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Streikai persimeta 
Vokietijon

Riaušės aptyla
1,000 žm. žuvo Persijoj
Anglija bandysianti taikinti

Ruhr streikas persimeta ir j 
pačią Vokietiją

50 žmonių užmušta 
Bochumo riaušėse

Riaušės ir streikai keliuose Vo
kietijos miestuose. Komuni
stai agituoja už praplėtimą 
streiko.

Riaušės pamaži apsistoja. Dau
giau 500,000 darbininkų strei
kuoja.
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Anglija nieko bendra neturin
ti su nustatymu Belgijos sąly
gų.

Vyksta Beigijon.
PARYŽIUS, geg. 30. —Pre

mjeras Poincare vyksta į Belgi
ją, kur bandys užbaigti Franci- 
jos-Belgijos ginčus dėl Ruhr 
okupacijos ir kontribucijų. Jis 
nusisprendė vykti į Briuselį la
bai ūmai, nes patyręs, kad Bel
gija jau svarsto apie pasitrauki
mą iš okupacijos.

Poincarė sutinkąs Svarstyti 
Belgijos projektą kontribucijų 
klausimui išrišti. Belgija siū
lanti, paimti kontrolei! Vokieti
jos geležinkelius ir niekurias 
industrijas, taipjau pasiimti mo
nopolių pardavinėjimo Vokieti
joj degtines, tabako, degtukų ir 
druskos. Belgija tikisi, kad to
mis priemonėmis butų galima 
surinkti kasmet po 2,400,000,000 
aukso markių ($600,000,000).

Streikas unijos viršininką 
kasykloje —t- - - -

Kitos unijos viršininkai 
sako pripažinti uniją.

Okupacija nepaliauja ryjusi 
Francijos pinigus
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5 darbininkai užmušti

BERLYNAS, geg. 30. — Ruhr 
streiko karštligė persimeta ir į 
pačią neokupuotąją, Vokietiją. 
Sumišimai ištiko vakar Barmene 
ir Elberfelde, Ruhr parubežy ir 
Dresdene.

Riaušės Dresdene apsistojo, 
kada bedarbiams prižadėjo 10,- 
000 markių (15c) pašelpa ir ka
da valdžia prisižadėjo pravesti 
tokius įstatymus, kad butų už
drausta sankrovininkams kelti 
kainą daugiau kaip vieną kartą 
į dieną.

Dresdeno riaušės, kuriose, 
kaip skelbia žinios, 11 žmonių 
liko užmušta, prasidėjo gyven
tojams susekus, kad sankrovi- 
ninkai kelia maisto kainas kas 
pusę valandos. Surengtąja de
monstracija pasinaudojo komu
nistai. Vėliau komunistai susi
laukė pagelbos iš Bėrimo ir Hal 
le ir bandė iššaukti dar didesnį 
sukilimą ir užimti policijos sto
tį. Komunistai liko atmušti, ke
lis jų sužeidus ir policija išlaikė 
miestą savo kantrolėje, nors ko
munistai buvo išplėšę amunici
jos sankrovas.

Gelsenkirchen, Ruhr distrik- 
te, streikierių pasiutiniai atvyko 
į centralinės Vokietijos kasyk
los ir bando ir ten sukurstyti 
streiką. Kalbama kad komunis
tai rengiasi surengti demonstra
ciją ir pačiame Berline.

Prašys Amerikos pašelpos. .
Prancūzams konfiskavus 90,- 

000,000,000 markių Essene, di
džiuma bankų Ruhr distrikte 
užsidarė, delei ko pasidarė tru
kumas pinigų algoms išmokėti 
ir todėl trukumas maisto.

Sakoma, kad užsienio reikalų 
ministerija ruošia notą Ameri
kai, prašydama Jungt. Valstijos 
siųsti maistą į Ruhr distriktą to- 

‘ mis pačiomis sąlygomis, kokio
mis jos siuntė laike karo maistą 
į Belgiją.

ROCHŲM, geg. 30. — Fabri
kantai apskaito, kad 300,000 iš 
510,000 Ruhr angliakasių strei
kuoja; be to streikuoja 160,000 
pagelbininkų ir taisytojų. Me
talo industrijoj streikuoja apie 
70,000 darbininkų, taip kad viso 
Ruhr distrikte streikuoja dau
giau kaip 500,000 darbininkų.

Į Ruhr distriktą atvykus Pa- 
reinio policijai, riaušės, kuriose 
žuvo apie 50 žmonių, Bochume 
apsistoja.

Bochumo komunistai nusiėmė 
savo raudonuosius ženklelius ir 
susimaišė su streikieriais. At
vykę iš kitur agitatoriai prapuo- 
linėja. Vokiečių valdžia vėl at
gavo savo kontrolę ir miestas 
bando atsigauti nuo komunistų 
sukeltų riaušių. Visos sankro
vos atsidarė ir žmonės sugrįžo 
prie savo kasdieninio darbo.

Būriai streikierių vakar lan
kėsi po Esseno sankrovas ir pri
vertė sankrovų savininkus nupi
ginti kainas.

1,000 žmoniyžuvo žemės 
drebėjime

Žemės drebėjimas Persijoj tę
sėsi kelias valandas, sako 
laikraštis.

ALLAHIABAD, Indijoj, geg. 
30.— Pioneer gavo žinią iš 
Teherano, Persijos, kad 1,000 
žmonių liko užmušta laike že
mės drebėjimo Turbatii-Hatt- 

dari apielinkėse. žemės drebė
jimas tęsėsi kelias valandas ir 
sunaikinęs daug \ kaimų ir 
miestelių.

(Turbat-i-Haidari yra nedi
delis miestas Iranian augštu- 
inose, Persijoj, apie 2,000 pė
dų augščiau jurų paviršio).

Anglija vėl bandysianti 
taikinti

Turkija reikalauja skubini 
mosi su taika

L'AUiSANNE, geg. 29. — 
Turkijos užsienio reikalų ini- 
nisteris Ismet Paša padavė tal
kininkams ultimatumą, reika
laujantį kuogreičiausia paga
minti Turkijai priimtiną tai
kos sutartį. Jis asmeniniai ap
silankė pas Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos delegatus ir 
pranešė jiems, kad jo priėmi
mas kompromiso su Graikija 
kontribucijos (klausime turi 
sutikti su prielankiu išrišimu 
trijų svarbiausių klausimų. Jis 
mano apleisti Lausąnną apie 
pabaigą šios savaitės, jei iki 

to laiko nebus padaryta Tur
kijai priimtinos sutarties.

Jis sako, kad talkininkai 
sakę, jog tuos klausimus 
šią lengvai išrišti, tad jis ir 
norįs veltui eikvoti laiko 
goms deryboms.

pa- 
bu-
ne-

Amerika pradeda derybas 
su Turkija

Tikisi padaryti prekybos su
tartį už poros asvaičių.

LAUSANNE, geg. 30. — 
Nauja prekybos sutartis tarp 
Jungt. Valstijų ir Turkijos bus 
padaryta už dviejų savaičių.

Amerikos ambasadl Grew 
vakar gavo iš valstybės depar
tamento pilnus įgaliojimus 
vesti derybas su Ismet Paša. 
Ši sutartis užims vietą 1830 m. 
sutarties. Amerikos ir Turki
jos ekspertų derybos prasidės 
veikiausia dar šiandie.

Grew padarys ir keletą prie
dainių sutarčių apie reguliavi
mą prekybos tarp tų dviejų 
šalių ir apie piliečių teises.

TRYS ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?

Laiikysis griežčiau linkui Fran- 
cijos. Poincare vyksta Belgi- 
jon tartis dėl kontribucijų.

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

LONDONAS, geg. 30. — Vie
na iš pirmųjų naujojo premiero 
Baldwiji pastangų bus bandymas 
dar sykį pabandyti išrišti Vokie
tijos kontribucijos klausimą. 
Kaipo biznierius, jis yra labai 
susirūpinęs pasekmėmis į Ang
lijos biznį dabartinės nepasto
vios padėties. Todėl jis pasi
kvietė savo valdžion tokius žmo
nes, kaip lordas Robert Cecil ir 
McKenna, kurie suloš didelę ro
lę nustatyme naujos Anglijos 
politikos. Ta politika veikiau
sia bus griežtesnė ir mažiau nuo
lanki Francijai, negu kad buvo 
Bonai* Law;

< WILKES BARRE, Pa., geg. 
28. — žuvaudami Spring
Brook Water Co. Ceasetown 
tvenkiny, trys žmonės pateko 
į tvenkinio dumblą ir prigėrė 
gelbėdami vienas kitą. Po ke
lių valandų jieškojimo jų la
vonus rasta stovinčius dumbly
ne netoli vienas kito.

28 žmones sužeisti.

ClHICAGO. — Pereitą sep- 
tintadienį base bąli parke prie 
39 ir Princeton gatvių susirin
ko tiek daug žmonių, kad stan
dų neatlaikė ir 1,500 žmonių 
nukrito kartu su standa. 2Š 
žmonės liko kiek sunkiau su
žeisti ir juos prisiėjo gabenti 
ligoninėn, bet kiti tik šiaip ap
sidraskė;

CLEVELAND, Ohio, geg. 30. 
—Vadovai dviejų stipriausių 
šaly unijų kovoja tarp savęs 
už “epen shop” klausimą. Ang
liakasių unijės distrikto 17 
prezidentas Fred Mooney pa
skelbė streiką Coal River Gol- 
Heries kasykloje, Huntington, 
W. Va. Mooney sako, kad strei
kas tapo paskelbtas priverti
mui kompanijos pripažinti tini? 
ją, nes kompanija pasiskelbė, 
kad ji laikysis ‘‘open shop” 
nusistatymo'. Tiesioginė gi 
streiko priežastis yra pašalini
mas iš darbo dviejų organi
zuotų angliakasių be jokio pa
aiškinimo. Unijos viršininkai 
buvo apsilankę pas kompani
jos viršininkus, 1 jbet pastarieji 
nesutiko su jais matytis. Kom
panija gabenasi streiklaužius 
operavimui kasyklos, nes dide
lė didžiuma darbininkų strei
kuoja. x

Tos kasyklos viršininkais yra 
garvežių inžinierių 

viršininkai,
dentu yra tos 
dentas Warren 
kiti direktoriai 
jos viršininkai.

Kaunas. Per paskutinius 3 
menesius iš Čekoslovakijos į 
Liįįuyą išvežta už 165.000 litų 
arba 490.000 čekų kronų įvairių 
prekių. Tekstiiio pramonėsdir- 
binių išvežta už 384.831 čekų 
kronų, cukraus už 45.000 ček. 
kronų, galanterijos už 12.377 
kr., geležies ifc žemės ūkio dirbi
nių už „44.25^ček. kronų, mine- 
ralių vandenį ir druskos už 2.- 
035 ček. kronų.

FAYVILLE, UI., geg. 30. — 
Penki žmonės liko užmušti ir 
3l sužeisti eksplozijoj Hercules 
P’owder Co. jjarako dirbtuvėj, 
kuri sunaikino dalį dirbtuvės.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ORGA
NIZACIJOS Už VILNIŲ.

to-

Pirmoji Gegužės Kaune
Klerikalinė Darbo federacija ir 

artistai.

brolijos 
Direktorių prezi- 

brolijos prezi- 
C. Stone, o ir 
yra tos broli- 
Jie ir sutvėrė

tą kompaniją ir didžiumą Še
rų išpardavė brolijos nariams, 
nors pati brolija nieko bend
ra su kasykla neturi. Ta uni
jos viršininkų kompanija turi 
dvi kasyklas, West Virginijoj 
ir Kentucky valstijose; abi jos 
yra organizuotame, distrikte, 
bet nė viena tų kasyklų nėra 
pripąžinusi unijos.

Stone aiškinasi, kad jo ka
syklose gali dirbti kaip orga
nizuoti, taip ir neorganizuoti 
darbininkai ir jokio streiko jis 
nežinąs, o ir kasyklų produk
cija nėra sumažėjusi. Unija 
turinti teisę organizuoti' jo 
darbininkus, bet prievarta prie 
unijos nebus prirašinėjami.

Turkija laimėjo dar kelis 
miestelius

LAUSANNE, geg. 30. —Ar
timųjų rytų konferencija va
kar davė Turkijai dar trupu
tėlį žemės Europoje. Nepai
sydami Jugo Slavijos priešini- 
mos ir protestų, konferencijos 
ekspertai nusprendė, kad Ka- 
ragač rubežius eitų šiaurėj® 
nuo Arda iki Marina upės, pe
reinant vakarų kryptimi į Ka- 
ragač. Tokiu rubežiaus nusta
tymu Turkija laimėjo keletą 
miestelių.

PARYŽIUS, geg. 30. — At
stovų butas vakar 505 balsais 

, prieš 67 paskyrė dar 240,000,- 
000 frankų (apie $16,000,000) 
Ruhr okupacijos išlaidoms už 
birželio mėnesį. Ta okupacija 
dar niekad franeuzams neap
simokėjo ir kas mėnesį prisiei
na tai okupacijai skirti dide
les sumas pinigų, kuomet šalis 

i yra /ūkiame finansiniame sto
vyje, (kad ji visai negali mėty
ti tų šimtų inilionų frankų. 
Prieš paskyrimą tų pinigų bal
savo tik socialistai ir komu
nistai.

Bet paskyrimas tų pinigų 
neatsiėjo valdžiai taip lengvai. 
Per kelias valandas ji buvo 
aštriai kritikuojama. Ypač aš
triai ją kritikavo Andre 
Tardieu, didelis Cleimenceau 
sėbras. Ir visą savo ilgą kalbą 
jis nuolatos primindavo ką 
Clemenceau darytų laike
kios okupacijos. Pakedeno jis 
ir pačią Versaillės sutartį. Jis 
reikalavo Ruhr okupaciją pa
daryti ne vien ekonomine, bet 
kartu mili tarine ir politine. 
Reikalinga esą paskelbti karo 
stovį, paimti visas Ruhr in
dustrijas ir jas patiems fran- 
cuząms vesti, samdant fran- 
euzų darbininkus.

Tardieu kalba labai uždegė 
atgaleivius ir buvo aišku, kad 
jie visi jam pritaria?/ Pats 
Poincare tai .matė ir kelis sy
kius jis pertraukė Tardieu, 
šaukdamas, > kad butas turės 
progą pasirinkti tarp jo ir 
Tardięu. Pabaigus Tardieu 
kalbėti kilo didžiausias triukš
mas, taip kad reikėjo pertrauk
ti posėdį.

Poincare atsakydamas kri
tikavo Tardieu, nurodinėjo, 
kodėl reikia dabartinės takti
kos, . ir galutinai nuveikė 
Tardieu pareiškimu, kad jis 
(Poincare, tada prezidentas) 
buvo priverstas pasirašyti 

Versaillės sutartį, betgi tą su
tartį darė ne jis, o Clemenceau 
ir Tardieu. Poincare padarė iš 
skyrimo pinigų okupacijai kai
po balsavimą pasitikėjimo da
bartinei valdžiai. Ir jis Jaunė
jo. Tardieu ir kiti pareiškė, 
kad šitokiame atsitikime jie. 
niekad nebalsuos prieš valdžią 
ir visi dešinieji, taipjau ir 
centras balsavo už paskyrimą 
pinigų tolimesnei okupacijai, 
tuo kartu išreiškiant pasitikė
jimą ir valdžiai.

Kaunas. — Pirmoji Gegužės 
diena Lietuvos stalyčio] pra
ėjo visai nežymiai: nebuvo nei 
mitingų, nei manifestacijų: 
vien tiktai pasižymėjo areš
tais. Stalyčios milicija įgijo 
nepaprasto jautrumo prie rau
donos spalvos. Už raudoną žen
klelį prie kostiumo daug kam 
teko atsidurti milicijoj. Pikti 
liežuviai pasakojo, buk tą die
ną buvę rinito pavojaus net 
šveicariškiam sūrini krautuvių 
languose dėl jų raudonumo. 
Raudona nosine vartoti buvo 
labai pavojinga. Daug kas ste
bėjosi, kad išvengė nepateku
sios milicijon raudonos vėlia
vos karo muzėjaus ir preziden
to rūmų. (Turbūt aukštumas 
išgelbėjo). Darbo federacija 
suruošė darliininkanjs spek
taklį, kurį panorėjo išnaudoti 
savo tavoro išgirimui ir laike 
spektaklio, ties scena iškabino 
federacijoms kromelio iškabą. 
Artistai "nesutiko vaidinti po ta 
iškaba ir parašą nuėmė. Įvyko 

skandalas. Sukviestieji vierni 
federacijos sunai išėjo iš sa
lės. Žinoma, ir buvo kuo užsi
gauti: krikščionių partijos agi
tatoriai nesidrovėdami piškina 
agitacines prakalbas prie al
toriaus, vyskupai agitacines 
gromatas savo avelėms rašo, o 
čia protestuoja ^urieš federaci
jos agiticin. iškaoą prie uždan
gos teatre ir suprask kas—artis 
tai! Federacininkų galvose tai 
visiškai negali tilpti. (S.-d.) 
.. .......... . - * -■

“Prūsų |Liet. Bals.” balandžio 
25 d. įdėdamas įvairių Lietuvos 
organizacijų atsišaukimą “Kul
tūringajam Pasauliui” gale 
padeda pastabą, kuria nusi
skundžia, jog rašiusieji tą at
sišaukimą užmiršo, ar ką, tiek 
esančių Klaipėdos krašte lietu
vių organizacijų, dabar jau 
bendrai įstojusių, žūt — būt 
kovoti už Lietuvos senąją so
stinę Vilnių, ir nedavė to skun
do pasauliui pareikšti bendrai. 
Laikraštis vardu klaipėdiškių 
lietuvių organizacijų išreiškia 
viltį, kad tokio neatsižiurėjimo 
daugiau jau nebeatsitiks.

Valasinavičiaus byla
Kaunas. — Gegužės 25 d.

Šiauliuose Kariuomenės Teis
mas nagrinėjo Valasinavičiaus 
bylą, J. Sniolskk) užmušėjo. 
Valasinavičius senai buvo su
imtas, bet pabėgo iš arešto. Ne
senai Tauragėje milicija jį 
suėmė ir, reikia tikėtis, 
dabar jis nebepabėgs.

VaFasinavičius turi da 
bylas, iš kurių viena už pabė
gimą iš kariuomenės.

Kaip dabar paaiškėjo, Vala- 
sinayičius, būdamas Kupiškio 
žvalgybos agentu, lydėdamas 
J. Smolskį, pakeliui jį tyčia 
nušovė ir pranešė savo vyres
nybei, kad J. Smolskis norė
jęs pabėgti.

vėl
kad

šiandie — giedra, 
vus į vakarą; nedidelė 
na temperatūroje.

Saulė teka 5:18 v.,
8:17 v. Mėnuo teka 8:48 v. v.

nepasto- 
permai-

leidžiasi

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

ŽYDAI PRIEŠ FORDO 
KANDIDATŪRĄ.

Abraham” laiko čia 
konvenciją. Konvencija

ATLANTIC CITY, N. J., geg. 
29.— Plati žydų organizacija 
“Brith 
savo 
priėmė rezoliuciją — kovoti
visais galimais budais prieš 
Fordo kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidento vietą.

[Žydai baisiai nekenčia For
do dėl jp anti-semitizmo].

I

Nušovė savo motiną.

MITCH'ELL, $. D., geg.
— Mrs. Martha Cartet, 38 
nušovė savo motiną Mrs. Lena 
Buzzell, 65 m., jai pusryčiau
jant ir paleido 10 šūvių j savo 
seserį Corą, ją sunkiai sužeis- 
dama
niai nesutikimai.

30. 
m.,

Priežastis — šeimyni-

68 žmonės užmušti
MASKVA, geg. 30. — 68 

žmonės liko užmušti ir 120 
žmonių sužeista susidaužius 
vakar traukiniui ant Amūro 
upės.

Potvinis pridarė didelių nuo
stolių.

OKLAiHOMA CITY, Okla., 
geg. 30. — North Canadian 
upės išsiliejimas pridarė labai 
didelių nuostoli^. Vanduo dar 
nenuslūgo. Daug namų užlieta 
ir nunešta vandens. 1,000 žmo
nių liko be pastogės, o ma
žiausia vienas žmogus žuvo.

a ......

Mezgė per 86 valandas.

MILWAUKEE, Wis., geg. 
30.— Dvi moterys, p-le Pearl 
Bennett, 19 m. ir Mrs. Robert 
Staub, 36 m. yra pasaulinės 
čempionės ilgo nėjrima Jos 
pėrė be jokios paliovos jper 86 
valandas ir gavo po $50 prizą 
kiekviena. Jos abi sakosi ga
lėjusios nerti dar 24 valandas, 
jei butų buvę reikalo;

Galima sužinot ar paskubint. ;
. Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

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

Tas gal priskubins atvažiavimą Amerikon 
daugelio žmonių. ; /

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

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

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

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
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Ketvirtadienis, Geg. 31, t923

Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

6, Kau- 
a įšvęsta

Ne-

ru dangum, ir žiurėtojams nė 
bilieto 'pirkti, nė tvankiame 
sienų spaudžiamame ore sėdė
ti, bet puikios gamtos prie
globstyje ir tyrame ore ju
dant ir kvėpuojant, spektaklio 
žiūrint, susidaro nepaprasto 
užsiganėdinimo.

Žinoma, iš Kauno paims pa
vyzdį ir Lietuvos provincijai 
ypač kad gegužės 1 diehą daug 
buvo iš Lietuvos svečių Kau
nan atvykę, kurie su didžiu 
pasiganėdinimu žiurėjo ir 
sprendė, kad labai naudinga 
esą: girdi, nė salės, nė deko
racijų, nė žibu™ — patogu, 
gera ir gražu... *

Pranės Brolis.

ji tą atsišaukimą užftniršo, ar 
ką, tiek esančių Klaipėdos 
krašte lietuvių organizacijų, 
dabar jau bendrai. įstojusių žūt
būt kovoti už Lietuvos senąją 
sostinę Vilnių, ir nedavė skun
do pasauliui pareikšti to ben
drai. Laikraštis vardu klaipė
diškių lietuvių organizacijų iš
reiškia viltį, kad tokio* neapsi
žiūrėjimo daugiau jau nebe- 
htsitiks.

lon; i prašoma 
*iau$yW nėuį-

leidimą Klaip 
Lietuvos 
inegsti su tenkija jokių san
tykių kol ji neatitaisys Suval
kų sutarties sulaužymo ir kvie
čiama viaps dar vergaujančius 
brolius nenusiminti ir kant
riai laukti; kol visa išsiliuosa- 
vusioji Lietuvos dalis susiburs 
ir juos išvaduos. —(L-va).Sekmadienį, gegužės 

ne labai iškilmingai 
medžių sodinimo šventė. Jau
nus medelius sodino senam 
ąžuolyne, Žaliajam Kalne. Iš
kilmėje dalyvavo tūkstančiai 
be skirtumo tautų Kauno pilie
čių, valdžios atstovai ir sveti
mų valstybių konsulai bei vi
sų mokyklų mokiniai. Kiek 
ankščiau apsodinta medeliais 

kai kurios Kauno gatvės.
—šeštadienį, gegužės 5, nuo 

8 vai. vakaro jau pradėjo veik
ti atvažiavusis iš Latvijos gar
sus Salamonskio cirkas,
žiūrint aukštų bilietų kainų 
(nuo IL1.60 iki L12.50) atida
rymo dieną cirką aplankė la
bai daug publikos, taip kad ro
dymų metu tiesiog netilpo ba- 

lagane. Salamonskio cirkas 
yra gana turtingas, susidedąs 
iš 160 klaunų-arlįstų ir 34 ark
lių. Cirkas busiąs Kaune visą 
vasarą.

—Buvęs ligi šiol šaltas oras 
galiaus jau atšilo. Gegužes 5-6 
jau buvo kaip tikros vasaros 
oras, o vakare lyjant šiltam 
lietui pirmą syk griaudė 
rus griausmas. Sužaliavo 
sparčiai sprogsta medžiai.

—Ministerių Kabineto
sprendimu, Valstybės įstaigų 
tarnautojams bei darbininkams 
nuo 1 balandžio š. m. 
ta vaikų priedas po 
kiekvienam vaikui ligi 
tų amžiaus.

Kauno geležinkelių
vių darbininkai, nesutikdami 
su tokiuo nuosprendžiu, pa
siuntė pas ministerius savo 
delegatus, kuriems reikalau
jant Ministerių Kabinetas pa
keitė savo pirmąjį nuosprendį 
ir vaikų priedus vieloje nuo 1 
bal. sutiko išmokėt nuo 1 sau
sio š. m. —Liet, darbininkas

“ATSPINDŽIAI.”

Iki šiol ėjęs prie Krašto Aps. 
Ministerijos Karo Mokslo Sky- 
riaus iliustracijų žurnalas 
“Atspindžiai” galutinai peri
mamas. Teik Agent. “Eltoš?’, 
kuri žada juos žymiai pato
bulinti ir leisti punktualiai 
kas mėnuo.

Redaktorium ir toliau apsi
ėmė. būti p. J. Laurinaitis, o 
redakcijos sekretorium bei 
jam imi vaduoti paskirtas Juo-

—Balandžio 24^ d. buvo 
Klaipėdos ylietuvAių susivieniji
mo susirinkimas. Perrinkta 
valdyba. Po rinkimų vienas 
valdybos narys darė didelį pra
nešimą apie politinę Klaipėdos 
krašto padėtį, po kurio vienu 
balsu priimta griežta rezoliuci
ja. Pastarojoj raginama val
džia tvirtai laikytis ir kovoti 
su kršto išdavikais; reiškiama 
griežtas protestais Santarvei 
už neteisingą Vilniaus atidavi
mą lenkams, griežtai nusista- 
toma prieš bet kurį lenkų įsi-

Latvija
Ryga.— Latvijos uosto tran

sporto artelių vedėjai nusis
kundžia, kad jiems pastaruo
ju laiku tenka rimtai skaity
tis su Dancko ir ypatingai 
Klaipėdos konkurencija. Užsie
nių firmos savo laivus nusis- 
tačiusios ateity siųsti geriau į 
minėtus uostus, nes ten iškro
vimo darbai apseiną nepalygi
namai pigiau. Ypatingai kon- 
kurendįja ,grėsliam^ įLĮiepąjots 
uostui.

ItaBa kaina rūbai
Pasididhius musų bizniui, mes ga

limą sumažinti savo uždarbį. Juo 
davgiąu jus dalysite su, mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavoms pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $87.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.59 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai, 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedaliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
<>»»" I V... 'I'. " . .. ....................................................... ■■■■■■"■ I 1 ■

Fine for Lumbago •
Musterole drivea pain away ana 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub lt in gently.

It is a clcan, white olntment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTĘR THAN A MŲSTARD PLASTEF

Moteris nuo keturiasde
šimto iki penkiasdešimts
jos buvo užinteresuotos 

Mrs. Hooker’s pasveikimu 
vartojant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

St. Paul, Minn. — “Aš savo gyve- 
m*e turėjau daug permainų ir 

kentėjau nuo dide
lio nusilpnėjimo ir 
kitų visokių ne
smagumų kur mo- 
terįs turi iškęsti 
per tą laikotarpį, 
karštį, nervingu
mą ir galvos skau
dėjimą. Tuo lai
ku aš negalėjau 
dirbti savo darbo, 
bet kuomet pradė
jau vartoti Lydia 
E. Pinfcham’s Ve-

žolė,

nu- Iš Klaipėdos krašto
nuskir
to litų 

11 nie-

(lirbtu-

Teatras po atviru dangum
Kaunas. (Musų koresp.) — 

Skaitančiai Lietuvai plačiai ži
nomas Liudas Gira sumanė 
naują fokusą Lietuvos teatro 
padangėje. Jis gegužės 1 
ną Vytauto kalne dešimt 
startinei žmonių miniai 

suruošė po atviru
spektaklį-misteriją ir ji 
gerai pasisekė. Jis paro- 
gyvuose paveiksluose ir

die-
tuk-

v • z in
daurint, 

gum 
labai 
dė
veiksmuose 'Lietuvos praeities 
istorinius epizodus bei tipus, 
kurie į žiūrėtojus padarė gi
liausio įspūdžio. To moralinio 
pasisekimo pagautas Liudas 
Gira rengiasi sekančiais vasa
ros šventadieniais daugiau to
kiu snektalklių surengti.

Svarbiausia, kad toks spek
taklis daromas lauke, po atvi-

1 ■ 1 1 ■’

NORĖDAMI 
PIRKTI, I^RDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevąrd 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

vaatu

getable Compound aš einu geryn 
kiekvieną dieną ir galiu dirbti savo 
darbą daug lengviau negu pirma 
kokie penki, šeši metai atgal. Vis
kas tas priklauso nuo jūsų puikių gy
duolių”. — Martha Hooker, 114 Col- 
lege Avė., St. Paul, Minn.

Kuomet moterįs kurios yra tarpe 
keturiasdešimts penkių ir penkiasde
šimts penkių metų amžiaus, jos tuo
met turi panašius nemalonius simpto
mus, yra nerviškos, greitai supyksta, 
melankolifikos ir .lepra karščiu, iš ko 
atsiranda, galvos skaudėjimas, fęalvo- 
sukis, ios tuomet turi vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Jos yra specialiai prirengtos moterims 
nuo šitų nesmagumų. Jos yra pri
rengtos iš šaknų ir žievių ir neturi 
kenkiančių narkotikų.

Rašykite prie Lydia E. Pinkham 
Medicinos Co., Lynn, Massachussetts 
ir gausite dykai vieną egz. Lydia E- 
Pinkham’s Privatišką Text-Knygą 
apie “Ailinents Peculiar to Women”.

r

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Balandžio 18 d. Priekulės 
turguje sviesto svaras kainavo 
4500 mk., kiaušinis 200 mk., 
svaras žuvies 200—700 mk., 
svaras jautienos 1800 mk., 
kiaulienos 3000 mk., veršienos 
1500 mk., pora 4 savaičių par
šelių 00,000 mk., darbo arklys 
3,000,000 mark., eržilas 15,- 
000,00 markių, galvijai 800,- 
000—1,400,000 mk.

—-Balandžio 21 d. Klaipėdos 
turgus buvo labai didelis. Svies
to svaras kainavo 6000 mk., 
kiaušinis 200 mk., gaidys 12,- 
000 nik., pluoštas ridikėlių 400 
nik., galvutė salotų 400 mk., 
centneris bulvių 8000 mlt, ru
gių 35000 mk., avižų 30,000 
didelis vežimas malkų 80 litų, 
vidutinis vežimas 30 litų, sva
ras žuvies 1000—2000

‘Trasų Liet. Bals.” 
džio 25 d. įdėdamas 
Lietuvos organizacijų 
kimų “Kultūringajam
liui,” gale padeda pastabą, ku
ria nusiskundžia, jog rašiusie-

mk.
balan- 
įvairių 

atsišau- 
Pasau-

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

IMajesticPI-tmeatreVK

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

ventėmis. 22c. ir 45c, (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (Išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
vertą.”

Jau Artinasi

NAUJIENŲ PIKNIKAS
/

Kur Ras Sau Smagumą

Kiekviena Gyva Siela
>•

i

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo Ir pirkimo namą ir lotą, fer
mų ir biznių, ar u it rauki ant mor-

Vakarais iki 8 yal.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

v

Tai Bus Birželio 10 dieną
i

šių m.-Chernausko Darže,

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas plieninis gar adžius 
Micra 10 pėdų 2% colių per 12 pė

dų 7% colių.

K. GUGIS ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
3823 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
.ą vakarą, išskyrus n ta minką 
ketvergę. Nedėliotais nuo 9 

iki 12 ryto.

18 — kitų mierų pasirinkimu^— 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijulą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio malerijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

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 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentui, 
perkanti arba parduodant Lotus, 
Namus,. Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj:
Room 172G.

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Sirgo skrandžio liga 
20 metų.

Sako Nuga-Tone yra stebėtinas 
—vertas aukso kiek jis 

pats sveria.
King City’je, Mo., gyvena George 

Fry, kuris buvo blogos sveikatos, bet 
tik pasiskaityk ką jis sako: “Aš 
bandžiau įvairių gydytojų vaistus per 
20 metų, bet neradau nieko, kas butų 
pagelbėjęs nuo mano ligos iki aš nepa
mėginau jūsų stebėtino Nuga-Tone’o. 
Aš atradau, kad jis yra vertas aukso 
tiek, kiek jis sveria. Jis tikrai yra 

į geras. Aš patariu jj visiems, kurie 
1 serga skrandžio ligomis, pamėgint:; 
! šitą stebėtiną vaistą.” Tūkstančiai 
į silpnų, sunykusių, nervuotų, išblySku- 
j šių mažakraujų, skystakraujų vyrų ir 

moterų vartoja Nuga-Tone’ą ir giria 
jj. Jis suteikia naują gyvastį ii’ ūpą 
bedrąsiams ir nusiminusiems ligo
niams. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja vfsi 
geresni aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Namų Te!.: Hyde Park 3895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Lyons, Ilk su daugybe žais 79

mių, šokių ir dovanųDAUG UŽDUOČIŲ

Visi pradėkit skubiai reng

sanvicius ir

IMPERFECT IN ORIGINAL

Tel. Yarda 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

3319 Auburn 
lve., Chicago.

GRABORIUS IR
Babamuotojaa
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

oi sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATD4G 
SUPPLY COMPANY

490 Mihraukce Ar., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarket 1018

S* W. BANES 
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

ta ir Kiau
šinius nuo

Borden ve
žiko.

ur gauni pilmą. pi

— yra daroma prirenkime
ir išsiuntinėjime Borden s

Selected pieno.
Nieko negali būti prie to

dadėta. Pasisekimas visuo
met yra dasiekiamas per il

ga ir sunkų darbų.

l’irkit Svies

BORDENS 
liMfodurtsCo. of- Illinois 

Fmnklin 3/1

LAWYER Lietuvy* Advokato 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn SŪ, v
Telephone Randolph 5584 

Vakarais i 10736 S. Wabaab Avė. 
Tel.: Pullman 6877.

tis, virti, čirškinti, krauti
self-redUCING

Nemo Liesinimos num.333, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

„ $3. Mes pasiųsime.
Neuio Hyglenic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. S.)
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Musų draugams

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA

TAUPUS ŽMOGUS
Telefoną! i

taupo ir

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
mušt

Chicaro, IU.

1706 W. 46th St.

t

pra- 
Re-

Valandoš 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedSldieniua.

piknikui 
gaunami

turi
Bet 
kur

M. BOUtevtHMM 
M4I

- i- ■ ...................* .

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję, 
ketvirtadieniais.

Dr. Maurict 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 nedSldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Dr. Herzman kraustosi iš senoe 
vietos 8813 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

/^DR. HERZMAN^A

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 6432

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ni 
pastinga! prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogtfriauaM

M. Yujškz,
3228 W. (8tb SU tll.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kedzia 771*

klausimais, gaiisiai. Butų rengę ir tolimes- 
| nėse kolonijose, bet kad jau 

žolė

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3835 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicaga

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedalioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 6913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tfl. Yards 1699

, - ■ ~ ij (K H!

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
6 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0267

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rytų 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

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 sutartį. .

t. L DAV1D0NIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 ild 7:80 vakare, ir

Ketvirtadienis, Geg. 31,1923 NAUJIENOS, Chicago, UI

L
^l ^1 W W Y W /^l reikalo neaikvoti, nei kitam ne-
x x z i l\i I f 1 \trukdyti-4| 11^1 * Čia padaviau tik kaipo pata-

• rimą. Manau, kad jį galima bu-
I tų lengvai įvykdinti. Tuo daly
ku turėtų pasirūpinti tam tikros 
įstaigos: kuopų valdybos ar Ra
jonų valdybos.

Norėčiau, kad draugai apie tai 
pagalvotų ir pabandytų taip da
ryti. —A. žymontas.

Pastaba LSS. Žinią ben 
dradarbiams

Rašantieji LSS. žinioms 
šomi rankraščius priduoti 
dakcijai ne vėliau kaip pirma
dienio vakarą tos savaitės, ku
rią jie nori, kad raštas butų 
įdėtas. Vėliau priduoti raštai, 
ypač ilgesnieji ir reikalingi tai
symo, to skyriaus vedėjui sun
ku besiispėti sutvarkyti ket
virtadienio laidai, o todėl jiems 
gali tekt laukti kitos savaitės.

Atėjo vasaros 'laikas. Kiek
vienas musų draugų nori išva
žiuoti kur nors į laukus ir gi
rias. Ir tai naturalis apsireiški
mas.

Musų LSS. kuopos vis 
laikyti savo susirinkimus, 
tuos susirinkimus laikyti
nors namie ar kokioj saulėj nėra 
taip malonu, kuomet gražus oras 
vilioja į laukus.

Ar nebūtų gerai, kad musų 
kuopos perkeltų ir savo susirin
kimus į girias, į laukus.

Jei, duokim sau, kokiame Pr priėmus

LSS. VIII Rajono Centro 
Komiteto posėdis

Didelis Istorinis apsi 
reiškimas

Kuomet Franci jos džingos įsi- 
briovė į Vokietiją ir užgrobė jos 
industrijos centrą — Ruhr dis- 
triktą, Voketija, būdama nu
ginkluota, negalėjo atsispirti. 
Bet, suprantama, visoj Vokieti
jos tautoj apsireiškė didelė ne
apykanta francuzams ir bel
gams. Ir dabar visoj beveik Vo
kietijoj viešose vietose yra iš
kabos: “Nėra vietos francu
zams nei belghms”!

Kuomet susirinko viso pašau* 
lio socialistų atstovai į Hambur
gą, Vokietijoj, kurti socialistinį 
Internacionalą, Franci jos ir Bel
gijos socialistai atisdurė nema
lonioj padėty. Niekur negauna 
vietos, nei viešbučiuose, nei res
toranuose. Bet vokiečiai suži
nojo, kad tai yra socialistai, at
stovai į tarptautinį darbininkų 
kongresą ,tuojau atidarė jiems 
plačiai duris.

Tai istorinis apsireiškimas.
Socialistai visose šalyse yra 

nepakenčiami valdžių. Bet jie 
yra tikri ir teisingi kovotojai už 
daromas kam nors skriaudas. Ir 
Francijos socialistai kovojo 
Franci j oje prieš užėmimą Vo
kietijos industrijos distrikto. 
Taip pat darė ir Belgijos socia
listai. Jie neturi savo valdžių 
simpatijos, bet jie turi simpa
tijos pas nuskriaustą Vokietijos

Vokietijos skriaudžiama liau
dis mato išganymą socialistų 
partijoje. Nespėjo susiorgani
zuoti Socialistų Internacionalas, 
tuojau gavo telegramą nuo Ruhr 
distrikto darbininkų, kad dary
tų savo įtakos ir padėtų jiems. 
Ten dabar padėtis dar blogesnė 
—kilo kruvini sumišimai. Ir 
nėra abejonės, kad Socialistų 
Darbininkų Internacionalas tuo
jau pradės veikti, kad padėjus 
tiems skriaudžiamiems Vokieti
jos darbininkams.

Jau tas vienas faktas rodo, 
kokia didelė svarba yra darbi
ninkams turėti savo Internacio
nalą. Mes sveikiname dragus, 
kad jie atgaivino Socialistų Dar
bininkų Internacionalą ir tiki
mės!, kad tai bus didelis paleng
vinimas darbininkams greičiau 
išsiliuosuoti iš kapitalistinės 
vergijos.

Musų, Lietuvių Socialistų Są
junga, priklausydama Socialis
tų Partijai, tuo pačiu sykiu yra 
nariu tos didelės darbininkų or
ganizacijos — viso pasaulio So
cialistų Darbininkų Internacio
nalo. Kiekivenas musų drau
gas gali didžiuotis, kad turi lai
mės priklausyti didžiausiai pa
saulyje darbininkų organizaci
jai. Todėl būti socialistu yra 
garbė. Kiekvienas klasiniai su
sipratęs darbininkas tuojau pri
valėtų prisidėti prie tos garbin
gos ir nuosekliai kovojančios 
socialistų organizacijos.

—A. Žymontas.

LSS. VIII Rajono Centro Ko- 
miteto posėdis įvyko gegužes 
17 d. “Naujienų“ name, 1739 
S. Halsted, Chicago. Dalyvavo 
visi nariai. Posėdžiui vesti iš
rinkta d. J. Vilis. Perskaičius 

. praeito posėdžio 
mieste, kaip Chicagoj, yra kele-1 Pr0^°\0^ skaityta laiškas nuo 
tas kuopų, tai mano manymu vi-1 d- Skamarako iš Collinsville, 
sos jos galėtų laikyti savo susi-P» su ^crujs linkėjimais Ra- 
rinkimus vienoje vietoje. Sek-1 jonui. Jo laiškas padarė gero 
retortai tik užrašytų nutarimus I įspūdžio į draugus.
ir tų nutarimų ne kažinkiek juk Į Prakallbų maršrutuli rengti 
yra I komisijos nariai A. Kemėža ir

Atlikę kuopų susirinkimus, I Misius pranešė, kad prakalbos 
draugai galėtų padaryti kaip ir Į nusisekė geriau negu buvo ti- 
mažą pasikalbėjimą, diskusijas] ketasii. Pidilikos visur (lankėsi 
bėgančiais dienos 
Temų yra daugybės.

Aš bučiau tokios nuomonės, I pavasario oras ir žalia 
tad mes galėtume surengti to- vilioja žmones į laukus, o ne į 
dus draugiškus išvažiavimus la-1 troškias sales, tai kitur pra
bai tankiai, — kad ir kiekvieną I kalbų neberengta, 
šventadienį. Gegužinės (šventės /apvaikš-

Praktiškai svarstant tą klau- čiojimo komisija pranešė, kad 
simą, dar reikėtų pridėti, kad apvaikščiojimas pavykęs gra- 
važiujantieji atsivežtų su savim piai, publikos lankėsi ,daug ir 
užkandžių, nes kartais girioj bu- Lietuvos Socialdcmokartams 
nant negalima jų gauti, o valgy-1 rinkinių į Seimą kampanijai 
ti reikia. vesti surinkta 29 doleriai.

Pas mus galėtų ateiti ir paša- Delegatas į Socialistų Parti- 
liniai žmonės, musų pritarėjai, jos delegatų susirinkimus d. 
čia jie pasiklausę musų pasikal- Misius pranešė, kad partija 
bėjimų ir tarimų, greičiau taptų rengia Socialistų Presos Pik- 

Tuo praktišku piką ir kviečia prisidėti VIII 
............... . jau

par-

musų nariais.
budu mes veikdami vasaros laike 
galėtume gauti dar ir daugiaus 
narių į savo organizaciją.

Tokie susirinkimai turėtų bū
ti daromi planingai. z Negalima 
juk laikyti susirinkimų visą die
ną. Turėtų būti paskirtas tam 
tikras laikas. Ir jau to paskirto 
laiko būtinai kiekvienas turėtų 
prisilaikyti. Vieno pasivėlinu
sio kTti visi negali laukti.

Aplamai pas mus reikėtų lai
kytis laiko. Jei paskirta laikas 
duokim sau 11 vai., tai ir reikia 
11 vai. atvykti, o ne 12 ar 1. 
Reikia neužmiršti, kad kievie- 
nam laikas brangus. Todėl rei
kia stengties nei savo laiko be

Rajoną. Tikėtai 
esą paruošti ir 
tijos raštinėj.

Nutarta paimti Socialistų 
Presos pikniko darže vietą lie
tuvių skyriui. <Tųo reikalu rū
pintis komisijbn.« .išrinkta dd. 
Kemėža, Misius ir M. Kaspa
raitis. Tikietų nutarta paimti 
du tūkstančiu, ir prašyti parti
jos rastinės, kad tikietų ne
duotų niekam, kaip tik minė
tai VIII Rajono Komisijai, taip 
kad norintieji gauti tikietų sau 
ar pardavinėjimui turės kreip
tis tiesiai į VIII Rajoną. Nu
tarta kreiptis į Liet. Soc. Jau
nuomenės Lygą gauti tiekietų

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

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 į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

pardavinėtojų gatvėse. Tam 
ypač pageidaujama' merginos. 
Nutarta pagaminti Lietuvių 
Skyriui piknike gražią iškabą. 
Tuo pasirūpinti apsiėmė drg. 
Kemėža.

Nutarta organizuoti LSS. 
kuopas Chicagos apieilink'ėse, 
kur tik sąlygos leidžia, ir tuo 
turės rūpintis Rajono ir Pil
domojo Komiteto valdybos.

Nutarta suruošti didelį išva
žiavimą j Jefferson miškus. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja, kuri nužiūrėjus patogesnę 
išvažiavimui dieną vėliau apie 
tai paskelbs.

Nutarta rengti didelį vaka
rą ateinantį sezoną, apie tre
čią ar ketvirtą sekmadienį lap
kričio men. Meldažio salėj. Sa
lei paimti paskirta d. Kerne- 
ža. w

Tuo posėdis pabaigta.
LSS. VIII Rajono Sekretorius, 

M. Kasparaitis, 
3827 Archer Avė.

a

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

U

n

Chicagos apygardą 
draugams

. Chicagos apygardų ir toli
mesnių vietų draugai, kurie 
galite susisiekti su Chicaga 
šiuomi kviečiami organizuoti 
LSS. vietos kuopas. Jei dėl ku
rių nors priežasčių savo jėgo
mis negalėtute tatai padaryti, 
kreipkitės į LSS. VIII Rajono 
valdybą •— gausite, ko reikės, 
ar organizatorių, ar kalbėtojų, 
ar finansinės paramos, ar šiaip 
kokių informacijų.

Iš tolimesnių vietų jau yra 
gauta keletas pranešimų, ka i

sian ir ten draugai organizuo
ja naujas arba atgaivina senas 
LSS. kuopas, tik toliau gyven
dami jie susisiekti su chica- 
giečiais negali taip lengvai. 
Bet artimesnes prie Chicagos 
apygardos dar tebesnaudžia, 
užtat musų priešai klerikalai 
kad šienauja tai šienauja.

Laikas pabusti, draugai. Pa
buskite ir stokite darban — 
organizuokitGs. Jei, kaip sa
kiau, sunku patiems savo jė
gomis kas padaryti, LSS. VIII 
Rajonas mielai padės, tik at
sišaukite.
LSS. VIII Rajono Sekretorius, 

' M. Kasparaitis, 
3827 Archer Avė., Chicago.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 111?
Baigusi akužeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si iPennsylvani 
jos ligonbučiuo 
sc. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims i) 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo r> 
ryto iki F po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

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 priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusia daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Scrum 606 Elektra.
AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLE 

DR. J.' VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

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

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Dlinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

* I .

J

Garsinkitės Naujienose

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

Gydo staigias ir chroniškas lig&a, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

t Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Nakti Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 S’o. Halsted St. r
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

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 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 1* valan

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

įįįfi-

'L

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Stn 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
............... I ..................... ■■■suirs

J*

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priturimo valandos nuo 8 iki 12 ii

3325 So. Halsted SU Chicago, IU.

Telefonas Boulevard 7042'

DR. C. Z. VEZELIS '» ' į
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5674

Chicago

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiurSji- 
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tuL

3113 South 
Halsted St.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAIl
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The LitheanUa Daily Neva 

PubMahed Daily noept Suday by 
Cha Lithuaniaa Mawe Pub. Oų lac.

Vdftor P. firlgaitta

South flaiatea cftnat 
Chicago, III.

Telephone BooMvelt 85M

Subscription Rataai
18.00 per year in Canada.
87.M per year eutaide of Chfcagfl.
|8.00 per year in Chieaga

8c per copy.

Entered ae Seeond Clasa Matier 
March 17th, 1914, the Port Office 
at Chicagoi III., ender the art pf 
March Žnd, 1879.

Naujienoe eina kudlen. iiakiriant 
rakma&tniua. Leidžia Naujiem Ben
drove, 1789 So. Halrted St, Chicago. 
QL — Telefonaai Booaevtlt 8S00.

Užsimokėjimą kalnai
Chicagoje paltai

Metams <rt {S.00
Pusei metą   4.00
Trims mlnemme 2.00
Dviem minėsiant.......... ............... 1.50
Vienm minorini -.......... - n f , .75

Chicagoje per neliatojosi
Viena kopija —- - ---■ 8c
Savaitei -- 18c

Mineaiui - - - 75c
Suvienytose Valstijose m Chicagoje 

paltu:
Metams —, $7.00
Pusei metų ---------------------- 8.5<
Trims mėnesiams--------- _ - 1.75
Dviem mėnesiam t- JL2t
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uirieniuosei
(Atpiginta)

Metams-------- ---------- ----- , $8.00
Pusei metų 4.0(
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti paltų Money 
rderiu, kartu su užsakymu.

Farmeriai ir 
darbininkai.

Tarpvalątijinė Vaizbos 
Komisija šiomis dienomis 
buvo pasikvietus į Washing- 
toną farmerių organizacijų 
atstovus patirti jų nuomo
nes apie tai, kokios priežas
tys daugiausia prisideda 
prie farmerių padėties ap
sunkinimo. Tame tyrinėji
me dalyvavo šių organizaci
jų atstovai: National Gran- 
ge, National Non-Partisan 
league, National Milk Pro- 
ducers’ Federation, United 
Farmers of Montana, Natio
nal Farmers’ union ir Far- 
mers’ National Council.

Visi farmerių atstovai 
vienu balsu skundėsi, kad 
farmerius neapsakomai sle
gia geležinkelių transporto 
brangumas. Ūkio produk
tus gabenant geležinkeliais, 
farmeris turi tiek daug už
mokėti už gabenimą, kad 
jam nebelieka jokio pelno. 
Farmeriai neįstengia vers
tis, ir šimtai tūkstančiu jų, 
metę savo ukius, traukia į 
miestus darbo jieškoti.

Įdomu tečiausfkad^ griež
tai pasmerkdami gelėžinke- 
lių kompanijas už nepaken
čiamą gabeninfo kainų aug- 
štumą, farmeriai tuo pačiu 
laiku pareiškė Tarpvalstiji- 
nei Vaizbos Komisijai, kad 
jie visai nereikalauja gele- 
žienkelių darbininkų algų 
mušimo. Nacionalės Farme
rių Tarybos direktorius, 
Benjamin C. Marsh, pasakė 
tame tyrinėjime:

“Bendrai imant, gele
žinkelių darbininkams nė
ra mokama perdaug. Jo
kio algų karpymo nerei
kia, kad galėjus numažin
ti ūkio produktų gabeni
mo ratas. Kai kurie gele
žinkelių tarnautojai turė
tų gal gauti didesnes al
gas. Progresas ateis ne 
spaudžiant darbininkus 
žemyn, bet keliant farme
rius aukštyn?’
Šitoks Amerikos ūkininkų 

nusistatymas leidžia supras
ti, kodėl paskutiniu laiku 
farmeriai vis dažniaus ta
riasi su darbininkais dėl 
bendro veikimo politikoje.

Farmeris ir darbininkas, 
žinoma, yra skirtingų kla
sių nariai. Vienas yra savi
ninkas, antras — beturtis. 
Bet juodu abudu išnaudoja 
stambusis kapitalas.

Be to, Amerika yra viena 
tokių šalių, kurios ne tiktai 
pagamina kiek reikia ūkio 
produktų sau, bet da ir išga
bena juos į užsienius. Šituo 
atžvilgiu ji skiriasi nuo pra
moningųjų, šalių Europos, 
— pa v. Anglijos, Vokietijos, 
Švedijos ir tt. Tose šalyse, 
kur yra ūkio produktų per
viršis, priešingumas tarpe 
ūkininkų ir darbininkų yra 
mažesnis, negu šalyse, ku
rios turi pirktis duoną iš ki
tur.

Maisto produktų brangu
mas yra skaudžiausia rykš
tė darbininkų klasei. Bet 
Amerikoje tas brangumas 
pareina ne nuo ūkio produk
tų stokos, o nuo transporto 
priemonių sumonopolizavi- 
mo kapitalistinių kompani
jų rankose. Augštos maisto 
kainos čia neša pelną ne ūki
ninkui ,o kapitalistams.

Padaryti tam galą bus ga
lima tiktai paėmus geležin
kelius į visuomenės rankas. 
Kovoti už tai privalo bend
rai ir darbininkai ir farme
riai.

MENKAS DŽIAUGSMAS.

“Vienybė”, kalbėdama apie 
Seimo rinkimų rezultatus, sako:

“Todėl gali būti net ir labai 
pasiskubino sušukti: ‘Vėl 
musų viršus I’ musų klerika
lai. Mes nenorėtume tikėti, 
kad Klaipėdos atstojai, kaipo 
protestonai, eitų iš vieno su 
klerikalais ir dėtųsi Seime su 
jais į bloką. Musų klerikalai 
pereituose seimuose pasirodė 
labai uršųs neapkentėjai kitų 
nuomonių ir kitų religijų, to
dėl Klaipėdos lietuviai protes
tonai negalės šito užmiršti ir 
bus ant atsargos prieš kleri
kalų bloką.

“Per keiksmus ir represijas 
klerikalai vos įstengė laimėti 
1 atstovą už išvaikytąjį Sei
mą. Tai blogas jiems ženk
las!”
Jeigu klerikalai laimėjo net 

dvi vietas, kaip praneša paskuti
nė L. I. B. žinia, tai padėtis nuo 
to visviena nesikeičia.

SKYSTAS PASITEISINIMAS. 

“Draugas” rašo:
“ ‘Naujienos’ net apsilaižė, 

radusios esą Liet. Darbo Fe
deracija pati einanti išvien su 
lenkais. Esą tai patvirtina 
Darbo Federacijos sąrašų su
sijungimas kaikuriose apy
gardose su Lenkų katalikų ar 
Lenkų darbininkų ir lietuvių 
lenkiškai kalbančių (mUsų pa
braukta) sąrašais.

‘Juk rodos ir ‘Naujienos’ 
turėtų žinoti, kad ‘lenkas’ 'len
kui nelygus. Teisy
bė, maža yra tokių lenkų kaip 
Mykolas Romeris arba Liudvi
kas Vrublevskis, kurie nors 
laikydami save lenkais, vienok 
visados nuoširdžiai rėmė Lie
tuvos Valstybingumo idėją ir 
už ją nukentėti jiems teko 
nuo Želigowskio. Juk tas 
pats advokatas Vrublevskis 
Vilniaus teisme gynė ir p. 
Biržišką, socialistą. O ką jau 
bekalbėti apie lenkiškai kal
bančius lietuvius? Jiems net 
valdžios lėšomis dabar leidžia
mas laikraštis ‘Nowiny’.

“Tikslas gi yra — skiepinti 
Lietuvos valstybinę ir tautinę 
sąmone.

“Ar tad galima čia mini
mus ‘•lenkus’ lyginti su tikrai
siais endekais lenkais: Liau- 
su, Volkovickiu ir kitais, ku
rie visados tempė į Varšuvą ir 
su kuriais negarbingai susidė
ję cicilikai ir liaudininkai nu
vertė Lietuvos valdžią?”
Su lenkų endekais Lietuvos 

socialistai niekuomet nesidėjo. 
“Draugas” niekus pasakoja.

T O j*o^teisinimas*Lietuvos*kle
rikalų'yra Visai nevykęs. > Pir
miausia yra faktas, kad klerika
linė Darbo Federacija vienoje 
apygardoje susidėjo su “lenkais 
ir lenkiškai kalbančiais lietu
viais”, o kitoje apygardoje tie
siog su “Lenkų Katalikų” sąra
šu. Be to, vienoje apygardoje 
susiblokavo su “Lenkais Katali
kais” ir pats Darbo Federacijos 
bosas, t. y. krikščionių demo
kratų partija.

Kuo gi skiriasi tie “lenkai ka
talikai” nuo lenkiškųjų ende- 
kų? Kaip vieni, taip ir antri 
yra lenkiški patriotai ir klerika
lai.

Romerį arba Vrublevskį su 
jais maišyti visai negalima. Jie 
yra padorus ir pažangus žmo
nės, ir todėl į jokius blokus su 
jėzuitais neitų!

Iš KO SUSIDEDA BOLŠE
VIKŲ PARTIJA.

Prieš Rusijos komunistų par
tijos suvažiavimą p. Zinovjevas, 
komunistinio internacionalo pir
mininkas, • paskelbė Maskvos 
“Pravdoje” . keletą skaitlinių 
apie savo partijos sąstatą. “So- 
cialističeskij Viestnik”, remda
masis tomis skaitlinėmis, ve ką 
rašo:

“Iš 410,000 komunistų par- 
„ tijos narių miestuose gyvena 

260,000. Darbininkų nuošim
tis partijos organizacijose su
daro: Maskvoje — 8,9; Petro
grade — 11,6. * Bet kiek išvi
so darbininkų yra komunistų 
pirtijoje, Zinovjevas nutyli, 
tik praneša, draugų nuramini
mui, kad provincijoje esą mie
stelių, kur darbininkų nuo
šimtis siekiąs net 40! Nėra 
abejonės, kad visoje Rusijoje 
tas nuošimtis nesiekia ir 15.”
Bet jeigu vidutiniškas darbi

ninkų nuošimtis miestų organi
zacijose ir butų 15, tai kiek dar
bininkų tuomet turėtų Rusijos 
komunjstų partija visuose mies
tuose ? Lygiai 39,000.

Taigi “vienintelė proletarinė 
partija” tarpe 410,000 savo nar 
rių turi tiktai 39,000 darbinin
kų!

Bet jie, žinoma, toli gražd ne 
visi eiliniai darbininkai. Dauge
lis iš tų 39,000 darbininkų yra 
dirbtuvių komitetų nariai, orga
nizacijų self^retoriai ir 1.1. Prie 
esančios Rusijoje tvarkos, šitie 
elementai faktinai yra valstybi
nės biurokratijos nariai. Tuo 
budu tikrųjų darbininkų Rusi
jos komunistų partijoje palieka 
dar mažiaus.

'Kaip Rusijos komunistų parti
jos vardas yra nusmukęs darbi
ninkų masėse, matyt iš to, kas 
šiandie stoja į ją. Iš 112/700 
kandidatų į partijos narius ran
dasi :

6,932 — fabrikų ir dirbtuvių 
kuopose (jačeikose)

4,294 — transporto kuopose 
51,763 — ūkininkų kuopose

27,728 — kareivių* kuopose 
T 18,881 — sovietų įstaigose 
fa 8,176 — įvairiose kitokiose 
įstaigose.
: • Aišku, kad iš darbininkų susi
deda tiktai dviejų pirmutinių 
rųšių kuopos: fabrikų bei dirb
tuvių ir transporto. Jose ran
dasi 11,200 kandidatų. Bet tar
pe jų yra ir tarnautojai, inžinie
riai ir t. t.

Iš tų 112,700 kandidatų, ku
rie neužilgio pataps komunistų 
partijos nariais, bus, vadinasi, 
tik apie kokius 10,000 darbinin
kų. Beveik pusė visų naujųjų 
narių bus ūkininkai. Jeigu prie 
ūkininkų priskaityt ir kandida
tus iš kareivių kuopų, tai ūki
ninkai sudarys 3/4 naujųjų par
tijos narių.

Darbininkų mažiaus kaip de
šimta dalis, o ūkininkų apie trys 
ketvirtadaliai!

Įdomu, kad net sovietų įstai
gų tarnautojai, t. y. činauninkai, 
didesniam skaičiuje eina į ko
munistų partiją, negu darbinin
kai.

Rusijos bolševikų partija tuo 
budu vis labiaus virsta ūkinin
kų ir biurokratų partija, kurioje 
proletarinis elementas yra tik 
menkas priedas.

Gūdy mokytoju su
važiavimas

Balandžio 11*14 dienomis 
Vilniuje įvyko gudų (baltgu- 
dlžių aukštesniųjų mokyklų 
mokytojų suvažiavimas, su
šauktas Gudų Centro Mokyklų 
Tarybos.

Suvažiavime dalyvavo nuo 
centro mokyklų tarybos 12 at
stovų, Vilniaus gudų gimna
zijos — 21 atstovas, Naugar
duko gimnazijos 6, Nesviežo 
gimnazijos — 5, Gorodžo gim
nazijos (Vilek. apskrities) — 
4, Radoškavičių gimn. — 3 ir 
Vilniaus stačiatikių seminari

jos — 2 atstovai. Be to dar 
suvažiaviman buvo deleguoti 
pradedamųjų mokyklų moky
tojų atsiuvai, ; gudų studentų 
sąjungos, Vilniaus koperatyvų 
sąjungos, Dvasines stačiatikių 
konsistorijos, redakcijos “Nov. 
Žicio,” o taip pat tuomet bu
vę Vilniuj Varšuvos seimo ir 
senato gudų klubo atstovai.

Iš atstovų pranešimo paaiš
kėjo, kad gudų aukštesniųjų 
mokyklų padėtis Lenkijoj yra 
labai sunki. Pabrėžta visa eilė 
nepamatuotų lenkų administ
racijos kabinėjimusi. Pav. 
Nesviežo gimnazijoj1 uždraus
ta dėstyti Gudijos t geografija, 
kaipo atskiras dalykas, be to 
griežtai draudžiama priiminė
ti gimnazijon katalikus ir žy
dus. Radoškavičių gimnazijos 
mokiniai verčiami stoti ka
riuomenėn ir t. p.

Svarbiausios rezoliucijos su
važiavime priimta šios: suva
žiavimas pripažįsta reikalingu:

—* Ketvirtadienis, Geg. 81,1923

1) kad visos aukštesnės gūdi)
mokyklos pereitų Gudų mo
kyklų draugijos žinion, ‘ kuri 
tik viena turinti tvarkyti visas 
esančias Lenkijoj mokyklas; 
2) kad butų patenkinti tauti
niai moksleivių reikalai sta
čiatikių ir katalikų dvasinėse 
seminarijose; 3) kad butų lei
džiama laikraštis, kuriame bu
tų nušviečiama mokslo daly
kai, liečiantieji aukštesniąsias 
mokyklas; 4) kad reikia įs
teigti vasaros atostogų metu 

kursus aukštesniųjų gudų mo
kyklų auklėtojams; 5) kad bu
tų įsteigta daugiau pradeda
mųjų gudų mokyklų ir 6) kad 
tarp gudų aukštesniųjų mokyk
lų butų tampresni ryšiai mo
kymo ir moralybės atžvilgiu.
- Suvažiavimui atsiuntė pa
sveikinimus iš Daugpilio ir 
iLiucino gudų gimnazijos ir iš 
Pragos gudų būrelis. ' Po su
važiavimo dalyviams buvo su
rengtas spektaklis. (L. ž.)

įvairenybės
ŠIOS DIENOS AMERIKOS 

INDIJONAS.

Suv. Valstijose indijonų gy
ventojų šiandie yra 340,917, 
arba 13,500 daugiaus negu bu
vo 10 metų atgal.

Yra 200 indijonų gyvenimo 
vietų (viešos žemės) ir jie kal
ba 58 skirtingas kalbas.

Valdžia kasmet išleidžia pen
kis milijonus dolerių pamokin
ti indijonus.

Vaikų yra 91,968, kurie tu
rėtų lankyti mokyklas.

Yra 251 valdiški pansijonai 
ir dieninės mokyklos su 24,2^2 
mokiniais; 81 misijų mokyk
los su 6,400 vaikų; ir valstijų 
viešas mokyklas lanko 34,301. 
Iš viso mokinių yra 64,943.

Du trečdaliai visų indijonų 
yra Amerikos pilieč&i. Yra 
apie 50,000 indijonų balsuoto
jų, vyrų ir moterų.

Valdžia savo globoj vis turi 
apie, 240,000 indijonų. Augš- 
čiausias Teismas nutarė, jog 
pilietybė nesiriša su buvimu 
po kieno globa.

Visi nariai Penkių Civili
zuotų Genčių iš Oklahomos 
(101,000) ir Osage genties 
(2,2000) yra piliečiai, ar vai
kai piliečių.

Žemės paskirta 39,000,000 
akrų 227,000 indijonų. Yra 
apie 125,000 indijonų, kuriems 
nepaskirta žemės. Nepaskirtos 
indijonų žemės yra 35,000,- 
000 akrų. 1923 getais valdžia 
paskyrė $370,000 prižiūrėti in
dijonų sveikatai. Yra 78 ligo
ninės ir gydyklos su 2,400 lo
vų. Yra 150 gydytojų indijonų 
tarnyboj, 80 slaugių, 70 prižiū
rėtojų ir 7 dantistai. Iš viso 
1922 metais prižiūrėta 20,000 
indijonų. 48,000 iindftjonų |yra 
protestonų tikėjimo, o 59,000 

katalikų tikėjimo. Yra 400 pro
testonų misijonierių ir 200 ka
talikų misijonierių tarp indi
jonų. 44,200 indijonų šeimynos 
gyvena nuolatiniuose namuo
se. Yra 40,692 indijonų ūkinin
kų; jie dirba 890,700 akrų že
mės. Indijonai turi iki $35,- 
000,000 vertės gyvulių. 1922 
metais iš Osage genties žemių 
gauta 28,94(1,934 bačkos alie
jaus.

Iš viso Osage tauta gavo 
$111,863,530, kaipo premijas 

už išnuomotą aliejaus žemę. 
Penkių Civilizuotų Genčių Ok
lahomos žemė davė 8,200,000 
bačkų aliejaus ir gazo. Yra 
1,390,379 akrai žemės, kurie 
turėtų bufi vandeniu laistomi, 
ir aplaistomos žemės 366,000 
akrų. Valdžia iki šiam laikui 
išleido $25,592,436 žemds ap
laistymui. šiuo laiku bando 
aplaistyti 605,000 akrų. Girių 
vertė indijonų gyvenamų vie
tų yra $100,000,000. Valdžia 
indijonams skiria nuo 1871 iki 
šiam laikui $422,000,000. Iš 
viso indijonų turtas siekia 
$1,.000,000,000. Indijonų tautos 
pavedė valdžios globai $25,- 
000,000j. Pavieniai ’indijonai 
turi fondą iš apie $35,000,000. 
Indijonų ofise Washingtone
yra apie 256 darbininkai ir
5,361 lauko tarnystėj. Iš tų 
apie du tūkstančiai yra indi
jonai. l&OOO indijonų tarnavo 
pasaulio kare. (F. L. I. S.)

Klerikalu atgitatorius
Agitatorius spadnyčioj, 
Kozaunyčioj, špaviednyčioj, 
Smuklėj, rinkoj ir ulyčioj 
Ir kai čiukė lenda grinčion.

Lenda, siekia kuogiliausiai,
Kvočia, klausia kuodaugiau- 

siai,
Plusta, šmeižia kuobiauriau- 

siai,
Sakos—darąs dieviškiausiai... 

Nors nučiuopti širdies vielą, 
Nor pagrobti žmogaus sielą, 
Budi naktį, budi dieną, 
Kad sugautų aliai vieną..

O sugavęs—kūną pančiais 
Varžo, sielą su rąžančiais, 
Smaugia, engia, pliekia kan-

čiais 1

Ir maitina žalibarščiais... 
Ir mokina gerbt spadnyčią 
Lygiai taip, kaip ir bažnyčią, 
Suka žmogui galvą tyčia 
Pasakodams bezlepyčią:

—Rinkit Seiman mus kleboną!
Garbinkite jo sijoną!
Arba jo zakristijoną— 
Tai turėsit gerą poną!?
Pastaba. Spadnyčia— sijonas, 

kozaunyčia— sakykla, spavied- 
nyčia — klausykla, ulyčia — 
gatvė, bezlepyčią — tuščia pa
saka— žodžiai nevisai lietuviš
ki, bet žmonių kasdien vartoja
mi ir labai suprantami.

— Nekuniginis. >

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

Susiraukęs paėmė jis iš manęs pope- 
rį, ir buvo jau besirengiąs suglamžyti jį ir 
gal būt mesti ugnin, bet čia netyčiom žvilg
terėjęs į piešinį staigu pats susidomėjo. 
Akies mirksnių, jo veidas smarkiai paraudo, 
paskui vėl pabado. Per keletą minučių jis 
įsmeigęs akis tirinėjo piešinį, nesijudinda
mas iš vietos. Pagalios atsikėlė, pasiėmė 
nuo stalo žvakę ir nuėjęs į atokiausią ker
tę atsisėdo ant skrynios, kurias paprastai 
jurininkai vartoja, čia jis' vėl ėmėsi nag
rinės popergalį, vartydamas jį ir šiaip ir 
taip. Jis betgi nieko nebesakė, ir visas jo 
elgęsis mane labai stebino. Bet aš nusita
riau, kad bus išmintingiau nebeerzinti jį 
savo pastabomis.

Gabaus jis išsiėmė iš švarko kišenes 
poperių dedamąjį kąpšį, atsargiai į<Į£joj(į 
jį poperį ir padėjęs r ąsom a j an stalan už
rakino. Jis pasidarė kiek jaukesnis, bet pir- 
mutinis jo linksmumas, kokiu jis mane 
kad pasitiko, buvo žlugęs. Jis buvo ne tiek 
suniuręs, kiek iškrikęs. Ir juo toliau, juo 
jis darėsi vis labiau susimąstys, susisvajo

jęs, ir kiek aš nesistengiau savo juokavi
mais jį išblaivinti, nieko nebegalėjau pa
daryti. Aš buvau manęs nakvoti pas jį, kaip 
kad dažnai pirmiau darydavau, bet maty
damas kad mano šeimininkas visai nebe 
upe, nusitariau eiti namo. Jis nelabai nė 
bandė mane sulaikyt, bet atsisveikinda
mas spaudė man ranką dagi didesniu nuo
širdumu nei paprastai.

Praslinkus beveik ištisam mėnesiui —*z 
per visą tą laiką aš nebesimačiau su Leg- 
randu — staigu ateina pas mane į Čarlz- 
toną jo tarnas, Jupiteras. Padorus senas 
negras buvo kažko taip susirūpinęs, kad 
aš net pabūgau, spėdamas kad gal mano 
draugą kliudė kokia nors didelė nelaimė.

—Sveikas gyvas, Jupai, — pasisveiki
nau. — Kokią naujieną atnešei? — kaip 
sveikas tavo ponas?

—Tai mat, masa, jeigu teisybę pasa
kyti, tai jis ne taip labai sveikas, kaip rei
kėtų. r

—Nesveikas! Tai labai nemaloni ži
nia, Jupiter. O kuo jis skundžias?

—Skundžias! Tai ir yra visa bėda, kad 
jis niekados niekuo nesiskundžia, bet jis 
vis įtiek serga — labai serga.

—Labai serga, sakai? Tai ko tu man 
iškarto taip nesakei. Ar jis guli lovoj?

—Ne, gulėt tai neguli, tik kažin kas 
jam darosi — va nežinau nei kaip pasaky
ti— man begalo spaudžia širdį dėl vargšo 
mano masa Vilio, * , ’
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—Klausai, Jupiter, aš norėčiau galų 
gale žinot, ką tu nori pasakyt. Sakai kad 
tavo ponas serga. Ar gi jis nesisakė tau, 
kas jam skauda? z s

—Tik masa nesibark ant manęs, aš 
čia visai nekaltas — aš sakau, kad. masa 
Vii nesisako nieko kas jam yra, ir aš neži
nau kas jam pasidarė — bet ko jis taip 
vaikščioja kažin kur, vis kažin kur žiūrė
damas, vis galvą nuleidęs, pečius pastatęs 
ir visas išbalęs kaip nabašninkas. Be to jis 
vis neliaujas ritmetiką daręs. —

- —Nesiliauja ko daręs? K
—Neliaujas ritmetikos daręs su nume

riais ant akmeninės lentelės—vis toki keisti, 
labai keisti tie numeriai. Man net baisu 
darosi. Aš visados labai jį daboju, vis žiuriu, 
kad ko nepasidarytų. Auriai jis buvo man 
ištrukęs dar saulei netekėjus ir visą diene
lę kažin kur buvo pragaišęs. Aš buvau iš- 
sipiovęs gerą lazdą, sakau, išplieksiu ir tiek 
kailį kai sugrįš, -bet aš toks kvailas žmo
gus, neturėjau tokios širdies kad mušti jį 
— jis toks suvargęs.

—A? kaip? norėjai mušti? Ne, Ju- 
piterai, man regis tau nereikėtų būt taip 
žiauriam —nemušk jo. Jis, ,<vargšus, neiš
laikytų pliėkimo. Bet ar tu nė kiČk nenu
simanai, kas galėjo būt jo ligos priežastis, 
ar bent priežastis tokio jo atsimainymo? 
Gal koks nors nemalonus dalykas atsitiko 
po to, kai buvau pas jus atsilankęs?

—Ne, masa, po to kai tu išėjai nė kokio 

nemalonaus dalyko neatsitiko — greičiau 
atsitiko dar prieš tai — sakyčiau tą pačią 
dieną prieš tavo atėjimą.

I —Kaip? Ką tu nori pasakyt?
—Žinai, masa, aš manau kad tas va

balas padarė.
/ (Bus daugiau)

Literatūros žinios.
Mehininkų Koperativas ‘‘Gairė” Kau

ne išleido metraštį 1923 metams “Kūrybos 
Keliais,” K. Puidos redakcijos, 66 pusi. 
Apie tą naują leidinį Alfonsas Gelmė “Kr. 
Balse” rašo: - /

“Kūrybos Keliais” metraštis nors nę- 
perdideliš (išviso 66 puslapiai), tačiau tu
riningas ii* indomus; Čia kaip tik ir palies
ta keletas opesniųjų meno klausimų, tos 
visos nenormalės aplinkybės, kuriuose ten
ka musų meno kultūrai vystytis.

Tadas Vaišnora savo rimtame straips
nyje “Musų Meno Kultūros Pradmenys” 
apibudina, koks turėtų musųzmenas būti, 
reikalauja kad jis kiltų iš pačios tautos 
dvasios gelmių.

i.. .Toliąu, taęie pačiąųąe straipsnyje 
paliesti santykiai 'suvafetybfiftų ir nėsu- 
valstybintų menininkų.

V. Bičiūnas dviejuose straipsniuose, 
įvardintuose' “Literatūra” duoda nors 
trumpą, bet ryškią dailiosios literatūros 
tiek poezijos tiek prozos, kritišką peržval

gą. Paparonis daro “Dramos reikalų ap
žvalgą” — .po didžiojo karo. O. Plcirytė- 
Puidienė nušviečia praėjusio sezono Tau
tos Teatrą, tiek operą tiek dramą. Labai 
indomus p. A. Sutkaus rašinys: “Del Vil
kolakio žygių” — supažindina su pačiu 
“Vilkolakiu”, kurs iki šiol ne visų buvo 
tinkamai suprastas. Vieni Vilkolakį laikė 
taip sau linksmais “šposais,” kur galima 
gardžiai pasijuokti. Iš to straipsnio ma
tome, kad Vilkolakis esąs' atsiradęs nepri- 
puolamai, bet jį yra pašaukęs gyveniman 
musų neva tai “suariatokratiškėj imas” — 
valstybinis apsnūdimas.

Juozas Žilevičius dviejuose straips
niuose kelia muzikos klausimus. “Musų 
Muzikos Kūryba” nušviečia musų muzi
kos kūrybą ir jos kūrėjus — kompozito
rius. Straipsny “Lietuvių ir svetimų muzi
ka Lietuvoje” paliestas svarbus klausimas: 
kodėl musų dainininkai permažai indo- 
maujasi savąja muzika. Toks nekreįpimas 
dėmesio į musų muziką, yra kensmingas 
dviem atveju pirma, muzikininkai-mylė- 
tojai ir dainininkai neperka savo kompo
zitorių kurmių; , tas labąi žalinga musų 
muzikos uglUi. Antra dainininkai visuo
met dainuodami svetimus kurinius, sve
timtaučių akyse žemina musų muziką -ir 
duoda progos svetimtaučiams manyti, buk 
pas musų nieko nesą.

Be rašinių yra dar aštuoni iliustruoti 
paveikslai.
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Kai Kas iš Seimo Rinkimų 
Kampanijos

St Kairys

Kaunas. — šiandien gegužės 
11 diena. Ryt ir poryt Lietuva 
rinks naujų sau Seimą; rinks 
vėl smarkiai išjudinta iš ra
maus, kaimietiško ūpo kovojan
čių partijų pastangomis.

Rinkimų kampanija jau pasi
baigusi. Jei da ir šiandien Kau
no milicija vaikščioja gatvėmis 

/ir atsidėjusi plėšo , komunistų 
naujai išklijuotus plakatus; jei 
vienas, kitas pilietis, širdies ne- 
suvaldydamas nervingu pirštu 
siekia jam netinkamų atsišau
kimų, kad jiems nurauti bent 
kūlys* — tai tik ankščiau suda
ryto ūpo pasekmės, arba val
džios įsakymas. Balsuotojų nu
sistatymo jau niekas \ rimčiau 
nebepakeis. Prisiskaitę, prisi
klausę mitinguose, bažnyčiose it. 
šiaip susirinkimuose, savotiškai 
pasvėrę besivaržančias partijas, 
jie daugumoje jau šiandien ži
no* už ką reiks paduoti balsas 
ryt, poryt.

Visus domina klausimas, kas 
rinkimuose laimės. Kol tie žo
džiai bus išspausdinti, jums bus 
jau žinomi ir rinkimų rezulta
tai. Nenoriu todėl užgimti pra-1 
našavimu, ne tik dėlto, kad jis 
butų pripuolamas, bet ir dėlto, 
kad jis butų jau be tikslo. Aš 
norėčiau geriau pažymėti musų 
draugams Amerikoj tas sąly
gas, kuriomis ėjo dabartinė rin
kimų kampanija; pabrėžti tai, 
kas joje buvo ypatingo ir nepa
prasto, palyginus ją su dviem 
jau ankščiau pravestomis.

Pažymėti nors paviršutiniai, 
kad butų galima teisingiau įver- Į 
tinti pačių rinkimų davinius.

Šių rinkimų kova buvo pik
tesnė ir, pasakysiu, šlykštesnė 
už pirmojo Seimo rinkimus. Ki
tokia ji ir neturėjo būti. Senasai 
Seimas liko dėl to paleistas, kad 
musų “krikščionys” nutarė duo
ti generalinį mūšį visiems neda- 
vierkoms ir tėvynės priešams. 
Nutarė vieni patys, išanksto pa
svėrę, kas bus už juos ir kas 
prieš juos. Nutarė, žinodami, 
kad ta kova da gali jiems at
nešti laikinų laimėjimų, bet ga
li pasibaigti ir pralaimėjimu, 
kurį vėliau sunku butų atitaisy
ti.

Taigi “krikščionys” ėjo į rin
kimus piktai; jie sužadino visas 
galybes, sukėlė savo priešams 
visus piktus vėsulus ir paleido 
juos siausti. Krikščionių įsibė
gėjimui turėjo tesėti ir jų prie
šai, nes kovos pobūdžiai buvo 
perdaug rimti, ir va išsivystė 
plati, griežta, atkakli ir vieto
mis net žiauri rinkimų kampa
nija.

Partijų rinkimuose nei padi
dėjo, nei sumažėjo, žymiai pa
didėjo tik spekuliacija sąrašais. 
Musų “krikščioniškosios” parti
jos, spekuliuodamos rinkėjų ne
susipratimu, beveik visose rinki
mų apygardose pastatė ne tik 
savo partinius sąrašus, bet iri 
pramanytus, meškerinius vilioti 
ir gaudyti tamsų kaimietį. Be
veik visose rinkimų apygardose 
“krikščioniškų” sąrašų — atvi
rų ir maskuotų — buvo arti pu
sės. Daėjo iki to, kad, saky
sim, Utenos apygardoje “krikš
čionys” pastatė sąvąjį “darbi
ninkų kuopų” sąrašą pavilioti 
bolševikų pasekėjus ir buvo no-l 
rSję pastatyti savąjį socialde- I 
mok ratų sąrašą, tik nespėjo. Tą 

čigonišką politikavimą dalinai 
pasekė ir valstiečiai-liaudininkai. 
Jie irgi pastatė sąrašus—meš
keres ir “krikščionių” pusėn ir 
dalinai pagauti kaimo darbinin
kų balsus. Ir vieni, ir antri 
metė savo sąrašus—meškeres į 
lenkuopančių tarpą, bent len
kų balsams suskaldyti.

Su tautinėmis mažumomis 
Lietuvoje pasidarė dabar, krikšr 
čionims pas mus viešpataujant, 
tas pats, kas buvo prie carų 
Rusijoj, — jos visos susiartino, 
susibūrė, susiblokavo, kad nežū
tų jų balsai. Susiblokavo vie
tomis net lenkai su žydais, ku
rie iki šiol ne tik nemokėjo rasti

mitingus ir susirinkimus, 
buvo tyčia

Lietuvoje,
pildomos.

dabojamos
tyčia aš-

Supran-

“krikščionių” rankose.
Ir šioj kampanijoj buvo su

kama visai ščirai. Lietuvoje vie
tomis iki šiol tebėra karo stovis 
su visais jo suvaržymais. Pra
ėjusiais rinkimais tie suvaržy
mai tyčia buvo laikinai panaikin
ti. šiais rinkimais jie tyčia li-

bendros kalbos, bet buvo piktais Į ko paaštrinti ir, sakysim, visa 
priešais. Krikščioniškas fašiz- pafrontės siena su lenkais buvo 
mas, jų pogrominė agitacija visai uždrausta agitacijai. Vie- 
prieš žydus ir lenkus, jų savo- toj sumažinti formalybes, šau- 
tiškas patriotizmas, kuris kitaip kiant 
nemoka reikštis, kaip tik lipdą- jos 
mas kitiems ant užkulnių, spar- visoj 
čiai ir gerai išlygino Lietuvos triau
žydų, vokiečių, rusų, gudų ir tania, kad visi suvaržymų bota- 
net lenkų frontą. Neabejoja- gai siekė nugaros išimtinai “ne
ina vienas: tautinės mažumos davierkams”. Nes krikščionys 
ačiū krikščionių ir liaudininkų niekieno nekliudomi mitingavo 
bandymui priverti joms pirmo- po bažnyčias, laidodami, krikš- 
jo Seimo duris įeis darbartinin tydami, ligonį lankydami, klebo- 
tiek skaitlingos,kiek tik neš jų nijose ir net šiaip mitinguose, 
balsuotojų faktinas skaičius. Rinkimų pradžioje pasipylė 

žiūrint į ėjusią rinkimų kovą skorpionai ant valdžiai “prie- 
bent kiek aukštėliau pasilipus, šingos” spaudos. Musų opozi- 
buvo nesunku pastebėti ir ben- Į ei jos laikraščiai-badamiriai bu
dresnis jėgų susigrupavimas. Į vo baudžiami tūkstančiais litų 
Apie degutuotą fašistinį moko- išaukšto įsakyto Kauno 
lą, tik dėl svieto akių padabintą Į komendanto už tai, kad jie drį- 
kryžium ir trispalve tautine ve- Į so aštresniu, ryškesniu žodžiu

lliava, vienu dideliu buriu išsiri-[įvertinti valdžios pasireišku- 
kiavo be krikščioniškosios tre-|sią partinę politiką.
jybės da ir visos kitos dievobai-1 Pagalios areštai. Dar nei vie- 
mingos organizacijos, visi kri-Įnoj kampanijoj nebuvo tiek su- 
kščionių mekleriai, faktoriai ir | ėjnimų, ištrėmimų, kalinimo- ir 
palydovai. Be to prie jų aiškiai įkyrios milicininkų priežiūros, 
prisišliejo šiais rinkimais buo- Į kap dabar. Sunkiausia kliuvo 

I žės-žemdirbiai, vietomis net I bolševikų “darbininkų kuo- 
Pažanga. To didelio susiburi-1 ponis”, revoliuciniems liaudi
nio vyriausis štabas buvo ir te-1 ninkams ir socialdemokratams, 
bėra krikščionių-demokratų ran- Į Darkuopininkų kandidatai vie- 
kose. | tomis itisais sąrašais liko su-

To susibūrimo visas frontas I areštuoti, kai kurie ištremti, kai 
buvo nustatytas ir laikomas ta [kurie pasodinti kalėjimam Jų 
kryptim, kokia norėjo musų re- spauda beveik nepasirodė, lega- 
akciniai klerikalai. lių atsišaukimų buvo kokie du,

Dešiniųjų pasiryžimas užgrob-1 plakato ne? vieno. Kliuvo ir so
ti visą valdžią Lietuvoje ne tik I cialdemokratams. Visa eilė mu- 
paskatino kovon valstiečius-1 sų draugų liko paiiuosuotų iš 
liaudininkus ir vadinamas kai-1 valdiškų vietų, buvo suimti ir 
riasias grupes, bet laikinai su-1 tik Partijos rūpesčiu vėl iš kale- 
gretino jas. šiandien net masi- jimo paliuosuoti. Krikščioniš-

I niam žmogui aišku, ko Lictuvo- kos valdžios pikta sauja bandė 
je galima laukti iš dešiniųjų dik-1 stverioti net valstiečius-liaudi- 
taturos, ir todėl tarpusavė kova ninkus.
kairiųjų tarpe rinkimų kampa- žodžiu, Lietuvos milicininkas, 

Inijoj buvo žymiai švelnesnė: ir I rankas atsiraitojęs ir lazdą pa
čia susidarė tartum frontas, ty-1 kėlęs, stojo ginti tėvynės ir kry- 
lus, netartas susitarimas mesti žiaus, šerdamas tam, ką jam 
vyriausia^ savo jėgas prieš vy-1 parodė riebus Lietuvos klebonas, 
riausį priešą, — ragus paro-|kaipo bedievį ir tėvynės parda- 
džiusį uęachininką. viką.'

Šioj rinkimų kampanijoj be- ...... ... .................
veik pirmą kartą Lietuvoje par- . .
tijų kovon įsivėlė ir valstybinis IPiliava, Kaunas ir Vilnius 
aparatas, bent tas, kuris turi Į 1 _
reikalo prižiūrėti viešojo gyve
nimo tvarkos. Įsivėlė tuo įnir
timu, kuris aiškiai parodė, kad 
jis yra vienos partijos tarnas. 
Be reikailo bus pridėti, kad val
džia skubinosi patanfauti padė
ties šeimininkams — “krikščio
niškosioms” partijoms. “Krikš
čionys” jau išanksto, kai da te
bebuvo pirmasai Seimas, pasi
stengė pastatyti savo žmones, 
kiek jų turėjo, j atsakomingas 
vietas valdžios įstaigose, pa
diegti kiek galima daugiau kri
kščioniškų eilinių valdininkų, 
palenkti savo pusėn tuos tarnau
tojų, kurie išviso turi minkštą 
stuburkaulį. Rūpestingas dar
bas sekėsi, ir kai paskelbta nau
ji rinkimai, musų krikščionys 
buvo pilnai jau užvaldę vidaus 
Reikalų ministeriją, iš seno bu
vo savi žmonės žvalgyboje, bu
vo sudarę palankų sau vėją ię 
Krašto Apsaugos ministerijoj; 
buvo per savo žmogų paėmę už 
rankos patį Lietuvos teisingu
mą. Vadinasi, gale sukti rinki
mų eigą ton pusėn, kurion norė
josi krikščioniškam štabui, buvo

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite,

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Ybrko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai Įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas inforpiacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Wa?hington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.
______________ __________ —.______

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu savo drau

gam ir pažįstamiem, kad ati
darau gražy 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 Cąnal iki Fox Lake. 
Automobiliais, Waukegan Ro- 
ad, Milwaukee Avė.,

Mm. J. ZIECK, 
New Neppersink Hotel

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

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

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

I

laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

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

• ’t ' ......... •

I

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

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

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri« 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos valkus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. j 
1545 West 47th St

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, if 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

■ ■
Daktaras Henry M. Hunt
Antras augStas — 189 N. Clark St. 
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.

Cataract, granulated blakstėnus, 
priaugimą nosies, ausų varvėjimą, 
apkurtimą, galvos užimą, katarą, 
skaudamą gerklę, pasididinusius 
tonsilus, praradimo balso, goiterį 
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus 

Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne
daliomis 9 iki 12.

Res. Tel. Englewood 8886
Dr. J. F. Andrešunas 1

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

Nerviškumo apsireiškimą .. / 
gydau pasekmingai.

— Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Birž. 13
Liepos 4

*trečios klešos kainos Į:
HAMBURGĄ $103.50 ' — PILIAVĄ $106.50

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

RALTIJOSAMERIKOĮC
U LINIJA 9Btoa<lvay, Nev'lork.NY U

t,es,eILIETU\Ą.
ARBA Liepoją 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
LITUANIA 
POLONIA

Šios ekskursijos vadu bus7 pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS.

A /

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja’ yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas (Jave pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

rei- 
ar- 
To- 
tiu- 

rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms uš akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo,

Iš Lietuvos Amerikon
\ f

Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie- 
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 

kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimą. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą. ;

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St., , Chicago, Ui.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mSneelus ir savaites gydčtėe 

be Jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintų 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 186 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojam&s gydyme užsisenšjuslų 
lūrų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
(teinamos žarnos. taipsri pūslės Hk<4 ir 
t;. t-- Del priėmimo turime 17
kambarių, kurie užtikrina Jums greitą 
patarnavimą ir srerą patonrumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinis 
gydaolta “014“

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu jvestae gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumurf! čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duolcs. Taipgi naujausių prirengitnų 
tikslui greito išgydymo užsiaenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zami naciją.

Electro-Medical Doclors
136 S. Wabash Avė., Chieago. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ja nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
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CK'GAGOS
ŽINIOS

Keturi mėnesiai kalėji
mo už teismo panie

kinimą.
Frank J. Koch ir Arnold H. 

Brantigam liko nuteisti ketu
riems mėnesiams kalėjimo už 
teismo paniekinimą. Jiedu atsi
sakė atsakinėti į specialiuos jury 
klausimus, kuri veda tyrinėji
mą delei miesto ekspertų grafto.

Kaip Brantigam, taip ir Koch 
yra real estate biznieriai, ir nu
žiūrima, kad miesto ekspertai — 
graftininkai su jiedviem vedė 
bizniskus reikalus.

Majoras tikisi, kad gat- 
vekariy streikas bus 

išvengtas.
Miesto majoras Dever turėjo 

pasitarimą su gatvekarių darbi
ninkų unijos viršininkais.

Po pasitarimo majoras pareiš
kė, jog padėtis nėra jau taip be- 
viltinga: esą galima tikėtis, kac 
streiko neįvyks. Tiesa, kaip kom
panija, taip ir darbininkai yra 
griežtai nusistatę nenusileisti, 
bet, majoras mano, busimose 
konferencijose to griežtumo ne- 
bepasireikš.

“Spyderiai” norima sta
tyti po kaucija.

Saugumo konvencija reko
menduoja, kad kiekvienas per- 
greit važiuojantis automobilis
tas butų be niekur nieko areš
tuojamas ir tempiamas į polici
jos stotį. Policijos stotyj “spy- 
deris” turėtų užsimokėti kauci
ją arba eiti “už grotų“, kaip ir 
kiekvienas prasižengėlis.

Juodrankiai nušovė 
fruktp pardavėją.

Charles Gullo, italas frūktų 
pardavėjas (211 Alexander 
St.), vargais negalais susidėjo 
šiek tiek pinigų, kad leidus sa
vo vaikus (iš viso vienuolika) į 
mokyklą. Juodrankiai, mato
ma, užuodė, kad Gullo turi vie
ną kitą atliekamą centą.

Pastaruoju laiku Gullo gavo 
keletą grasinančių laiškų, bet jis 
į tai nekreipė domės. Bet kaip 
tik antradienį jis išėjo iš namų, 
iš už kampo iššoko du vyru ir 
ėmė šaudyti. Gullo krito ant

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

AY)tfsepKšl^<Js Moatf.

VdHoĮdn)as qtio rpežli,išbcrinjdi 
ir ŲIoIųli odiąės lijos.

KAINA JOc

^IdbsRiic pd$ dptfekpriUs*

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

vietos 
tas.

dešimties kulkų perver- priemonėmis, jie užsuka tą kūdi
kį, kaip gramofoną, kad šauktų 
“revoliuciją!” Iš daugel dekla
macijų tik du gerai deklamavo 
— tai berniukas ir mergaitė abu 
mažyčiai. Jeigu juos7 palavinti 
kiek, tai iš jų išeis gana geri de-

Lietuvi ii Rateliuose
Musų Draugijos

. Iš jaunuolių veikimo.

Jaunuolių Orchestras.
šeštadienį, gegužės 26 d., Mil- 

dos svetainėje įvyko Jaunuolių 
Orchestros koncertas. Koncer
to programas buvo gana įvai
rus. Publikos atsilankė nedaug. 
Orchestras daug sumažėjęs. Per
traukoje orchestros vedėjas p. J. 
Grušas pasakė prakalbėlę, visai 
netinkamą koncertui. Po pro- 
gramo buvo šokiai.

Jaunuolių išvažiavimas.

Sekmadienį gegužės 27 d. Be- 
verly Hills įvyko išvažiavimas, 
kuriame buvo: “Jaunoji Birutė“ 
ir “Ateities žiedo“ draugijėlės.

Po ~ paseilinksminimo - žaidi
mų “Ateities žiedo“ draugijėlė 
(iš Brighton Park) paruošė pro
gramą,kuris susidėjo beveik vien 
iš deklamacijų, atliktų mergai
čių ii' berniukų. 98% deklama
cijų buvo gana revoliucioningos 
“Kraujas liejas“ — “O! Mask
va!“ ir apie visokius darbininkų 
pabudimus ir sapnus...

Gaila, kad jaunimas, kuris va
dinasi “Ateities Žiedas“, ypatin
gai, “žiedas“ tokioj dvasioje yra 
auklėjamas. Kas tam kūdikiui 
rupi? Jam ne galvoje jokia re
voliucija; jisai jokio supratimo 
netur apie “Rusiją brangią“, 
apie “dailiąją Maskvą“ ir “In- 
ternacianalą“. Labai apgailėti
na, kad pas mus randasi tokių 
“pedagogų”, kurie tikrenybėje 
yra demagogai. Vietoj lavinti 
kūdikių kūną ir protą lengvomis

klamatoriai.
Taipgi vienas numeris buvo 

klasiškas šokis, kurį atliko narė 
iš “Jaunos Birutės“, rodos, pJlė 
Degimiutė. Iš viso matyt, kad 
p-lė Degimiutė tuo dalyku inte
resuojasi ir uoliai lavinasi. Su 
laiku ji bus gera šokėja.

Pabaigoj “Ateities žiedas“ su
dainavo keletą dainelių, baigda
mas “Internacionalu”. Visas 
dainas dainavo “vienbalsiai“.

Toliau jaunimas žaidė — vie
ni ir kiti su tėvais. Tėvai šne
kučiavosi apie vaikų auklėjimą 
ir jų draugijėlės, bet nepastebė
ta, kad “vaikai jau kėlė revoliu
ciją“.

Moterėlės susėdę dejuoja - an 
manuoja, kad nėra “Naujienų“ 
reporterio, kad nepranešta “Nau
jienoms“. Kitos kertasi iš lai- 
žybų, kad vistiek nors ir nekvie
stas reporteris, bet “Naujienos” 
bus parašyta “apie pikniką”, 
šiur, ciocės, jus laimėjote: šlan-

Sviesą Ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

dien skaitykite.
— Reporteris.

___ i___ ._____

“Jaunoji Birutė”.

Kaip žinoma, kitos muzikališ- 
kos draugijos, kaip tai chorai,

(Tąsa ant 7-to pusi.),

NORT
-----LLOYD“

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

' atsišaukite
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, 111.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

RMAN

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sporfų visų kitų metų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard' Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagebejimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:

CUNARD LINE,
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

—SURASTA-i
I LIETUVA ANT GALO

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
*Mongolia June 7; July 12; Aug. 10 
Minnekahda Jun. 14 Kroonland Jun. 21 
*Manchuria June 28 Finland July 5 

*Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai 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.

*10:00 a. m.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

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

System® 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 praktikuoto j ai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

THE HOUSE o/ 
.GREATER VALUES rvornenM

___ AshlandAv!

Gredtest Department Store

ŠIANDIEN, KETVERGE, GEGUŽIO Simą 
Vėl Yra Didelė

DOLERIO D
/

Kiekvienas Departamentas
Musų Krautuvės Pasiūlo 
Nepaprastą Dolerinį Par
geną tik šiandien. $ $ $

I

Ateikit ir Pasinaudokit Proga

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Jeigu Manot (vesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

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

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

M. Levy & Company 
/ • 

Kampas 22os ir State Street
Telefonai: Calumet :

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu 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 mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedllioj 

9 iki 12 a. uu

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų

Nerviškų

Atkaklių

Privatiškų

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai išgy- 
džiau tūkstančius kenčian
čių žmonių.

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Dr. Whitney
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.
Ofiso valandos:

Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

V i ....„—i*
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

orchestrai ima vakacijas vasaros 
laiku, bet “Jaunoji Birutė” to 
visai neipano. Vaikai turės va
kacijas savo draugijėlėje. Jie 
gana tankiai turės tokius išva
žiavimus, kurie bus jiems nau
dingi sveikatai ir protui.

Jau jie turėjo išvažiavimą į 
Beverly Hills, o kitą šventadienį 
jie važiuos kitur, kad pažaidus 
ant tyro oro.

Paprastomis dienomis jie ap
lankys kitokias vietas, kaip tai 
muzėjų, Art Institutą, etc.

“Jaunoji Birutė” pasistengs 
gauti atatinkamus vadovus toms 
ekskursijoms.

Tėvai, kurie nori savo kūdi
kius prirašyti prie šios draugijė-

■ ' JL

ELEONORA BRUŠKIENfi
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

utaminke, gegužės 29 dieną, 
1:40 vai. po pietų, po numeriu 
173 E. 115 gatvės, sulaukusi am
žiaus 62 meti}. Velionė Eleono
ra paėjo iš Lietuvos, Panakaičių

1 kaimo, Varnių parapijos, Telšių 
apskričio. Velionė atkeliavo į 

į Ameriką 1900 met. Jos myli
mas vyras mirė 1904 met., bir
želio 4 dien., išgyveno našlė 19

t metų. Velionė paliko 1 sūnų 
Antaną, 3 dukteris, visos ženo- 
tos ir 4 anukus, visi Amerikoj. 
Velionė randasi pašarvota pas 
graborių F. Doty, po numeriu 
214 E. 115 gat. Laidotuvės atsi
bus pėtnyčioje, birželio-June 1 
dieną, 2 vai. po pietų, bus išly- v 
dėta tiesiai nuo graboriaus F. 
Doty, 214 E. 115 gat. Į Lietuvių 
Tautiškas kapines. Visus pažį-

i stamųs maloniai kviečiame daly
vauti laidotuvėse, ir suteikti jai 
paskutinj patarnavimą. Pasi
liekame nuliudime:

Sūnūs Antanas; dukterys, žen
tai ir anūkai: Felicija, Jonas ir 
Milda Varekojai, Stefanija, An
tanas ir Lucė Paukščiai, Petro
nėlė, Jurgis, Pranciška ir Ajona 
Smilingiai.

Tegul būna jai lengva šios ša
lies žemelė.

—h -g į-’
BRONISVAS VIŠNIAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 24 d., 10 vai. ryte sulau
kęs amžiaus 38 metų, velionis 
mirė Milwaukee, Wis., iš kur 
tapo parvežtas į 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 Lideikienė ir Helle- 
na Kazlauskienė.

ANDRIEJUS DIRDA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
dėlioję, geg. 27 dieną 6:30 vai. 
vakare. Velionis Andriejus pa
ėjo iš Paberžių sodžiaus, Josvia- 
nių parapijos, Kėdainių apskri
čio. Senas 59 metų; paliko di
deliame nuliudime moterį Oną 
sūnų Juozapą ir dukterį Adelę. 
Laidotuvės atsibus; pėtnyčioje, 
June-Birželio 1 dieną, 8:30 iš 
ryto bus išlydėtas iš namų 1836 
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.

I lės, < gali; tai padaryti kiekvieną 
I antradienio i vakarą ^Fellowship 
svetainėje, 831 — 33 PI.

— Vienas iš tėvą.

WestSide
SUSIRINKIMAS D-RO V. 

KUDIRKOS DR-JOS.

Drugį ja nenori kištis į politiką. 
Munšaino mėgėjams neduos 
pašalpos, —r Rengiama išva
žiavimas į. miškus.

Pereito šešetadienio . ■ vakare, 
gegužės 26 d., Meldažio salėj, 
D-ro V. Kudirkos d-ja laikė mė
nesinį susirinkimą. Priėmus 
pereito susirinkimo protokolą, 
sekė korespondencijos. Buvo 
prisiųstas dr agi j ai laiškas iš 
Labor-Farmers ofiso, kuriuo 
kviečiama prisiųsti delegatus jų 
konferencijom Trumpai svars
čius, prisilaikant tos d-jos obal- 
sio: “į politiką kuomažiausiai 
kištis”, laiškas liko atmestas. Po 
to, sekė komisijų raportai. Išda
vė raportą delegatai, kurie buvo 
pasiųsti į bolševikų “Draugijų 
Sąryšio” konferenciją ištirti jų 
darbuotę. Delegatai pranešė, 
kad šį kartą buvę apie 34 dėl ir 
prisirašė, ar tik atsiuntė dele
gatus (?) 10 draugijų daugiau 
negu pereitą kartą. Svarbiau
sias tos konferencijos tikslas 
buvęs, tai priimti konstituciją 
tam “sąryšiui”. Konstituciją 
esą nepriimta, nes pašelpinių 
draugijų delegatai nesutikę jos 
priimti, buk dėl to, kad ji buvu
si grynai politinio pobūdžio. Ra
portavo šeimyniško vai: arelio 
komisija. Pranešė, kad šeimy
niškas vakarėlis įvyko geg. 26 
d. ir pasisekė pusėtinai. Tiesa, 
pelno nebusią, bet mora- 
liu žvilksniu pelnyta daug. 
Svečių atsilankė gražus 
būrelis ir juos smagiai pa
linksmino “Jaunoji Birutė”, 
kuri ir atliko to vakarėlio pro
gramą. Westsidės Viešojo Kny
gyno, kuij Jau westsidiečiai nu
marino, delegatas pranešė, kad 
dar paskutinio susirinkimo ne
buvo, tad negalįs išduoti galu
tinų atskaitų to knygynėlio, ku
ris jau tapo likviduotas ir tur
tas jau baigiamas išparduoti. 
Delegatas palikta iki galutinam 
likvidavimui to knygynėlio.

Komisija, kuri buvo skirta 
taisymui šios draugijos konsti
tucijos, pridavė jos projektą, ku
ris buvo diskusuojamas. Atei
nančiame pusmetiniame susirin
kime bus priimamos visos pa
taisos. Konstitucija taisoma 
dėl to, kad apsisaugoti) nuo iš
naudojimo. Mat dabar toki lai
kai, kad žmonės dažnai suser- 
ga “munšainės” liga ir nori už 
tai gauti pašalpos. Dr. V. Ku* 
dirkos draugija per visą savt 
gyvavimo laiką platinusi blaivy
bę, pritaria jai ir dabar, ir todėl 
alkoholio mylėtojams pašalpos 
nežada duoti.

Draugija nutarė surentgi šei
mynišką išvažiavimą į laukus 
bei girias. Išvažiavimas žada į- 
vykti liepos mėnesį.—Narys?

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ĮL-, , „ ____ _________

PRANEŠIMAI.DIDDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ 
( LAIVAS.

1A8J1ENOS, CEIcIgP, ffl.

Bridgeportas'
Ko gali Bridgeporto kolonija 

susilaukti?
11 1 f" 1 >"■—

Visas biznis kįla, kaip ant 
mielių. Halsted gatvė greitai 
bus tokia pat kaip ir vidurmięs- 
čio gatės.

Lietuvių Auditorija manoma 
greitai pradėt statyti. Tai bus 
didžiausias trobesis apielinkėj.

Universal State Bankas, pa
sak, banko prezidento žodžių, 
užsidės naują “paleriną”. Jau 
kam, kam, o Universal State 
Bankui senai reikėjo tai padary
ti, nes apyvarta milžiniška, o 
vieta maža. P-as J. J. Elias sa
ko: “Mes pastatysime — pertai
sysime šį trobesį, bet visgi (vie
tos bus ankštoka”..,, O aš paste
bėjau: “Na, statykite naują 
trobesį”. J. J. Elias atsakė: 
“Tamsta esi right, kito nieko 
neliks daryti, kaip tik kitą tro- 
bėsį statyti.”

Aušros Spaudos Bendrovė, ši 
bendrovė turi didžiausią Ameri
kos lietuvių Knygyną ir dejuoja 
su vieta. Jos manadžeris drg. 
Julius Mickevičius sako, kad 
bendrovė irgi mananti apie savo 
didelę parankią vietą. Tai ro
do, kad musų įstaigos nesnau
džia, kitos įstaigos tą patį ma
no — padidinti biznį.

Privatiniai gyventojai dau
giausia kraustosi į pietus apie 
Marąuette Parką. Ten jie turi 
nusipirkę žemės ir statosi savo 
rezidencijas. Faktas yra tas, 
kad prie virš minėto paroko že
mė 7x8 skersgatvių yra 85% lie
tuvių išpirkta.

Tąja vieta daugiausia lietu
vius aprūpina Adomas Markū
nas ir Juozas K. Uktveris.

— Reporteris.

P. PETRAITIENĖS IŠLEISTU
VĖS.

P-ios Petraitienės asmenyj chi- 
cagiečiai nustoja vienos darbš
čiausių moterų veikėjų.

Pereito šeštadienio vakare, 
geg. 26 d., Moterų D-ja “Apšvie
ti surengė išleistuves p-iai P, 
Petraitienei, kuri apleidžia Chi
cagą ir išvažiuoja apsigyventi į 
Davvogiac, Mich. P-ia Petrai- 
tienė Chicagos lietuvių visuo
menėje pasižymėjo nepaprastu 
darbštumu. Ji bile visuomeni
niam darbui niekuomet nesigai
lėdavo nei savo laiko, nei triūso 
ir todėl, jei neklystu, dabar yra 
žinoma kaipo viena darbščiausių 
moterų chicagiečių tarpe. Taigi 
dabar Chicagos pažangioji vi
suomenė nustojo vienos darbš
čiausios ir energingiausios vei
kėjos.

Jos išleisti susirinkio į Fel- 
lowship House gražus būrelis 
jos draugų bei pažįstamų. Buvo 
suruošta svečiams vakarienė. 
Po užkandžių svečiai buvo per- 
statihėjami kalbėti. Susirinku
sieji reiškė p. Petraitienei kuo- 
širdingiausių ir karščiausių lin
kėjimų ir gerų sėkmių jos gyve
nimui naujoj vietoj.

Tame vakarėly buvo prisi
minta pp. Domijonaičių nelai
minga padėtis, (pp. Domi Jonai
čiai abudu serga ir reikalingi 
pašalpos). Susirinkusieji sudė
jo pp. Domijonaičių sušelpimui 
suviršum 30 dol.—Vincas.

Juozas Babravičius 
koncertuoja.

Birželio 3 d. p. J. Babravičius 
aplankys su koncertu westvillie- 
čius. Prie koncerto surengimo 
daug dirba Dr.\A. J. Kąralius. ,

Westvilliečiai privalėtų musų 
dainių priimti atsakančiai. Kiti 
sako, žinoma ■ paslapčiai, kad 
VVestvillę “subytins” Chicagą. 
Jie gali tai padaryti, jeigu jų 
bus noras, nes arti yra kitų ma
žesnių miestelių, iš kuriU, be 
abejo, suvažiuos irgi nemažai 
žmonių.

Taigi po birželio 3 d. pažiūrė
sime, ką WestVille pajiegia.

—'Reporteris.

Neprigulmingoji 
Partija.

Numirus vyskupui S. B. Mic
kevičiui, parapija buvo apleista 
ir mažai gyvumo terbdė, bet pa
staruoju laiku parapija gavo ku
nigą Ksaverą Žukauską, kuris 
gana sumaniai veda parapijos 
reikalus.

Man teko atsilankyti pas kun. 
Ks. Žukauską, žmogus manda
gus ir visai kitoks, negu musų 
kiti kunigai. Jis sako, kad jis 
žmones negązdinąs pekla, o lie
piąs jiems šviestis ir platinti ap
švietę ir tėvynės meilę.

Parapija kas subatvakarį su
rengia šokius savo svetainėj, į 
kuriuos prieina dailaus svietelio, 
taipgi atsilanko ir laisvų žmonių. 
Man paklausus, ko jie ten eina? 
atsakė, kad kitose svetainėse 
yra perdaug “Džekių”, kurie 
vulgariškai šoka ir kalba.

Parapiją vaido Komitetas, ku
nigas atlieka tik savo kunigiš
kas pareigas, 
labai užganėdinti. •

Kun. Ks. Žukauskas dejuoja, 
kad jis per včlai atėjo į šią pa
rapiją. Vasaros metas neduos 
jam tiek darbuotis, kiek ruduo. 
Jis mano daug “sugadinti biz
nio” Rymo piliečiui kun. Krušpi.

1 — Reporteris.

Parapijonai tuo

Lietuvoj Finansai.
.. ' —1-----------

■Lietuvos Banko Revizijos 
Komisija (pirm. .Merkys, sek. 
Fledžinskis, narys V. Frenke
lis) paskelbia šitokį Lietuvos 
Banko stovį ir jo operacijų ei-

Kovo mėn. 24 
Aukso Lietuvoje 
priklausė: aukso

Litų ..
Užsienyje ”

dieną Bankui 
litų 1,591, 
Lietuvoje

1,591,259.01
11,038,55 f. 13

Viso aukso 15,649,810.14 
Sidabro ..A .... 99,164.10 
Svet. vai. Liet,. 11,831,272.33 

užsienyje .. 16,152,810.36

Viso. svet. vai. 28,083,246.79 
Viso padengimo

Litų 43,735,056.93 
Išleista apyvarton ligi kovo 

24 d. banknotų 40,286,769.59 
Tokiu budu padengimas vir

šija išleistų banknotų suma 
3,446,287.34 

Banknotai (pinigai) spaus
dinami Pragoję sulig sutartimi 
iš 1922 m. rugpjūčio 28 dienos 
su firma Haase.

Atspausdinti banknotai Pra
goję firmos ir Lietuvos val
džios atstovo plombuojami, 
lydimi firmos palydovų ligi

Eitkūnų. • Eitkūnuose vagonai 
priimami Lietuvos Banko tar
nautojų ir siučiami Kaunah. 
Banknotų priėmimas ir pa
tikrinimas altliekamii Banko 
bute dalyvaujant Finansų Pre
kybos ir Pramonės Ministeri- 
jos, Čekų-Slovakų Konsulo, Lie* 
tuvos Banko ir firmos A. 
Haase atstovams.

Banknotai, auksas (sidabras 
ir svetima valiuta laikomi tam 
tikrai įtaisytuose geležies be
tono sandeliuose po karo sar
gyba. f

Banknotų spausdinimas, ko
misijos nuomone, atliekamas 
nevisai tiksliai, būtent: a) ne
atkreipta reikalingos domės į 
piešinių ir spalvų sUkombina- 
vimą ir grynai piniginių ženk
lų pagražinimo praktiškumo ir 
aiškumo žvilgsniu; b) neat
kreipta reikalingos domės į 
ne suvis tvarkingą firmos A/ 
Haase bankinotų pasiuntimą, 
kas sudaro Bankui daug dar
bo sortiruojant pinigus sulig 
serijomis ir numeriais.

Komisija reiškia (pageidavi
mą, kad kuogreičiausiai butų 
išleisti smulkus metaliniai pi
nigai, nes dabar, greit susine- 
šiojant smulkioms kupiūroms, 
gyventojai turi nuostolių.

Komisija reiškia pageidavi
mo, kad sulig galimybes kre
ditai butų daugiau duodami 
kredito reikalingiems betar
piai.

Gegužinė Šventė Rygoj
Ryga. — Gegužės 1 d. šven

tė [Latvijoj turi dvejopo pobū
džio: tai tautinė šventė — St. 
Seimo susirinkimo diena ir 
kartu tradicinė darbininkų — 
socijalistų šventė.

Tautinė šventė prasidėjo ka
riuomenės paroda miesto aikš
tėj 12 v. Tuo pat metu atida
romas iškilmjngas (Seimo po
sėdis, į pąkviesti ir St. 
SeimiriniA^ 1------ ‘
man 
nes demonstracijos vyksta pi
lių, kur ją priima valstybės 
prezidentas. Tuomi tautines 
demonstracijos ir baigiasi.

Apie antrą valandą prasidė
jo socijalistų ir profesinių są
jungų suruošta vaikštynė, ki 
rioj dalyvavo apie 30,000 žmo
nių. Demonstracija ramiai nu
vyko iki miesto aikštės ir. čia 
norėta pradėti kalbas. Bet 
staiga demonstrantus — so- 
cijalistus pradeda pulti “Tauti
nio Klubo” nariai daugiausia 
studentai '“fašistai” ir prad/ė- 

jo vaikyti juos. Iškilo mušty
nės, kuriose vartotaz lazdos, 
nagaikos ir net revolveriai bei 
nuodingosios dujos. Tautinin
kai socialistų mitingą sutrukdė 
ir atėmė daug raudonųjų vė
liavų. Dailgelis asmenų iš abie
jų pusių sužeista.' Rimtesnius 
susirėmimus policijai pavyko 
sutrukdyti. x

Kiek ankščiau toje pat aikš
tėje įvykęs socK dem. mažu- 
miečių mitingas praėjo visai 
ramiai.

1 pąkviesti ir bt. 
nepatekę Sąi- 

Iš miesto aikštės tauti-

Ryga. r—• Iki š. ki. balandžio 
1 d. Latvijon sugrįžo*221,959 
pabėgėliai, o išvažiavo — 15,- 
984.

North German Lloyd laivas “CO- 
UUMBUS”, kuris yra didžiausias vo
kiečių laivas, išplauks iš Bremeno sa
vo kelionėn į Suvienytas Valstijas. 
Tai yra modelio laivas nuo viršaus 
iki apačiai. j

Gross tonų įtalpos 32,00 užregis
truota, J bet galima sudėti 40,000 to
nų. Greitumas 20 mazgų. Jis turi 
30,000 arklių spėkos

Su laivu Columbus. North German 
Lloyd teikia pirmos klesos plaukioji-1 
mo patarnavimą.

Laivas Columbus turi 420 pirmos 
tiesos kabinetus, 600 antros klesos 
tabinętus ir 1,000 trečios klesos.

Visi ’parankbmai yra pirmos klesos, 
cambariai artistiškai gražus su prak
tišku pabudavoįimu, padaryti dėl pa- 
rankumo pasažierių. Yra svetainės, 
rūkymui kambariai ir valgymui kam
bariai puikiai išpuošti ir turi savyje 
daug gražumo kuris užganėdins pasa- 
žienus.

Antros klesos parankumai yra taip 
prirengti, kad mažai kainuos, galit ke
liauti ekonomiškai. Labai parankus 
kambariai, įrengti moderniškiausiai, 
gražiai išpuošti ir yra žinomas cūisi- 
ne, už ką North German Lloyd yra ge
rai žinoma, tai yra specialia dadeč- 
kas prie antros klesos.

Trečios klesos parankumai yra 
daug pagerinti negu pirma, kad būda
vo. Yra didelė pasilinksminimams 
svetainė, rūkymui kambarys ir gra
žiai išpuoštas valgymui kambarys. 
Trečios klesos kabinetai yra dėl 2, 4 
ir 6 asmenų ir keletas kambarių dide
snių.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų h 
’ * i Lietuvos birželio 10 d. rengia 

Tat prašome visų kitų , to 
draugijų nerengti tą dieną 

— Rast. V. Kasparinas.

Dukterų 
pikniką, 
miestelio 
piknikų^

Jaunosios Birutes Orkestro^, pamo
kos būna kas antradienį vs&are', Fel- 
loship svetainėje, 831 'W. 3Šrd Place. 
Pradžia 7 vai. vakarę; Komitetas.

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

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove). Tikietai 
jau gąunanri S. Partijos ofise. Tikie- 
Jąii kaina^į) jcęntų, 3c. Jęarės taksų, 
2c. Co6k Cdunty raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neiSpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai jmokš- 
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

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

North Sidės Draugijų Sąryšio palai
kymui Viešo Knygyno delegatų susi
rinkimas įvyks gegužės 31 d., 8 vai. 
vak., Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai kviečia
mi susirinkti laiku.

— Sekr. R. Shaikus.

S. L. A.\ 3(T 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. Mačinskiene.

L. S. 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 kvlečiaftni pradžioj prisi
dėti prie šio orkestro. — J. Auryla.

Iš Birutės. —'Utaminke, geg. 29 d., 
8:80 v. v., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. įvyks metinis “Birutės” susirin
kimas ir naujos valdybos rinkimai. 
Visi nariai ir nariai-rėmėjai privalo 
dalyvauti šiame susirinkime.

— “Birutes” Valdyba.

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

PASARGA.
BESIGARSiNANTIEMB

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
<dant Naujienų darbininkai geriaus 
ralėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, Icambarių jieškoji- 
ipai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t., turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol nei** 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji paslgarsint 1 sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENĮ! MOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo Mykolo J. Ka- 

latkos, sopiau gyveno Molinę, 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.

PAJIEŠKAU savo brolių, Vinco ir 
Antano Žlurią. Paeina iš Kalvarijos 
ap. ir parapijos^ Akmenyno kaimo, 
Vincas ilgai gyveno Wilkes Barry, Pa. 
iš amato rubsiuVyę, - tarnavo S. V. 
kariuomenėje, apie 34 m«et. kaip Ame
rikoje. Jię-pątys ar kas apie juos 
žinote, meldžiu pranešti, nes svarbu 
reikalą turiu. Magdalena Niemčaus- 
kienė po tėvais Kliučiutė, 7052 S. Win- 
chester Avė., Chicago, III.

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 115 St. ' Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU PARTNERIO, nėra 

reikalingas patyrimas išmoks greit į 
elektros biznį, reikalinga nemažiau 
kaip $1000, biznis yra išdirbtas per 10 
metų, Chicagoj ir šalyje Chicagos. 
Meldžiu atsišaukti.

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

Chicagoj galite patirti Naujienose 
per P Galskį.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGA 2 ar 3 kamba

riai dėl vieno vaikino, fornišius 
įsitaisysiu pats. Kas turite ar 
žinote kur, meldžiu pranešti, 
laišku. 1739 So. Halsted St. 
Box ?57.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI 2 gražus 

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

x MRS. A. C. N.
216 So. 13 Avė. du blokai nuo
' Madison, Mayvvood, III

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreipkitės
CHICAGO CASE MFG. CO., 

213 N. Morgan St.

REIKIA darbininkų arba mo 
terų lopymui maišų. Patyrimo 
nereikia.

M. S. GOLDBERG, 
1508 Nevvberry Avė.

, .REIKIA —
Moterų prie dešrų darbo, prie 

benčiaus.
Atsišaukite

1215 So. Halsted St.

REIKIA —
2 indų plovėjų moterų, 

nomis.
Atsišaukite

4161 So. Halsted St.

die-

REIKIA moterų, rankoms siu
vėjų. Patyrusių prie guzikų sky
lučių išsiuvinėjimo, finišerkų ir 
rankovių skylių beistarkų prie 
kautų. Taipgi merginų kurios 
gali rankomis siūti ir išmokti to 
amato. Gera alga mokama kol 
mokinasi.
HART SCHAFNER & MARX 
Washtenaw Avė & 19th St.

823 So. Tripp Avė. 
4512 W. 22nd St.

2303 W. St. Paul Avė.
35 So. Market St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

Riverdale, III.

REIKIA DARBININKŲ
_____  VYRŲ

i— ■— į-įt>f^-^ir“ii-*^^u~uruTirxriLrijrxj"

REIKIA —
Darbininkų. x

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 valandą.

Atsišaukite
E. F. HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

Reikia —
Vyrų kurie nori dirbti fandrė- 

je ir ką nors išmokti. Jie pra
dės kaipo paprasti darbininkai 
r pagelbininkai ir jie progre

suos pagal savo gabumo. Atsi
šaukite į samdymo departa
mentą.

LINK BELT CO.
829 W. 39 St.

2 blokai į vakarus nuo 
Wentworth 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.,J
2840 Archer ĄVe.

REIKIA 10 patyrusių langų 
Patyrimo nereikia. | plovėjų. Geras darbas.

GLOMSKI MILLARD & CO., 
300 N. Wells St.

Main 4061

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMA1-2EME MORTGECIAl -PASKOLOS

į

i, Ketvirtadienis, Geg. 81,1923
y -............-

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

BEKERN6

Viena iš geriausių ir puikiausiai 
įrengta Pietinėj daly miesto. Nėra 
kitos bekemės per keletą blokų. Nau
jos mados įrengimai įskaitant moder
nišką kepimui šapą ir elektrinis kek
sų maišytojas, štyminiai baksai, indai 
ir visi kiti reikalingi prirengimai. 
Viskas išrodo kuopuikiausiai ir nie
kur negalite rasti pigiau kaip mes 
parduodame tok didelį biznį.. Aš nė- 
su bekerys, tocel ir turiu parduoti 
greitai ir atiduoti viską už $1,800. Jei 
reikės ir išmokėjimais. Tikrai yra 
verta dvigubai. Jei reikalinga gali
ma ir iškraustyti. Atsišaukite dėl 
tos nepaprastai geros progos 2532 E. 
73rd St., kampas Exchange Avė. Im
kit Illinois Central traukinį iki South 
Shore stoties ir eikite 2 blokus į pie
tus.

PARDAVIMUI pirmos klesos gro
semė, saldainių, ir tabako krautuvė, 
netoli Jackson parko. Kito tokio biz
nio nėra per du blokus. Pigi renda 
už krautuvę su kambariais. Atsišau
kite subatoj ir,nedėlioj ligi pietų.

1418 E. 58-th St.
Phone Fairfax 2619

ANT PARDAVIMO grosernė, ice 
cream ir visokių minkštų gėrimų Sto
ras, Storas didelis ir vieta gera, 4 rui
mai dėl gyvenimo, renda pigi, lysas 
ant metų, bus parduota pigiai. Kas 
norite gero bargeno klauskite 4949 S. 
Princeton Avė. Blvd. 4329.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernėį gerpj vietoj, visokių 
tautų apgyventa vieta. Prieža
stis pardavimui, patirsit ant 
vietos. 4600 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI — 
NESVAIGINANČIŲ 
GĖRIMŲ PARLORAS. 
PIGIAI.

4914 So. Ashland Avė.

ANT PARDAVIMO grosemė, 
priežastis pardavimo turiu far- 
mą ir moteris mirė, vienam du 
bizniai yra sunku užlaikyti. 2515 
W. 38th St. Sam. W.

BARGENAS ANT BRIDGE- 
PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir visi 
kiti parankiniai. Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio tpo 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
rųaudynė. 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 menesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta proga. Kreipkitės pas

CHARLES VALAITIS
3338 So. Aubum Avė.

2 lubos
Tel. Yards 1571

PINIGAI pasididina arba suteikia
ma paskola ant stakų, bonų ir morgi- 
čių, Turime speciali leidimą varto
jime Francijos, Lenkijos, Bohemijos 
ir kitus svetimų šalių bonus. Pasi
kalbėkite su mumis apie jūsų turtą.

Suite 819,
111 W. Jackson Blvd.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VALr 
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, 8813 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.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1648 [
Kirpimas, dezaininiiųas, siuva

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinelkit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kūnai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, 'rašykit, 

.arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

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

804 West 31 St.

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

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

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

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

3264 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI

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

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Marmon 34 touring. Turi du extra 
ratus su visais gerais tajerais. 
reikalingas geras automobilius 
džiu atsišaukti. ,

8021 So. Union Avė., 
Chicago, Illinois.

2 lubos iš priešakio.

MAINYMUI
Mainysiu mūrinį namą, 16 flatų, 2 

krautuvės. Renda $550 į mėnesį de 
gero biznio. Mainysiu i mažą pra- 
pertę arba pirmos klesos tarmą. Vei
kite greit, Kontowt, 1612 W. 46 St. 
Boulevard 8172.

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. šadvilas, 841 E. 
Kensington Avė., • 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė.

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 1928 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagei. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 8544 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, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 8629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi! pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

Kam 
mel-

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

PARSIDUODA International tro- 
kas 1 tono gerame stovyje. Parsiduo
da sykiu ir biznis įšveziojimu 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.

EXTRA
Pardavimui du kampinei bizniav: 

lotai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta Ninka
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.

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

iRYTINĖS 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, 8256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia ave» 7:80 vai. vak. z

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

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 8343 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 
paskutinj šeštadieni, W:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 28rd Fl.

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 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3381 So. WaBace 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, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 8388 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugysten meldžiami atsi
lankyti i susirinkimų vietą.

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

Atsišaukite
6601 So. Lincoln St.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba 1928 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. Sons, 
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 mėnesio Lietuvių 
LJuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

J. Iroko body 
baksis — $150.

F. SKRANDEL, < 
4067 So. Richmond St, 

Tel. Lafayette 5986, PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, maišytų tautų apgyven
ta. Esu priverstas parduoti grei 
tai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.

6 DIDELI BARGENAI!
PARDAVIMUI puikus muro namas 

| 2 augštų po 6 ir 7 kambarius su ga- 
su ,elektra ir maudynėms; augštas 
skiepas tinkantis atidarymui Storo; 
namas randasi ant Westem Avė., ne
toli 35-tos gatyėą;. kąina $10,000, pu
sę turint galima.plukti.

PARDAVIMUI beveik naujas 4 pa
gyvenimų muro namas; 2 fletai po 6 
kambarius ir 2 po 5 kambarius; vis
kas ištaisyta pagal naujos mados su 
garu šildomas; rendos neša $230.00 į 
mėnesį; kaina $20,000, nereikia visų 
pinigų.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 5 ir 6 puikius kam
barius su daining rūmais, su gasu, 
elektra ir maudynėms; yra tuščias lo
tas prie šalies ir taipogi 2 automobi
liams tvartas; puikiai apsodinta me
džiai į riinda namo;'kaina $6,800, apie 
$2,500 reikia įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais kaip renda.

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 augštų 3 pagyvenimai, 2 po 4 
kambarius ir 1 su 6 kambariais; na
mas randasi ant bizniavos gatvės; 
kaina $4,500 yra vertas $6,000.

PARDAVIMUI beveik naujas mu
ro namelis 5 kambarių, su gasu, elek
tra, maudynę ir skiepas; yra gera vie
ta laikyti naminius paukščius ir gy
venti ant tyro oro 
reikia visų pinigų.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinis 
namelis, reikalingas biškuti pataisy
mo; kaina $2,000, nereikia visų pini
gų turėti.

Norėdami gauti tolesnių informaci
jų ar tai pamatyti virš minėtus na
mus atsilankykite sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Av.(prie Califomia AV.)

RAKANDAI

i, ne-

NAMAI-ZEME

SS

Room 304, 
10 N. Clark St.

REIKIA nevedųsio vyro dar
bui į pirtį. Nuolat darbas, atsi
šaukite.

DOUGLAS BATH HOUSE, 
8515 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI

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

REIKIA — I sąlygos.
beilerių ir trukerių. Ateikite 219 E. 115 St.

pasirengę darban. Gera alga. Kensington, III.
FRANCIS HUGHES CO. 

1405 W. 21-st Street REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į vaalndą, o, i mėnesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į 

$50 lig $150 j Savaitę galite už-1 .X“ it’rSptymCrane
dirbti besimokinant darbo. I Company, So. Kedzie & 40 St., arba 

| So. Canal & 15th St.
Mums reikia 10 gabių lietuvių ---------------------------------------

vyrų, kurie norėtų išmokti že- REIKALINGAS barberys pėt- 
mės ir namų pardavinėjimo nyčiomis ir subatomis vakarais 
amato. Patyrimas yra pagei- dirbti. Pradžia darbo nuo pie- 
daujamas, bet nėra reikalingas. Į tų. Gera mokestis. Atsišau- 
Sugabus žmogus gali už-1 kit. 4459 So. Richmond St.
dirbti didelius pinigus ir likti ne
priklausomu. Atsišaukit:

WM. H. NOVEK, 
Lietuvis Manegėrius 

Room 348, 29 So. 
Nuo 9 vai. ryte iki

St. • 
po pietų

REIKIA shermenų ir pagelbi- 
ninkų į geležies atkarpų jardą. 
Gera mokestis.

POHN IRON & STEEL CO.
1864 Le Claire Avė. netoli 
Armitage ir Grand Avė.

______  REIKIA —
Pirmos klesos siuvSio. Ate>SPALVŲ VARNIŠERIŲ 90c darban^ .

finišerių $1.10. Taxicab dar-Į Kreipkitės
kas> 921 Soj Winchester Avė.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė. REIKALINGAS gabus vyras, 

teatre vakarais prie durų. Atsi-
REIKIA molderių, core dir- Į tuojteus.

bėjų ir darbininkų dėl mallea-
ble ir grey geležies fandrę. ° o™n

III. Malleable Iron Co. 1 Yards 2790
Employment Office

1760 Diversey Parkway

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

Superintendento
Wm. Davies

4101 So. Union

ofisas 
Co. 
Avė.

Reikia —
Darbininkų, punch press ope

ratorių, prie medžio darbininkų. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukite

REIKIA darbininkų dėl išvar 
lymo ir vėl pripildymo kvietki- 
ninko, $4 į dieną arba jei norė
site padarysime kontraktą..

POEHLMAN BROS.
Morton Grove, III. \

PARSIDUODA grosemė, biz 
FULTON SAW W0RKS Įnis senas, išdirbtas.
52 Avė. ir West 22 St. AtsiSaukite

1549 N. Wood St.

PARDAVIMUI karas Jordan 1921. 
Pigiai, 3 extra dratiniai ratai, gera
me padėjime. Pultus dėl Texicab.

Atsišaukite
3029 So. Union Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS. Par
davimui grosemė. Parduosiu barus, 
staką. Biznis gerai išdirbtas, apgy
venta jvairių tautų žmonių. Paniuo- 
siu gana pigiai. '

6632 So. May St.
Englew*ood 8951

karas Chevrolet ant 5 pas. 
mod. 1922, bus parduotas pigiai, prie
žastį patirsite ant Vietos. Kas nori
te gero bargeno klauskit

4949 So. Princeton Avė. 
Boulevard 4329

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
geriausioj vietoj ant Bridgeporto. La
bai pigiai parduosiu iš priežasties ne
sutikimas partnerių.

Atsišaukite
3201 Aubum Avė.

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

Atsišaukite
2524 So. Halsted St.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

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

1926 So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAš. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
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.

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

1632 W. 46th St. ( 
Tel. Boulevard 0192

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

Atsišaukite
2101 Sd. Peoria St.

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

įai svarbi. .
1818 W. 47 St.

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

JOE VASILKUS,
5914 So. State St.

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

PARDAVIMUI barbami su 3 
krėslais. Garantija, kad biznis * ap
simoka. Renda $35 su 5 kambariais 
iš užpakalio. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu miestą. Nepaprastas bar
genas greit parduodant.

2502 W. 38th St.

PARDAVIMUI grosemė ir vaisių 
krautuvė. Gera vieta pietinėj daly, 
tarpe lietuvių. Geras stakas ir įren
gimai. Parduodu, nes išvažiuoju Eu
ropon. Veikite tuojau. Galite nu
pirkti labai pigiai.

3655 S. Halsted St.

■—i ------------------------ ;-----------------------------"
DIDELIS bargenas. Prikimštas 

parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo ir miegamo kambario setai, fono
grafas, virtuvės setąs, lempa ir tt. 
Kaip nauji, mažai wtoti.

Atsišaukite ' • v'f Uk
357 So. Crawford Avė.

2 fl.

CHICAGOS LIETUVIŲ gRAUCTS- 
TĖS SAVITARPINES PAŠĖLTOS 
valdyba 1928 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 nedėldien| 
Zwianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1928 metamai pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3381 South 
VVallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 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.

PAGAL MUSŲ kolonizacijos įla- 
ną, su mažai pinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

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

PARSIDUODA 2 lotai ir du mūri
niai po 4 ruimus namai, frontas tuš
čias, gali būti ipabudavotas didelis 
namas. Gera vieta kiekvienam biz
niui ant Archer Avė, viduryje mies
to. Parduosiu pigiai, nes noriu iš
važiuoti, kitur. Du lietuviai biznie
riai jau turi biznius šioj apielin- 
kėj.

6146 Archer Avė., 
Aygo, III.PARDAVIMUI NAMAS su 2 

akrais geros žemės, barnė, vištinin- 
kas, 140 vištų, jaunų ir senų, 2 
karvės. Netoli Crawford Avė ir 
Leafy Grove kapinių. Kaina $3,700. 
Pusė pinigais, kitus lengvais iš
mokėjimais

JOHN MADVAR, 
10419 Springfield Avė.

----------------------- ----- --------------------
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 
lotąi. Randasi Roselande labai geroj 
vietoj. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo ar kitokio biznio, neskiriant 
vietos.

Kreipkitės greitai.
J. LEPA, 

722 W. 85th St.
"■ ............................................ ~ , »!■»>»■ '

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

PARSIDUODA du namai, su saliu- 
no bizniu, labai gera vieta. Biznis 
eina gerai. Saliunų nėra arti apgy
venta vieta švedais, vokiečiais ir ai- 
rišfais. Priežastis pardavimo turiu 
išvažiuoti Lietuvon.

611 W. 59 St.

DIDELIS bargenas. Pardavimui, 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitiene, 
70&8 S. Sangamon St., finansų rast. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 89 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, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 4S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 

>So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Margis 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 ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1928 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt I. Vededds, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinclds; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F.'Eismontas, 4531 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. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

PARSIDUODA mūrinis na
mas su Storu ir pagyvenimui rui 
mais, ant 3554 Pamell Avė.

Medinis namelis ant 8556 So. 
Painei! Avė.

2-jų pagyvenimų medinis na
mas 8584 Lowe Avė.

Savininką galima matyti vi
sada.

3558 Barneli Avė.

LLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 8389 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų Tašt. 
A. Bugailiškis, 8387 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
38rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Kajac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 8301 
So. Morgan ir SSčios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
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 pėnktadienio 
vakarą, D. Shem o svet. 1759 So. 

r Union Avė. P visi vyrai 
nuo 18 iki 40 amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 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 Shenvaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas^ 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


