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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
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Naujos Francijos 
v sąlygos

Prancūzai užimsia 
Hanoverį

Norį užimti ir Hamburgą, 
kitos šalys tam pasipriešins.

bet
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Iš šito matyt, kad klerikalai 
bando užglostyti nesutikimus, 

kurie kįilo tarp jų ir fašistų ir 
delei kurio fašistai buvo parei
kalavę klerikalus pasitraukti iš 
kabineto, arba galutinai pasi

duoti fašistams ir tik jų vienų 
klausyti.

Baisi Rusijos vaiky padėtis
Bolševikai organizuos vaikų če

ką sustabdymui vaikų prasi
žengimų. Maskva yra pilna 
našlaičių vaikų, kurie gyve
na vagystėmis ir prostitucija.

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

tas jaunieji plėšikai atiminėja, 
kad paskui pardavus juos, rin
koje vaikų tėvams.

Visi aikraščiai sako, il<id 
Rusija su sekama gentkarte pa-

No. 93

Cukrus vėl pabrango
Negelbsti jcjkie “tyrinėsimai” 

ir valdžios “veikimas”.

Nežada taikos
Kivirčiai Italų valdžioj

Pranašauja Rusų degeneraciją
Paskiausios Francijos 

sąlygos

kontribucijų
Barthou kartu su 

ekspertu Delacroix 
pradės pertaisinėti 
pirmesnį pieną, kurį

Nepąliauja reikalavusi milžiniš
kos kontribucijos. Toli neati
tinka Vokietijos pasiūly
mams.

PARYŽIUS, bal. 18. — Pre
mieras Poincare davė galutinas 
instrufliri’jas Barthou (Franci
jos nariui kontribucijos komi
sijoje) apie paskutinius ir ga
lutinus nusileidimus, kokius 
Francija yra pasirengusi pada
ryti Vokietijos 
klausime.
Belgijos 
tuojaus 
Francijos
Anglijos premieras Bonar Law 
atmetė pereitą sausio mėn., Pa
ryžiaus konferencijoje.

Svarbiausiais dalykais nau
jajame Francijos piene yra:

Suteikimas Vokietijai dviejų 
metų moratoriumo (pahuosavi- 
mo nuo mokėjimo) ant pinigi
nes kontribucijos, bet gvaran- 
tijai pasilaikant dalį Ruhr dist- 
rikto.

Vokietija turi ir toliau prista- 
tinėt Francijai prekių vertės 26- 
000,000,000 auk$. markių ir 
taipjau užmokėti, išsibaigus 
moratoriumui, 26,000,000,000 
auks. markių pinigais Tą sumą 
atidaro 'Francijai priklausantis 
52 nuos. iš 50,(MX),(XX),(XX) auks. 
markių A ir B serijos bonų. 
Taigi tuo pienu Vokietija turė
tų sumokėti talkininkams 50,- 
000,000,000 auks. markių pini
gais ir apie liek pat prekėmis.

Be to talkininkai pasiimtų už 
82,000,000,000 auks. markių C 
serijos bonų. Bet tuorf bonus 
Francija sutiktų panaikirtti to
kioje sumoje, kokioje sumoje 
talk. sutiktų sumažini Francijos 
skolas. Francijai tų bonų tektų 
apie už ‘10,000,000,000 auk?, 
markių. Francija gi yra skolin
ga Anglijai 12,000,000,(XX) auks. 
markių, o Ju^gt. Valstijoms 10,- 
(XX),000,000 dūks, markių. Tai
gi jei tos dvi šalys ir sutiktų 
panąįkinti savo skolas Franci
jai, taSFrancija vistiek galėtų

išreikalauti iš Vokietijos dar 
18XHX),000,0(X) a ūks. markių už 
C serijos bonus.

Tuo būdu Francija nepaliau
ja reikalavusi iš Vokietijos kon
tribucijos 132,060,000,000 auks. 
markių pinigais. Tai labai ski
riasi nuo Vokietijos pasiūlymų. 
Vokietija siūlo tik 30,000,000,- 
000 auks. markių ir sakosi dau
giau negalinti sutikti mokėti. 
Taigi Vokietijos pasiūlymas 
sudaro tik ketvirtdalį to, ko 
Francija reikalauja. Tokiai pa
dėčiai esant vargiai galima ti
kėtis susitaikimo dar per la
bai ilgą laiką, o per visą tą lai
ką Ruhr okupacija turės tęstis.

Barthou ir Delacroix tą pie
ną, tikimąsi, patieks už dviejų 
savaičių. Tada Poincare jį ap
svarstys kartu su Belgijos pre- 
mieru Theunis. Dar nėra nu
spręsta ar apie tą pieną bus 
pranešta Anglijai, Italijai ir ki
tiems talkininkams, ar gal bus 
laukiama Vokietijos pasiūlymo 
taikintis, pirm negu tas pienas 
bus perduotas kitiems talkinin
kams. s" ■)

LONDONAS,, balandžio 18. 
—'Gautomis žiniomis, jeigu Vo
kietija bėgyje kelių ateinančių 
dienų nepaduos priimtino pas- 
siulymo, franeuzai griebsis aš
tresnių priemonių, kad paklub- 
džius Vokietijos valdžią.

Viena iš tų priemonių busiąs 
Užėmimas didelio geležinkelių 
centro Ilancver, kuris jei pa
tektų į franeuzų rankas, atkir
stų Vokietiją puo vakarinės Eu
ropos.

Franeuzai be to svarsto ir 
apie Hamburgo užėmimą, kad 
tuo praktiškai padarius juru 
blokadą. Bet kiek žinoma, 
Francija liko įspėta, kad to
kiam žygiui pasipriešins Ang
lija ir Jungt. Valstijos, kaipo 
varžančiam laisvą prekybą.

Francijos ir Belgijos karo 
ministeriai tariasi Duesseldorfe 
su okupacijos armijos koman- 
duo tojais apie panaudojimą di
desnio spaudinio į vokiečius, 
taip tas tapo sutarta Belgijos- 
.francijos konferencijoje.

Fašistu valdžia skilo
ilerikalų ministeriai pasitrau

kė iš valdžios.

Rusijos komunistu 
kongresas

Konvencijoj Leninas nedaly
vaus. Vadovaus joj Trockis.

MASKVA, bal. 17. — šiandie 
čia prasideda metinė Busijos 
komunistų konvencija, kurioj 
dalyvaus apie 800 delegatų. Tai 
bus pirma konvencija, kurioj 
Leninas, dėl ligos, nedalyvaus.

Karo ministeris Trockis ra
portuos apie organizavimą val
stybės industrijų, išdestidamas 
valdžios nustatymą sujungti ar 
uždaryti dirbtuves, kurios ne
duoda jokio pelno.

Kongresas taipjau svarstys 
apie permainiirfą taksų, taip 
kad valstiečiai -galėtų mokes
čius mokėti pinigais vieton grū
dais ir kaip pakelti kainas ūkio 
produktų. Buk pasiūlyta pasiųs
ti 20,000 komunistų į kaimus 
organizuoti mažažemius ir mo
kinti juos kaip ginti savo rei
kalus. '

n

Ruhr bedarbiy riaušės

Vokietija priimtu didesnę 
kontribuciją

Tvirtinama, kad ji sutiktų mo^ 
keti ir 40,000,000,000 auks. 
markių.

BERJJNAS, bal 18. — Nie- 
kuriose rateliuose kalbama, 
kad Vokietija sutiktų svarstyti 
apie užmokėjimą 40,000,000,- 
(XX) auks. markių kontribucijos. 
Kituose gi rateliuose tvirtina
ma, kad Vokietija galbūt ne
užilgo pasiūlys talkininkams, 
ypač Francijai, 35,000,000,000 
auks. markių, nežiūrint užsie
nio reikalų ministerio von 
Rolsenberi pareiškimo 'reichs
tage, kad Vokietija šiuo laiku 
negali daugiau siūlyti talkinin
kams kaip 30,000,000,000 
auks. markių.

Bet ir didžiausioji suma to
li neatitinka Francijos reikala
vimui 132,000,000,000 auks. 
markių, užmokant 50,000,000,- 
000 auks. markių užtikrintais 
A ir B bonais.

LONDONAS* bal. 17. — Iš 
Tymo pranešama, kad viešųjų 
darbų ministeris Cavazzoni ir 
rys ministerių pagelbininkai 

nutarė rezignuoti. Tai esąs jų 
atsakymas į Mu&olkri reikala- 
vimtj, kad kab. /nariai, priklau
santys katalikų partijai, pareikš
tų ar jie yra ištikimi fašistams, 
ar laikosi jų partijos koirvenci- 
. os Turine priimtų rezoliucijų. 
Tos rezoliucijos tik laikinai prL 
ima fašistų valdžią.

Mussolini to nesitikėjo,
reikalavo ištikimybės ar pasi
traukimo, tikėdamasis galėsiąs 
. uos pašalinti ir tuo pasirodyti 
dideliu galiūnu. Bet atsitiko ki
taip: vieton aiškinimosi, minis- 
eriai padavė, rezignacijas 

tuo suardė Mussolini pienus.

BBRUNAS, bal. 18. — 1 
žmogus liko užmuštas ir 17 su
žeista bedarbių riaušėse Muel- 
heim, Ruhr distrikte. Bedar
biai bandė su lazdomis ir re
volveriais užimti miesto salę, 
bet juos atmušė patys vokie
čiai. Franci.Vų intervencijos 
nereikėsią.

Leninas vėl sveikstąs.

Jis

Klerikalai nusileis 
fašistams?

sulaikyti priėmimą

ir

kle-Prašo 
rikalų ministetrių rezignaci
jos.

MASKVA, bal. 18. — Vei
kiantysis premieras ir preziden
tas Maskvos sovietų, L. Kame- 
nev pareiškė komunistų kong
rese, kad jokio pavojaus Leni
no gyvasčiai daugiau nebėra ir 
galima tikėtis, kad Leninas ne
užilgo sugrįš prie tikrojo ėjimo 
savo pareigų.

Zinovjevas kongrese pareiš
kė, kad Rusija labai norėtų 
susiartinti su vakariniu pasau
liu, ypač su Jungt. Valstijo
mis.

Visi liksią bepročiais.

Brighton Park
Svarbios prakalbos apie Lietuvą 

Nedėlioj, balandžio 22 dieną, 2 vai. po piety 
Liberty Hali, 3925 Kedzie, kertė 39 PI.
Visi Brightonparkiečiai ir apielinkės lietuviai 

kviečiami į šias svarbias prakalbas. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie dabartinę padėtį Lietuvoj, juodojo te
roro siautimą, Seimo išvaikymą, “fašistus” ir tt. Tie, 
kurie norite tikrai laisvos Lietuvoj, ateikite į šias 
prakalbas ir paremkite tuos, kurie už Lietuvos lais
vę kovoja. Padėti gi tai kovai yra mus visų prie
dermė. — Bendras Komitetas.

RYMAS, bal. 18. — Keturi 
klerikalų nariai fašistų kabine
te, kurie padavė vakar savo 
rezignacijas, paprašė sulaikyti 

jų rezignacijų priėmimą iki ba
landžio 20 d., kada bus atlai
kytas klerikalų jiarilamen tari
nės grupės susirinkimas ir bus 
paduotas galutinas klerikalų 
atsakymas fašistų premjerui. 
Iki to laikot jie ištikimai tar
nausią fašistams.

de-
lSI.

INIDIANAPOLIS, Ind. 
Buvęs valstijos sveikatos 
partamento galva Dr. J. 
Kurty, kuris patapo legislatu-
ros nariu, pranašauja, kad su 
laiku visi žmones Jungt. Val
stijose liksią bepročiais. Pas
kutinis sveikas žmogus išnyk- 
siąs 
dės

2123 m., jei beprotybe di- 
dabartiniu spartumu.

■BsaBaaBMttK

PIRKITES DABAR 
TIKĖTUS 

garsaus lietuvių tenoro 

JUOZO BABRAVIČIAUS ' 
KONCERTUI.

Paskutinėj valandoj bus di
delis susigrūdimas, jei ne
nusipirksite tikėtų išanksto. 
Išvengkite laukimo nusipir
kę tikėtus dabar, ir užtik
rinkite sau geresnę vietą. 
Tikėtai parsiduoda: Orches- 

' tra salėje, Naujienų Ofise 
Naujienų skyriuose.

■ • ■ - ......-................. •• - ■ •••■ j-?-.-

2 geležinkeliečiai užmušti.

MINOT, A. D., bal. 1 j. — Du 
darbininkai liko užmušti ir vie
nas sužeistas eksplodavus Great 
Northern tavorinio traukinio 
garvežiui.

PINIGŲ KURSAS

RYGA, balandžio 18. — 
Kad sustabdžiu vaikų prasižen
gimus Maskvoje, čeką paskelbė, 
kad ji organizuoja “vaikų če
ką”. Nariais los visų neapken
čiamos šnipų organizacijos bus 
vaikai ir mergaitės, nesenesni 
16 m. amžiaus.

Kalbėdama apie tai, Pravda 
sako, kad Maskva yra užpildy
ta elgetaujančiais vaikais, kas 
yra pažeminimu kiekvienai ci
vilizuotai šaliai. Rusiją galima 
esą pavadinti “našlaičių šalis.” 
Kiti Maskvos laikraščiai irgi 
daug kalba apie tų vaikų liki
mą. Jų gyvastis daugiausia iš
gelbėjo Amerikos šelpimo ad
ministracija.

Apskaitoma, kad dabai* Mas
kvoje yra apie 15,000 benamių 
našlaičių, kurie gyvena rusyse 
ir apleistuose namuose. Daug 
kartų bandyta juos patalpinti į 
vaikų prieglaudas, bet jie vei
kiai iš jų pabėga, kartais išsi- 
vesdami ir daugiau vaikų.

Pravda sako, kad Rusija tu
ri daugiau našlaičių, ncgu^bile 
kuri kita šalis. Tie našlaičiai 
renkasi į miestus, o iš miestų 
traukia į Maskvą.

“Maskva yra jais užpildyta,” 
sako Pravda. “Niekas nežino 
kiek jų gyvena mieste šiuo lai
ku. TęčiaitŠ mes žinome, kad
14 ir 15 m. ,vaikai užmušinėja 
ir plėšia ir. savo grobį atiduo
da savo užėms, kurios yra 
tik 12 ar '13 m. amžiaus.

“Tapo susekta, kati užFhikyto- 
jais bjauriausių tvirkavimo na
mų Maskvoje yra vaikai nuo.
15 iki 1\7 m. amžiaus. Maskvos 
sovietų agentai tyrinėję tą pa
dėtį rado prostitučių mergaičių 
10 ir 11 m. amžiaus, kurios 
gyvena veik viena degtine ir 
kokainu.” \

Pravda tolinus sako, kad da
bartinė padėitis {.’imdo didiedę 
kriminalistų klesą, su kuria 
policijai ]>er daugelį metų pri- 
seis kovoti. Statistikų apie pra
sižengimus nerenkama, bet jei
gu butų renkamos žinios apie 
užmušėjistes, plėšimus ir t. p., 
tai pasidarytų pasibaisėtinas jų 
skaičius. Ir už tuos prasižengi
mus daugiausia esą kalti vai
kai.

Kitų miestų laikraščiai pa
žymi, kad visi našlaičiai trau
kia į Maskvą.

“Maskvos gatvės
tvenktos mažų cigaretų 
davp neitoji, mažų elgetų, 
žų kišenvagių ir plėšikų, 
jau mažų prostitučių,” 
Maskvos Izvestija. “Tai
nupuolimą musų naminio gy
venimo, musų švietimo, padi
dėjimą bedarbės ir abelną '/Juo
nių demoralizaciją.”

Visi laikraščiai sako, kad so
vietų valdžia yra bejiegė pa
gerint padėtį. Vieton steigt dau
giau prieglaudų dr esančios už
sidarinėja delei stokos pinigų. 
Pataisos namiai nesveikiems 
vaikams irgi Rusijoje yra ne
žinomi. Mokyklų arįiji yra la
bai mažai. Kad sutalpinus dau
giau vaikų, (mokyklose moki
nama tik po 2 ar 3 valandas į 
dieną po tris grupes. Tik keli 
vaikai turi rankvedžius, bet ir

Wisconsino legislatura pa 
gerbia socialistą Debsą

Prisižada aplankyti jo lekciją 
VVisConsino universitete. Val
stijos arsenalai panaikinti^

atgulei-

ir kad 
metami 
už nau- 
žodžio” 

kad
ir teisėjai

MADISON, Wis., balandžio 
18. — Atstovų butas priėmė 
bendrą rezoliuciją, kuriąją so
cialistų vadovas Eugene V. 
Debs .pagerbiamas už jo atsida
vimą ir ilgą tarnavimą žmoni
jos interesams. Rezoliuciją įne
šė socialistas iš Mihvai kce Ju
lius Kiesner ir tik keli
viai prieš ją balsavo. Rezoliuci
ja taipjau prižada, kad visa 
legislatura in corpore ateis į 
Dėbso lekciją šį vakar Wiscon- 
sino universitete.

Rezoliucija sako, kad “laike 
buvusiojo karo konstit'urinės 
gvfcrąntijos laistės žodžio, 
spaudos ir ramių susirinkimų 
buvo nedorai laužomos tūlų 
valdininkų ir teisėjų” 
“laisvi piliečiai buvo 
kalėjimai! ilgam laikui 
dojimą teisės laisvės
Rezoliucija reikalauja* 
tokie “valdininkai 
butų paniekinti visų įstatymų 
gerbiančių žmonių ir kad kur 
galima, jie butų apkaltinti, pa
šalinti iš vietos ir nubausti su
lig įstatymais”.

Atstovų butas z taipjau priė
mė Polako\vskio pataisą prie 
diliaus, panaikinančio valstijos 
arsenalus (gi n kilu otų ves — ar- 
mory). Visos tokios ginkluo
tu vės bus pavestos tiems mies
tams, kur jos randasi ir bus 
panaudotos mokykloms ir ki
tiems tikslas.

3 žmonės užmušti

CINCINNATI, ()., balandžio 
18. — Trys žmonės liko užmu
šti ir 1 sunkiai sužeistas jų au
tomobiliui susidūrus su gatvc- 
kariu.

yra uz- 
par- 
tm ar
ta ip- 
sako 
rodo

Vakar bal. 18 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais litaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.67
Austrijos 100 kronų ............  %c
Belgijos 100 markių............... $5.67
Danijos 100 markių ...........  $18.87
Finų 100 markių .........  ... $2.75
Francijos 100 frankų ...........  $6.58
Italijos 100 lirų __________ .... $4.94
Lietuvos 100 Litų.................. $10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ...A..-, $17.90 
Olandų 100 guldenų ........... $39.17
Šveicarų 100 markių ........... $18.17

j Švedijos 100 kronų .............  $26.63
I Vokietijos 100 markių......... įįc

KREIPIAME DOMfiS

Skaitytojų, kad ant 7 pus
lapio telpa skelbimas Ame
rican Family Muilo. Paskai
tykite jį ir pasinaudokite 
proga.

CHICAGO. — Cukraus kai
na nuolatos kjla ir kįla ir grįž
ta prie tos kainos, kokia buvo 
laike karo. Kada kiek laiko 
atgal Manly atkreipė valdžios 
doinę ir nuolatinį cukraus kai
nos kįlimą ir parejjcalavo, kad 
prezidentas Hardiogas< pradėtų 
ką-nors veikti, nes kitaip grei
tu laiku Atkraus kaina pasieks 
25c. už svarą, tai valdžia ir 
pradėjo “veikti”. Justicijos de
partamentas užvedė nei trys 
“tyrinėjimus” kodėl cukrus 
brangsta. Tie “tyrinėjimai” 
tęsis mažiausia kelis mėnesius, 
o tuo tarpu cukraus Irusias ga
lės kelti kainas kiek tik jam 
tinka. Kabinetas irgi kelis 
karius svarstė cukraus klausi
mą, bet prie nieko \nepriėjo ir 
vartotojus paliko cukraus tru- 
sto valiai, Ir cukraus Irusias 
tuo naudojusi.

Vakar cukraus kaina pakįlo 
iki 1()1/2C už svarą. Tik nieku- 
rios sankrovos pardavinėjo cu
krų po 10c. už sv. Kalbama, 
kad čtikraus kaina dar kils ir 
pasieks karo laiko kainą. Cuk
raus kaina keliama be jokios 
priežasties — vien trusto noru. 
Truslas naudojasi Hcovėrio pa
skelbimu, kad bus cukraus tru
kumas, nors dar niekad nebu
vo tokio gero cukraus nejfdrių 
kaip šiemet ir RmIcI cukrus tu
rėtų būti ne brangesnis, bet 
dar pigesnis.

33 prohibicijos agentai užmušti 
WASHINGTON, balandžio

18. -— Prohibicijos komisionie^l 
rius Haynes paskelbė, kad nuo! 
įvedimo prohibicijos 33 prohi- 
bicijos agentai liko užmušti ei
nant savo pareigas.

• V • Iir sil-ŠIANDIE — giedra 
čia u.

Saulė teka 5:05 v., 
6:34 valandą. Mėnuo 
8:54 v. vakare. 

—........... -------

leidžiasi
leidžiasi

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengikekskursiją 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 metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus. ♦

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriartie NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

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

_ išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
, kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite j Nau

jienų ofisą irčia išaiškinkit savo reikalą. »

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS 

1739 Šo. Halsted St, Chicago, I1L



Kas Dedas Lietuvoj
Nekurena stoties 

kambario.
Kupiškis. — Į Kupiškio stotį 

traukiniai iš abiejų pusių atei
na nakties metu: nuo Panevė
žio 1 vai. 20 m., o nuo Obelių 
— 2 vai. 30 min. Todėl trauki
nio laukiančių stoty esti kas 
naktį.

Traukinio laukiantiems ke
leiviams tenka gerokai pašalti, 
nes skiriamas keleiviams sto
ties kambarys visų žiemų ne
kūrenamas. Žmonės laukiantie
ji traukinio nekantrauja, išme
tinėti am i gelžgalio administra
cijai už tokių netvarkų. Užmo
kėjęs už biletų pinigus žmogus 
dar turi šalti, lig kad būtumei 
kokioje girioje, o ne stoty. Sto
ties tarnautojai teisinasi, kad 
jie už tai nesu kalti, nes jiems 
Gelžkelių Vaidyba teišduodan- 
ti taip maža malkų, kad vos už
tenka telegrafo kambarį apkū
renti. —Pakeleivis.

lauksi kokių pusę, valandos iki 
prisiprašysi, nes pardavejas^pri- 
ėmėjas “neturi laiko”; jis turi 
pabaigti papirosų parūkyti, su 
žmogum pakalbėti ir taip lo
baus. O čia žmogus, nors ir 
neturėdamas laiko, lauk iki jis 
suteiks tau savo malonę. — Ne
tekęs kantrybės,prašai, kad pa
skubintų, nes visiems juk lai
kas brangus... atsakymų tuoj 
gausi: “Tamsta neturi laiko?! 
Aš turiu du laiku — galiu vie
na paskolinti” ir vėl tęsia savo 
“darbų” toJiaus.

pudui 5 lit., miežių pūdui 4 lit. 
linų pudui 20—25 lit., 10 kiau
šinių 1 litas, vidutinė karvė 300 
litų, gera 400—500 litų.

Kaip visur, taip ir Kupišky 
žmonės suvažiavę į turgų ir par
davę savo prekes mėgsta pa- 
magaryčiauli. Lig šiol Kupišky 
buvo net keli traktieriai, bet 
nuo Naujų Melų valdžiai padi
dinus už patentus mokesnius 
visam miestelyje beliko tik vie
nas traktierius. Taigi dabar 
turgų dienoms traktierius visų 
laikų būna prisigrūdęs žmonių 
tiesiog, kaip silkių statinėje. 
Vargas tiems kupiškėnams.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
O Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

Sviecą ir pajiegą suvedame i eonus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokfjimo.

Pirmetini Lietsrią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS, Pre«.
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Mrs. Earls papasakoji 1 
moterims

Kaip galvos skaudėjimas ir 
periodiniai skausmai pasi
duoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundui.

'Inorėdami
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI

NYTI VISADOS KREIPKITĖS
• PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S, L FABIONAS 60.
Olcan, N. Y. — “Kas mėnesis man 

kraujas sueidavo į galvą ir aš turė-JEIGU JUS SERGATE
Nevaliokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tų ligą.
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 pūslės, 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., uVione Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

davau tokj galvos 
skaudėjimą, kraujo 
bėgimą iš nosies, 
strėnų skaudėjimą, 
kad aš negalėjau 
savo darbe dirbti. 
Nakčia negalėda
vau pasilsėti ir ta
rytum niekas man 
negelbėjo. Aš per
skaičiau kaikuriuos 
paliudymus to, ką 
Lydia E. Pink- 

Compound yra gero

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

—.......r ■!! I

ir

dili 5 lt. 50 cen., 6 litai, žirnių

tuvoįs vice-konsulatų

go (suprask keršyja už palva-

Kupiškis, Panevėžio apskr. — 
Ketvirtadieniais Kupišky esti 
lurgai ir, jei tik neblogas oras, 
visada privažiuoja net iš toli
mų apylinkių daug žmonių ir 
priveža visokių maisto produk
tų ir kitokių prekių.

Ketvirtadienį, 1 kovo Kupiš
ky buvo šiokios kainos. Bygių

MA4ESTirFI-THE ATRE-Wj

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

krat pąveikslai.
Kur gauni pilną pinigų v

Ofiso Telefonas nD tt a DDA A TV Busto Telefonas
Central 4104 LUV. BRvAD Armitage 3209

VIDURMIE8ČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos i Nuo 8 iki B pa pietą ir pagal sutarimą.

Reikalinga vizų.
Vpkietijos konsulas Klaipė

doj praneša, kad prisijungus 
Klaipėdos kraštui prie Lietu
vos, norintiems pereiti dabar 
Nemunų, kaipo Lietuvos ir 
kietijos sienų, reikia turėti 
kieti jos konsulo vizų.

įam’s Vegetable Compound yra gero 
padaręs kitoms; taip aš nutariau pa
mėginti. Suvartojau tik dvi bonkas ir 
pradėjau jaustis geriau; strėnos pa
liovė skaudėti ir galvos skaudėjimas 
perėjo. Jaučiaus kaip nauja moteris, 
vegetable Compound yra puikus vais
tas ir aš visuomet jį rekomenduosiu.” 
■—Mrs. A. D. Earls, 530 N. 5 St., 
Olcan, N. Y.
Mrs. Kelsey prideda savo paliudymą.

Copenhagen, N. Y. — “Man teko 
skaityti laikraščiuose jūsų paskelbi
mas ir mano vyras įkalbėjo man pa
mėginti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundą nuo skausmų ir silp
numų. Aš buvau tokia silpna kad kar
tais negalėjau paeiti. Dabar aš galiu 
dirbti namų darbą ir pagelbėti vyrui 
lauke. Aš leidžiu tamstai pagarsint ši
tą laišką, jei manote, kad jis pagel
bės kitoms.” — Mrs. Herbert Kelsey, 
R. F.. D., Copenhagen, N. Y.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus Ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkinio namą ir lotą, far- 
mą ir biznių, ar užtraukiant mer
gišius. i

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Vo-
Vo-

Tilžės vice-konsu lutas, 
yr. Lietuvos Įgaliotinio pa

vaduotojas p. Budrys, matyda
mas Klaipėdos krašto gyvento
jų aukštus ryšius su Tilžės 
kraštu, kreipėsi į Vyriau

Juokai ir ašaras
Plokščiai (Šak. apskr.) 

’ mot dėl blogo kelio kalėdoji- 
ipas nekaip tepavyko. Daugu- 
ma kaimų ar nenoroms davė 
arba visai nedavė pat vadas 
(par. kalėdininkams iš Jotyš- 
kių į Kumečius teko pėstiems 
eiti). Stulgių k. taip pat patva
rių nedavė. Tada kunigas užsa^

linai pristatyti ipatvadų. Bet ir 
šiuo sykiu nepaklausyta; trk 
po savaitės,' keliui pagerėjus, 
patvadininkai patys pasiūlė ir 
kunigas sutiko kalėdoti. Kalė
dojo kini. Mikelkevičius. Bet 
jį tų-pat dienų ir tų pat kaimą 
užprašė pas ligonę š. taigi va
žiuodamas pasiėmė ir šv. alie
jus, o komunijos neėmė, nes

A t važiavęs į kaimų pirmiau 
norėjo važiuoti visai į kitų ga
lų kaimo, o ne pas ligonę, bet 
vežėjui atsisakius užsuko pas 
vienų ūkininkų ir tik jau nuo 
čia pas ligonę. Pamatęs jų 
esant labai silpnų, norėjo aprū
pinti šv. sakramentais, bet pa
sirodė, nei tų neturįs (ant ry
tojaus rado žmonės šv. sakra
mentus lauke pamestus). Tada 
viens iš susirinkusių kunigui 
užmetė: “Ar lik ne zakristijonų 
vietoj pono Dievo atsivežei,” 
bet kalėdojo ne pas vkųis( nors 
anie visus tris kartus laukė) ir 
tuomi parodė, kad jiems kalė
da ne būtinas daiktas —• apsi
eina ir be jos.

• Nelaimė.
' Girkalnis, Raseinių

»Ž.”J— Kovo mėn. 8 d. Bučiu- 
nų kaimo Kazys Bamanauskis 
20 metu amžiaus ir Petras Jan- 
čauskis 21 m. kaž kur rado ap
motos granatų (šovinį), šovi
nį trenkė į akmenį ir jisai tru- 
•ko. Tnfkdamas abu tuodu vai
kinu užmušė. \

Amerikos žmonės greit 
tokius “ponus” 

pamokintą.
Tauragė. [“L. Ž.”] — Turbut 

• nė vienam pašte nėra “liek dar
bo,” kaip Tauragės pašte. Jau 
ten nuėjęs kokiu reikalu: artai 
pašto ženkjiuky pirkti, ar te-

Šiuo Skelbiame
Jog Atvykusio
Chicagon Ger
biamo Sveči
Pagarsėjusio

įsame Sviete
Lietuvio Tenoro

JUOZAS BABRAVIČIUS

Juozo BabravičiausJ,

• <• v

'•A F

'j1;

^1

bus Pelnyčius vak., Balandžio 20
ORCHESTRA HALL

220 So. Michigan Blvd

nl

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

Atsilankykite visi, jauni ir seni, į šitą nepaprastą, maloniausią lietu
vių dainos ir didybės pokylį. Turėsite tikro širdies pagavimo, tikro sma-
gurno, kurį ilg’am minėsite. Kviečiame! Koncerto Rengėjai.

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

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydymas -r- Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų p pašalinto
jas.

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija: 
6051 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcei! su- 
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicurinjr. 4631 So. Ashland Avė.

nu.......................

Dr. Natalija Žukauskas
Naprąpath

Gydau bv operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir pperginų ligų,

5 943 IV. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiurėjinvui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoįiams, paaugantiems ir sė
mėms vyrams, naujausių spalvų ir pa-
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms 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 
—$13.50. $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 biskį į rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomia

aEffltninumjimiĮupim

CATARRH
OF THE STOMACH 
imuTui'imi'iiiiiiiiiiiiiiiii rnimnmiifijiiuiiii jyuggggyį m, 

IFflOU CANT ENJOY LIFE 
vvith a gore, sour, bloated stom- 
ach. Food doe« not nourish.

Instead it is a source of misery, causing 
painu, belchyjg, dizziness and head- 
aches.

The person wiih a bad ctpmach 
should be aatisfied with nothinp le*s 
than permanent, lasting rclief. 1 
<j] The right remedy will act upon the 

of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisona 
and slrenglhcn every bodily funetion.

The large number of people vvho 
have Micceasfully uccd Dr. Hartman’s 
famous mędicine, recom.mended for all 
catarrhal conditions, offei the stronguat 
poisibįe endorsement for 

Pe-rd-mA
IN SERVICE FIFTY YEAk.5

TADLETG OR t|QUID
SOLO EVeRYW!{±»
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K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki J.2ryto.

1 1 111 ........ i
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis- 
i ~
ir
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 
y lengvomis išlygomis.
T J 1 " ■■

ii. Randolph 4758

A. A. SLAklS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 SoČLa Šalie St.
JRGom 1808

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Nataų Tek: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Ęrunsvvick 3669
JOSEPH W. GRIGAI.

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 806, Ilon?e Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės. 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
t ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

79

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber o f Commerce
133 W. Washington SL 

Phone Main 1808 
. Chicago, UI.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietevye Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn 

Telephone Rąndolph 5584
Vakarais: 10736 Sk Waba«te Avė.

Tel.: Pullman 6877.

Telefonai: 
.Randolph 2675 ir’Dearborn 6272 

Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wes!ey Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Black, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.



Ketvirtadienis, Bal. 19,1923
—L.

NAUJIENOS, Chicago, m. a

L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję, 

ketvirtadieniais.

Musų veikimas
ąnizaci-Kai kurie musų o 

jos nariai norėtų, kaa\ musų 
veikimas plačiose miniose bu
tų nuolatinis. Tie jų norai yra 
geri, bet gerų norų neužtenka.

Veikiant visuomenėje reika
linga yra pažinti ir tos visuo
menės psichologijų. Sukelti 
nių ūpų nevisuombt sekasi, 
t i momentai, kad minios 
lengvai galima sukelti, bet 
momentai (ir 
daugiausiai),
šaltai atsineša į viešų veikimų

Pas mus viešas 
daugiausiai susideda 
mo viešų prakalbų, 
prakalbas rengiant
irgi nebūna gerų pasekmių. Pa- 
vyzdsyui, musų lietuviški ko
munistai, keletas metų atga

ini-
Es-

yra 
tų iiioinent\i 

kur visuomenė

veikimas 
iš rengi- 

Ik?t viešas 
partankiai

karų prakalbas ir tose savo 
prakalbose labiausiai niekinda
vo sociaJistus ir susiriesdami 
girdavosi apie savo didelį re
voliucingumų. Tos jų prakal
bos žmonėms taip įgriso, kad 
dabar į jų prakalbas nieks ne
nori lankytis. Ir nesilanko.

Kodėl minia atsuko nugarų 
bdlševikamsi-komunistams?

Tcdel, kad jie buvo nenuo
seklus savo įsitikinimuose. Vis
ką ėmė ūpo pagauti. Niekino 
kitus be jokio reikalo. Ir melą- 
vo. Logika, žmoniškumas, pa
gerbimas kito žmogaus nuomo
nių ir minčių buvo pas juos 
niekinama ir purvinama. *

Žmonės pamatė, kad jie yra 
tik pagyrų puodai. Jie nori pa
sirodyti esą dideli revoliucio
nieriai, o tuo tarpu yra žemiau
sios rųšies politikieriai ir da
vatkos.

Po tokios jų demoralizacijos, 
minios pradėjo žiūrėti į abel- 
nai visuomeninį veikimų su di
dele apatija. Dabar, kad ir su 
geriausiais norais žmogus kal
bėtum apie prakilnius tikslus, 
minia nebenori tikėti arba žiu
ri į tai labai šaltai.

Mums, | socialistams, prisiei
na vėl iš naujo eiti į minias ir 
aiškinti, kad ta komunistų de
magogija ir demoralizacija jau 
praeina. Darbas nėra lengvas. 
Mat, ardyti yra daug lengviau, 
kaip statyti.

Kai kurie mūsiškių draugų 
nori, kad mes dabar rengtu- 
mėm kuodaugiausiai prakalbų. 
Bet man * rodosi, kad ne. Per- 
tankus rengimas prakalbų ne
duos gerų vaisių. Prie to dar, 

taukus rengimas 'prakalbų

vo draugiškus išvažiavimus į 
girias. Mū draugams bus pro
gos ten iiM\k pasilinksminti, 

 

bet ir pasilabinti kalbėti. Ko
dėl negali sakyti kiekvienas 
nors ir trumpų prakalbą? Tarp 
savo draugų sarmatos negali 
būti. Negalima tokio draugo 
išjuokti ar tyčiotis. Niekas nė
ra daroma iš sykio tobulai. Vis
kam reikia laiko. Musų nau
jiems kalbėtojams irgi reikia

įduoti laiko. Tiesa, 
būti kalbėtojais. Bet kai ku
rie musų draugų gali jais tapti.

Mes visuomet turime tureli 
kokį nors prakilnesnį siekimų. 
Išvažiavus į girias galima pasi
naudoti ta proga, kad pasimo
kinus iškalbumo. Vien tik pa
žaidimai ir šiaip pasikalbėji
mai, ibe jokio tikslo, naudos 
mažai neša.

Mes, darbininkai, daug liuo- 
so laiko neturime, užtat priva
lome žiūrėti, kad tas musų 
liuosas laikąg butų suvartotas 
naudingai ir'tiksliai.

Tikslingam veikimui reikia 
turėti programas. Kas nors pri
valo parūpinti programų ir nu
rodyti, kad tiek ir tiek laiko 
toks ir toks dalykas bus atlie
kamas. Kas žingeidauja tuo 
dalyku, būtinai turi pribūti pa
skirtu laiku. PasivSlinimų rei
kėtų vengti. Jei, (Įuokim sau, 
rdikaity regias žmogu.s nepribuna 
laiku, tai jis sutrukdo laikų vi
jų kitų atėjusių laiku. Laikas 
visiems brangus. Ir mes turi
me į tai kreipti domės. į

Sunaudokime savo liuosų lai
kų kaip galima naudingiau. 
Kiekviena musų liuosa valan
dėlė lai neša mums smagumo 
ir pagilinimo musų /žinojimo. 
Jei lai bus darąnia planingai, 
mes galėsime atsiekti gerų vai
dų. ( —A. Žymontas. |

nevisi gali

LSS. Vili Rajono reikalais
Kadangi dabar darbymečio 

laikas, lai reikia ir dirbti. Ga
ną jau snaudėm, kuomet musų 
priešai mums šonkaulius šuka- 

Toliau taip negali būt. 
kurie esame tikri socialis- 
turime apsišarvot naujo- 
icgoniis ir nuosekliai imti

Partijos Žinios
Socialistų 'Partijos

Kauntės sekretorius d. R. II.
Howe paskelbia, kad kitų sek-i

Cook

buvo 
pasi
veju 
o ne

vo. 
Tie, 
tai, 
nūs 
statyti išnaujo visa, kas buvo
sugriauta per kelis pastaruosius 
metus.

šiuo aš ir kreipiuos į tas ko
lonijos Čhicagoje ir už Clrica- 
gos, kur nėra dar LSS. kuopų. 
Ten vis tik randasi draugų, ku
rie norėtų turėti vietos kuopų. 
LSS. VIdPRajonas yra nutaręs 
padėti toms kolonijoms organi
zuotis. Jeigu kur draugų bū
relis suistaria, kad reikalinga 
jiems turėti vietos LSS. kuopa, 
bet jie nepajiegia ar svetainės 
nusinuomoti ar kalbėtojo pasi
kviesti, lai tik d tinkite žinių 
LSS. VIII Rajono valdybai, o ji 
visa kuo pasirūpins. Visos Chi- 
cagos apielinkes, kurioms nėra 
sunkumo susisiekti su Chica- 
ga, kviečiamos prisidėti prie 
LSS. VILI Rajono kaipo tos 
apielinkes centro. Ypač kreipiu 
domės į tas kolonijas, kur kuo
pos yra pakrikusios. Lai drau
gai, kurie pasiliko ištikimi so
cializmo idėjai ir trokšta dėl 
jos dirbti, skleisti susipratimų 
plačiosiose darbininkų miniose, 
nebeatidėlioja darbo ilgesniam 
laikui, bet tuojaus i imi energin
gai veikli, organizuotis.

LSS. VIII Rajono imt. rašt.
M. K. Kasparaitis

3827 Archer avė., Chicago.

Iš kuopos darbuotos

his, pranešė, kad tuo reikalu 
dar nieko neveikta, turėta tik 
keletas pasitarimų. Užsiminus 

<apie svetainę, narių susirinki
mams laikyti d. Jašmontas pa
reiškė, kad su tuo nėra ko sku
bintis ir kad susirinkimus kuo- madienį, balandžio 29 d. įvyks 
pa gali laikyti jo namuose — 
nors ir dvigubai narių turėtų. 
Už tai kuopa pareiškė jam nuo
širdų ačiū.

Kadangi susirinkime buvo ir 
VIII Rajono sekretorius, jis 
pranešė, kad Rajonas yra nu
taręs rengti Gegužinės Šventės 
apvaikščiojiinų ir prakalbų 
maršrutų ailacijos tikslais, 'la
la i busiu daroma bendrai su 
LDLD ir Liet. Soc. Jaunonienės 
Lyga. Visam tam LSS. 174 
kuopa pilnai pritarė.

Sąjungos reikalais beveik 
nieko nebuvo svarstoma*

Prie progos porų žodžių į lie
tuvius darbininkus, brighton- 
parkiečius. Brighton Parkas 
lai ne koks Šidlavos miestelis, 
kur tik davatkos gyventų. Ne. 
Čia yra nemaža susipratusių 
darbininkų, tik jiems reikėtų 
tokiais ir pasirodyti viešai. Kol 
kas dar to nėra. To priežastis 
tur būt yra tasai didelis debesis, 
iš kurio mažai lijo, t. y. bolše
vizmo epidemija, kuri dabaj: 
savaime baigia nykti. Apkur
tinti iš karto bolševikiškos “re
voliucijos” trimitais, kuri tc- 
čiaus sprogo kai muilo burbu
las, kai kurie draugų ir dabar 
tebestovi rankas nuleidę, nega
lėdami atsikvošėti. Betgi galų 
gale reikėtų jiems atsikvošėti 
ir grįžti prie darbo po socializ
mo vėliava. Reikėtų stoti į or- 
gĮanizacijų,i kuri pasiliko išti
kima socializmo principams, iš
likimą kovotoja už darbininkų 
klesos išvadavimą, ir bendrai 
veikti.

♦visuotinas Cook Kauntės socia
listų partijos narių susirinki
mas Division Hali salėj, 2111 
Wesl Division st. Posėdis bus 
atidarytas kaip 3 vai. po pietų.

Šis visuotinas narių susirin
kimas šukiamas tam, kad ben
drai pasitarus dėl veikimo bū
dų ir priemonių vartotinų sek- 
mingcsniam socialistų organi
zacijos auklėjimo ir stiprini
mo darbui.'

Visi kalbinių socialistų orga
nizacijų, taigi ir Lietuvių So
cialistų Sujungus nariai kviečia 
mi būtinai dalyvauti.

Konferencijai pasibaigus, 
kare bus toj pačioj salėj 
ruošta užkandžių ir šokiai, 
lėtas asmeniui 35 'C,

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 81 <al. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

ios kolegi
ją; ilga!
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitali* 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie / gina- 
dymx Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

1
va-

4pa-
Bi-

Aukos Lietuvos Socialde- 
kraty Partijai

rengėjams ir publikai.
Visuomenės veikimas gali 

būti tik svarbesniuose visuo
menės viešume gyvenimie at
sitikimuose. Be didesnio visuo
meninio atsitikimo, nepatrauk
si publikos.

Mes dabar labiau turime 
kreipti domės į musų kuopų 
veikimų. Privalome.žiūrėti, kad 
musų kuopiečiai išdiskusuotų 
patys pirmiau visuomenės nuo- 
tikius ir^butų prisirengę^atsa
kyti į juos. J irk neužtenka va
dinti save socialistu, reikia ir 
pažinti, kas tas socializmas yra.

Musų kuopos į tai turėtų 
kreipti daug domės. Kiekvie
na kuopa turėtų prižiūrėti, kad 
visi kuopos nariai būtinai lan
kytų kuopų lavinimosi susirin
kimus. Ir kad tuose lavinimosi 
susirinkimuose nebūtų kalba
ma apie asmeninius dalykus. 
Budų lavinimuisi yra daugy
bė. Tik reikia biskį sujnanu- 
mo-iniciatyvos ir tų lengvai ga
lima atsiekti.

Musų kuopiečiai turėtų pra
dėti lavinties kaip prakalbas 
sakyti. Pas mus kalbėtojų daug 
nėra, bet pas mus yra žmonių, 
kurie galėtų būti gal ir gerais 
kalbėtojais, tik jiems dar rei
kia biskį toje linkmėje pasila- 
vinti..

Ateina pavasaris ir vasara. 
Daugelis musų kuopų turės sa-

LSS. gyvenimo dienos
Nuo 190o metų iki šių dienų 

musų org4anlizacija pergyveno 
daug istorinių įvykių. Per tų il- 
’ų laikotarpį mums teko visko 
oraJeisti ir visko pasimokinti. 
Buvo be galo svarbus įvykiai 
1905 metais. Tuomet kilo Ru
sijoj revoliucija. Musų Sujun
da buvo da tik kūdikis, ji tuo
met nežinojo nė savo tikrojo 
vardo, nes vadinosi “Lietuvių 
Socialistų Partija.” Jos gim

dytojai, prišakyj su Dr. J. Šliu
pu ir J. O. Sirvydu menkai te
suprato socializmų, tat ir gi
musi Sąjunga buvo daugiau 
kiūtinės dvasios, negu socialis
tinės. Eiliniai gi nariai dar ma
nau tesuprato apie darbininkų 
klases uždavinius, jie didžiu- 
moje žiurėjo į šių organizaci
jų kaipo į laisvamanybės orga
nizacijų, ir dėlto jau iš pirmų 
dienų savo gyvavimo musų 
Sąjungoj buvo galima matyti 
visokio mišinio žmonių.

Pirmoji kova jvyko su šliu- 
niškjai įprotaujanč-iajis nariais:. 
Ta kova buvo: 
ibiejų pusių, ir 
/o daugiau ūpo 
supratimo. Šita
:nusų \ tautininkais per ištisus- 
netils, bet galų gale socialisti

nė idėja išėjo pergalėtoja ir Są
junga ėmė kilti netik susipra
timu, bet ir nariais ir turtu. 
Dabar jau su Sąjunga turėjo 
įkaity lis musų priešai kaipo su 
tvirta organizacija, atstovau
jančia lietuvių darbininkiją.

Nors šitas tautiškasis fron
tas buvo sulaužytas, bet vidu
ry Sąjunga dar nebuvo stipri. 
Nariai nuolat mainėsi, vieni įs
toja kiti pabuvę menesį kitą 
apleidžia organizaciją, nes kaip 
nežinojo kokiais tikslais įsira
šė, taip ir. išėjo Vėl savais ke
liais. Mokintis, šviestis, pažin
ti darbininkų klasės uždavi
nius nesistengė. Mokyti nela
bai buvo kam. Visa, kas buvo 
daroma, tafekalbinėjimas ir na
rių gaudymas. Prie organo sto
vėjo dažniausiai toki žmonės,

gana aštri iš 
pas abejus bu- 

negu dalykų 
kova tęsėsi su

ir dengdamiės ta ap- 
inas- 
Tie- 
tvir-

Chicago, Brighton Pk. — Ba
landžio 8 d. įvyko vietos LSS. 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
V. Jašmcnlo name, 3950 So. 
Rockwell st. Narių dalyvavo 
gražus būrelis. Paaiškėjo, kad 
kuopa turi vienuolikų pilnai 
Įsimokėjusių narių, o kuopoj tu 
ri daugiau kaip 30 dol. Nario 
mokesnių šiame susirinkime 
sumokėta 5 dol Komisija iš
važiavimams rengti, orui atši-

174 kuopų, kuri savo susirinki
mus laiko antrų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio d. V. Jaš- 
monto name, 3950 So. Rock- 
well st.,-10 vai. ryto. Kvie
čiame draugus socialistus, ku
rie dar nėra musų kuopos na
riai, ateiti ir įstoti kuopon, kad 
bendrai galėtume dėl šviesesnės 
darbininlkų aitejties, dėl sociar 
lizmo.—Kuopietis.

Walerbury, Conn., Lietuvių
Ukėsų Politiškas Kliubas,
per A. Šeštakauską .. $55.00 

Roseland, 1U., LSS. Bendro Ko
miteto prakalbose .. $25.00 
Drg. A. Kem^za už litetraturą 

$1.60; LSS. 81 kp. prak. $32.85.
A. žymontas, LSS. Sckr. 

■—.......... ....... :------- — -------
Buvo toks silpnas kad 

sverdėjo.
Pataria „sergantiems imti šitą 

stebuklingą vaistą.
Ponas J. H. Bartlett iš Cid’o, N. C., 

rašo: “Kuortfet aš pradėjau imti. 
Nuga-Tone’ą^į aš turėjau tkrandžio li
gą, buvau visas sunykęs, negalėjau 
nei dirbti nei valgyti, nei miegoti ir 
buvau toks silpnas kojose, kad eida
mas sverdėjau. Aš žinau, kad Nuga- 
Tone pagelbėjo man daugiau negu vi
si kiti vaistai. Aš. patariu kiekvie
nam, kuris serga, yra silpnas ir suny
kęs, gerai Nuga-Tone’ą išmėginti.” 
Šitas didbljs sveikatos, stiprumo ir 
kūno atgaivintojas turi apsčiai gete 
žies krauju ir Fosforo smegenims. Jis 
sutvarko vidurius ir ašvaro nuodus iš 
kūno. Pamėgink jį pats, o įsitikinsi, 
vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
aptiek'ninkai pozitinga garantija, 
kad jis suteiks visišką patenkinimą, 
arba bus pinigai gražinti (garantiją 
rasi prie kiekvienos bonkelės), arba 
jį pasiųs teisiog apmokėtu paštu Na
tional Laboratory, 1038 So. Wabash 
Avė., Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

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

£j^DR. HERZMAN’^1
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį. Drexel 950 
v, Boulevard 4186

3410 IS'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 ved. vak.

Telefonai!

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. Nedėliomis nuo 10 valan- 

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

tvir- 
eilę

Įliiirie mokėjo rašyti, bet buvo 
tipažai lesusipažinę su Markso 
teorijomis ir jų nesistengė pa
žinti. Dėlto redaktoriai sukel
davo ir vaidų tarp sųjungiečių 
pagamindami dėl dėl apsigyni
mo savęs tam tikras grupes.

Šitaip gyvendami buvom už
klupti didžiojo pasaulinio ka
ro. Ir tada pasirodė, kaip ma
žai mes tebuvome susipratę, 
kaip mažai da buvo prigijusi 
mumyse tikrojo socializmo 
idėja. Tie žmonės, kur 
įsipiršę mums vadovais, 
rodė, daugiau panašus į 
papučiamus avantiūristus,
į principų žmones, ne darbinin
kų vadovus. Karui ėmus siaus
ti jie visai pametė galvas, o ka
da nuo revoliucijos apsvaigę 
Rusijos komunistai paleido šū
vį į pasaulį— kelti visur gink
luotas revoliucijas, musų Stil- 
jonai, Vidikai, Pruseikos, Pauk
ščiai, Bimbos, Jukeliai, Petri- 
kienčs i^visa eile tokių žmo
giukų mojau šoko tų revoliuci
jų kelti savo organizacijoj, Lie
tuvių Socialistų Sąjungoj — 
skaldyti, draskyti ja. Ir ne vien 
LSS., bet ir visas kitas Lietu
vių darbininkų organizaaijjks.

Veikdami šį pragaištingų 
j darbų per trejetų metų tie so- 
.•iailizmo renegatai jau kelini i- 
kų kartų mainė savo kailį ir 
savo taktikų, kas parodo aiš
kiausiai, kad tie žmonės nieka
dos nebuvo ir nėra įsitikinę so
cialistai — nors apie socializ
mų jie mėgsta plepėti. Jie yra 
be principų žmones, straksėto- 
jai ir tušti pleperiai.

Dabar mes susipurinę at- 
steigimu L. S. Sujungus ir jos 
išlaikymu. Reikia pasakyti, kad 
pats organizavimo, statybos 
darbas dabar yra per pus sun
kesnis negu kad buvo 17 me
lų atgal. Tuomet mes turėjom 
lik vienų priešų — iš klerikalų 
pusės; dabar turim net iš trijų 
pusių priešus: klerikalus, tau
tininkus ir komunistus. Pasta
rieji musų organizacijai yra 
pavojingiausi todėl, kad jie yra 
Apsimetę darbininkų klases gy- 
lėjais, “tikraisiais revoliucio
nieriais”
žavinga revoliucionierių 
ka klaidina darbininkus, 
sa, mes dabar esame daug 
lesu i negu kad buvome
iniau, — turime savo du 
lūs laikraščius, turime
draugų, kurie pažįsta darbinin
kų klasės uždavinius, turime 
draugų, kurie patys žino ir mo
ka kitiems išdėstyti Markso so
cializmo teorijas, — žodžiu, 
mes esam tvirta ir net tvirtes
nė idėjos žvilgsniu organizaci
ja stovinti ant tikrai socialisti
nio demokratinio pamato. Mes 
esam susijungę su šalies Socia
listų Partijų, musų programas 
ir musų taktika supuola su vi
sų šalių socialistų organizacijų 
taktika, užtat draugai, mes da
bar esam net ant 100% stip
resni, negu kad buvom dešim
tį metų atgal. Mes dabar turim 
savo nusistatymų, ir mus nega
li nė į dešinę nė į kairę patrauk
ti: musų kelias—pasaulio* so
cialistų kelias.

Bet kad padarius organizaci
jų kiek skaitlingešnę nariais ir 
išplėtus jos veikimų, mes, 
draugai ir draugės, turime tu
rėt daugiau noro dirbti organi
zacijai, turim stengtis kiek ga
lint didinti savo būrį sąmonin
gais nariais, turim išplėtoti la
biau savo darbuotę, taip kad 
minios pamatytų, kad mes 
esam tikra sąmoningų darbi
ninkų organizacija, kuri tikrai 
žino ką daro ir kur link einą. 
Musų daugelis draugų šiuo lai
ku maža teveikia organizacijos 
labui. Jie laukia kaž-ko gata
vo nuo Pildomojo Komiteto ar
ba nuo “Naujienų” ir “Kelei
vio” redaktorių, šitokis draugų 
atsidėjimas į kitus neduoda nie
ko gero. Reikėtų draugams tru
putį labiau patiems pasijudin
ti — stoti patiems prie darbo, 
prie kūrimo LSS. Ypatingai da
bar, kuomet “Naujienos” įve
dė “LSS. Žinias,” mes turim 
pasirūpinti, kad tų progą išnau
dotume tiksliausiai LSS. labui. 
Taigi dirbkim, draugai!

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene) 

Akušerka

f

f

DR. A, J. BERTA®
PHYSICIAN J R SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

✓

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir *

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
8261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6
Ofiso Tel.:
Namų Tel.:

iki 8 vak.
Buulevard 7820
Lafayotte 0268

J

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„ 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
..................   ,i ..„y

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* ir Akuieris

8261 South Halsted SL
Tel. Boulevard 6052

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

Residence Canal 2118

f

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

IPer 15 metų pa- 
«ekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 

»Kiekviename at
sitikime 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
beri m s ir 
noms veltui.

teikiu

mo- 
mergi-

Dr. Maurice Kahri
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 ArchernAve. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
> 1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Rezid. Tel. Fairfax; 5574
Chicago

Tel, Austin 0737 
\ DR. MARY A 

D0WIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienluA

Reridencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 Sox Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—41 ryto; 2—3 po piąt, 
7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicags

"jei abejoji^ąkiDais, pasiteirauk 
Dri A. & BLUMBNTELA1
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ETitered aa Second Clasa Matter 
H are h 17th. 1914, at the Post Office 
af Chicago, III., undar the act of 
tfarch 2nd, 1879.
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Uisimokijimo kainai
Chlcagoje — paltui
Metams |8.00
Pusei metą .........   — 4.90
Trims mfaiesiama  2.00
Dviem mėnesiam ■ ......................1.60
Vienui minėsiu! ___ „....... — .75

Chlcagoje pėr nešlotojusi
Viena kopija ............................... 8c
Savaitei 18c 
fltneaiul 75c

Suvienytose ▼slstifrea m Chlcagoje 
paltu:

Metama    87.00
Pusei metu--- ---------------------- SJfo
Trim/ mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiam ......... 1.26
Vienam mėnesiui ___________u. .76

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu. | 
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Protodarbo 
atlyginimas.

Rusijoje' profesorius gau
na 100 milionų popierinių 
rublių mėnesinės algos, pro
fesoriaus asistentas—50 mi- 
lionų, o kiemsargis—200 mi- 
lionų. Ljtais pavertus tas al
gas, išeina profesoriui 20 li
tų, asistentui 10 litų, o kiem
sargiui 40. Doleriais gi — 
profesoriui $2, asistentui $1, 
kiemsargiui $4 — mėnesiui.

Kaip žmonės gali tenai iš
gyventi, gaudami tokias al
gas, sunku ir įsivaizduoti. 
Tur-but jie gyvena pusbad
žiais arba turi pašalinių pa- 
jaftių. Spaudoje buvo ne kar
tą minėta, kad Rusijos mie
stuose šiandie kuone visi 
žmonės užsiima spekuliaci
ja. .

Bet kodėl bolševikai moka 
kiemsargiui dvigubai dides
nę algą, negu profesoriui? 
Kad prisirengus prie profe
sūros, žmogui reikia kokį 
dvejetą dešimčių metų mo
kintis, o kiemsargio darbas 
nereikalauja jokio prisiren
gimo.

Proto darbas Rusijoje, 
matyt, yra labai žemai ver
tinamas. Bet tai yra ne ko
munizmo arba “proletariato 
diktatūros” pasekmė, o tik
tai paprastas nekultūringu
mas.

Dvarų skaldymas 
Vokietijoje.

>

Tam tikra organizacija 
Vokietijoje, nacionalinė ko
lonistų sąjunga, įteikė vi
daus reikalų ministeriui pe
ticiją, kad butų paduota re
ferendumui įstatymo suma
nymas apie stambiųjų žemės 
ūkių išdalinimą. Tuo suma
nymu, trečdalys žemės visų 
dvarų, didesnių kaip 80 ak- 
rugeros dirbamos žemės, tu- 
rtbut paimtas valstybės ži- 
nibrc.be jokio atlyginimo ir 
lengvoms sąlygoms išnuo- 
muotas dalelėms šeimynoms.

Jeigu iki 1 d. gegužės mė
nesio po ta peticija pasira
šys ne mažiaus kaip 10 da
lis balsuotojų, tai įstatymo 
sumanymas eis referendu
mui.

Pravedus šitokį įstatymą, 
butų pasiekta dviejų gerų 
dalykų. Viena, pagerėtų dau
gelio mažažemių valstiečių 
padėtis. Antra, butų sulau
žyta dvarininkų - junkerių 
ekonominė pajiega, kuri 
šiandie yra stipriausias re
akcijas ramstis Vokietijoje.

Bet tokia reforma turi ir 
didelių nepatogumų. Stam
bieji žemės ūkiai Vokietijo
je yra gerai tvarkomi ir 
technikos atžvilgiu geriau* 
vedami,- negu smulkieji 
ūkiai. Todėl suskaldžius dva
rus bendras žemės ūkio pro- 
duktingumas žymiai nupul
tų. Jeigu Vokietijai jau ir 
iiandie savos duonos neuž
tenka, tai po dvarų suskal
dymo duonos stoka pasida
rytų dar didesnė.
o Jodei mes abejojame, ar 
referendumu bus priimtas 
tas sumanymas. Kiek gir
dėt, jam priešinasi galin
giausioji Vokietijoje parti
ja, socialdemokratai. Jie siū
lo nusavinti dvarus, bet ne
skaidyti jų.

PUCUOJA KAPITALISTINIUS 
BANKUS.

So. Bostono “Ddarbininke” 
žiuomasai katalikų rašytojas, p. 
Uosis, gvildena klausimą, kur 
vieta darbininkų pinigams pa
sidėti. Nurodęs, kad klerikalų 
spaudoje yra labai reklamuo
jamas Lietuvos Ūkio Bankas 
(brolių Vailokaičių įstaiga), 

jisai sako, kad darbininkai ne
turėtų remti tokių kapitalistinių 
bankų, kadangi’ iš jų tunka tik
tai keletas žmonių. Darbinin
kai, pasak Uuosio, turėtų steig
ti k operatyvinius bankus—pa
našius, kaip tie bankai, kuriuos

paskutiniu laiku ėmė steigti 
darbininkų unijos Amerikoje.

Uuosis rašo:*
“Deja, musų laisvoje Lie

tuvoje, tik miestelių žydeliai 
steigia tokius bankelius, gi 
lietuviai tuo dar nesirūpina, 
o tuo tarpu Ūkio, Tarpiau ti- 

> uis, Prekybos ir Pramonės 
, Bankai, skubinasi steigti po. 

Lietuvos miestelius savo ban
kų skyrius. Pinigus jie su
renka iš Lietuvos žmonių, ne-, 
siga dėdami mokėti po 7%. 
liet užtat valstietis pasisko
linti iš jų tegauna tik mokė
damas kelias dešimtis nuo
šimčių.

“Tasai vienas raktas, kad 
Lietuvos bankai siūlo net iki 
8% už depozitus, parodo, kad 
Lietuvoje nėra normaliu k re; 
dilo, kad yra spekuliacija, 
kuri pradeda praturtėti tik 
keliems drąsuoliams, o žmo
nių gerbūvio anaiptol neke
lia. Tam nepagelbės ameri
kiečių pinigai. Jie nesustab
dys nei spekuliacijos, nei iš
naudojimo. Tam pagelbėti, 

• gali tik bendros žmonių pa
stangos, •— suorganizuoti sau 
kreditų kooperacijos pama
tais.

“Lietuvoje yra kooperaci
jos Bankas Kaune. Butų la
bai svarbu, kad Amerikos 
darbininkai turėtų' dauginus 
žinių apie tą banką...”
Reikia pripažinti, kari tos p. 

Uosio mintys yra gana teisin
gos ir — drąsios. Kritikuoti 
kun. Vailokaičio Ūkio Banką 
reiškia kelti maištą prieš Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partiją, kurią tas kunigas, ačiū 
savo bankui, beveik kontroliuo
ja.

PATRIOTIŠKI DAVATKOS.

So. Bostono sandariečiai ir 
jų laikraštis didžiausiu įnir
timu- atakuoja “Keleivio” leidė
jus už tai, kad jų spaustuvėje 
yra spausdinamas lenkų laik
raštis. Bet štai kokį klausimą 
stato jiems “Keleivis”:

“Jei ‘Sandara’ taip bijosi 
lenkų dvasios, tai kodėl ne
protestuoja prieš savo sanda- 
riečius, kurie kontroliuoja 
Lietuvių Salę ir laiko tenai 
priglaudę lenkų sokolų or
ganizaciją, ‘TowarzysfWo Bia- 
lego Oria’ ?” 7

t,

Sandariečiai, laikydami Lie
tuvių Salėje lenkų baltąjį arelį 
ir kartu šmeiždami “Keleivį” 
už sėbravimą su lenkais, elgia
si, ištiesų, kaip los veidmainin
gos davatkos, kurios savo aky
je nemato rąsto, o artimo akyje 
mato krislą.

Mes tikrai nesitikėjome, kad 
“Sandara”, redaguojama p. šla
kio, galėtų taip žemai nupulti.

DEL MARTAUS LAIDOTUVIŲ. 

“Draugas”, ilgokai tylėjęs 
apie incidentą su amerikiečio 
Martaus laidojimu Lietuvoje, 
pagalios rado pas. A. Jakštą 
kauniškėje “Laisvoje” pateisi

nimą kunigams.
Jisai susideda iš dviejų da

lių: viena, Mariui mirus na- » l

!» AVJTffiMJS, UI
bašninko artimesnieji, girdi, ne
prašė Kretingos dvasiški jos jį| 
ykatalikiškai” palaidoti; antra, 
Marius sirgdamas atsisakė pri
imti “šv. Sakrąmenlus” ir boti 
kurį bažnyčios patarnavimą.

Aišku tečiaus, kad šitie Jakš
to (prelato Dambrausko) argu
mentai šauna visai pro šalį. Ji
sai sako, kad Martaus artimes
nieji neprašę kunigų Kretingo
je (kur Martus nunlirė) palai
doti jį “katalikiškai”, bet jisai 
negali užginčyti, kad jie prašė 
duoti nabašninkui vietos Kre
tingos kapuose. Tik kuomet 
Kretingos kunigai tą prašymą, 
atmetė, tai nabašninko lavonas 
buvo išgabentas į Klaipėdą.

Jakštas kalba apie laidojimo 
formą, kuomet ginčas eina apie 
laidojimo vietą. Jisai reiškia, 
visai nesumuša to priekaišto 
kunigams, kad per juos Martus 
negalėjo būti palaidotas tenai, 
kur mirė, bet turėjo būt išga
bentas į Klaipėdą.

Taip pat yra nevykęs Jakšto 
išvadžiojimas ir apie tai, kadi 
Martus nepriėmė katalikiškų 
“sakramentų”. Martus juk nė- 
mė nei protestoniškų “sakra
mentų”, o betgi Klaipėdos pro- 
testonai ne tiktai ne užtrenkė 
jo lavonui duris į savo kapines, 
bet ir palaidojo jį su visokio
mis iškilmėmis. Katalikiškos 
kunigijos netolerancija tuo bū
da yra aiški.

Jakštas ii’ “Draugo” redakci
ja galvoja taip, kad jeigu žmo
gus nereikalauja kunigų “sakra
mentų”, tai jie turi teisę po jo 
mirties nepriimti jo’ lavoną į 
kapines. Bet, viena, ‘kapines 
Jra ne kunigų, o visų žmonių. 
Antra, kunigai (Lietuvoje nepri
valo tarnauti ne tiktai kuriai 
nors sektai, bet kiekvienam 
žmogui, kadangi jie gauna al
gas iš valstybės iždo, į kurį mo
kesnius deda visi piliečiai.

Jeigu kunigus Lietuvoje už
laikytų vien tiktai parapijonys, 
tai jie galėtų atsisakyti tarnaut 
pašalimoms žmonėms, bet da- 
bar jie to negali . Kiekvienas, 
kas lik Lietuvoje gyvena, prisi
deda prie kunigų užlaikymo, 
tcdel kiekvienas turi teisės rei
kalauti, kad jie atidirbtų jam už 
tai. Jeigu gi kunigai nori lik
tai pinigus imti iš žmonių, o 
nenori dirbti jiems, tai jie yra 
parazitai ir, kaipo su tokiais, 
Lietuvos liaudis turi kovot.

Viena iš dviejų ar Lietuvos 
kunigai žiuri į save tiktai kaipo 
įkaiti tikros sektos tarnus —ar 
jskaito save visos visuome
nės" tarnais. Pirmam atsitiki- 
nijp jie neturi teisės reikalauti, 
kad valstybė mokėtų jiems al- 
ga$; antram atsitikime jie ne
turi teisės atsisakyt duot pa
tarnavimą kiekvienam žmogui. 
Bet imt pinigus iš visų žmonių 
(t. y. iš valstybės) ir kartu at
sisakyt tarnaut ne savo sektos 
nariams—negalima. Lietuva to 
ilgai nepakęs.

Iš KLAIPĖDOS.

Rinkimai į (Lietuvos Respub
likos Seimą paskirti Klaipėdos 
krašte kartu su visos Lietuvos 
rinkiniais 12 ir 13 d. gegužės 
mėnesio.

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų.
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

/ z .................... ....................

[Tęsinys]

Gavus L. S. D. P. Vilniaus 
konferencijos sprendimą delei 
sujungimo Rygos org. su vietos 
Latvijos S. D. D. Partijos or
ganizacija, mums tuojau teko 
minėtas sprendimas vykinti. 
Susidėjome, pasilikdami sau tei
ses: 1) kurti savas kuopas agi
tacijos, propagandos sekmin- 
gesniam vystymui; 2) suvieno
dinimui s.-d. darbo lietuvių 
darbininkuose turėjome teisės 
sudaryti jungiantį musų kuo
pas centrą, kurs oficialiai buvo 
pavadintas lietuvių darbininkų 
“Kultūros Centras”; 3) musų 
sekęija turėjo teisės dalyvauti 
visų vietos organizacijos spren
džiamųjų ir vykdomųjų organų 
(rajonų komitetų, konferenci
jų, Rygos komiteto ir konferen
cijos) rinkimuose; 4) Latvijos 
s.-d, Rygos org. aprūpina lietu
vius visa einamąja literatūra ir 
1.1. šitokiomis sąlygomis mums 
teko susidėti su Rygos latvių 
s.-d. organizacija.

\ • 1

Darbas vystėsi gerai ir sėk
mingai. Jis butų buvęs dar 
sėkmingesnis, jei vietoje būtu
me turėję daugiau tam darbui 
dirbti žmonių. Bet ir prie esa
mųjų sąlygų Rygos lietuvių sek
cija turėjo virš 30 slaptai or
ganizuotų kuopų su 400—500 
narių. Jos “Kultūros1 Centras” 
rinkosi reguliariai ir niekuo
met nestokuodavo darbo. Mums 
tuomet rūpėjo ne tik išplėsti 
organizacija, bet ir pagilinti jos 
narių sąmonė, išvystyti narių 
iniciatyva, orientuoto ir susi-’ 
tvarkyti taip, kad veiklesnieji 
draugai viską atliktų patys.

Einamaja literatūra mes bu
vome patenkinamai aprūpinti. 
Atsišaukimų lietuvių kalba bu
vo išleista keli šimtai tuksian
čių einamaisiais ir kitais klau
simais. Iš tų atsišaukimų mi
nėtini: 1) “S.-d. platforma rin
kimams į Rusijos Durną” — 
15,000 ekz; 2) ‘‘Soc.-dem. par
tijos programas minimuin” — 
10,000 ekz.; 3) “Latvijos s.-d. 
partijos statutas”, ir kiti. Be 
to Rygos lietuvių “Kultūros 
Centras” buvo pavyzdingai or
ganizavęs L. £>. D. leidžiamos 
literatūros platinimą, būtent 
laikraščių “Naujosios Gadynės” 
“Žarijos” is “Skardo” (būdavo 
išplatinama į 5(M) ekz.; žodžiu, 
Rygos organizacija buvo viena 
pavyzdingiausi; lietuvių darbi
ninkų organizacijų.

Minėtina dar ir tai, kad “Kul
tūros Centras” gyvai dalyvau
davo Rygos lietuvių visuome
niniame gyvenime. Turėdami 
gerai sutvarkytą org. “Kultū
ros Centras” buvo paėmęs savo 
kontrolėn lietuvių švietimo 
draugiją “žvaigždę, kurios 
darbuotė: mokyklų, kursų stei
gimas visai priklausė nuo musų 
slaptai veikiančio, niekam ne
žinomo “Kultūros Centro”. 
Mus tuomet imdavo pagundos 
tą kontrolę praplėsti ir ant

kitų legalių draugijų, bet slo- 
kavome paiegų ir tekdavo su
silaikyti nuo vykinimo tų su
manymų. Visą šitą darbą mes 
daip sutartinai dirbome, kad 
nieks mums nedrįsdavo pri
mesti “legalizmo”, ir “likvįda- 

(vinio” darbininkų sąmonės. 
Matomai V. Kapsukas šilo ne
žino, — jei jis tai žinotų, jis 
senai butų mus pasmerkęs kai
lio ‘menševikus”, “išdavikus” ir 
1.1. Jis nežino dar ir to, kad 
po 1907 m. Rygos darbininkai 
visą savo darbuotę buvo perkė
lę į “Giedros” draugiją, kuri 
nedavė užgesti jų minčiai, už
ėjus sunkiai Stolypino reakci
jai. Jei jis tą ir žino, aš esu 
tikras, kad jis nedrįs išsižioti, 
nes tą “legulizmą” tuomet pa
laikė patys bolševikai. Kuo
met Vilniuje ir kitur musų 
draugai, slėpdami nuo reakci
jos likučius sudaužytų, iškri- 
kintų darbininkų eilių, išsitar
davo, kad ir legalus darbas yra 
nevengtinas, tuomet “extra re
voliucionieriai” ir po šiai baltai 
dienai primena jiems “išdavys
tes”. • .
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Mano pirmajai “bolševizmaš” 
Kalbėdamas apie Rygos L. S.

D. P. organizaciją “Kūdikėlis 
nekalčiausis” sako: “tuomet jis 
(suprask Bielinis) skaitėsi pol- 
ševikas”. Pažiūrėsime,. kokš aš 
buvau “bolševikas*’

Mums susidėjus su Latvijos 
s.-d’. partijos Bygos organizaci
ja —7tai buvo 1906 metų pa
baigoje, — teko ir mums da
lyvauti frakcijų kovoje ir nusi
statyti vienon ar kiton pusėn. 
Ginčas ėjo organizacijos spren
džiamose ir vykdomose įstaigo
se, — man jose teko dalyvauti 
ir tie ginčo klausimai dar šian
diena yra gyvai mano atmin
tyje. Vienas svarbiausių gin
čo abjektų buvo “ginkluoto su
kilimo” klausimas.

Taip vadinamieji “bolševikai” 
(leelineeki) — 1905 m. spalių 
revoliucijos padaras gynė tą 
nuomonę, kad revoliucija Ru
sijoje galima organizuoti ir pa
daryti su pagalba ginkluotų 
burių (kaujas organizacijas), 
todėl jie siūle visą domę kreip
ti tų burių organizavimui.
Vadinamiems “bolševikams”

buvo daug pamato šitas klau
simas kelti todėl, kad prie Lat
vijos s.-d. partijos ckzistavo 

ginkluoti buliai ir kuopelės 
kariuomenėje (Ust-Dvinske ir 
kit.). Tų organizacijų atstovai 
ir atsakom i ngieji žmonės įei
davo į visas org. įstaigas ir te
nai reikalaudavo vis daugiau 
ir daugiau lėšų minėtoms or
ganizacijoms: ginčas tuo bud u 
badavo neišsemiamas.

“Menševikams” tekdavo iš
rodinėti, kad revoliucijos ne
padarys slaptai organiziioti, 
ginkluoti buiHąi ,kad visą do
mę reikia kreipti į darbinin
kų klasines organizacijas ir 1.1.

Ketvirtadienis, Bal. 19, 1923

Todėl menševikai stodavo už
tai, kad ginkluoti būriai reikia 
paleisti, įneš neapsimoka aikr 
voti energijos ir lėšų tokioms 
organizacijoms.

Šito ginčo bėgyje man tek
davo palaikyti tik “menševi
ką” arba tikrų marksininkų 
ginama pozicija, nes ji buvo 
sveika ir liuosa nuo bolševikiš
ko, revoliucinio romantizmo.

šitos minties laikėsi ir seni, 
užsitarnavusieji organizacijos 
darbe partijos nariai. Menše
vikų pozicija ypač sutvirtėjo 
1907 m., kuomet musų “kau
jas” (kovos) organizacijos pa- 
kry|x> terroro pusėn, kuomet 
jos pradėjo daryli “eksesus” 
(ekspropriacijas), kurioms 
nieks iš musų nepritarė. Kad 
giiikluotą burių pagalba nepa
darysi revoliucijos, mums bu
vo aišku dar ir iš to, kad pati 
1905 m. Rusijos revoliucija pla
ningai ėjo tik pakraščiuose: 
Latvijoje, Kaukaze ir kit., pa
čioje gi Rusijoje, ypač kaime, 
mes matėme tik bangas agrarįtV 
nių sumišimų, — kas, žinoma, 
buvo vienas musų stipriausių 
argumentų prieš tų laikų “bol
ševikus”.

Taipgi iš pasakyto aišku, kad 
bolševikų ĮX)zicijo,s Rygos lai
kotarpiu man palaikyti ir Tem
ti neteko. Iš kur V. Kapsukas 
ima savo tvirtinimus, patsai 
Mahometas turbut nežino. Jo 
tvirtinimai tai įvairių pliotUi 
tvirtinimai, pasemti iš tų žmo- 
lių, kurie nenusivokia kame, iš- 
iikrųjų, buvo skirtumas tarp 
tųdviejų frakcijų. Mano nusi
statymas, j/ad L S. D. P. Ry
gos org. turi susidėti su Latvi
jos vietos organizacija ir tuo 
pačiu įeitų f Rusijos S .D.o D. 
Partiją ir gi, nebuvo bolšcvisti- 
nio nusistatymo pasekmė. Man 
tuomet teko vadautis lik darbi
ninkų judėjimo praktikos sėk
mėmis, bet ne teoretiniais išve
džiojimais vienos ar kitos s.-d. 
frakcijos. Rygos L. S. D. P. 
organizacijos veikimo, nei jos 
nuotikių V. Kapsukas nežino,— 
nežino todėl, kad jam tenai ir 
būti neteko. Man tuo tarpu bu
vo lemta išgyventi Rygoje dau
giau nei dešimtis melų jr pa
žinti visas vietos musų dar
bo smulkmenas.

(Bus daugiau)

Roselandiečiui.— Žinutė per
daug asmeninio pobūdžio. Ne
dėsime.

Ten buvusiam. — Tokios ži
nios laikraščiui netinka.

M. K., Springfield. — Adre
sas: Lilbuanian Lcgation, 1925 
F Street N. W., Washington, 
D. C.

J. K—kui, Harvey. — Galite 
gauti “Naujienų” knygyne. Kai
na $1:50.

Politechnikumą kai kas sva
joja Klaipėdoj steigti, kaipo 
Kauno universiteto dalį. Pato
gumai to sumanymo, tokie — 
Klaipėdoj butų tokiai įstaigai 
ir praktikos užsiėmimams 
vietų ( Uosto, celiulozos dirb» 
tuvese).

Vertė J. Lapas.I. ^ERGIEJEV

Grietinė.
[Pasakėlė]

Nusisamdę popas darbininką. Ėmė tas 
jaunikaitis ir pamylėjo popo dukterį, kuri 
pradėjo savo mylimąjį grietine penėti.

Popienė pradėjo rūstauti: kur dingsta 
grietinė?

-—Tėvai, — sako jinai popui, — musų 
grietinė dingsta, aš nebeturiu nei kuo bal
tinti kopūstų; matyt, čia kbks ’ftigis atsi
rado.

• —tDųok man kibirėlį, nunešiu aš baž
nyčion. Tenai bus saugiau.

Ih’ipylė ĮX>i>ienė kibirėlį Smetonos*, nu
nešė jį popas bažnyčion ir padėjo po šven
to Mykolo stovyla.

Darbininkas nusiminė ir savo myli
majai sako:

—(Norėtųsi man, mylimoji, grietinės 
paragauti.

—Iš kur-gi imsiu? Tėvelis ją nunešė 
bažnyčion ir padėjo po švento Mykolo sto
vyla. •

— Duok man bažnyčios raktus, aš pats 
nueisiu.

Davė popo duktė darbininkui raktus. 
Nuėjo jis bažnyčion, kibirėlį ištuštino, ir 
kad nieks nedarytų įtarimų, ištepė grietine 
Šventam Mykolui usus ir barzdą, bažnyčią 
užrakino ir išėjo.

Ryto metą nueina popas bažnyčion, 
žiuri — kibirėlis tuščias. Žvilgterėjo j My
kolo stovylą — jam barzda aptaškyta Sme
tona. j

A-a! Mes kaitinome tai vieną, tai 
kitą, o grietinę štai kas valgo!

Paėmė popas stovylą, trenkė į grindis 
ir stovyla subyrėjo. Išsigando popas, pasi
griebė kibirėlį ir parbėgo iitfTno.

— O, dusele, sudaužiau šventą Myko
lą, — grietinę jis valgo. Aš pats jį sučiu
pau — tik spėjo uždaryti burną, visą barz
dą grietine išsibuzojęs.

Blogai tu, levai, pasielgei, — sako 
popienė, »iž tai turėsi atsakyti.

Susimąstė popas, nubudo.
—Liko tiktai viena išeitis, — sako jis 

popienei, — kepk pyragaičius, aš keliausiu 
į šventas vietas atgailos daryti.

—Keliauk, tėvai, keliauk.
Prikepė popienė pyragaičių, pasiuvo 

tarbą, ir popas iškeliavo. s
. • J I
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Eina popas keleliu ir susitinka žilą, 
vyžopi apsiavusį, nedidelio ūgio senelį.

—Kur keliauji, popai?
Keliauju į šventas vietas atgailauti, — 

sako popas.
—įEiva kartu!
Ėjo juodu kartu, keliavo, kol išalko. 

Pasisėdo užkąsti. Senelis sako:
—Padaryk gerą darbą, popai, pasigai

lėk senelio: nueik ir atnešk vandens, nes 
noriu gert.

—Ką tu čia manai, seni, argi pritinka 
siųsti popą vandens atnešti? Eik pats.

Senelis pats nuėjo atsinešti vandens. 
Seneliui keliaujant, popas jo tarboje paste
bėjo tris plotkelius.

—Kaip tai gali būti? Aš, popas, turiu 
tik du, o jis tris!

Iki senelis grįžo, popas vieną jo plot- 
kelį suvalgė.

Atsinešė. senelis vandens ir apsižiūrė
jęs pastebėjo, kad stoka vieno plotkelio.

—Ar ne tu, popai, paėmei mano plot- 
kelį?

—(Ar daug tu jų turėjai?
—Buvo, trys, o dabar lik du.
—'Negali būti: aš, popas, turiu tik du, 

iš kur gi tu galėtum turėti tris?
Keliavo, juodu toliau. Tamsios nąk/ies 

laiku priėjo juodu ežerą.
Už ežero matyt šviesti. Senelis sako:
—Ką, popai, darysiva?
—Ką darysiva! Reikią lenkti ežeras.
—Kaipgi jį aplenkti? Ežeras didelis.
Priėjo senelis prie kranto, persižeg

nojo, pasistojo ant vandens ir eina kaip 
sausa žeme, o popas paskum seka. Išėjo 
senelis kiton .pusėn ežero į krantą, o popas 
pačiam ežero vidury ima skęsti, barzda 
jau siekia vandenį.

a (Bus (Lupiau)

V. M. Svajūnas.

Gyvenimo slaptybės ir 
begalybės.

Jus, gyveninio slaptybės, 
Didžiai stebinai mane. 
Ju,s pasauliai, begalybės! 
Aš skęstu jūsų klane.

Pamilau aš žydrą dangų, * 
Del slaptingų jo gelmių, 
Tą, kur plaukia amžių bangos 
Iš ‘bepradinių versmių.

Pamilau dangaus slaptybes, 
Taip pritraukiančiais visus, 
Ir pasaulio begalybes 
Kur negal apimt žmogus.

i

Mano mintys ten nuskridę 
Slaptybes nori surast. 
iNesių*a(ię atgal skrido 
Ir pasakė: — Nieks n’atras!

Mariamjx)le
1922 II 26 Z
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nasaulis žino, kad Rtescfeserijos

| KORESPONDENCIJOS
stemos. Dvarai, fabrikai grą
žintai kapitaJūstams. Bakų 
nafto šaltiniai ir kitos naturalės 
Rusijos turtų versmės išnuo
mota Amerikos, Anglijos, Vo
kietijos ir kitų šalių privati- 
niems kapitalistams. Taigi pa
sakymas, kad komisarams tik 
tol komunizmas praktikoje bu
vo reikalingas, kol jie įsigalėjo 
visiškai nėra prasilenkimas su 
tiesa. Žinanti dalykus sako, 
kaiti Kapsuko, Angariečio, Ra- 
siko, Valaičio veikimas, kaipo 
tokis, Rusų valdžiai daugiau 
nėra pageidaujamas. Sakoma, 
kuomet lietuviai bolševikai Ru
sijoje prašė valdžios, kad juos 
Rusija pripažintų kaipo darbi
ninkų atstovus, tat jiems buvo 
atsakyta, kad juos tik buom<’ 
tokiais pripažins, kai jie gaus 
įgaliojimą nuo Lietuvos val
džios.

Antras dalykas, aš nemanau, 
kad pil. Bimba butų kompc- ; 
tentiškas 
klausimą spręsti. Jeigu law- 
renciečiai nori sužinot apie Ru-

CEDAR RAPIDS, I0WA.

Balandžio 7 dieną vietos bol
ševikai buvo surengę šokių 
karą. Nesugriebė, matyt, 
resnės muzikos, tai lirlino 
monika. Nekoks balius su 
kia muzika.

—Šiame miestely lietuvių 
nedaugiausiai gyvena, ir tie pa
tys vieni kitais neišsitenka.

— Del munšaino darymo ne
senai areštuota vienas lietuvis, 
M. l*ašakarnis. Iki įvyks teis
mas, turėjo užsistatyti 
1000 dolerių kaucijos.

— Lietuvis Orinčius sumu
šė savo žmoną su garine “pali
pa,” taip kad moteriškę reikė
jo gabenti į ligoninę. Orinčius 
už tai pasiųsta kalėjiman vie
niems metams. Tai vis munšai
no vaisius. —Muzikantas.

Kritika ir
Polemika

NORKAUS ATSAKYMAS LAW- 
RENCE’O BOLŠEVIKAMS.

Gerbiamąją “Naujienų” Re
dakciją prašau Įjataflpin|ti se
kantį:

Šiandien man tajx) įteiktas 
atėjęs iš Ne.w Yorko lawrencie- 
čių per Bostoną apdraustas siųs
tas sekantis laiškas:

Ląwrence,. Mass.
Kovo 28, 1923.

“’PiL K.- Norkuj 
255 Broadwa.j{ 
So. Boston; Mass

x “Gerbiamasis: t
“Kovo 20 <1. La\vrence’o san- 

dariečių kuopos surengtose 
Tamstai ir p. Ivaškevičiui pra
kalbose Tamsta iškoliojai lie
tuvius bolševikus Lietuvos Ju
dais ir apmelavote Sovietinę 
Rusiją, iškraipydami faktus 
apie ją. Ant vietos atsakyti į- 
Tamstos kalbą buvo negalima, 
nes nuo tų pačių pagrindų, nuo 
kurių Tamsta kalbėjote, buvo 
pareikšta, kad norintis gauti 
balsą pirma turi padėt ant sta-

“Kad parodžius Tamstos kaly
bos (ir abelnai buržuazinių 
tautininkų kalbų apie bolševiz-1 
mą) netaisingonią, Lawrenee’o 
ALDLD., ADPLS., ir LMPSA.

kuopos šiuomi kviečia Tamstą 
į debatus, rengiamus ant ne- 

• dėlios, balandžio 15 d., 2 vai.
po pietų, Lawrence’o Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėj, 41 Bcr- 
keley S*t., Lawrence, Mass.

Debatams tema: "“Lietuvos 
'išganymas Bolševizme”.

Bolševikų pusę gins d. A. 
Bimba.

• Visas debatų lėšas, įskaitant 
ir Tamstos kelionės — iš Bos
tono ir atgal, apmokės viršuj 
minėtos kuopos. \

Jeigu Tamsta nenorėsite arba 
dėl kokių nors kliūčių negalėsi
te patys atvažiuoti, tai galite 
atsiųsti savo vieton p. Ivaškevi
čių ar ką kitą.

Rengiamų debatų reikalu 
siunčiame laišką ir Lavvrence’o 
sandariečh; kuopai.

■Lauksime atsakymo.
A. K. Moreinkevičia 

Komisija:
M. Stakionis
K. Romandiene | 

Sta 12 Box 457 
Lautence, Mass”

Pirmas dalykas, subolševikė- 
jusių Lawrence’o lietuvių drau
gijų nartai, per klaidą, per ne-' 
žinojimą ar žinodami tyčia 
prasilenkia su tiesa rašydami 
apie “sovietinės ^Rusijos apnie- 
lavimą”. A^tik pasakiau, kad 
Amerikos lietuviai bolševikai 
nežino ką daro giedodami “se
renadas" apie Rusijos rojų. 
Mano pasakymas, kad dabarti
nė Rusijos valdžia yra prakti
koje grynai kapitalistinė, tik 
prisidengusi komunizmo lape
liais, visai nėra sovietų Ru
sijos apmclavimas. Juk visas

I sijos bolševizmą iš pil. Bimbos 
lupų, tat tegul jie jį pirmiau 
pasiunčia į Rusiją, o kai jis ke
lis mėnesius ten išbuvęs sugrįš/ 
ir jeigu tiesą apie Rusijos bol
ševizmą skelbs, tat pasakys ta 
patį, ką aipsilankę Rusijoje par 
sakė buvę lietuviškų bolševikų 
apaštalai Karalius ir kiti. Ex- 
bolševikus, mačiusius IVusijos 
gyvenimą, musų lietuviškiM^Į- 
ševikai dagiau nestato savo 
‘persitikrinmų” gynėjais.. .

Trečias dalykas, aš neesu pil. 
Ivaškevičiaus anteprenioras ir 
negaliu jį siuntinėti. Jeigu ju
myse yra liek daug noro turė
ti debatus su bostoniečiais, tat 
jūsų kaimynystėje yra adv. F. 
J. Bagočius, (kurio adresu man 
įlaišką siuntėte) ir jeigu jis su- 

iks su jūsų išstatomais lyde
riais debatuoti, tat jums butų 
sveikiausia jo nuomonę apie 
Rusijos bolševizmą išgirsti.

Kai dėl pačios debatų temos 
“•Lietuvos Išganymas Bolševiz
me”, turiu pasakyti, kad čia yra 
šiek tiek teisybes, ir štai kanie: 
Neragavusieji bolševizmo žmo
nės labai daug svajojo apie jį. 
Tik tie Lietuvos žmonės svajo-

iN/AUJl-TjlNUty

jo apie bolševizmą, kurie jo ne
patyrė ant savo kailo Rusijoje, 
arba okupuotoj Lietuvoj. O 
kadangi Lietuvos valdžia nuo 
1918 iki 1923 metų suleido 
Lietuvą desėtkus, tuksiančių Re- 
sefeserijos gyventojų, mačiusių 
bolševizmą dienomis ir nakti
mis, tat tik šis apsireiškimas 
išganė Lietuvą nuo bolševizmo. 
Nes beveik visi iš Rusijos į Lie
tuvą sugrįžę žmonės atvyko su 
gyvių nugraužtais kaklais ir 
visi,—lietuviai, žydai ir rusai— 
sakė Lietuvos žmonėms, kad 
saugotųsi bolševizmo, kad stip
rintų savo nepriklausomą Lie
tuvos respubliką, kurioje yra 
daugiau duonos, laisvės ir tvar
kos ir geresnis gyvenimas dar
bo žmonėms negu Rusijoje.

Tie skurdėjai ir vargo pelės, 
darbinikai, kurie po 4—5 me
tus išgyveno Resefesarijoje su
grįžę į Lietuvą savųjų buvo 
dausinėjami:

—Na, kaip gyvena musų bro- 
iai darbininkai tame garsiame 
Rusijos rojuje?

—^Pasižiūrėkit, kaip mes at
rodom ir žinosite, — atsakyda
vo atkeliavę iš Rusijos ptisgy-

tilpo autografas Resefeserijos viską kas savo, o plakasi prie 
užsienio reikalų ministerio Či- [ svetimųjų, kurie to plakimosi 
čerino, kur minėdamas Lietu
vos nepriklausomybės penkių 
metų sukaktuves čičerinas ra
šo:

“Senovės Lietuvių tauta, ser
gėtoja seniausiųjų tautinių pa
davimų ir slavų-lietuvių gimi
nės poezijos, po ilgos šimtme
čių eilios pati savo likimą pasi
ėmė į savo rankas.

“Tauta, kuri pati darbuojas 
ir negyvena kitų tautų išnaudos 
jimu, negali žūti. '

“•Šimtmečių bėgyje svetim
taučių general-gubernatoriai ir 
svetimieji dvarponiai slėgė ir 
engę darbštų, atkaklų darbe, lie
tuvių valstietį, bet jojo valanda 
išmušė. ’ Nesiekdama kitų lais
ves ir teisių Lietuvos Respub
lika yra bu linu elementu tvir
tiems santikiam nustatyti Rytų 
Europoje. Rišantys ją su So
vietų Federacija draugingi san- 
tikiai jau atnešė daug mąudos 
abejom šalim ir pasiliks ir atei
tyje tvirtu uždėliu visuotinos
aikos.— Georgij čičerin.”

Stebėtina, kaip kili apduję 
lietuviai yra pripratę niekint

visai neužgiria. Lietuyiški 
lenkomanai ir subolševikėję lie
tuviai skelbia, kad Lietuva ne
gali pati viena išsilaikyt nepri
klausoma, gi tuo pačiu laiku 
lenkai žino, kad Lietuva turi 
gabesnių valstybės vyrų negu 
Lenkija ir kad beveik visas len
kų ministerių kabinetas susi
deda iš išsigimusių Lietuvos 
bajorų, o tuo pačiu laiku pati 
Rusijos valdžia senai pripažino

bene

va- 
ge- 
ar- 
to-

žinoma, kad
Amerikos lietu- 
Rusijos rojui) 

Bet visi jie

Ijcšatiška i Rusi j os

S

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui sav«/>" 

y/ giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Homcric geg. 5; geg. 26; birželįo 16; 
Majestic balandžio 21; geg. 12; birž. 2 

(Pasaulio didžiausis laivas)
OlympBę Apr. 28; May 19; Bjrž. 9f
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y. Plymjouth-Cherbourg. Hamburg 
*Manchuria bal. 19 — Mongolfą geg. 3

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

■ t Red Star Line
N; Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Zeeland bal. 25; Lapland geg. 2; 
Belgeland geg. 16; SI. Poul birz.; 6;

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

PASAŽIER1Ų SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

♦

viai žmonės.
Taigi patys Resefeserijos gy

ventojai suleisti į Lietuvą at- 
grąsino Lietuvos žmones nuo 
bolševizmo.

Visiems yra 
kelios dešimtys 
vių nuvažiavo 
laimės j ieškoti,
ten rado ‘komunistišką” kapita
lizmą ir clarbininkų skurdą. 
Patekę iš Rusijos į Lietuvą jie 
tuno ir džiaugiasi, kad gavo 
liuosiau atsikvėpti ir susirado 
geresnį duonos kąsnį. Rusijoje 
pamatė, kad jų neprašytas ad
vokatavimas RusUjai visiškai 
nereikalingas, o Lietuvon atvy
kę gėdijosi savųjų, kad būdami 
Amerikoj lošė kvailių rolę.

iNors subolševikėję lietuviai 
skelbia, kad Lietuvos išganymas 
bolševizme^ bet ‘ iRiesefleserijols 
valdžia skelbia kaip lik atbu
lai, o būtent atiduoda Lietuvos 
žmonėms kreditą, kad jie išsi
kovojo nerpiklausoniybę ir kon
statuodama tą faktą pripažįsta, 
<ad Lietuva, kaipo tokia, savys- 
oviai g/vendama negali žūti. 

Vasario 25, 1923, Kauno ru
sų dienraštyj’e •‘'(Echo'’ (Aide))

valstybę ir žinodama, kad Lie
tuva nenori bolševizmo, jo per 
gvoltą jai ir neperša. Vien tik 
draugingus santykius Rusija su 
Lietuva nori palaikyti ir skai
tosi kaipo lygus su lygiu.

Lietuvos žmones išsikovoję 
nepriklausomybę siekia daugiau 
laisvės ir lygybės. Jieireikalin
gi pagelbos. Bet tik tokia pa- 
gelba neša naudą, kuri teikiama 
kaipo lietuvių—lietuviams, be 
Varšuvos ar Maskvos tarpinin
kavimo. —Kastantas Norkus. 
Chicago, 14’1., 
Bal. 14, 1923

NORTH^ERMAN 
---- LLOYD ■ 

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams “ 

Lietuvoje
per

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

atsišaukite
North German Lloyd

400 N. La Šalie St., Chicago, III.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

“Vakar vėlė jot kol JUS SUŠILOT — šiandien mirkymas užima „vieta velėjimo
Del visos dienos velėjimo metodo—mirkymas, virinimas arba dėl skalbimui mašiny.

Putos Šio Naujo Muilo Išima
Visus Purvus Lauk

3

PARIS . Ralandžio 25
CHICAGO ..................................... Balandžio 28
LAFAYETTE ............................. Geg. 12
ROCHAMBEAŲ ......................... Geg. 31

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

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba J kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagoa ofisas 133 N. Dearborn St.

AUJOS MADOS MUILU VISAS PURVASSU ŠIUO 
SKALBINIUOSE IŠIMAMAS LENGVAI — SAUGIAI

SU šituo naujos mados miniu, mirkymas 
užima vieta velėjimo.

Paprastas mirkymas šiose didelėse ir nuo
lat besilaikančiose puotose, pasi'liuęsuoja vi
si purvai. Net ir tose vietose kur purvas 
yra labai įsigėręs — sėdynėse ir keliose vai
kų žaidimų rūbuose, rankogalių kraštai ir 
apykaklės vyrų marškinių reikalauja tik 
mažo velėjimo.

Senas būdas plovimo reikalauja nuolatinio 
velėjimo — muilinimo vienur ir kitur ant rū
bų, o paskiau velėjimo — jau senai prany
kęs metodas. Jis buvo labai alsinantis ir 
taipgi buvo nesveika skalbiniams. Bet tai 
buvo tik vienatinis, būdas išplovimui skal-

Jus nereikalaujate vartoti jokio muilo 
pauderio su Rinso. Jis užiinia vietą dide
liam šmotui muilo visokiam plovimui. Jis 
atlieka visą darbą. Rinso yra išdirbamas 
išdirbėjų Lux, didžiausių muilo išrdirbėjų 
pasaulyje. Jis yra labai puikus muilas silp
noms šeimynoms, jis yra tinkantis visokiafri 
ploviniui — jis yra labai lengvai ir saugiai 
vartojamas, 

f
Visos grosernės ir depart amen tinęs krau

tuvės turi Rinso dviejose mierose — papra
stos mieros ir didelį naują pakelį. Gaukite 
Rinso šiandien. Lever Bros. Co., 164 
Broadway, Cambridge, Mass.

Jei Jus turite skalbimui 
mašiną

Daba;’ Rinso tą viską permai
nė. Jis yra turtingas ir grynas 
muilas, bet jis taipgi yra ir ne- 
macnus, kad mirkymas jo di
dėlėse ir besilaikančiose putose 
užima vietą velėjimui.

Tik vienatinė vieta kur jus 
turėsite velėti, tai ten kur pur
vai yra 'labai įdevėti, ‘ net tas 
vietas jus turite velėti mažai.

Kur šis mažas vėlėjimos yra 
biskį reikalingas tik užpilkite 
biskį sauso Rinso. Labiausiai 
suteptos vietos tuojau pranyks.

IŠTIRP
TIK ištirpyk Ri 
vandenio puode, 
tą košę. Pripilkit
nu vandeniu kol tu 
Supilkite jūsų 
kiau sudekit

\. \

^VARTOK - MIRKYK 
ančiame 

/hite kie- 
m>u drurig- 
Is puspilnis.

i tub. Pas- 
Bu-

ŠVEDIJOS M 
AMERIKOS Jsa*

LINDA
’)[ LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoj u
S. S. KUNGSHOLM Geg. 5; Birž. 19 

Gegužio 12; Birželio 9
S. S. BJžOTTNlNGHOLM,

S. S. ST(JcKHOLM April 26, May 29 
Trečios klesos kainos: 

iki HAMBURGO >103.50, iki 
DANZIGO ir RIKIAVOS $106.50

I LI'EPOJŲ ir MEMELI.......  $107.00
S\i d a mokėjimu $3.00 taksų

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pa sporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Lino, 70 E. Jack- 
son St., Chicago. III.

Šie skalbimo mašinų išdirbėjai sako, 
kad vartotuinėt Rinso jų mašinose — 
Apox, Bluebird, Coffield, Gainaday, 
Gentz, Haag, Horton, Laund-Dry-Ette, 
Meadows, “1900” Cataract? One Minu
te, Rotarex, Sunnysuds, Surf, Trojan, 
Vogs.
Šitie vyrai pataria publikai, kad varto
tų Rinso jų skalbimo mašinose, taip kaip 
audinių išdirbėjai pataria publikai, kad 
plautų savo audeklus ir skalbinius su 
Lux.

“Mes bandėme Rinso ir kitus 
muilus — daugelis jų geri — mu
sų mašinose, bet pilnam užganedi- 

. nimui mes rekomenduojame Rinso”. 
štai kų prezidentas iš Rotarex 
Kompanijos rašo.

Prezidentas iš Laun-Dry-Ette 
Kompanijos rašo: “Mes neradome 
mažų muilo šmotukų plaukiojan
čių ant paviršio vanderflo musų 
bandyme Rinso, kaip mes radome 
kituose muiluose. Dvyliką minu
čių abelnai užėmė operavimui su 
Rinso ir nei vieno gabalo nereikė
ję velėti”.

pusvaalnctj). Paskiau išgręžkite 
juos.

Su Rinso jus nereikalaujate vi- • 
rinimo, bet jei jus norite virinti ju- 
sų vatinius baltinius, įpilkite, už
tektinai Rinso košes į jūsų katilų, 
kad gavus užtektinai putų. Jei 
jus turite skalbimui mašinų, varto
kite užtektinai Rinso košės, kad 
gavus užtektinai putų. Rinso pu
tos tik reikalingos skalbiamose 
mašinose. .

stj skalbinius.
ad putes visuomet bus 

jei irgobiniai yra sudėti, jei ne, 
tąi. ėkite biskį daugiau Rinso 
kaišęs. Palikite skalbinius mii’kytį 
vienai valandai — jei norite ir visą 
naktį. (Dažytus skalbinius, su
prantama neilgiau laikykit kaip 
SU RINSO JUS NEREIKALAUJATE JOKIO KITO MUfŪO

k it tikrais

naujas muilas kuris 
atlieka Visa darba
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Sveikatos Dalykai
Persileidimas.

(Moterims skaityti)

Rašo Dr. A. Montvidas
1821 Wabansia Avė.

to-Persileidimų skaičius yra 
kis didelis, kad apie juos reikia 
kalbėti viešai kaip ir apie kitas 
pavojingas ligas. Moterys neži
no savo kūno sudėjimo ir ne- 
permato didelių pavojų savo 
sveikatai ir gyvybei iš persilei
dimų, nors karts nuo karto gir
di, kad ta ar kita -moteris mirė 
arba sveikatos neteko.

Persileidimai su-lyg savo atsi
likimo dalijasi į dvi rųši: spon
taniniai, lai yra savaime atsi
tinkanti, ir dirbtini arba krimi
naliniai.

Gydytojas turi žinoti, kaip 
gydyt kokiame atsitikime, bet 
moterys privalo žinot, kaip 
apsisaugo t kad persileidimas 
neįvyktų. Daugelis moterų nori 
kad jis įvyktų ir šito tikslo at- 
siekimui kreipiasi į gydytojus, 
akušeres arba pačios ką nors 
daro, žinoma, jeigu kas pats* 
ieško sau ligos arba galo, tam 
nepatarsi. Vienok yra žinia, 
kad tos moterys, kurios grie
biasi dirbtinio arba kriminali
nio persileidimo yra nežinoji
mo aukos. Daugiau kūdikių 
jos negeidžia, ne& turi jau per
daug, arba paskutinyuk kūdikis 
yra da perjaunas. Skaito viso
kias slaptai platinamas knyg
palaikes, kuriose neva pamo
kinama. kaip kūdikių skaičių 
kontroliuoti, ir piklyda-mos tuos 

nemokšiškus patarimus, 
tiek neišvengia nėštumo,
tuomet daryt? Rizikuoja savo 
sveikatą ir gyvybę by tik persi- 
leidus. Atsiranda gydytojų ir 
akušerių, kurie sutinka patar
nauti, rizikuodami patekt į 
kalėjimą. Šitoks elgimąsi yra 
neprotingas ir nežmoniškas* 
šiame laike, kada daugybė dak
tarų žino ir gali suteikti tikrą 
būdą gimdymų kontroliavimui.

Moteris gali persileisti sykį ir 
kitą laimingai, bet kas tą užtik
rins? Keti persileiuhttH-i-visa.- 
dos priveda prie pūslės uždegi
mo, prie gimdos vidaus uždegi
mo, prie gimdinių vamzdelių 
puliavimo. Tenka sutikti mo
terų, kurios persileidžia po du 
-Mris kartus metuose. Pagal
vokite, kiek pinigo tai kainuoja 
ir kokia sveikata tų moterų ga
li būt. Jos galėtų visa to išven
gti, tinkamai apsisaugojusios 
nuo pastojimo.

Yra kita 'moterų k lesa pas 
kurias persi leidimas atsitinka 
spontaniškai — savaime. Prie
žasčių šitam daug. Vienos jų 
neišvengiamos, kitos išvengia
mos. Prie pirmųjų galima 
priskaityti širdies sugedimus, 
inkstų ligas, sifilį, tūlas anemi
jas (kraujo ligas), kužio ligą

plaučiu džiovų ir kt. Vienos tų 
ligų pagydomos, kitos ne. Kuo
met yra žinia, l^ud jos yra ir 
nėštumas be laiko bus pertrau
ktas, moteris turi apsisaugoti 
nuo pastojimo. 'Jei liga išgy
doma, kaip pav. sifilis, gūžio 
liga ir tūlos kitos, tuomet ji 
turi saugotis iki to laiko, kol

liga prašalinama, o lik tuomet 
lauktis šeimynos. Neprašalina
mose ligose moteris turi ant 
visados apsisaugo!i nuo kūdi
kių turėjimo, nes liga gali atsi
liepti į jos kūdikius, ir jos svei
katai ir gyvybei yra didelio pa
vojaus būt nėščia. Aš jau sykį 
rašiau, kad kiekviena mergina 
prieš ištekėsiant turėtų gaut 
žodį nuo patikėtino gydytojo 
apie savo sveikatų. Ar ištekėju
si moteris gali gauti ligas, ku
rių pirma ji neturėjo, todėl ji 
irgi nors sykį metuose turėtų 
būt išegzaminuota ir gaut pa
tarimų.

Gi tos moterys, kurios yra 
sveikos ir tampa nėščios, turi 
prisilaikyti šitų taisyklių, kad 
neį vyk t ų persileid i mas:

Vesti ramų gyvenimų be di
delių susijudinimų ir įsitempi
mo.

Miegot kietoj lovoj ir mam<- 
šlytis nedųug; x \

DauZtyro. oro ir margas, 
fengvaJk. valgi! kurio reikia im
ti nemažai.

Nereikia varžytis:
rėdalai turi kabot nud pečių ir 
būt liuosi.. A.

Miegot reikia nuo 8 iki 10 
vai. paroj ir duot pasilsį pro
tui, atmetant visokius rūpes
čius.

Vidurių liuosavimui neimti

nieko stipraus. Geriausia reikia 
vidurius liuosuot tuomet, gert 
mineralinio aliejaus stiklelį ei- 
nant/gult arba phonolpbthaleiYr 
plokštutę vieno grūdo kartų ar 
du dienoj.

Nereikia imti jokių naminių, 
patentuotų, negi aptiek o j pa
tartų vaistų, nes kartais jie pa-

(Kiro persileidimų. Ypač reikia 
/engti stricbnikos, ispaniškų 
in tįsių manganezo itverigerono 
Aliejaus. Net kilimas, kuris 
tankiai vartojamas slogoms, 
gali kartais būti persileidimo 
priežastim. Tiesa, nėra ne vie
no vaisto, kuris tikrai visuo

met padarytų persileidimų, vi°-
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nok tūli prie jo kursto. Todėl 
slogų ir kitokių ligų atsitikime 
nėščia moteris neturi gyflyt sa
vęs ir daktai4ii turi pasakyti, 
kad ji yfa nėščia. i/ J 

Jeigu atsiranda j^rsileidimo 
penktas, tuoj reikia jgiitl ir šaukt 
gydytoją, kuris kraRiiis Uoli su-

visi ap-

vis
Kas

TRECIAS METINIS IŠPARDAVIMAS
RICE’S KRAUTUVĖJ

2110-2112-2114 W. 22nd St.
Ketverge, Pėtnyčioje ir Subatoje

Bargenai kiekviename departamente. Su- 
taupysite .50 Star arba S & H stampos 
DYKAI. Sykiu su stampomis regulioriai 
duodamų su kuponais už pirkinius už dolerį 
ir daugiau musų krautuvėje.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas į vai
riaušių, ingiausių ir 

knygų-

KUPONAS
Atsineškite šį kuponą dėl gavimo 

dykai štampų
KUPONAS

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jys nesate patenkinti arba materijolas ap
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius.

Duokite mums paban

dyti ir persitikrinkit

Jei vieną syki pirksite 

nuo musų tada visada 

pirksite čia.

.... 25c

.... 25c
.....75c
.....50c
.... 50c
.... 50c
.... 15c
.... 75c
$1.00

.... 10c'
$1.00

.... 50c

.... 50c
.... 20c
.... 20c
.... 40c
$1.00
$1.50
.... 35c
.... 10c
...... 20c
...J 50c
..< 15c
.... 15c
....10c
.... 35c
..... 50c
....30c
....50c
....50c
.... 15c
$1.25
....25c
....10c
.... 15c
....25c
....15c
.... 75c
.... 10c
$1.00
.... 15c
....50c
.... 10c
... 30c
.... 10c
.... 30c
.... 25c
.... 25c
.... 10c

Pabandykite musų tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite

CompanyM. Levy
\Kampas 22os ir'State Street

Telefonai: Calumet

Amerikos Pilietis.....................................
Barbora Ubrika i.................................................
Darbas (romanas) ...... .............. . ................
Draugijų ir Organizacijų Evoliucija ............
Gludi-Ludi (eiles) ..............................................
Kas Išganys Liaudį........ ...................................
Kas Yra Socializacija..................... -...........
Macbeth (Drama) ..............................^....z..........

Macbeth (Drama) apdaryta..... .......................
Maratas ............. ..................... ............................
Mįslių Knyga.......................................................
Nuosavybes išsivystymas ........ .*......................
Palydovas ..... ..... i...........,............... ................

Pasakojimas apie Jėzų ......................................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) ..........................
Skaitymai ...............................................................
Socializmo Minties Blaivumas z..................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai ...... ..........................................
Padavimas pas įvairias tautas.......................
Paskendusis Varpas (drama) ........................
Aukso veršis (drama) ......................................
Spąstai (komedija) ............................................
Trimitas........... ........................................ ...........
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas ............
žemaitės Raštai............... ................................. .
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama) ...............................i...................................

Janonio Raštai....................................................
Kaip žmogus mąsto...........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas.......................... ...................
Lietuvių Soc. Dėmi deklaracija ........................
Lokis (lietuvių legenda) .................. ................
Moralybės Išsivystymas................................
Mulkių Apaštalas............... r...............................
Musų žinynas .................................................
Gera Galva...........................................................
Gyvuliu Protas..... ............... ....................... ......
Iš širdies ........ ..................... .......................
Kas yra taip, o kas ne taip.................................
Kelias į Socializmą ........................... .............
Kryžius (drama) ........ /......................................
Kur Protas (komedija) .... i...............................
šešiolika Kristų ............................ .................................
Slepemingoji žmogaus didybe ........................
Teisingos Paslaptis.......... .......... .............
Tėviškė..................... .................................................
Bludas (romanas)............... ...........  $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos............... ............   30c

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk moeny orderį arba čekį

Adresuok:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

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

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

3315 So. Halstcd St., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iii 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tcl. Yards 0632

i galvos skau

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

■JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja 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 n^rgėjimą žiūrėji
mo, ašarų ‘ 
dėjimą^ >

JEI jusų^bkl 
raudonavę ir akis raudonos.

.JEI nors
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

r'. 1801 So. Ashland Are.
/ kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virė Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Sępt intadieniais 9 r. iki 12 dieno*.

tfręčjimą žiurėji- 
ą ir galvos skąu-

bktkstienai nuolat yra pa-
ivę ir akjjs raudonos.
mažiausi^ bijojimas dide-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

atar-

skausmo.
Su musų

Lietuvių Dentistas 
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
, pasitarti su Dr. Ross. ' 
Dykai patarimai

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nūn 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Lirą
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dysią .

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

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Garsinkitės Naujienose
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Penkiolikos metu mergaitė 
nušovė savo suvedžiotojų

Laukė tris metus, kad atkerši
jus vyrui, kuris suvylė ją.

Anna 
Avė.) 
vyrui, 
metai 
ir ne-

Ištisus trejus metus 
Diadone (2620 iLowe 
laukė progos atkeršyti 
kuris nakties laiku (trys 
atgal) įėjo į jos kambarį
deramai pasielgė su ja. Ji gir
dėjo vėliau nuo motinos, 
mergina, kuri yra turėjusi ar
timų ryšių su vyru, nebėra 
“gera”.

Frank Ta ranto, 40 metų am
žiaus, sugrįžo Chicagon ir su
manė atlankyti Diadone. Mer
gaitė pamatė jį einant ir paė
musi revolverį nuvyko jo pasi
tikti,

Kai Tarauto pakėlė rankų, 
kad pasibaidžius į duris, Anna 
dešiniąja ranka atidarė duris, 
o kairiojoje rankoje laikydama 
revolverį ėmė šaudyti.

“Tu sunaikinai mane! 
suardėi mano gyvenimų!”
teringai šaukė ir nepaliovė sau 

kttlipkų per
bėgti,

jog

Tu 
ji iš

džiusi. Trijų
vertas Tarauto bandė 
bet prie vartų sugniužo.

Mergaitė užsilipo ant jo la 
vono, paleido dar du paskuti
nius šūvius, ir spiovė 4 veidų. 
Paskui atsilošiusi į tvorų, ji 
tyliai ėmė verkti. a ,

“Kas nušovė jį?” paklausė 
vienas policistų. Mergaitė pa
kėlė galvų ir padavė policistui

“Aš padariau tai,” atsakė ji. 
“Aš padariau; aš nesigailiu tai 
I adariusi”.

Vaikų sulaikymo namuose 
Anna buvo visai rami. Ji sakė, 
kad dvasiškas tėvas nepyksiųs, 
kuomet jis sužinos, delko ji taip 
pasielgė.

“Jei aš galėčiau iš čia išeiti, 
aš eičiau į kino.” \

“Jis Atėmė iš manęs gerinu
sį dalykų, kokį moteriške turi 
—• mano garbę. Tada aš nieko 
apie tai nežinojau. Aš interesa- 
vaus mokykla ir žaidinm taip, 
kaip ir kiti vaikai. Vienų nak
tį jis įėjo į mano kambarį. Aš 
maniau, kad aš sapnuoju. Aš 
iškišau runka ir paliečiau jo 
veidą. Aš labai 
Ant rytojaus jo jau

Anna yra tik 
metų mergaitė.

nebebuvo”.
penkiolikos

Nauja šluota gerai 
šluoja

Naujas policijos viršininkas j 
sakė kapitonams “išvalyti 
savo distriktus.

Nuo antradienio Chicagoš |X)- 
licijos viršininko pareigas pra
dėjo eiti Morgai) A. Colilns. 
Sakoma, kad nauja šluota ge
rai šluoja. Štai ir naujas vir
šininkas sumanė išluoti iš Chi
cagos visokius prasižengėlius. 
Pirmoje vieloje jis pasikvietė 
visus policijos kapitonas ir lei
tenantus ir. davė jiems 
cijų. Jis. liepė jiems 
popierių ir užsirašyti 
iriuosius punktus, kad

instruk- 
pasiimti 
švarbes-

nežinoję.
Colliins pareiškė, jog jis ge

rai žinąs, kad Chicagos /polici
ja daranti “biznį” su munšai- 
nieriais, gam^leriais ir paleis
tu vykūs namų laikytojais. Esą 
jam žinoma ir tas faktas, jog 
kai kurie pakeistai net patys 
pardavinėju munšainų. Bet pra
eitoji užmirštoji. Jis neimsiąs 
juos nagan už praeitus “grai
kus”. Vienok ateityje jie turį 
pasitaisyti. Dabar, girdi, esąs 
atidengiamas naujas lapas ir 
kiekvienas policijoje tarnaujan
tis žmogus turės dėti pastan
gų, kad daugiau grafto nebūtų. 
O kadangi jam žinoma, jog

kai kurie kapitonai turį artimų 
ryšių su žemos rųsies politikie
riais, tai tie kapitonai busiu 
perkelti į kitus distriktus, kur 
jie galės be jokio spaudimo iš 
politikierių pusės eiti sąvo pa
reigas.

Kapitonams viršininkas pa
liepė tinkamai prižiūrėti savo 
distriktus. . Gemhlerybė, paleis
tu vybės urvai ir yisokie kili 
prasižengimai turi būti pašalin
ti iš Chicagos.

Tai tokia esmė, naujo polici
jos viršininko kalbos.

Numatoma, kad artimiausio
je ateityje bus perkelti keli po
licijos kapitonai į kitus distrik
tus.

Keturiv pėdu milžinas 
įveikė tris moteris

Teisėjas patarė narsuoliui man
dagiau apsieiti su leidėmis.

Nebercikalo rusai sako: 
“malyj, no udalyj”—mažas, bet 
apsukrus. Jonas Lukoševičius 
(3153 So. Halsted St.), kuris 
yra tik kokių keturių pėdų vy
ras, parode, jog tas posakis 
yra teisingas. Vienų gražų va
karą jis taip apstumdė savo 
priesaką—Anelę (Lukoševičie
nę, jog pastaroji turėjusi net į 
lovų atsigulti. O Anelė esanti 
ne iš menkųjų: sverianti apie 
185 svarus. . .

Lukoševičienės atlankyti atė
jusi p-nia Šteimontienė. Bet tas 
atlankynias jai neišėjęs gera n: 
Jonas pasitikęs jų su “poke
riu” ir gerokai jų primušęs.

P-ia Šteimantienė irgi sve
rianti apie 170 svarų.

Trečioji Jono rūstybės auka 
buvusi p-lė M. Siriumiutė, ku-

f ’ ,
Balandžio 13 d. Jonas turėjęs 

eiti į 47 ir Halsted gatvių tei
smų ir įrodyti, jog jo smarkavi
mui bu vokiama to. Teisėjas nu
baudė jį $25 ir teisino išlaido
mis ir patarė jam ateityje man
dagiau apsieiti su “leidėmis.”

Bet Anelė sako, kad jos Jo
nas esąs nepataisomas. Ji nori 
gauti “diyorsą” ir tuo reikalu 
jau užvedusi byla. — Rep

Gimimai
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
John Skridulis, 839 West 33 

St. balandžio 11. Michalina Vi
tos, 3446 Low-o Avė., bal. 6. 
Stanley Mikulskis, 2232 N. 
Carver, kovo 22. ? Libonatė; 
5737 Ridge Avė, kovo 5. Coh- 
stance Juknis, 4740 N. Ashland 
Avė., bal. 8. Cecelia Kuras 
2232 West 19 St., bal. 8. Helen 
Barbu tas, 11135 Michigan Avė., 
bal. 12 m.

Lietuvių Rateliuose
Naujas orkestras

Bridgcporto kolonijoj apie 
dvejetas savaičių atgal susikūrė 
naujas vaikų orkestras. Orkos t- 
ron įsirašė didokas būrys vaikų 
ir kas svarbiausia, visi jie yra 
gabus ir gerai palavinti.

Manau, dienraščio skaityto
jams įdomu bus žinoti, kodėl 
čia, šalia Jaunuolių Orkestro,

maišyti
Juk

kūrėsi nauja tokia pat draugi
jėlė. Dalykas, matote, lame. 
Jaunuolių Orkestre ačiū jo mo
kytojo p. Grušo “pasidarbavi
mui” kilo mažas nesusiprati
mas, kuris baigėsi tuo, kad iš 
draugijėlės pašalinta keli gabus 
ir daugiau pasilavinusieji mo
kiniai. Už Kalinamuosius užsi
stojo kai kurie kiti, ir jie taip
jau pasitraukė. Žinoma, to šali
nimo ir pasitraukimo nebūtų 
buvę, jeigu orkestro mokytojas 
butų supratęs, kad tėvų įsiti
kinimai neprivaloma 
su mokinimu vaikučių.
kam čia* turėtų rūpėti kokio i>o- 
litinio nusistatymo laikosi to 
ar kilo vaikučo tėvai?

Bet liek to. Naujasis orkest
ras, kiek teko patirti, jau iš- 
kalno padarė žingsnių, kad ja
me tokie, ir panašus nesusipra
timai neturės vielos. Vyriausio 
orkestro vedėjo ir mokytojo 
tikslas čionai bus toks: žiūrėti 
tiktai to, kad jaunieji orkestro 
nariai kuodaugiau tinkamo iš
silavinimo gautų, ir nieko dau
giau. Tėvų įsitikinimai bus 
skaitoma jų pačių reikalu.

Naujam orkestui vardas dar 
nenuskirta. Tatai bus padary
ta, regis, šiandie vakare. Orkes
tro vedėju-mokytoju pakviesta 
I). (Lu Kibartas. Visa rodo, kad 
jo vedamas orkestras visai 
trumpu laiku liks tikra vielos 
lietuvių pažiba. Praktikos tuo 
tarpu laikoma kas ketverge va
karų—4<ay|monfd Cliapoly, 816 
VV. 31 gatvė, netoli nuo Halsted 
gatvės. ,

Tėvai, kurie nori, kad jų vai
kučiai veltui laiko neleistų ir 
kad jie tinkamo išsilavinimo 
gautų, tegul siunčia juos (ar 
kartu su jais ateina) į Ray- 
mond Chapelį — ketverge va
karą. Užtikrinu: jūsų
kiai turės naudos, o jus — 
smagumo. — Vaikų Tėvas.

NAUJIENOS, ChieigO, UL ......... ...... ..w
Dedinckas J ‘' 
Hautaris Vincintas 
Ignatarvics Antanas 
Jakaile Pitras 
Jarasunu Baltram'ieji 
Jonuckai Alizui 
Jusaitis Juozapas 
Kasmauskis Adam 
Karpavicu Kazimeru 
Kebauskiy Izidorių 
Kučinskas Kazimeras 
Kuisevvicei elementą 
Landont Aųton 
Laska Karalis 
Laska Karalius 
Lubinas Ben 
Lubununskas S 
Lukancis Marija 
Mačiulis Anton 
Matejunas John 
Marcinkų Jan 
Micjeta Frank 
Miklaschevsky M 
Mikelaitis Jonas 
Norkus Franciškus 
Palikas John 
Parizauski Jon 
Petrich George 
Pocus Frank 
Pruųckunas K 
Poška Antanas 
Sktkovskls Stella 
Shardlis Anton 
Sirtautas Nikodimas 
Si rusu Stanislauwo 
Skirgailo Mike 
Stulcaite Ma^jte 
Stupas Kazimieru

924
937
943
944
945
948
949
952
953
954
966
967
972
974
975
980
981
982
983
987
989
991
993
994
997

*1003
1009
1011
1012
1013
1016
1021
1028
103.1
1032
1084
1040
1041
1047 Tarka W S
1051 Tuma Joe
1052 Vulajtis Kazimieras
1055 Vaičiulienei R.
1056
1060 Waluckis Franciskas
1061
1069
1072 Zavvnerovich Majk
1074 Zilnis Ignasis

Veluchis Frank

Waicaitis Petras 
Zaluka Wiktorija

4.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

VISI ČIA BUSIME
Garsaus lietuvių dainininko JUOZO 

BABRAVIČIAUS koncertas jvyks pėt- 
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 jj kaipo vieną iš di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
belikas čcchų 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 tautos, 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai — turite progos da
bar priimti išgirsti ir pamylėti savo 
tautos didžiausią dainininką ateinan
čią pėtnycią. Taigi ateikite visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

/ Kviečia Rengėjai.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

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

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

Bal. 22. North Side, Liuosybės sve-

PRANEŠIMAI
tainej, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30 
po pietų.

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

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
7:3(Tval. vakaro.

Bal.j29. " -
operetfl).

Bal.|30.

Aryan Grotto, (“Birutės” 

Išleistuves.

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

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

BINGHAMTON, N. Y. — Drg. K. 
Bielinis laikys prakalbas 
svet., 267 Clinton st., šio balandžio 
mėn. 19 d. 7:30 vai. vakaro, 
tos lietuviai susirinkite išgirsti kalbos 
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv. 
Steig. Seimo atstovo ir Socialdemo
kratų darbuotojo Kipro Bielinio. Kvie
čia LSS. 33 kp. Kmitetas.

4

EXTRA BENDRAS POSĖDIS
LSS. Pildomojo Komiteto, LSS. 

VIII Rajono Komiteto, Soc. Lygos, 
LDLD. komiteto narių bendras pasė
dis apkalbėjimui apvaikščiojimo Pir
mos Gegužės bus Naujienų name, 
šiandien, balandžio 19, 8 vai. vakaro. 
Malonėkit dalyvauti tik trumpam lai
kui.

A. Žyinontas, LSS. Sekretorius.

Lietuvių

Visi vie-

PAIN-DTELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet gaukiamąsi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
roumatifiko skaus
mo, nervus’kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riekian
čio į kruvęi strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Bito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kit© skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekoso arba iŠ

r. AD. RICHTER & CO.. 
104*114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

kudi-

atsiimkit laiškus iš Pašto

Andresunas Jozapas 
Brauncis Hermann 
Chingo Adam 
Cobancuis Jack 
Cuolanis Stefania

Daumoraucis Alfons

>'r1''»«!»; a-

ir*

gražią išvaizdą taip 
vartosit. Yni iŠaus- 
išbaltintu pirą) au-

47 vyniokliai
279 vyniokliai
100 vynioklią
299 vyniokliai
100 vynioklią
299 vyniokliai
100 vynioklią
299 vyniokliai

šis pasiūlymas geras tik
tai nuo Bal. 12 lig 
Bal. 21 įskaitant.

Mes pasilaikome teisę' ap- 
rubežiuoti kiekybę, šitos pre
mijos bus duodama tik tik
riesiems vartotojams Ameri
can Family Muilo.

James S. Kirk *& 
Company 
CHICAGO.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milyaukee Av., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

Dykeii
Turkiški abrusai, 
sinio, parenkti ružavi ar mėly-
sinio, parinkti ružavi ar mely- 
laiko savo 
ilgai, kaip 
ti iš siūlų 
siant.
1 Abrusas, 115 vynioklią I

&

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos* Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
VlfcRĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laišku^ paštas lai- 
<o tik keturioliką dienų nuo 
paskelbimo. i
902 
912 
914 

' 918
919 Cuolanis Stefani 
9Z1 Daucshas Marta 
922

9 metus sirgau ir negalėjau 
dirbti, gydžiausi pas visokius 
daktarus, bet nieks negelbėjo. 
Vienok ačiū geriems žmonėms,
•kurie gerais patarimais pagel
bėjo <man išgyti. Vienas iš ge
riausių prietelių Peter A. Mil- 
ler, kuris gyvena 2128 W. 22 
St., per jo teisingus pa t ar y- 
mus palikau sveika.‘.Užtai ošini 
labai jam dėkinga, j^as norėtu
mėt persitikrinti apie teisingu
mų aš galiu paaiškinti kiekvie
nam.

Pasilieku jam didžiai dėkin
ga, Mary Kaczynskienė,

o. Michigan Avė.
k Roseland.

DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retall 
kiemą. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Ar.

Tol. "Y arde 2296.

JONAS JUŠKA
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
antradieny, balandžio 17 d., 2 
vai. naktį. Paliko nubudime 
moterį, Oną, sūnų Petrą, 6 m. 
amžiaus; brolius: Petrąy Povy- 
lą ir seserį Juzefą. Jis paėjo 
iš Būdviečių sodžiaus, žygaičių 
parapijos, Tauragės aps.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
21 d. balandžio; iš namų, 4420 
So. Herm-itage Avė., 8:30 vai. 
ryte į Švento Kryžiaus bažny
čią ir į švento Kazimiero kapi
nes.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Greitas - Saugus - Ekonomiškas 
Tirštos putos American Family Muilo greitai persisunkia kiekvienų siū
lelį dfabužeje ir atliuosuoja kiekvienų nevalumų be įkyraus trynimo. Ja
me nėra nieko tokio, kas kietintų, nublukintų ar “suėstų” Jūsų drabužius.

Pigiau pirkti gerą muilą, negu naujųs-tlrabužius
V K A T TIK PER 1O DIENŲ A JL JL Bal. 12 lig Bal. 21 įskaitant.

Oneida Community p ar plate sidabras už

Americaų Family 
JI« T TI I w TT r IkTI 171 II TC* Taipgi tuščias pakinkąs American Family Plauna- /V1 I II II VYlvi<ll%! 11^ mosios Mašinos Muilo Drožinių, turi tokią pat *1_4VZ ▼ * 1 vertę, kaip du American Family Muilo Vyniokai.
1 šaukščiukas už 47 vynioklius-6 šaukščiukai už 279 vynioklius 
Oneida Community Sidabriniai daiktai randasi daugybėje Amerikos geriausių namų. 
Puikus Primrose petrinas, nurodytas viršui yra gvarantuotas ant 10 metų. Pamis- 
lyk, kad tuos garsingus pasaulyje sidabrinius daiktus galima gaut vien betaupant 
American Family muilo vynioklius. t \
Atnešk Jusųt vynioklius į artimiausi musų Fremium krautuvę.

MIESTO KRAUTUVĖ: 27 W. Lake Street, (arti State Street) 
NORTH SIDĖS KRAUTUVĖ: 1232 W. North Avė. (prie tilto)

NEPAPRASTA PASARGA: Vyniokliai prisiųsti paštu reikalauja 10c už kožnų si
dabrinį setą, ir 5c už kožnų turkišką abrusą, kad apmokėti pašto ženklelius ir supa- 

: kavimą. Pažymėk Jūsų paką Dept. O, 1232 W. North Avė., Chicago.

Tel. Lafayette 4221
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslaL

M. Yuška,
3228 W. 88th St„ Chicags. m.

Ona Juškiene.

RALTIJO8-AMERIKOC
LP LINIJA 9Broadvay, NevY>rk N

SėI LIETOMS, 
I ’ PER HAMDUftGĄ,PII.IA\a 

/ ARBA LIEPOJU 
A y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
Aplenkia lankti juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LITUANIA ........... Geg. 2

POLONIA .......................................... Geg. 23
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
_ LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

T\ 1 ■ • Sidabro Dykai Daiktai

«’Oneįda Community petrinas pa
veiksluotas viršui gvarantuotas 
/ant 10 metą.

i 1 šaukščiukas,
6 Šaukščiukai,
1 Šaukotas,
3 šauketai,
1 Peilis,
3 Peiliai,
1 šakute,
3 Šakutes,

Turkiški 
Abmsai 

jacąuard de-

Tai 
Negraži 
Žaizda

MENTHOLATUMl
yra antisepti
kas ir pamažu 

padeda 
išgydyti



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Bal. 19,1923

NAUJIENŲ EKSKURSIJA; REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
Naujienų Ekskursija su 

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

MOTERŲ
REIKIA

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

VYRŲ VYRŲ

Iš priežasties padidinimo mu
sų biznio mes reikalaujame

100 MOTERŲ IR 
MERGINŲ

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 ’ 

Riverdale, III. i

Reikia

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų parloras, biznis nau
jas ir geras.

Kreipkitės
2629 So. Sawyer Avė.

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

2615 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA čeverykų ta’symo

BARGENAI! BARGENA1!
BARGENA1!

Bizniavas 2 augštų medinis namas, 
Ant pirmų lubų didelis Storas, užpa
kalyj 3 kambariai gyvenimui ant 
antrų lubų 7 kambariai. Rendos 
neša $85.00 į mėnesį. Kaina $5,500. 
įmokėti reikia $2,500, o kitus savinin
kas duos paskolą be jokių iškaščių.

biznio pasibangia už 9 me-

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

* / 2343 So. Kedzie Avė.
Į Klauskit Montvillo 1

mašiąos, parsiduoda labai pigiai ma-iLysas ant biznio pasibangia už 9 mė- 
šinos visos naujos, parduoda iš prie- nėšių.
žasties, kad aš išeinu j kitą biznį. 
Kam reikalinga atsišaukit po 5 valan
dai vakaro.

3211 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu* 

\ vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

tuojau. Darbas nuolatinis, šva
rus ir švieisoje dirbtuvėje, geros 
darbo sąlygos. Mokestis už 
darbą ton jau kaip • nuo štukų. 
Musų merginos uždirba į 5 die
nas $15—$21. Ateikite pasi
rengusios darban 7:30 ryto iki 
5 valandai po pietų.

Atsišaukite,
SPAULDING & MERRICK 

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.

Darbininkų

Reikia

Darbas ant trukių

45c. į valandų

Nuolat darbas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Jurgio Ri- 

maičio. Paeina iš Jurbarko valsč., 
Dainių kaimo, Raseinių* apsk. 17 me
tų kaip Amerikoj. Gyveno Collins- 
ville, Illk Dabar nežinia kur yra. 
Meldžiu Iššaukti. Marijona Rimai- 
čiukė (šimouvienė), 2907 S. Union 
Avė., Chicago, III.

REIKIA moterų arba merginų prie 
išdirbinėjimo kaklaraiščių, dienomis, 
$16 pradžiai algos, naktinėms $15. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukite
3659 W. Harrison Avė.

, Phone Van Buren 1080

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.,

48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

VYRŲ Į GELEŽIES ATKAR
PŲ JARDĄ. NUOLAT DAR
BAS IR GERA MOKESTIS.

PARDAVIMUI saliunas prieš 
teatrą, maišytų tautų apgyven
to] vietoj. Mainysiu ant loto.

648 Wt. 120 St.
W. Pullman, III.

............. ■■-■■■■ .................—I ........■

PARDAVIMUI saliunas apgy
venta vieta lietuviais ir ameri
konais.

Kreipkitės
3806 Wallace St.

NETIKĖTAS BARGENAS 
NETOLI JACKSON PARKO IR 

67 BOULEVARDO
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas, abu flatai po 5-6 kambarius, 
elektra, maudynes, aržuolo trimingai. 
Beismantas didelis, cimentuotas ir iy- 
pleisteriuota, skalbynės. Viskas su
lig šios mados įtaisymai. Frontas na
mo akmeninis. Dabar toks narr/as 
pabudavot kainuotų $15,000, senumo 
tik 12 metų. Da gali stovėt400 mo 
tų. Kaina tik $8,500; jmokėt reikia 
$3,000, o kitus* savininkas paliks mo:- 
gičiu, be jokių iškaščių.

BARGENAS
Bizniavas namas turi būti par
duotas į trumpą laiką. Namas 
randasi 2956 So. Union Avė. 
Kreipkitės pas savininką. 3423 
So. Halsted St.

ATSIŠADKIE.
PRICE IKON and STEEL 

67-th and 48-th Avė.
CO.

NEPRALEISKITE šios pro
gos kurie norite gauti gerų biznį. 
Pigiai parsiduoda cigarų, ciga- 
retų ir visokių apredalų krautu
ve, 3318 So. Halsted St.

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 
BARGENAS

2 aukštų, 4 flatų mūrinis namas. 
Visi flatai po 4 kambarius. Elektra, 
maudynės, beizmentas cimentuotas; 
visi geriausi įtaisymai. Rendos da
bar neša $80 į mėnesį, galima gauti 
$100. Kaina tik $8800; įnešt reikia 
tik $4500, o kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės tuoj pas

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
pietinėj dalyj miesto, 2 augštų mūri
nis narnąs, didelė krautuvė, 2-4 kam
barių flatai, cimentinis skiepas, ge
ležinės lubos, elektra. Kaina $8000.

Kreipkitės
4637 Wentworth Avė.

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, Vž mylios į mokyklą, 
4 mylios j Woodboro ir 9 mylios iki 
Rhinelander. Greitam pardavimui 
kaina $4000. Išmokėjimais. Turiu 
keletą kitų gerų farnvų pardavimui 
čia pat, žemomis kainomis. Rašykite 

L. C. Fenelon, 
Rhinelander, Wis.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
RUsecko. Brolį prašau jumis, kad 
atsfilieptumėt greitu laiku, nes yra la
bai svarbus reikalas jums žnoti; 
milonėkite atsiliepti kuogreičiausiai.

MOTIEJUS RUSECKAS
7058 Pamell Avė., Chicago, III.

REIKIA finišerkų prie mote
rų šilkinių dresių.
GREENBERG DRESS MFG. Co.

1943 N. Westem Avė.
netoli Milwaukee Avė.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

J IEŠKAU Antano Vaškevičiaus. 
Apie 2 metai atgal gyveno Gary, Ind. 
Jo sesuo iš Lietuvos nori -žinoti kui 
jis yta. Jis pats ar kas kitas pra 
neškite, busiu dėkinga.

MRS. P. ZAKARAUSKIENĖ 
1843 N. 23rd St., Terre Hout?, Ind.

REIKIA moterų pardavinėto
jų į mastinių tavorų krautuvę. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau. Rice’s Store, 2114 West 
22nd St.

REIKIA —
Darbininkų.
ROSENBAUM BROS 

FEED MILLLS 
87th St. & Stewart Avė.

APSIVEDIMAI.

REIKIA merginų ir moterų. 
Patyrusių operatorkų prie spė
ka siuvamų mašinų. Gera alga, 
nuolat darinis. Elin & Golb 

3234 W. 1 3 St. d
J 1 i f

REIKIA —
Darbininkų.

Atsišaukite 
STANDARD MATERIAL CO 

607 W. 66th St.

JIEŠKAU apsivedimui .merg’nbs 
arba našlės, 25 — 40 n?.tų amžiaus 
kad ir su pora vaikų. Aš esu 37 
m. amžiaus. Turiu namą, nėra kam 
prižiūrėti. Su pirmu la'šku piisiųs- 
kite paveikslą, kuri pat ks užrašysiu 
prapertę. Vaikinai nerašykite. J 
Miller, Tripple, W. Va.

REIKIA DARBIN1NKĮJ
VYRŲ

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl 

vieno vyro, arti Lake s t. Eleva- 
torio, kati ir už miesto atsišau
kite laišku. 1739 So. Halsted 
St. Box 233

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke

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

ACME STEEL GOODŠ CO., 
2840 Archer Avė,

STIPRIŲ VYRŲ. ’ Mums 
reikia keletą gerų stiprią vyrų į 
musų pardavinėjimo ir išsiunti
nėjimo departamentą. Geros 
apystovos. Gera pradžiai alga.

SEARS ROEBUCK & CO.,
Roman Avė. & 
Arthington St.

REIKIA darbininkų į fandrę 
ir grindelių į bresinę fandrę, 
49%-valandų į savaitę. Ateiki
te pasirengę darban. Sloan Val- 
ve Co., 4300 W. Lake St.

Reikia —
REIKIA vyrų į warehouse. 

Taipgi vyrų operavimui squa- 
ring shears į geležies sandėlį.

127 W. Peoria St.

PARDAVIMUI du bizniai, sa
liunas ir grosprnė, gerai išdirbti, 

 

tirštai apgyventa vieta. Arti di
delių dirbtu . Priežastis par
davimo, nespėji apsidirbti dvie

 

juose bizniuosfc.N 10556 Corliss 
Avė. Pullman, III.

808 West 33rd Place 
arti Halsted

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., kaina $7,700.

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

VYRŲ^ĄTYDAI
, ■ i —.

Gerai apmokami nuolatiniai 
darbai dienomis arba nakti
mis gali būt gaunami pas

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš goriausių, kur galima 
daryti gerų biznį.* Nupirksi t už 
prieinamą kainų. Kreipkis 

3225 So. Halsted St.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
bučerne ir groseme, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat, beizman- 
Eas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln St. 
ChicagG, III.

PARDAVIMUI namas, pigiai 
lietuvių apgyvento] vietoj. Iš
mokėjimais. Pasįmatykite su 
savininku:

3836 W. 65-th Place **

WESTERN FELT WO-RKS,

,w 4115 Ogden Avė.
near 22-nd and Cravvford

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė, su visais įtaisymais, 
geroj lietuvių apgyvento] vietoj 

Atsišaukite
634 W. 18-th St.

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 patyv.ę unijos 
darbininkai samdomi. «Lj. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me- 
;ų amžiaus dirbti ant mažos farmos. 
Piet-Rytinis kampas 95 St. ir Craw- 
?ord Avė. Geistina, kad butų vedęs, 
be vaikų. Pasimatykit su Mr. Duffąr, 
3456 W. 51 St., arba ateikite ant 
farmos.

REIKIA molderių, apprenticė 
molderių, grindelių, sortuotojų, 
nuolat darbas ir gera algą.

Atsišaukite
1760 Diversey Pkwy

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ar moterų, gali 
uždirbti $5 iki $10 į dieną. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukite. 
Halsted Art A Furniture Co. 
841 So. Halsted St.

REIKIA 25 vyrų, darbas dra- 
tų dirbtuvėj. Darbas nuo štu
kų, dienomis arba naktimis. Ge
ra mokestis.
American Insulated Wire Co.

2025 S. Morgan St.

REIKALINGAS barberis va
karais, turi būti geras darbinin
kas toj šakoj. Mokestis gera.

Kreipkitės
3461 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas, geri bonai, mokama kas 
bu batą.

Truscon Steel Corporation’ 
4401 W. 16th St.

REIKIA draiverio ant troko, kuris 
gali kalbėti angliškai. Turi būti se- 
lesmenas. Nuoląt darbas. Turi bū
ti blaivus ir užsistatyti kauciją.

Atsišaukite
2254 So. Troy St.

REIKIA patyrusių merginų 
skirstymui minkštų vilnų. At
sišaukite

LYONS BROS. CO.
755—59 W. Taylor St. '

REIKALINGAS barberis ant 
visados arba vakarais. Kreipki
tės.

CHAS STANES, 
1711 S. Halsted St., Csicajro, IN.

REIKIA darbininkų prie metlžio 
darbo, trokų ir vagonų dirbimui. Nuo
lat darbas. Gera alga.

Atsišaukite x
ARTHUR DIXON TRANSFER C0., 

1827 S. State St., /

REIKIA Shearmenų į galežies 
atkarpų jardą, nuolat darbas.

Kreipkitės
, J. WINSBERG, 
3050 Carroll Avė.

REIKIA moterų skirstymui 
skudurų. Ateikite pasirengu
sios darban ir atrasite geriau
siai apmokamą darbą mieste. 
Harry Dray 1447 Blue Island 
Avenue. .

REIKIA selesmano, gali uždirbti 
$5000 į metus perstatant musų naują 
apdraudos policy. Visą ar dali lai
ko. Rašykit dėl informacijų.

MR. J. M., 
Room 408, 

5 N. La Šalie St.

c
REIKIA darbininkų į geležies 

atkarpų jardą. Gera alga. At
sišaukite.

WARS(HAWSKY and CO
1915 So. State St.

----------------- -------------•-------------------
JIEŠKAU suaugusios moters prie 

namų prižiūrėjimo, prie mažos šeimy
nos. Geistina, kad mokėtų, lietuvis- 
lCdi»

J. gumulausky k aurakat, . į alga. Pasimatykit ąu Mr. Grubbr
3917 Beach St., ta ™

Indiana Harbor, Ind. I 162 N. Dės PlaineS St.

REIKIA mašinų ir sųueezer 
molderių, taipgi darbninkų ir 

į sortuotojų. Bile darbas su gera

REIKALINGAS kepėjas, ku
ris turi nors ki^k patyrimo; 
priimsiu ir norintį mokytis.

4530 So. Honore St .
Phone Lafayetto 4005

VYRŲ
Švarių inteligentiškų su pir
mais ar antrais pilietybės po
pierius, kurie kalba angliškai ir 
kurie pažįsta miestą. Nuolat 
darbas važinėjimui automobi
liais. Patyrinip nereikia. Dykai 
instrukcijos ir vieta. Abelna 
alga $35 į savaitę. Vietos šiau
rinėj, pietinėj ir vakarinėj daly 
miesto.
YI£UIX)W C Ali ČO. 57 E. 21 S t

PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parloras.

2501 W. 46-th St.

PARŲAVIMUI pigiai, 4 kam
barių murinę cottage, prie 24 
St., netoli Hoyne Avė. Arba par 
imsiu lotus kaipo dalį įmokė j i- 
mo. Savininkas: 1631 So. Cali- 
fomia Avė., lst flat.

PARDAVIMUI 20 alčrų farma, su 
namais ir su nvažu sodrfu. Farma 
randasi Muskegon, Mich. Labai pi
giai, tik $1650. Atsišaukite vaka
rais.

PARDAVIMUI galiūno įren
gimai. Pilnas setas įdedamas 
labai pigiai. Pinigais arba 
mokėjimais. KRAUSE

601 W. Wells St.
Phone Dearborn 7021

iš-

8 KAMBARIŲ REZIDENCIJA
Gyvenk ant ūkės, dirbk mieste. Lo

tas 50x125, 2 blokai nuo gelžkelio, 30 
minutų važiavimo iš vidurmiesčio, ne
toli viešos mokyklos ir didelis višti- 
ninkas. Kairia $5500. įmokėti $500, 
kitus pagal sutartį. Fleming & 
Malmer, 2349 W. 63rd St.

J. HORNAK, 
1026 W. 20 PI. 

—-----*-------------------------------______
PARDAVIMUI kampinės 2 krau

tuvės, 5 flatai, nesvaiginamų gėrimų 
parloras, pietinėj daly miesto. Sa
vininkas nori eit iš biznio lauk. Kai
na $50,000. Įmokėti $20,000. Atsi
šaukite

CARROLL, LEACH & CO., 
1536 W. 69 St.

2 FLATAI po 5-5 kambarius. Kai
na $8,800 — $3,000 pinigais įmokėti. 
Netoli 2 karU‘ linijų. Savininkas iš
važiuoja iš miesto. Veikite tuojau.

IJ. N. ZEWERT & CO.
/ 4400 S. Kendzie Avė.

...
REIKIA darbininkų, 49c. į valandą 

ir j menesį laiko mokėsime 54c. į valan 
dą. šapos ir jardo darbininkams 44c. 
į . vąlandą. Atsišaukite j samdymo 
departamentą.

CRANE CO.,
So. Carial & 15th St., arba 

Sb. Kedzie & 40th St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
iši^irbitas. Priežastis nesutiki
mas partnerių. Atsišaukite 

1949 Canalport Avė.

DABAR YRA DAIRAS PRADĖTI 
DARŽĄ

8 kambarių frame rezidencija, ga
radžius ir didelis vištininkas. Lotas 
50x125, 2 blokai nuo gelžRelio stoties, 
30 minučių važiavimo nuo vidurmies
čio, netoli nuo publiškos mokyklos, 
gera vieta aug’nimui vištų. Fleming 
& Malmer, 2349 W. 63 St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI mastinių 

vorų krautuvė
8060 Vincennes Avė.,
Phone Stewart 0497

ta-

TURIU PARDUOTI mano $250 
vertės Viktrolą tik 2,mėnesiu vartota, 
su 3 sprlngsais motwu. Daug rekor
dų, deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St., 
2nd Fl.

Te). Armitage 1981
I

TEATRAS 640 sėdynių su visais 
vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St. 
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Biznis išdirbtas 
per 11 metų, ir apgyventa vi
sokių tautų. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į Europą.

1805 W. 46 St.

AUTOMOBILIAI

SOUTH SIDE BARGENAS
3 flatų mūrinis kampinis namas, po 

6 kambarius, štymu apšildomas, vis 
įtaisymai, pusė bloko nuo Halsted i) 
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. t

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 
stryto.

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

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE. ~ 

2407 West Madison Street 
Tel. SeeUy 1643

Kirpimas, dezaininimas, riuri- 
mas, dreamaking ir paitem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skrybilią 
padarymui.*’ Kreipkitės, raiykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formaciją.

Sara Pstek. nirmininkl.

. . - GRAŽUMO KŪRYBOS—
Geriausiai apmokama profesija Šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerų se
zonų. Pabaigusios Šių mokyklų gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolysis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite.

AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 
BEAUTY CULTURE 

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

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

5266 Federal St. 
t Phone Kanvvood 2467 

Klauskiter Petrą.

ge-

PARDAVIMUI automobilius 
Hudisbn Supper Six. Visa maši
na kaip nauja. Esu priverstas 
parduoti greitai ir pigiai. Kreip 
kilęs 100 W. 59-th St.

MES TURIME keletą 6 flatų na
mų, po 4-5-6 kambarius apartmentai. 
6 kambarių apt. atneša $75 į mėnesį
5 kambarių apt. atneša $85 į mėnesį
6 kambarių apt. atneša $100 į mėn. 
Randasi netoli Jackson Parko. Rei
kia nuo $7000 iki $10,000 pinigais. J. 
N. Zewert & Co., 4400 S. Kedzie Avė.

»' PARSIDUODA saliunas, viso
kių tautų apgyvento] vietoj. 
Priežastis pardavimo — važiuo
ju Lietuvon.

2241 W. 21st Street 
Phone Roosevelt 7814

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
su visais įrengimais.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

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

3721 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO saliunas 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Pardavimo priežastį ant vietos 
patirsite. Parduosiu nebrangiai. 
Lysas ant 3 metų 1632 W. 46 St.

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario selįas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma liam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai, tinkanti dėl 
biznio; prie gatvekarių linijos, arti 
kampo. Biznieriai, kurie norite pa
daryt gerą biznį, jūsų užsiėmime,pirki 
te. luotai randasi, So. Westem Avė. 
ir 44 gatvės.

4435 So. Lincoln St.

■'Mhl

EXTRA
Parsiduoda labai pigiai rakandai 

su langų užlaidomis; kas pirks fur- 
nišius, gaus 5kių ruimų flatą. Pigi 
renda. Pradžiai $12.00 rendos, pas
kui pigiau. Kas pirmesnis, tas lai
mės.

Atsišaukit
C. A., 906 W. 31 St.

2-2 AUGŠTŲ frame namas prie 
Union Ave^ Kiekvienas turi po 2 
flatus. 6 ir 5 kambarius. Cementi
niu pamatu ir su skiepu. Gera ren
da. Flatai yra geroj padėty, su va- 
nonris, nauji plumbingai. Turi būt 
parduota viskas sykiu. Kaina už 
abudu $8000. Įmokėti $3500. Mes 
turime kitų gerų bargenų, kuriuos 
maloniai jums parodysime. 4 kam
barių mūrinė cottage prie 3628 
Ix)we Avė., kaina $2400. Įmokėti 
$900.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St.

Drabužių Kirpėją! ir Siuvėjai už
dirbu 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 maSi- 
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
difenos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus iftmokyrti 
amato rtliekamu nuo darpo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

SpecialS taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėtas.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumct Avė.

PARDAVIMUI namas su krautuve 
ir restoranu. Labai pigiai. Gera vie
ta dėl visokio bizhio. Savininkas ei
na iš biznio.

Kreipkitės
2562 So. Halsted St.

IŠMOKITE
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
šoferio laisnis garantuojamas

NELSON SCHOOL OF MOTORING,
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

netoli Califomia ir Madison

■■


