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2 mil. streikuoja 
Ruhr krašte

,____________ i____ _

Lenkijos ministerija 
rezignavo

Daug žmonių užmušta 
Ruhr sukilime

Vėl grūmoja Ruhr geležinke
liečiams deportavimu

2,000,000 darbininkę 
streikuoja Ruhr distrikte

Mušis su komunistais siaučia 
Bochume.

BOCHUM, geg. 28. — So- 
ciaOistųi nusistatymas Sinku; 
komunistų sukilimo Ruhr dis
trikte vis dar nėra aiškus.

.Apskaitoma, kad Ruhr dist
rikte ir Pareiny streikuoja 
2,000,000 angliakasių ir meta
lo darbininkų. Organizavimas 
komunistinių proletariato ba
talionų didėja.

Mušis Bochume *tarp polici
jos ir komunistų vis dar tę
siasi. Komunistai vaildo visuš 
priemiesčius ir dabar bando 
užimti patį miesto vidurį. Jie 
gavo pagelbos ir todėl drąsiau 
puola policijos buveinę.

Savanorių policija, kuri pa
truliuoja gatves, turi apie 
1,000 policistų. Bet komunis
tai turi daug daugiau ginkluo
tų žmonių. Pirmą kartą nuo 
pradžios sukilimo, Bochumas 
turi užtektinai šaunamųjų 
ginklų. Policija gavo ginklų iš 
franeuzų, o komunistai irgi tu
ri ginklų užtektinai; juos da
lina savo nariams komunistų 
raštinė.

Lenkijos ministerija 
rezignavo

Negavo pasitikėjimo parlamen
te. Naują kabinetą sudarys 
Witos.

VABAAVA, geg. 28. — Gen. 
Sikorskio kabinetas, stodamas 
prieš parlamentą biudžeto ir 
vokiečių deportavimo klausi
muose, negavo pasitikėjimo 
balso ir puolė. Gen. Sikorski

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
* 

Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gėry 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
nų.
Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

įteikė Lenkijos prezidentui 
Stasiui Wojciechowski savo ir 
viso kabineto rezignaciją.

Valstiečių blokas, taipjau 
vokiečiai, žydai ir ukrainiečiai 
balsavo prieš valdžią, kada to
ji pareikalavo pasitikėjimo bal
savimo biudžeto klausime.

Nors valdžia liko nuversta 
dėl biudžeto, bet tikroji prie
žastis gludi daug giliau; viena 
tų priežasčių yra ir karingas 
Vokietijos ir Rusijos nusista
tymams. Valdžia, kuri tik ke
lios dienos atgal padare kari
nę sąjungą su Franci j a, liko 
nuversta 279 balsais prieš 117.' 

•Vadovas valstiečių bloko, bu
vęs premieras Witos, tapo pa
kviestas sudaryti naują kabi
netą. Manoma, kad jo kabine
tan įeis ir nacionalistai su fa
šistais. Abelnai, Witos kabine
tas bus daug atgaleiviškesnis 
už gen. Sikorskio kabinetą.

LENKIJOS PREMJERO RE
ZIGNACIJA PRIIMTA.

VARŠAVA, geg. 28. — Pre- 
žJidentas Wojqi^iowsk;i pri
ėmė rezignaciją premicro gen\ 
Sikorskio, kuris pralaimėjo 
pasitikėjimo balsavimą seime, 
kada seimas atsisakė užgirti 
valdžios biudžete reikalaujamą 
didelę sumą pinigų žvalgybai.

Prezidentas paprašė gen. Si
korski ir jo ministerius eiti ir 
toliau savo pareigas iki pa
kviestas Witos sudarys naują 
ministeriją.

Riaušės Ruhr distrikte 
vis dar tęsiasi ,

Komunistai bando užvaldyti 
miestus ir ištinka nuolatiniai 
susirėmimai su policija.

ESSENAS, geg. 28. Sumiši
mai Ruhr distrikte iš priežas
ties komunistų veikimo smar
kiausi yra iDortmunde, kur gy
ventojai pergyveno teroro nak
tį ir kur komunistai vis dar 
stengiasi pasigriebti miestą į 
savo rankas. '

Komunistų sargyba, kur tik 
jie įstengė įsigalėti, krato vi
sus praeivius ir neva j ieško 
ginklų, bet po kratos pasigen
dama ir kitų dalykų. Todėl 
dėl tų kratų ištiko daug muš
tynių ir daug žmonių sužeista.

Teroras Dbrtmunde prasidė
jo po smarkaus mūšio tarp ko- 
munistų ir policijos prie neto

limos kasyklos, kur komunis
tai bandė išvaryti pumpuoto- 
jus, kad paskui vanduo užlie
tų visą kasyklą. Policija puo
lė komunistus ir juos nuvijo, 
nors du policistai liko užmuš
ti ir 11 sužeista. Iš komunistų 
puses du liko užmušti, o su
žeistuosius jie pasiėmė su sa
vim. Komunistai buvo apsi
ginklavę rankinėmis (granato
mis, kurias jie gana veikmin
gai vartojo prieš policiją.

jStreikas persimeta ir į Pa- 
reinį. Šiandie sustreikavo me
talo darbininkai ĮJuisburge.

Padėtis Hamborn yra taip 
rusti, kad valdžia uždraudė 
pardavinėti svaiginančius gėri
mus. Kitų industrijų darbi
ninkai irgi mano tą patį pada
ryti.

Dus-seldorfe saugumo polici
jai teko susiremti su streikuo
jančiais gatvekarių ir gaso 
darbininkais. Tame susirėmi
me vienas darbininkas liko už
muštas, o daugelis sužeista.

10 užmušta Bochume mūšy 
. su komunistais

Komunistai jau valdo pusę Bo- 
chumo.

DUSSELDORF, geg. 27. — 
10 žmonių liko užmušta ir 90 
sužeista 36 valandų mūšy Bo
chume tarp savanorių polici- 
cs ir komunistų. Mušys apsi

stojo ryte, komunistams pasi
braukus nuo ugniagesių buvei
nės, kad per visą dieną lai
dus savo susirinkimus. Savo 
susirinkimuose komunistai ra
gino žmones , daryti naujus 
puolimus ant Savanorių ir ug
niagesių.

Vakare mušis atsinaujino ir 
komuntistams pasisekė užimti 
vakarinę Bochuino miesto da
lį. 60 savųjų sužeistųjų jie iš
gabeno į ligonines. Tarp už
muštųjų yra trys komunistai 
ir 7 savanoriai ir ugniagesiai.

Herne du žmonės liko už
mušti ir 20 sužeista mūšy gat
vėse.

Dormunde komunistai mete 
rankinę granatą į policijos ve
žimą ir 20 žmonių sužeidė.

Susisiekimas su niekučiais 
miestais yra nutrauktas iš ten 
negaunama žinių, bet sumiši
mų Essene nėra.

Naujai susikurusi Gelsenkir- 
chen darbininkų policija išlei
do savo pirmąjį įsakymą. Tuo 
įsakymu uždraudžiama mieste 
pardavinėti svaiginančius gė
rimus. Gelseriklirchen tuo pa
tampa pirmas sausas miestas 
Vokietijoje. Įsakymas taipjau 

uždraudžia judėjimą gatvėse 
nuo 10 v. vakare iki 4 vai. 
ryte. *

Ultimatumas streikuojan
tiems Ruhr geležinke

liečiams
Bus franeuzų išvaryti iš Ruhr, 

jei už 48 vai. nesugrįš į dar
bą.

BERLINAS, geg. 28. — 
Franeuzų komanduotojas 'Ruhr 
distrikte gen. Degoutte išleido 
naują įsakymą streikuojan
tiems * vokiečių geležinkelie
čiams okupuotame krašte, lie
pianti jiems sugrįšti į darbą 
bėgyje ateinančių 48 valandų 
ir dirbti po franeuzų kontro
le. Įsakyme ,prigrumojama, 
kad vfei gelle^inkeflfečiali, jau
nesni kaip 60 m., Kurie nesu
grįš darbą paskirtu laiku, bus 
išvaryti iš okupuotojo krašto, 
o 60 m. amžiaus bus skaito
mi pašalintais iš tarnybos.

Komunistai prievarta verčia 
darbininkus streikuoti

Tvirtinama, kad 2,000,000 
Ruhr angliakasių streikuoją

BERLINAS, geg. 28. — Pa
sak Vossische Zeitung, 2,000,- 
000 angliakasių ir disėtkai 
tūkstantių metalo darbininkų 
streikuoja Ruhr distrikte.

Nors paduotoji skaitlinė vei
kiausia yra labai perdėta, bet 
manoma, kad visi kasyklų 
centrai yra streiko paliesti, nes 
komunistai griebiasi ir prie
vartos, kad tik 'privertus dar
bininkus streikuoti. Būriai ko
munistų ir streikierių t eina 
nuo vienos kasyklos prie ki
tos ir prievarta išvaro iš ka
syklų dar neprisidėjusius prie 
streiko angliakasius.

Bochum distrikte buvo pa
darytas balsavimas ir didžiu
ma angliakasių balsavo už su
grįžimą į darbą, Bet komunis
tai pastate prie kasyklų gink
luotus pikietuotojus, kurie ne
leidžia angliakasiams grįžti į 
darbą.

Belgijos streikas tęsiasi
Nė mobilizavimas darbininkų 

neįstengė sujaužyti tfeježin- 
keliečių streiko.

BRUSSELIS, geg.28. — Ket- 
virtdalis Belgijos pasažieirpių 
traukinių nevaigšto, o tavori- 
nių traukinių vaigščiojimaš 
yra veik visai apsistojęs delei 
besitęsiančio transporto dar
bininkų streiko. 40,000 tavori- 
nių vagonų neliečiami. 15,000 
iš to skaičiaus stovi palei Vo
kietijos rubežių. Valdžia ban
dė sulaužyti streiką mobili
zuojant transporto ^kareivius 
ir priverčiant juos dirbti kai
po kareivius, bet tai nieko ne- 
pagjeilbejo ir Streiko sulaužyti 
valdžia neįstengė.

Užsidarius 10 stiklo ftdirbtu- 
vių 100,000 darbininkų liko be 
darbo. Dar apie 10 stiklo dirb
tuvių rengiasi užsidaryti delei 
stokos anglių. Produkcija dau
gely kitų industrijų irgi liko 
sumažinta.

20 žmoniy žuvo Ruhr 
mūšiuose

BERLINAS, geg. 28. — Gau
tomis čia' žiniomis, 20 žmonių 
liko užmušta ir daugiau 100 
sužeista mūšiuose tarp vokie
čių policijos ir komunistų 
šiaurinėj daly Ruhr distrikto.

Rado auksą?

WAUKEGAN, U-l., geg. 27. — 
Darbininkai kasdami pamatą 
sankrovai prie 16 Sheridan Rd., 
juodžemio sluogsny rado nema
žai metalo, panašaus į auksą. 
Metalas buvo kiaušinio didumo 
šmotais ir jo pririnkta tris krep
šius. Jįs atlaikė pirmuosius 
aukso .bandymus rūgštimis ir 
bus atvežta į Chicago tolimes
niems bandymams.

PIMGŲ KURSAS
Vakar geg. 28 dieną, užsienio pi

nigu ne miduauji kaip už 25,000 doleįcfa 
ta&V buvo skaitoma Amerikos

Anglijos 1 sv. sterlingų'....... $4.68:
Austrijos 100 kronų__________ %cj
Belgijos 100 markių ............ $5.69;
Danijos 100 markių................ $18,60.
Finų 100 markių .... .............. $2.70
Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų ................... $4.86
Lietuvos 100 Litų-------- $10.00
’Lenkų 100 markių _________
Norvegijos 100 kronų........... $16.09
Olandų 100 guldenų ........... $39.18
šveicarų 100 markių ........... $18.05
Švedijos 100 kronų _______  $26.68
Vokietijos 100 markių

Reikalauja amnestijos po
litiniams kaliniams

Gubernatoriai, profesoriai, ra
šytojai, dvasiškiai padavė 
prezidentui Hardingui peti
ciją.

—v---------
WASHINGTON, geg. 28. — 

Gubernatoriai, kolegijų prezi
dentai, proifesoriai, advokatai, 
dvasiškiai, redaktoriai ir kiti 
žymus žmonės vakar padavė 
prezidentui Hardingui petici
ją, reikalaujančią paliuosuoti 
52 politinius kalinius, kurie vis 
dar kankinasi federaliniuoge 
kalėjimuose.

Savo peticijoje jie sako, kad 
jie nepritaria nuteistųjų nuo
monėms, bet reikalauja jų pa- 
liuosavimo tikėdami į žodžio 
laisvę ir tikėdami, kad Jungt. 
Valstijos neturi griebtis senojo 
pasaulio despotizmo panaiki
nimu tos žodžio laisvės. Jie 
taip tvirtai tiki į laisvę žod
žio, kad jie paduoda bendrą 
peticiją, nors patys pasirašiu
sieji yra skirtingų nuomonių 
ir skirtingų politinių nusista
tymų.

Po peticija yra pasirašę Ari
zonos, Kansas, Colorado, Mon
tanos ir Oklahomos guberna
toriai, 11 žymiausių kolegijų 
preziidentali, kejli profesoriai!, 
keli žymiausi kunigai ir daug 
kitų žymiausių darbuotojų ir 
švietėjų, tarp jų ir buvusio 
prezidento iWilsono žentas 

prof. Francis B. Sayre.

Karas nepamokinęs 
pasaulio

Europa yra tiek pilna karo 
pavojų, kaip kad buvo prieš 
karą, sako Lloyd George.

EDINBURGH, geg. 28. — 
“Europa šiandie turi savy tuos 
pačius elementus, kurie pagim
dė didįjį karą”, pasakė vakar 
savo prakalboj buvęs premie
ras Lloyd George.

Jis pranašavo baisią. Euro
pos ateitį, nes šalys gyvena tik 
neapykanta ir nuožiūra linkui 
kitų šalių.

“Ar gali kas pasakyti, ko-
kia bus galutina viso to pasek
mė? Aš vien tik matau tam
sią miglą, kurioj tautos ne
paisančiai klaidžioja.”

Skaitydamas, kad interna
cionalinė taikos organizacija 
neturi jokios vertės, jei patys 
žmonės jos nerems ir negeis 
taikos, jis pareiškė, kad pasau
lis vieton pasimokinti iš karo, 
nepasimokino nič nieko.

Bulgarija protestuoja
Priešinasi Graikijos atidavimui 

Karagač Turkijai. '

LAUSANNE, geg/ 28. -r 
Bullgairija vtakar smarkiai už

protestavo prieš Turkijos — 
Graikijos sutartį, kuriąja Ka
ragač distriktas yra atiduoda
mas Turkijai.

Neuilly sutartimi Bulgarija 
turinti gauti priėjimą prie ju
rų, o tai reiškia dalį Karagač

• teritorijos. (Tąja sutartimi, 
Bulgarija dėl to priėjimo prie 
jurų turėjo tartis vien su Grai
kija. Dabar gi delei Graikijos
— Turkijos sutarties, Bulgari
ja turės tartis su abiejomis ša
limis — Graikija ir Turki

ja.

MONTREAL, Que., geg). 28.
— 70 namų sudegė, nuostolių 
aplaikyta už $250,000 ir 400 
žmonių liko be pastogės išde
gus St. Agatha džiovininkų re- 
zortui (Lįauretian kalnuose.

Amerika siūlo Turkijai 
prekybos sutartį

Turkai pasiulymu esą labai pa
tenkinti.

LAUSANNE, geg. 28. — 
Amerikos ambasadorius Grevv 
pasiūlė Turkijos delegatui įs
iliet Paša tuojaus pradėti dery
bas apie padarymą prekybinės 
sutarties tarp Jungt. Valstijų 
ir Turkijos.

Sutartis yra labai didelės 
svarbos Turkijai, kadangi Ame
rikos interesai negali inves
tuoti pinigus iki prekybiniai 
ryšiai nebus atnaujinti naują
ja sutartimi. Todėl Turkijos 
delegatai tuo pasiulymu tartis 
apie sutartį yra labai paten
kinti.

Grew pasiūlymas tapęs pa
darytas delei Turkijos atsisa
kymo, nebereikalauti didelės 
kontribucijos iš Graikijos, tuo 
išvengiant karo.
' Sutartis nebus padaryta pir

miau negu bus pasirašyta Tur
kijos taikos sutartis su talki
ninkais, nes niekurie dalykai, 
kaip gvarantijos svetimša
liams, bus bendri abejose su
tartyse. Pradines derybos apie 
prekybos sutartį betgi prasi
dės ryto Lausannoje, o paskui 
Angoroje.

5 žmonės užsimušė
GHICAOO. — Užvakar pen

ki žmonės užsimušė ir keli li
ko sužeisti nelaimėse su au
tomobiliais.

Užtroško nuo gaso.

OHICAGO. — Marie Hoęfer, 
74 m., užtroško nuo gaso savo 
namų virtuvėj prie H16 
George St. Manoma, kad ver
danti kava užgesino ugnį.

Du angliakasiali užmušti.

TIMM1NS, Ont., geg. 28. — 
Du angliakasiai liko sudrasky
ti į šmotelius eksplodavus Hol- 
linger kasykloj dežei dinami
to.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimą nuo visų laivų kompanijų peržiurė- 
' ti Jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 

priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva- 

< korte, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų galima pagreitinti.

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

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir- 
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimą ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL

7 žmonės užmušti
DETROIT, Mich., geg. 28.

7 žmonės liko užmušti ir ke-
Ii sunkiai sužeisti Echo City 
miestely, Pontiac-Detroito gat- 
vekariui susidūrus su automo
biliu. Automobilius siaurame 
kely bandė lenkti kitus auto
mobilius, bet neįstengė aplenk
ti ir susidūrė su gatvekarių. 
GatveRaris jį taip smarkiai at
metė, kad jis atsimušė į ki
tą automobilių ir jį irgi su
dauži. Gatvekarių i sugedo 

breikiai ir jis .nuvilko sudau
žytą automobilių du blokus.

60 m. ir 22 m. moterų dviko- 
ka kardais už vyrą.

ROCHESTEB, N. Y., geg. 28. 
— šiandie patirta, kad Ruth 
Wheelock, 60 m. amžiaus, pa
ti Dr. Rider Whcelock iš In- 
dustry priemiesčio, tapo išga
benta į ligoninę delei žaizdų, 
kurias ji aplaikč keletą , dienų 
atgal • dvikovoj • su p-le Mabel 
Grant, 22 ių. amžiaus, iš Wa- 
verly, N. Y.

Abi moterys mušėsi kardais 
ir abi liko sužeistos, bet jau
nesnioji buvo vikresnė ir (įsten
gė sunkiau sužeisti senesnių ją. 
Dvikova ėjosi už Dr. Whee- 
lock, kurio namuose gyveno 
ir p-lė Grant, kaipo slaugė ir 
šeimininkė. Daktaro pati pa
kartotinai reikalavo, kad jis 
pašalintų p-lę Grant, prie ku
rios jis buk gretinosi. Jam ne
sutikus tai padaryti daktaro 
pati ir pašaukė merginą dvi- 
kevon. Dvikova tęsėsi daugiau 
kaip pusės valandos ir abi mo
terys kapojo viena kitą iki ga
lutinai pavargo, kad nebegalė
jo toliau ■ išlaikyti kardų ran
kose. Po dvikovos p-Je Grant 
vėl sugrįžo į daktaro namus, 
kur ir dabar tebegyvena.

šiandie — veikiausia gied
ra; nedidelė permaina tempe
ratūroje. Saulė teka 5:19 v., 
leidžiasi 8:15 v. Mėnuo leidžia
si 5:10 v. r.
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Algis.

Už pragaro vartų
Arba agitariaus ekskursija.

Ir atsitik tu man taip, kad 
žmonių nustumtas nuo bačkos 
agitatorius nugriuvo tiesiog... 
į peklą.

—<Ura-a-a! sukaukė pragaro 
gyventojai.

Trumpa akimirksnio kelionė 
iš triukšmingos rinkos į pra
garą—apsvaigino vargšą agita
torių.

—Na, bracia, kibą sapnuoju 
—stengėsi pabusti jis.

Bet vienas velnias, gana fa- 
milijariškai paukštelėjo 
agitatoriui ir tarė:

—Na, kolega, nors ir 
vengei, vis tik likimas
re tamstai atsilankyti pas mus. 
Stengsimės būti vaišingais — 
džentelmoniškai velnias link
telėjo ir nuėjo kur tai, turbut 
vaišių ruošti. Agitatorius įsi
tikino, kad jis — pekloj.

Plaukai agitatoriui atsistojo 
prisiminus apie busimas vai
šes. Prisiminė jis 
skaitytas bausmes 
įvairias nuodėmes.

Pavyzdžiui, už

petin

musų 
sky-

‘Pekloj” iš- 
pragare už

melavimą 
pragaro baudžiamam statute 
numatoma bausmė — tąsyti 
per amžius prasižengįlį už 
liežuvio. O kiek jis melavo, 
kiek šmeižė priešus! Ką čia, 
bra, beišskaitysi! Teks už lie
žuvio tąsomam kentėti mukas 
per nesuskaitomus amžių am
žius, teks, bracia tu mano, 
gerti karštą degutą\ su siera, 
vietoj šampano, rotveino ir ki
tų saldžių gėrimėlių. O tiek, 
rodos, nesenai jis turėjo vietos 
gražiuose kunigėlių salionuose, 
tiek nesenai įžnybę kunigo 
gaspadinei Elzei į storą šlau- 
nę...

O dabar...
■—Vai, Jėzau! — suriko ne

savo balsu agitatorius, tartum 
laukdamas kieno nors pagal
bos.

Bet vietoj šaukto Jėzaus 
prieš agitatorių išdygo mažo 
ūgio velniukas.

—Ko smaugies?—rūsčiai 
užklausė agitatorius.

—Brolyti, nejau aš čia ir 
siliksiu?

—Nagi, ką manai?
—Su kimu ir su dusia?!

—Maža kam tena tokia garbė. 
Daugiausia mes imame tik dū
šias, bet daugiau mums pasi
tarnavusių ir kimus.

Na tik aš jums...
—Nori sakyti, mums netar

navai? Oi, bra, kiek patarna
vai! Daug lobio prisikrovėm 
tik—ačiū tau.

—Na tik aš krikščionis...
—Taigi užtat ir paėmėm mes 

tavo krikkšeionišką kūną. Bet 
gana, broleli, eisiva užsimel- 
duoti — timptelėjo velniukas 
nelaimingąjį už skverno.

Agitatorius nusekė paskui 
velnio. Baisus reginiai stojosi 
prieš jo akis. Eilės griešninkų 
kankinosi prie ledo k^lnų, ir 
prie ugnies. Plaukai agi toto
riui šiaušėsi iš baimės...

Visa tai, kuo jis gąsdino ki
tus, tenka jam pačiam kęsti.

Galų gale jis atsidūrė maža
me kambaryje. Ten* buvo di
džiulis stalas, ant jo užtiesta 
didžiausia jaučio oda. Daugy- 
gybė tokių prirašytų odų, buvo 
sukrauta kampe.

Ilgas išdžiuvęs velnias, ma
tyt peklos raštininkas, tirian
čiai įbedė į agitatorių akis, o 
jis net pritūpė iš 

Tokias akis jis 
pas savo partijos 
dotą dvasiškį.

—Užsimelduoti atvedžiau — 
atraportavo agitatoriaus vado
vas.

—Pavardė? — užklausė raš
tininkas.

—Durnila Ivanovičius I —
drebėdamas atsakė agitatorius.

—Profesija?
—Visą laiką zakristijonas 

prieš rinkinius — kunigo įsa
kymu — agitatorius.

—Atsižymėjai?

jis

pa-

išgasčio.
tematė tik 

galvą, barz-

gerui tokio

krikščionis, 
patekau —

—Na, ką musų 
žymaus nuveikei?

—Aš... mat... 
čia gal per klaidą 
mikčiojo agitatorius.

—Na, mesk, agitatoriau, juo
kus. Perdaug jau kuklus: dir
bate musų naudai visą amžį, o 
norėk jus tinkamai apdovano
ti, nieko, girdi, nenuveikem! 
Retas kuklumas l — šyptelėjo 
velnias.

—Juk agitavai gi? — tęsė 
velnias.

—Taigi...,
—Na, ir gerai sekėsi?
—Tai nieko sau, iki nuver

čiant nuo bačkos...
Velnias ką tai ilgai rašė. Dre

bėjo agitatorius, kaip lapas 
nuo vėjo, nežinodamas, kas jo 
laukia. Galop, baigęs rašyti 
velnias sako: gali pasivaikšti
nėti po peklą iki popiečiui. Po 
piet musų vyriausybė nutars, 
kaip su tavim pasielgti.

—Jis juokiasi? — mąstė agi
tatorius.

—Pasivaikštinėk, girdi, pa
sigerėk peklos grožybėmis...

♦

Po pi et peklos posėdžių salėn 
susirinko peklos vyriausybė 
posėdžiauti. Atvilko čia ir agi
tatorių.

Pirmininkas, storas, išsipe- 
nėjęs, matyt peklos proletaria
to prakaitu, atidarė posėdi. Die
notvarkėj : kaip pasielgti su nau
jai atvykusiu agitatorių. Ėmė 
balsą vienas geriausių peklos ju
ristų.

—Juodieji peklos valdovai! 
—tarė jis. Štai, pas mus neti
kėtai atvyko labai laukiamas 
svečias — agitatorius. Tai pa
vojinga žemėje veislė, bet tik 
žmonėms. Imant domėn jo 
darbuotę žemėje, mums tiktų 
bausti jį einant peklos baudžia
muoju kodeksu, (straipsnis ir 
paragrafas), t. y. už melavimą 
ir šmeižimą niekuo nenusikal
tusių asmenų. Tai yra vienas 
sunkiausių žemėje nesižengi- 
mų. Už tokius darbus niekur 
negiria. Bet štai, susidaro to-

kios aplinkybės, kad jis yra 
daug mums pasitarnavęs su jo 
partija. Ačiū jo partijai, dau
gybė žmonių nebuvo šiemet 
velykinės, nes kunigas žadėjo 
neduoti jiems išrišimo už tai, 
kad jie balsavo už kitas, visai 
mums negeistinas partijas, ku
rie į mus netiki ir musų nesi
bijo. Daugybė žmonių nebeei- 
na bažnyčion, nes kunigai, vie
ton skelbti Dievo (krūptelėjo 
posėdžiaujantieji) žodjį, kodio- 
jasi, kaip padūkę patys ir mo
ko kitus koliotis. Daugybei 
jaunikių neduota šliubo irgi už 
tuos pačius nusižengmus ir jie 
be šliubo gyvena... O ką jau 
bekalbėti apie visus jų keliamus 
ginčus, kurie, šiaip ar taip, vis 
tiek musų naudai išeina. Toks 
štai ponas (parodė į agitato
rių), primeluos apie kokį, nors 
nekaltą žmogų dešimčiai kitų 
žmonių, tie kiekvienas prime
luos kitiems ir taip toliau. Tai
gi jie yra naudingiausi mums 
agentai žemėje, sudėjus visa 
tai krūvon, išeina, kad dabar 
palikti jį pekloj neverta vis 
tiek, jis mums pateks. Tegu 
grįžta žemėn daugiau mums 
dūšių pamedžioti. Už tat aš 
siūlau tą figūrą grąžinti atgal 
į žemę.

—Kas prieš — paklausė
pirmininkas.

Prieš niekas nebalsavo. Vien
balsiai buvo nutarta agitatorių 
grąžinti į žemę.

—Na, tai išvesk jį ant žemes 
—paliepė vienam stipraus su
dėjimo velniui. (

—Aš tuoj!.. —- atsakė šis ir 
išvedęs agitatorių į peklos prie- 
durį traukė koja žemiau nu
garos. ..

Agitatorius nubudo klebono 
lovoj. Apie jį trusė klebonas, 
kamendorius, gaspadlinė Elzjj 
ir dar keletas maldingų davat
kų. Jis buvo gerokai apdau
žytas ir sĮa ūgy to j ai dėjo šal
tus kompresus prie kaktos ir

Šonų. Mat, vyrai nesi galėjo 
kumščių agitatoriaus stato
miems argumentams patvirtin
ti. ' '" ??
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ir pasveikęs jis tik žvakes be
bado, ekzekvijas klebonui gie
doti padeda, nuo altorių dulkes 
valo, o į politiką nebesikiša.

[Iš “Liet. Žinių”]

I Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

UAJESTI/*
< rlTMEATRE‘W

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

krut. paveikslai.

Iškilmingas Lietuvių 
Tautiškų Kapinių

llas A pvaikščiojimas
Seredoje, Gegužės-May 30 (Decoration Day), 1923

Ant kapinių programas prasidės lOtą vai. ryto. Programas susi
dės iš geriausių Chicagos spėkų.

Po programų! piknikas kapinių naudai A. Blinstrupo darže, Jus t ice Park.

Taigi gerbiamieji Chicagos ir apielinkės lietuviai visi kviečiami atsilankyti, nes tai vienintelė įstaiga, 
kurion kiekvieno yra pareiga atsilankyti, ir aplankyti savo brolius, seseris arba tėvus ir vaikus. Taigi visi, 
kad nepalikti nei vieno namie, nes tai pirmutinis pavasarinis išvažiavimas. , KOMITETAS.

Jau Artinasi

NAUJIENŲ PIKNIKAS

Kur Ras Sau Smagumą

Kiekviena Gyva Siela

PERTIKRINANTI DARODYMAI

mių, šokių ir dovanų

sanvičius ir t.t

tis, virti, čirškinti,

Borden ve
žiko.

Tai Bus Birželio 10 dieną
Jei jus asmeniškai galite

peržiūrėti pieninės iš kur
Borden’s Selected pienas iš

eina, jus tuojau persitikrin
site, kad jis turi pirmenybę

kaipo labai geras pienas.

Pirkit Svies
ta ir Kiau
šinius nuo BORDENS

^rmHodnctsCo. of- Illinois 
Franklin 3110

Į Tautiškas Kapinias
Važiuojant sustokit 

(ir su savim pasiimkit)

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Saldainių, Ice Creamo, Cigarų, minkštų 

x ir kietų gėrimų.
G. BENOŠIUS, SAVININKAS 

Registruotas Aptiekorius
6220 Archer Avė., Chicago, III.

šių m.-Chernausko Darže,

Lyons, III. su daugybe žais.

Visi pradėkit skubiai reng

S. L FABIONAS 00.

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

' ANT NAUDOS.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774.

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

f

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. P» 
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 uitrauklant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisą!
127 N. Dearborn StM Room 1111-13 

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

3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v, kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

Iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
1 ■ -

------- 1—------ ---------------------------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. LazSalle St. Room 530
Tel.: Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yarda 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 Weet Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

LAWYER Lietsvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn SU 
Telephone Randolph 5684 

Vakarai* t 10736 S. Wabaab Ava. 
Tol.: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balaamaotojaa

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATPJG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted & 
Telephone Haymarket 1018

1

%
'te



I

Antradienis, Geg. 29, 1923 ' NAUJIENOS, Ctilcsgo, DL
_____   V -- -- ... -------------------....----------------------------------------------Į-IT--1 r - - n --1-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------—————————mm—

i fu ir ii ■ tj - n------ iri-------- ---------------------

^KORESPONDENCIJOS
Nors vakarėlis buvo šiokią 

dieną, bet į išleistuves susirinko 
žmonių gausiai.
' Sekmadienį, gegužės 13 die-

Detroit, Mich.
Koncertas—Operetė—Susirin

kimas—Debatai.

Gegužės 12 d. “Ateities” Cho
ras buvo su ruošęs koncertą, 
kuriame dalyvavo ir svečiai-dai- 
mninkai: A. P. Kvedaras iš Chi- 
cagos, A. B. Arlauskas iš New- 
ark, N. J., ir p lo D. Baukiutė iš 
Cievelando. Buvo skelbiama, 
kad dainuosianti dar ir p-lė J. 
širvaitė, bet nedainavo, jos vie
tą užėmė p. Baukiutė.

Vakaro programas buvo, tur
tingas. Daugiausiai dainavo 
solistas Arlauskas, nes publika 
iššaukė jį po keturis ir penkis 
kartus ; matyt klausytojams la
bai patiko jo malonus tenoro 

balsas. Gražų balsą turi p-lė D. 
Baukiutė ir visi gėrėjos jos dai
navimu. A. P. Kvedaras, reikia 
pasakyti, yra talentingas daini
ninkas ir turi gerai išlavintą 
balsą. Susirinkusiems geriau
siai patiko betgi duetai — Kve- 
diiro su Arlausku ir Baukiutės 
su Kvedaru. Truputį silpniau 
šį sykį dainavo choras. Bet ap
lamai tai buvo puikiausias kon
certas, kokį iki šiol detroitiečiai 
lietuviai turėjo. Publikos buvo 
vidutiniškai. Butų buvę daug 
daugiau, jei ne klerikalai. Nes 
tuo pačiu kartu ir jie buvo su
rengę koncertą, kuriame daly
vavo irgi geri (Minininkai Ci- 
žauskai, o taipjaiptą vakarą bu
vo ir kitų mažesnių parengimų, 
kurie dalinai atitraukė publiką.

Gegužės 13 dieną buvo pasta
tyta operetė “Adomas ir Jeva”, 
dalyvaujant A. P. Kvedarui 
Adomo rolėj, ir Baukiutei Je- 
vos rolėj. A. B. Arlauskas tu
rėjo pono rolę. Viskas išėjo la^ 
bai gerai, taip kad geriau sun
ku ir reikalauti. Keli metai at
gal ta pati operetė čia buvo sta
toma dalyvaujant J. Butėnui, 
bet tuomet ji daug silpniau bu
vo suvaidinta. Be operetės buvo 
dar dainų tų pačių solistų ir 
“Ateities” ' choro. Viskas pub
likai labai patiko ir ji laukia, 
kada “Ateities” choras vėl duos 
tokį puikų vakarą.

Gegužės 14 dieną tas pats 
“Ateities’ Choras buvo suren
gęs draugišką vakarėlį atsisvei
kinti su svečiais dainininkais. 
Vakarėlio programas susidėjo iš 
dainų ir šokių. Svečiai ----- Kve
daras, Arlauskas ir p-lė Baū- 
kiutė sudainavo po keletą dainų. 
Ateities Choras apdovanojo p-lę 
Baukiutę puikiu gėlių bukietu. 
Be to p. Kvedaras pasakė trum
pą prakalbėlę apie daiię ir kvie
tė dainos mylėtojus rašytis prie 
Ateities Choro. Teko girdėt, 
kad “ateitininkai” tarias su p. 
Kvedaru ateinantį rudenį staty
ti čia operetę “Silviją”. Tai bu
tų ištikro puiku.

ną, įvyko A.L.D.L.D. 52 kuopos 
susirinkimas. Didelio lermo bu
vo dėl laiško, kurį prisiuntė T. 
P. Dramos D-ja su skundu, kad 
kai kurie AUDLD 52 kuopos na
riai kenkia Dramos D-jai, nors 
pastaroji visuomet gražiai su
gyveno su visoms draugijoms. 
Laiškas pagalios buvo atmestas. 
Mat darbiečiai pirma gyrės, kad 
jiems pavykę suardyt pramos 
Draugijos vakaras balandžio .29 
d. (man pačiam du darbiečiai 
gyrės: džiaugkitės, kad mes ne
atėjot apsimaskavę, tai dramie- 
čiai butų turėję šokti žemėn nuo 
trečio augšto! — Mat kitaip ne
galėdami “levorucijos” sukelti, 
tai gal imsis ku-klux-klaniečių 
priemonių...)

Paskui buvo komisijos rapor
tas apie ištyrimą J. J. B. Mat 
darbiečiai buvo padavę skundą, 
kad minėtas J. J. 13. viename 

mitinge pasakęs, kad Amerikos 
Komunistų Partija suvažiavimą 
išdavė Am. Darbininkų Partijos 
nariai. Tas skundas buvo pa
duotas keli mėnesiai atgal, bet 
kai pasirodė, kad šnipai ištikro 
buvo kai kurie Darbininkų Par
tijos narai, tai darbiečiai < tą 
skundo laišką neva pametė ir 
skelbia, kad buk J. J. B. sakęs, 
kad visa Darbininkų partija iš-

davus. Mat vargšams kaip pri
sieina trumpai, tai viskas “pra
puola”.

Trečiadienį, gegužės 30 d. ža
da įvykti Am. Darb. partijos 
Liet. Sk. 8 kp. debatai su Am. 
Darb. Apšvietos d-jos 2 kp. De
batų tema: ar Am. Darb Partija 
yr!a tarptautinė ir revoliucine; o 
debatuos Kasparka su Pekorai- 
čiu. Debatai bus I. A. S. svet., 
24 ir Mich. avė., 2:30 v. po pietų. 
Aš patarčiau visiems. atvykti į 
tuos debatus juo labiau, kad tie 
“revoliucionieriai” nuklimpę į

paklydę savo komunistinėj ba
loj, dabar pradeda vieni kitų 
darbus darbelius kelti aikštėn.

šiomis dienomis du didžiausi 
^soluckiiiio aparato “revoliucio- 
riai” patapo biznieriais: nupir
ko Kauno “confectlonery”. Da
bar tarp komunistėlių eina gin
čas, ar jie sulaužę komunizmo

tezius, ar ne. Kiti tvirtina, kad 
ne, nes, sako, Trečias interna
cionalas jau visiems biznie
riams atidarė duris Rusijoj, tai 
ir čia komunistai gali šinkuot 
skystimėlį, kiek tik nori. Da

bar tik klausimas, ar nereikėtų 
jiems firmos vardą Kaunas per
krikštyti į Maskvą?—Kukulis.
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Mrs.A.MIGHNIEVICZ-VIŪIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J, F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ!

laivų.

pEGULIARI-
NIAI išplau

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

America Birž. 2
President Fillmore Birž. 6
President Harding Birž. 9
President Arthur Birž 16

George Washington Birž. 23
President Roosevelt Liepos 7

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

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 į Lietuvą ir visas pasaulio ša
lis, su pilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai.

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

TURI SAVO KORESPONDENTUI Bankus: 
Kaune, Rygoje, Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos 

• miestuose. '
Baltis States Banke savo depozitus laiko New Yorko Valstija, 

New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija, Lietuvos Bankas, 
Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos ir Pramones Bankas, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis.
Visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė., kampas W. 25 St., New York, N. Y.

Telefonas: WATKINS 2142.
pankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. po piet.

Subatomis — iki 7 vai. vakare. 1V -------------- —s----------- . , ■ .. .....  ..  ...... ......-y

--------------- ----------------------------------- ----------------------- -—-—

Kodėl Žmonės Mėgsta Šį Banką

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pcnnsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir p< 
gimdymo.

111 1 ...... ... ..........  " ............

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.
Central Manufacturing 

District Bank
1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Pirmas, — Todėl, kad jo stiprumas yra gerai žinomas, 
nereikia nei komentarų.

I
Antras, — Todėl, kad jo saugumas yra apsaugotas per 

gerus viršininkus, stiprių direkciją ir valstijos pri
žiūrėjimą.

Trečias, — Todėl, kad patarnavimas čia reiškia TIKRĄ 
patarnavimą, malonų patarnavimą, tikrą pagelbą ir 

. tikrą draugiškumą.

Jus pamėgsit čia turėti savo bankinius reikalus

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

TAUPUS ŽMOGUS

v

c o

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

/ s

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avernie, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuosc reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kites, o 
pagelbą.

Valandos nuo *i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

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

X^0R. HERZMAN-^B
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas 14 
metų kaipo patyręs gydytoja*, tthi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

. Diencmis: Canal
, J 3110 arba 0875

Telefonai i •< . o_nj Naktj Drexel 950 
( Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 16 valan

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

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

United States' Lines
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
- Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroli” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

D0VIERNASTIS
(Ing-a liejimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, m.

DR. A. J. BERTASIUS
| PHYSICIAN IR 8URGEON 

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

N odelio j 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 6913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Dr. Maurice Kalni
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.

A

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tai. Lafayette 4988

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel Boulevard 7880
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

Namai 6641 S. Albany Avė. ' 
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.9 iki 12 pietų? 7 iki 8 v.
Chicago,St. ni<8259 So. Halsted /”

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1706 W. 46th St.

V alandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedildienius.

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto Ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

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

Tei. 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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Ckicage. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 dieną 
Ros. 1139 Independence Blvd. Chicage

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

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

M m—— i ................—

Garsinkitės Naujienose

DR. V. A. RIMKUS
x Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P JI.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po plot, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

—Tel. Blvd. 8188 
SI M. Woitkewicz 
■ BANIS
BĮ Akušerka
fflTuriu patyrimą. 
įS| Pasekmingai pa- 

tarnauju prie 
Og gimdymo kiek- 
“aBviename atsitiki- 
Blme. Teikiu ypa- 
^tišką prižiurs ji- 
^4 mą. Duodu pata- 

rimus moterims 
|Wir merginoms vėl 
gStuiz

3113 South 
Halsted St.

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

T»L BOU M«T 
4«4d 8. AflhlaM Aw 
KaM»M 47-tM CM.
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Tke Llthaalaa Daily Nm 
PubUsbad Daily ascapt Saaday by 

Uthuaniaa Xaws Pub. CM« lac.

•dftor P. Grlgaitta

South HaiftM fttroat 
Chicago, Ui.

Talephone RooMralt 8Mfl
Subscription Rataai

18.00 par yaar in Canada.
17 M per yaar outaide of Chlcagfi.
18.00 per year in Chicago

8c per copy.

Entered aa Seeond Clasa Matter 
Ifarch 17th, 1914, at the Port Office 
rt.Chicago, III., andar the art oi 
tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sakiumegenius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
01. — Telefonui Booeevalt 8400.

Uieiinokijtma kainai
Chicagoje — painu

Metams - ............- . $8.00
’ Pusei metų ....... - 4.00

Trims mtaedama - - - 2.00
Dviem minedam . „ 1.50
Vienm mineciui - - - ■ f ■ - .75

Chicagoje per neilfitojmi
Viena kopija -- - ' L8c
Savaitei ...........     18c

Minėsiu! ______ - , - . 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:
Metams -......... - - T T $7.00
Pusei metų - -- ■ 8.50
Trims mėnesiams - - 1.75
Dviem mėnesiam  1.25 
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta) i

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Darbininkų judėji
mo klausimai.

Kodėl yra atsilikęs Ame
rikos darbininkų judėjimas? 
Šito klausimo gvildenimui 
yra pašvęstas įdomus Jur
gio Spurgio straipsnis, įdė
tas šiame “Naujienų” nume
ryje. įžangą tam straips
niui rašytojas padarė perei
to ketvirtadienio (geg. 25 
d.) “Naujienose”.

Ar nedori vadai yra tam 
kalti ? Ar klaidingos idėjos, 
kurių darbininkai laikosi? 
Ar netikusi tvarka jų orga
nizacijose? Ar kas kita?

Kiekvienas darbininkiškų 
laikraščių skaitytojas paste
bės, kad musų bendradarbis 
šituo klausimu užima visai 
kitokią poziciją, negu tie ra
šytojai ir kalbėtojai, kurie 
paskutiniais keleriais metais 
pamėgo savintis “vieninte
lių proletariato liuosuotojų” 
vardą.

Jisai sako: nėra abejonės, 
kad Amerikos darbininkų 
vadų tarpe randasi daug ne
dorų elementų; nėra abejo
nės, kad tų vadų idėjos yra 
konservatyvės. Bet jeigu 

darbininkai renkasi tokitfš 
vadus, tai reiškia, kad ir pa
tys darbininkai yra negeres- 
ni. Vadai yra atspindys 
tos minios, kuri paskui juos 
seka.

Bet kas daro minias to
kiomis, kokios jos yra? Gy
venimo sąlygos.

Todėl, jeigu nori suprasti 
darbininkų judėjimo ydas, 
t. y. surasti tų ydų priežas
tis, tai reikia susipažinti su 
sąlygomis, kuriose gyvena 
Amerikos darbininkai. Ir 
musų bendradarbis tą daro 
savo straipsnyje.

Jisai nurodo tris pamati
nes Amerikos gyvenimo ypa
tybes, kurios daro šitą šalį 
kitokia, negu Europos ša
lys su augštai išsivysčiusia 
pramone ir skaitlingu prole
tariatu ; nepaprastos gyve
nimo progos, milžiniškas ša
lies plotas ir didelė imigra
cija.

Kaip kiekviena šitų ypa
tybių atsiliepia į darbininkų 
judėjimą, skaitytojas pama
tys pačiame straipsnyje. 
Mes čia norime tiktai at
kreipti jo domę į tai.

Drg. Jurgis Spurgis (kaip 
rodo ir jo “foniŠkas” pseu
donimas) neturi pretenzijų 
statyti save autoritetu dar
bininkų judėjimo klausimuo
se. Ir, tiesą pasakius, jisai 
neatrado Amerikos. Tos 
mintys, kurias jisai dėsto, 
socialistams jau yra pusė
tinai gerai žinomos. Bet 
koks skirtumas yra tarpe jo 
išvedžiojimų ir tų triukš
mingų evangelijų, kurias 
per spaudą ir viešuose susi
rinkimuose skelbia įvairus 
r-r-revoliucingieji agitato
riai !

“Šalin parsidavusius va
dus!” šaukia jie. “Gręžki- 
me supuvusias unijas iš vi
daus !” “Aiškinkime darbi
ninkams amalgamacijos ide-

Paprasti faktai, kuriuos 
paduoda (tiksliaus pasakius, 
primena!) musų bendradar
bis, parodo, kad tie smarkus 
šauksmai ir obalsiai visai 
nepaliečia paties pamato, 
ant kurio darbininkų judė
jimas rymo. Daugiaus net. 
Jie išrodo stačiai, kaip gry
nas humbugas, kuomet 
straipsnio autorius primena 
skaitytojui, kad tos konser- 
vatyvės unijos su “parsida
vusiais vadais” yra visgi 

rinktinė Amerikos darbinin
kų (falis. Jose yra susispie
tę keletas miiionų darbinin
kų, kurie supranta bent or
ganizacijos reikšmę, — kuo
met kiti milionai darbinin
kų nei susiorganizuoti iki 
šiol nesugebėjo!

Butų klaida sakyti, kad 
tų triukšmadarių obalsių 
sklebėjai esą sąmoningi dar
bininkų apgavikai. Dorybės 
atžvilgiu jie gal būt nėra 
prastesni už gompersines 
rųšies vadus. Bet jų prota
vimas yra niekam netikęs. 
Jie mato tiktai tą, kas deda
si paviršiuje, ir visiškai ne- 
pajiegia pažvelgti giliaus. 
Todėl jie beveik išimtinai ir 
kalba tiktai apie atskirus 
asmenis, stovinčius darbi
ninkų organizacijų prieša
kyje ir apie tų asmenų ydas. 
“Genialingiausias” dalykas, 
kurį jie ikL šiol įstengė su
galvoti, būtent, darbininkų 
unijų “amalgamacija”, pa
liečia vien tiktai organiza
cijų (jau gyvuojančiųjų!) 
formą; bet ir šitas jų išradi
mas yra tikrenybėje plagia
tas (pasivogtas — nuo “ai- 
dobjistų” —daiktas).

Suprasti darbininkų judė
jimą ir surasti budus jo ydų 
pašalinimui galima tiktai 
einant tuo keliu, kurį pasi
rinko paminėto jo< straipsnio 
autorius." Apie ekonominių 
darbininkų organizacijų 
klausimus jisai žada parašy
ti dar daugiaus.

Apžvalga
KAS LAIMĖJO?

So. Bojstoiio vI>arl>inmkas”, 
paskelbęs “galutinus” Lietu
vos Seimo rinkimų rezuiltatus, 
klausia, kas laimėjo; ir atsa
ko:

“Rinkimus (laimėjo mažu
mos — Lietuvos svetimtau
čiai. Paleistame seime mažu
mos turėjo 5 atstovus (2 
lenkų ir 3 žydų). Dabar ma
žumos turi 14 atstovų. Reiš
kia, mažumų skaičius ' veik 
pasitrigųbino.”
Vadinasi, rimčiau® pagalvo

jęs, šv. Juozapo Sąjungos or
ganas turi pripažinti, kad kle
rikalų pasigyrimas savo “lai
mėjimu” yra neteisingas.

O jeigu jisai dar daugiaus 
ims galvoti, tai gal supras, kad 
tautinėms mažumoms laimėti 
padėjo klerikalų (ypač Darbo 
Federacijos) globojamieji “fa

šistai”, kurie nelietuviškų iška
bų tepimu, Žydų krautuvių lan
gų daužymu ir grasinimais 
tautinėms mažumoms priver
tė jas susivienyti.

BE MELO ‘ NEI MNGsSJO^

Profesio-nalis melagių dėde 
Btooklyno “Laisvėje” mėgina 
paleisti dar keletą durnų ka- 
nuolių į akis savo “susipratu
si ems draugams”, kad neda

vus jiems suprasti, kas pasi
darė Lietuvoje, kurioje sulig 
Didelės pranašavimu jau se
nai tūrėjo įvykti bolševikiška 
revoliucija, bet vietoje to įvy
ko tiktai galutinas bolševikų 
susmukimas. Vienas durnų ka
muolys: tautininkai ir socialis
tai nežinojo, kas yra Pažangos 
partija, o “mes” puikiausia ži
nojome. Paklausykite:

“Mes galime dabar sald
žiai pasijukti iš politinio žio
plumo Amerikos (tautininkų 
ir ‘socialistų’, kurie gėrėjosi 
Voldemaro pilietine drąsa, 
kuomet tas eržilukas žviegė 
ir trankėsi, atstumtas nuo 
valstybės ėdžių!”
Visi laikraščių skaitytojai ži
no, kad nei socialistai, neit 

tautininkai^ neskaitė Voldema
ro partiją geresne už klerika
lus. O kad ta partija, būdama 
opozicijoje, dažnai iškeldavo 
aikštėn įvairius netikusius kle
rikalų darbus, tai už tą jai vi
si pripažindavo kreditą. Kuo
met p. Voldemaras, pavyz
džiui!, proitestavoi prieš netei
singą rinkimų įstatymo “išaiš
kinimą” (po rinkimų į pirmą
jį nuolatinį Seimą), tai komu
nistinių “darbininkų kuopų” 
atstovai ne tiktai nesmerkė jo 
už tai, bet * ir dalyvavo vieno
je su juo delegacijoje, kuri at
silankę Vyriausios Rinkimų
Komisijos posėrįin ginti nu
skriaustųjų .sąrašų teises. Kuo
met prieš paskutinius rinki
mus p. Vol iemaras savo laik
raštyje užprotestavo dėl ko
munistų kąndidato Kubicko 
ištrėmimo, tai, mes manome, 
Lietuvos bolševikai jam to ir
gi nepalaikė už blogą?

Na, tai iš ko čia Dėdelė juo
kiasi — ar ne savo paties kvai
lumo?

Antras durnų 
cialdemokratai 
sigirti, nes —

so
pa-

kamuolys: 
neturi kuo

rin^Socialdemokratai per 
kimus į Steigiamąjį Seimą 
gavo 87,000 balsų; per ant
rus rinkimus, nežiūrint, kad 
abelnas rinkikų skaičius žy
miai padidėjo, jie gavo 84,- 
000 balsų, o dabar jų atsto
vybė nupuolė nuo 10 iki 8. 
Atsimenant, kad jų partija 
yra visai legalė; atsimenant, 
kad jie turi viešą spaudą; 
atsimenant, kad jie beveik 
pilna burna galėjo varyti 
agitaciją...”

“Visai legalei” socialdemo
kratų parimi teičiau® valdžia 
neleido atlaikyt savo konferen
cijos; jos atstovai buvo areš
tuojami; jos kandidatai į Sei
mą buvo ne tiktai areštuoja
mi, bet ir atstatomi iš darbo; 
jos atsišaukimai buvo drasko
mi; jos vienintelis laikraštis 
buvo nubaustas pinigiškai it 
be paliovos cenzoriaus kan
džio jamas.

šitų JaJktų “Laisvės” Dėdelė 
“neatsimena”, kadangi jie, 
mat, į jo kromelį netinka,

Trečias durnų kamuolys: ne
žiūrint komunistų praiaimėjb 

mo rinkiniuose, jie nesmųnkaj 
nes — “tokia jau gamtinė is* 
tojrijos logika”. Profesionalia 
darbininkų “švietėjas* rašo:

“Kasiink musų sriovės, 
tai mes jau prieš rinkimus 
pasakėm, kad nieko gero iŠ 
jų nelaūkiam... Bet Lai ne* 
reiškia, kad musų įtaka dar
bininkų visuomenėj nupuo
lė. Kur smunka socialdemo
kratų įtaka, ten turi augti 
musų įtaka. Tokia jau gam
tinės istorijos logika.”
Puiki logika: jeigu socialde

mokratai pralaimėjo dvejetą 
vietų, tai jie — “smunka”; 
bet jeigu komunistai prakišo 
visas /penkias vietas, tai jie 
“auga”!

Bet kažin ar negalėtų kuris 
“Laisvės” skaitytojas tfcm 
“gamtinės istorijos logikos” 
dėstytojui nurodyti, kaip iš
tiesėt eina dalykai šių dienų 
“gamtoje?” Vengrijoje, saky
sime, socialdemokratai yra pu
sėtinai nusilpnėję, — bet iš ko
munistų, kurie tenai vienu lai
ku net valdžią buvo paėmę į 
savo rankas, šiandie beveik 
nieko nebeliko. Amerikoje so
cialistai dabar yra silpnesni, 
negu buvo prieš karą, — bet 
komunistai yra visiška(i nusi- 
bankrutiję. Francijoje socialis
tų jiegos nedidelės, bet jos jau 
ima atsigriebti, — o komuni
stų vežimėlis visą laiką nesu- 
stabdomai-rita®*-į pakalnę.

Tikroji istorija rodo, kad 
darbininkų jiegų skaldymas su
silpnina ne tiktai socialistus, 
bet ir radikalus, kurie užsiima 
skaldymu. Vienok skaldytojai 
po kurio laiko visai išnyksta, 
o socialistai atsigriebia ir il
gainiui pasidaro dar stipresni, 
negu buvo pirm skih’mo. To
kia buvo istorija to darbinin
kų judėjimo, kurį keletas de
šimčių metų atgal suskaldė 
anarchistas Bakuninas; ir to
kia pat istorija jau reiškiasi 
šiandie tame darbininkų judė
jime, kurį suskaldė Lenino bol
ševizmas.

Komunistų pralaimėjimas 
Lietuvoje yra pradžia jų pa- 
baigos. Ir jokie Dėdelės melai 
bei “logikos” triksai nepaslėps 
šito dalyko nuo visuomenės 
akių.

Kodėl Amerikos Darbininkų Judė
jimas Atsilikęs.

Del Amerikos darbininkų ju
dėjimo silpnumo — taip skai
čiumi, kaįp klasiniu susiprati
mu — šiandien labiausia kalti
nami yra Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai. Tie kaltinimai 
ypač “r-radikaliuose” darbinin
kų sluogsniuose taip įsivyravo, 
kad vien suminėj imas vardų 
Federacijos vadų iššaukia ”r-ra- 
dikaluose” piktį bulio, kuriam 
puolė į akį raudona skepetai
tė.

Bet kodėl taip daug kalbama 
apie Federaciją? Na, negera, tai 
trauk ją devyni! Užmirškime 
ją visai.

Vienok užmiršti negalima ir 
štai kodėl: patinka ji ir jos va
dai mums ar nepatinka — ji
yra Amerikos darbininkų judė
jimo branduolys.

Amerikos Darbo Federacija 
užsimezgė 1881 metuose. Nuo kritikos. 
1881 iki 1886 m. ji buvo palygi: 
namai nežymi. Kuomet 1886 
m. vadinamieji Darbo Vyčiai
(The Noble Order of the 
Knights of Labor) priskaitė 
daugiau kaip 700,000 narių/Fe
deracijai, manoma, priklausė 
vos į 140^000 narių (J Commons: 
History bf Labor in U. S., pusi. 
396). Bet kas atsitiko vėliau? 
Darbo Vyčiai bėgiu keleto se
kamų metų susmuko; gi Fede
racija augo ir augo, ir šiandien 
teisėtai skaitosi oficialiu Ameri
kos darbininkų judėjimu.

O juk reikia pripažinti, kad 
Darbo Vyčių programas ir sieki
mai buvo daug k'iltesni, kaip 
Federacijos. Kode! gi Vyčiai iš
nyko, o Federacija su savo “ty
ruoju ir paprastuoju unijizmu” 
(pure and simple unionizm) iš
liko, išaugo ir dar tebeauga? 
Nesigilanant į smulkmenas, ga
lima atsakyti trumpai: todėl, 
kad Federacija labiau atsakė 
gyvenimo reikalavimams, kaip 
Darbo Vyčiai. Su savo tyruoju 
ir paprastuoju unijizmu Fede
racija išliko net po 1887 ir 1888 
metų smūgių, kurių uždavė uni
jom lokautas ir streikai ir ku
rie pakirto Vyčių organizacijos 
gyvastį.

Prisiminus toliaus anarchistų 
agitaciją — kas iš jų triūso be
liko? ■ Atsakymas — nič nieko. 
Prisiminkime Danielį Dę Leoną, 
jo Socialistų, Amatninkų ir 
Darbininkų Susivienijimą su 
Socialistų Darbo Partija. Prisi
minkime Pramoniečių (I. W. 
W.). Ar stokavo jų pragra- 
mams darbininkų klasinių inte
resų pareiškimo? Tokio pasi
šventimo, tokio entdziazmo ir 
tokios energijos savo idėjų pro
pagandai, rasi, nieks neparodė, 
kaip Jftramoniečiai. De Leono 
pasekėjus šiandien galima su
imti — viena sauja. Pramonie- 
čiai taipgi skursta, t. y. jų or

ganizacija nepajicgė įleisti šak
nų Amerikos darbininkuose. 
Jeigu prisižiūrėsime unijoms, 
nepriklausančioms Federaci j ai, 
tai pamatysime, kad, išskyrus 
gelžkelių darbininkų organizaci
jas ir rubsiuvių Amalgameitų 
uniją, jos mažai ką reiškia. Bet 
gelžkelių darbininkų organiza
cijos praktiškai niekuo nesiski
ria savo dvasia nuo unijų, su
darančių Federaciją, o rubsiu- 
viai Amalgameitai neatsisakytų 
bile kurią valandą įstoti Fede
raci j on, ba pastaroji šiandien 
sudaro iegą, tiesa, nedidžiausią 
šaliai, kuri priskaito daugiau 
kaip 100 miiionų ..gyventojų ir 
kuri turi milžinišką pramonę.

Suvertimas kaltės dėl Ameri
kos darbininkų judėjimo silpnu
mo ant Amerikos Darbo Fede
racijos vadų galvos neišlaiko 

Sakoma, kad Federa-
cjoj esą vadų, kurie greičiau tu
rėtų kalėjime tupėti. Taip, tiesa. 
Sakoma, kad didžiuma jos va
dų yra konservatyvus. Taip, tie
sa: Bet šitie konservatyvus, 
kartais sukti vadai sugebėjo iš
būdavote organizaciją, kuriai 
priklausė 1921 m. kone 4,006,- 
000 darbininkų. Jeigu jatt ydos 
Federacijos vadų ,yra pirmon 
galvon kaitos dėl Amerikos dar
bininkų judėjimo silpnumo, tai 
kaip daug ydų, kaip suktųs tu
rėjo ir turi būti vadai tų radi
kalių .* organizacijų, iš kurių 
šiandien, nieko neliko arba* ku
rios vos-vos gyvuoja?

Amerikos Darbo Federa'ciios 
vadai — dauguma jų — yra 
konservatyvus. Taip. Tie va
dai darė ir daro klaidas. Taip 
Bet jie yra konservatyvus ir da
ro klaidas greičiau todėl, kad jie 
yra Amerikos darbininkų judė
jimo produktas. Aplamai imant 
—turint omenėje tam tikras iš 
imtis — galima pasakyti, kad 
unijų yądai yra tokie, kokips 
yra pačios unijos, kokios yra 
darbininkų minios. Taigi Fede
racijos vadų konservatyvumas 
ir klaidos priseina aiškinti mi
nių konservatyvumu, o ne judė
jimo silpnumą vadų konserva
tyvumu ir klaidomis. Supran
tama, vadai (pavyzdžiui, toks 
Gompersas) daro didelės įtakos 
į minias. Bet pats Gompersas 
yra judėjimo produktas.

Todėl j ieškant priežasčių 
Amerikos darbininkų judėjimo 
silpnumo, prisieina j ieškoti jų 
ypatingose Amerikos gyvenimo 
sąlygose.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
samdytojai kovojo prieš darbi
ninkų organizacijas, išgriovė ir 
pastojo kelią ne vienai Ameri
kos darbininkų unijai. Samdy
tojai visose šalyse kovojo su

(Tąsa ant 5-ro pusi.)

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso V abatas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Ne, masa Vii, aš pasakysiu kad cino 
tai jau jame nėra, — įsimaišė Jupiteras:— 
tas vabalas iš aukso, visas iš aukso, ir vi
duriai ir viršus jo iš aukso, aš sakysiu, — 
kaip gyvas niekados tokio sunkaus vabalo 
nemačiau. i

—Labai gal būt, Jupiterai, — atsakė 
Legrandas rimtai —- daug rimčiau negu, 
man rodos, jis turėjo atsakyt tarnui. — 
Bet ar dėlto tau reikia kepsnys deginti?... 
Dažas, — čia Legrandas vėl į mane krei
pės, — dažas jo toks, kad Jupiteras beveik 
pilnai turi pamato taip manyti. Dar nie
kados neteko matyt tokio skaistaus metali
nio žibėjimo, kaip kad žiba to vabalo žvi- 
niai — bet apie tai tu negali turėt supra
timo ligi pats nepamatysi rytoj. Tuo tarpu 
galiu duot tau tik kai kurį nusimanynią 
apie jo išvaizdą.

Tai taręs jis atsisėdo prie stalelio, ant 
kurio buvo rašalas ir plunksna, bet ne
buvo poperio. Pasižiurėjo stalninke — nei 
ten nerado nė sklypelio.

—Tai nieko, — tarė jis, — bus geras 
šitas, — ir jis išsitraukė iš vestės kišenės 
kaž-kokį suglamžytą, purviną popergalį, 
pasiėmė plunksną ir ėmė ant jo braižyti. 
Kol jis braižė, aš pasilikau savo kėdėj ir 
šildžiaus prieš ugnį, nes man vis dar bu
vo šalta. Baigęs braižyti jis, nesikeldamas 
iš vietos, padavė man popergalį. Man tik 
paėmus, staigu lauke pasigirdo urzgimas ir 
draskymas durų. Jupiteras atidarė duris ir 
vidun įlėkė didelis Legrando šuo, niufund- 
lendąs, — šoko man ant pečių ir ėmė gla
monėtis, džiauktis: mylėjo mane, nes kart 
kurtėmis atsilankydamas aš visados jį le
pinau. Gabaus, atsikratęs šuns, aš pasižiu
rėjau į poperį ir, tiesą pasakius, labai nu
stebau pamatęs, ką mano draugas buvo 
ant jo nupiešęs.

—'Nagi, — tariau po valandėlės žiū
rėjimo, — tai ištikrųjų keistas skarabė
jas, begalo keistas — visai naujas man: 
ką nors panašų niekados dar nėsu matęs 
— tai kaukolė, arba numirėlio galva — iš
tikrųjų tas vabalas labiau panašus į kau
kolę negu į kokį nors kitą man matytą 
daiktą.

—Numirėlio galva! — kurčiai atsilie
pė Legrandas. — Ak t— taip — gal būt ant 
poperio jis ir turi šiokio tokio panašumo; 
labai gal būt. Mat viršutiniai du juodi taš
kai atrodo kai akys, ar ne? o apatinis, il
gesnis — butų lyg nasrai; o be to visa jo 
išvaizda yra apvalaina.

—Gal būt ir taip, — tariau. — Bet 
greičiausia bus, kad tu, Legrande, esi ne 
koks artistas. Todėl reikės palaukt ir pa
čiam pamatyt tą vabalą, kad galėčiau su
vokti kaip jis ištikrųjų atrodo.

—Na, jau aš nebežinau, — atsiliepė 
Legrandas truputį lyg užgautas.—Piešiu aš, 
regis, pusėtinai — bent turėčiau neblogai 
piešti, nes turėjau gerų mokytojų, o galvą, 
nesigiriant, turiu irgi ne visai atbukusią.

—Bet jeigu taip, tai tu, bral, juokus 
iš manęs darai, — atsakiau. — Čia paveiks
las kaukolės, pasakysiu dagi kad tai 
visai šauni kaukolė, sulig paprasta musų 
nuovoka apie tokius fiziologijos spesime- 
nus, — deltogi tas tavo skarabėjas tur 
būt ištiesų keisčių keisčiausias pasauly va
balas, jei jis taip panašus į kaukolę. Žinai, 
dėl tokio gyvo panašumo žmoglis gali ka
žin kokių šiurpių prietarų įsigyti. Man re
gis, tu turėtum tą vabalą pavadinti s c ara
bo e u s caput h o m i n i s, ar kaip nors 
panašiai — tolygių pavardijimų gamtos 
istorijose juk netrūksta. Bet kame gi tie jo 
a n t e n n a e*, j apie kuriuos tu imjiėjai?

A n n »n *a e f 1 ūtsiliępė / LegTąn- 
das> lyg imdamas 4. kažko ’u pykti: — man 
regįs kad tu turėtum matyt ir a n t e n u s. 
Aš nupiešiau juos taip aiškiai, kaip kad 
patsai vabalas juos turi, ir to, man regis, 
pakanka.

—Visa tai gali būt, — atsakiau, — tik 
*) Antennae — vabalo ūsai.

aš čia jų vis dėlto nematau.
Ir nebenorėdamas gadinti jam ūpo, 

žodžio nebesakydamas padaviau jam po
pergalį. Man ištikro buvo labai nuostabu, 
kad dalykai taip virto. Negalėjau suvokti, 
delko jis čia širdo, nes, kalbant apie jo va
balo piešinį, jokių antenų visai nebu
vo galima pastebėti, o visas piešinys buvo 
gyvių gyviausiai panašus į tikros kaukolės 
atvaizdą.

(Bus daugiau)

Literatūros žinios.
šviturio Bendrovė, bene viena didžiau

siųjų Lietuvoj knygų leidimo įstaiga, iš
leidusi iki šiol nemaža įvairios literatūros 
knygų ir mokslo vadovėlių, dabar skalbia
si atidavus spaudinti šiuos naujus veika
lus — daugiausia verstus iš svetimų kal
bų:

1. Ig. Končiaus Meteorologija. Iliust
ruota.

2. V. Schenicheno Gyvenimo fizika.
Iliustruota. L į'' 1 < /'

3. J. Turgenevo įvykiams beįvykstant 
(Nakanunie).

4. L. Tolstojaus Kreicerio sonata. /
5. N. Gogolio Kalėdų naktis Baubas 

(Vijas). Apsiaustas Nosis.
6. Mark Twaino Tomo nuotykiai.
7. E. Elliso Kaučiuko ieškotojai.

8. H. Beecher-Stowe Dėdės Tomo tro
belė.

9. J. Swifto Gulivcro kelionė.
10. N. Rubakino Negyvenamoje sa

loje.
11. V. Bonselso Bitė Maja.
12. F. Schillerio Klasta ir Meilė, žmog

žudžiai.
13. M. Maeterlincko Tentažilio mirtis. 

Viduj. Sesuo Beatrisa.
14. V. Goethės Egmontas. Torkvatas 

Tąsąs.
15. J. Žulavskio Ijole.
16. St.Pšybyševskio Gyvenimo puo

tą. Amžinoji pasaka.
17. Lord Dunsanyo Kalno dievai. Ka

ralius Argimenas ir nežinomasis karžygys. 
Dangaus vartai.

18. K. Glinskio Kruvinos 'Jungtuves.
19. Reuttaites Lietuvos apsakymėliai.*

Knygų vertėjai skelbiasi Kauno laik
raščiuose apie savo verčiamuosius dar
bus: J. P. esąs išvertęs Elzb. Šojien’ės ro
maną “Baltoji Vergė” (XX amžiaus geda); 
Pr. Kv. išvertęs Bernardo Shaw’o istorinę 
komediją “Cezaris ir Kleopatra” ir melo
dramą t “Atskalūnas” (Velnio mokinys); 
E. Ma—lyte išvertusi iš lenkų kalbos M. 
Rad^evičaites “Szary proch” (Žemes dul
kės) ; Mok. J. Naujokaitis verčiąs Dosto
jevskio “Unižennyje i oskorblennyje.”
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Kodėl Amerikos Darbinio 
ky Judėjimas Atsilikęs

MtTVVA

gaudymui” 
— tai gali

COLUMBIA GRAFONOLAS 
IR VISOKIE REKORDAI

Šilkinių marškinių, skrybėlių ir 
kaklaraiščių.

Atdara krautuvė vakarais iki 9 
vai. nedėlioms iki 2 po pietų.

Kviečiu visus lietuvius atsilanky 
ti ir persitikrinti.

Čia yra didelis pasirinkimas vai 
kų siutų.

nuo pramones
Pramones ir 

didžiuliuo-

t. y. ėmė ukius, ėjo biz- 
arba šliejosi prie

didžiumoj paprasti
Labai maža dalis 

Kodėl gi neor- 
? Atsakymas:

Kada gatvekaris bus pravestas pro šalį virš minėtų 
lotų (kurio laukiame netrukus) tada Tamsta neparduo- 
si nei už kelis kartus tiek, kiek dabar moki už šituos lo
tus šitoje apielinkėje.

Didžiausias išpardavimas lotų, prasidės Gegužio (May) 
30tą dieną, 1923 (Decoration Day).

ANT lllth IR SPRINGFIELD AVĖ., ARTI KAZIMIE 
RINIŲ KAPŲ, ROZENSKI’S ADDITION TO 

MT. GREENWOOD, ILL.

Džiaugiasi atgavusi svei 
kata su pagelba Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Com
pound.

grantų buvo tik 3 nuošimčiai 
analfabetų (t. y. nemokėjusių 
nė skaityti, nė rašyti), tai iš 
naujų immigi'antų grupės buvo 
tik 35 nuošimčiai tokių, kurie 
mokėjo skaityti ir rašyti.

Apart to, prisieina nurodyti 
dar ir tas faktas, kad ypatingai 
daug naujųjų immigrantų at
vykdavo skaitlingai pramonės 
gaivumo laiku. Gi pradedant 
apsireikšt kriziams, žymi tų 
imigrantų dalis grįždavo atgal 
ten iš kur buvo atvykusi. To-

Atidarymas Naujo 
Subdivižino

Nori pagelbėti 
kitoms moterims

‘senobinė” (t. y. šiaur- 
Europos immigracija 

immi- 
davė 

. nau- 
nuo-

kito jo bonkp Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musu Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER k CO. 

104-114 South 4th St.
Brooklyn. N. Y. ____

Užlaikau geriausius drapanas, 
kokios randasi tik didžiausiose 
krautuvėse. Pritaikau kelnes prie 
senų siutų.

Lietus ar giedra išpardavimas vistiek prasidės nuo 
10 vai. rytmetyj, virš minėtą Decoration dienoj. Subdi- 
vizija bus papuošta vėliavomis ir savininkas su savo 
pagelbininkais bus ant. vietos, Branch Ofise, 3-čias na
mas į rytus nuo Bitino, Mt. Greenwood, III.

Del platesnių informacijų kreipkitės prie
M. ROZANSKI,

3301 So. Halsted Street,

kiems immigrantams svarbu bu
vo sutaupinti kuo daugiau pini
gų juo trumpiausiu laiku. Apie 
streikus, apie organzacijas jie 
neturėjo laiko galvoti. O jų at
vykdavo pradedant nuo 1880 
metų tiek, kad jie sudarė neiš
semiamų šaltinį pigios ir malo
nios kapitalistui darbo pajie- 
gos. Aaišku, kad suorgani
zuoti tokius elementus Ameri
kos darbininkams buvo yriu 
sunku, kai kurie žmonės mano, 
tiesiog neįveikiama užduotis.

Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo, 
rime ligonius su pagelba X-Ray. 
roskopu ištiriame kraują, 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ^ie- 
patyrusiais daktarais, 
yra dėl to pertrumpas. ' 
teisingą pažinimą ligos, 
galima užbėgti ligoms už akių, 
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite | vidų savo

vyne1 
nin ir t.t 
tuolaikinio Amerikos darbinin
kų judėjimo. O tas judėjimas 
seniems immigrantams buvo ne 
naujiena: Anglijoj, Holandijoj, 
Vokietijoj, Belgijoj ir kitose 
vakarų šalyse ir šiaur-vakarių 
Europos šalyse jie turėjo savo 
judėjimą, suprato jį, pritarė 
jam.

Kas kita su naująja immi
grantų grupe. Dauguma rusų, 
lenkų, lietuvių, slovakų, vengrų, 
italų ir ateivių iš Balkanų šalių 
buvo sodiečiai, turėjusieji ma
žus gyvenimo reikalavimus. Di
delėj didžiumoj jie patapdavo 
(turiu omeny immigrantus, kur 
rie atvyko į J. V. iki Didžiojo 
karo) paprastais darbininkais. 
Kuomet tarp senobinių immi-

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu savo drau

gam ir pažįstamiem, kad ati
darau gražų summer resorts. 
vasarnamį. Užlaikau švarius 
kambarius, duodu gerus pietus 
ir skanių gėrimų dėl svečių. 
Labai graži vieta praleisti va
saros karščiams, prie ežero 
Fox Lake; nuo Union stoties 
Adams ir Canal iki Fox Lake. 
Automobiliais, Waukegan Ro- 
ad, Mihvaukee Avė.,

M;m. J. ZIECK, 
New Neppersink Hotel

Lotai yra labai dideli: plotis 60 ilgis 122 pėdos. Da
bar iš pradžių parsiduos labai pigiai ir lengvais išmokė
jimais, tik $50 dabar, o likusius po $5 ar $10 į mėnesį, o 
nepasijusi kaip paliksi savininku nuosavybės — ir sau
giausias investinimas pinigų į žemę tokioje vietoje, kur 
trumpoj ateityj jūsų pinigai kelis kartus pasidaugįs.

ties, kad jie nėra labai pavojin- 
Įgi organizuotų darbininkų ko
voms su kapitalu, žinoma, ge
rai butų paėmus ir juos orga
nizacijų globon, bet darbas ne
lengvas. Bepiga Vokietijos ar
ba Britanijos unijoms, kur gy
ventojų išpuola po 240 arba 389 
žmonės vienai myliai.

Bet rasi dar svarbesnė kliūtis, 
dėl kurios palyginamai menka 
dalis šios šalies darbininkų yra 
organizuota net svarbiuose pra
monės centruose, bus immigraci
ja. Nuo 1820 iki 1920 metų 
(priskaitant ir 1920 į Jung. 
Valstijas atkeliavo 33,654,803 

| immigrantų. 1920 m. čia gyve
no 13,712.754 žmonių, gimusių 

I kitose šalyse. Mi'lžininšką šitą 
[immigrantų dalį sudarė darbi- 
I pinkai 
| darbininkai 
jų organizuota, 
ganizuojama jų 

[sunku juos suorganizuoti.
Ar taip jau sunku yra organi

zuoti immigrantus? Well, dėl 
to eina rimtų ginčų. Nurodoma, 
kad atvykstantys immigrantai 
yra turėję ir savo šalyse darbi
ninkų Judėjimą. Nurodoma, 
kad tūli immigrantai patys pri
klausę uriijoms, kitus pasiekusi 
organizacijų propaganda ir t.t.

Reikia sutikti su kaltinimais 
Amerikos Darbo Federacijos, 
kad ji nėra dėjusi iki šiam 'lai
kui daug pastangų, idant orga
nizavus ateivius, ypač papras
tuosius darbininkus. Bet, ant
rą pusę vertus, reikia pripažinti 
ir tas faktas, kad ištikrųjų im
migrantų organizavimas yra la
bai sunkus uždavinys. Prisižiu- 

I rėkime patiems immigrantams.
Immigrantus prisieina pa

skirstyti į dvi grupes: vienon 
reikia paskirti šiaur-vakarių ir 
vakarų Europos immigrantai: 
Danai, Anglai, škotiečiai, Vokie
čiai Skandinavai, Francuzai. 
Pirm 1883 m. jie sudarė 95 nuo
šimčius visų atkeliaujančiųjų 
Amerikon.

Bet nuo 1887 metų prasideda 
vis didesniame skaičiuje immi
gracija iš kitų Europos kampų, 
būtent: iš Rusijos, Lenkijos, 
Austrijos (ypač Galicijos), Ita
lijos, Vengrijos ir iš Balkanų 
salų. Nuo 1895— iki 1901 me
tų imigrantai iš vakarų ri šiaur
vakarių Europos daug-maž lygi
nosi skaičium immigrantams iš. 
pietryčių Europos. Tečiaus jau 
1901 m. 
vakarių 
davė tik 24.7 nuošimčių 
grantų, kuomet “naujoji” 
75.3 nušimčių. O 1907 m 
joji immigracija sudarė 81 
šimtį visų immigrantų.

Kuo gi skirėsi tie dvi immi
grantų grupi?

Ankstyvieji immigrantai ke
liavo Amerikon tikslu apsigy
venti čia visiškai. Atvykę, apsi
dairę, apsistoję jie arba stengėsi 
pasinaudoti “progomis”, kurių 
taip apščiai teikė “naujoji te

lš tų vėlesniųjų immigrantų 
grupės reikia betgi išimti žydus, 
kurie savo inteligentiškumu ir 
energija sudaro tiesiog nugar
kaulį ne vienos Amerikos darbi
ninkų unijos. f

Nepaprastos gyvenimo pro
gos, milžininškas šąlies plotas 
ir immigracija, rodosi, labiau ir 
sulaikė Amerikos darbininkų ju
dėjimo augimą, negu blogieji 
vadai ,apie kuriuos šiandie taip 
daug kalba komunistai.

—Jurgsi Spurgis.

Del Jūsų sveikatos
Chirdpractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu nėr 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

Mes turime visokių deimantų, laikrodėlių ir auskarų.
Mes parduodame deimantus ir žiedus 25% pigiau negu bile kitas kokis 
laikrodininkas.

Mes importuojame musų deimantus tiesiai iš Europos.
Užlaikome visas Coluiųbia' mašinas ir rekordus.
E 7603 — Kaipgi gražus, gražus.
E 7868 — IŠ Virbaliaus į Kauną. - J
E 7669 — Laukiniai.
E 7025 — Noriu miego.
E 4716 — Laiškas nuo Barbutes.

Kalbame Lietuviškai.
Ateikite ir pirkite. Mes parduodame ant lengvų išmokėjimų.

darbininkų organizacijomis vi
sais prieinamais budais. Sam
dytojai nebuvo ir nėra išimtis.

Viena svarbiausių priežasčių 
Amerikos darbininkų judėjimo 
silpnumo buvo ir žymioj dalyj 
užsiliko iki šiol
tas Amerikos gyventojų indivi
dualumas. Dalykas tame, kad 
iki pastarųjų laikų Amerika bu
vo šalis “progų 
Viena tokių progų
mybė įsigyti žemės sklypą. Ir 
visi energingesnieji ateiviai, ku
riem tik įkyrėdavo miestas, ga
lėjo “traukti” ir “traukė” į va
karus. Traukimas į vakarus tę
sėsi iki pat 19-to šimtmečio ga
lo. Tie energingieji darbininkų 
elementai Europoj veikiausia 
butų tapę darbininkų judėjimo 
avangardu. Amerikoj gi jie ar
ba ėmė faunas (homesteads). 
arba ėjo į biznį — atidarinėjo 
krautuves, ėmėsi < kontraktų, 
griebėsi kitokio biznio. Šitoji 
progų gaudymo dvasia dar nėra 
išnykusi ir šiandien. Tik pasa
kykit, kuris energingesniųjų 
Amerikos jaunuolių dar ir šian
die nesvajoja tapti biznierių, 
pralobti ? Tai buvo ir žymioj da
lyj tebėra taip aiški amerikie
čių (jų tarpe ir ateivių) ypaty
be, kad į ją atkreipia domę kiek
vienas Amerikos istorijos s t u- 
dijuotojas. šitokia dvasia yra 
neprielanki bendroms kovoms 
darbininkų organizacijose.

Kita priežastis organizuotų 
Amerikos darbininkų judėjimo 
menkumo yra milžininškas šalies 
plotas. Gerai žinoma, kad dar
bininkų judėjimo augis labai žy-1 
miai prilkauso 
koncentracijos, 
prekybos centruose 
se miestuose darbininkai, apla
mai imant, būna geriau organi
zuoti, kaip mažuose miesteliuose 
arba tose vietose, kurios yra 
skystai apgyventos. Dabar pa
lyginkime Jung. Valstijų plotą 
ir jos gyventojų skaitlių su kitų 
pramoningų šalių plotu ir jų 
gyventojų skaitliumi. Vokieti
joj, kuri užima 185,889 ketvir
taines mylias (angliškas), 1919 
m. buvo 59,858.284 gyventojai. 
Kiekvienai myliai išpuolė 239— 
210 gyventojų. Britanijos salos 
apima plotą 121,633 ketvirtai
nių mylių, o gyventojų čia buvo 
47,307,601. Kiekvienai myliai 
išpuola kuone 389 gyventojai 
(1921 m. sąskaita). Tuo tarpu 
Jungtinėse Valstijose, kurios 
užima 3,026,789 ketvirtainių 
mylių plotą, 1920 m. gyventojų 
buvo 105.710. Reiškia, vienai 
myliai išpuola vos 35^ gyvento
jų (skaitlinės imtos iš “The 
\Vorld ALmanac’, 1923). j 

Pasiekti, suorganizuoti išsi
blaškiusius milžiniškame plote, 
dažnai mažuose miesteliuose ma
šinistus, dailydes, šaltkalvius, 
siuvėjus, mūrininkus etc. — ku
kių milžiniškų išlaidų reikalin
ga! Suorganizuoti juos yra dar 
sunkiau ir todėl, kad jie gyvena 
nutolę nuo plačiojo gyvenimo 
vieškelio ir nejaučia, taip opiai 
reikalo organizuotis, kaip, saky
sime, jaučia jį New Yorko arba 
Chicagos amatninkai arba pa
prasti darbininkai. Suprantama, 
kad, iš kitos pusės, nei* organi
zacijos nemato taip didelio rei
kalo pasiekti smulkiųjų mieste
lių darbininkus dėl tos priežas-

Vyrišką Drapaną Pavasarinių 
ir Vasarinių Siutą

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

FRANCE May 23, June 13, July 4 
PARIS June 6, June 27, July 18 
LAFAYETTE June 23, August 4 

NEW YORK, HAVRE-PARIS 
8UFFREN ...................................... May 28
ROCHAMBEAU .......................... May 31
CHICAGO ..................................... June 2
ROU8S1LON .............................. June 21

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

LA BOURDONNA18 .................. June 9
Raitykite dėl žingeidžios aprašomos 

knyjrut^B jūsų vietiniui 'agentui arba i 
tlidjii Ofise 19 State Street New York.

Nuvyk skaus- 
mą šalin!

Raišas petys, meš- 
lungiškaa trauky- 
mas muskulų, iš- 
tarytas sąnarys— 
visuomet yra drau- 

tgK?* gaiš didelio Skaoa- 
mo. Tačiau patry- 

-* Ja nūs truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai padalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nuaipir-

HANKAN JEWELBY & GRAPHDPHONE CO. INC.
2209 W. 22nd St., netoli Leavitt 

PRITAIKOME AKINIUS

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydynvas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų prašalinto- 
jas.

Nerviškumo apsireiškimų 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija;
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Chicago, III. — “Aš esu pasirengusi 
rašyti kiekvienai moteriai ir merginai 

kurios kenčia ntio 
tokių nesmagumų 
kokius aš turėjau 
pirmiau. Aš var
tojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound. 
Mano nugara vi
suomet skaudėda
vo, taip kad aš ne
galėjau dirbti savo 
namų darbo ir aš 
dar turėjau kitus 
nesmagumus nuo 

silpnumo. Aš buvau tokiame stovy
je per metų eiles. Mano švogerka 
pradėjo vartoti Vetetable Compound 
ir rekomendavo man pabandymui. 
Nuo to laiko aš pradėjau vartoti ir 
man pagelbėjo labai puikiai. Aš už
laikau savo namą ir šalę to dar galiu 
dirbti daug darbų”. — Mrs. Helen 
Sevcik, 2711 Thomas St., Chicago,' III.

Moterįs kurios kenčia nuo moteriš
kų nesmagumų, nugaros skaudėjimų, 
nereguliariškumų, šiaip skaudėjimų, 
nusilpnėjimų, turi vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Ne
tik kad ji yra puiki gyduolė, kaip pa
rodo šiame atsitikime, bet daugiau 
kaip penkiasdešimts metų tokie pat 
atsitikimai buvo reportuojami per 
tūkstančius moterų.

Mrs. Sevcik yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai ir merginai 
kurios kenčia nuo tokių nesmagumų 
ir atsakys visus klausimus kokius tik 
jos paklaus.

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 
specializuojantis gydyme utsisenėjusių 
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 Europinis 
gyduolės “914“

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

Eleclro-Medical Ooctors
134 8i« Wabash Ate., Chteago, 1H.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 8e- 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ja nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

$1OX-RAY$1
EGZAMINACIJA

To- 
iiu- 

Mik- 
šlapumą ir t.

nes gyvenimas 
Per ankstybą ir 
i, labai tankiai 

taip-

SEVERAS

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
5fciMYNŪ5 SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPILJS, !OWA



fi

Dabar Yra Laikas 
Pirkti

Jūsų Pinigingą - Apšildymo ir elektrinius 
reikmenis, kol kainos dar nepakilo iki debesy

I SS '

Sveikatos Dalykai

NAUJIENOS, Chicago, HL Antradienis, Geg. 29, 1923

I• ..... t»»i •,

Mes esame šiandien didžiausi pardavinėtojai 
naujo ir vartoto plumingo ir apšildymo reikme
nų. Priežastis tam yra, kad mes patįs perkame 
didelį apštį pinigais. Todėl duodame progų jums 
sutaupyti, nes mes patįs galime daugiau sutau
pyti pirkdami už pinigus. Mes prisilaikome sa
vo motto kainose.

GERUMAS IR PATARNAVIMAS VISUOMET
Apskaitliavimų ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
Namas tūkstančių bargenų

Sol-EIlis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės. } 
Telefonai: Victory 2454-4356

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

f KALENDORIUS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerų tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” aut 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

MUSES LIGŲ NEŠIOTOJOS.

Geriausias būdas išnaikinti 
muses yra pradėti ir tęsti tik
rą kovą su jom. Tik bendrom 
visų gyventojų pastangom su 
pagelba sveikatos departamen
to ir miestinių organizacijų 
musės gali būt išnaikintos.

Kaip ilgai musių veisimo 
plotai rasis, nebus galima jas 
išnaikinti, todėl pirmų pir
miausia reikia tas vietas iš
naikinti. Tas reiškia, jog kiek
viena apielinkė turi būti šva
riai užlaikoma, reikia panai
kinti sukrovimus išmatų ir 
mėšlų, ir reikia žiūrėti, kad 
išmatoms butų tinkama vieta. 
Kuomet mes suprasime, jog 
nuo mažiausių purvų musės 
atsiranda, tada stengsimės tuos 
purvus išnaikinti.

Visos namų išmatos turi bū
ti laikomos uždengtuose in
duose, kurie ne ilk neprieis 
musių, bet ir neprileis kitų 
brudų. Krūvos išmatų daržuo
se yra priežastis musių veisi
mos. I

Sietais aptaisyk namų lan
gus ir duris. Tie sietai, jeigu 
tinkamai aptaisyti, neįleis į 
namus 95% musių. Jeigu ne
galima^ visus kambarius sie
tais aptaisyti, tai nors valgo
mąjį kambarį ir virtuvę. Rū
pestingai reikia žiūrėti ligonių 
kambarius, ypatingai jei liga 
užkrečiama, šydrais apdangs- 
tyk valgomus daiktus namie 
ir krautuvėse.

“Formaliuos” yra pavojin
giausias nuodas* musėms. Į 
lėkštutę įdėk pusę vandens ir 
pusę “formalino”, ir visus ki-

tus skystimus iš kambario iš
nešk. Kai musė neras kitokio 
skystimo, turės gerti “forma- 
liną” ir nuo to stips.

Žmonės turėtų suprasti svar
bą naikinti muses pačioj pa- 
vaisariol pradžioj, nedaukliant 
vasaros.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

°£trT.i DR. H. A. BROAD ' ^rmit^f/8219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madioon St., kamb. 1202. Kampas State gat 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

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

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporactjn Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

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

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta Jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti / išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastj Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chfonišką vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir Slapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligą jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

DR. J. VAN PAING 
, Ofisais ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILTj 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

Nuža-Tone
Pasekme po 20 f ienų 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisb 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiffinan-\ 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
gęs! visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos*, nusilpne- 
jimas ttervu ir negalėjimas mieRUoti, paeina nuo stoka nervu 
pajieROs. akiato vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegoa, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknaa, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. .

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems 1 Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
bttVMUSUeABSOLlUTlAKA GVARANCIJAj Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkute*, arba šešius menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ubui! užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną cente. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 29 — 1018 So. Waba.lt Avė., Chicago, III. I z

1 Gerbiamieji: įdedu Čionais $ 
Nuga-Tone. ,

ir meldžiu prisiųsti man bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

fiestas............ ......... .............. .......... ... . . Valstija. •••••••••••.••• • • •

I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic birž. 2; birž. 23; liepos 14 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21 
Homeric — June 16; July 7; July 28 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
*Mongoha June 7; July 12; Aug. 16 
Mrnnekahda Jun. 14 Kroonland Jun. 21 
"Manchuria June 28 Finland July 5

ANaujos 3 klesos kajutos
Greiti sfsijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland June 13; July 11; Aug. 8 
Zeeland June 20* Lapland June 27 
Pradedant liepos 11 d. išplauks 11 v.r. 
*10 A. M.

z *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.

Jo s k r and i s ir nervai 
dabar geri.

Sakosi jaučiąsis 20 metų 
jaunesnis esąs.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubals 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai (rengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North Gerina n Lloyd 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

, Ponas W. T. Wood iš Nashville, 
Tenn., sako: “Aš buvau nervuotas ir 
sugriuvęs ir maniau, kad kas nors, 
atsitiks, nuo pusiaunakčio negalėda
vau miegoti. Aš paėmiau Nuga- 
Tone’o bonkelę ir tas man tuoj prida
vė ūpo ir gero jausmo. Esu 68 metų 
ir jaučiuosi 15 ar 20 metų jaunesnis 
esąs. Mano darbas darė kliūtį vidu
riams ir nervams, bet dabar aš neturiu 
jokios kliūties. Sveriu daugiau ne
gu kuomet sverdavau per 25 metus.” 
Nuo skrandžia ir visų kitų virškinimo 
kliūčių, vidurių užkietėjimo, nervišku
mo ir apskrito sugriuvimo nerasi nie
ko geresnio per Nuga-Tone’ą. Pamė
gink jį pats ir įsitikink. Vienam pil
nam mėnesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tone’ą pardavinėja visi geresni aptie- 
kininkai pozitingai garantuodami, kad 
suteiks pilną patenkinimą arba pini
gai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelės), arba pa
sius jį tiesiog apmokėtu paštu Natio
nal Laboratory, 1038 S. Wabash Avė., 
Chicago, pasiuntus jiems $1.00,

AR SKAITEI

“MAGARYČIOS”?
Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai 
Lietuvos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia, 
plunksna nupiešta daug įdomių, naujų pa
veikslų.

Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos.
“Magaryčios”, — tai tikros magaryčios.
Jų kaina — 50 centų.

NAUJIENŲ GNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Numažinta kaina rūbai j
Pasididinus musų bizniui, mes ga-: 

lime sumažinti savo uždarbį. Juo | 
daugiau jus darysite su mumis biznio,« 
tuo mes galėsime parduoti jums savo | 
tavoms pigiau. Mes turime pilną j 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su- j 
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, 
<fNumažinta 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.

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto t 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles
DAVID RUTTER & CO J 

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii ratai!

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
................. ............. - .............

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiąe- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

For Beautiful 
k, Ejrez
Mate the Ūse ot 
Murinę a Daily Habit 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmleas, Enįoyable.
Sold by ai! Druggists. Write for Booklet,

MURINĘ CO., 9 Eait Ohio Street, Chicago

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padalysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, UI.
i iii/

<•
I

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

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

r—SURASTA-!
ANT GALOi

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., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojaL

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 j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas 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. Nedilioj 

9 iki 12 a. hl

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Mes taipgi turime visų 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su- 

grųžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bįle kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

^ Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chronifiko
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

ii
Privatinių
Lizą
Jeigu jus turit* bite kokią ligą, 
nenusiminkit*. Atvažiuokit* kad 
Ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. R. M. ROSS
35 South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearbom St) 
Imkite etevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 596( 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEBIMTS METŲ TOJB 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia yi*ta 
ligonių atsilankymui. |

Waba.lt


Antradienis, tfeg. 29, 1923 , CHcMgn, Ifl.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nubaudė milionierių už 
pergreitą važiavimą; iš
eidamas pasiėmė teisėjo 

. skrybėlę.

Policistas Robert McCauH su
stabdė pergreit važiujontį auto
mobilistą ir rengėsi jį areštuoti.

“Aš esu Herman A. Nicholls, 
Armouro kompanijos vice-prezi- 
dentas,” pareiškė automobilis
tas.

“Labai puiku”, atsakė policis
tas. “Mums labai' malonu ma
tyti naujus žmones. Jums bus 
geriausia sų manim keliauti į 
policijos stotį.”

Teisėjui John F. Boyer p. Ni
chols pasakojo, kad jisai nema
nęs, jog taip greit važiavęs — 
New Yorke esą taip priimta va
žiuoti.

“Penkiolika dolerių ir teismo 
išlaidos”, pareiškė teisėjas. “Se
kama byla”.

Kelioms minutėms praėjus tei
sėjas užsidėjo skrybėlę ant gab

Mirė birželio 4 d., 1922 m. Me
tų sukaktuvių pamaldos atsibus 
gegužio 30 d. (Vainikų Dienoj) 
Visų Šventų bažnyčioj Roselan- 
de, 7:30 vai. iš lyto. Užkvie- 
čiu gimines, draugus ir pažįsta
mus, dalyvauti pamaldose, o pa
skui važiuosim ant šv. Kazi
miero kapinių, bus pašventini
mas kryžiaus ant velionio kapo. 
Velionis paėjo iš Bajoralių kai/ 
mo, Salantų par., Kretingos ap. 
Mielas vyre ir tėveli ilsėkis ra
ntei šioj šalies žemelėj. Nuliu- 
dusi žmona su vaikučiais

Barbora Meškienė ir brolis 
Leonas Meškis.
10531 Edbrooke Avė.

A. t A.
BRONISVAS V1ŠNIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 24 d., 10 vai. ryte sulau
kęs amžiaus* 38 metų, velionis 
mirė Milwaukee, Wis., iš kur 
tapo parvestas j Chicagą prie 
sesers Hellenos Kazlauskienės. 
Velionis paėjo Raseinių ap. Kel
mės parap., Dvarvičių kiemo. 
Velionis paliko moterį ir dvi 
dukteris Lietuvoj ir viena sese
rį, ir 3 seseris Amerikoj ir 10 
pusbrolių visi Amerikoj. Laido
tuvės atsibus 31 d. gegužio, ket
verge, 10 vai. ryto, iš namų, 
1812 S. Halsted St. į lietuvių 
Tautiškas kapines. Giminės ir 
visi pažįstami prašomi maloniai 
dalyvauti laidotuvėse. Palieka
me nulidusios seseris ir švoge- 
riai: Amelija Palankiškienė, 
Stanislava Lieleikienė ir Hellę- 
na Kazlauskienė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
dėlioję, 'geg. 27 dieną 6:30 vai. 
vakare. Velionis Andriejus pa
ėjo iš Paberžių sodžiaus, Jasna- 
vos parapijos, Kėdainių apskri
čio. Senas 59 metų; paliko/di- 
dėliame nuliudime moterį Cną 
sūnų Juozapą ir dukterį Adelę. 
Laidotuvės atsibus; pėtnyčioje, 
June-Bijįželio 1 dieną, 8:30 iš 
ryto bus išlydėtas iš namų 1826 
W. 46 St. į Šv. Kryžiaus bažny
čią ir į šv. Kazimiero kapines. 
Visi giminės ir pažįstami širdin
gai kviečiami dalyvauti.

Ona, Juozapas ir 
Adelė Dirdai,

vos. Skrybėlė uždengė net jo 
ausis.

“Kad jus šimts pypkių!” su
šuko teisėjas. “Tai jau trečių 
skrybėlę aš prarandu šį mėnesį”.

Matoma, Nichols išeidamas 
pasiėmė teisėjo skrybėlę, o savo 
paliko.

Prie Municipal Pier sta
tys milžiniškus namus.
Namai atsieisią $10,000,000.

Jau yra išdirbta planai staty
ti prie Municiapal Pier milžiniš
kus namus. Tie namai busią 
naudojama parodos reikalams. 
Visas pirmas aukštas busiąs už
imtas lokomotyvais, vagonais, 
etc.

Tie namai priklausysią še7 
šiems didžiausių namų ir atsiei
sią $10,000,000.

Teosofų konvencija.

Aname gyvenime irgi esanti 
prohibicija.

Sherman viešbutyje teosofi
jos sekėjai laike konferenciją. 
Susirinko jų apie 700.

Teosofai tiki pomirtinį gyve
nimą. Bet jų supratimu, po
mirtinis gyvenimas mažai kuo 
tesiskirs nuo žbiniško gyveni
mo. Tik aname gyvenime ne
busią ajaus, papirosų ir kitų 
nereikalingų dalykų. Ir po 
mirties evoliucija eisianti sa
vo keliu, kol žmogus nepa
sieksiąs tobulybės.

Amerikos Teosofų draugijos 
prezidentas H. J. Budd aštriai 
kritikavo William J. Bryan’ą 
už jo atakas ant evoliucijos. 
Jis pareiškė, kad Bryan nič 

nieko nenuvokia apie evoliu
cijos teoriją. Conan Doylc’o 
spiritualizmas irgi buvo smer
kiamas konvencijoje.

Chemikai analizuos mer 
gaitėms pardavinė

jamus cigaretus.

Pietinėj mfestb dalyj paste
bėta, kad pradžios mokyklas 
lankančios mergaitės ruko ko
kius tai ypatingus cigaretus. 
Tyrinėjant pasirodė, kad tie ci- 
garetai pardavinėjama saldai
nių krautuvėse. Cigaretai va
dinami “Smokus”. Jie daroma 
ne iš tabakos, o iš^kokių tai 
kitų žolių.

Cigaretai liko perduota Svei
katos Departamento chemi
kams ištirti, ar jie 'yra pavo
jingi sveikatai, ar ne.

Unijos viršininkai galės 
skelbti streiką.

Elevatorių darbininkai įgalios 
savo viršininkus skelbti 
streiką.

Gatvekarių darfripinkų de
rybos su kompanija dar tebe
sitęsia. Maža vilties, kad jos pa
sibaigs geruoju — greičiausia 
bus paskelbtas streikas. Bet 
tokiame atvėyje numatoma pri
sidėjimas prie streiko ir eleva
torių dartrininkų. Vieųpk ęle- 
vatorių darbininkai streiko 
klausiniu specialinio mitingo 
nešauks. Jie paves unijos vir
šininkams skelbti streiką, jei
gu bus reikalas.

Areštu komedija.
Vieni kitiems išpirko varan- 

tus.

Teisėjo Joseph Burke kam
baryje buvo sulošta tikrų tik
riausia komedija.

Tos komedijos priežastimi 
buvo Jean Kervver, 28 metų 
brunetė ir šokių mokytoja. 
Ji pareiškė teisėjui:

“Aš noriu išimti varantą 
Frank Herman’ui, šoferiui, ku
ris gyvena po Nr. 5336 Mary- 
land Avė. Su juo yra kas tai 
negera. Kadangi jis myli ma
ne, tai jis mano, kad gali se
kioti paskui mane visą dieną. 
Aš negaliu niekur išeiti, kad 
nedšgfirdus jo automobilio se
kant paskui mane.”

Varantas buvo išduotasSr į 
teismo kambarį liko atvestas 
Frank Herman, apie 30 metų 
vyras.

“Jus neprivalote tokių budu 
persekioti moterų” — pradė
jo teisėjas.

“Persekioti ją?” pertraukė 
teisėją Herman. “Aš esu jos 
širdukas ir duodu jai užlaiky
mą. Ar aš neturiu teisės pri
žiūrėti, kaip ji praleidžia ma
no pinigus? Teisėjau, ar nu
mylėtinis neturiu jokių teisių 
net tada, kai jis duoda pini- 
gų?”

P-lė Kerwer pašoko ir no* 
rėjo atsikirsti. Bet kaip tik 
tuo laiku į teismą įėjo kita 
brunetė, p-ia Cady.

“Ta p-lė Kerwer nori pavi
lioti mano vyrą”, pareiškė p- 
ia Cady. “Kadangi mano vy
ras besimokydamas įšokti ap
kabina ją, tai ji mano, kad 
jis gali ją glamonėti ir apsi
kabinti bile kurioje kitoje vie
toje. Aš noriu varanto.”

Buvo išduotas naujas varan
tas.

P-lė Kervver pašoko ir pa
reiškė :

“Aš jos vyrą mokinau tik 
šokių, — ir nieko daugiau. Mu
du niekuomet nebuvova arti 
susiglaudžiusiu nė šokių salė
je nė kur*‘kitu?;1 Teisėjau, iš- 
duokite varantą ir jos vyrui, 
o jis patvirtins mano žodžius.”

Po mažo svyravimo teisėjas 
išdavė ir trečią varantą.

Kai atsirado tiek areštams 
kandidatų, teisėjas nutarė už
baigti reikalą.

“Aš nežinau, kaip tą areštų 
komediją užbaigti,” tarė tei
sėjas. “Jus dabar eikite namo 
ir ateikite pas mane birželio 
20 d. O tuo tarpu aš pažiūrė
siu, ką aš galėsiu surasti įsta
tymų knygose apie tokius da
lykus.”

Nušovė išradėją.
Išradėjas puolęs peiliu savo 

geradarį, kuris priverstas bu
vęs revolveriu gintis.

Vakar į Bernardo ligoninę 
liko nuvežtas mirštantis išra
dėjas.

Tuo išradėju yra Emerson 
Dunlap, 39, metų amžiaus 
(6236 Wentworth Avė.). Jį nu
šovė George Fisher (1326 W. 
98th St.), biliardinės savinin
kas.

Dunlap išradęs kokį tai elek
trinį prietaisą, bet dar nebu
vo užpatentavęs. Pinigus ty
rimams davęs Fisher. šešta-

dienio vakare Dunlap pašaukęs 
telefonu savo rėmėją ir papra
šęs atlankyti jį. Ęisher nuva
žiavęs. Dunlap buvęs visai gir
tas ir pareikalavęs daugiau pi
nigų. Dunlap pareiškęs, jog 
apie pinigus nenorįs kalbėti 
— girdi, pirma išsipagiriok, o 
tada ir apie pinigus bus gali
ma kalbėti. Tąsyk Dunlap 
stvėręsis peilo. Besigindamas 
Fisher paleidęs šūvį, kuris mir
tinai sužeidęs Dunlapą.

Fisher pats atėjo į policijos 
stotį su trimis žaizdomis ant 
veido. v M ,

Penki gaisrai Engle- 
wood distrikte.

Vakar naktį Engtevvood dis
trikte ištiko penki gaisrai. Spė
jama, kad tai piktadarių dar
bas. Kai kurie matė automo
bilių, kuriuo važiavo trys vy
rai. Esą toks automobilius bu
vo matomas prie kiekvieno iš
tikusio gaisro. Tat ir manoma, 
*jog tie trys vyrai padeginėjo 
namus.

Prie 1119 W. 59th sudegė 
garažas ir penki automobi* 

liai.
Padegimai, policijos many

mu, buvo daromi tuo tikslu, 
kad nukreipus žmonių domę, 
nes tame pat distrikte kaip tik 
gaisrų laike liko apiplėštos ke
lios gražnų krautuvės.

Surado vaistą nuo sme
genų ligos.

Chicagos Public Health Insti
tute skelbia, jo liko suras
tas vaistas smegenų ligos 
paresis gydymui.

Chicagos Public Health In
stitute kas metą skiria dau
giau kaip $24,000 Northwest- 
ern ir Wisconsin universite
tams tyrimo darbams. Dabar 
tas institutas skelbia, jog Wis- 
consino universiteto profeso
riai Dr. A. S. Lovenhart ir Dr. 
W. L. Lorenzašrado naują vai
stą tryparsaimde, kuris sėk
mingai gydąs taip vadinama 
smegenų liga’pavėsis. Iki .šiol 
ta liga buvusi skaitoma nepa
gydoma.

Gimimai
Chicagos ^Sveikatos Depar

tamente įregistruota gimę:
Elizabeth /Maurisf 4500 So, 

PauŲna St., geg. 10.
Auna Brūžins, 901 N. Cullcr-

ton St., geg. 14.
Bronislova Dūda, 1630 W.

21st Place, geg. 10.
Stanley Įęn^barnakštis, 3348 

S. Morgan :St1,. geg. 15.
r:

Lietuviu Rateliuos
Iš “Birutės”

i

šiandien įvyks “Birutės” me« 
tinis susirinkimas. j

i.l I < ■ ■ ■

šiandien 8 vai. vak., Ray- 
mond Chaipal’yj įvyks “biru
tės” metinis susirinkimas. Vi
si nariai privalo būtinai atvyk
ti į susirinkimą. Nariai — rė
mėjai taipgi turi dalyvauti, nes 
susirinkime bus renkama nau
ja valdyba ir svarstoma toli
mesnis “Birutės” veikimas.

— A. M.

Pranešimai
Kas,, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. -

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

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegužės 80 d. (Deco- 
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

Jaunosios Birutes Orkestras pamo
kos būna kas antradieni vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 33rd Place. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

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

Pittsburgh, Pa. — Pittsburgho Lie
tuvių Kapinių Draugija prašo visų 
Pittsburgho ir apielinkių lietuviu da
lyvauti kapinių šventėj geg. 80 d., 10 
vai. ryto.

Bus paaiškinta apie žemes ir lotų 
pirkimą. Geg. 20 d. buvo susirinkimas, 
kur nutarta, kad pirkusieji lotų vi
sus pinigus sumokėtų iki 1924 m. Jei
gu to nebus padaryta, tai įmokėti pi
nigai bus L. K. Dr-tės nusavinti.

— Liet. Kap. Dr-ja.

North Side. — “Bijūnėlio’* valkų tė
vai, kurie manote trakais važiuoti 
kapines geg. 30 d. (Decoration Day] 
su savo vaikučiais, prašome apie ta 
pranešti geg. 27 d., 11 vai. ryto, Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.. 
Riverview Picnic Grove). Tikieta 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

Bridgeport. — Susivienijimo Liet. 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, geg. 
29 d., 8 vai. vakare, Mildos svet., 3140 
S. Halsted St.

Visi nariai susirinkite laiku, nes tu
rime išrinkti darbininkų susivienijimo 
Jiknikui, kuris įvyks birželio 17 d., 

ustice Parke Blinstrupo darže.
— A. J. Lazauskas, rašt.

North Side. — “Bijūnėlio“ vaikų tė
vai, kurie važiuojate su savo vaikais 
Tautiškas Kapines, prašome susirink
ti geg.‘30’'d., * vai. ryto, Liuosybės 
svetainėn. Iš ten važiuosime į kapi
nes. — Komitetas.

Daktarė Mirija Dowiat-Sass. persi
kėlė į kitą vietą. Town of Lake, lie-. 
tuviai susilaukė datkaro moters. Ofi
sas randasi 1706 W. 46th St.

Pirmyn Mišrus choras laikys dainų 
repeticiją gegužio 29, utaminko vaka
re, Liuosybės/.svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v.

Visi dainininkai ir dainininkės bu
kit ant praktikos, nes (Decoration die
noj) turim dainuoti. — Valdyba.

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

Nbrth Sidės Draugijų Sąryšio palai
kymui Viešo Knygyno delegatų susi
rinkimas įvyks gegužės 81 d., 8 vai. 
vak., Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai kviečia
mi susirinkti laiku.

— Sekr. R. Shaikus.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 1 d., pėtnyčioje, 
7:30 vai. vak. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St. Bukite visi paskirtu lai
ku. ' Kviečia sekr. E. Mačinskienė.

L. J. Lygos Stygų Orkestro prak
tika įvyks ketvirtadienyj, gegužės 31 
d., lygiai 7:30 vai. vak., Mark White 
Sųuare Park (Engine Room) svetai
nėj, prie 20-tos ir Halsted gatvių. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
punktuališkai susirinkti. Taipgi ku
riems svarbu yra muzika ir norėtų 

| lavintis ant styginių instrumentų, yra 
nuoširdžiai kviečiami pradžioj prisi
dėti prie šio orkestro, — J. Auryla.

Iš Birutės. — Utaminke, geg. 29 d., 
3:30 v. v., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. įvyks metinis “Birutės“ susirin- 
dmas ir naujos valdybos rinkimai. 
Visi nariaį ir nariai-rėmėjai privalo 
dalyvauti šiame susirinkime.

— “Birutės“ Valdyba.

REIKIA DARBININKI
MOTERŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAt
PAJIEŠKAU draugo Mykolo J. Ka- 

atkos, seniau gyveno Moline, III., da
bar nežinau kur. Malonėsite atsi
šaukti arba kas žinote meldžiu pra
nešti, už ką busiu dėkingas. Antanas 
Tomošaitis, 1306 W. Division St., Ke- 
wanee, III.

JIEŠKAU savo draugės Antosės 
Zakarienės - Pamparaitės. Pirmiau 
gyveno Chicagoj, o dabar gyvena 
Detroit, Mich. Norėčiau su ja su
sirašinėti, bet nežinau jos adresą. 
Malonės ji pati ar kas kitas pranešti, 
busiu dėkinga. Jleva Makauskis, 
841 W. 33 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių, Vinco ir 
Antano Žiūriu. Paeina iš Kalvarijos 
ap. ir parapijos, Akmenyno \kaimo, 
Vincas ilgai gyveno Wilkes Barry, Pa. 
iš amato rubsiuvys, tarnavo S. V. 
kariuomenėje, apie 34 met. kaip Ame
rikoje. Jie patys ar kas apie juos 
žinote, meldžiu pranešti, nes svarbu 
reikalą turiu. Magdalena Niemčaus- 
kienė po tėvais KliučMtė. 7052 S. Win- 
chester Avė., Chlcagof III, 
___________________________ į____

PAJIEŠKAU savo draugų, Pran- 
ciškaus ir Vincento Berzunskių. Paei
na iš Užgeriu kaimo. Lieplaukės pa
rapijos, Telšių ap. Turiu svarbų rei
kalą. Atsiliepk ant šio antrašo: 

CHAS. BUIVIDAS,
221 East 116 St. Chicago, III.

NORIU susipažinti su mergina, ne- 
senesne kaip 25 metų neprastos iš
vaizdos, taipgi mokanti angliškai kal
bėti. Kuri interesuok, meldžiu atsi
šaukti laišku. ! ■

H. SMITH, v
11101 Michigan Avė., • Chicago.

JIESKO PARTNERIŲ '
PAJIEŠKAU ‘PAĘTNĖRIO, nėra 

reikalingas patyrimas išmoka greit 
elektros biznį, reikalinga nemaži ai 
kaip $1000, biznis yra išdirbtas per 1( 
metų, Chicagoj ir šalyje Chicagos. 
Meldžiu atsišaukti.

WOLLON ELECTRIC CO., 
49 E. Main St., St. Charles,, III.

Chicagoj galite patirti Naujienose 
per P Galskį.

siūlymu mimy
PARANDAVOJIMUI 2 gražus 

kambariai dėl dviejų blaivų vaikinų, 
tinkantis dėl inteligentų. Kambaria. 
yra apšviesti elektra ir garu aušildo- 
mi, norintiems valgyti namie, valgis 
yra pagaminamas.

MRS. A. C. N.
216 So. 13 Avė. du blokai nuo 

Madison, Maywood, III

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfl

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 <Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia —
MERGINŲ LENGVAM 
DIRBTUVES DARBUI, 
16 METŲ AR 
SENESNIŲ.
NUOLAT DARBAS, 
GERA ALGA.

A. R. BARNES CO. 
1104 So. Wabash Avė.

3-čios lubos.

REIKIA —
2 INDŲ PLOVĖJŲ 

IR 2 VEITERKŲ. 
VICTORY RESTAURANT, 

,4648 S. Western Avė.

Reikia -
MERGINŲ IR JAUNŲ
MOTERŲ
DEL žingeidaus fr len

gvo dirbtuves darbo. Su paty
rimu arba i>e patyrimo kiany 
išdirbinėjime. Gera pradžiai 
alga. — Kaipo inspektorės, pa- 
kuotojos, nitavotojos, prie len- 
gvių mašinų operatorkos. Gera 
proga ateičiai nuolatinioms 
darbininkėms.

—Pažinojimas anglų kalbos 
nebūtinai reikalingas.

Kreipkitės ,
šiuo adresu: /,/.i

CONTINENTAL CAN ’ 
. COMPANY INC.

2221 South Hąlsted S t.

MOTERIS IR MĘRGlNOS, jieško- 
damos gero darbo, privalo pasimatyti 
su mumis tuojau. • Pas mus darbo va
landos nuo 8 iki 5 vai. po pietų. Su- 
batoje iki pietų. , Gera mokestis. 
Chicago Kraut Pickle Co., 2439 S. 
Robey St., i blpkas į pietus nuo Blue 
Island Avė.. ’ >

MERGINŲ lengvam dirbtuvės dar
bui. Geros .darbo valandos, gera mo
kestis. Patyrimo nereikia. Ateikite 
pasirengusios darban.

KreipKitės
X CHICAGO CASE MFG. CO., 
\ 21$ NC Morgan St.

------   t,..*,--------------- ----- —-
REIKIA darbininkų arba mo 

terų lopymui maišų. Patyrimo 
nereikia.

M. S. GOLDBERG, 
1508 Newberry Avė.

REIKIA —
Moterų ppe dešrų darbo, prie 

benčiaus.
>;; Atsišaukite

1215 So. Halsted St.

REIKIA —
2 indų plovėjų moterų, die

nomis.
Atsišaukite

4161 So. Halsted St.

. REIKIA DARBIHINKy
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 —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

$50 lig; $150 į Savaitę galite už
dirbti besimokinant darbo.

Mums reikia 10 gabių lietuvių 
vyrų, kurie norėtų išmokti že
mės ir namų pardavinėjimo 
amato. Patyrimas yra pagei
daujamas, bet nėra reikalingas. 
Sugabus žmogus gali už
dirbti didelius pinigus ir likti ne
priklausomu. Atsišaukit:

WM. H. NOVEK, | 
Lietuvis Manegėrius

Room 348, 29 So. La Šalie St. 
Nuo 9 vai. ryte iki 1 po pietų
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NAMAI-ŽEMEREIKIA DARBININKŲ REIKIA BARBININKŲ AUTOMOBILIAIPARDAVIMUI MOKYKLOS
VYRŲVYRŲ

RAKANDAI

va-
$8,-

NAMAI-ŽEME

O

Susirinkimai atsi-

At-

MOKYKLOS
Atsišaukite

States Contrg. Co.

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI
biz-

J. Lazauskas.

MAINYMUI
Mainysiu mūrinį namą, 16 flatų, 2 

krautuvės. Renda $550 į mėnesį dėl 
gero biznio. Mainysiu

sted, netoli 36 St., 5 flatų 
ęaradžius dėl 2 karų, 

ra elektra, vanos,PARSIDUODA kampinis saliunas, 
geriausioj vietoj ant Bridgeporto. La
bai pigiai parduosiu iš priežasties ne- 
sutikimas partnerių. »

Atsišaukite
3201 Aubum Avė.

mažą pra- 
pertę arba pirmos klesos farmą. Vei
kite greit, Kontowt, 1612 W. 46 St. 
Boulevard 8172.

■ REIKIA
Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystės:

Prie karšto darbo 
Atidarinėto jų 
Picklerių 
Annealerių

Šaltų rolių raughers 
šaltų rolpakerių 
Blėkos Housemen t 
Abelnų darbininkų •

Atsišaukite į artimiausią liejiklą:

Farrell, Pa. 
Wheeling, W. Va. 
Monessen, Pa.

1 Dover, Ohio 
Scottdale, Pa. 
Wellsville, Ohio ( 
Bridgeport, Ohio

— Cleveland, Ohio.
— Gary, Ind.
— Martins Ferry, Ohio.
— New Castle, Pa.
— New Kensington, Pa.
— Morgantown, W. Va.
— Vandergrift, Pa.
— New Philadelphia, O.

AMERICAN SHEET AND TIN PLĄTE CO.

SPALVŲ VARNIšERIŲ 90c 
finiŠerių $1.10. Taxicab dar
bas.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė.

REIKIA inolderių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl mallea- 
ble ir grey geležies fandrę.

III. Malleable Iron Go. 
Employment Office

1760 Diversey Parkway

REIKIA vyrų darbui į skie
pą. Gera alga, ilgos darbo 
landos. Atsišaukite.

Superintendento 
Wm. Davies

4101 So. Union

ofisas 
Co. 
Avė.

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA gero bpčerio, kuris moka 
važiuoti su troku. Gera alga, darbas 
ant visados. Atsišaukite tuojaus.

NEMUNAS COOP. SOCIETY, 
2256 W. 24th St., 

Chicago, III.

REIKIA 10 patyrusių langų 
plovėjų. Geras darbas.
GLOMSKI MILLARD & CO., 

300 N. WeHs St.
Main 4061

REIKIA darbininkų. Darbas 
l lentų jarde. Nuolat ir švarus 
darbas su proga pasidaryti tally 
man ir gauti daugiau algos. At
sišaukite prie samdymo vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1349 W. 35th St., . '

Vienas blokas į rytus nuo 
Ashland Avė.

REIKIA tuoj bučerio. Gal 
būt mokinys arba vaikas. Geros 
sąlygos.

219 E. 115 St.
Kensington, III.

Reikia —
Darbininkų, punch press ope

ratorių, prie medžio darbininkų. 
Patyrimo nereikia.

FULTON SAW WORKS 
52 Avė. ir West 22 St.

VINIŲ kalinėtojų, greitų vi
nių kalinėtojų ir vyrų kurie ga
li gerai vartoti piuklą'ir kūjelį 
prie budavojimo mažų namukų, 
švarus nuolatinis darbas su ge
ra proga išsidirbimo į geresnį 
darbą. Atsišaukite prie samdy
mo vartų.

HARRIS BROS, CO.,
1349 W. 85th St., 

Vienas blokas į rytus nuo 
Ashland Avė.

REIKIA trukerių ir loduoto- 
jų prie budavojimo mažų namu
kų. Gera alga ir proga išsidirb
ti į geresnį darbą, kaip tai čeke- 
rių ir statytojų. Atsišaukite 
prie samdymo vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1349 W. 35th St., 

Klauskit Mr. Dunn. 
Vienas blokas į rytus nuo 

Ashland Avė.

REIKALINGAS patyręs vyras prie 
ūkės darbo; mokestis $40.00 į me
nes;.

Kreipkitės
3356 So. Emerald Avė.

> 2 lubos užpakalis

REIKIA —
Darbininkų. '

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO.

607 W. 66th St.

REIKIA —
Darbininkų, gera alga.

Atsišaukite 
4041 Emerald Avė.

REIKIA —
Vyrų abelnam dirbtuvės dar

bui.
Atsišaukite

1215 So. Halsted St.

REIKIA vyrų, nuolat vidui 
darbas, 50c. į valandų.

Atsišaukite
E. F. HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

Reikia -
Vyrų priėmimui orderių prie 

musų vilnonio departamento. 
Turi būti stiprus ir aktyvinki, 8 
valandos dienoje, 4 valandos su- 
batoje. Didelė alga. Laikas ir 
pusė mokama už viršlaikį.

HART SCHAFFNER & 
MARX, 

24 S. Franklin St.

Reikia -
Vyrų kurie nori dirbti fandrė- 

je ir ką nors išmokti. Jie pra
dės kaipo paprasti darbininkai 
ir pagelbininkai ir jie progre
suos pagal savo gabumo. Atsi
šaukite į samdymo departa
mentą.

LINK BELT CO. . 
329 W. 39 St.

2 blokai j vakarus nuo 
Wentworth Avė. .

REIKIA 100 darbininkų. Sa
vaitinė alga. 25 St. & Lake Mi- 
chigan. Ateikite prie tilto prie

PARDAVIMUI grosernė, nau
ji pikčeriai ir naujas stakas. Ge
ra vieta dėl biznio. Geistina, kad 
atsišauktų geras bučeris, atida
ryti bučeroę. 2908 W. 59 St.

PARSIDUODA grosernė, 
nis senas, išdirbtas.

Atsišaukite
1549 N. Wood St.

PARDAVIMUI — 
NESVAIGINANČIŲ ’ 
GĖRIMŲ PARLORAS. 
PIGIAI.

4914 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj. Kampinė vieta ir 
gatvekarių križkelys , ir 2-os 
durys nuo kmapo So. Halsted St.

804 West 31 St.
PARSIDUODA grosernė^ ir 

bučernė. Biznis geras, senas 
biznis. Dauguma apielinkės gy
ventojai lietuviai.

1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saliunas geroj vietoj. Ilgas ly
sas. Parduosiu greitai ir pi
giai.

3264 So. Morgan 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 saliunas, visas 
arba pusę. Turiu du saliunu. 
Vienas negaliu apsidirbti. Ne
praleiskit geros progos. 400 E. 
115 St. Kensington, III.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyventa. 
Biznis beveik visas kėš, knygu
čių mažai, parduosiu prieinama 
kaina. 3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, maišytų tautų apgyven
ta. Esu priverstas parduoti grei 
tai iš priežasties ligos.

Atsišaukite f
2114 S. Halsted St.

DIDŽIAUSIS BARGENAS. Par
davimui grosernė. Parduosiu barus, 
staką. Biznis gerai išdirbtas, apgy
venta įvairių tautų žmonių. Parduo
siu gana pigiai.

6682 So. May St.
Englewood 8951

SPECIALIS bargenas. Parsiduo
da nedidelė grosernė, ice cream, so
dos, papso, cigarų, tabako. Lysas ant 
3 metų. Renda $20.00 į mėnesį. 
Vertas $800.00. Parduosiu už $400.00. 
Priežastis pardavimo labai svarbi.

Atsišaukite
2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, labai ge
roje vietoje, Balto Dobilo Kliubo. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prieža
stis — turiu du bizniu.

1632 W. 46th St.
Tel. Boulevard 0192

PARDAVIMUI kampinė gro 
šerne, geroj vietoj. Priežastis 
pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
2101 So. Peoria St.

PARDAVIMUI saliunas lietuviais 
ir lenkais apgyventoje kolonijoje. Par
siduoda už labai pigiai. Taipgi galiu 
mainyti į automobilių. Pirmesnis gaus 
gerą bargeną. Priežastis pardavimo 
labai svarbi.

1818 W. 47 St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
biznis yra išdirbtas per daug metų, 
apgyventa yra maišytų tautų. Parsi- 
duos už labai prieinamą kainą, 
sišaukite.

JOE VASILfcUS, 
5914 So. State St.

PARSIDUODA pečius šildo
mas, didelis, kainavo $114, par
siduoda už $75. Gerame stovyje 
kaip naujas. 1520 So. 49th Ct., 
2 fl. front, Cicero.

PARSIDUODA cigarų krautuvė ir 
ice cream parlor; taipgi laikome Malt 
& Hops ir visokių dry goods, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas norite pasipelnyti, gero pelno, ne
praleiskite tos progos. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos, 1747 So. 
Halsted St., Chicago, III. Tel. Roose- 
velt 7552.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė su visu namu. Gera 
vieta. Senas biznis. Parduosiu 
pigiai.

JOE SPRING, 
6059 So. Kilder Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
KING, J919 metų, 7 pasažierių; ta- 
irai gerk Mechaniškai sutvarkytas 
tinkamai, 

Parduosiu labai, labai pigiai. 
Atsišaukite:

Tel, Lafayette 1329

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Marmon 84 touring. Turi du extra 
ratus su visais gerais tajerais. Kam 
reikalingas geras automobilius mel
džiu atsišaukti.

8021 So. Union Avė., 
Chicago, Illinois.

2 lubos iš priešakio.

PARSIDUODA International tro
kas 1 tono gerame stovyje. Parsiduo
da sykiu ir biznis išvežiojimu fruktų. 
Biznis išdirbtas, daug metų. Par
duodu už $600, arba mainysiu ant 
mažiuko pasažierinio karo. Pašaukite 
J. Balchunas, 3200 LoWe Avė. Tele- 
phone Boulevard 9265.

PARDAVIMUI 2 tonų trokas, už
darytas panel body, gerame stovyje, 
$500. Troko body pabudavota kaip 
ice baksis — $150.

F. SKRANDEL,
4067 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 5986

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro set&b ''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 Ribos.

DIDELIS bargenas. Prikimštas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo ir miegamo kambario setai, fono
grafas, virtuvės setas, lempa ir tt. 
Kaip nauji, mažai vartoti.

Atsišaukite
357 So. Cravvford Avė.

2 fl.

PARDAVIMUI rakandai, 5 
ruimų. Pigiai. Mažai dėvėti. 
Iš priežasties—apleidžiu miestą.

4224 S. Albany Avė.
1 lubos

PAGAL MŪSŲ ‘ kolonizacijos pla
ną, su mažai pinigų, kitus išmokėję 
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų- farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., , Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, attic ir skiepas, 
gasas, toiletai, visur naujas 
plumbingas. Metines rendos 
neša $1,100 ir dar* galima pa
dauginti. Kaina greitam par
davimui tik $9j5OO. Pamatykit 
šį gerą pirkinį. ’9Ž7 W. 20 St., 
(dabar Cullertori St.) netoli 
Klein Bros Dpt; krautuvės.

PARDAVIMUI NAMAS su 2 
akrais geros žemėš, barnė, vištinin- 
kas, 140 vištų, japnų ir senų, 2 
karvės. Netoli Cravvford Avė ir 
Leafy Grove kapinių. Kaina $3,700. 
Pusė pinigais, kjtus lengvais iš- 
inokcjiniciis

JOHN MADVAR, i 
10419 Springfield Avė.

KURIE NORITE įsigyti na
mą tai matyki! kaip namas 
yra budavojamas. Mes būdavo-1 
jam dvidešimts mūrinių namų 
po 5ir 5 ir po 6 ir6 kambarius 
vienas ažolo trimas toletas ir 
maudynės ir visi vėliausios 
magios parankumaįi. Geriau, 
kad patys pamatytumėt. Mes 
turime ir gatavų tokių namų. 
Vieta lietuviams gerai žinoma, 
tarpe 65 ir 66 St. ant Rockwell 
ir Totmany Avė. mainysiu ant 
senesnių namų ir lotų.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Telephon (Lafayette 7674

PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis namas, 5 ir 6 kambarių, šil
tu vandeniu apšildomas, garad- 
žius dėl 2 karų. Kaina $19,000. 
Savininkas. Tel. Boulevard 6245.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
lotai. Randasi Roselande labai geroj 
vietoj. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo ar kitokio bižnio, neskiriant 
vietos.

Kreipkitės greitai.
J. LEPA,

722 W. 35th St.

PARDAVIMUI narnąs su bizniu, 
bučernė ir grosernė. Užpakaly 6 rui
mai gyvenimui. Garadžius dėl 1 au
tomobilio. Biznis geras ir per daug 
metų gerai išdirbtas. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite
5601 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas. geri ruimai ir visas namas ge
rai įrengtas ir parduosiu už prieina
ma kainą. .

Kreipkitės
3831 Wallace St.
8 lubos frontas

PARDAVIMUI puikus namas 
8-nių ruimų — tiktai už $4900. 
Kreipkitės. Muskaitis, 8252 W. 
65th Street, Telefonas Republic 
3929.

EXTRA
Pardavimui du kampinei bizniavi 

lotai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta tinka
ma dėl bile kokio biznio. Priverstas 
esu parduoti už žemą kainą, nes rei
kalingi pinigai dėl padidinimo biznio. 
Kreipkitės pas: L. Geležinis, 1748 
West 45th Street.

EXTRA BARGENAS ant South Si- 
dės, naujas mūrinis namas, 4 pagy
venimų po 4 kambarius, už kainą 2 
pagyvenimų yra labai gražiai išrink
tas. Savininkui reikalingi pinigai, įmo
kėk $6,500, o kitus lengvais išmokėji
mais. Del platesnių žinių kreipkitės 
prie savininko. 8411 S. Leavitt St. 1

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATttS AUTOMOBILIU 
>20 Instrukcijos >25 

Jei nori turėt gerą (kirbą, tad ateik 
Ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot Ir taisyt praktiškiausiu budr 
visokio išdirbimo automobiliui. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madiaon St

BARGENAS ANT BRIDGE- 
. PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra,\ gasas, ir visi 
kiti parankumai. Parsiduoda 
ilž $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie vienuolyno, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta proga. Kreipkitės pas

CHARLES VALAITIS
3338 So. Aubum Avė.

2 lubos
TeL Yards 1571

EXTRA! EXTRA! Kas pirmas, tas 
laimės, 350 akrų farmą, 40 akrų far
ma su gyvuliais, 120 akrų farma su 
gyvuliais, parduosiu labai pigiai už 
teisingą pasiūlymą, ar mainysiu ant 
namo, loto ar autoriiobiliaus.

P. D. ANDREKUS, 
4609 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI DU LOTAI, 
50x126” ant 72nd ir So. Western 
Avė.

Savininkas:
2434 W. 69th St.

UŽ $1,250 PINIGŲ JUS GALITE 
nupirkti 3 apartmentų mūrinį na
mą, 5—G ir 6 kambarių. Elektra, 
moderniškas, garadžius. Kaina 
250.

4448 So. Wallace St. 
Klauskit Kelly,

Phone Kenwood 2113

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažesnės prapertės. Kampi
nis namas 2 Storai ir 10 flatų po 
4-rius ir 5 kambarius. Renda $300 
h mėnesį. Gera vieta dėl biznio, 

aina labai prieinama.
. Atsišaukite:

Naujienos Box W 256

MAINYMUI
Turiu gerą mūrinį namą, prie Hal

sted, netoli 36 St., 5 flatų, krautuvė, 
, modemiškas. 

__  _____ ,  , šiltas vanduo. 
Mainysiu ant farmos arba paamsiu 
morgičių ar bonus. Kontowt, 1G12 
w. 46 st. , __r

PAGAL musų naują kolonizacijos 
palną, su mažai pinigų, kitus be nuo
šimčių, jus galite pirkti 12% įplaukų 
farmą, su nauju namu. Atsišaukite 
arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 50 
mylių į vakarus nuo Chicagos. Visa 
.žeme dirbama. Geri budinkai. ši 
farma netoli nuo Great Western ge
ležinkelio. Tik 2 mylios nuo lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. Del platesnių 
žinių rašykite arba atsišaukite asme
niškai,

G. J. BERKES, 
180 W., Lincoln Hy., DeKalb, III. 

Prieš Carlson & Benson, 
. Phone 500.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

24Ū7 We«t Madtaon Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezalninimas, aiuvi- 
mae, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui 
Dienoms ąr vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. Radvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio .svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno menesio Lietuvių 
Liuosybes svet., 14 St. ir 49 €t., 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Cravvford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 18th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, l'i 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kariū
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. , Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ ( DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienj 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nortr. 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road.. 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 8658 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unioą 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet, 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanąitis, 3485 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 8314 
So. Aubųrn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 8389 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 8837 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 8801 
So. Morgan ir 38čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams! 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 87th str.; fin. rašt. 
M. Čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 375^ Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi; pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 

i kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vai- 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, riuta- 
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINES PAŠELPOS KLIUBO valdy- 
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY- 
STĖS valdyba 1928 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.f Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8381 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, J8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3888 So. Auburn 
Avė.; 'maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 8338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.____

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 8220 So. Lime St.; kasoe 
globėjas J. Zvega, 3480 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., .3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metama 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. BakŠinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir Ą^^KIimaitis; ligo
nių glob. A. Ribmckis; teisėjas S. 
Romanas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1928 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4581 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi- 

s nas.—Susirinkimai laikomi khs mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1928 
m?.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A Var
nelis, 8029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1928 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis;

► Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonaa Shlogeris.


