 
Tel. Boulevard 5052

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
• 4

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930

Valandos pagal sutartį.
1 1 -jl'jlj

Telephone Yards 5632

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nerišliomis ofisas yra 

uždarytas

ir uolų rėmimą, Finansų Mi
sijos darbų, suteikiant 'jai sa
vo pasjtikėjimą ir bendradar
biavimą, kas rezultate davė 
Lietuvai apie du milionu do
lerių paskolos.

Kartu reiškiu vilties; kad ir 
toliau Amerikos lietuviai atsi
lieps j Lietuvos prašymus ir 
noriai pirks Lietuvos pasko
las vis tiek kokiu keliu jos bu
tų daromos, ar per Lietuvos 
valdžios įstaigas ar per tas vi- 
suoiųen^s’ ir privatinės įstai
gas, Runomis Lietuvos valdžia 
pasitiki. V. Čarneckis,

Lietuvos Atstovas.

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, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4.712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

Office Hours: 10 iki 12 pietį 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tek Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

Mrs, Hickey Taip Sirgo, 
Kad Negalėjo Pastovėti

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė ją sveika ir stipria.

Glens Falls, N. ’Y. —/‘Suvirš du 
mėnesius aš taip sirgau,Acad negalė

jau ant kojų pa
stovėti ir mano 
vyrui teko apie na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau padė- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
ham’s Vegetable 
Compoundą ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar nepabaigus 
vartoti pirmos bon- 
kos, aš pamačiau,

kiek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbų šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau, 
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
atrodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens Falls, N. Y.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė 'kny

gelė apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkham Medicine Co„ Lynn, Mass- 
achusetts. Šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.

DAVID RUTTER & CdJ
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii rotai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av<

Tel. Yards 2296.. ...... ..... .......... u

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

ir
Privatinių
Ligi
Jeigu jus turUe bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 1 
ir ii toli suteiksiu geriausi gy- ■ 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. j 

(Kampas Monroe ir. Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 6-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III. /

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- i 
dieniais 10-1 po piet. Panedžlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE. .

Vieta kurioj tūkstančiai Žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. 
--------------------------------------------------------------- j

$1OX--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne- 
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisinei pažinimą ligros, labai tankiai 
galima užbėgti ligonis už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite |' vidų savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiutimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 186 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamas gydyme užsisenėjuaių 
ligų ir' nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914”

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu {vestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, Čepus, antitęksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

Electro-Medlcal Doclors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St, kampas 81 gal, 
Telefonai Yards 1119

Baigusi
Akušerl- 

kolegi- 
i 1 g a I 

praktika-
usi Penrl» 
silvanijoa 
hospitali- 

Pasek-
pa

tarnauja 
prie gim
dymą. DuO« 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims is 
merginom^

Dr. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4^-DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 
18tĖ St., netoli Fisk St.

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

į Dienomis: Canal 
, 1 8110 arba 0375

Telefonai! < ,,. „ , nen) Makt; Drexel 950
\ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, 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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Dr. Maurice Kalui
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 ’

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737
E>R. MARYA

D0WIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedčldienius.

Reziden^josT^Van Buren 0294 
Ofiso'tel. Botil^vard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškąj 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plotą 
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicags
/ ' '*

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

OpteaietrM
T«L BOU 6U7

4149 8. AahlaaS Ava 
Kaa*M 47-tM gal 

S-r«a laba*.

3113 South 
Halsted St.

Į^HBTel. Blvd. 8138 
O| M. Woitkewicz 

BANIS
į^STuriu patyrimą. 
□^Pasekmingai pa- 
■M tarnauju prie
JHg gimdymo kiek-

viename atsitiki- 
^^Ime. Teikiu ypa- 
gp^tiŠką prižiurę ji- 
|O*mą. Duodu pata- 

rimus moterims 
W>iir merginoms vėl

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
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trėmime, vienok nei vienam 
jų nebuvo atleista arba bent 
sušvelninta bausmė.

Kaip Rusijos, taip ir už
sienio komunistai tečiaus ne
siliauja veidmainingai dek
lamavę apie “bendrą fron
tą” su socialistais!

S iek Tiek Apie 
Lydinius

(Tęsinys)

grafitu

pratę, geri metalurgai tuoj aus 
pasako koks ir kokiam stovy 
metalas čion nufotografuota, 
be to pasako ir jo vienur ar ki
tur tinkamumą.

Iš viso, kas čion pasakyta, 
aišku, kad anglies geležyje tir
pimas tam lydiniui turi daug 
įtakos. Be abejojittio,, ir kitos

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metams ...................... ........... ..
Pusei metą...........................
Trims mėnesiams - ■ - - - - 
Dviem minėsiant - ------
Vienm minėsiu! -■

Chicagoje per naifotojua]
Viena kopija -
Savaitei - - - , ■ - - 18c

Minėsiu! ........... 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:
Metams__________ _——— 87.00
Pusei metų__________ ,-------- 8.5(
Trims mineslams .... —- 1.75 
Dviem mėnesiam ...............  1.25
Vienam minėsiu!.......................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams..............................  $8.0(
Pusei metų *___ __ ,,,.....—4.0(
Trims mėnesiams......................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymo.

18.00
4.eo

.75

“Didžioji 
spauda ’

labai 
os” ko-

Chicagos lietuviai 
pasipiktino “Tribūne’ 
respodento šmeižiančiu raš
tu apie Lietuvą ir daugelis 
siūlė šaukti delei to pasinius 
protesto mitingus. Viename 
“veikėjų susirinkime” buvo 
nutarta pasiųsti tam laikraš
čiui atsakymą į minėtojo ko
respondento prasimanymus. 
Mes žinome, be to, kad visa 
eilė žmonių yra rašiusi “Tri- 
bune’os” redaktoriui laiškus, 
kritikuojančius p. Day strai
psnį.

Bet “didžiausias pasaulyje 
laikraštis” jau nebededa 
lietuvių laiškų. Jisai davė 
vietos tiktai dviem trum
piem-straipsneliam (T. Šel
mio ir Kl. Jurgelionio) ir 
uždarė savo špaltas.

Stambioji Amerikos spau
da, pasirodo, mažai tepaiso 
tiesos apie mažasias tautas. 
Ji pučia į vieną dūdą su šios 
šalies tarptautinės politikos 
vadais. O ta politika yra ka
pitalistinė ir, kaipo tokia, 
linksta daugiaus Ęuropos 
imperialistų, negu skriau
džiamųjų tautų pusėn. Jei
gu Lietuva nori turėt drau
gų, tai ji turi jieškot jų ki
tose srityse.

Gegužinė amnes
tija Rusijoje.

Delei šių metų 1 Gegužės 
šventės Visos Rusijos Cen- 
tralinis Vykdomasis Komi
tetas paskelbė amnestiją vi
siems įmonėms, kurie Kare
lijos sukilimo metu buvo pa
sišalinę į Suomijos teritori
ją, išskiriant sukilimo vadus 
ir tuos asmenis, kurie tęsė 
anti-sovietinę propagandą ir 
vėliaus už Karelijos ribų. 
Toliaus, amnestija paliuo- 
suoja nuo bausmės visus so
vietų Rusijos piliečius, ku
rie buvo nuteisti kalėjiman 
dėl nemokėjimo natūralinių 
mokesnių.

Bet apie socialistus amnes
tijos paskelbime nėra nei 
žodžio. Nors tūkstančiai 
Rusijos socialdemokratų ir 
social-revoliucionierių yra

Taigi matom, kad lydyda- 
- mi kuriuos nors du metalu ga

lim gauti daugelį viens nuo 
kito skirtinų lydinių, tačiau > jų 
v*slJ viena bendra ypatybė 

Šiandie Hamburge atsida- bus ta, kad jie visi tirpsta len- 
rys pirmas visuotino sočia- gviau, nei į lydinį paimtas 
listų kongreso posėdis. Da- sunkiau tirpstąs metalas. Imant 
bar jau nebėra jokios abe-|ne du* ■ . ’ ~ ’ * \
jonės, kad kongresas įsteigs 
vieną socialistinį Internacio
nalą visam pasauliui.

Už dviejų dienų prieš kon
greso pradžią Hamburge at-1 ' 
laikė savo 
Tarptautinė 
Partijų Sąjunga (Viennos 
Internacionalas) ir beveik 
vienu balsu nutarė vienytis I to da!ys?F švino *ir 1" cino da- 
su antruoju Internacionalu. his; lydinys tirpsta esant 9^°, 
Kaip girdėt, tai priešinosi 2) Vudo lydinys: 4 bismuto 
tiktai 6 delegatai, iš kurių 4 dalys, 2 švino, 1 cino ir 1 kad- 
buvo iš Pabaltės valstybių ir mio dalis; lydinys tirpsta esant 
2 iš Vokietjos. Bet ir šitie 6 61 .
asmens yra griežtai nusista- šie. lydiniai lydosi (tirpsta) 
tę prieš Rusijos bolševikus.J ankščiau nei užverda van uo,
m f i • • • ir dėl to būna naudingi garoTodėl ir jų atstovaujamos katilų a,gM.giniams ,kamš.
organizacijos dėsis ne prie čiams gaminti. Skystus
komunistinio, bet prie sočia-juos naudoja plienui arpuoti, 
listinio Internacionalo. Aušdami jie plečiasi, ir dėl to 

Nėra nieko nuostabaus, gerai išpildo liejamąją formą 
kad po keleto metų aštrių p'kvarm^)»kas kartais buna 
o-inču tarntautiniam sočia- lahai naudin«a’ nes gaunasi ginčų tarptautiniam sočia i eraį riulieti dalykai Jeigu { 
lįstų judėjime dar reiškiasi įU0S lydinius pro mikroskopą 
radikalinėse socialistų^ par-1 žiūrėsim, tai pamatysim kaip 
tijose šiek-tiek nepasitikėji- jie išmargyti kristalų, kurie 
mo antruoju Internaciona- išbarstyti viso lydinio masėje 
lu. Daugiaus reikia stebė- (visame lydiny).
tis tuo, kad tos, pirma taip Virš minėtmj sietabro su 
smarkiai kovojusios tarp sa- paprasčįausiųjų. Lydiniuose, 
vęs organizacijos šiandie jiems auštant, gali įvykti kai 
jau paduoda ranką vienos kurių painesnių 1 įvykių, gali, 
kitoms. • Jų nesutikimai, pavyzdžiui, atsirasti kristalų 
mat, buvo daugiausia laiki- ne vieno kokio nors gryno 
no pobūdžio, karo padėties ™eJa!°\. Kartais buna ir tai.pJ 
pagimdyti.; Karui praėjus, chemi<ų ' junginių, kurie auš-f 
nesutikimai ėmė nykti. įanį arba visai arba tik dalinai 

Ąntra nesutikimų prie- paįra ir virsta įvairios išvaiz- 
žastis tarptautiniame sočia- dos ir sudėties kristalukais 
listų judėjime buvo Rusijos ar tam panašiais spuogeliais, 
jolševizmo klausimas. Dve- l^ks lydinys, žiūrint į jį pro 
ji metai atgal tas klausimas miklkoskQP9» _ 
suskaldė ištisą eilę socialia-Lerai supratus jr 
tinių partijų Europoje. Bet|tai, kas čion minėta, 
tos socialistinių partijų da- 
lys, kurios nuėjo prie komu
nistų yra galutinai nutrau
kusios ryšius su socialistų 
judėjimu ir dabar nedaly
vauja tarptautiniam socia
listų kongrese. Naujasis In
ternacionalas bus sutvertas 
be komunistų — taip, kaip 
kitąsyk Internacionalas bu
vo sudarytas be bakunistų.

Ta proletariato dalis, kuri 
šioje valandoje dar eina 
paskui naujosios mados ba- 
cunizmą (t. y. bolševizmą), 
turės atsikratyti savo iliuzi
jų, pirma negu ji suras ke
lią į socialistinį Internacio
nalą. Reikia tikėtis tečiaus, 
kad daug metų tas procesas 
neims. ■ JI

Socialistų Interna 
cionalas vienijasi.

bendra ypatybė

suvažiavimą
Socialistinių

JUOKAI
Atvykęs miestan kaimietis, 

eidamas gatve, sustojo ties.ap- 
tieką ir susidomėjęs ėmė žiū
rėti pro langą vidun. Tatai ne
patiko aptiekininkui ir jis 
Šiurkščiai paklausė:

— Ko čiai žiopsai, ko nori?
—• Nieko, — atsakė kaimie

tis, — norėjau tik : pasižiūrėt, 
ką čia tamstos parduodate?

— Durnius!
— Ak štitaip? Tai 

tamstoms biznis gerai 
jei tik vienas belikęs! 
sikirto kaimietis.

matyt 
sekasi, 
— at-

■ '■ t

du, bet tris, keturis į- 
vairius metalus, gaunama vi
sai lengvai tirpstančių lydinių, 
Pavyzdžiui:

švinas tirpsta esant 327°,
Cinas ” 332°,
Bismutas ” ” 268°
Kadmis ” ” 322°;
iš šių metalų teknikoje nau

dojami šie lydiniai; : .
1) Rožėįs lydinys: 2 bismu-

, išrodo labai
margas sudėtinis mišinys. Kad
gerai supratus ir išaiškinus

, reikia 
su fizika ir chemija arčiau 
susipažinti, kas šiame rašiny 
negalima atlikti.

Painiausi būna, tur būt, tik 
geležies lydiniai. Visai grynos 
geležies, kurioje nebūtų jokių 
priemaišų, labai sunku gauti, 
nes iš rudų ar anglio geležyje 
atsiranda įvairių priemaišų. 
Tos priemaišos karštame me
tale ištirpsta, o auštant arba 
lieka lydinyje, t. y. lygiai iš
siskirsto po visą metalą, arba 
išsiskiria iš jo krištalukų, ar 
spuogelių pavidale ir t.t.

Kiek žinia, aukštuolėje kros
nyje (domnoje) iš rudos pir* 
miausiai gauna pilkojo ir bal
tojo špižo. Pilkasis špižas 
naudojamas įvairiems lieji
niams gaminti, o baltasai per
dirbama į plieną ir geležį.

Bet koks esminis skirtumas 
tarp pilkojo ir baltojo špižo?

Sulydytoje geležyje gali iš
tirpti gana daug anglies. Į apa
tinę aukštuolės, krosnies dalį, 
ugniavietę, subėga ;išsi 
lydžiusi iš rudų geležis, ir ten, 
kol ji skysta, joje tirpsta ang
lis, kaip cukrus arbatoje. 
Tokiu budu ir gaunama špi
žas. Kai kada, norėdami gau
ti kitokios rųšies špižo, su nu 
da ir anglinis į aukštuolę 
krosnį deda dar ir kitokių, ge
ležyje tirpstančių dalykų ir 
tuo budu gauna pageidauja
mą špižo rųšį. Jeigu priemai
šose yra daug elemento, kurį 
chemikai siliciu (silicijum) va
dina, tai gaunama pilkojo špi- 

špižui auštant 
lieka ištirpęs,

žo. Tokiam 
silicis geležyje

bet ’ anglį priverčia 
tapti; dėl to žiūrinėjant špižąl 
galima matyt blizgančių žvy
neliui kurie yra ne kas kita, 
kaip grafitas. , Juo „ilgiau . toks 
špižas kroksnyje bus, ir juo . .
lėčiau . jis. auš, tuo stambesni Priemaišos turi ne ^nažesnes 
bus grafito žvyneliai, ir tuo Viei'os JV*dina 
daugiau jM birs špižui• nuluj^ 
žus. Jeigu gi priemaišose yra 
daug elemento mangano, t„_ 
anglis iš lydinio grafito žvyne
lių pavidale neišskiria, bet lie
ka geležyje ištirpusi. Toksi 
špižo. . Įvairiose ] 
mangano yra labai daug, tai 
gaunasi dar ir kitokios rųšies 
špižo. Įvairiose krkosnyse, 
kaip pavyzdžiui, Pudingo, Mar
teno, špižą kaitinant iš jo min
kštoji geležis; o jeigu ten pa
lieka daugiau ar mažiąu ang
lies ir kai kurių kitų priemai
šų, tai gauna įvairių plieno rų-l , , b . .. , 
šių. Paprastai špiže yra 10001 lydo, tai. ji būna. daug s ip-
dalių geležies nuo 21 ligi 50 
dalių anglies; pliene 1000 da
lių geležies yi*a nuo 6 ligi 15 
dalių anglies; o miinkkštbje 
geležyje yra nuo ligi 6 da-

ir tuo Itakos- Vienos jų gadina me- 
’ i*

u I ringą ir t.t. Kitos, priešingai, 
tai jam duoda kietumą, lanksktu- 

mo ir kt. Blogomis geležies 
priemaišomis skaitoma siera 
ir fosforas, ir kad juos iš ten 

krosnyse?! Pašalinus ^galvota daug įvai- 
’1 rių, gana painių būdų. Geromis 

priemaišomis yra kai kurie 
metalai. Pavyzdžiui, įran
kiams gaminti plienas yra ge
ležies, chromo, volframo ir 
molibdeno lydinys. Geležies 
su vanadi jum lydinys naudo
jamas automobilių ašims ga
minti. Jeigu geležį su nikeliu

resnė ir lengviau suvirina. 84 
dalių geležies su 15 dalių si
licio lydinys vadinama neitra- 
Jitu; iš jo gaminama rūgštims 
laikyti indai, nes rūgštys j jį 
neveikia, o vienų geležį rūgš
tys suėda. —VI. A.

(Galas)

Kėlimas algą skerdyklų 
darbininkams

(Pabaiga)

kamufla-

kuriame
1000 da-
+1230°

duota jam pilna laisvė ir 
palaikoma . teisingumo. 
• darbininkų atstovavi- 

nėra galimas ten, 
darbininkų organizacijos 
Tiktai ten ir tik tuomet,

Kadangi minkštoje geležyje, 
pliene ir špiže yra ne po vie
nodą priemaišų kiekybę, tai jie 
ir lydosi ne vienodai tempe
ratūrai esant. Visai gryna 
geležis lydosi esant 1512°.

Minkšta geležis, kurioje yra 
5 anglies dalys, 1000 dalių ge
ležies lydosi esant -|-1470%

Plienas, kuriame yra 10 an
glies dalių, 1000 dalių geležies 
lydasi esaiit -|-1400o.
, Plienas, kuriame yra 15 an

glies dalių, 1000 dalių geležies 
lydosi esant -4-1340°.

Baltasai špižals, 
yra 30 anglies dalių, 
lių geležies lydosi esant

Pilkasai špižas, kuriame yra 
40 anglies dalių, 1000 dalių ge
ležies lydosi esant +1180°.

Jeigu sidabrinę Vielą sjmar- 
kiai įkaitinę pamaži aušinsim, 
tai ji nuolat iš lėto trumpės 
(trauksis), kol visai neatauš. 
Visai kas kita bus su gryna 
geležimi. Baltai įkaitinta ge
ležinė viela 'nuolat iš lėto ir 
trumpės, kol pasieks 880°, t. y. 
iki paraus. Tuo momentu au
šimas sustos ir viela pati sa
vaime pailgės; po to viela pra
dės vėl lygiai aušti ir trauksis, 
kol pasieks 780°, t. y. pasida
rys beveik tamsiai raudoną; 
čion viela vėl nustos aušti ir 
dabar išsyk smarkiai susi
trauks. Po to eis vėl nuola
tinis aušimas ir traukimasis, 
kol ji visai atauš. Visa, kas 
čion (pasakyta, aiškiai ' rodo,, 
kad geležyje įvyksta kaž ko
kių žymių permainų; bet plie
ne tos permainos dar žymesnės. 
Jeigu imtume plieno, kuriame 
yra 8 dalys anglies 1000 gele
žies dalių, tai šaltame neužar- 
tuotame pastebėtume kitokių 
sudėtinių dalių negu įkaitinta
me virš 
bet jau
Tokio plieno viela įkaitinta 
ligi 1300° bus kieta ir tik at
aušusį ligi 800° sustos trauku
sis, kaip ir geležis, o žemiau 
700 ji nustos to sayo kietumo, 
Smarkiai įkaitintas plieno ga
balėlis ir staiga ataušintas, žiū
rint į jį pro mikroskopą, visai 
kitaip atrodo, nei iš lėto aušęs. 
Tai aiškiai rodo, kad karštame 
pliene yra daug kitesnių ge
ležies su anglim junginių, ne
gu šaltame. Staigiu atšaldy- 
mir plieną artubjant, tie jun
giniai nespėja iširti ir plienas 
lieka kietas. O jeigu karštas 
plienas išlėto aušinama (t. y. 
“atleidžiama”), tai kietas plie
nas virsta minkštu, nes kietie
ji junginiai spėja laisvai iširti.

Jeigu per mikroskopą įvai
rias špižo, plieno ir geležies 
rųšis nųfoto^’aifnosim prieš 
kaitinsiant, įkaitinus, užą^tavųs 
ir t.t. po įvairių apdirbimų, tai 
kiekvieną (kartą gausim vis ki
tokį paveikslą, iš kurio mes, 
nepratę, nieko negalėsim spręs
ti, nei koks ten metalas, nei 
kokioks ten priemaišos yra; o

1000° arba šaltame, 
užartuotame pliene.

Principas, kuris 
žuoja kompaninį unijizmą, es
miniai yra geras ir sveikas, jei 
butų 
butų 
Bet 
mas 
kur 
nėra,
kur ir kuomet darbininkų or
ganizacija įgyja jėgos fizinių 
darbininkų reikalai gali būti 
atatinkamai -ginami ir ištiki
mai atstovaujami, tik per or
ganizaciją fiziniai darbininkai 
gali savo reikalus apginti ir 
pagerinti. Be organizacijos 
kaipo neatimamo ir svarbaus 
pramoninio elemento fiziniai 
darbininkai gali įsteigti susi
pratimo kontaktą su kitais es
miniais — vedėjais, technikais, 
raštinės darbuotojais ir t.t. 
Pramonės operavimui ir vedi
mui nėra .reikalo turėti šalę jų 
dar kiti kokie žmones. Kom- 
paninė unija yra ne pritaiky
mu šito principo, o iškraipy
mu jo. Tai nėra principas, o 
principo iškraipymas. Jis pasi
puošia darbininkų rūbais, kad 
tarnavus darbdaviams.

■Kuomet Chicagos dienraščio 
“Tribuneo” bendradarbis Ar- 
thur Evans rašo apie skerdyk
lų konferenciją, tai jis elgiasi 
kaipo Didžiosios Penkijos skel
bimų agentas. Pasiklausyki
te! {

“Bendrieji susirinkimai 
Swifto, Armouro ir Wilsono 
gamyklų, kurios turi gamyklų 
atstovavimo sistemas, svarsty
dami algų pakėlimą daugiau
siai rėmės tuomi, kad verslas 
pagerėjo iki tokio laipsnio, jog 
pareina algos pakelti.”

Kaip naivu! Kapitalistinės 
firmos nusprendžia, kad vers
las yra geras ir tiek pelningas, 
jog savo pelnais pareina dalin
tis su darbininkais. Iš tikrų, 
artimo, meilės gadynė atėjo.

Bet gal tas yra taip, kad 
“biesas susirgęs vienuoliu no
ri būti, bet kuomet biesas pa
sveiko, tai jis yra biesiŠkas 
vienuolis”. Nes tame pačia
me straipsnyje mes randam p, 
Evansą sakant: ‘^Algų pakėli
mai (skerdyklose) įvyko sekant 
abelnu judėjimu, kuris eina 
nuo to laiko, kuomet darbų 
pagerėjimas suėmė bedarbius”, 
i j ICapįtahstine Spauda anazne 
visuomet nepaiso nuosakumo 
ir p. Eyans, matomai, nėra iš
imtimi iš to.

Jei algų pakėlimas yra pa
remtas tuo, kad “verslas be 
sunkenybės gali suteikti geres
nes algas”, tai kam p. Evans

mato reikalo • pripažinti, ir tuo
mi išduoti tikrąją priežastį, 
kad “Apskritai darbo rinkos 
padėtis, kur daugeliui šakų 
trūksta darbininkų, taipgi ga
lėtų būti pataisyta”.

- Kaip palaikyti dabar <savo 
darbininkus išvengiant jų su- 
siorganizavimo 
galimo streiko su laukiamu pra
laimėjimu — darbininkų rei
kalavimų laimėjimu — arba 
darbininkų atsimainymo, kuris 
esminiai yra pragaištingiausiu 
pralaimėjimu, yra klausimas, 
kuris stovi prieš skerdylkų sa
vininkus ir kitus kapitalistus.

Žodžiu, klausimas pareina 
ant to,' kaip pririšti darbinin
kus prie jų dabartinių darbų. 
Prasidėjimas laikotarpio, ku
ris automatiniai suteikia tuos 
patogumus, kurie masina dar
bininkus mėginti bendromis 
jėgomis algų' pakėlimą gauti, 
ne tik galėjo būti, o ir buvo 
nusveriančių veiksniu algų pa 
kėlimo jMisprendime.

Išvengimui, kiek galint, dar
bininkų atsjmainymo, skerdyk
lų savininkai, kaip matyt iš p 
Evanso kalbos, taipgi pasirūpi 
no duoti ir “dviejų savaičių 
atostogas su užmokėjimu.”

Pakeltoji alįa, kiek ji sve
ria darbininko gyvenime, nepa
kelia jo gyvenimo normos, 
“skerdyklų užpakaly”. Smulk
menų kainos tolydžio kilo 
tiems daiktams be kurių sker
dyklų šeimyna negali apseiti. 
Kava, cukrus, ir k. d. žymiai 
pabrango ir pakeltoji alga tik 
atsvers tą pabrangimą, jei ji 
atsvers. Bandos jokiu budu 
nėra suderinamos su algomis, 
net už tokius butus, kuriuose 
gyvena paprastai skerdyklų 
darbininkai. Susikimšimas ši\ 
tų darbininkų yra nepatikimai 
jaisus ir pasibaisėtinas tiems, 
kurie yra pripratę prie žmoniš
kų išstaigų ir socialinio saugu
mo. Sumišimas, grūmojantis 
sveikatai ir padorumui, atima 
šeimynai privatumą ir padaro 
tokį susikimšimo stovį, kur 
sunaikinama atsižvelgimas į 
lytį ir mandagumą ir užkre
čiamos ligos platinama.

Ar š*itos pakeltos hlgos, taip 
garsiai ir su tokiu pasigyrimu 
garsinamos, pagerins šitas ne- 
jakenčiainas ir pavojingas są
lygas?

Ar jos sumažins tas blogy
bes, ar sustabdys jų didėjan
čias įtakas?

Ar jos padės tėvui uždirbti 
duonos tiek, kad motina nerei
kalautų eiti dirbti skerdyklose 
alkio pašalinimui, kuris daž
nai aplanko skerdyklų darbi
ninkų šeimynas? Ar jos pa
dės motinai būti namų laiky
toja ir padarys ją žiūrėtoja ir 
saugotoja savo vaikų, kurie 
dabar liuosi bėgioja ir auga be 
Okios priežiūros tokiose apys- 

tovose, kurios yra ir blogos 
ir nesveikos?

Ar algų pakėlimas nors ma
žiausiai medžiaginiai pagerins 
tuos žmones, kurie dirba sker
dyklose ir apie skerdyklas?

Ne. Ir kadangi jis to nepa* 
darys, tai pareina ko kita ieš
koti — skerdyklų darbininkų 
unijos. Su tokia organizacija 
galima bus pakelti /algos tiek, 
tad jų užtektų darbininkų rei
kalams. Be tokios organizaci- 
(os algos bus pakeliamos tik 
tiek, kad skerdyklų savininkai 
norės jas pakelti ir jos netu
rint, jie galės numušti algas, 
tuomet darbų sumažėjimas 
iemstąleis. \

Armouro ir Morriso susilie- 
. imas yrį augščiausias sker
dyklų
os laipsnis. Atsakymu į jį 
;uri būti -tokia Unija, kuri ap
imtų visus darbininkus dir 
>ančius skerdyklose. Čia ir 
šitokiu budu yra galima darbi
ninkus atstovauti ir turėti'pa
žangą užtikrintą.

[J. F. Lehoney, “Te'legr.”] '

pavojaus ir
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SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS

%

W. F. SEVERĄ CC 
CEDAR RAPIDS, IOWA

fCA/NA JOc 

Kldbstfie pas aptfelęo rilis.

A»)tTsepilšl^<is HosiTs

VarioĮdnps qlio ijiežli, išbennįdi 
ir ŲioŲu odiąes Ii jos.

PAIN-EYPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio j kruvęi strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino Sei-

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoso arba iė

F. AD. RICHTER d CO., 
104-114 South 4th St., Brooklys, N. T.

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iž Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric geg. 26; birž. 16; liepos 7 
Majestic birž. 2; birž. 23; liepos 14 

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Olympic birž.-9; birž. 30; liepos 21 
Greiti susijungimai pu Baltijos uostais

, American Line 
•Manchuna May 24; June 28; Aug. 2 

•Naujos 3 klesos kajutos 
Finland May 31; Mirinekahda June 14 
*Mongolia June 7; Kroonland Jone 21 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

T Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland May 30; Belgenland June 13 
St. Paul June 6; Zeeland June 20* 

/ *10:00 a. m.
. Geras .maistas. Uždaromi kamba

riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III.

Compaftn*

FRANCE ............................... Gerulės 23
LA SAVOIE .......................... Birželio 2
PARIS ...................................... Birželio 6
LAFAYETTE ....................... Berželio . 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancūziškas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 
ii* Yiprlc

k Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 188 N. Dearborn St.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
*NEtf YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą •

Puikiai įrengta trečio* 
klesos> parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St- 

Chicago, IIL

. V! ■

lųjų savininkų zuni-
Atsakymu į ji

Tai. Lefayette 42?il
Pliunbing, Henting

Ūpo lietuvis, lietuviai *M!ns

8228 W. 88th St„ /CKicafo. UI

i. >

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clav to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the ivonderfui 
diffcrertce in the cotor and texture of the 
skin S
Guaranteed toflo these defintte thingsfor, 
the face or ntoney refunded. - Clear the 
complexion and givę it cplor Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facia) tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth S
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories,1 
Indianapolis, Inoiana, for a trial tubs.

i ; z f ; • , į ~ ,it * L .
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rubsiuviy susirinkįmas
Naujos rubsiuvių algos.— Be

darbiu fondas. — Atsirado 
“open shop”. — Kodėl bol- 
šev i kėliai nori išėsti V. Poš
ką.

Gegužės 11 d. Rubsiuvių Uni
jos svetainėje (1561 Robey St.) 
įvyko amalgaineitų 269 sky
riaus pripuolamas susirinki
mas. Kadangi narių įsusirin- 
kiman visai mažai teatsilankė, 
tai pirmininkas V. Prusis pa
klausė, ar verta susirinkimas 
laikyti, ar ne. Didžiuma stojo 
už tai, kad, susirinkimas butų 
laikomas. Tąsyk , raštininkas 
F. Mason perskaitė lokalo ir 
pildomsios tarybos tarimus. 
Tarimuose buvo sužymėta biz 
nio agento įrodymai, kuriuo 
jis pridavė pild. tarybai. Vie
noje dirbtuvėje jis surado, kad 
darbininkai dirba viršlaikį ne
gaudami už tai ekstra atlygi
nimo. Tarp tų darbininkų esi 
ir 17 unijistų, kurie bus pri
versti iš tos dirbtuvės pusi 
traukti ir nubausti už nepildy 
mą unijos nutarimų, kuri 
einant kiekvienas unijos na
rys turi gauti ekstra atlygini
mų už viršlaikį.

Toliaus skaityta laiškai ir 
atsišaukiiuai. Skaityta Darbi-

BENEDIKTAS BALVIČIS, 
34 metų anyžiaus, mirė po il
gos ligos, gegužio 20 d., 1923, 
7:30 vai. iš ryto.

Paėjo iš Ukmergės apskr., 
Gočiunų sodos, Salų parapijos.

Paliko nuliudime pati Ludyi- 
sė, dvi mergaitės, Onytė 11 me
tų ir Pranciška 9 metų ir sūnūs 
Antanas 7 metų.

Laidotuvės atsibus gegužio 
24-tą dieną iš nanvų ?28 W. 14 
PI. j Apveizdos Dievo bažnyčią, 
18 ir Union gatvės, 8:30 vai. iš 
ryto į Kazimierines kapines.

Giminės ir pažjstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Paliko nuliudime:
Pati Liudvika,
Duktė Onytė,
Sunai Franciškus ir 
Antanas.

ninku Gelbėjimo Tarybos atsi
šaukimas iš Bostono, kuris rū
pinasi Sacco ir Vanzetti bylų 
vedimu. Tam reikalui paskir
ta penki doleriai.

Seka komisijų pranešimai. 
Pirmiausia raportuoja delega
tai iš “komunistų” Draugijų 
Sąryšio neva konferncijos, ku
ri įvyko bat. 29 d. Delegatai 
Bendokaitis ir kiti sako, kad 
tas sąryšis daug gero nuveikęs. 
Tad nutarta jam paaukoti $2.

Baliaus komisija praneša, 
kad vakaras lokalui davęs $101 
pelno.

Jungtinės Tarybos deflegatai 
J. Katilius ir J. Tumosa prane
ša, kad taryba laikiusi du po
sėdžiu. Pirmas buvęs Tarybos 
narių ir biznio agentų, o ant
ras tarybos narių, biznio agen
tų ir lokalų valdybų. Pastara
jame dalyvavęs ir unijos pre
zidentas S. Hilmanas. Prezi- 
dentas paskelbęs, jog amalg? 
meitams priklausantys rubsiu- 
viai, einant naująja su bosais 
sutartimi, gaus sekamas algas: 
kurie uždirbo $30 savaitei, da
bar gaus $33; uždirbusiems 
mažiau $30, bus pakelta 10%; 
prosytojams, dirbantiems nuo 
gabalų ir uždirbantiems $41 sa
vaitei, bus pakelta nuo $5.1( 
iki $5.21; kirpėjams buvo mo
kama nuo $39 iki $45, dabar 
jiems pakeliama nuo $4 iki $7 
savaitei; “bušelmonams”, tai
sytojams, egzaminuotoj ams ir 
spončiuotojams pakeliama $4 
savaitei; pradiniams moki
niams, kuriems pirmiau buvo 
mokama $13.50, z dabar bus 
mokama $15 savaitei. Be to, 
unijai ir darbdaviams sutikus 
liko įsteigtas bedarbių fon
das, kuriu darbininkai mokės 
l-%% savo uždarbio. Tokią jau 
sumą fondan mokės ir darbda
viai. Visi tie mokesniai pra
sidės nuo geg. 1 d., nes nuo ros 
dienos įeina galiom naujai pa
darytoji sutartis.

Biznio agentas praneša, kad 
paskutiniu laiku Chicagoje at
sidariusios kelios “open shop”. 
Jungtinė Taryba nutarusi vi
sais galimais budais pasirūpin
ti' suorganizuoti į uniją jose 
dirbančius darbininkus.

Skyriaus valdyba raportuo
ja, jog geg. 7 d. ji kalbėjusi su 
generaliu sekretorium Šlosber- 
giu apie “Darbo” redaktorių 
V. Pošką, kurį “rubsiuviai” 
(geriau pasakius būrys pasvai- 
gusių komunistų) jau senai 
reikalauja pašalinti nuo vietos 
už tai, kad buk V. Poška šmei- 
žiąs W. Fosterio organizuoja
mą “Prof. Sąjun. šviet. Lygą”. 
Bet, girdi, Poška pasižadėjęs 
daugiau nebekliudyti tos Ly
gos, tai sekretorius kai kuriam 
laikui dar palikęs jį “Darbo” 
redaktorium.

Čia turiu pasakyti, kad ko
munistai neturi jokių įrody
mų, kad V. Poška kuo nors bu
tų nusikaltęs. Bet musų ko- 
munistėliąi, matoma, tebesi
laiko tų Rusijos komunistų 
Partijos 21 punkto. Jiems vis 
dar norėtųsi, kad darbininkų 
laikraščius tegalėtų, redaguoti 
tik patentuoti komunistai. O 
kadangi V. Poška nėra komu
nistas, tai musų bolševikėliai 
stveriasi žemiausių priemonių 
—melagingų skundų ir donosų 
—kad tik jį išėdos. O reikia

1AUJIENOS, CHOP, UI
VfiL SKRIS SKERSAI AME

RIKOS ŽEMĘ.

Tai yra leitenantas L. R. 
Maughan, kurs nesenai sumušė 
rekordą, skrisdamas greitumu 
236 mylių į vaalndą per vieną ki
lometrą. Jis tapo išrinktas skri
sti skersai Amerikos žemę ir 
perskristi greičiau negu tą pa
darė leitenantai MacReady ir 
Kelly, nuskridę Californijon į 26 
valandas ir 50 minučių.

juk pasakyti, kad “'Darbų” V. 
Poška redaguoja šimtą kartų 
geriau, negu kad jį redagavo 
Mockui tis (Bekampis) arba 
Undzienė. —Siuvėjas.

Mušis dėl 14 metų 
mergaitės.

Sužeista du vyru ir moteris.

Sekmadienį Ilodges aparta- 
mentiniame name (204 E. 22 
gat.) ištiko tikras mušis. Bu
vo paleista penkiolika šūvių. 
Visa tai atsitiko dėl 14 metų 
mergaitės Ernestine Cook.

Ernestine yra našlaite ir gy
veno tai su "'broliu Melvin 
Cook, -tai su švogeriu Lee Mc
Carthy. Abi šeimynos gyvena 
tuose pačiuose namuose. Pra
eitą savaitę Ernestine gyveno 
pas McCarthy.

Sekmadienį mergaitė įbėgo į 
brolio kambarius ir sugniužo 
asloje. Ji papasakojo broliui, 
kad švogeris su ja nederamai 
pasielgęs. Brolis tuoj pasiėmė 
šautuvą* ir nubėgo prie švoge- 
rio buto. Durys buvo uždary
tos. Bet, ant galo, x John Man- 
ning (McCarthy’s įnamis) ati
darė duris ir ėmė raminti 
Cook, kad nieko blogo jo sese
riai neatsitiks. Tuo apčiu lai
ku pasirodė ir McCarthy, lai
kydamas rankoje revolverį. Jis 
pradėjo šaudyti. Pirma kulip- 
ka atšoko nuo Cooko šautuvo 
ir sužeidė p-nią McCarthy. I 
kui pargriuvo ant žemės Man- 
ning, sužeistas į ranką ir koją. 
Kai iš Cook rankų liko išmuš
tas šautuvas, tai* jis ėmė bėgti. 
Bet McCarthy paleido šūvį ir 
Cook pargriuvo ant žemės, su
žeistas į nugarą.

Tuoj atvyko policija, kuri 
pasiuntė sužeistus vyrus į li
goninę. P-ai McCarthy liko 
areštuoti. Pas juos rasta mun- 
šaino varymui prietaisas.

McCarthy turįs nelabai gerą 
“revolverį”. 1921 m., būda
mas šerifu, jis nušovė kitą še
rifą, John Holahanęr Tąsyk 
jam pavyko išsisukti nuo bau
smės: teismas pripažino, kad 
McCarthy gindamos nušovęs 
šerifą.

Kas kita dabar. Ernestine 
liko nugabenta į St. Luke’o li
goninę, kur egzaminavimas pa 
rodė, jog ji ištikrųjų buvo už
pulta ir išžaginta.

Ernestine sako, kad švoge- 
ris išpradžių ją per prievartą 
girdęs munšainu, o paskui už
puolęs.

Kap. Porter areštavo 
1,600 falšivų pinigų 

dirbėjus. -  - t
Ištarnavo policijos departa

mente 37 metus. /
1 I KM

Kap. Thomas Porter ištar
navo Chicagos slaptosios polici
jos departamente 37 metus, 
šeštadienį jam sukako lygiai 
77 metai. Nors savo , gimimo 
dieną jis ir slėpdavo, bet jo 
draugai sužinojo, jog kapito
nas yra gimęs geg. 19 d. Tad 
šeštadienį pasipylė pasveikini
mai iš visų pusių.

Porterio specialybė buvo* 
gaudyti falšyvų pinigų dirbė
jus. Savo tarnavimo laikotar
piu jis suareštavęs 1,600 priga
vikų, kurių tarp^y binto žymiau 
si pinigų dirbėjai. Pavyzdžiui, 
1889 m. jis suėmė William G. 
Hards. Hiards buvęs tikras ar
tistas. Jis padarydavęs meta
linius dolerius geriau, negu 
kas nors kitas.

Nežiūrint savo 77 metų, ka
pitonas vis dar nežada apleis
ti savo vietos. Jis tvirtina, kad 
jis gyvensiąs iki 100 metų.

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas 

H. LEIBŪWITZ
Dabar yra visokios rųšiės 

INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuoJIO ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

Sugryžovš New Haven, Conn.
1152'Roosevelt Road 

CHICAGO, ILL.

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams Ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminei Gaukite patarimą 
nuo Dr. • V»n Paing, kuris supranta jūsų padėjimų, kuris 
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 chroniškų vidujinių ligų ir gaukite . 
pilną egzaminaclją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų 4jgų arba kraujo užnuodijamo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Seram 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:

Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL

nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

Elektra.

f
Ofiso Telefonas no tj ą dd A A T> Busto Telefonas 

Central 4104 LUt. A* DKUAU Armitago 3299 
VIDURMlESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos. 

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

Liepia policistam susi
valdyti nuo bereikalin
gų naudojimo revolve

rius.
iPollicijos viršinjinkas Collins 

pareiškė,' kad policistai. per
daug vartoj ą savo revolverius. 
Jie tankiai visai be jokio rei
kalo šaudą žmones. To išvengi
mui Collins paskelbė sekamas 
taisykles: policistas turi teisės 
šauti 1) į bėgantį kriminalis
tą, kuris tikrai yra visuomenei

(Seka ant 6-to pusi.)

ŠIUO PRANEŠU
Jog aš prisidėjau prie Real Estate 

biznio — United Land & Investment 
Co., 4454 So. Western Avė. Taigi pra
šau draugus ir pažįstamus kreiptis 
prie'musų: kam reikalinga savastis 
pirkti arba parduoti. Mes vishdos tei- 
Singai pa^elbčsim. Mes visuomet tu- 

im visokios rųšies namų ir lotų ant 
ardavimo. Taipgi gelbstam tamstų 

savastis parduoti arba mainyti. Taip
gi kas norit biznį parduoti arba mai
nyti, tai mes visuomet ir visiems 
gelbstam. Su guodone

V. BISKŲPAITIS, 
Ofiso Tel. Lafayette 4089 
Res. Tel. Lafayette 0458

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
dervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitai li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 12 a. m. •

Ar jus žinote, kad
Mirtingumas 1922 buvo mažiausis 

kaip bile metais pirmiau Suvienytų 
Valstijų istorijoje ir Kanados, pasi
remiant statistika Metropolitan Life 
Insurance Company? Skaitlius išpuo
lė 8.8 nuošimčiai ant kiėkvieno 1000 
gyventojų 1922, kuomet 1921 skaitlius 
buvo 8.7 žmonių. Ar jus žįnote, kad 
Helmar cigaretai yra geriausi cigare
tei pasaulyje._____________ Į_J_____

į—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

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell 
5 N. La Šalie St., 

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

NAUMNįĮ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovų 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.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. 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 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

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

Pilietinio karo vetera
nas ir pati buvo 
blogos sveikatos.

Dabar jie sako jiems Kabai pagel- 
bejęs paprastas vaistas.

“Mes žemiau pasirašiusieji, varto
jome Nuga-Tone’ą ir jis mums labai 
pagelbėjo nuo inkstų kliūties, nervuo- 
tumo, vidurių užkietėjimo, skrandžio 
negalės, vidurių iškėlimo dėl nevirški
nimo, ir sustiprino ir pataisė širdies 
veikimą. Jis sutaiso žmogaus kūną 
apskritai. Mes iš širdies galime pa
tarti jį tiems, kurie serga augščiaus 
minėtomis ligomis. Aš pats esu 80 
metų, o mano pati 76. P. S. Groes- 
beck ir pati, Shell City, Mo.” Nuga- 
Tone padaro stebuklus tūkstančiuose 
panašių atsitikimų. Jokis kitas vais
tas negali jam prilygti. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos bonkelės), arba jį pasiųs 
tiesiog apmokėtu 'paštu National La- 
boratory, 1038 S. Wabash Avė., Cht- 
cago, pasiuntus jiems $1.00.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia 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 žiurėji- 

' mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
- dėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa

raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausis 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- 
Liekos, kambariai 14, 15, loir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Del jūsų sveikatos
Chiropractic 

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

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

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

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

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7-9

Aviane the Use/ofKjr J 
Murinę a Daily Habit. T / 
This Refreshing Eye ¥ 
Lotion soon makes 
Eye» Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmleis, Enjoyabh.
Sold by ai! Dniggta*. Write for Booklaą

MURINĘ Bat Ohfo Street,Chlcaco
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NAUJIENOS, Oilcugo, ffl. Antradienis, Geg. 22, 1923

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲNumirė gatvėj lietuvis. AUTOMOBILIAIAPSIVEDIMAI.
VYRŲ VYRŲVYRŲ

NEPAPRASTAS BARGENAS

Pranešimai
IBRENDAVOJIMDI

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Reikia

NAMAI-ŽEME
S®

PARDAVIMUII

metalo{VAIRUS SKELBIMAI SOUTH BEND, IND.

STOGDENGYSTfi

EXTRA BARGENAS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

neat-'

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI

jieSkoji- 
apmoka-

kai- 
vie-

• j • I Ivollip oVLvCllIlvJC) OUJ. 
vaizduoja I Pradžia’ 7 vai. vakare, 

priminęs Į --------- -

pasirodo

ndš-

Jaunuolių Orchestros Koncertas
. I įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. JMil- 

jTa gan Į- | dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Stulgo, kur mane apleido geg "* 
1923 m. noriu žinoti ar grįši 
jeigu nemislyji grįšti 
parašą ant loto, kad i

Dalies In-1 Jaunosios Birutės Orkestros pamo- 
nublikai I *<os būna kas antradienį vakare, Fel- 
...»I Į?ship svetainėje, 831 W. 33rd Place.

Komitetas.f

Kas, ką, kur, kaip ir
* X* I ANT REINDOS ofisas de<l

ar VieCia. daktaro ar advokato. Vieta yra
Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- gera ant kampo.

čiojimas įvyks gegužės 30 d. -(Dčco-| Afsišnnkito’ 
ration day). Taigi kviečiame visų ‘ Q
prisirengti. — Komitetas: 1 1435 W. 47-th St.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Numirė Ziegfield

Lietuvių Rateliuose
Atvažiavo iš Lietuvos

SlsSfl
m-/ v

Chicagos žinios

pavojingas, 2) apgynimui sa
vo ir kito žmogaus gyvasties ir 
3) į kriminalistą, kuris kėsi
nasi papildyti prasdžengimą.

Gi iki šio laiko, pasak Col- 
linso, policistai tankiai šaudė į 
nesiduodančius areštuoti žmo
nes, kurių vienintelis nusikalti
mas buvo tik netvarkus elgi
mosi.

Tokie dalykai nebeprivalą 
pasikartoti, nes policistai turė
sią atsakyti už savo darbus.

Žydai jau surinko
2,164,539.

Sekmadienį apie 6 vai. vaka- ----
re prie 19-tos ir Halsted pa'kri- rast gyvenimui draugą, o taipgi ir lai* 
♦n Šnlinntvvi Andriua Rnrrdn mgs- Jeigu taip, tai kodėl jum-s neto sangatvyj Andrius Bagdo-1 Įaimgti aš esu 33 metų amžiaus, 
nas ir užsimušė ant vietos.

Policija nugabeno 
Maxwell stotį.

Velionis buvo apie 
amžiaus ir paėjo iš 
Pilviškių miestelio.
' Jeigu giminės neatsišauks, 

tai velionio palaidojimu rupini PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 
inirMifnc ^i* ne senesnės kaip 35 metų, arsis m lesias. | na§iga> esu našlys, 37 metų, tu

riu vieną mergaitę 4 metų. Taipg 
turiu grogernę. Prašau atsišaukti ir 
prisiųsti savo paveikslą, 

SAM W., 
2515 W. 38th St., Chicago, III.

NAŠLAITE Ar geidžiate sau su- 
iasi> g y vviiimui viiau^cf, u vua|Z|^a a* smI* 
mės. Jeigu taip, tai kodėl jums ne
laimėti. Aš esu 83 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų, linksmo budo, nevarto

ji inn i i lJU j°“’l svaiįalM- TaiPKj myl^ia 
VCiionį į tokios pat ir draugės, kad butų links- 

I mo budo, laisvų pažiūrų ir nejaunes- 
qa nės kaip 80 metų ir nesenesnės 83 me- metų tų amįfaug.
Suvalkų j. SCHMYT,

8201 Niagara St., 
Oakland Pittsburgh, Pa.

Bėgiu dviejų savaičių žydai 
sudėjo savo lAbdairingosioms 
draugijoms ir švietimo įstai
goms $2,164,539. Tie pinigai 
bus sunaudoti Chicagos žydų i BrJght<m Park. -^Ateities žiedo
ligoninėms, švietimo ir labda- | vaikų draugijėlė geg.z*7 d. rengia iš- 
rvhoc i<ttniaom<« I važiavimą į Beverly Hills. Bus pro-ryoes įstaigoms. i gramaSt yjsi kviečiami pasilinksmin-

Kampanijos pirmininkas it tyrame ore.
Jacob M. Loe-b sako, kad iki ~Rengimo Komitetas. IŠNŲOMUOJAMA kambarys
gegužės 31 d. nustatytoji kvo- Town of Lake. — Draugystės šv. vienam' asmeniui su valgio pa
tu busianti nasiekta Gi rhirn- StanisJovo V. ir K. rengiamas dvide- -gaminimu. Kreiptis 6637 So.ta Busianti pasiekia, ui emea- §imties raelų sukaktuvlų pamingjim<) g hlnbn
giečiai išviso turi sudėti I apvaikščiojimas Paradise darže, prie Rockwell St., pusantro b oko 

fino 51 ir s- kobey gatv. tapo nukeltas už Western Avė.I iS 15 d Li j 22 d. Liepos, 1923 m-., | 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.Paroda senovišku

daiktu. Į Melrose Park. — Darbininkų Varto-
-------------- Į tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 

Dailės Institute rodoma chinie- Paniką. • Prašome šio miestelio drau- 
x. j 4. j . * . | gijų nedaryti tą dieną jokių parengi-čių padaryti daiktai, kurie mų. —Komitetas,

yra 2,000 metų senumo. I -----------
__ ’ I Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 

. v ... ...______ . . I Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
Prieš kehollką metų Chica-1 pikniką. Tat prašome visų kitų to 

goję iškasti daiktai, kurie yra miestelio draugijų nerengti tą dieną 
• * j piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.apie 2,000 metų senumo, da-| _______

bar liko atgabenti į 
stitutą ir rodoma 
Vienas tų dirbinių 
Budą, kuris laiko

Išviso tie daiktai 
domus ir verta jie pamatyti.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS 

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Frank Conroy, 21 metu vy-1 - ,. .“rn T-?; . „ .» /.j-. vi Jokie apskelbimai iš streiko apim-rukas (14;>1 W. Congress) I q vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
ėmė flirtuoti su mergina'. Tuo ‘U draugai prašomi pranešti Naujie- 
larįni prie jo priėjo trys vyrai dant Naujienų darbininkai geriaus 
ir pareikalavo, kad jis paliktų I alėtų žinoti, kaip elgtis supriduoda- 
ramybėje merginą. Prasidėjo I nais aPske*Mmate’ 
argumentacija, kuri užlsibaigė I Pardavimai savasčių, bizniu, auto- 
muUvnpmk Cnnrnv libn ir; J “obilių, rakandų, kambarių jieškoji- mustynemis. Conroy liko tris I naj, apsivedimai, asmenų 
kartus sužeistas peiliu. I nai ir t.t. turi būt iš kalno

mi.

Del merginos subadė 
peiliu.

Jeigu kurie apskelbimai
. be jotini, Naujienų administracija pa

lieka teisę jų netalplnti, kol 1_‘.Z
Jo pastangomis liko įsteigta I tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini- 

Chirao-os muzika koloiriia I J’eigu aPskelbimo turinys enieagos muzikos Kolegija, i ^yg etikos reikalavimams. 
Sekmadienį numirė plačiai L --------------

žinomas muzikas Dr. Florenzl Norintieji pasigarsint J sekamos die 
Xip,ff(‘ld kuris asmeniniai na-l Naujienas, turi priduot savo pa- /jegicid ,Kuris asmeniniai pa 3kelbimą ne vSliau> kaip 9 vah va. 
žino Lisztą, Wagnerį ir Bubin-|karo.
šteiną.

Ziegfield buvo gimęs Vokie
tijoje. 1867 m. jis atvyko Chi- 
cagon ir čia įsteigė Muzikos 
kolegiją, kur jis ėjo prezidento 
pareigas.

Uždarė Tearney’s Auto 
Inn.

Viena “linksmiausių” Chica
gos naktinio gyvenimo vietų— 
“Al” Tearney’s Auto Inn liko 
faktinai uždaryta. Policijos vir 
šininkui rekomenduojant, ma- 
yoras Dever atėmė iš kavinės 
laisnį.

• Kavinės laikytojams priime- 
tama, jog jie negalį suvaldyti 
savo klijentų. Praeitais metais 
toj kavinėj liko pašautas Char
les Strauss, kurio “žiurėjimu” 
nepasitenkino Frank Ray.

Atvažiavo iš Lietuvos per 
Naujienų Laivakorčių sky
riaus patarnavimą Pranciška 
Armelaitė pas savo gimines 
1488 So. 48-th St. Cicero.

Dėkoja Naujienoms už gerą 
patarnavimą ir išpirkimą lai
vakortės per tokią gerą liniją 
tai yra U. States Line.
254tp Valpanaisiečių vakarėlis

REIKALINGAS tuoj doras žmogus 
Jirie Naujienų išnešiojimo skaityto- 
ams kas rytas — darbas tiktai dėl 

2-jų valandų į dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. į nedėlią. 
Labai geras darbas dėl gero žmogaus. 
Reikalinga kaucija arba skirtingas 
susitarimas. Kreipkitės: Naujienų 
Town of Lake Skyrius, 1614 W. 46th 
St. Tel. Boulevard 0672.

REIKIA siuvėjo (kriau- 
čiaus)) prie naujų rūbų siu
vimo ir senų prosinimb ir tai
symo. Darbas ant visados, už
mokestis geras. 228 W. 47 St.

Cleveland lengvas sedan, pirmos 
klesos mechaniškame padėjime. Išro
do ir bėga kaip naujas, 5 geri tajerai. 
Bosh magneto, motoras, mytėris ir 
daug kitų priaečkų. Turit pamatyt, 
kad apvertinus. Kaina $575.

M. DAVIS,
1350 Winnemac Avė., 

Phone Edgewater 6299 
Nurodymai kaip važiuoti: Imkit N.

Clark St. karą iki Winnemac Avė., 
5000 į šiaurę. (North).

LOOM
DARBAS
MOKESTIS

KAMBARYS rendai vaikinui ar 
vedusiai porai. Kambarys švarus, 
elektra, vanos ir geras dėl gyveni
mo. Kreipkitės vakarais po 6 valan
dai, 2 lubos.

Atsišaukite
1504 W. 20th St.

AUDĖJŲ
VIENAS 
PUIKUS 
DIDELĖ
NĖRA DARBININKŲ 
NERAMUMŲ.

Atsišaukite:
SOUTH BEND WOOLENS 

GOMPANY

Reikia karų taisytojų, paty
rusių, prie geležinių freitkarių. 
Atsišaukite. Goodwin, W. 67th 
& S. Cicero Avė. (63rd Street 
karų).

REIKIA —
Pagelbininkų, stiprių vyrų, 

dirbtuvės darbui.
HESS,

1219 So. Westem Avė.

REIKIA —
Kalikų prie 

darbo.
MECHANICAL MFG. CO.

39 and Loomis St.

REIKIA commision namų 
pardavinėtojų (salesman’ų). 
Turi mokėti angliškai ir biskį 
lenkiškai.

3406 Archer Avė.

LABAI pigiai parsiduoda 2 auto
mobiliai. Vienas $195, kitas $245. 
Abudu randasi gerame stovyje. Pa
silikę nuo biznio už storage charge. 
Atsišaukite vakarais.

3154 So. Wallace St.
2 lubos.

REIKIA tuojau patyrusio vy 
ro ant fanmos. Geras namas. 
Atsakykit raštu ar telefonu 
tuojau, Canal 5909, Zmay, 
2113 So. Ashland Avė.

REIKIA vyrų grinderių in
strumentų. Gera mokestis, 
nuolat darbas.
American Saw & Tool Works 

2431 W. 14-th St.

PARDAVIMUI saliuno biznis. Biz
nis neša gerą pelną. Parduosiu visą 
arba pusę ir už gana prieinamą 
ną. Priežastis: perdaug darbo 
nam.

Atsišaukite
5128 So. Wentworth Avė.

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, karpetas, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

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 804,
10 N. Clark St.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia -ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

AR JUS TURITE DARBĄ 
arba norite turėti gereshį. 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- 
mcnt Bureau.
326 W. Madison St. Room 217

. 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., 
135th & I?C. Tracks 

Riverdale, III. ’

Reikia -
Dirbtuvės darbininkų, nuolat 

darbas, geros darbo sąlygos.
Atsišaukite

HYDRO STONE 
CORPARATION 
5821 W. 66th St. 

(Clearing)

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

REIKIA —
Boilerių dirbėjų.

Atsišaukite 
MECHANICAL MFG. CO.

39 and Loomis St.

REIKIA —
Kalvių ir dirbtuvės apšildy

toj ų.
MECHANICAL MFG. CO. '

39 arid Loomis St.

PARDAVIMUI knygų, laiškų ir ki- 
S rašybos reikmenų krautuvė — sy- 

. u randasi ir Naujienų Skyrius. Tin
kama vieta Real Estatui. Biznis neša 
gerą pelną. Del informacijų atsi
šaukite: Naujiem} Bridpegort Sky
rius, 8210 So. Halsted St. Tel. Bou
levard 9663» ’**'"■

PARDAVIMUI pigiai soft 
drinks parlor ir kandžių štoras. 
Priežastis pardavimo nupirkau 
kitą biznį: Kreipkitės 201 E. 
116 St Tel. Pullman 4110.

NEPRALEISKITE šios gy
venime progos, pirkite dabar lo
tus biznio centre Fordo mieste.

Atsišaukite
2131 S. Halsted St.

REIKALINGAS tuoj janito- 
rius (ženitorius) j Peoples Stock 
Yards Bank, 47 ir Ashland Av.

Klauskite
J. Mickevičius.

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

South sidėj į 3 dienas turi būt 
parduotas 2 aukštų mūrinis narnės po 
6 labai didelius kambarius. Gasas, 
elektra, maudynes, beismantas 7 pėdų 
aukščio. Rendos $80.00 į mėnesį. 
Kaina tik $7,500. Viskas naujos ma
dos ištaisyta. Priimsiu kaipo pirmų 
įmokėjimą, lotą, automobilių. Kas 
pirmas tas laimes, dėl platesnių žinių

Kreipkitės pas
JOS. AUGAITI 

808 W. 33rd Place 
Tel. Boulevard 1550.

PAJIEŠKAU savo draugo Branis- 
lavo Raškausko, kuris paeina iš Lie
tuvos Vismantų kaimo, Šiaulių apskr., 
Pereitais metais gyveno Chicago, III., 
dabar nežinau kur jis randas. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti sekančiu ant
rašu: x

JONAS KANIŠAUSKAS,
364 N. Chicago St., 

Kenosha, Wis.

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. i

.Atsišaukite
BELDEN MANUFACTURING 

COMPANY,
4625 W. Van Buren St.

REIKIA molderių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl malle- 
able ir žalio geležies fandrę.

Illinois Malleable Iron Co. 
Employment Office

1760 Diversey Parkway

REIKIA VYRŲ PAPRASTAMS dar
bui, $4.25 į diena ir daugiau. Nuolat 
darbas, geros darbo sąlygos, gera pro
ga pasisiekimui. Mes duodame over- 
ills, jumperius, muilą, rankšluoščius. 
Gražus kambaris dėl valgymo pietų 
:ir lietaus vana.

Atsišaukite:
MR. PROKES, 

1710 So. Peoria St.

REIKALINGAS TUOJAUS 
ŠIAUČIUS mokantis savo dar- 
bą. •

Atsišaukite
748 W. 33-rd St.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage ir 4 lotai. $2,000 įmokėti, ki
tus po $30 į mėnesį. Kaina $5,800.

Atsišaukite 
9431 So. Parnell Avė.

4 blokai į rytus nuo 
Halsted St.

REIKIA —
Darbininkų lengvam dirbtu

vės darbui.
BECKLEY CARDY CO.

17 E. 23-rd St.

PARDAVIMUI grosemė 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.

REIKIA vyrų presmenų bai- 
liavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera alga.

Chicago Paper Grading Co., 
509 W. Mather St., 1 blokas į 

pietus nuo* Harrison St.

PARDAVIMUI vežimų šapa 
užtikrintas pasisekimas. Patyrę 
kalviai ar staliai gali padaryti 
gerą pelną su mažu investmen- 
tu, tuoj gali daryti biznį. Savi
ninkas eina iš biznio. Labai pi
giai.

PARDAVIMUI 4 ruimų didelis na
mas su 1 akru žemės? kietmedžio grin
dis ir visi trimingai. Gera žemė, 
5739 Natoma Avė., 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. Pirkimas pagal su
tartį.

Klauskite
Tel Wentworth 3114

■ ■ ■ 1 ■ ---------- j---------------

PARDAVIMUI ižiemė arti 
Chicagos, Lyons, III., lotais ar 
akrais, taipgi gali pirkti su 
na i§. Atsišaukite prie savi
ninko. \y. Kupstas, 45-th PI. 

 

and Joliet av. Chicago Box 293 
Lyons, III.

Jei reikia ir sąlygos. 
Wagon Shop, - 

1705 Šo. State St.

PAJIEŠKOME Jono Kališinskio, 4 
metai kaip apleido Chicagą, nežinome 
kur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Lie
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti at
gal, norėtų pasimatyti. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite pranešti.. Ona 
Glažauskienė, 5253 So. Tumer Avė., 
Chicago, III.

REIKIA merginų ir jaunų 
moterų, senesnių negu 16 metų, 
kaipo mašinų operuotojų į pirš
tinių dirbtuvę. Patyrimo nerei
kia nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite.
EISENDRATH GLOVE CO., 

2001 Elston Avė.

PRIE medžio darbo mašinų opera
torių. Patyrusių prie gainers, klijuo- 
tojų, suįungėjų ir , gręžimo mašinų. 
Gera mokestis nuo gabalo darbui. 

AMERICAN CAR &
FOUNDRY CO., 

2310 S. Paulina St.7

REIKTA selesmeno kuris gali 
skaityti ir rašyti angliškai. 
Mokama alga ir nuošimčiai. 
Atsišaukite.

1313-165 W. Monroe St

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis perdaug metų daromas. 
Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės
3318 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Woodboro hotelis. 
Gražioj vietoj, biznis geras, oras svei
kas. Daug yra ežerų. Maudynės, 
žuvavimas, uogavimas ir kiti smagus 
laiko praleidimai vasaros laike, taip 
jau ir žiemos laike. Taipgi visokie 
žaidimai: kaip tai medžioklė ir kiti 
panašus dalykai. Vasarinis resortas— 
hotelis.

JOE PERRY, 
Woodboro, Wis,

ūži o 8, 
grįši ar ne, 

, tai duok man 
parašą ant loto, kad aš galėčiau par
duot. Mano adresas.

TOFILIJA STULGIENE, 
3224 Emerald Avė., Chicago, III. 

______ —i-------- ------------------------- -
PAJIEŠKAU brolio Juozo Dolon- 

gauskio. Jo antrašas prieš karą 1913 
metais buvo 3011 W. 32 St. Chicago, 
III. ‘ Nuo to laiko jokios žinios ne
turiu. Kas žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats lai atsiliepia. Antanas 
Dolongauskas, Kauno rėd., Kėdainių 
ap., Gudžiūnų stotis, Paconelo paštas, 
Sirutiškės dvaras, Lietuva.

REIKIA MOTERŲ sorta- 
vimui popierų atkarpų. Nuo
lat darbas, gera alga. Chicago 
Paper Grading Co. 509 W. Ma
ther St., 1 blokas į pietus nuo 
Harrison. St.

REIKIA patyrusių vyrų dar
bui į geležies atkarpų jardą. 
Pradžiai mokėsime 50c. į valan
dą. Nuolat darbas ir proga už
dirbti geresnę algą. Subatomis 
darbas iki 4 vai. su pilnu mo
kesčiu. Iroųuois Steel & Iron 
Co., 4620 W. Roosevelt Road, 
Tel. Austin 4500.

----- _----------------- f............ .....
REIKIA 10 gerų čord med

žio piovėjų. Pageidaujama lie
tuvių. Nuolat darbas. Del pla
tesnių žinių rašykite, C. Step- 
hens, Fasset, Ont., Canada.

PARSIDUODA saliunas, la
bai geroj vietoj; lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventa, biznis 
eina gerai; priežastis pardavi
mo nesutikimas’ partnerių. 
Galit pirkt pusę ar visą.

3201 Auburn Avė.

REAL ESTETE SOUTH WEST SIDE 
Pardavimui, 3 flatų, mūrinis namas

4 kambarių ir attic. Frame cottag“e 
ir garadžius. Pirmos klesos padėji
me. Vienas blokas nuo elevatorio sto
ties. Savininkas

2020 W. 21st JStreet, 
3-čias flatas.

PAJIEŠKAU MOTERS AR 
merginos į saliuną už gaspadi- 
nę.

Atsišaukite
2113 So. Halsted St.

REIKIA —
DARBININKŲ
ATSIŠAUKITE:

STANiDART MATERIAL CO.
607 W. 66 St.

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Atsišaukite prie savininko.

4429 So. Fairfield Avė 
Brighton Parke,

PARDAVIMUI commision 
namas. Biznis daugiausiai tar
pe lietuvių. Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite prie savininko po 
6 vai. vak. Tel. Prospect 1117.

PAJIEŠKAU savo sesers sunaus 
Antano Micevičiaus, išvažiavęs į Ame
riką prieš karą. Jo tėvai buvo Juo
zas Micevičius, motina Anelė Stepo- 
navičaitė, paeinantys iš sodžiaus Ka
niūkų, Aluntos parapijos ir valsčiaus, 
Ukmergės ap. Prašau gerbiamuosius 
skaitytojus kas žino jį pranešti man 
šiuo adresu: Julijonui ^Steponavičiui, 
dv. Bergainių, Žemaitkiemio 
naštas Ukmergės, Llthuania.

REIKALINGA mergina arba mote
ris be vaikų, prie darbo hotelyj, kad 
butu tame darbe patyrusi, ir oras yra 
sveikas, čystas ant farmų ir mokes
tis gera.

JOE PERRY, 
Woodboro, Wis.

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA automobilių male- 
votojų ir color varnišerių. Pas
tovus darbas visą , metą, gera 
mokestis.
La Grange, III.
Grange 647

Kastory Mfg. Co.
Phone Lfi

PARSIDUODA maža grosemė, 
Ice Cream soda papsas, cigarai ir ta
bakas. Vertės $1000, parduosiu už 
$500, 4 kambariai ‘gyvenimui. Lysas 
3 metams. Renda $20. Pardavimo 
priežastis svarbi.

2524 So. Halsted St./

REIKALINGAS barberis dirbti su- 
batoms po pietų, turi būti patyręs 
savo darbe, — atlyginimas geras. 
Kreipkitės tuoj:

SKRUODENIS, 
4600 So. Marshfield Avė.

ris 
ra

REIKIA VYRO į bamę ku- 
galėtų daboti naktimis. Ge- 

mokestis.
Atsišaukite.

333 West Lake St.

. PARDAVIMUI automobilius Chend- 
ler 7 sėdynių Visas geras, origenal 
maleva ir gera visa mašinerija. Kaina 
tik $350.00. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės.
2524 So Halsted St.

VALENTINES DRES8MAKING 
COLLEGE.

2407 Weet Madison Street 
TeL Seeley 1042

Kirpimas, dezaininimaa, siuvi
mas, dresmaking ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursai moterims Ir 
merginoms, atsineikit audC* 
kirpti, pritaikyti ir pasida 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skryMlią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.

, to
mu


