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Pirmas Lietuvtų Dienraštis Amerikoje

Vokietija nedavė 
nauj ų pasiūlymų

Fašistai jaučia pavoju savo 
valdžiai

Ruthenbergo bylos nagri 
liejimas prasideda

Kunigas nuteistas visam 
amžiui kalėjimai!

Italija siys Francijon dar 
bininkus

Maras siaučia Indijoje

Mussolini kviečia savo 
būti prisirengusiais 
kovai.

D 
sekėjus 
naujai

Teisią antrą suimtą Michigane 
komunistą. Komunistų (par
tija panaikinta.

Kito kunigo užmušėjas tik nu
sišypsojo dėl tokios bausmėj

Bet reikalauja, kad Francija jų 
nenaudotu Ruhr distrikte.

Per 4 mėnesius mirė 36,900 
žmonių.

Socialistai nepaten
kinti Cuno neveikimu

*

Fašistų valdžia pavojuje
Komunistų partija panaikinta

Socialistai nepatenkinti 
Cuno valdžia

Rosenberg nieko tikro nepasa
kė savo kalboj reichstage.

Už-BERLiINAS, bjiK16. 
sienio reikalų ministeris 
senberg pakartojo pereito gruo
džio Vokietijos pasiūlymą už
mokėti 
markių 
kanųs.

“Tai

30,000,000,000 a liks, 
kontribucijos talkinin-

valdžią deJ jos paskelbimo, kad 
valdžia nebemokės daugiau už
dedamų ant geležinkeliečių pa
baudų. Jis tarp kitko sako:

“Kaip ilgai Ruhr darbininkai 
sutiks laikytis, jei Vokietijos 
valdžia taip su jais elgsis, ypač 
po to, kaip nepasisekė aukso 
paskola, dėlto, kad kapitalistai 
atsisakė, ją remti ir po to, kaip 
valdžiai nepasisekė nupiginti 
pragyvenimą, nors markė ir 
pakįlo?”

yra galutinas ir pasku
tinis pasiūlymas, kokį Vokie
tija duos,” pareiškė m miste
ris. Jo kalba buvo priimta di
deliais aplodismentais*. Tik 
vieni socialistai jai neplojo.

Daugelis, ypač,, diplomati
niuose rateliuose ir socialistai 
abejoja apie nuoširdumą Cuno 
valdžios tvirtinimo, kad ji no
rinti išrišti Ruhr klausimą. Ji 
jau ir pirmiau buvo kritikuo
jama delei nepadavimo naujo 
ir aiškaus pasiūlymo.

Socialistai reikalaus taikos 
pasiūlymo.

Jau pirmidu buvo paskelbta, 
kati Rosenberg savo kalboj ne
darys jokių naujų pasiūlymų. 
Ir apie tai laikraščiai plačiai 
rašė. Nacionalistai iš to džiau
gėsi. Bet socialistai įspėjo val
džią, kad darbininkams jau nu
sibodo Cuno nieko neveikimo 
politika.

Buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteris, socialistas Mueller, ku
ris kalbės po Rosenbergo, pa
reikalaus varde darbininkų, 
kad Vokietija tuojaus pasiųstų 
notą Frakcijai, Anglijai ir 
Jungt. Valstijoms, paduodant 
aiškų pieną, kuriuo Vokietija 
sutinka mokėti kontribuciją 
sulig visos savo išgalės.

“Tik kada nauji Vokietijos 
pasiūlymai, kurie bus pilnai už
ginti socialistų, bus vėl atmes
ti, tik tada galės tęstis dabar
tinė kova Ruhr distrikte su pil
na parama ir didžiausiu 
aukojimu visų Vokietijos 
bininkų,” sako Vorwaets.

Geležinkeliečių unijos
rotorius irgi piktai smerkia

Vokietijos užsienio reikaly 
ministerio kalba

Vokietija sutinka, kad interna
cionalinė komisija nustatytų 
jos kontribuciją, sako Ro-

pasi- 
dar-

sek-

S, balandžio 16. — 
Vokietijos žsienio reikalų mi- 
nisteris baronas von Rosen- 
berg kalbėdamas šiandie reich
stage pareiškė, kad einanti da
bar Pareiny kova nėra kova už 
anglis ar miškus, bet kova, ku
ri nuspręs ar teisingumo ir 
ir taikos idėjos įsigalės, ar jas 
bus pamintos.

Rosenberg pakartojo, kad 
Vokietija priima Jungt. Valsti
jų Hughes pasiūlymą, kad Vo
kietijos kontribuciją nustatytų 
mternaiionaline komisija. Tą 
pasiūlymą užgyrė ir internacio
nalinis prekybininkų kongre
sas Ryme.

Bet delei Ruhr okupacijos 
paliudyto didelio ekonominio 
suėrimo, jokis bandymas nusta
tyti Vokietijos nuojiegumą mo
kėti yra negalimas, sakė Ro- 
senbergas. 'Francijos gi tiks
las esąs' suf>araližiuoti Vokieti
jos, ekonominį gyvenimą. Jeigu 
kontribucijų klausimą 
internacionalinė komisija, 
rioj lygiomis butų atstovauja
mi talkininkai ir Vokietija, tai 
Vokietija bandytų užtraukti 
didžiausią galimą paskolą, ku
rią atiduotų talkininkams kaipo 
dalį kontribucijos.

Rosenberg sakė, kad Franci- 
jos premiero Poincare vakar 
laikytoji Dunkirke kalba visai 
neprisideda prie sumažinimo 
kivirčių ir pagreitinimo taikos. 
Tai buvusi ginkluoto kumščio 
kalba. Vokietijos gi valdžia 
niekados nesutiks pastatyti pa- 
vojun Vokietijos ateitį vien tik 
dėlto, kad išrišus dabartinius 
keblumus ir vargus.

rištų 
ku-

Belgija rems Franciją
BRUSSIūLIS, balandžio 16.— 

Belgijos premjeras Theunis 
pasikalbėjime su koresponden
tais tarp kitko pareiškė:

‘^Belgija yra nusisprendusi 
laikytis išvien su Francija Rurr 
klausime iki nebus pilnai pa
tenkinti teisingi Belgijos rei
kalavimai”.

RYMAS, bal. 16. — GręsianC* 
i tokiam kabineto krizini, kuris 

gali sunaikinti jo valdžią Ita
lijoje, premjeras Mussolini at
sišaukė į savo sekėjus fašistus 
būti prisirengusiems naujam ir 
dar didesniam sukilimui.

Katalikų partijos apleidimas 
valdžios ir nepasisekimas susi
taikinti su Vatikanu, turi atgai
vinti karingą fašistų dvasią, sa
kė jis fašistams Milane. Visi 

■ fašistai turį būti prisirengę 
kiekvieną minutę, ant pirmo 
pašaukimo, tęsti savo sukilimą.

Kiti fašistų ministeriai dar 
griežčiau išsireiškė ir kvietė fa
šistus padaryti naują žyginotę 
ant Rymo ir pribaigti savo dar
bą, nes jeigu įsigalėtų fašistų 
priešininkai, tai šalyje,1 girdi, 

įsiviešpatautų sumišimas ir pa- 
įrimas.

Mussolini nepavyko susitai
kinti su vatikanit, nors jis bu
vo sutikės tokius nusileidinifis 
padaryti, kaip pavertimas vie
šųjų mokyklų į konfesines mo
kyklas. Jis dabar padavė ulti- 

ministe- 
fašis- 

minis-
t

Milane

matumą 4 katalikų 
ritinis pilnai Ipasiduoti 
tams, ar pasitraukti iš 
terijos.

Socialistų kongresas
irgi svarsto apie kovą su fašis
tais. Yra siūloma tame dalyke 
susivienyti su komunistais ir 
jei tai pavyks ir galima bus su 
komunistais susitaikinti, tai fa
šistų valdžia lengvai gali likti 
nuverstai

Francuzai užgriebė 9-nlas 
vokiečių kasyklas

DUESSELDORF, balandžio 
16. — Francuzai ir belgai Ruhr 
distrikte užgriebė dar devynias 
vokiečių kasyklas. Dabar jie 
laiko jau 31 kasyklą; viso gi 
Ruhr distrikte yra 260 kasyk-

Francuzai ir belgai paskelbė, 
kad jie nuo dabar kasdien į 
Franciją ir Beilgiją išsiųs po 
10,000 tonų anglių ir kokso. 
Vokiečiai kasyklų savininkai 
sako, kad bus išsiųsta ne dau
giau 5,(XX) tonų į dieną.

Trys Francijos ministeriai 
atvyko į Ruhr distriktą. Per 
porą dienų jie tyrinės Ruhr 
padėtį, ypač ekonominį stovį ir 
tada vašiuos į Parėtai į.

JOSEPII, Mich, bal 16.
Šiandie prasidėjo nagrinėji

mas bylos Charles E. Ruthen- 
berg, Auk Darbininkų partijos 
sekretoriaus. Jis yra kaltina
mas peržengime Michigano val
stijos kriminalinio sindikaliz- 
ilto įstatymų, dėl jo dalyvavi
mo slaptoj komunistų konferen
cijoj Berrien pavieto raistuose 
purei tą vasarą.

Dabar yra renkami prisai- 
kintieji teisėjai. Jį gins tie pa
tys advokatai, kurie gynė ir 
Fosterį, kuris buvo kalinamas 
už tą patį dalyką ir kurio byla 
užsibaigė dvejetą savaičių at
gal be pasekmių, nes jury ne
įstengė susitaikinti. x

Valdžia paskelbė, kad šioj 
byloj liudys dar vienas val
džios šnipas, kuris veikė*ko
munistų tarpe ir sekė tą slap
tą komunistų konvenciją. Juo 
yra Loui's Lobel. Kitas šnipas, 
Francis Morrovv, dalyva
vo toje konvencijoje, jau liu
dijo ir pirmesnėj byloj.

Pats Ruthenberg irgi buvo 
liudytoju j/irmesnūj (byloj iU 
plačiai atpasakojo apie tą kon
venciją ir apie abelną komu
nistų veikimą Amerikoje. Ru
thenberg tada tvirtino, kad 
slaptoji komunistų partija jau 
nebegyvuoja ir kad ji 
naikinta. Valdžia gi 
prirodyti, kad partija 
gyvuoja ir veikai.

Balandžio 7 d., už dienos po 
pasibaigimo Tosterio bylos be 
jokių pasekmių, čia tapo pa
tirta, kad 35 komunistų j>arti- 
jos vadovai susirinko *New 
Yorke ir nutarė panaikinti tą 
organizaciją (komunistų par
tiją) ir padaryti Darbininkų 
partiją komunistų orgaiųzacd- 
ja Amerikoje.

KALAMAZOO, Mich., bal. 
16. Kataliką kunigas Charles 
Dillon, kuris’ prisipažino už-, 
mušęs savo kleboną kun. Hen-

yra pa- 
stengėsi 
vis dar

LONDONAS, balandžio 16.— 
Premiero Bonar iLaw rėmėjai 
griežtai užginčija gandams, 
kad premjeras rengiasi rezig
nuoti delei menkos sveikatos 
Jie sako, kad Bonar Law apie 
tai ir nemąsto ir tie gandai, 
esą, leidžiami tik tam, kad su
silpninus jo valdžią.

Bet kiti mano, kad Bonar 
Law netik mano rezignuoti, 
bet jei butų galėjęs tai jau se
nai butų rezignavęs, nes jis vis- 
tiek nesitiki ilgai išlaikyti val
džią savo rankose.

šiandie lapo nuteistas visam 
amžiui kalėjimai!.

Teisme jis prisipažino prie 
kaltes, nors jo advokatas tokį 
prisipažinimą protestavo, nes 
kunigas nesąs sveiko proto ir 
nežinąs ką darąs. Bet tam už
ginčijo pats kunigas, pareikš
damas, kad jis yra pilno proto 
ir pilnai žino ką daro.

Jis jau pirmiau pilnai prisi
pažino prie žmogžudystės ir 
kad jis rengėsi prie jos jau nuo 
senai ir tik tuo tikslu ir nusi
pirko revolverį. Jis teisinosi 
tuo, kad taip Dievas norėjęs, 
nes jeigu Dievas nebūtų to no
rėjęs, tai jis nebūtų leidęs jam 
tą kunigą nušauti.

Išnešus teismo nuosprendį, 
pasmerkiantį jį visam amžiui 
kalėjiman, kun. Dillon tik nu
sišypsojo, atsisveikino su susi
rinkusiais teisme parapijoni- 

mis ir pasidavė, šerifui. Dar 
šiandie jis bus išgabentas į 
M a r<| ne tie k a lė j imą.

Šiandie tai p jau buvo laido
tuvės užmuštojo kunigo. Pa
maldas laike pats vyskupas. Po 
pamaldų kunigo lavonas tapo 
išgabentas į Hubbardston, 
Mich., iš kur užmuštasis paėjo.

ILGŲ ŠOKIŲ KVAITULIS.

Naujasis rekordas — jau 65 va
landos.

AMERIKOS POETO NAMAI “HOME SWEET HOME”.

NEW YORK, bal. 16. — Vi
są šalį yra apėmęs ilgų šokių 
kvaitulis. > Ilgų šokių rekordus 
daryti pradėta Europoj, Bet 
ten šokiai tęsdavosi apie parą 
laiko. Bet kada tas kvaitulis pa
siekė Ameriką, tai jis perėjo vi- 
siis rybas ir visi stengiasi pa
daryti vis naujų rekordų.

štai Hmiston, Tex., pasiek
tas jau 05 valandų nepaliauja
mo šokio rekordas. Mergina, 
kuri tą rekordą padftfė^palio- 
vė šokti tik tėvams prašant.

Clevelandas yra tuo nepa
tenkintas ir keliose vietose pra
dėta siektis naujų rekordų 
80 valandų nepaliaujamo šo
kio.

New Yorke irgi bandoma pa
daryti naujų rekordų. Bet kad 
čia policija uždraudė šokiams 
tęstis ilgiau 12 valandų, taųšo- 
kikai susėdo į troką ir išvažia
vo į New Jersey ^valstiją, nepa
liaudami šokio ir troku važiuo
jant.

Chicagoj irgi neužilgo bus 
surengta bandymas įdaryti 
ilgo šokio rekordą. Jau buvo 
atsitikimų, kad iš nuovargio šo
kikai išeidavo iš proto.

Bostonas, Flint, Mich., Ne\v 
Yorkas ir keletas kitų miestų 
uždraudė tokius ilgus šokius.

PINIGU KURSAS

Howard
dainą:

Šiuose namuose gimė Amerikos poetas John 
Payne, kurs parašė visų amerikiečių dainuojamą 
“Home Sweet Home”. Jie randasi Easthamptone, 
Gegužės 8 d. sukaks 100 metų nuo tos dainos parašymo.

Vakar bal. 16 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
tais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 markių .... ..........  $5.72
Danijos 100 markių ........... $17.01
Finų 100 markių .....    $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.65
Italijos 100 lirų ....................... $5.00
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenku 100 markių ................... ’4c
Norvegijos 100 kronų ....i... $18.83 
Olandij 100 guldenų ........... $89.17
šveicarų 100 markių ........... $18.20
Švedijos 100 kronų ......   $26.57
Vokietijos 100 rnaildų 

Italijos 
neužilgo bus pa- 

Franciją, jeigu bus pa- 
pafenkinanli sutartis, 

rdi kaliau ja gva.rant i j U, 
darbininkai nebus nau-

RYMAS, bal. 16. 
da rbininkai 
siųsti į 
daryta 
Italija 
kad tie
dojajni Ruhr distrikte, bet vien 
Francijos nuteriotųjų apygar
dų atbudavojimui ir šiaip gry
nai franeuzų dirbtuvėse ir kad 
jieriis butų užtikrinta nustaty
toji alga. Italijos komisionie- 
rius Paryžiuje jau bando pada
ryti tokią sutartį.

Tas spyrimasis, kad Italijos 
darbininkai nebūtų naudojami 
internacionaliniam skoba vimui 
aiškiai parodo, kad Italijos val
džia nesitiki pasisekimo Ruhr 
okupacijos ir todėl bando veng
ti nesusipratimų su Vokietija.

GARY SMERKIA IMMIGRACI- 
JOS ĮSTATYMUS.

Sako, suvaržymas ateivystės 
yra blogiausias dąlykas.

IIOBOKKN, N. J., baland
žio 16 =< Plieno trusto galva 

 

E. H1 Gary kalbėdamas to tru-

- United States Steel 
Corp? šięri||inkų susirinkime .pa

 

reiškė, k\d suvaržantys atei- 
vystę įstatymai yra blogiausias 
dalykas, kokį Jungt. Valstijos 
padarė, pačios sau ekonominiai.

“Yra didelis perviršis darbi
ninkų kitoj pusėj vandenyno,” 
sake Gėry. “Jie nori atvyktų į 
čia ir dirbtų, bet jie tų įstaty
mų neįleidžiami ir todėl dar
bininkų Amerika stokuoja.”

Mat trustas negali jau gauti 
užtektinai pigių darbininkų, 
kurie sutiktų už bado algą dirb
ti po 13 valandų į dieną, tad ir 
reikalinga* suvariusių, pigių 

darbininkų iš Europos.

4 ĮMONĖS PRIGĖRĖ.

DETROIT, Mieli., bal. 16.
4 žmonės prigėrė automobiliui 
nuo tilto nušokus ir, apvirtus 6 
pėdų gilumo vandeny.

SIMLA, Indijoj, balandžio 
16. Sveikatos komisionierius 
paskelbė, kdd maras siaučia 
smarkiau ir huo gruodžio mcn. 
iki kovo pabaigos mirė 36,900 
žmonių. Per pastaruosius 
1 metus, nuo maro vidutiniškai 
įnirdavo, į metus Ų4,400 žmopz 
,niu. V

Protestuoja prieš skerdyne
Serbai skerdžia makedonus.

SOFIJA, bal. — Makedo
nai surengė did protesto de
monstraciją prie ierbų sker
dynes makedonų gyventojų 
Galvan miestely ir prieš kito
kius nuožmius serbų puolimus 
ant makedonų.

JUGO SLAVUOS KABINE
TAS REZIGNAVO.

/ LONDONAS, balandžio 16.
Iš Bielgrado pranešama, kad 
Augo Slavijos kabinetas, vado- 
vhujaihas premiero Pačič, rei- 
zignavcvdelei negalėjimo priim
ti Kroatijos republikonų vado
vų reikalavimų permainyti nie
kočias vietas Jugo Slavijos kon 
stitucijos.

MEXICO City, balandžio l6.
Palvi Vera Cruz-San Luis

gana smarkus žemės drebėji
mas. G rventojai apleidžia sa
vo . ir bėga į laukus. 
Vienoj vietoj išnykusi didelė 
dalis kavos plantacijos.

ŠIANDIE — veikiausia gie
dra; maža permaina tenųiera- 
t u roję.
' Saulė teka 5:08 vaE, leidžia

si 6:32 vai. Menuo 
7:02 vai. vak.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metriką arba seno rusiško pasporto. Tai- 
.gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujieną Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 

___ Įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSE 
^TAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 

___ išpildymui aplikaciją pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

Lietuvon ’ pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

EKSKURSIJŲ SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI



1923

MADOS
SPECIALIšKA EKSKURSIJA

S.LJABIDN AS CO.
DIKTATŪRA

NUŽUDĖ ADVOKATĄ

Perdaug“ išnaudotojų

Skelbiame
Jog Atvykusi

Visame Sviete JUOZAS BABRAVIČIUS

Lietuvio Tenoro

ir nuo

bus Petnyčios vak., Balandžio 20

C 98

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Vardas
Adresas
Miestas

Gudų laikraštis “Naša Budu- 
čina” po kelių pabaudų už tiesos 
žodį vasario 6 d. tapo uždarytas 
iki teismo.

N. Y. Plymouth-Cherbour 
*Manchuria bal. 19

Valanda
Namų Tel.: įlydė Park 3395

Chicagon

Vai.: 6 iki 9 vai

išrinktas
Miatlionek, bet

Ąr jus žinote, kad
Lietuva turi savo atstovus aštuonio 

likti skirtingų šalių? 
kad Turkiškas i '__ ,
pasaulyje tabakas |r Helmar Turkiški 
Cigaretai 
Turkiško Tabako

Įvairių spalvų šilkinis megs- 
tinis švarkas yra dėvimas su 
kvolduotu sejonu; ant sejono 
galima turėti egyptiškų braiži
nių (nes mat dabar madoj Tut- 
Ankh-Ameno Egyptas). PanČe- 
kos irgi gali būt dryžos.

LAIVAS’ “BREMEN” KELIONĖJE.
Šiandien gauta telegrama, kad 

“Bremen 
man 
Bremeno da 
lionę į Nevr 
sažieridis ir 389 trečios klesos pasa- 
žieriais. Tikimasi, kad laivas pri
bus čionai balandžio 18 ir grįš atgal 
j Bremeną balandžio 23 d., 11 vai. die
ną. Vietos galima gauti abiejose 
klesose.

dainomis'.
Lietuvos gy-
Nauiniestinius 

su pra- 
hinrno giedojimu ir 

i reiškimais. Toksai 
susivienijimas dviejų

JOSEPH. C. WOLON 
j LIETUVIS ADVOKATAS 
309 So, La Šalie St, Room 706 

Telephone Harrison 0421 
utaminkais ketvergaią ir Bubėtomis 

1612 West‘46th Street 
Telephone Boulcvard 8172

Iš darbo ir sęcialės ap 
- saugos veikimo. ’

Apsauga 
pribuvimui į Rotterdam

Laikraščių konfiskavimas 
nesiliauja.

Atsilankykite visi, jauni ir seni, j šitą, nepaprastą, maloniausią lietu 
vių dainos ir didybes pokylį. Turėsite tikro širdies pagavimo, tikro sma 
gurno, kurį ilgam minėsite. Kviečiame! Koncerto Rengėjai.

gauta telegrama
naujas laivas North Ger- 

Lloyd Kompanijos, išplauks iš 
(lauras pirmą savo ke- 
orką su 850 Cabjn pą-

Įiik * ,
Tikimasi, kad laivas pri-

’ Tel. Boulevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

JUOZAS BABRAVIČIUS savo puikiu dainavimu pagarsėjo ne tik 
Rusijoj, bet taipgi Francijoj, Anglijoj ir Graikijoj. Jis buvo didžiausiu 
garsiausiu it mylimiausiu tenoru Rusijos imperatoriškame Teatre Mask
voje. Pasiklausyti jo yra tikras džiaugsmas. O turėti tokios spėkos ir di
dybės lietuvį dainininką yra didelė garbė lietuvių tautai, ir tą mes lietu- 
viai turime pilnai įvertinti.1.'

S. W. BANES
ADVOKATAS Z~ 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. ik.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Haisted St.
Yards 1015.

Herman P. Haase
ADVOKATAS‘ 

609-610 Chamber of Commerce 
133 <W. Wa8hington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Dideli vieši kambariai 
>rie vietinių agentu.
*ASAŽIERiŲ SKYRIUJE,

14 N. Dearfprn St.. Chicago, III

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GR1GAL 

Lietuvis Advokatas.
Kambarys 806, Home Bank Bldc.,
Kam p. Milwaukee ir Asųland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki !
7 iki 9 vakare

DYKAI
Jei jus norite gauti naudingų informacijų kurios jums bus labai 

žingeidžios, rašykite pas *

Švenčionys. Slaptoji policija 
nužudė advokatą Funtą, kuris 
buvo atėjęs į policijos butą pri
rašyti savo svečių. Žmonai la
vono iš pradžių nerodė, tik įsi
kišus teismo valdžiai atidavė 
numirėlį, baisiai iškoneveiktų. 
Tatai įvyko naktį iš 14 į 15 va
sario. Policijai giriasi, jog jai 
nieko nebusią, nes užmuštasis 
esąs žydas.

_ z Telefonai:
„ Randolphz.2675 ir Dearbom/6272 

Ros. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N, Gark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie 

tuvių kalbom Tyrinėtojas.
Notary Public. .

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

ANT NAUDOS.

Turgavietėje, k’pač turgų die
nomis visokių šmugelnikų dau
gybė. Pro juos sunku ir prasi
mušti per rinką. Kiekvienas 
iš tų šmugelnikų nešiojasi par
davimui kokių nors prekių: batų, 
drabužių, žiedų ir t. p. Kad Kau
ne priviso taip daug gatvių pre
kiautojų, tai tiek to, te sau svei
ki uždarbiauja, bet dalykas ta
me, kad tų gatvių prekiautojų 
tarpe yra daug apgavikų ir tik
rų “kišenininkų”, kurie tik ir 
sukasi, kad kaip nors žmogų at
gavus, įbrukant jam kokį menk
niekį už genis pinigus, cr prie 
geros progos ištraukti ir iš ki
šenės. Labai dažnai tenka gir
dėti žmonių nusiskundimų tų 
gatvių šmugelnikų visokiais ap
gavimais ir net vagystėmis.

DRAUDŽIA RAŠYTI IR 
SKAITYTI.

NAUMIESTIS, TAURAGĖS 
APSKR.

[L. Ž.] Lietuvoje turbūt niekur 
kitur nėra tiek daug visokios pu
šies šmugelninkų, išnaudotojų, 
kiek Kaune., Čia jau tiesiog 
knibždėte knibžda Laisvės fė
joje ,ties Bankais, visokiuose 
užkampiuose,, o už vis daugiau 
turgavietėje ir visur kitur jų pil-

, — Parankamai
lietuviai-keleiviai drauge su 

greitą laivą, kuris plaukia be 
suvelinimo į Klaipėdą ir Karaliaučių.

* Holandijos vizos nebereikalaujama
Uždaromi kambariai dėl 2, 4 ir 6. ypatų — Mandagus patarnavimas, 

Geriausias valgis.
• UŽS1SAKYKIT LAIVAKORTES TUOJAUS PAS

\ HOLLAND-AMERICA LINE
138 N. La Šalie St., Chicago, III.

Arba bile vieno autorizuoto agento.

Jaznų valse., Disnos ap. vir
šaičiu buvo žmonių 
gudas Miatla 
apskrities Storasta jo nepatvir- 
fcfiio ir neatsižvelgdamas į žmo
nių norus, paskyrė to valsčiaus 
viršaičiu ateivį lenką Spiridavi- 
čių. Panašiai 'lenkų vyriausybe 
pasielgė dar Glubokiuds, -Vesi- 
nuos ir kituose valsčiuose.

Juozo Babravičiaus

JOHN KUCHINSKAS
• LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis. ’

Be seniau sukonf iškilotų lie
tuvių laikraščių sukonfiskuota 
dar “Bylų Lietuva” Nr. 19 (71) 
vasario 20 dienos ir “Garsas” 
Nr. 9 vasario 25 dienos. “Rytų 
Lietuvos” konfiskuoti buvo atė
ję net iš 2 policiją nuovadų; 
vieni sukonfiskavo4 o po penkio
likos minutų atėjo kiti to paties 
numerio konfiskuoti. Už ką su
konfiskuota nepasakyta. “Ziemia 
oježys ta”, lenkų kalba palankus

NORTH 
GERMAN 

LUOTO
Dubeltavais šriubais 

garlaivi!
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Švenčionėliai. (Švenčionių ap.) 
Vietos slaptosios policijos agen
tas Moskva pasikvietė vieną P. 
sodžiaus gyventoją ir ėmė klau
sinėti, kas rašo korespondenci
jas į “Garsą”. Atsakius, jog 
nežinąs, ėmė visaip 'bauginti. 
Nieko nepešęs Moskva, uždrau
dęs skaityti ir rašyti į laikraš
čius, pilietį paleido.

Lietuvai savaitraštis, irgi su 
konfiskuota, Nr. 6.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmifcstjęj
‘ ASSOCIATION BLDG^- 

19 So. La Saite St, 
‘>ona 1303

ryto iki 5 po pietų

Pirkite laivakortes atgabenimui savo 
giminių iš Lietuvos.

,Whitė Star Line
N’e\v York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric geg. 5; geg. 26; birželio 16; 
Majestic balandžio 21; geg. 12; birž. 2 

(Pasaulio didžiausi s laivas)
Olynipic Apr. 28; May1 19; Birž. 9;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais
_____ American Dine

_ Hamburg 
Mongolia geg. 3 

•Naujos 3 klesos kajutes
Minnekahda (3 klesos) ...........Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Zceland bal. 25; Lapland geg. 2; 
Belgeland geg. 16; S't. Poni birž.; 6;

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės

Kovo 10 d. panaikinta tarp 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
siena. Delei to Naumiesty bu
vo didelė minios eisena su vė
liavomis ir dainomis-. Iš anos 
pusės -Mažosios 
ventoj a i pasitikę 
sudarė bendrų nu 
kalbomis, 
džiaugsmo 
broĮiškas. • 
Lietuvos dalių po 600 metų 
ašaras iš akių išspaudė.

Rųgpiu&o mėn. d. 1922 m.
Šiaulių apskr. savivaldybė ga 

vo i i to Departamento raštą, 
kad i vedi jos Raud. Kryžius yra 
atsiuntęs 390,000 aiiks. Rusijos 
trei/itiniams ir 166,000 auks. 
Ę/sijos pabėgėliams išdalinti. 
Dėlto savivaldybė buvo prašo
ma surinkti reikalingų žinių ir 
išdalyti tokiems pavargėliams 
tuos pinigus. Po ilgą susira
šinėjimų anų pinigų dalis 92,- 
000 auks. bu vo\sav i valdybei at
siųsta tik sausio mėn. pradžioj 
1923 m. ir tik tada buvo leista 
iškeištį jiė litais. Tai atlikus 
iš^b Ž6 litai, #t. y. neišteko nei 
po 1 litą kiekvienam valsčiui. 
Kad butų buvę tie pinigai lai
ku atsiųsti, tai būt buvus bied- 
nuomenei paspiitis, dabar gi tik 
užsivylimai. — Tai paprasti pas 
mus biurokratizmo vaisiai.

LIETUVĄ
Sykiu su lietuvių buriu

nu Visas kelias vandeniu, per
\\ KLAIPĖDĄ IR KARALIAUČIŲ
tU| Visa kelione j Klaipėdą $107, į Piliau $106.50
•’ Kares taksai atskirai

Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
Laivas “ROTTERDAM” Gegužės 12 d., 11 vai. ryto 

Patogumai
Tuojaus
bagažais yra persodinami j patogų

DR. H. A. BROAD X0it.T^a»8 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Įvest Madiaon St., kaiub. 1202. Kampa* State gat 
vatandMi Nuo 3 iki 5 po pietą ir pagal sutarimą.

PARIS ..........i.................... Balandžio 25
CHICAGO .........  Balandžio 28
LAFAYETTE ............................. Ga<. 12
ROCHAMBEAU .......................... Ge«. 31

Puikiausia sutvarkymas ,— kambariai 
dviems, keturiems ir žeAiems žmonėms, 
ValRomaaai kambaris, rūkymui. baras, 
barbei-nč, puikiausia prancuaillcas valgis, 
vynas ir alus muaika, tokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojns.

Visais reikalais kraipkitds tiria vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 Stnte Str., Nevr York, City 
Chicagos ofisas 188 N. Daarborn St.

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentu*. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktu* ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mą ir biznių, ar užtraukiant mor- 
glčiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Haisted St.
Telef. Roosevelt 8500

ANAC, 
Box 141, Trinity Station, New York, N. Y,

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

3323 So. Haisted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminka 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto. »

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais 10736 S. Waba*h Avė 

Tel.: Pullman 6877.

ORCHESTRA HALL
220 So. Michigan Blvd.

' Ar jus žinote, 
tabakas yra geriausįs

turi savyje 100% gryno
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Sveikatos Dalykai
Socialinės ligų prie

žastys.
Rašo Dr. A. J. Karalius.
3303 So. Morgan St., Chicago.

(Tęsinys)

Industriniai nuodai. Kas ne
žino vadinamų industrinių li
gų, t. y. tų ligų, kurias tiesiogi
niu budu sukelia industriniai 
nuodai? Apie tai butų galima 
didelė knyga parašyti. Čia gali
ma paminėti šitas ligas: džio
va, įvairus bronchitai, dusu
liai, odos ligos, alsavimo orga
nų uždegimai, širdies ligos, ma
žakraujystė, mitybos aparato 
ligos ir šimtai kitokių ligų. 
Dirbtuvės suteikia labai didelę 
dalį ligų, daktarams duoda la
bai daug darbo. Tuose krąš 
tuose kur industrija didesnė, 
randame daugiau ligų. Čia, ži
noma, ne industrija kalta, bet 
tos sąlygos, kuriose darbinin
kams reikia dirbti. O kas yra 
kaltas: asmuo, ar draugija? Vi
sose dirbtuvėse galima įvesti 
tokias sąlygas, kad darbinin
kams nereikėtų bereikalingo
mis ligomis sirgti.

Netikęs maistas. Kad netikęs 
maistas yra priežastimi daugy
bės ligų, tai aišku ne tiktai dak
tarams, bet ir visiems tiems 
žmonėms, kurie studijuoja mu
sų dienų draugijos problemas, 
šituo klausimu nėra reikalo 
daug kalbėti. Norėčiau priminti 
štai ką. Skurdo suspausti 
žmonės neturi išgalės nusipirk
ti reikiamo gero maisto, perka
si ir valgo tai, kas pigiau. Mai
sto produktus kontroliuoja ^di
delės kompanijos, geriau pasa
kius keli asmenys, kuriems, 
žinoma, rupi ne žmonių svei
kata, bet pelnas. Mes negalime 
pasirinkti, mes turime pirkti 
tai, kas yra rinkoje, turime val
gyti tai, ką gauname valgyk
lose.. . Turtingesniems, žinoma, 
yra švaresnių valgyklų, bet 
beturčiams prisieina valgyti 
toks maistas, kuris jų sveika
tai labai kenkia. Na, o čia ar 
ne draugija kalta?

Sužeidimai. Visi žino, kad 
darbininkai įvairiose dirbtuvė
se dažnai sužeidžiami. Iš tų 
sužeidimų paskui išsivysto 
įvairių ligų: sužeistų žmonių 
kūnas labai dažnai pasilieka 
silpnesnis, o silpną kūną paskui 
visokios ligos kankina. . Kad 
musų dirbtuvėse perdaug ne
reikalingų sužeidimų — dviejų 
nuomonių būti negali. Tuo bu
du sužeidimus galima priskai*- 
tyti prie socialinių ligų priežas
čių. O kasgi atsako už išveng- 
tinus sužeidimus, jei ne drau
gija ?

Paveldėjimas. Modernioji 
medicina tikrai žino, kad žy

mi dalis nervų ir proto ligų, si
filis ir kt. ligos gali pareiti iš 
tėvų ir tėvų-tėvų. Karlais pa
veldima ne liga, bet liktai pa
linkimas prie ligos, šitais klau- 
mais užsiima eugenika arba 
mokslas apie žmonių veislės to
bulinimą. Eugenika reikalau
ja žmonių švietimo, aiškinimo 
žmonėms apie paveldimas ligas 
ir venerines ligas; reikalauja ir 
pataria vesti tiktai sveikiems, o 
turintiems kokį nors pąVbldimą 
suįrimą vaikų neturėti. Tai yra 
labai svarbus klausimai, ku
riuos gali gvildyti tiktai prie
tarų nebiją žmonės. Viena 
mums aišku: paveldėjimas su
teikia labai daug kančių nekal 
tiems vaikams, dažnai nepatai
somų kančių. O šitų kančių 
galima nusikratyti, * tiktai rei
kia, kad draugija leistų susi
tuokti tiktai sveikiems asme
nims, o nesveikiems, jei leistų 
susituokti, tai privalo neleisti 
vaikų turėti.

Moterų ir vaikų darbas. Silp
nutėlius vaikų kimus dirbtu
vių nuodai ir sunkus darbas 
labai nualina ir stačiai stumia 
į nasrus džiovos, mažakraujy
stės ir kitokių ligų. Moterų 
darbas, ypatingai nehigieniško
se dirbtuvėse, jas tiek nusilp
nina, kad paskui - jos negali 
stiprių vaikų turėti, juo labiau,

kad ir nėštumo laike jos dirba... 
Moterys turėtų būti paliuosųo- 
tos nuo darbo laike nėštumo Ir 
nors mėnesį po gimdymui, liet 
jų vyrai mažai uždirba... Sta
tistikos aiškiai įrodo, kad.dar
bininkų vaikai dažniau serga, o 
darbininkės moterys trumpiau 
gyvena. Na, o čia ar ne draugi
jos kaltybė?

Prostitucija. Jauniems vy
rams nėra galimybės apsivesti, 
merginos išnaudojamos dirbtu
vėse labiau už vyrus, kartais ir 
badas merginą “iš tiesaus ke
lio išstumia” — dėlto prostitu
cija pasilaiko. O prostitucija, 
žinoma, yra šaltinis venerinių 
ligų. Musų gerbiamieji refor- 
mininkai neturi jokių vaistų 
prostituęijai panaikinti, o tai 
dėlto, kad jiems prostitucijos 
naikinimas nerupi, kad jie šitą 
blogybę iš šaknų rauti visai ne
prisirengę.

Mes čia suminėjome tiktai 
svarbesnes priežastis. Norėjo
me įrodyti, kad ligų naikinimu 
privalo užsiimti visa draugija. 
Daktarai gali duoti pritinkamų 
nurodymų, bet patys žmonės 
privalo savo sveikata susirū
pinti ir reikalauti pašalinimo 
tų socialinių sąlygų, tų sociali
nių priežasčių, kuriose ligos 
pasilaiko ir tarpsta. Darbinin
kams galime pasakyti: sveikata 
tai jūsų pačių reikalas, reika
laukite ir įsiveskite dirbtuvėse 
ir savo namuose tokias sąly
gas, kuriose ligoms tarpti dir
vos nebūtų. ' ' •>' '

f

i
‘>1 '__ . • f

HELMAR
I

VIDURAMŽE MOTERIS
Pasigydė nuo nerviškumo ir 

kitų įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Comp^indą.

[ Visomenes
Išrinkti

l HELMAR TURKISH Ciga- 
retai yra padaryti idantxmi- * 
lionai rastų smagumą niky- 
kyme Turkiško ..Tabako Ci- 
garetuose.
Visuomenė šiandien persitik
rino koks ..skirtumas yra 
tarp Turkiško Tabako ir pa
prasto tabako — ir todėl pa
sirenka Turkišką.
20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau.negu 20 papras
tų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gau
nat kelioliką sykių daugiaus/ 

, malonumo.
HELM
'kietos^
saugoj
įuo ir susimankštymo.
prasti Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ 

IR VARDĄ

yra supakuoti 
irynutese, kas ap- 
os nuo susilaužy- 

. Pa-

Pirkit Sau Phimbingus ir Apšildymo 
Įrengimus

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi 
suomet grąžinami jei jus nesate pa; 
mainomas

Atsakomingos Firmos
kinti arba materijolas ap 

Mes skoliname ir permanome įrankius.

BIIH

Duokite mums paban- r
dyti ir persitikrinkit 
patįs.

Jei vieną sykį pirksite 

nuo musų tada visada

Pabandykite musu tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite

M. Levy &
Kampas 22os

? Telefonai: Calumet

MES KALBAME

MRS. A. MICHNIEVJCZ 
AKUŠERKA

3181 So. Halsted SU kampas SI gal, 
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn» 

silvanijou 
hospitalS- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gina- 

Idymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims\ir 
merginoms.

Company
Staie Street

IDr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motei-ų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 il$i 8 vai. vakarais.

. Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
Telefonai!

0645
1692

LIETUVIŠKAI

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

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

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai. t 

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. . Nedčliomis nuo 10 valan

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

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Brooklyn, N. Y. — “Pirmą kar
tą aš paėmiau Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Comp- 
otRulą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu jį dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gas. Aš radau jū
sų knygelę savo

Išdirbūjai augščiau- 
sios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigare- 

tų pasaulyj.

DR. A. J. BERTASIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699l .........— . ...L............. -L-Z

Dtl. LbIEŽIS ' 
GYDYTOJASUR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tpl. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

........ i I.II.. n ■nuii .. .Z

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 
lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 ilri 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

OR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
r 25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3862 

1824 Wabansia Avė.
Valandos: npo 6 iki .8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
—" | 9

Telefonas Bouleųftrd 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistps 

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pallman 5432

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

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Bąnienė)

m , Akušerka
■ 311\s. Halsted ab1 
■jei. ^Ivd. 3138 

RiPer 15 metų pa- 
JĮ sėkmingo prak- 
||tikavimo turiu
■ patyrimo. Pasek-
■ ningai patarnau- 
F"iu prie gimdymo 
M Kiekviename at
ilsi tikime teikiu 1 ypatišką prižiu-
■ rejimą. Duodu
■ patarimus mo- 
| terims ir mergi- 
■ noms veltui.

|| BQXES of 1O orio ,
' f • l'.' .

A. L. DAVIDONIS, M. D.
•J . ■

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

DR. M, T. STRIKOL’IS
\ Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

r

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

laiškų dėžutėj ir su atsidėjimu ją per
skaičiau ir imjo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Compoundą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
visą naktį ir turiu geresnį apetitą. 
Aš jau rekomendavau jį visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palmetto St., Ridgewood, 
Brcoklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis, padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeri ią, “blogą ūpą,” 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com*- 
pound yra puikus vaistas. Viduram
žėms moterims, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes iis yra" ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kilučių.

Reikia atsiminti. kad Vegetable 
Comnound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jį taip, 
kaip ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

<, •

",
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTIŠTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

Telephone Yąrds 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

Canąl 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. l^rrison St.

Valandos 8-»~12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

DR. G. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 -

dr. v, a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeriu

8261 South Halsted St > 
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 211

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

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

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: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet. 
7—^8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndependence Blvd. Chicage
f“*... 11 ' '

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

# OSMSMCrtBI
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Cditor P. Grigaiti*

4.rd9 South fiaistea Mtroat 
Chicago, LU.

Telephone Roosevelt 8501
—UI. I I I »» ....................... ...

Subscriptterri Rate* i
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered a* Second Clas* Matter 
March 17th, 1914, at the Post Offiee 
a! Chicago, UL, andai the act 
March 2nd, 1879.

Naujionos eina kasdien. Įtekinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonai! Rooravalt 8WU.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metam* ............................. ____  $8.00
Pusai metų__________ _____  4.90
Trim* mineeiam* ____ _____  2.00
Dviem mineaiam____________ 1.60
Vienm mineslui__ ____ _____ .75

Chicagoje per neiktojo* i
Viena kopija .. - ...........  Be
Savaitei  18c 

Mėnesiui _ ____ ____ .... T5c
Suvienytose Valetijoae ne Chicagoje 

paltu:
Metam*......................... ........... |7.W
Pusei urato - - -----  BJN
Trim* mineeiams -r- L*M> 
Dviem mėnesiam_____ _ 1.25
Vienam mėnesiui-------------- --- ,15

Lietuvon ir kitur užsteniuoiet 
(Atpiginta)

Metams ...................
Pusei motų ........... ... - ....... <.fO
Trims mėnesiam* ....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

jų, tik bijo, kad paprastieji 
nariai nepatirtų“ apie tai 

' pirm laiko.
Eilinių narių apmulkini- 

mui, oficialinė komunistų 
partijos spauda dar tik koks 
trejetas mėnesių atgal rašė, 
kad, girdi, reikią darbuotis 
ir stiprinti savo partiją, nors 
iki šiol ji neturėjusi pasise
kimo. Amerikos proletaria
to viltis esanti stiprioje ko
munistų partijoje... 0 dabar 
jau matome, kad tie patys 
partijos bosai vienu balsu 
nutaria palaidoti ją.

“Naujienos”į pasirodo, tie
są sakė ir apie antrąją ko
munistų plano dalį, būtent: 
kad nariai iš slaptosios ko
munistų partijos butų suva
ryti į legalinę “Darbininkų 
Partiją”, idant šią organi
zaciją pavartojus, kaipo ko
munistinės propagandos į- 
rankį. Aųgščiaus paminėta

is

me komunistų partijos sek
retoriaus pranešime sakoma, 
kad legalinė “Darbininkų 
Partija” busianti nuo šios 
dienos “vienatinė komunistų 
partija Jungtinėse Valstijo
se”.

Tuo budu visas slaptas 
“revoliucinis” darbas, kurį 
pietas metų atgal pradėjo 
šft)je šalyje Rusijos bolševi
kų garbintojai, susprogo 
kaip muilo burbulas.

Apie jų naująją legalinę 
partiją nėra ko daug kalbė
ti. Visi, kas skaito ^likraš-1 
oius, žino, kad tai y
nas oportunizmo padaP'aL 
Savo obalsiusir programo 
dėsnius ji keičia kiekvieną 
trečią mėnesį, tik vieno ji 
laikosi tvirtai, tai -r- Rusijos 
bolševikų skverno. Amerikos 
darbininkuose ta davatkų 
kompanija pritarimo neturi 
ir neturės.

gTX-

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

Fašistu valdžia 
pavojuje.

[Tęsinys]

kadIŠ Romos pranešama, 
fašistų viršyla, Mussolini, at
sišaukė į savo sekėjus, ragin
damas juos bųti pasiruošu
siais kiekvieną valandą atei
ti jam pagelbon ir sutriuš
kinti fašizmo priešus. Musso- 
linio valdžiai grasinąs pavo
jus.

Italijos fašistams pasi
priešino “populistų” (kleri
kalų) partija, kuri iki šiol 
rėmė juos. Keturi “populis
tų” atstovai turi vietas Mus- 
solinio kabinete, bet dabar 
jie ketina rezignuoti.

Iš antros pusės, pavojus 
fašistams kjla iš,, socialistų, 
kurie, nežiūrint pragaištin
go komunistų pastangomis 
įvykinto skilimo partijoje, 
šiandie jau yra taip sustip
rėję, kad šaukia Milane kon
venciją išdirbti planus atvi
rai kovai prieš fašistų vald
žią.

Ponas Mussolini gal būt 
tuo tarpų_ dar atsilaikys 
prieš savo priešus, bet tas 
faktas, kad vos už keletfrme^ 
nėšių po to, kai į jo rankas 
pateko valdžiai jam reikia 
jau šaukti “Gelbėkite!” 
rodo, kad fašizmo diktatūra 
neturi pasisekimo. Italijoje, 
kaip ir kitur, anksčiaus ar 
vėliaus paims viršų demo-

Muilo burbulas 
susprogo.

Amerikos komunistų par
tija numirė. Jos sekretorius,

• J. Miller, praneša‘komunistų 
laikraščiuose, kad tos parti
jos suvažiavimas, įvykęs ba
landžio mėnesio 7 d. New 
Yorke, “vienbalsiai nutarė 
panaikinti Amerikos Komu
nistų Partiją.”

Taigi pilnai tapo patvir
tintas tas pranešimas apie 
komunistų partijos vadų su
manymus, kuris buvo duotas 
šio laikraščio skaitytojams. 
“Naujienos” jau senai paty
rė iš komunistų veikėjų, kad 
jų partija yra galutinai nu- 

k sibankrutavusi ir kad jų va
dai yra pasiryžę likviduoti

Apskritai imant, V. Kapsu
kas vieną'kalba oficialiai, kitą 
ką mano konfidencialiai. Kapsu
ko ypatybė “deržat nos po viet- 
ru” (žiūrint iš kur vėjas pučia), 
—visuomet.|aikintis prie bend
ros opinijos, prie daugumos 
nusistatymo, prie tos pusės kur 
jaučiama pajėga ir pataikauti 
tai pajėgai. Tasai “prisitaikini- 
mo” instinktas, mano suprati
mu, tiek yni didelis pas “Lais
vės” straipsnelio autorių, kad 
jo delei, jis dažnai gyvenime da
ro tai, ko ištikrųjų nepadarytų 
savo vidujinio asmens vedinas. 
Amžinas prieštaravimas viduji
nio Kapsuko Kapsukui išori
niam, oficialiam, vaidina žymią 
rolę jo visuomeniniame gyveni
me ir veikime. Labai gaila, kad 
tuodu Kapsuku nesutampa; jei 
lai kada nors įvyktų, jei V. K. 
suderintų savo vidujinį jausmą 
su savo išoriniu nusistatymu ir 
dirbtų, pasigaudamas rimtų prie
monių, mes turėtume rimtą žmo
gų ieškotiną visuomenės veikė
ją. šito savo nusistatymo dve- 
jopumo, kuris yra matomas tik 
pašaliniam tėmijant, V. Kapsu
kas, matomai, nejaučia. Jei jis 
lai jaustų. Kapsukas sulig savo 
tikro nusistatymo turėtų daba\ 
stovėti/visai kitoje vietoje.

Po pasakyto aš noriu paklaus
ti.V. Aapsuko, kuriais motyvais 
eidamas, kurių įrodymų pasi
gaudamas, jis rašo apie L. S. D. 
P. neva tautišką raugą?

Jei kada nors V. Kapsukui 
tektų į šitą klausimą atsakyti, 
prašyčiau jo duoti vienos sąly
gos, būtent: nesiknisti po įvai
rius “špargalus”, bet pasirausus 
safo vidujiniame, tikrame Kap
suke, duoti neveidmainingą ir 
nemelagingą, atsakymą. Atsaky
damas tamsta neužmiršk tuomet 
dialektikos ir imk savo nusista
tymą jo išsivystymo bėgyje ir 
suprask vieną, kad ir tamsta 
tuomet buvai L. S. D. P. nariu, 
ir jei L. S. D. P. tuomet buvo 
pagauta -“tautiško raugo”, tai ir 
tamsta “iškilmigasai” buvai to 
raugo prirugęs ir esi atsakomin- 
gas už jį lygiai kaip ir visi. To
dėl dabar rodyti į šitą ndva L. S. 
D. P. nuodėmę ir duoti ją kaipo 
“tezį” “Laisvės” avinyčiai prieš 
socialdemokratus, yra daugiau 
nei paprasta demagogija.'}

ii į by ko- 
įausiai vi- 

reikalus, 
asmeninį

Apie “pelėsius” ir Magdės 
argumentus.

Nepasitenkinę tąja neteisybę, 
kuri raudonu siūlu nutiesta vi
same V. Kapsuko straipsny, 
straipsnio autorius griebiasi ar
gumentų grynai asmeninio po- 
pudžio. Tie 
tas sunkias 
tuomet man 
caro valdžios

V. Kapsukas nežino tų stjlygų, 

kuriose man teko gyventi kator
goje irTanie pat Sibire. Jei jis 
bent kiek jas žinotų, tai tie jo 
murzini “pelėsiai” nebūtų gavę 
vietos jo straipsnyje. V. .Kap
sukas kalba, kad buvę “pradėta 
rūpintis mano pabėgimu”. Visas 
dalykas jog tame ir yra, kad tik 
buvo “pradėta rūpintis”, man gi 
nesulaukus tų rūpesčių, delei 
daugelio priežasčių, teko pačiam 
savomis pajėgomis bėgti iš trė
mimo. Bėgimas iš trėmimo tiek 
pavyko ir tiek toli galėjau nusi
kasti, kiek leido man tuomet iš
tekliai.

Padori žmones eitįa. 
kį ginčą, liečiantį ddfd 
siuomenįnio pobūdžio 
kuomažiausiai kliudo
gyvenimą. V. Kapsukas šituo 
atveju žino ką darąs, — jis mat 
siekias tam tikro tikslo, todėl ir 
visos priemonės suvartojamos 
tam, kad jo pasiekti, nežiūrint 
kurios rųšies jos butų. Mini jo 
toksai elgęsis primena papras- 
čiausį kaimo Magdžių ginčą delei 
vištos perekšlės. Pritrukusios 
argumentų, kaimo Magdės grie
biasi liežuvavimo. Liežuvauja 
tol, kol “išrokuoja” 9 visas savo 
moteriškas gudrybes, o kada ir 
tai negelbsti, imasi pastarųjų ir 
galutinųjų argumentų: liežuvio 
ir kitų dalykų rodymo.

Vietomis savo straipsny V. 
Kapsukas yra panašus1 į kaimo 
Magdę, visa gi kita likusioji 
straipsnio dalis yra grynas gry- 
niausis melas. Man nėra tekę 
mėtytis tuščiais žodžiais, todėl 
tysavo pasakymą įrodysiu tuo, 
kad išdėstysiu dalykų padėtį 
taip, kaip ištikrją buvo, nesi va
duosimas kuriais nors pašali
niais tikslais.

Sis tas iš Rusijos lietuvių 
gyvenimo.

Rygos miestas su besivilio- j 
jaučia pramone ir augančia pro-1 
kybą buvo toji vieta, kur kūrė
si tikras, reaftis klasinis dar- 
binikų judėjimas, laisvas nuo Į 
nuo by-kurios smulkiosios bur
žuazijos ideologijos. Tuo žvil- 
ksniu Ryga visai nebuvo pana
ši į “miesčioniškąją” Mintaują, 
kur palydėjo savo jaunas die
nas mano biografas. Rygon mi
nių minomis trauke iš Lietuvos 
darbininkai ir mažažemiai ieš
kodami žmoniškesnių gyvenimo 
sąlygų; Čionai lietuvių, išimti
nai darbininkų su šemynomis, 
buvo priskailoma į 50 tūkstan
čių. Tai buvo tuo laikotarpiu, 
nuo 1896-1907 mehi, kada ir 
man teko gyventi Rygoje.

[vien tik maldaknygių platini
niu. Rygoje, bene prieš 1890 
inetus, susikuria “Aušros” ben
drovė, kurios tikslas — jungti 
lietuvių emigraciją platesniam 
kultūros, švietimo darbui Kuo
met Šitąją lietuvių draugystę, 
kaip ją tuomet vadindavo, už
griebia lenkai ir pavdina ją 
“Polskie Towarzystwo Auszra”, 

[lietuviai darbininkai su dide
liu vargu išgauna leidimą kur
ti “Lietuvių Pašalpos Draugys
tę”, kuri rūpintųsi jų sušęlpi- 
niui ligoje ir tenkintų emigra
cijos kultūros reikalus Tai 
buvo 1816 m.

Netrukus sumanesni darbi
ninkai pradeda nujausti, kad 
vien tautiniu judėjimu neką 
tepadarysi prieš kapitalo nau
dojimą. Pavasarį ir išlėto gims
ta sąmonė apie reikalingumą 
kitokių priemonių, kitokių ko
vos būdų su darbdavių ekono
miniu jungu. Lietuvių darbi
ninkų tarpe pasireiškia žmonių, 
kurie ieško ir suranda tuos ki
tokius kelius. Prie tų žmonių 
reikia priskaityti J. Jančevskį 
(dabar gyvena Chicagoje); lai 
bene pirmasai darbininkas so
cialistas lietuvių tarpe. Toliau, 
savo laiku, yra nemažai dirbę 
šarašinskis, Eidukevičius, Mic
kevičius ir kiti. Prieš atvyks
tant man į Rygą iš jos buvo 
išguiti V. Mišeika (dabr Cfiica 
goj) ir Petrulis, k

Jančevskis, paskuNJr 
I šinskis, matomai, turėp) 
su Uatviij tilc-lcij. 
socialistais; jiems savo 
beabejo, teko suvaidinti 
žymią rolę vietos darbininkų 
judėjime. Šiandiena, kada tie 

| daug laiko praėjo nuo kalbamų
jų metų, turiu paminėti, ką<l ir 
į mane daug įtakos yra padarę 
los kuopelės žmones, ypač gi 
šarašinskis. šarašinskis, neži
nia kurio svieto pakrašty da
bar gyvenąs, o gal apleidęs šį 
ginčo ir dabartinių demagogijų 
pąsaulį, augalotas ir tvirtas že
maitis, kur nors pasigavęs ma
ne visuomet suteikdavo man la
pelių ir laikraščių ir visuomet 
kreipdavo mano domę į svar
bius tų dienų klausimus.

Užėjus 1899 metams, kada 
pirmą kartą nelik Rygoje, bet 
ir Rusuose, darbininkai išėjo į 
gaivalinį“ neorganizuotą streiką, 
kada daužomas paleistuvystės 
namų, jų padegimas, užpuoli
mai ant tų vietų, kur bebręs- 
tanti buržuazija orgijose pra
leisdavo didelius savo pelnus, 
kad darbininku sumišimai buvo 
apėmę Aleksandro varius, Ma
skvos priemiesčio ir kitus Ry
gos miesto pramonės rajonus, 
galop, kada netrukus atvyko 
Rygon kazokų būriai ir malšino 
sukilėlius, tuomet draugas Ša- 
rašinskas valandomis su šypse
na lupose, dėstė man visus ši
tuos nuotikiyis, davė jiems sa
vo paaiškinimus, džiaugėsi lai
mėjimais darbininkų ir pirmą

Šara- 
ryšių 
Lisiaisi 
laiku, 
kana.

todėl 1899 m.
ii gaivaliniairiaušėse darbinikai 

puolė tas patvirkimo vietas 
naikino jas.)

Nertukus gauname ryšių su 
Ilgeceemo (Rygos priemįestis) 
lietuviais darbininkais, čionai 
susidaro lietuvių darbininkų 
kuopelė, — tai pirmoji sociaL 
demokratų kuopelė lietuviuose 
Rygoje. Jiems duodama skai
tyti |L. S. D. P. literatūra ir tos 
partijos organas “Aidas Darbi
ninkų”. Po to seka gana nuo
sakus, žinoma, kiek paiegos 
leido socialdemokratų darbas 
lietuvių darbininkuose. Kada 
išeina “Darbininkų Balsas” 
Lietuvos Soc. Dem. Partijos or
ganas ir visa eile, knygučių: 
“Krumplių Jonas” ir kilos, ši
tą literatūrą mums kelis kartus 
pristatė Dorpatiškiai studentai:
K. Venslauskis, Jonas Biliūnas 
ir kiti, Rygoje susidaro Lietu
vos L. D. Partijos organizacija, 
kuri paltuke tiesioginius ry
šius su latvių s.-d. organizacija. 
Tai šitaip atrodo L. S. D. P. 
darbo pradžia Rygoje.

1902 melais vietos lietuvių 
moksleivių kuopelėje “Vadas” 
jau kyla ginčų delei nusistaty-. 
mo. Mano draugai “naujosios 
srovės” nenori pripažinti, bet
L. S. D. P. programas savo aiš
kumu juos daugiau įdomina, 
nei kitų krypčių (varpininkų) 
nusistatymas. Kadangi lietu
vių moksleivių kuopelė aiškiai 
nepritaria naujajai krypčiai, 
man tepk a vienui vienam nuo 
lietuvpf dalyvauti ibcsikurian-

naujoje kuopelėje, kurią 
sudarė įvairių tautų moksleivi
ja. šitoji Rygoj susikurusi mo
ksleivijos kuopele padaro pra
džią Latvijos) socialdemokrati
nio judėjimo Sąjungai, kurios 
skyriai įsikuria Mintaujoje ir 
Liepojuje.

Metams ar šiek tiek daugiau 
praslinkus socialdemokartų nu
sistatymas paima viršų pas 
lietuvius moksleivius. 1901 
metais man tenka dalyvauti lie
tuviui moksleivių s.-d. konferen
cijoje, kurioje butą atstovų iš 
Liepoj aus, Dorpato, Rygos ir 
kaikurių kitų vietų, 
konferencijoje (įvyko apie Vie
kšnius) kalbama tik apie s.-d. 
besimokinančią jaunuomenę ir 
L. S. D. P. darbuotę, kurion 
dalis moksleivių su visa siela 
įeina.

Tuo pačiu metu man tenka 
įeiti į L. S. D. P. ir tapti jos 
nariu, dalyvauti jos konferenci
jose Vilniuje ir atstovauti Ry
gos L. S. D. P. daiįbininkų orga
nizacijoms ir kuopelėms.

Kokius vėjus vaike tuomet 
V. Kapsukas, man nesant jo 
biografu, sunku pasakyti, —ži
nau tik viena, kad jis tuo laiku 
bastėsi visur, švaistėsi su tautiš
kais kalendoriais, leidžiamais 
Tilžėje, ir stengėsi bent kame 
nors pamėgdžioti Vincui Kuli
sui (Kudirkai), ir lai intencijai 
pasirinkp^sau lik Kapsuko var-

Šitoje

argumentai liečia 
apy^tovas, kurios 

teko pakelti kaipo 
tremtiniui Sibire.

judėjimas įgyja visai kitokį po
būdį, jis pasigauna organizuotų 
formų čionai nepasitenkinama

darbininkų reikalus. Už tai aš 
jam ir šiandien esu dėkingas ir 
miniu jo vardą kaipo auklėtojo 
ir skatintojo žiūrėti gyveniman 
plačiau ir rimčiau. •

Neilgai trukus iš Rygos pa
dangių išnyko visi tie, kuriu 
globoje buvau, pasišalino kur 
kas galėjo, nes gręse trėmimas 
ir kalėjimai .
Rygos L. S. D. P. organizacija.

Bene 1901 metais tėnka gau
ti ryšių su Baltijos socialdemo
kratų organizacija, — tai pir
moji latvių darbininkų pęlitine 
organizacija. Tuos ryšius •su
teikė man A. Janulaitis, prava- 
žiuodams pro Ryga į Maskvą. 
Ryšiai su latviais socialdemo
kratais, jų literatūra padaro į 
mane ne tik įspūdžio, bet pa
skatina prie konkretaus darbo. 
Su pagalba latvių (stud. Su- 
kut.) gaunu ryšių su Džiuto 
fabriko darbininkais lietuviais. 
Įvyksta susirinkimas ir pašipa- 
žiįstava, bčndrai aptarę reikalus 
(Džiuto fabriko dai‘binikbi-es 
buvo pirmieji riaušėse 1990 m.; 
priežastis riaušių ir darbiuin- 
kų-kių įniršimo buvo toji, kad 
darbininkėms prašiusioms pa- 
kdti algas, Džiuto direktoriai 
pasiūlė eiti į prostiucijos na-

pėdsaką V. Kapsukas tuomet 
sutilpo su visa savo kepure.

bet visas veik 
suvartojamas^ darbui 

Bįepojui 
tik 

gyvu

1905 metai Lietuvoje.
♦

Bet štai ateina audringi 1905 
metai. Man protarpiais tenka 
dirbti Rygoje, 
laikas
Lietuvoje, — Rygai, 
priduodama literatūra ir 
kartomis tenka tenai ir 
žodžiu ir darbu prisidėti prie 
darbininkų organizacijos. Lie
tuvoje dar nuo 1901 metų rei
kalingas yra organizacijos dar
bas, Japonų karas sužadina ir 
Lietuvos darbininkus įr visuo
menę, —- priešaudris aiškus jr 
artinasi. Kiekvienas žino gerai, 
kaip mažai tuomet musų turė
ta žmonių, kaip sunku buvo 
darbas dirbti, net partines lite
ratūros per sienų gabenimas ir 
tas reikėjo organizuoti per Že
maitiją: Kulius, Plungę, Mažei
kius, — pradėjo busti Lietuvos 
užkampiai!..

Tuo metu V. Kapsukas jau 
revoliucionierius (bijausi pasa
kyti, kad socialdemokratas), jis 
vietoje to, kad išikrųjų eiti į 
gyvą darbą, pradeda ginčą dė
lei “Darbininkų Balso” redak-

Teatrai/ smuklės, pirtys, bankai, 
bendroves, biurai; klubai, vagys, 
kinematografai įr bažnyčios, 
vežikai, partijos, vadai, 
valdybos, viešbučiai, štabai, 
aludės, kurpiai ir skutyklos 
ir žydai, žmonės, medžiai, plytos; 
vaikai, pačystim, Šunys, katės, 
įsakymai, langai, dažai, 
įnamiai, pudra ir ligoninės, 
visokio skonio aromatai, 
visokio raugo demokratai, 
studentai, laikraščių rėksniai, 

/ kariai, panelės, senos mergos, 
dusyk valyta languose 
ir dešros, lempos išstatyta, 
ir viskam kainos nustatyta; 
idėjos, biznis, kapitalas, 
patriotizmas ir tautybė, 

, ir kakainas ir linai,
ir kutkailiai, kilimai, menas, 
poemos, dramos ir žudynės, 
karjieros, bėgimai, lenktynės, 
profesoriai ir generolai — 
visų taittų, visų rasų, 
atstovai šmugelių visų; 
alus, bulkutės, pilietybė,

/ šventi paveikslai, paleistuvės 
it kunigai, ir popai, chodčs, 
tautos balsai, vergai, laisvė — 
kieno pirkta, kieno — parduota, 
Jr visa — marke įkainuota — 
tą amžiną choasą mes 
miestu vadiname šiandie, 
nor£ dar — toli, ne visas miestas, 
o tik, kaip Kaunas, toks miestukas, 
kuris tačiau neatsilieka 
nuo didelių ir purvinų

• Europos miestų bizningų. — 
Čiia Holeriss, maVlcS, frankas ._

poezija žmogaus širdies, 
prekyba, biznis, ar — kaip nori, 
nors šmugeliu, ar kaip vadink, 
Čia valdo dusią, valdo mintį ,....a • 
ir pačią tautą ir valstybę, — *

i taigi neturim nusiminti, —
turim visą ir Kaune, 
jei ko dar trūksta mums šiandie! 
Ir šimtas metų nepraeis — 
alėjomis tramvajai ei»,t 
juk madomis jau nuo Paryžiaus 
nedaug toli ir Kauno ponios 
ir mus čilinderiai ne kuo 
už kino kasą juodesni, ' 
o byliąi, byliai, auto — byliai, 
ir autobusai, ir fordukai 
skersai per (gatvę jau praeit 
nevisados mieguistam duos... 
Linksmi kampeliai — vis linksmi, 
.aludės, smuklės ir prytonai — 
nadpinkertonų kupini;
dešras kabiname languos, ' 
maišus kabiname languos, 
bonus kabiname languos, 
Keistučiais bankus padabinom, 
ties smuklės dūrini pakabinom ;

i ir Vytautą ir — Diadia Kostia,
o Nemuno krantų dorybės

< lizdus — Birutėm pavadinom; 
už partijas prikrovėm bankus, — 
kalėjimus nutautinom urnai 
visus užgrudę patriotais, 
o aferistus bausdami 
įsakčin štabų šefais būti! 
Ar kas geriau galėtų būti? 
Bent Nemunas pilstytuve 
ar likeriu kąd imtų plaukt, \ 
daugiau — titk užkim, šokini; užkim 
geresnio nėra ko 
[“L. Žinios”] 

-- -■ . 7 
cijos. Ginčas nueina tiek toli, 
kad sudaloma net naują social
demokratų partija, — tuo mo
mentu,' kada prisieina sukelti 
paskutinei paiegos, Lietuvoje 
nešamas darbininkų skaldymas. 
Tuo skaldytoju įbuvo V. Kapsu
kas; tani darbui jis’ nesigailėjo 
šimto nuošimčių savo energijos, 
kurios turėjo ir galėjo nuvarto- 
ti, dirbant bendrąjį darbą. Pas 
mane ir šiandien nėra išdilę į- 

delei šitos bylos. De- 
posėdžių išsėdėta, 

daug brangaus laiko,

snūdžiai 
šmitimis 
praleista
kol šitos „ambicijos buvo išgvil
dentos ir V. Kapsuko partija 
kapituliavo prieš L. S. D. Parti
ją.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Iš ko kįla fana
tizmas”, kuris tilpo “Naujieno
se” vakar j pirmoje špaltoje 3- 
lamc paragrafe yra toks saki
nys 
pas ir jo pasekėjai 
skelbti religijos kriti 
žodžiu 
“kai”.

“Tais laikaišąDr. Šliu 
! ’ ^ radėjo

\ Po
Tais laikais” 'pnifeisia

belaukt!...
Pr. Būdvytis.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovifil Zsvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilartky- 
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomia vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą. x'

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SROP

Veido ir galvos gydymas. Marcei! su- 
garhiniavinvas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Cdlutnbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.
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PRANEŠIMAS
Naujienų Spulkos Narfeims.

šiuo pranešame, visiems 
Naujienų Spulkos nariams ir 
draugams nurimtiems prisira- 
li, jog sumokėjimai mokesčių 
pirmosios serijos prasidės tre- 
čiadienyj Balandžio 18 d. 1923 
m., 8 vai. vakare, Naujienų 
Ofisuose ant antrų lubų, ši se
rija, sulig šėrininkų nutarimu, 
prasideda nuo pirmos d. Ba
landžio, todėl, kurie norite pra
dėti iš pradžių malonėkite atsi
lankyti augščiau minėtu laiku.

— Valdyba.

NAUJAS MAJORAS.

William E. Dever pradėjo eiti • 
majoro pareigas.

Nuo vakar dienos majoro pa
reigas pradėjo eiti W. E. Dever. 
Taipgi priėmė prisaika naujai iš
rinktieji aldėrmanai.

“BUS” ĮVAŽIAVO l GAT-7 
VEKARĮ.

4 i ■ ■■■—■—— 
♦

Sužeista 9 žmonės.
Prie 96 ir Ewing “bus” smo

gė į gatvekarį. Padarinyje 9 
žmonės sužeista.

Lietuvių Rateliuose
‘'Ateitos Žiedo” vakarėlis

Vaikai labai gerai vaidino ir 
dainavo. — Mokytojų pasi
šventimas. — Brightonpar- 
kiečiaf privalo labiau susi- 
interesuoti vaikų draugijėle.

Balandžio 8 d. McKinley 
Park' svetainėje “Ateities žie
do” vaikų draugijėlė surengė 
vakarėlį. Scenoje buvo pasta
tyta “Marcelė” ir juokinga 
komedija ‘“Žioplių Jonas”. Be 
to, dar buvo deklamacijų ir 
dainavo “Ateities Žiedo” cho
ras.

Apie vaidinimų nėra reikalo 
daug kalbėti. Iš jaunuolių, žino
ma, perdaug nė reikalauti ne
galima. O visgi reikia paste
bėti, kad kaikurie savo roles 
atliko tiek gerai, jog ir suaugę 
vargu begalėtų geriau vaidinti. 
Už puikų vaidinimų Marcelės 
p-lė B. Derikąitė gavo gyvų 
gėlių bukietų ir vienų dolerį. 
J. Kasparaitis irgi gavo vienų 
dolerį už gerų vaidinimų. Jis 
vaidino Kaziuko rolę.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. ■

Visi vaikai deklamavo gerai. 
Bet kai užėjo ant pagrindų Al
girdas. Kasparaitis, svetainėje 
įsiviešpatavo tyla. Algirdas dar 
visai jaunas (turi tik 7 me
tus), o vienok jis labai puikiai 
pasakė puikias J. Janonio ei
les “Kalėjime”.

Komedija “Žioplių Jonas” iš
ėjo visai gerai, F. Jakavičius 
Jono rolėje pakankamai pri
juokino publikų. Tai, rodos, 
gimęs komikas. Jis yra tik 14 
.metų amžiaus, bet gan didelio 
ūgio. Žioplį jis taip gerai su
vaidino, jog geriau nė nereikia. 
' “A. Ž.” choras tikrai puikiai 
dainavo. Ihiblika jį bent kelis 
kartus išsaukė. Vaikučiai nu
vargo duetus ir trio bedainuo
dami, o publika vis nepaleid
žia jų. Ant pagrindų vaiku
čiai atrodo kaip kupstukai, o 
šaukia lyg seni vyrai. Ypač aš 
pastebėjau gerų balsų turint vie
nų mergaitę, kuri laikui bė
gant tikrai galės konkuruoti 
su musų Noromis ir Mariutė- 
tėmis.

Už tokį gražų choro sumoki* 
nimų kreditų reikia duoti mo
kytojui drg. Janušauskui, ku
ris be atlyginimo dirba. Jeigu 
brightonparkiečiai dar labiau 
vertintų mokytojo pasišventi
mų ir skaitlingiau leistų savo 
vaikus, tai jau tuo pačiu laiku 
jie suteiktų mokytojui pasiten
kinimų. Reikia dar tarti ačiū 
Strygui ir Millerienei. Jie irgi 
energingai ir su pasišventimu 
dirba, kad pralavinus vaiku
čius.

■/•■i •'',
Bridgcporliečiai privalo pa

sinaudoti ta proga ir leisti sa
vo vaikus “A. Ž.” mokyklėlei!. 
Palaikymas tokios mokyklos 
atsieitų nemažai pinigų. O kad 
dabar reikia mokėti tik 10 cen
tų mėnesiui, tai tik dėka tam, 
kad mokytojai dirba iš pasi
šventimo ir neima jokio atly
ginimo. —Tiesos draugas.

Kun. Lapelio komisarai 
puola bažnjliniy drau- 

gijy susirinkimus
Kaip kun. Lapelio “viernieji” 

bandė išvaikyti trijų draugijų 
susirinkimus ir kas iš to išė
jo. — Ar yra bet koks skir
tumas tarp Trockio komisa
rų ir kun. Lapelio komitetų?

Visų pirma paduosiu vardus 
Visų šventų parapijos kun. La
pelio paskirtojo komiteto na
rių. Tą komitetų sudaro seka
mi asmenys: Juozas Mickeliu- 
nas, B. Misevičius, J. Abramo
vičius, Pr. Puldavičius, S. Kun
cevičius, A. Jucius, Vai. Kviet- 
kauskas, J. Stačkus, J. Daukas, 
A. Bukačionis, A. Balulis i? 
K. Raškauskas.

Mes visi esame girdėję iš lai
kraščių, kaip Trockis su savo 
komisarais šeimininkauja Ru
sijoje. Taigi ar nebus kun. La
pelis su savo komitetais suma
nęs sekti Trockiu, o gal net sa
vo darbais pralenkti jį? Troc
kis šeimininkauja kaip tinka
mas —• atima bažnytinius tur
tus ir kitaip sauvaliauja. . O 
kas priešinasi jam, tų jis įme
ta į kalėjimų arba net sušaudo.

NAUJIENOS, CMcago, ffl.
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inonia, neturi to-Kun. Lapelis, 
kios galios, kad galėtų užgrieb
ti parapijonų turtų ir sukišti 
juos į kalėjimų. Bet vyskupo 
kancleriui padedant, išrodo, 
kad jis prie to rengiasi. Prieš 
kaikuriuos parapijoms jis Višč
inė indžionkšenų, kad jie nega
lėtu prieiti prie savo bažnyčios 
nei ištolo ir išsižadėtų to, ką 
įmokėjo. O dabar, matoma, su
manė prašalinti nuo bažnyčios 
ir kaikurias bažnytynes’draugy- 
stes.

Balandžio 8 d. turėjo įvykti- 
sekamų draugijų mitingai: Šv. 
Onos, L. R. K. Susivienijimo 
Amerikoje ir Šv. Vinc^tJto. Bet 
liko pasiųsti komisarai išvaiky
ti viršminėtų draugijų pirmi
ninkus ir raštininkus. Jie nie
kelio nesikalusę įsibriovė į Šv. 
Onos draugystes susirinkimų ir 
pripuolę prie pirmininkes ėmė 
reikalauti kokių tai “paveliji
mo popierių.’* Bet kokio pave
lijimo jie reikalavo, tai nežinia. 
Tuo antpuolio karžygiai buvo 
Bukačionis, V. Kvietkauskas ir 
J. Abromavičius. Vienok tas 
žygis jiems ‘visai nenusisekė: 
beveik visos narės sukilo ir iš
varė komisarus lauk. Nieko ne
pešę. šv. Onos draugystės susi
rinkime, komisarai metėsi į 
kitų kambarį, kur laike susirin
kimų L. R. K. susiviniejimas. 
Jie ėmė šaukti, kad butų iš su
sirinkimo išmesti visi tie, prieš 
kuriuos yra išimti indžionkše- 
nai. Tai esųs kun. Lapelio pa
tvarkymas. Nariai atkirto, 
kad turįs ateiti pats Lapelis ir 
Įvykinti savo patvarkymų. Ir čia 
nudegę nagus, komisarai atsi
davė naujo lyderio, A. Jucio, 
komandai ir visa armija uža- 
takavo šv. Vincento draugystę, 
kurios nariai kų tik buvo pra
dėję rinktis į bažnytinę svetai
nę susirinkimų laikyti. Nieko 
nelaukiant komisarų lyderis 
puolė pirmininkų ir raštinin
ką. Narių tuo laiku dar nedaug 
tebuvo prisirinkę. Lyderis ėmė 
saukti, kad jie neleisią susirin
kimą baigti. Esą jeigu' jie pa
tys neįveiksią, tai pasišauksią 
pagalbon palrolkų.1 Tuo būdu 
jiems pasisekė išvaikyti mitin
gų. Šv. Vincento draugystės 
nariai turėjo eiti pas p? Klima
vičių mitingų laikyti.

Komisarai savo lyderiui Ju
ciui turėtų gauti iš Maskvos 
medalių už “chrabrost”, o taip
gi ir kun. Lapeliui už mokėji
mą sauvaliauti.

O kai dėl to, ar yra bet koks 
skirtumas tarp Maskvos komi
sarų ir kun., Lapelio “viernųjų” 
—palieku patiems skaityto
jams sipręsti. —Klebono tarnas

K. Norkaus ir A. Ivaškevi
čiaus priėmimo vakarienė

Arba “aš” revoliucionierius” 
kalba apie tai tai, kaip jis au
kavęs milionus Klaipėdos 
reikalams, samdęs orkestrų, 
kalbėjęs, važinėjęs su kariuo
menės vadu, ir kodėl visi ne- 
sandariečiai yra išgamos.

Praeito šeštadienio vakare, 
b<‘d. 15 d., Juciuus restorane, 
sandariečiai suruošė vakrienę 
prieini i ui p. K. Norkaus, kuris 
nesenai atvažiavo iš Lietuvos, 

ir p. A. J. Ivaškevičiaus, “revo
liucionierius”, kuris irgi nese
nai sugrįžo iš Lietuvos. Pava
karieniavus buvo perstatinėja
ma kalbėti vietiniai sandariečiai 
ir tie atsilankiusieji, iš kurių 
buvo tikimasi gauti daugiau ar 
mažiau pinigų Politiniam Iž
dui. Dauguma perstatytųjų at
sisakė kalbėti, o kurie ir kalbė
jo, tai jų kalba susidėjo vien iš 
komplimentų vienų antriems ir 
svečiams. Po to, buvo pertsaty- 
tas p. K. Norkus kalbėti. Jis 
savo trumpoj kalboj palietė kai
kuriuos gyvesmus klausimus 
Lietuvos gyvenimo. Jis nuro
dė, kad klerikalai pasigamino 
sau konstiucijų jungiančių baž
nyčių su valstybe. Vaduodamie- 
si la konstitucija klerikalai, sako 
p. Norkus, lupa nuo žmonių' 
pinigus: neva valstybĮes reika)- 
lams, o ištikrųjų, jie tuos pini
gus atiduodu .algomis kuni
gams. • šie, gaudami ^Veltui pi
nigų, metų sutonas, užsiauginą 
barzdas ir lendu į politikų. Jis 
aplamais bruožais nupiešė lie
tuvių kovas dėl Klaipėdos ir pa
brėžė tų faktų, kad chicagiečiai 
lietuviai labai daug prisidėjo 
savo parama laimėti Lietuvai 
Klaipėda. Susijungus Klaipė
dos kraštui su Lietuva, sake 
kalbėtojas, Lietuva įgijo švie
sų langų į pasaulį. K. Norkus 
pranašavo labai trumpų viešpa
tavimų klerikalų pastatyto at
stovo p. Čarneckio Washingto- 
ne. Lietuvos, f inansų m miste
ri liepęs amerikeičianis išvyti p.- 
Čarneckį iš Amerikos, nes jis 
nespėjęs siųsti pinigus p. ČAr- 
neckiui Amerikon. Ministeris 
pirm. p. Galvanauskas taip pat 
prižadėjęs atšaukti p. čarneckį 
taip greit, kaip butų susidaręs 
naujas kabinetas. Išvaikius kle- 
rikalms Seimą su fašistų pagel- 
ba tas p. Galvanusko pažadėji
mas negalėjo būti išpildytas. 
Kalbėtojas užvažiavo gerokai 
bolševikams už jų traukimą'Lie
tuvos į Maskvą. .

Paskiausiai ilko persūdytas 
kalbėti p. A. Ivašvevičius.VJis 
kalbėjoSl^aipo “revoliucionie
rius” ir “aš”. Aš nuvažiavau į 
Kauna, aš pasamdžiau nemobi
lų, aš pasiėmiau kariškų or
kestrų, aš kalbėjau, aš važinė
jau su kariujomenės vadu, aš 
nuvažiavau į Klaipėdą, aš iškė
liau balių, aš daviau milioną 
markių Klaipėdos Komitetui, aš 
daviau antrų milioną markių 
Klaipėdos krašto žmonėms. Aš 
ir aš ir da sykį aš. Iš jo kalbos 
atrodo, kad jeigu ne jis, tai 
Klapėda nebūtų buvusi suvieny
ta su Lietuva. Be to, jisai išgy
rė K Iki pėdos krašto komunistus 
už tai, kad jie norėję dėtis su 
Lietuva, o išniekint socialistus, 
buk šie gauną iš Vokietijos ka

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tų ligų.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūsles, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

pitalištų pinigų ir nenorį dėtis su Į 
Lietuva. Bet nabagas ąei pats 
nepasijuto, kai]) jo melagystė 
išėjo aikštėn, kuomet jis pasa
kė, kad Klaipėdoj buvo suorga
nizuotas socialistų darbininkų 
komitetas, kuriam esą galima, 
kas nori, siųsti aukas. TikJkų 
jis sakė, kad socialstai darbi
ninkai nepritaria Klaipėdos 
krašto susijungimui su Lietuva, 
o dabar jis pripažįsta, kad so
cialistai net suorganizavo ko
mitetų, kuris darbuojas lietuvių 
labui. A. Ivaškevičius agitavo, 
kad nerikia dėtis su “nusiban- 
krutijusiais” socialdemokratais 

, į by kpkį bendrų darbų (jis tu
rėjo omenej socialistus— G.), 
nes jie, girdi, tik sandariečius 
gaudo po vienų ir rašo j savo 
partijų. Užbaigdama kalbų, tas 
“aš” “revoliucionierin^’, jau ir 
tai]> šmeižimais bei melais dvo
kiančių da labiau “pagražino” 
išvadindama susirinkusius, ne- 
sandariečius išgamomis. Šito
kia to “revoliucionieriaus” kal
ba kaikurie atsilankusiųjų la
bai pasipiktino.

St. Kodis uždarydams susi
rinkimų pasakė trumpų, bet 
karštų ? prakalbą • lįrodyidains 
k 1 er i k a 1 i z m o pa v o j ų.

Nestebėtina, kad žmones su 
tokia neapykanta kitoms par
tijoms, kokių turi p. Ivaškevi
čius, sukėlė triukšmų socialstų 
prakalbose, So. Bostone. Šio 
žmogutis toks fanatiškas nusi- 
sta tymais neša nepaprastai daug 
žalos visai pažangiajai Ameri
kos lietuvių visuomenei, nes 
dabar yra toks svarbus momen
tas, kad visos paiegos pažangio- 

(Seka ant 6-to pusi.)
X ‘ p
Ar jus žinote, kad

Trylįką skirtingų šalių, iškaitant 
ir Suvienytas Valstijas, turi atstovus 
Kaune? Ar jus žinote, kad paprastai 
cigaretai suteikia jums daugumą, kuo
met Kelmai* Turkiški Cigaretai teikia 
jums gerumą?

ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKS
KURSIJA I LIETUVĄ LAIVU 

“BERENGARIA”.
Viena iš didžiausių Atlantiko van

denyno ekskursijų ateinantį sezoną 
-buą laivu “Berengaria”, Birželio 5, i 
Lietuvą. Daug visokių sriagumų bus 
surengta, kad padarius kelione sma
gią. M r. G. A. Hachette, keliaujan
tis pasažierių agentas Cunard Linijos, 
Chicagos distrikto, asmeniniai prižiū
rės kelionę ir perduos pasažierių ba
gažus ant traukinio Cherburge. Jis 
taipgi prižiuręs visus reikalingus t|o- 
kumėfctus reikalingus pasažieriams.

___________ ;_______________________ :___________L — _____

Tel. Yords 1138

STANLEY P 
MAŽEIKA

Turiu autorno- 
■ilius visokiems 
eikalams. Kainu 

prieinama.

3319 Auburn
Chicago

IŲdlisl\iie pas cipiTe^oriUs

Varlojdnias rjlio rpežĮi, išberiių 
ir ŲioŲu odiųčs lijos^

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOW

/hjiTsepfišlęus Nostfs

KAINA 50c

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS

Nuvyk ękt
rnų 

Raišas petyą{ me 
lungiškas t|a 
mas musku 
naryta^s sąnafys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expe!leri» ir 
skausmas yra mirtimi priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musų lakara 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimą.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų-, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligi].

943 W. 33|?d Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

j

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
Mus jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnčms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-$16.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskj i rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haynvarket 1018

|For BeautiSul 
1 Eyes

Make the Ūse of 
. Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon mak.es 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable, 

| Sold by ai! Druggists. Write tor Bookta, 

I ĮJRINE^
įi Enuiijul"
Į MURINĘ CO.,9 Eaat Oliio Street, Chicago

JUS AKYS 
jumi brangesnes už viską, neap-Yra 

leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 
dčjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

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

3315 So. Halsted St., Chicago, UI.
Ofiso valandos tik vakare nuo G ik! 

9, Nedčliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti $u 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 akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo* perdaug 
stipri, gamina mirgčjirną Juureji- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI Aors mažiausis bijojimas dide
snes Šviesos pagamina mirksė
jimą. . 'f

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš PJatto ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dieno*.

I

f •———————— -------------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydylno budąi nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo

Ir
Privatinių
Ligi

bilc kokių ligų, 
Atvažiuokite kad

Jftigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearboni St. 

(Kampas Monroe ir Deirborn St) 
linkite elevaitorių iki 5-to augfto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedii- 
dieniais 1C-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRIŠITEAIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.t- VACIUJ i*. VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių, 
Ūko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. f

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, najriinį 
susišlapinimą, dusuli ir visąą kitas li
gas; vyrų, moterų ir valkui Pata
rimai dykai. į
2159 W. 21 StM kamias

Telefonas Rcoseveli 
Valandos: 3 vai. ikr-9-^

i Leavitt St. 
^lt 8135
M > m. Nedelioj 

9 iki 12 a. m.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai id retall
kiemų. Visu> pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
v.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuviu Rateliuose. Pranešimai'-J^MJA^^I REIKIA DARBININKU . REIKIA DARBININKU
VYRŲ

(T.gsa nuo 5-to pusi.)
sios visuomenės turėtų bu|i su
jungtos bendrai kovai prieš
klerikalus.

Buvo renkamos aukos, 
rinkta 135 <k>l. Publikos 
apie 60 asmehų. —Girdėjęs

Sa
bu vo

Bridgeporto žineles
Balius.

Pereitos subatos vakare įvyko 
“Lietuvių Tautos Atgimties 
draugijos” balius.

Publikos prisirinko pilnutėlė 
bažnytine svetainė prie 36 ir 
Union Avė. Balius buvo gana 
tvarkus ir dailus — buvo dai
lios publikos.

ši draugija kiek laiko atgal 
buvo skaudžiai susižeidus — su- 
siskaldžius, dėl konstitucijos dė
snių, bet pastaruoju laiku daug 
naujų ir senų narių pristojo ir 
sugrįžo taip, kad dabar draugija 
vėl gan stipriai stovi.

Draugija mano dar daugiau 
pasidarbuoti ir dar parengtii\įe- 
ną vakarą su programų, 
Klerikalai šaukia, klerai rėkia.

Pastaruoju laiku, kaip ir vi
suomet, klerai šaukia, — tik 
biskį daugiau, negu kuomet 
nors. Jie kuone skelbia šventą 
karą. Prieš nedėlią buvo maty
ta plakatai su paveikslais, — 
lenkas mauna kilpą ant Lietu
vos kaklo ir skelbiama, kad ko
vot prieš visas partijas, — vi
sos negeros ’tik Krikšč.-Dem. L 
Dem. geriausia partija. j

Tokių plakatų misterišku ba
du atsirado ir p. Juozo Leppos 
restorane ir kuomet tapo jie pa- 
tėrtiyti, pasielgta su jais katali
kiškai — pasiųsta čyščiun. .

J. Leppa paeriškė, kad pas jį 
jiems nevieta.

Dr. A. L. Graičunas 
“rezignuoja”.

tau-Dr. Graičunas veteranas 
tiečių judėjimo pareiškė, kad pa
sitraukęs iš viso viešo veikimo, 
dirbsiąs tik sau, nes jis jau ne- 
paji-egia su “karjeristais” dir
bti.

Pasak jo paties žodžiui 
‘"Dirbk, kad tave šmeižtų” Nors 
kartą Dr. Graičunas praregėjo.

Bridgeporte vėl neramu, vėl 
pradeda valkatos užpuldinėti 
praeivius. Pav. iš subatos į ne 
dėlios naktį p. R. tapo užpultas 
dviejų valkatų, bet p. R. gana 
gerai aptašęs juos nuėjo sau 

‘namo.
Tą pačią naktį ir vėl kokie tai 

valkatos su pavogtu automobiliu 
drožė į garažo langą. Prieš po
licijos atvykimą valkatos prasi
šalino palikdami automobilių. 
Tas atsitiko prie 3207 So. Ilals- 
sted gatvės.

Policija vėl pradėjo savotiška 
liga sirgti — žiopįgį^

— Report.

North Side
LSS. 81 kuopos vakarėlis.

Balandžio 15 dieną LSS. 81 
kp. parengė Liuosybės salėj pa
silinksminimo vakarėlį. Pir
miausia kalbėjo Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Jisai ai
škino juodašimtiškus klerikalų 
darbus Lietuvoje ir ragino su
sirinkusius remti Lietuvos So
cialdemokratų Partiją jos rin
kimuose atstovų į. busimąjį

Aukų surinkta $22.15. R. Š. 
aukavo $2; po dolerį aukavo: 
Fr. Hermonas, Ant. Vilis, J. 
šlivinska^, B. Namajuška, P. 
čereška, Stasiūnas, A. X. Sai
kus, A. Svirusis, V. šliauteris, 
K. čepukas, M. Matelis; po 50c 
aukavo: J. StalgaitK A. čepu- 
kienė, P. Žalnieraitis ir\ F. Si- 
rus.

• Po prakalbos jauna mergaitė 
padeklamavo ‘^Neveski, vaiki
ne, neveski pačios...” Po pro- 
gramo tęsėsi šokiai.

— Reporteris.

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

ar kviečia.
VISI ČIA BUSIME

Garsaus lietuviu dainininko JUOZO 
BABRAVIČIAUS koncertas įvyks p«t- 
nyčioj, balandžio 20 d., Orchestra Hali, 
220 S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15 
vai. vak. lygiai.

Juozas Babravičius buvo pirmuoju 
ir mylimiausiu tenoru Maskvos ope
roje. Rusijoj jam lygus buvo tik ki
tas didis lietuvių dainininkas Kipras 
Petrauskas. Europoje muzikos my
lėtojai ir žinovai nulenkė prieš jį gal
vas ir sveikino jį kaipo vieną iš di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
belikas. cechų vardą, arba Caruso ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų var
dą, taip musų Juozas Babravičius in- 
tikinančiai liepia svietui, pamylėti ir 
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautoš, 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai /- turite progos da
bar priimti išgirsti ir pamylėti savo 
tautos didžiausių dainininką ateinan
čią pėtnyčią. Taigi ateik te visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

Bal. 17. Halsted Inst. Chltrch Au
ditorium, 1935 S. Halsted St., 7:30 
vai. vak.

Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybės 
svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.

Bal. 20. Roseland, 111., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčios 
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30 
po p’etų.

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
7:30 vai. vakaro.

Bal. 29. Ar-yan Grotto, (“Birutes” 
operetė).

Bal. 30. Išleistuvės.

A. Ivaškevičiaus ir K. Norkaus pri
ėmimo vakarienė ir maršrutas.

Antradienį, balandžio 17 ,d., Mildo? 
svetainėje (3138 S. Halsted St.) ant 
antrų lubų. Pradėia 7:30 v. v.

Balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., pra
kalbos rengiama North Side Viešo 
knygyno svet. (1822 W. Wabansia 
Avė.)
— A. L. T. Sandaros Chicagos Apskr.

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

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Ta t‘'prašome visų kitų to 
miesteliu draugijų nerengti tą. dieną* 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

Visi vie-

BINGHAMTON, N. Y. — Drg. K. 
Bielinis laikys prakalbas Lietuvių 
svet., 267 Clinton st., šio balandžio 
nven. 19 d. 7:30 vai. vakaro, 
tos lietuviai susirinkite išgirsti kalbos 
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv. 
Steig. Seimo atstovo ir Socialdemo
kratu darbuotojo Kipro Bielinio. Kvie
čia LSS.<^S kp. Kmitetas.

Bridgeportas. — Viešnia pp. Šleže 
vičienės ir Vencienės pagerbimui be 
susipažinimui, S. L. A, 208 Moterų 
kuopa rengia pokylj, Seredoje balan
džio 18tą 1 vai. po pietų Blackstone 
Hotel, English room. Apart užkan
džio bus dailus programas. Žinoma, 
kad viešnios atvyko Lietuvos Našlai
čių reikalu, todėl reikalinga dalyvauti 
ir paremti jų misiją.

Prakalbos Apšvietos Draugijos. — 
Rengiamos prakalbos balandžio 18 d.. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia programo 7:30 vai. vakare. 
Programas sekamas: Kalbės Dr. A. J. 
Karalius, B. F. Kub’lius, Dr. Clark iš 
Privilijos, temoje “Kultūra”, dainuos 
angliškai Robert G. Johnson, ir italas 
Montellanno. Programas bus vienas 
iš puikiausių ką buvo duota Meldažio 
svet. Meldžiame lietuvių skaitlingai 
atsilankyti. Aukų nebus renkama.

Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Stanislovo Vaičiulio 

kuris gyvena Chicagoj. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu laišku pranešti savo 
ądresą arba atvažiuoti pas mane.

VINCAS ifBAVIčIUS,
9337 Paxton Avė. Calumet Avė.

So. Chicago, III. \

ISRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS; gera vieta 

dėl Real Estate tokiam kuris tik 
pradeda tą darbą. Brighton 
Parke, 2427 W. 45th St. Barber- 
nė maža vieta, bet maža ir ren- 
da. Meldžiu atsišaukti.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas moterims ar 

merginoms. ‘ Ruimas švarus ir 
gerai užlaikomas. Kreipkitės 
vakarais po 6 valandai, 2 lubos 
frontas, 3365 So. Morgan St.

JIESKO KAMBARIU
REIKIA kambario, ant Brid- j( REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me- 

geporto arba Brighton Parke, tu amžiaus dirbti ant mažos farmos. 
su valgiu, vienam vaikinui. At- £*re‘f Avė™ Ge“Xa, ka/bJų veX’, 
SlŠaukite į Naujienas, 1739 So. be vaikų. Pasimatykit su Mr. Duffy, 
Halsted St., No. 232. • ?456 W’ 51 st” arba ateikite

PAJIEŠKAU kambario Brigh
ton Park apielinkėje su valgiu. 
Kas turite pusėtinai gerą kam
barį malonėkite pranešti Naujie
nų Town of Lake Skyrius, 1614 
W. 46th St. (No. 24).

KAS turite ant rendos 3 ar 4 
ruimus. Mažai šeimynai. Pra
neškite į Naujienų Skyrių, 3210 
South Halsted Street, Num. 
16.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 341 l-13Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. /

ĮIEŠKO darbu
J1EŠKAU DARBO prie mažos 

šeimynos; Kam reikalinga atsi
kreipkite:

1739 So. Halsted St,
> Box Ną, 232

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Merginų ir moterų, geros 
darbo sąlygos, gera mokestis.

Atsišaukite:
CHICAGO CURLED
HAĮR COMPANY,

2301 So. Paulina St.*

REIKIA jaunų moterų ir merginų 
lengvam, švariam dirbtuvės darbui. 
Gera alga pradžiai. Darbas nuolat. 
Gera proga ateičiai. Atsišaukite

BERNHART BROTHERS & 
SP1NDLER,

N. W. kampas Monroe ir Throop St.

no 
ra i 
ra

REIKIA merginos prie abel- 
ofiso darbo, turi mokėt gc- 
lietuviškai ir angliškai. Ge- 
mokestis.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

REIKIA moterų lengvam 
dirbtuvės darbui, geros darbo

CHICAGO CURLED 
IIAIR COMPANY,

REIKIA 10 moterų prie rin
kimo knygų ir žurnalų $25.00 į 
savaitę, P. Goldman, 1017 So. 
Fairfield Avenue. Phone Selley 
0234.

REIKALINGA moteriškė prie 
namų darbo. Geros darbo san
lygos. Kreipkitės.

ST. PAUL’S IIOSPITAL 
828 W. 35th PI.

REIKALINGA veiterka ir in
dų plovėja į švarių restauraciją. 
Geros darbo sanlygos ir geras 
užmokesnis. Kreipkitės

3206 So. Halsted S t.

REIKIA DARBININKU

Reikia -
Darbininkų j dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prib mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Pagyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa- 
sirepgę darban.

AC E STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

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

Riverdalc, III.

EXTRAEXTRA
Būtinai reikalingas tuo- 

jaus rankinis zeceris arba 
linotype-istas. Darbas ant 
visados. Algą pagal prakti
ką.

THE BELL PRESS 
3251 S6. Halsted St.

Chicago, III

Darbininkų

Darbas aut trukių 

45c. į valanda

Nuolat darbas

WĖSTERN ELECTRIC CO 
INC.,

48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

DARBININKŲ 
Katerių 

ir 
Porterių

Nuolaf darbas 
45c. į valandą

Ateikite pasirengę darban
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.,
48th (Cicero) Avė. in 24th St.

REIKIA mašinų molderių.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

REIKIA — /
Darbininkų.
ROSENBAUM BROS 

FEED MILLLS 
87th St. & Stewart Avė.

REIKIA —
Darbininkų.

Atsišaukite 
STANDARD MATERIAL CO 

607 W. 66th St.

STIPRIŲ VYRŲ. Mumš 
reikia keletą gerų stiprių vyrų į 
musų pardavinėjimo ir išsiunti
nėjimo departamentą. Geros 
apystovos. Gera pradžiai alga.

SEARS ROEBUCK & CO.,

Iloman Avė. & 
Arthington St.

Reikia
Fandrės darbininkų. Nuo 

lat darbas, 50c. į valandą.
Kreipkitės
STROMBERG MOTOR

DEVICES 
64 E. 25th St.

Vyrų ir vaikinų prie visokio 
dirbtuvės darbo: assembling, 
bammermen, malevotojų pagel
bininkų, .vinių kalėjų, trukerių, 
molderių ir fandrės darbininkų.

2615 So. Oakley Avė.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris kuris pažįsta savo dar
bą. Atsišaukite 2558 W. 69 St., 
Antanas Skapas. Prospect 
7756.

VYRŲ prie pilstymo smilčių ir 
išpurtinimo kastingų į fandrę 
naktimis. Atsišaukite. Aermo- 
tor Co., 2555 Fillmore St., netoli 
2500%Roosevelt Rd.

REIKIA molderių, apprentice 
molderių, grinderių, sortuotojų, 
nuolat darbas] ir gera alga.

Atsišaukite
1760 Diversey Pkwy

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIUS 5 sėdynių 

1919 metų pardavimui. Visas ge
rame stovy j. Nupirksi! už $85. 
Priežastis pardavimo liga. Kas 
pirmas tai laimės 3200 S.Lime st.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI arbatos, kavos 

ir groserio krautuvė. Biznis yra 
geras, parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo — nesveikata. 
Phone Lafayette 2543.

PARSIDUODA bučerne ir groserne 
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
tas. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimu;. Turiu greitai parduoti, nes 
pasirengęs važiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
KOSELAND GROCERY & MARKET 

C. 4 E. 107th St.

PARSIDUODA pirmos klesos Saliu- 
nas ant pat kampo. Biznis išdirbtas 
per 25 metus. Pardavimo priežastis 
—apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
1436 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažo namo. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St., No. 14.

TURIU PARDUOTA mano $250 
vertės Viktrolą ti^ 2 mėnesiu vartota, 
su 3 springsais motoru. Daug rekor
dų, deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St., 
2nd Fl.

Tel. Armitage 1981

TEATRAS 640 sėdynių su visais 
vėliausios mados įtaisymais, 2 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas 
laiką.

Saisymais, z metų 
enda pigi. Savi- 
priverstas parduoti į trumpą 

Nelaukite geresnės progos.
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI barber šhop 
lietuviais apgyventoje kolonijo
je. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kaina gana prieinama. Ly- 
sas da trims metams. Renda ne
brangi. Kam yra reikalinga ge
ra barbernė — pasiskubinkit. 
4600 So. Marshfield Avė. Phone 
B^ulevard 1657.

ge-

PARDAVIMUI saliunas, geroje 
vietoje, arti dirbtuvės, 4 kambariai 
gyvenimui; $40.00 renda. Biznis 
ras, apgyventa visokių tautų. 

5266 Federal St. 
Phone Kanwood 2467 

Klauskite Petrą.

ARD 
n o/k

AVIMUI labai pigiai 
leso^ grosernė ir bučer- 

namu arba*be->nemo, to-
pilįl
nė,kdėl, kad nemoku lietuviškai kai-
bsti- 1 I IU1I.1* 4795 Archer Avė. ,

PARSIDUODA saliunas, viso
kių ' tautų apgyvento] vietoj. 
Priežd^tis. pardavimo — važiuo
ju Lietuvon.

2241 W. 21st Street 
Phone Roosevelt 7814

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
pigiai. Tai yra gera Vieta apsuk
riam žmogui.

Atsišaukite: '
323 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas lie

tuviais ir lenkais apgyventoje 
kolonijoje. Gatvekariai eina 
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo 
sužinosite ant vietos.

1818 W. 47th Street.
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis geras, 
galima padaryti gerą gyveni
mą. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

3001 Emerald Avė.

PARIMVIMUI SALIUNAS, 
su visais įrenginiais.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS
Prie bizniavos gatvės, lietuvių ap

gyventa, pigi renda. Lysas yra dar 
ant 5 metų. Pusė cash, likusi ant 
lengvų išmokėjimų, šaukit nuo 9 iš 
ryto iki 6 po pietų.

Telephone Prospec: 2978

PARDAVIMUI delikatesen 
valgomų daiktų ir cigarų krau
tuvė. Lysas ant ilgo laiko, 4 gy
venimui kambariai. Atsišauki
te pas savininką 1848 W. 63 St.

išrendavojimo. Biznis gerai eina 
pirksit pigiai, nes esu priverstas

GROSERNĖ ir fruktų krautuvė 
parsiduoda. Gera vieta dei lietuvio 
biznieriaus. Renda pigi, 5 ruimai gy
venimai. Garadžius 3 mašinoms dėl 
išrendavojimo. Biznis gerai eina. Nu- 
pirksit pigiai, nes esu priverstas grei
tai parduoti. Viską patirsit ant vietos.

3721 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai. Tu

ri būt beveik paaukauta puikus 
6 kambarių rakandai, nes išva
žiuoja į Californią. H. Liebar, 
1306 S. Lawndale Avė.

RETAI TOKIA PROGA.
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma Kam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite fiio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA namas su bizniu, 

bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat, beizman- 
tas per visą namų, garadžius, apgyr 
ventaxšvedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt'’ ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln St. 
Chicago, III.

SOUTH SIDE BARGENAS
3 flatų mūrinis kampinis namas, po 

6 kambarius, štymu apšildomas, vis 
įtaisymai, pusė bloko nuo Halsted ir 
pusė bloko nuo Garfield Bulvaro, kai
na tik $14,800.

2 flatų mūrinis namas po 6 kamba
rius su visais įtaisymais, randasi ant 
Garfield Bulvaro, netoli nuo Halsted 
kaina $8,900.

2 flatai po 6 kambarius, visi įtaisy
mai, garadžius dėl 2 automobilių ren
dos $90 į mėnesį. Kaina $5,900; ran
dasi ant Normai Bulvaro, netoli 59 
dt’Tvt’n

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St.

BARGENAS FARMŲ ŽEMĖS
1 — 140 akrų farma, 60 akrų aria

mos, 50 akrų lengvai išvalomų, 10 iki 
15 akrų girios. Puiki žemė, vanduo, 
prie gero kelio; mylios j mokyklą, 
4 mylios į Woodboro ir 9 mylios iki 
Rhinelander. Greitam pardavimui 
karna. $4000. Išmokėjimais. Turiu 
kpletą! kitų gerų farmų pardavimui 
čia pant, žemomis kainomis. Rašykite
/ L. C. Fenelon, 

Rhinelander. Wis.

BARGENAS PRIE VIENUOLYNO
2 flatų naujas mūrinis namas po 6 

kambarius visi įtaisymai, lotas 37 pė
dų pločio, garadžius dėl 2 automobilių, 
vertas $15,000, kaina tik $12,500.

7 ruimų bungalow karštu vandeniu 
apšildomas, randasi ant 46 ir Artesian 
Avė., kairfa $7,700.

C. P. SURQMSKIS, 
3346 S. Halsted St.

Elizabeth netoli 83 St., $19

Morgan netoli 87 St., $20

Carpenter netoli 87 St., $20 
Michigan netoli 7/^St., $20

Peoria netoli 84 St., $24 už

TUŠTI NAMŲ LOTAI
33xl25 Loomis netoli 87 St., $18 ųž 

pėdą.
50x125 

už pėdą.
50x133

už pėdą.
50x125

už pėdą.
100x160

už pėdą.
33x125

pėda.
50x160 Michigan netoli 69 St., $39 

už pėda.
PEĘMUL REALTY COMPANY, 

7757 So. Halsted St., 
Phone Vincenes 8080

Atdara vakarais ir nędėldienįais.
PIGUS NAMAS

3 pagyvenimai po 6 : 
naujas, puikus muro namas; geriau
sioj 
tam

įbarius,

Grei-vietoj, ant Bridgeporto. 
pirkėjui kaina $13,500.

S. SLONKSNIS.
3401 So. Halsted St.

Antras augštas per vidurį

Antradienis,t Bal. 17, 1923

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI medinis 6 kamba

rių bungalovv, gasas, elektra. Namas 
modemiškas. Lietuvių ^pielinkėj. 
Tik vienas karteris į Argd*dirbtuves. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės
G056 So. Tripp Avė.
Phone Republic 0725

PARDAVIMUI 6 lotai prie cemen
tuotais šalygatviais gatvės, visi įren
gimai ir opmokėti. $500 už lotą.

H. J. KUHL, 
Room 1305, Gas Bldg. 

Telephonė Harrison 1043

EXTRA BARGENAS

Brighton Parke, mūrinis kampinis 
namas, 125 pėdų ilgi, 2‘ Storai, beis- 
mentas, extra lotas didelis garadžius. 
Kaina $25,000.00.

2 augŠtų mūrinis namas, po 6 kam
barius $9,800.00.

Mūrinis namas, 2 pagyvenimui po 4 
kambarius ir beismentas, elektros 
šviesa, maudynes, lotas, 150x35 pė
das. Parsiduoda už $10,000.00.

2343 So. Kedzie Avė. 
Klauskit Montvillo

EXTRA BARGENAS Brighton 
Parke dėl lietuvių biznierių. Mūrinis 
kampinis namas 125 pėdų ilgio, bese-‘ 
mentas, lotas yra prie šalies, gara
džius dėl 3 karu ir 3 krautuvės; kai
na $25,000.

2343 So. Kedzie Avė.
Klauskit Montvillo

PARDAVIMUI pigiai, 4 kam
barių mūrinė cottage, prie 24 
St., netoli lloyne Avė. Arba pa
imsiu lotus kaipo dalį įmokėji- 
mo. Savininkas: 1631 Sb. Cali- 
fomia Avė., Ist flat.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1649
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, plrmlninkfc
■■■■—GRAŽUMO KŪRYBOS—a
Geriausiai apmokama profesija šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra neirerų se
zonų. Pabaigusios žią mokyklų gauna 
geriausias aitras. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolyeis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite ylaike mokinimoei. 
Ateikite ir pasikalbėkite.

AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 
BEAUTY CULTURE 

6th floor, State-Lake Bldg., 
190 N. «tate St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Specialė taksa bus suteikta Jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SUHOOL

190 N. State St., Kampas Lake StM 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicką. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA. 
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo. (

Aukštesnės mokyklos priren- / 
giame kolegijon į dvyligą mėnev' 
šių. 1 /

Pereituose dvyliką metubse 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apylinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tapisos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyni ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St.,
(Arti Mihvankee Avė.)


