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Lenkai atsisako Rusy-Kiny santykiai

priimti sprendimą
Del šiurkščios sovietų atstovę 

notos Kinų valdžia įsakė jam 
ūmai išsinešdinti iš Kinijos.

Sukilėliai Hondurase visai 
img viršų

Valdininku streikas 
Lisbone

Ir Lenkuose kartais randa-1 Streikierė nuteista 
kalėjimanma teisybės

Sutiktų, jei Lietuva 
atiduotų Lenkams Vilnių

LONDONAS, kovo 20. —Dai
ly Mail gautaja žinia iš Pekino, 
Kinų valdžia įsakius Rusijos 
sovietų pasiuntiniui Pekine, p. 
L. Karahanui, tuojau išvažiuoti 
iš Kinijos.

Tokį žingsnį Kinų valdžia 
darius, pasak pranešimo, 
akiplėšingų pono Karahano
tų Kinų užsienio reikalų minis
terijai. Paskutinėj savo notoj 
jis pastatė dagi ultimatumą, 
duodamas Kinų valdžiai 
dienas laiko pripažinti 
valdžią.

Pasak korespondento,
kiai pasidarę labai įtempti

Karahano pareiškimas Kinų 
valdžiai.

Revoliucininkanis paėmus sos
tinę, diktatorių valdžia netę- 
ko paskutinių savo tvirtovių.

Streikuojančių vietose 
įstatė kareivius, 
esanti rusti.

valdžia
Padėtis

pa
de!
no-

Bet Lietuva jokiu budu nenori 
atsižadėti savo Vilniaus

Byla dėl Klaipėdos 
sukliuvo

Lenkai nepriima Tautų Sąjun
gos sprendimo. Sutiktų pri- 
pažinti, jei Lietuva kartu 
pripažintų Lenkams Vilnių.

PARYŽIUS, kovo 20 [Chi. 
Daily Nciws koresp. Paul Scott 
Mowrer].—Vietos diplomati
niuose rateliuose manoma, kad 
Lenkija dėl to nenori sutikti 
su tokiu Klaipėdos bylos iš
sprendimu, kaip jį Daviso va
dovaujamoji Tautų Sąjungos 
komisija pristatė ir Tautų Są
jungos taryba priėmė, kad Len
kija nori Klaipėdos išsprendi
mą padaryti sąlyga, jei Lietu
va pripažins ir klausimą dėl 
Vilniaus esant pabaigtą.

Dalykas toks:
Lenkai jėga okupavi Vilnių; 

Lietuviai jėga okupavo Klai
pėdą. Visi suinteresuotieji, iš
skiriant lenkus, linkę Klaipėdą 
atiduoti Lietuvai; visi suinte- 

lietuvius, 
Lenkijai.

sutiktų 
išsprendi-

vėsuotieji, išskiriant 
linkę Vilnių atiduoti 
Len,k i j a, 'tik r!i a u si a i, 
pripažinti Klaipėdos 
mą, kaip jį Tautų Sąjungos ta
ryba dabar priėmė, jei Lietu
va sutiks su Vilniaus klausi-

Nedeldienio
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

mo išsprendimu kaip jį amba
sadorių konferencija pripažino. 
Bet Lietuva griežtai atsisako 
tą padaryti.

Lietuvos atstovas Genevoj 
pareiškė Tautų Sąjungos tary
bai, kad normaliai , santykiai 
tarp iLdetuvos ir Lenkijos nie
kados nebus įsteigti, kol Vil
niaus klausimas 
tas taip, kaip 
trokšta.

nebus išspręs-
Lietuviai kad

Taigi Tautų Sąjungos pa
stangos išrišti Klaipėdos klau
simą su aiiierikiečio pagalba 
kol kas nepavyko.

Tuo tarpu Lenkija turi Vil
nių, o Lietuva turi Klaipėdą.

Olandija veikiausia pripa 
žins Rusiją

Pripažinimui priešingi 
Olandijos katalikų 
lai.

ypač 
klerika-

BElRLJNAS, kovo 20.—Olan
dijoj s pirkliai ir bankininkai 
darė, per savo valdžios atsto
vus, didelių pastangų, kad 
Hamburgą pakeitus Botterda- 
nm kaipo punktu Rusijos eks
porto prekėms. Olandijos at
stovai svarstė čia tą klausimą 
su sovietų agentais per keletą 
dienų, bet kol kas nieko nepa
daryta. Nors rusai pripažįsta, 
kad bankininkų reikalaujamas 
30 nuošimtis už kreditus pre
kėms, sukrautoms Hamburge, 
yni begalo didelis, bet jie nori, 
kad Olandijos valdžia pirma 
pripažintų sovietų valdžią de 
jure, o tada jau butų galima ko
kias nors sutartis daryti.

Olandijos 
dėlto, kad 
m ui labai 
klerikalai,
vis tik neužilgio ji pripažins.

valdžia svyruoja 
Rusijos pripažini- 
priešingi katalikų 
bet manoma, kad

Miliūnas žmonių metė 
farmas

Nebeįstengdami ukiu verstis, 
jie keliasi į miestus.

Siears-Roebuck Agricultural 
Foundation pranešimu, per 
praeitus metus visas milijonas 
žmonių Jungtinėse ^Valstijose 
metę farmas ir persikraustę į 
miestus. Tuo pačiu metu gy
ventojų 
l,4Q0,000 
atsirado 
žmonių
maisto gamintojų pasidarė vi
su milijonu mažiau.

Pranešimas sako todėl, kad 
pramoninkai ir prekybininkai 
turį ką nors konkretaus daryti, 
kad padėjus fermeriams geriau 
ant kojų atsistoti.

skaičius paaugo apie 
žmonių, kas reiškia,

* 2,4(M),(MX) daugiau 
penėti, o penėtojų,

tris 
sovietų

sąnty-

PEKINAS, Kinai, kovo 20.— 
Sovietų atstovas tolimuose ry
tuose, p. Karahan, pasiuntė Ki
nų užsienio reikalų ministerijai 
aštrią notą pareikšdamas, kad 
kadangi Kinų valdžiai atsisa
kanti patvirtinti sutartį dėl pri
pažinimo Rusijos, kurią jis pa
sirašęs su autorizuotu Kinijos 
atstovu kovo 14 d., tai Maskva 
atsisakanti daugiau turėti san
tykių su Kinija tol, kol ji nepri- 
pažinsianti sovietų valdžios be 
jokių sąlygų.
Bijoma pilietinio karo Ęinuose.

Kinų delegatas Uohg pradėjo 
derybas su bolševikais tik po 
to, kai prezidentas ir kabinetas 
buvo užtikrinę jį, kad jie pa
tvirtinsią, kas jo bus padaryta. 
Bet dabar jie atsisako padarytą 
sutartį patvirtinti; tasai atsisa
kymas rodo, kad Kinų politikoj 
įvyko skylimas, kuris gali; iš
šaukti pilietinį karą. Mat Mon
goliją norėtų paimti 
trolėn čang Tsolin’as 
ji butų visai sovietų 
nes evakuota, tuo gi 
kino valdžia norėtų
ten generolą Feng-Ju-Hisiangąjj 
krikščionį.

Japonų laivynas Kinuose.
ŠANGHAI, kovo 20. — Gau

tomis čia žiniomis, Japonų es
kadra, susidedanti iš šešiolikos 
laivų ir admirolo lidos koman
duojama, yra pakeliui į Šangha- 
jų, iš kur ji tur būt plauks Jan- 
gtse upe į Hankovą, o gal ir 
toliau.

'4 * yAkivaizdoj esamosios Kinuo
se padėties, į šitą Japonų laivy
no žygį žiūrimą su dideliu susi
rūpinimu.

SAN SALVADORAS, kovo 
20. — Generolų Cariazo ii’ Fer- 
raros revoliucinė kariuomenė 
Hondurase paėmė respublikos 
sostinę Tegučigalpą ir Coma- 
yaguą, apie penkiasdešimt my
lių į šiaurę.

Tie miestai buvo paimti po 
atkaklios kovos prąeitą penkta
dienį. Jiems puolus, revoliuci- 
ninkų jėgos tuo budu užėmė pa
skutines tvirtoves generolų Ja- 
ano Ariaso ir Francesco Busso, 
kurie, mirus prezidentui Gui- 
terrezui, buvd pasidarę Hondu- 
raso diktatoriais.

Generolų Zelayas ir Nolascos 
vedama revoliucininkų kariuo
menė genasi diktatorių sumen
kėjusias jėgas,’ kurios bėgdamos 
viską pakeliui degina ir naikina.
Siunčiama laivyno kareiviai A-

• mėrikos legacijai 
ginti.

WASHINGTON, D. C., kovo 
20. — Amerikos pasiuntiniui 
Hondurase atsišaukus dėl ap
saugos Jungtinių Valstijų lega- 
cijos ir konsulato Tegucigalpoj, 
kartkartėmis girtų kareivių 
apšaudomų, valdžia įsakė esan
čiam Amapalbj knuizeriui UMil- 
waukee” tuojau vykti į Teguci- 
galpą, paėmus sargybai 167 lai
vyno kareivius ir devynis ofi- 
cierus.

LISBONAS, Portugalija, ko
vo 20. — Valstybės tarybos pir
mininkas pranešė atstovų rū
mams, kad valstybės tarnauto
jai paskelbę streiką ir kad jis 
pavartojęs griežtų priemonių — 
streikininkų vietose įstatęs ka
reivius. Visi valdininkai, kurie 
prisidėjo streikai, busią paša
linti iš tarnybos. Jis užtikrino, 
kad nors padėtis esanti rimta, 
bet ji neturinti politinio pobū
džio.

Lenku senatoriaus 
“pšygoda”

Policija uždraudė p. Woznickiui 
laikyti prakalbą ir konfiska
vo jo surinktas aukas.

Amerikos-Belgijus šutai 
tis pasirašyta

savo kon- 
po to kai 
kariuoms- 
tarpu Pe- 
pastatyti

SOFIJA, Bulgarija, kovo 20. 
—Jungtinių Valstijų pasiunti
nys Bulgarijoj, Charles S. Wil- 
son, ir Bulgarijos užsienio rei- 
kahj ministeris Christo Kalfov 
pasirašė ekstradicijos [pabėgu
sių prasikaltėlių išdavimo] su
tartį tarp tų dviejų valstybių.

THOMPSONVILLE, Conn.;) 
kovo 18. — Lenkijos senatorių 
Woznickį kliudė čia, pasak Dz. 
Związkowo, . “bardzo niemila 
przygoda”. Jis laikė čia kalbą 
vietos lenkų sušauktame masi
niame susirinkime ir rinko au
kas. Prie jo prisikabino polici
ja ir pareikalavo, kad jis paro
dytų liudijimus, kuriais jis bu
tų įgaliotas atstoyauti Lenkų 
senatą ir kalbėti Lenkijos ir jos 
senato vardu..

Kadangi Woznickis jokių pa
našių liudijimų neturi, policija 
uždraudė jam daugiau kalbėti, 
o jo surinktus pinigus, viso 250 
dolerių, atėmė iki bus padary
tas tardymas. Tie pinigai buvo 
pristatyti policijos viršininkui 
ir jis juos laikys ligi bus išsprę
sta, kas su tuo lenkų senato
rium ir jo surinktomis aukomis 
daryti. Woznickis turi nusista
tęs maršrutą ’ir po kitus Con- 
neetieuto miestus.

Lenkų Dz. Związkowy paduo
da šitokią žinutę:

Chelme nesenai buvo tarde f 
ma kunigo Zawidowskio ir dvie
jų bažnytininkų, Bojkos ir Si- 
čeko, byla. Byla kilo dėl šitokio 
atsitikimo. Kunigas Zawidows- 
kis kvaršinęs vyriausybę, kad 
kadaise buvus katalikų bažny^ sė 30 dienų kalėjiman streikierę 
čia Dubne, carų laikais1 pavers
ta pravoslavų cerkve, butlų vėl 
sugrąžinta katalikams. Varšu

vos valdžia žadėjus tatai pada
ryti, bet kol kas nieko nedarė, ir 
cerkvė po senovei naudojos pra
voslavai ukrainiečiai. Pagalios 
kunigas netekęs kantrybės, su 
pagalba apielinkės kaimų lenkų 
atvyko į Dubną ir sava ranka 
ėmė ardyti rusišką kupolą pa
statytą ant bažnyčios vietoj 
bokšto.

Del šitokio savavalingo darbo 
ir dėl kurstymo žmonių netvar
ką kelti kunigas Zawidowskis 
buvo pašauktas tiesom Teismas 
išnagrinėjęs bylą, pasmerkė ku
nigą Zawidowskį metams sun: 
kaus kalėjimo.

Šiuo atveju teismas 
žiuiėjo teisybės. Už pasisavini
mą teisės apsidirbti su kitati
kiais ukrainiečiais ir kurstymą 
žmonių nedoram darbui kuli, ne- 
perskaudžiai nubaustas. Bįt 
lenkų laikraštis, baisiai " deljto 
įtūpęs, sako: “Tai. nuosprendisl 
ir tžs nuojspreiidi^.’padarytas ne 
carų Rusijoj, bet laisvoj Lenki
joj 1924 metų vasario mėnesį. 
Ištikro, negirdėtas dalykas!”

Maža streikierė sumušusi didelį 
policistą, kuris draudęs jau 
kalbėtis su streiklaužiais.

Teisėjas Dennis E. Sullivan, 
kuris nesenai išdavė prįeš strei
kuojančius moterų rūbų siuvė
jus injunctioną, užvakar nutei-

vis tik

LENKŲ OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ.

Męnesis kalėjimo.

mėn.

JOKIŲ ARMĖNŲ TURKIJOJ 
NEBĖRĄ.

Taip pranešė Turkų premje
ras Tautų Sąjungai. ’

kovo 
ir už- 
Ismet

KAUNIEČIAI PASIDARĖ 
LABAI VEISLINGI.

Tardoma mokesnių suomi 
mo agentų suktybės

GENEVA, Šveicarija, 
20. — Turkų premjeras 
sienio reikalų ministeris 
Paša pranešė Tautų Sąjungai, 
kad Turkijoj daugiau nebesą 
jokių armėnų pabėgėlių, o to
dėl ji nebesanti suinteresuota 
proponuojama Sąjungos konfe
rencija, kurioj turėtų būt nu
statyta tam tikra identifikaci 
jos sistema armėnams kaipo 
žmonėms neturintiems tėvynes.

KAUNAS [IL-va] — Paskuti
niuoju laiku Kaune įvairiose 
vietose pradėjo gimti dvinai. 
Žmonės tuo labai susirūpinę, 
ypač kad tokiuose atsitikimuo
se gimimai, būna ne vienu lai
ku, bet po kelių dienų ar savai
čių nuo pirmojo, dėl to suda
ro didelį pavojų kūdikių ir 
gimdyvių gyvybei. Daugelis lie
ta mirties aukomis tuo labiau, 
jei nepasirūpina laiku gydyto
ją pasikviesti.

VILNIUS. — Vasario
14 d. Taikos teisinas nagrinė
jo “Ziemia Ojczysta” redakto
riaus T. Jasus bylą, kuris trau
kiamas atsakomybėn uiž savait
raščio Nr. 15.

Kadangi p. T. Jasus gyvena 
už miesto (vadinamose Kolo
nijose) ir tą dieną atvykęs 
traukinys susivėlino (reikia 
važiuoti traukiniu), tai atvykęs 
teisman rado bylą išspręstą ne
sant kaltinamajam. Teismo nu
tarimas: mėnuo kalėjimo.

P. T. Jasus, pasivėlinęs į teis
mą dėl svarbios priežasties, pa
davė prašymą bylą peržiūrėti 
iš naujo jam pačiam esant teis
me.

-h

Del suktybių atleista iš tarny
bos 796 žmonės.

WASHINGTON, D. C., kovo 
20. — Specialei senato komisi
jai, kuri pradėjo tardymą skun
dų dėl suktybių mokesnių suė
mimo biuruose, komisionieriaus 
padėjėjas Nash, duodamas liūdi 
rimų, pranešė, per pastaruosius 
trejus jnetus buvę pašalinta iš 
vietų 796 mokesnių suėmimo 
agentų, inspektorių ir kolekto
rių dėl nesąžiningumo ir sukty
bių. los suktybės buvę susek
tos mokesnių biuruose įstatytų 
slaptosios žvalgybos agentų.

Viso žvalgybos agentams pa
vykę susekti 1400 mokesnių su
ėmimo biurų tarnautojų sukty
bių.

DAUG SNIEGO.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
kovo 20.—Visą dieną sningant 
vakar čia privertė sniego per 
visą pėdą — dvyliką colių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 20 d., užsienio pini

gų no mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4-30
Belgijos, 100 frankų ...... $3.98
Danijos, 100 kronų .... ..........  $15.71
Italijos, 100 lirų ................... $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $5.10
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00

'■ Norvegijos, 100 kronų .... . $13.64
Olandijos, 100 florinų 

* Suomijos, 100 markių
Švedijos, 100 kronų

Detroite Liet. Naujiena!
Nėdėlioj Kovo-March 23, 1924 

2 vai. p. m.
Lietuvių Svetainėje, 

25th ir Dix Avė.,
Kalbės d. P. GRIGAITIS 

Naujienų Redatorius 
Temoje: “Kaip dabar išrodo 
Lietuva” ir “Amerikos lietuvių 
darbininkų reikalai”.

P. S. Moterys kurios išsi- 
kirps šį apgarsinimą ir priduos 
kartu su tikietu kurį vyras nu
sipirks prie langelio, bus įlei
džiamos į svetainę dykai.

Visus kviečia LSS. 116 kp.

_ '-1' "?■ „L:.' ■________

r-lę Flore orn, 22 m.
Liudijo prieš ją policistas 

Roy Gravės, pasižymėjęs savo 
tvirtumu ir šiurkštumu.

Pasak policisto Graves šito
kių dalykų įvyko. Vieną dieną 
daboj ant Market gatvę, streiko 
centre, jis pamatė streikierę 
Korn kalbantis su streiklaužė- 
mis ir kalbinant jas prisidėti 
prie streiko. Pamatęs tokią “ne
tvarką”, jis paliepęs streikierei 
Korn išsinešdinti iš tos gatvės. 
J: atsisakiusi ir pasekmėje — 
įvyko susikirtimas. O susikirti
mas baigėsi tuo, kad jis, poli
cistas, likosi taip nugalėtas, jog 
reikėjo jį gabenti pavieto ligo
ninėn ir ten turėjo išgulėti tris 
dienas piim negu jis atsigavo 
nuo tos merginos kumščių bent 
tiek, kad galėjo išlipti iš lovos.

Kekčiauria gi tas kad strei
kierė Korn yra auna, nedidelė 
ir sveria tik H ė svarų, o policis
tas, kurį ji taip skaudžiai su
mušusi yra didelis ir tvirtas vy
ras ir sveria virš 20(5 svarų.

Reiškia, istorija kartojasi, 
Dovydas (šį sykį Dovyde) ant
ru kartu nuveikė Galiotą.

NAUJASIS KALIFAS ŠAU
KIA MUSULMANŲ 

KONGRESĄ.

JERUZOLIMAS,/ Palestina*, 
kovo 20. —Hedžazo karalius 
Husseinas, kurs po nuvertimo 
turkų Medžido buvo paskelbtas 
nauju islamo kalifu, nutarė su
šaukti viso pasaulio musulmanų 
[mahometonų] kongresą apž 
svarstyti visuotinos musulmaV 
nams svarbos klausimus. Jis 
taipjau manąs Įkurti prie kali
fo patariamąją tarybą.

Chicago ir Apielinkė — šian
die apsiniaukę; gal bus sniego; 
maža atmainos "temperatūroj; 
stiprus šiaurės ir šiaUriaryČių 
vėjas.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiūdami keletą. dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

< .
Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at

siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
piniguš turi gauti.

naunen
1739 So. Halsted St..

$26.35

Chicago,11L
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v. w. rutkauskM
' Advokatai
29 So. La Šalie St. Rcona 58* 

Tel. Central 6390 
Vak. 8228 S. Halsted St„ Chicago.

Tek Y arda 4681

S W BANES, Advokatai) 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7* Weat Monroe Street, Chieagu.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Y arda 1015. * Vai.: 6 iki 9 vai.
....................... .1 !■■■»
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bažny
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laike len

STRAIPSNIS 64

Justo Kudirkos Paskutinis

Justas Kudirka “Faustas”, Lietuvos Operos Artistas

B O R D ft N 
BUILDING 
NBW YORK

THE 
BORDEN 

G0MPANY

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rel- 
kataa Įdomiu. OOalaoUoms

Jūsų kūdikis 
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais
tingu penu.

Karmalitų bažnyčioje 
greit

M kMiki>

KMikiy aprilplnimaa Ir po- 
o*jlmas yra dalykas gjtos 

svarbos kelmynai ir tautai 

Ir jaugiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu

rimo rtguliariiluls laiko

tarpiai, ntviral ir laisvai 

pugvildMU..

juoneniian
1436-40 West 18th Street

Programas prasidės 7:30 vai, vak. Po programo Balius. Sarpaliaus muzika
1 / . , Nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

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

ANT NAUDOS.

ATEIKITE! Visi chicagiečiai. Visi lietuviai iš apielinkių, visi muzikos ir 
visi,

LINOLEUM
RŪGS 
9x12

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS. STONE
4741 So. Ashland Avė

Žiūrėkite elektrinę iškabą 
— STpNE —

dainos mylėtojai, visi rėmėjai lietuvių kultūros, ........................
vyrai, moteris ir mergelės, darbo žmones ir profesionalai ! Ateikit ir pasigerekit 
dainomis visų numylėtų artistų ir parem kit Lietuvos besitobulinančią dailę.

ŪOROĖn COrif
VORK.U.SĄ

.z^KVDIKlv 
GEROVĖS SKYRIUS K UOMET motina turi laimės sulaukti kūdi

kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 
įsu įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
linu, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą^ reikalingą jų pil 
nam vystymuisi,"

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea- 
gle Pieną per virš 65 
mėty, kaipo vienatinį 
saugą ir išbandytą pa 
vaduotoją t mot i n o s 
pieno. / • < ~ *'•

bažnyčios. Tuotarpu lenkai di
deliam būryje susispietę ties 
durimis užstojo lietuviams ke
lią ir bandė neišleisi jų iš baž
nyčios. Bažnyčioje kilo triukš
mas, nes lietuviai ryžosi len
kams nepasiduoti ir rezultate 
lauždami sau išėjimą išstūmė 
lenkus j šventorių. Išsigrudus 
žmonėms iš bažnyčios švento- 
riun tarp susikivičijusiu lenkų- 
lietuvių kilo dar didesnis triuk
šmas: lietuviai barė lenkus, len
kai lietuvius. Tūlas jaunas vy
rukas balsiai pareiškė lenkams, 
kad nuo šios dienos bažnyčioje 
nebebus nei lenkiško pamokslo 
nei pamaldų. Lenkai drąsinosi, 
kad taip nebusią ir galios išsi- 
karščiausieji abiejų pusių riau
šininkai išsiskirstė.

Kadangi
1 Eagle Pienas yra len
gvai ir greitai suvirš-

1 Skinamas ir patiekia 
(kūdikiui maistingą 
peną, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skil
vio ir žarnų.

riji j e dėjos} tikra revoliucija. 
Lenkai koliojo lietuvius, o lie
tuviai padarė dar gudriau. Iš 
jų tarpo atsirado oratorių, ku
rie sakė karštas prakalbas 
smerkdami lenkus ir tos bažny
čios kleboną, pabrėždami, kad 
jis yra lenkų agentas ir globė
jas ir, kaipo toksai, turįs būti 
pašalintas. Lietuviamjs-lenikamf; 
besikivirčijant vienas lenkuo
jantis lietuvius pagrasė sakyda
mas: ‘‘Ateis lenkai, tai jumis 
visus iššaudys.”

Už tokį lenko grūmojimą lie
tuviai sučiupę jį apstumdė ir 
atidavė policijai.

Baigiantis skandalui išėjęs 
klebonas pareiškė, kad dėl to
kio neleistino įvykio jis ligi Vy- K. GUGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, iiskyrus ketvertą. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryte.

Jeigu
jūs norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū 
dikį su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
tvirtu ir sveiku, išpiL 
dykit sekantį kuponą 
fir prisiūskit imuos.

vai kunigui užgiedojus lenkiš
kai “šventas Dieve” paėmė gie
doti lietuviai neleisdami/ len
kams giedoti. Tai matydamas 
kunigas uždarė Cimboriją ir ne
baigęs pamaldų pasišalino nuo 
altoriaus. Karštieji patriotai 
lietuviai tokiu kunigo pasielgi

amu pasipiktino ir įtarė pataika
vimu lenkams ir niekinime lie
tuvių, ir už tai jie dar labiau 
įpyko ant lenkų ir dar rimčiau 
ryžoisi jiems nenusileisti.

Sekmadienį 8 vasario Karma
litų bažnyčioje įvyko tikros 
riaušės, kurios pasibaigė užda
rymų bažnyčios. Po sumos ku
nigui vos perskaičius lenkiškai 
Evangeliją, lietuviai organizuo
tai dideliu balsu ėmė giedoti. 
Pamokslininkas pusvalandį lai
ko nelipo iš sakyklos laukdamas 
nustojant giedojimo, bet maty
damas, kad giedoriai nenutilsta 
išlipo iš ąakyklos, o žmonės iš
ėjo iŠ bažnyčios.

. Išėjus abiejų priešingų pusių

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAITUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Penėjimas iš Bonkutės Prigelbst 
' Žinriyrnui

Puikių paternų. Gra 
žiais kraštais

$18.00
Didelis pasirinki

mas, verti
$22.50

KUPONAS
Pažymėkft, katrą Norit

Penėjimo [ Kūdikių Kūdikių 
Instrukcijos Valgiai Knyga
VARDAS 
ADRESAS

. . ..į įvyks
Pėtnyčioj, Kovo-March 21 d., 1924 

STRUMILOS SALĖJE, 
kampas

Pradžia 8:15 vai. vak.

K. Požėla
Liet, ^pasaulio čampionas
J. Bancevičius
Chicagos liet, čampionas
W. Wildman
Žydų Čampionas

Dr. Dean
SPECIALISTAS

189 North Clark St.,
Valandos 9-7. Nedėlioj 9H\ 

Visos paprąstos ir užsiseffenraios 
ligos vyrų, moterų gydomos/greit 
ir pigiai. Ligos: kraujo, odos, 
skilvio, krutinės, širdies, inkstų, 
nervingumas, apkurtimas, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.

. Dearborn 9057

*., Ai SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieityj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Waahington & Clark

Namu Tel.i Hyde Park 8895

Išdirbę jų stakas sumažinamas. Iš
pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir.$49 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
ęiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassinveres, tweeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota. Ateikite lanksti.

Ateikite tiesiai Į musų didelį 
obelio krautuvę

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti LeavitLSt.
Telephonaa Canal 2552 w 

Valandoa: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pštnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus

JOE VOTIPKA, Sales Managerius
Olselio kriaučiai. Įsteigta 1895

• Olselio išdirbystė
833-835 W. Jackson Blvd.

Vienas blokas j vakarus nuo Halsted 
Atdara seredomis ir subatomis 

iki 9 vai. vak.

Nedėlioj, Kovo 23, 1924 
merican Svetainėj 

. Chicago, III

Šviesą ir pajlegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimoktjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

JOHN I. BAGDZ1UNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose,' Egiaml- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Del skandalų uždarė 
bažnyčią

skupo parėdymo bažnyčią užda
rąs ir nebebusią jokių pamaldų. 
Tą pačią dieną bažnyčioje va
kare mišparų jau nebebuvo ir 
ant rytojaus bažnyčia irgi te
bebuvo uždaryta. Kuo pasibaigs 
kilusis 
lietuvių-lenkų ginčas 
pamatysime.

Gana charekteringd, kad to
kiose tragikomedijingose riau
šėse dalyvavo fr nekurie iš lie
tuvių studentų. Tokia negarbin
ga su lenkais kova tik daugiau 
pakenks patiems lietuviams ir 
žemina jų vardą, nes čia grie
biamas tų nelemtų priemonių, 
kurias lenkais vartoja prieš 
lietuvius.

— Liet, darbininkas.
1924 m.

Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomis. >

Pasitaiko, kad motinai nusilpus, ar
ba susirupinus, arba pergreitai "grį
žus prie namų ruošos, jos pieno ne
užtenka kiekyje ir kokybėje. Tada pri- 
gelbiantis penėjimas yra dažnai pa
geidautinas, ir jei priimtas, tai geriau 
yra maityti jį tarpais su žindymu. 
Tuo budu krūtys yra reguliariai žin
domos, o tas svarbu, kadangi nevarto
jamos, pieno liaukos nesunkia pieno, 
ir kūdikis gauna užtektinai maisto. 
Taippat svarbu motinai vaigyti ko- 
daugiausia maitinančių valgių,--kaip 
pieno, Smetonos, kiaušinių, mėsos, 
šviežių daržovių, vaisių ir geros duo
nos, imant ir didelį kiekį skystų val
gių. Švieži kiaušiniai, suplakti į džio
vintą pieną, yra labai maistingi, gar
dus ir skanus.

Jei kūdikis buvo kiutimis peni- 
vmas kuri laiką, paskui pastatytas 
prie bonkutės, tai išmintinga, iki jis 
kiek apsipranta su naujuoju maistu, 
išpradžiu vartoti silpnesnį atmiešimą 
negu kad yra nurodoma jo amžiui. Mi
šinį galima stiprinti kas pora dienų, 
iki atatinka jo amžiui. Jei kūdikis 
rodo ženklų negero virškinimo, tai 
tuoj reikia vėl grįžti prie silpnesnio 
miešimo. O jei jis rodo pasitenkini
mo, užauga 4-6 uncijas kas savaitę, 
nevemia, ir tvarkiai liuosuoja vidu
riukus, tai gali būti tikras, kad mais
tas yra tinkamo stiprumo ir kiekio.

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per keletą savaičių mes 

rekomenduojame penėti kas dvi va
landas; bet galima keisti šitą prisitai
kant prie kūdikio savybių. Kadangi 
vienas kūdikis suvalgo daugiau, o ki
tas mažiau, tai negalima nustatyti 
griežtai kiek reikia duoti. Motina tu
ri geriau žiūrėti kaip kūdikiui einasi, 
negu kaip rašoma knygoj. Nekurie 
žinovai sako, kad reikia penėti kas 
trįs valandos, nes esą į tą laiką vi
duriai išsiliuosuoja. Jei tas reikalin
ga padaryti, tai rekomenduojame pa
keisti dvi-valandfinį penėjimą pride
dant kas sykį po dešimtį jftinutų iki 
bus penima kas trįs valančios.

Turi savo kūdikį išlaikyti sveika ir 
stiprų. O kūdikio sveikata pilnai 
priklauso maistui ir rūpesčiui, kurį 
jam suteiki. Kudikj reikia kasdien 
maudyti ir reguliariškai maitinti. Jei 
negali žindyti jo, tai pabandyk Bor
den’s Eagle Pieną. Tai pirmaeilis kū
dikių maista — padarytas iš riebaus 
karvių pieno ir rupaus cukro — ypa
tingai kūdikiams. Jis gydytojų reko
menduojamas visur dėl jo kokybės ir 
vienodumo. Per keletą gentkarčių-. 
tūkstančiai motinų išauklėjo savo kū
dikius Rarden's Eagle Pienu. Dėlto, 
kad jį rekomendavo draugai h-’ kad 
jos rado jį patenkinančiu.

Skaityk Šituo* straipsnius kas savaitę , 
ir pasidėk ateičiai

Kaunas. Karmalitų 
čioje, kurią Janko lietuviai ir 
lenkiškai kalbantieji katalikai 
jau nuo kurio laiko ėjo tarpu- 
sayė kova dėl nustatytos toje 
bažnyčioje pamalcltp tvarkoj. 
Toji tarpusavė lietuvių-lankų 
kova žymiau pradėjo reikštis 
praėjusiais metais ir pradžia^tų 
kivirčių padalė lenkai. Praėju
sią vasarą lenkai bent kelius sy
kius trukdė lietuviams giedoti 
jiems paskirtu laiku giesmes.

Gi paskutiniuoju laiku lenkų 
įeržinti jų keliamais bažnyčioje 
nuolatiniais triukšmais pasiryš 
žo nebenusileisti jiems ir lietu
viai. Atsirado net tokių Jc^rš- 
tuolių grupė, kurie' lenkų Kalbą 
iš Karmalitų bažnyčios ryžosi 
pašalinti visai ar bent gerai stk 
tnažinti jų teises. O tos tęisės^ 
lenkams toje bažnyčioje buvo j 
beveik platesnės negu lietu- j 
viams. Per visokių iškilmų pro
cesijas giedodavo daugiau len
kai, o pamokslai kas šventadie
nis lietuviams būdavo sakomas 
prieš sumą, lenkams po sumos. 
Lietuviai po sumos 
kų pamokslo turėjo įprotį išei
ti iš bažnyčios kas lenkuojan
tiems labai netiko, nes jiems la
bai norėtųs, kad lenkiškų pa
mokslų klausytų ir lietuviai. Ir 
dėlto jie užsimanė lietuvius pri
verst, kad jie klausytų lenkiš
kų pamokslų per prievartą.

Sekmadienį 20 sausio kuni-- 
gui pradėjus sakyti lenkišką 
pamokslą lietuviai ėmė eit iš

107 gat. ir Indiana Avė.
Šitose rištinėse imsis segamos poros:

su BL Steinbornn
Vokiečių čampionas

su P. Norkum
Kurs siekia čampionato

su C. Petersonu
Švedų čampionu

Ristynčs
K, POZEUJS SV“'""H.

Sekmadienį 27 sausio trukdy
tojų rolę jau lošė nebe lenkai, 
bet lietuviai. Kunigui pradėjus 
sakyti lenkišką pamokslą lietu
viai ėmė giedoti ir privertė ku
nigą apleisti sakyklą. Gi per 
Grabnyčias 2 vasario po Voty-1 žmonėms iš bažnyčios švento-

Gabiiel Hrzanowski, Pirmutinis 
Rusų Operoj Artistas

Ida Divanova, (Smuikorč)
Pirmutinė Solistė Symponijos Orkestroje, Detroite

I 1834vyrų vilnoniai pasiūti .

W13.95
S. L. FABIONAS CO.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieto.yB Ad.o.sta.

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

TeJephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

I
 A. E. STASULANI

ADVOKATAS
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St, 
Tel. Central 6800

Cicero Panedelio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Leo Šhvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojome nuo ugnies jūsų 
r namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
*4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Plumingo ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni- po balandžio mėnesio.

PĖOPLES PLUMBING AND
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Kenosha, Wis.
Ristynes nepavyko, 

masinis protesto 
Maskvos patriotai 
“revoliucijų” nekėlę.
23 d. bus statoma “Iš meilės'”.

Rengiama 
mitingas, 
nesiliauja 

Kovo

Vasario 24 d. šv. Petro para
pijos svetainėje chicagietis J. 
Kulis buvo surengęs ristynes.

Kiek teko patirti J. Kulis ne 
ką teaimėjo. Vienas ristikų 
man sakė, kad įpahikų vos ke
li doleriai tebuvę. O tai reiškia, 
kad gal rengėjai išlaidas iš savo 
kišenės prisiėjo dadurti.

*
Vasario 27 d. buvo šaukiamos 

visų Kenoshos lietuvių draugijų 
ir kuopų valdybos ir atstovai 
(jei tokie buvo jau išrinkti). 
Susirinkimas i šaukiamas buvo 
tikslu pasitarti dėl rengimo ma
sinio mitingo, kad užprotestuo
ti prieš užsimojimą ateivybę 
varžyti". Susirinkimas laikomas 
buvo Martin’s Realty Co. ofise, 
321 Mihvaukee Avė. 
dalyvavo nuo šešių 
bi-i kuopų. Kiek tek 
katalikai nedalyvavo, 
yra vilties,
prie to prakilnaus 
visiems lygiai rupi, 
tų musų giminėms 
durys uždarytos.

Masinio mitingo
pavesta J. Marcinkevičiui,

1 Mickevičiui ir J. Danikauskui.
Masinis visų Kenoshos lietu

vių mitingas įvyks, rodos, ko
vo 30 d. Kad patenkinus visus, 
nutarta nuo trijų srovių kal
bėtojai kviesti.

Reikalas svarbus, per tai vi
si lietuviai turi mitinge daly
vauti.

Atstovų 
draugijų

Vienok 
kad ir jie prisidės

darbo. Juk 
kad nebu- 
į Ameriką

rengimas
K.

■* *
♦

SchlitzoKovo 2 d. 
įvyko SLA 212 kuopos susirin
kimas. Narių susirinkimai! gan 
daug atvyko. Susiinteresavo 
turbūt kuopos naujoju patvar
kymu skirti du doleriu dova
nos. Dovaną 'laimėjo p-ia Kan- 
Čienė.

Kaip beveik ir visuomet, su
sirinkimas ne visai tvarkingai 
ėjo. Mat, Maskvos tavorčiai ne
siliauja svajoję apie revoliuci
ją. Neturėdami jokių kitų prie
kabių, šį kartą jie ėmė pulti 

'Kuopos korespondentą Kaz. 
~ITrazeAųčių, seną 212 kuopos 

veikėją?S^są K. B. rašęs netei
sybę, ir Maskvos tavorčius pa
sijuto užgautas esąs. Bet kuo
met dalykai paaiškėjo, tai pa
sirodė, jog korespondentas vi
sai nėra, prieš nieką prasižen
gęs.

Reikia pastebėti, jog kuopos 
pirmininkas kai kada nesuge- 
i>a susirinkimo vesti. Jam rei-

bes

salėj bus tas veikalas vaidina
mas.

Kenoshos apielinkių miestų 
lietuviams verta tas veikalas 
pamatyti, nes jo vaidinime da
lyvaus geriausios spėkos. Pers
tatyme dalyvauja, regis, 45 as
menys. Dailės choras prigel- 

vakarą surengti.
—Kenoshos Slapukas.

So. Omaha, Nebr.
Girtybės puota.

Oficialiniai visose Jungtinėse 
Valstijose yra įvesta prohibici- 
jo. Blaivininkai jau buvo džiaug
tis bepradedą, manydami, l^ad 
žmonės pradės mandagiais'dar- 
bais užsiimti. Bet tas lukesis 
pasirodė bergždžias esąs .

Nors ir nesmagu, bet reikia 
vešumon iškelti So. Omahos 

lietuvių šlykščius darbus. Ko
respondentai tankiausia tik ge
ras puses aprašinėja, o į blogą
sias pro. pirštus žiuri.

Kėlimas girtybės puotų gar
bės nedaro. To reikėtų gėdytis, 
ypač pažangiesiems žmonėms. 
Broliai katalikai gali tąsyk į 
mus pirštais rodyti: štai, girdi, 
kaip nusišvietė, net- munšaino 

vakarus rengia, žinoma, aš ne
įtariu visų pirmeivių tokiais 
darbeliais, bet kad po namus 
kai kurios kūmutės šinkuoja 
skystimėlį — tatai pas mus ne 
naujiena.

Kovo 4 d. keli biznieriai ir 
šiaip pašaliniai jų bičuliai buvo 
parengę Užgavėnių vakarą. Da
lyvavo ten tik tie, kurie iš kalno 
buvo užprašyti. Atvyko kelios 
šeimynos ir keli visuomenės dar
buotojai. Buvo galima laukti 
gražaus pasilinksminimo. Bet 
netaip butą. Vyrai sumetė, re
gis, po dolerį ir prisipirko gau
siai degtinės, vyno ir kitokio 
gėrimėlio. Tada ir prasidėjo 
sėmimo proto iš butelių. To dar 
negana, atsirado keli Kaziai, ku
re irgi ėmė fundyti, kad tinka
mai varduves apvaikščioti. Tuo 
budu degtinės buvo iki ausų.

Buvo paskirtas ir kasieriuš, 
kuris pranešė, jog nuo sudėtų 
pinigų liko dar penki doleriai. 
Jis klausė, kas su tais pinigais 
daryti. Drąsuolė K. J—nė pa
prašė balso, ir pasiūlė tuos pi
nigus Vilniaus našlaičiams pa
skirti. Bet čia pašoko ant .estra
dos munšaino garbtintoja M. M. 
ir ėmė plūstis. Pabaigė taip, 
kad, girdi, kas mums galvoje su 
tais Vilniaus žmonėmis.

Pasirodė, kad munšaininkų 
buvo daugiau, todėl pinigai buvo 
paskirta pragerti.

P-ia š—ne bandė dainuoti, 
bet M. M. ėmė plūstis ir šaukti, 
kad daina esanti negera. Taip 
nieko ir neišėjo iš programo.

Gėda pažangiųjų žmonių* var
dą nešioj autiems taip elgtis.

ko, kad jei tokis jaunas “tymas” 
ir pirmais metais užkariavo ket
virtą vietą, tai jau tuo patim 
save užrekordavo kaipo žymus 
lošėjai.

Tarp kitų žymių laimėjimų, 
reikia pažymėti nors kelis io- 
šius: vasario 18 d. lošė su “Va- 
gabonds of Annapolls”. Musų 
lošėjai išėjo laimėtojais, laimė
dami 38, prieš 25. Vasario 29 
d. musų kliubo tymas lošė su 
“Warsaw Athletic Club”. Čia, 
broliai, tai jau ne fonės. Lietu- 

Pirmiiįinkas atsa- lviams reikėjo pasirodyti, kiek 
’ ’ 1 _ _ Z“ 1 i už lenkus, ir

diskusijos Į kad jie gali lenkus sulupti. Re- 
musų kliubas

pradėta nurodinėti darbiečių 
nuveikti darbeliai, tai jiems 
karšta pasidarė. Faktai visi im
ta iš jų pačių laikraščių, tat ne
buvo galima kalbėtojui kokių i 
nors užmetimų daryti.

Pasktfi kalbėtojas nurodė, jog 
tarp gyvvavusio Chicagoje So
cialdemokratų Sąryšio ir A. D. 
P. skirtumų nebuvo. O tatai pa
rodo ir Strazdo pavedimas savo 
“Sąryšio” komunistų globai.

Pabaigus pirmu atveju kal
bėti, vienas darbietis ima reika
lauti balso.
ko, kad net plakatuose yra pa-Į jie yra gudresni 
žymėta, jog viešos 
prasidės po antros kalbos. Bet I zultatjąi tokie 
darbietis nesiliauja reikalavęs, laimėjo 19, o Varšuva tik 10. 
žmonės pradėjo rėkti, kad jis at- šitokiu dideliu laimėjimu musų 
sisėstų. Matydamas, kad prita- lošėjai tiek daug įgavo ūpo, kad 
rimo neturi, darbietis atsisėdo. Įsako: “Jei mums atsieitų su len- 

Antroje savo kalboje Aimana- kais faituotis ant fifty-fifty, tai 
vičius įrodinėjo, kad darbiečiai mes lenkus tuoj ‘išmufintum’ iš 
su savo Profesinių Sąjungų Švie- Vilniaus, ir su jų “Matka Bos- 
timo Lyga tik skaldo šios šalies I ka”. Už tą laimėjimą adv. V. 
amatines unijas, švietimo Ly- Laukaitis, kliubo vice-preziden- 
gos darbas naudos nesą tik dar- tas, padovanojo puikią sidabri- 
bininkų išnaudotojams kapita-Įnę taurę musį Kliubo lošėjams.

iistams. Darbiečiai nekantrai!- šita puiki dovana da labiau pa- 
dami trynė sėdynes tartum ant kėlė musų lošėjų ūpą, ir jie sa- 
karštų žarijų sėdėdami. ko, kad sekančiais metais jie

Kalbai pasibaigus, darbiečiai loš da gabiau, vengdami tų klai- 
ėmė Aimanavičių pulti: eąą jo dų, kurios šiais metais įvyko.* 
niekas nekvietęs ir 1.1. Kovo 12 d. kliubo direktoriai

Mat, patentuoti revoliucionie- laikė susirinkimą. Be kitko ta- 
riai buvo taip nusistatę, kad į po nutarta surengti vakarėlį pa- 
Collinsville apart Pruseikos ir jo dėkai “basket-ball” lošėjams, 
gizelių niekas negalėdavo at- Vakarėlis įvyks kliubo kamba- 
vykti. iiet žmoi-»es jau atsipei- I riuose. Pašaline publika taip 
kėjo, kuomet Pruseika perdaug Į pat bus įleidžiama.
jau pradėjo juos mulkinti. Kliubas užlaiko vienintelį pa- 
Dai biečiai siūlo naują piirminin- | žangiųjų chorą, nors choras šiuo 
ką rinkti, matydami, kad jiems 
savo žmogus pasieks pravesti.
Stato ir savo kandidatus: J. Ba
roną, A. Dereškevičių ir J. Ste
ponavičių. Pastarasis, atsisako 
kandidatuoti. Pašaliniai nomi
nuoja bepartyvį P. Martinkaitį. 
Didele balsų dauguma Martin- 
kaitis tampa pirmininku išrink
tas.

Kalbėjimo klikas aprubežiuo- 
jama dešimtimi minučių.

Pirmuoju kalba A. Metelionis, 
darbiečių šimpatizuotojas. Jis 
tik karščiuojasi tr-nieko rimto, 
nepasako. j

J. Andriejauskas, tikras dar
bietis, nuo pat savo pirmų žo
džių šoko koliotis. Savo ne
prausta burna jis pralenkė ir 
Pruseika. Pirminikas kelis kar
tus pastebėjo, kad nešvarių- žo
džių nekartotų, bet tai nieko ne
gelbėjo. Darbiečių kapitonas J. 
Baronas irgi įstengė tik pasiko- 
lioti.

Atsistoja katalikas. Jis sako, 
kad senai jau bebuvo toks geras 
kalbėtojas Colinsvillėje.. žmonės j 
ėmė ploti. Matydami, jog šali
ninkų neturi, darbiečiai visai 
nosis pakabino.

Kalbėjo dar apie trejetas, ku
rie irgi buvo nusistatę prieš dar- 
biečius, o ypač už jų karčianrinę 
kalbą. v I

Į prakalbas buvo atvykę apie 
70 žmonių. Išėmus kelis dar- 
biečius, visi liko patenkinti.

—Pasaulio Pilietis.

tarpu neskaitlingas, bet visgi 
manoma, kad su laiku gal pasidi
dins. Nežinia kodėl musų bal- 
timoriėčiai lietuviai taip labai 
nutolę nuo dailės, ir kodėl jie 
taip mažai besiinteresuojąs! sa- 
voi dainomis? Į šitą klausimą 
tik vienas gali būt tinkamiau
sias atsakymas, tai apsileidi
mas! Kliubas duoda kambarį, 
apmoka mokytojus už jo duo
damas lekcijas, ir tik vieno da
lykėlio prašo, kad tėvai savo 
dukteris ir sūnūs paakstintų at
eiti mokintis dainuot, p M. Rut- 
kus deda daug truso, -kad kaip 
galint chorą padaryt geresniu,

bet reikia neužmiršti, kad šitas 
darbas nėra tai vieno asmens 
darbas, bet daugefio. Chorui 
reikia dainininkų in dainininkių, 
ir todėl mes kviečiam, kad atsi- 
lankytute visi, kas tik galit dai
nuoti į Kliubo kambarius, ir 
kartu dainuosime Lietuvos lin
ksmas dainas.

—K. Liutkus,
L. A. A. K. korespondentas.

Kaip Praginti
Traukiantyjį Krupą

Indiana Harbor, Ind.
Neteisingas pranešimas 

apie parengimą.

Indiana Harbor koresponden
tai paprastai teisingas žinias 
praneša. Tik, kiek man yrą ži
noma, tai aš pirmas su teisybe 
prasilenkė. “Nau-nų” kovo 10 d. 
jis bereikalingai įžeidžia bum- 
saidietę, apie kurią jis rašo šaip: 
“Šį kartą j parengimą buvo už- 
kliuvus ir viena labai ‘šventab- 
lyva’ asaba iš Burnsidės. Tai 
didelė katalikė, ir visi laisvama
niai jai yra palaidūnai.”

Tai grynas prasimanymas. 
Burnsaidietė yra dora ir rimta 
Vpata ir niekuomet nei vieno ne
užgauna.

O kai dėl nekatalikiško dūki
mo, tatai yra melas. Parengime 
nebuvo jokio dūkimo; visi pado
riai linksminosi. Gi burnsaidie
tė gal rimčiausia užsilaikė ir pa
gelbėjo šeimininkei trustis.

Iš viso matyti, kad korespon
dentui ne teisybę pranešti rū
pėjo, o tik įžeisti bereikalingai 
dorą ypatą. Turbūt iš pavydo 
tai

Aptepk Vicks VapoRub 
einant gult gerai trinant 
aplink gerklę ir krutinę. 
Apdengk su šiltu pienelės 
audeklu. Palik lovos ap- 
klodus atlapus taip, kad 
kylantis garai butų gali
ma kvėpuoti per visų nak
tį. Krupas tąsyk vargiai 
galės prasidėti. Vicks ga
lima gaut kiekvienoj ap- 
tiekoj.

VICKS w VapoRub

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

buvo padaryta.—Alvenas.

Royalton, III
Užmirštas kampelis.

yra 
pu-

Šio miestelio apylinkėje 
daug kasyklų. Dirbama tik 
sė laiko, ale pragyventi vis šiaip 
bei taip galima.

Lietuvių jaunimo čia mažai 
tėra, ir tas pats visai apsileido: 
visa ką daro, tai lošia kortomis 
ir karčiamose rojaus skystimą 
naikina, šiaip nerengiama nė 
balių, nė prakalbų.

—Royaltonietis.
j.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or-. 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. JViai nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA; išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAiALPOS SKYRIAI — 

( $6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Tel. Blvd. 8188
M. Woiikewldl 

BANIS 
AKUAERKA

Turiu patyria* 
Pasekmingai pa* 
camauju mota- 
rimą prie gimdy* 
.'no kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatiška prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika- 
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

4^DR. HERZMAN^B
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomai per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

• Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas >
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2889

1,1 ..... i

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State fianko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
______ . .A -_______________________-

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

h-—— H......... ..................  ,

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
x Naktinis Tel. Drexel 2279

f-------- ------ -------
Tel. Boulevard 2160

į Pranešimas
! Dr. Jonas P. Poška

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| Jo laikinasis ofisas randasi
i po num..

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 

į 1 vai. po piet iki 9 vak. 
.. ........................ ........

..................... . " ' -.............. ..... .

v Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- | 
dilo)*- nuo SKILVIO. KEPENŲ, I 
KRAUJO ir • INKSTŲ. Geriausis pa- ■ 
(ĮRiily reguliatorius. Vienas doleris at- I 
urt" taSnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY,
8252 Wallace St.,' 

Chicago, U. S. A.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. Ai BRENZA

Ofiso valandos i 1
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, BĮ. į

kėtų tavorčius kietesne ranka 
paglostyti, ir neleisti jiems ne
tvarką kelti.

♦ ♦ 
♦

VAsario 29 d. vietos anglų 
laikraštyje pastebėjau, kad ko
vo 1 d. įvyksiančios lietuvių 
bažnyčioje iškilmingos vestu
ves p. N. Skaičiau kartą, skai
čiau kitą ir nenorėjau savo 
akims tikėti. Del visko nuva
žiavau ir prie bažnyčios pasi
žiūrėti. Ir ištikrųjų lipa iš au- 
tomobiliaus kaipo jaunavedis 
musų “laisvasis” Juozas. Chi- 
cagos panelė jį matomai taip 
sužavėjo, jog jis tuof bėgo pas 
kunigėlį iš viso gyvenimo iš
pažintį atlikti.

Dienrašty buvo skelbiama, 
kad jaunavedžiai medaus mė
nesiui važiuosią į Kanadą. Bet

Prieš tai reikėtų kovoti, kad dė
mė nebūtų metama ant visų pa
žangiųjų lietuvių.—Svečias.

Collinsville, III.
Darbiečių įtaka smunka. Į pra

kalbas susirinko nemažas 
žmonių būrys, ir dauguma jų 
palaikė kalbėtojo pusę, kuris 
įrodinėjo, jog darbiečiai tik 
griauna vienybę tarp darbi
ninkų.

:---------
Kairiųjų komunistų ADAD. iš 

St. Louis, Mo., skyrius surengė 
musų kolonijoje prakalbas tema 
“Kas yra Amerikos Darbininkų 
Partija ir ar Profesinių Sąjun
gų švietimo Lyga vienija uni
jas”. Kalbėjo A. Aimanavičius 
iš St. Louiso .

Baltimore, Md.
Liet. Amer. Atletų^liubo 

“Basketball” laimėjimai

Kaip jau buvo savo laiku mi
nėta laikraščiuose, kad šiais 
metais L. A.A. K. Basketball 
tapo dalyviu vienos žymiausių 
vadinamos “Baltimore Basket
ball Lygos”. Kad būti dalyviu 
šioj lygoj, tai reikia turėti gerą 
patyrimą lošime basketball. Su 
prastu patyrimu lošėjai nėra pri
imami. Musų gi kliubo lošėjai 
pasirodė ne vien eiliniais lošė
jais, bet jie atsistojo pirmoj ei
lėj ir užkariavo publikos simpa
tijas. Vietos laikraščiai gana 
stambiai pažymi per visą laiką 
vairiais antgalviais 'lietuvių žy

mų laimėjimą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

kod kas jie dar čia tebesisuki- Reikia pasakyti, kad Aimana-
n ėja. i

* * *
Kiek man teko iš Dailės cho

ro organizatoriaus ir veikalo 
“Iš meilės” režisieriaus, J. Mac-'

vičius gerokai plakė Colinsvillės 
darbiečiams kailį, kurie čia yra 
vadinami patentuotais revoliu
cionieriais. Kalbėtojas imda
mas faktus iš ‘Vilnies” ir “Lais
vės” nurodė, kad A.D.P. yra

noriaus, sužinoti, tai kovo 23 (niekas daugiau, kaip tik darbi- 
dieną, German American Home, ningų organizacijų ardytoja. Kai

Reikia pažymėt, kad per visą
sezoną “Batlimore Basketball 
Lygoj”1 musų ' Kliubo “tymas” 
ošė keturioliką kartų, aštuonis 

Teartus išėjo laimėtojais, o tik 
Šešis kartus pralošė. Pagal 
tą laimėjimą, musų lošėjai už
pelnė Lygoj ketvirtą iš eilės vie
tą. žinantieji lošius žmonės sa-

' - ............... . .......................

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas ;

3308 8. Morgan St., Chicago.
! Telephone
> Boulevard 2160

Valandos
į Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telephone Yards 5082

DU. M. STUPHICKI
8107 So. Morgaą Si..

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Di.A.mnii
Uehivto fl^dytolaf tr Chirurgas 

26 ZJ. Washlngton St.
Valanda*: ndo 10 11d 12 ryto 

Telephone Central 8066 
• 1824 Wabansla Avė.

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 1H 8 vakaro 

į Rezidencijos tal. Kadala 7715

— 1 .............. i ......
Canal 0267
Naktinis Tol. Canal 2118

a f. Z. Z AL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 Ud 12 ryto 
1821 So. Halsted SK 

Kampas 18 ir Halsted St *

DR. i. L STHIKOI’S
Lfetavis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 7820

Val i Iki 4 Ir 6 fki 8. Ned. ld Ori l2 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect. 1980 
Valandos pagal sutarti

V---------------- --------------------------------- >

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas tr ChtrurgM 

8243 So. Hafeted St.
Tel. Boulevard 7170 

Rerid. Tel. Falrfaa 6574 
CHICAGO, ILL.

» ............... u............ ...III. .........................  Z.

____________ .___ _____________ __ .

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St 
Valandos nuo 8Jki 12 dieną, nuo 6
Ud 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. pp pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A, A. Roth
Rasas Gydytojas ir Cklntrgas

• Specialistas MoUriiką, Vyniką, 
valiai Ir visą chroniškų lira 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandosi 10—11 ryto; 2—8 pe »laK 
7—8 vak. NediHomis 10—12 dieną, ’

< ‘ ....... ■’
Dr. Benedict Aron

Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpebt 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 06K

V—.... ................... I II. I ■

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan StM 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. T 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards 0867

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. HalsteJLSt.

Dr.S,MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valanlal 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696
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NAUJIENOS
The UthiaaUn Daily Neva

Pebllahed Daily, eacept Sunday, by 
3he Llthuanian N«wi Pab. O, Ine

Editor P. Grigaite

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
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Pereitą antradienį Mil- 
waukee, Wis., turėjo balsa
vimus nominavimui kandi
datų į miesto viršininkus. 
Socialistų kandidatas į ma- 
yorus ,drg. Hoan (kuris da
bar yra mayoru), gavo dau
ginus kaip 40,000 balsų. Ga
lutinuose balsavimuose, ku
rie įvyks balandžio 1 d., ji
sai, be abejonės, gaus dar 
daugiau balsų. Vienok kai- 
kurie žmonės pasakoja, kad 
Socialistų Partija Ameriko
je jau esanti “palaidota”!

Kynijos valdžia atsisakė 
pripažinti sovietų Rusiją. 
Ar ji gerai padarė, čia nėra 
reikalo gvildenti. Bet yra 
faktas, kad bolševikams la
bai toli šaukia iki tos įtakos 
Azijos tautose, apie kurią 
jie bubnijo per keletą metų.

Nemalonu klausimą ėmė 
statyt Franci jos spauda 
premjerui Poincarė: kokia 
kaina jisai gavo Amerikos 
bankininkų paskolą franko 
kurso sustiprinimui? Iki 
visuotinų rinkimų gegužės 
mėnesyje šitą paslaptis tu
rės išeiti aikštėn, ir tuomet 
balsuotojai kažin ką užgie
dos savo “gejbėtojui”.

B*/-.’’

Apžvalga
PRUSEIKA GIRIASI SAVO 

REKORDU.

išbuvo . apie du 
■ kalėjime (1909 

prigulėjimą pilie 
Soči akiem ok r at ų

“Laisvė” nesigina* kad Pru- 
seikos-Dedelčs pavardė yra Va
balas, bet sako>

“Vabalas 
metu Su
-11) ir už 
Lietuvos 
Partijos buvo nuteistas am
žinau i&rėmiman į Sibirą iš 
kur ja* pasisekė išbėgt.

“Jeigu Grigaičio akyse^ tai 
yra argumentas prieš Vaba
lą, juo blogiau tuomet dėl 
Grigaičio.” \

*

Kam niekus tauzyti? Grigai
tis niekuomet nepeikė Vabalo 
už tai, kad jis “prigulėjo” prie 
Socialdemokratų Partijos ir bu
vo nubaustas kalėjimu ir ištrė
mimu.

Tą Vabalo praeity niekina 
Grigaitis, bet pats Vabalas! 

Argi jisai to nestipranta? 
sai buvo socialdemokratas
net į kalėjimą už tai pateko, o 
šiandie jisai šlykščiausiu budu 
kovoja prieš socialdemokra
tus.

Amerikon atvykęs, Vabalas 
pasivadino Pruseika (pagal sar 
vo motinos pavardę) ir įstojo į

ne

Ji- 
ir

Pranešama, kad lenkų 
protestas prieš Tautų Są
jungos nuosprendį Klaipė
dos klausimu, vėl sulaikęs 
jo išsprendimą. Lenkai pa-1 Lietuvių Socialistų Sąjungą, ši- 
reiškę, kad jie tiktai tuomet | toje organizacijoje, jisai veikė 
pripažinsią Lietuvai Klai
pėdą, kuomet Lietuva atsi
žadėsianti Vilniaus. Tary
tum Ąietuva butų gavusi 
Klaipėdą iš lenkų!

Šita žinia tečiaus atėjo iš 
Paryžiaus, tai -ji gal yra tik
tai lenkiška propaganda.

Komunistai niekina Ang
lijos Darbo Partijos aidžią, 
bet drauge jie varo agitaci
ją už Darbo Partijos įstei
gimą Amerikoje. Tai kur 
čia jų logika? Nejaugi ta 
Darbo Partija, kurią jie no
ri įsteigti kartu su Flrmer- 
Labor partija ir “Komitetu 
Keturiasdešimts ^Aštuonių”, 
bus pažangesnė už Anglijos 
Darbo Partija?. Nejaugi 
senatorius La Follette, kurį 
komunistai nori nominuot 
kandidatų į prezidentus, yra 
pažangesnis už McDonaldą?

“Vienybė” rašo, kad 
Brooklyne įvykusi tos apie- 
linkės sandariečių konfe
rencija. Tarp kitko sako: 
“Klausime žinojimo ‘kabe
lio’ delei Lietuvos Studentų 
priimta atatinkama rezo
liucija.” Kokia rezoliucija, 
“Vienybė” nepaaiškina 
matyt, ji yra “nekošerna”.

Lietuvos liaudininkų kab- 
legramą ji paslėpė; dabar 

. slepia ir savo partijos kon
ferencijos nutarimą. 0 bet-avi vnvijuu v ~~~ į naip jisai
gi ji turi nachališkumo gir-j listus?

apie šešetą metų, skelbdamas 
tuos pačius principus, kuriuos 
jisai gynė, būdamas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos na
rys. Paskui staiga jisai juos at
metė: paniekino Socialistų Par
tiją, kurios dalis yra Lietuvių 
Socialistų Sąjunga; paniekino 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tiją, už kurios idėjas jisai ki
tąsyk nukentėjo, ir apsikrikšti
jo “komunistu”.

Priėmęs Dėdelės pseudoni
mą, jisai dabar pradėjo prus 
vais drabstyti visa tą, ką pir
ma garbino, kuomet nešiojo sa
vo tėvo ir motinos pavardes. 
Ar tai nėra bjauriausias savęs 
paniekinimas? Ar tai nėra že
miausios rųšies renegatybė 
prieš tylos žmones, su kuriais 
jisai kitąsyk kovojo petys į pe
tį už bendros principus?

Ko šiandie labiausia neap
kenčia buvęs socialdemokratas 
Vabalas-Pruseika-Dėdelė ?

Nu-gi socialdemokratų! Ko
kia tad jam yra garbė, kad ji
sai kitąsyk pats buvo socialde
mokratas ir už savo idėjas pa
teko į kalėjimą? ' |

Jeigu socialdemokratai yra 
ištiesų tokie niekšai, kokiais 
juos dabar nuolatos pipšia Va
balas-Pruseika-Dėdelė, tai jam 
nėra ko girtis savo socialdemo
kratine praeitim. Girdamasis 
ja, jisai tiktai' parodo, kad ji
sai yra nepastovus ir nevertas 
pasitikėjimo žmogus.

Vakar jisai buvo socialdemo
kratas, šiandie jisai yra social
demokratų šmeižikas — o kas 
jisai bus ryto? Kas gali užtik
rinti, kad ateityje jisai nenie
kins dabartinių savo draugų ko
munistų tokiu pat pasiutimu,! 
kaip jisai šiandie niekina sočia-1

Tik dabar pradėjo išeiti į aik
štę vardai kaikurių stambesnių
jų spekuliantų, kurie, bej ieško
dami greito pralobimo, sukišo 
savo pinigėlius garsiam jam 
Bischoffui.

Teisėjo George Fred Rušh 
teisme šiomis dienomis liudijo 
Brighton Parko lietuvių parapi
jos klebonas, kun. Antanas Bri- 
ška. Jisai prisipažino įdėjęs į 
Bischoffo “spešelus $41,000 ir 
iš jų $25,000 žuvę. Matyt, yra 
pelningas “džiabas” tarnauti 
“Ponui Dievui”, jeigu tas dih 
šių ganytojas galėjo išmesti to
kią krūvą pinigų!

; Jau tuo laiku, kai ėmė (ban- 
krutyti Chicagos “spešelninkų” 
bizniai, buvo minimas ir kun. 
Briškos vardas, kaipo vieno iš 

iBischoffo, “kostiumerių”; bet 
kunigas tuomet užsigynė savo 
parapijonims, kad jisai neturė
jęs jokių reikalų su tais suk
čiais. Dabar pasirodo, kiek ga
lima tikėti kunigo žodžiais.

Tas faktas, kad musų kuni
gai dalyvavo tose spekuliacijo
se, daugiausia ir padėjo “spe- 
šelų” (agentams ištuštinti tūk
stančių žmonių kišenes. Papra
sti žmoneliai manė, kad, jeigu 
“dvasiškos asabos” deda savo 
pinigus, tai tas biznis yra “all 
right”.

P. čiučelis

Rinkimai.

kui, žinoma, kas bus. Sugriovus 
bažnyčias, žemes iš kunigų at
ims, dvarus išdalins, viską aukšr 
tyn kojomis apvers. šiąnakt 
sapne mačiau ,kaip verkė šven- 
tas Lukošius prie švęntoriaus 
vartelių, musų bažnyčios patro- 
nas. Verkė jis reiškia dėlto, 
kad atšalo jo avys nuo tikėjimo 
ir pasiduoda socialistų suvedžio
jimams.

“Nepasiduosma”, — kriokian
čiu balsu suriko Ambrazų Mar
celė: “nepasiduosma” — pakar
to] visas būrys dievobaimingų 
moterų.

“Pakart, išmušt cicilistai, iš- 
žudyt tie razbaininkai” — pasi
girdo rustus tartum audros su
keltų medžių ūžesys.

“Nutilkit moterys, po vieną 
reik kalbėti”, įsimaišė špitol- 
ninkas Makaras ir prisiartinęs 
prie klebono užklausė nuleisto
mis akimis: “Sakyk tik, tėvel, 
kas, kaip daryt, mes galvas pa- 
guldysme, kad tik bažnyčias iš
gelbėjus.

“Taigi, taigi ir gerai ir pui
ku”, — kartojo kunigas glosty-r 
damas išvirtusį pilvą. — “Va
kar, kaip girdėjau, atvažiavo 
musų miestelin ir apsistojo pas 
mokytoją vienas socialistas. Bai
sus jis, eretikas ir bedievis, 
šiandie po pamaldų kalbės ir 
bliuznys, kvies už juos balsuoti, 
jus tat neduokit jam kalbėti. 
Rėkit, šaukit, šalin tu erezijų 
pririjęs bedievi, o mokytoją iš
vysime iš^ musų parapijos, kad 
jo ir dvasios čia nepasiliktų”.

“Išvysime, išvysime”, — šau
kė kerštu degančios moterys.

“štai, aš ir popierį jau priren
giau”,
tonu riebus 
pasirašysite visos, 
vyriausybei ir nebebus jo. šioj 
srity yra musų žmogus kardino
las ir nėra abejonės, kad jis pa
siliktų”.
. Kunigas paėmė abiem rankom 
popierį ir lyg bijodamas apsirik
ti išlėto vienodai pradėjo skai
tyti:

“Mes žemiau pasirašę N. apy
linkės gyventojai prašom poną 
inspektorių išvyti musų moky
toją, kuris yrk šaltas prie tikė
jimo, retai telanko ' bažnyčią, 
mėsą valgo metų ketvirtačiais ir 
negerai mokina musų vaiku
čius”

“Tik kas žjn ar tas padės ?”—- 
prasitarė abejodama Kibildų 
Aniutė. - i

“Mačys, mačys”, — pertraukė 
klebonas, — ‘tik eikit šit pasi-

tęsė rimtu įtikinančiu 
klebonas.[Feljetonėlis]

Uždusus ir peršilus purtoma 
baisios baimės patėkomis sku
bės Skroblių Razalija bažnyčion. 
Vakarykščiame gyvojo rožan
čiaus posėdy ne ji viena, bet 
visi draugijos nariai aiškiai gir
dėjo iš klebono lupų, kad sku
biai artinas nauji rinkimai į ko
kį tai Seimą ir kad į jį peršąs 
baisus žmonės socialistais vadi
nami, kurie tenai pakliuvę su
griaus taip gražias Lietuvos mu
rinės bažnyčias, o medines iš- 
parduos dėl malkų biędniokams. 
Senai jau Razalija buvo girdėjus 
apie eretikus piktosios dvasios 
apsėtus, nes klebonas kas sek
madienis šiltoj virtuvėj susodi
nęs dievobaimingai aiškindavo; 
bet kad artinas pavojus bažny
čioms ji tik vakar pirmą kartą 
išgirdo, šalti baimės šiurpuliai 
nuo pat pakaušio gnybančiomis 
srovėmis perbėgo jos visą 
“cnatlyvą” jau apysenį kūną, o 

| išbalusiais veidais paplūdo gau
sios ašaros, kai pro šventoriaus 
kaštonus pamačius baltuojant 
aukštą bažnyčios bokštą ji pa
manė, kad velnio sugundyti ere
tikai sugriaus jį į griuvėsius.

i “Nereik, nereik griauti, o 
Viešpatie ar gi jau bus sudna 
diena”, griaudingai prabilo ji ir 
kilstelėjus platų milinį sijoną 
kuone griūdama pasileido bėgti 
'spausdama prie krutinės plytos 
didumo su drūtais misinginius 
ąpsodais knygą. Prie pat mies
telio klebono pievoj apsiavė dre
bančiomis rankomis kojas ir 
dievotiškai persižegnojus nuėjo 
klebeni j on pasiteirauti.

Čia jau sėtjėjo visuose suoluo
se keliolika moterų, pora senų 
bažnyčios desėtnikų, o špitolnin 
kas Makaras ką tai kalbėjo ran
komis mostaguodamas. Viduas
ly sutingusiai žiovavo riebus 
klebono šuo, tik didelis olandų 
veislės gaidys tartum jausdamas 
baisią nelaimę garsiai kudojo 
neišleisdamas iš paprieždžio viš
tų. Nespėjus Razalijai net nė 

I susivokti ir krikščioniškai pasi
sveikinti, tyliai atsidarė valgo
mojo kambario durys ir sunkiai, 
sūkiai alsuodamas įėjo klebonas 
nešinąs rankoj didelį popie/į. 
Karsto tyla užviešpatavo virtu
vėj jam pasirodžius, net girdė
jos, kaip nenuoramos prūsokai 
trinas šiltoj šakalynėj ant kros
nies. Apsidairęs klebonas pra
kalbo į dievobaimingą būrelį ne- i 
aukštu balsu: “Mano avelės, lai- < 
kau savo pareiga pasakyti dar 
jums, kad nebetoli rinkimai. Vi
sokį farmazonai:
ti į savo rankas vadžią, o pas- vėjo mokytojas su nuodega ir tą....

“Jus 
aš įduosiu

■

lenktais ragais, o apsistojusiam! 
pas jį socialistui ėjo iš gerklės 
tirštos ugnys. Viskas maišės ir 
spiegė jos baime perpildytoj gal
voj, net nebematė, kaip barzdo
tasis kunigas kumščiais tranky
damas sakyklą rėkė, keikė bedie
vius ir šokinėjo it pamišėlis kra
tydamas atpikriai iškrypusią 
barzdą. Ji tik verkė ir verkė, 
ašaros plovė veidus, kaip tam 
Petrui nuo gaidžio giesmės. Tik 
visai po jWhaldų pėšterėjo ją už 
bičkos skverno Domicėlė šnibž
dėdama: “Ei va sesyt, ei va, špi- 
tolninkas ateis greit šluoti”.

Kaip nesavo kojomis išėjo Ra
zalija iš bažnyčios būrely dievo
baimingų moterų. Jau nuo au
kštų bažnyčios laiptų jos pama
tė vidury miestelio didelę minią 
žmonių, iš kurių tarifo pakilęs 
jaunas vyras ką tai kalbėjo be 
kepurės .

“Tai tas-neraliuotasis bedie
vis, tas, tas”, — suriko Razali
ja, — “bėgkim, sesytės” — ir 
atidavę skaras dar tebesėdin- 
tiems prie bažnyčios x elgetoms 
tekinos pasileido prie minios, 
Lietuvos suglušintų davatkų 
balsu rėkti ir trukdyti kalbėto
jui, bet kai prisiartino ir pama
tė stovist ne tai miško sargus, 
ne tai kitus ponus su žaliais ke
purių lankeliais ir šautuvais, 
kaip tai užgeso karštas nųras 
rėkti ir truputį atsikvėpę pakė
lė akis į dangų tartum kaukda
mos įsakymo iš ten, o kalbėtojas 
tęsę toliau: / ’...

“Netiesa, draugai, ką kunigai 
sako, kad mes sugriausime baž
nyčias. Mes ne apie tą Dievą 
kalbam, Kuriam jus tikit ir ku
ris yra viisems lygus, bet apie 
tą, kurį kunigai padarė vietoj, 
lazdos, kad su ja daužyti jūsų 
kruvinus nuo darbo pečius. Mes 
sakom, kad bažnyčia turi būti 
namais sielos poilsio, kurioj mo
kintų meilės artimo ir žmonių 
santaikos, o ne keršto keiksmų. 
Dabar kunigai bažnyčią pavertė 
mitingų daržine. Per bažnyčią 
jie lenda į svietiškus dalykus. 
Kunigystė jiems neberupi, o ru
pi ministerių vietos, direktorių 
ir urėdininkų su visomis šnipi
nėj mo metodėms. Praėjusiame 
Seime buvo jų dadguma ir ką 
davė? Ką gero iš jų valdymo tu
rėjo darbininkas paverstas dar
bo gyvuliu ir visą valstybę su 
visais kunigais išlaikęs kaimie
tis? Skurdą, skriaudas, perse
kiojimus, negerbimą žmogaus, 
mokesčius nežmoniškus pylia
vas, o jus ir žabo pasikurt ne
gavot, nes kunigai žydams spe- 
kuliantams miškus pafdavė. Pa
tys į biaurią spekuliaciją įlindo, 
su garsiuoju kunigu ministerių 
Purickiu. Vilnių Letuvai ant 
amžių pražudė. Patys vieni iš
dirbo ir priėmė klebonišką kon
stituciją. Kraštą valdo kunigai 
ir žiauri žvalgybinio nagaika. 
Mokyklos priverstos viduramžių 
pasmirdusiai žydų pasakų skor 
lastikai tarnauti, o ne mokslui. 
Bus dar žiauriau ir jus užtrokši- 
te tame rauge jei ir toliau ati
duosite savo balsus už juos. Mes 
nieko nežadam bet met kovosi
me už mindžiojamas žmogaus 
teises kovosime su žvalgybos 
sauvale kuri negaikomis Utenoj 
užkapojo iki mirties alkanus 
darbininkus. Kovosime kad toji 
žemė kurią dirbat butų jūsų,
jūsų miškai. Kad sumažinus
kariuomenę, kuri surija krašto 
turtą ir tuo turtu palengvinus 
vargšų skurdą. Kas už tą, kas 
už šviesią socializmo ateitį Lie
tuvoj balsuokit už musų sąra
šus. Tegyvuoja darbininkų vie
nybė, tegyvuoja Sociademokrati- 
ja”! — užbaigė kalbėtojas.

“Valio, tegyvuoja Socialdemo
kratai, darbo žmonių draugai!” 
—suriko griausmingai minia, o 
Razalija nė iš šio nė iš to, patf 
nebežinodama, kaip ėmė verkti.

Tyliai visos sugrįžo prie elge
tų, pasiėmė skaras ir ėjo namo 
poteriaudamos. Viena net pra
dėjo sakyti, kad klebonas ir jai 
nusuko už daržo ravėjimą pusę

Tuomet 'Stumdamosi moterys 
viena po kitos artinos prie stalo 
ir pasirašė: Razalija Skroblytė, 
Marcė Ambrozytė, Aniutė Gibil- 
daitė, Agnieška Voverienė, Jur
gis Makaras ir kiti.

Kai visi pasirašė ir klebonas 
pasiėmė popierį sau, iš kito kam
bario išėjo aukštas primerkto
mis akimis barzdotas kunigas. 
Jo kojos buvo pusiau basos, o už 
drūtos virvės su agurko didumo 
mazgais ant galo tysojo užkištas 
kryžius, su kuriuomi laimino 
išrinktuosius ir gąsdino dantų 
griežimu bedievius. Krūptelėjo 
ir Makaras pamatęs tokią bai
dyklę ir prisiartinęs paklausė 
tėvelio kas jis toks.
. “Tai šventas lietuvis iš Vil
niaus, kuris dabar daro rinkimų 
misijas ir stiprinai eretikų pa
gundose paskendusias savo ave
les”. ’

Tuo tarpu barzdotasis kunigas 
ištiesė savo ilgą kaklą tartum 
kalakutas besirengdamas į kapo- 
tynes ir užsimerkęs pradėjo kal- 
jeti:

“Nors duchavenstva ir dirba 
iš visų savo sylų, bet vis dar vi
sokios neenatos daros praklen- 
;oj Lietuvoj. Todėl eikit parink
tieji keliais daskanalasties, kad 
nesginitumėt ant astatečno sū
do. Laiminu jus ramybėj dva
sios. Amen”.

/
Abu kunigu tyliai nuėjo į sa

vo kambarius, paskui ir moterys 
sugriaudintos išdūlino bažny
čion. Bažnyčioj ilgai verkė jos lito. Laikas bėgo, artinos rin- 
r bučiavo murzinas grindis, kimai ir prieš jų eigą Razalija 
tartum atsisveikindamas su jo- išgirdo klebonijoj, kad mokyto-vii llllMHitU. vi" tai i/uui avoio vvinHiuumao cu jv ™

rengias sugrieb- Imis. Razalijos akyse dabar sto- ją jau išvarė kur tai į kitą kraš-

ll lietuvius paliauti giedojus ir
ludliklĮ VySlkllĮjU leisti jam pasakyt lenkams pa

mokslą. Ant tokio jo prašymo 
I iš lietuvių būrio šaukia: “Į 
Varšuvą su lenkiškais pa- 

v.______mokslais; čia jie visai nereika-
lingi! — ir tęsia toliau savo 
giedojimus.

Kaip buvo matyti iš visų 
riaušių eigos lietuviai buvo rim
tai pasiryžę lenkams trukdyti, 
o lenkai nenusileisti, nes nors 
jie pamokslo nesulaukia, bet iš 
bažnyčios neina. Galios lenkų 
būrys priešaky' su tos bažny
čios klebonu susispietė netohi 
altoriaus ir nekurios davatkos, 
bando giedoti. Tuomet buvusie
ji bažnyčioje kareiviai' prisky
rę taką prašė lenkus išeiti lauk, 
įtužusieji lenkai netiktai kad į 
tą jų prašymą neatkreipė nei 
mažiausios domės bet viens aš 
jų išsitraukęs iš kišenės ėmėl 
grasinti su revolveriu rankose. 
Lietuviai tokiu lenko elgesiu ki
bai pasipiktino ir pripuolę iš
vedė narsuolį iš bažnyčios ir 
perdavė jį policijai ir, žinoma, 
bent kiek apkumščiavo.

Išėjus žmonėms iš bažnyčios 
šventoriuje tarp kovojįančių’ 
lenkų4ietuvių ėjo smarkus gin
čai, laike kurių dar tapo suim
ta 3 aršieji iš lenkų pusės nar
suoliai ir pas vieną iš jų rasta 
kinžalas.

Nežiūrint tokio smarkaus lie
tuvių su lenkais susirėmimo 
pradėtoji toje bažnyčioje kova 
dar likosi neužbaigta^r kuo ji 
užsibaigs — nežinia. Kiek teko 
girdėti, lietuviai vedantieji ko
vą už sulietuvinimą Kauno baž
nyčių yra nusistatę, kad lenkų 
kalba tebūtų palikta tik para
pijinėse bažnyčiose ir ne ilgiau, 
kaip iki 9 vai. ryto.

— Lietuvos darbininkas. 
Kaunas 26—II—1924 m.

laiškai
nuo šiandienNebe 

jog lenkų dvasiški j a yra apim
ta kraštutinio fanatizmo. Baž
nyčia paversta nacionalės pro- 
pogandos vieta. Visi koliojimai, 
šmeižimai svetimų tautų, ypač 
lietuvių, prasideda bažnyčioj ir 
tik tuomet tepatenka į spaudą. 
Dvasiškija išjudina tamsių mi
nios instinktus, kad padarius tą 
minią savo paklusnų įrankiu. Iš 
visų lenkų vyskupų savo-fana
tizmu daugiausiai pasižymėjo 
Bandurskis. Jis tyčia tapo pa
kviestas į Vilnių, kad sukelti 
neapykantą • prieš lietuves, 
baltgudžius ir žydus. Kuomet 
vyskupas kalba prieš musų val
džią Kaune, ir dar ašarodamas 
(tokia, mat, jų mada) tai lie
tuvės moterėlės ima verkti, ko
dėl mes esam pagonys ir nei- 
nam dorais keliais.

Tasai Bandurskis nuolat su
sirašinėja su Amerikos lenkais. 
Savo laiškuose neperstojamai 
kviečia remti lenkų reikalus 
Vilniuje. Koks tai Vysockis iš 
Detroit, Mięh. pasiuntė 6 dol., 
likusius nuo susibankrutijusios 
Lenkų Karinės Organizacijos 
Amerikoj. Pinigai turėjo būti 
sunaudoti invalidams. Vylsku-* 
pas Bandurskis atrašo padėkos 
laišką už tuos dolerius, kurie 
neva neleisią atimti Vilniaus iš 
Lenkijos. Ne tik jis asmeniškai 
laimina aukotojus, bet taipogi 
ir stebuklingi Aušros Vartai, 
drauge su desėtkais kitų šven
tenybių. Siųsdami aukas jam, 
vyskupui, Amerikos lenkai bus 
palaiminti ir išgarsinti. Tokio
mis tai priemonėmis vyskupai 
paremia juodą lenkų šovinistų 
darbą Lietuvos plotuose ir ki
tur. Demagoginiais obalsiais 
dvasiškija pritraukia neapšvie
stus žmones ir išnaudoja juos. 
Viskas tas paslėpta po švente
nybės skraiste. Vyskupas Ban
durskis nėra vienintelis asmuo. 
Šalę jo stovi šimtai kitų. Jeigu 
Lenkija nepasitaisys ir neapsi- 
švįęs daugiau, pavojui grės ne
tiek josios kaimynams, kiek jai 
pačiai. Suagituota ir apkvaišin
ta minia labai lengvai gali at
sigrįžti prieš savo vadus.

— M. V.

Įvairenybės
VIETON ANGLIŲ SUSPAU

STAS ORAS.

gele- 
buvo 

inž.,

Antras skandalas $v. 
Trejybės bažnyčioje

kompresatorius yra

nustatytos bažnyčioje 
10 valandą kunigas! 

sakyti lietuviams pa- 
kur iš pirmų žodžių

Kaunas. Sekmadienį 24 va
sario toje pačioje šv. Trejybės 
parapijos bažnyčioje įvyko dar 
didesnės riaušės, negu buvo iš
kilusios praėjusį sekmadienį 17 
vasario. Kadangi 17 vasarip 
riaušės, keliamos dėl pakeitimo 
esamos pamaldų tvarkos, neda
vė jokių rezultatų, tai tą dieną 
/jau iš pat ryto į bažnyčią ir 
šventoriuje ir net gatvėje iš 
abiejų pusių — lenkų ir lietu
vių susirinko gana daug žmo
nių, kad vėliau atėjusiems įei
ti į bažnyčią nebebuvo galimy
bės.

Sulig 
tvarkos 
pradėjo 
mokslą,
ėmė barti lietuvius kam jie pra
ėjusį sekmadienį neleido len
kams giedoti ir pasakyti jiems 
pamokslą — pabrėždamas, kad 
tokiais savo darbais užrūstinsią 
Dievą ir vėl neteksią nepriklau
somybės ir liksią svetimų ver
gais. Toks pamokslininko išsH 
reiškimas lietuviuose iššaukė 
pasipiktinimą ir tuč tuoj aus pa
sigirdo balsas: “Nevaryk prieš 
lietuvius akcijos—šalin!” Tai 
matydamas kunigas tuojau nu
stojo kalbėti ir išlipo iš saky
klos. Tuo pirmasis incidentas ir 
pasibaigė.

Po valandėlės prieš sumą len
kams pradėjus giedoti “šven
tas Dieve” ėmė giedoti ir lietu
viai ir taip vargonams griežiant 
neužsileisdami giedojp ir vieni 
ir antri.

Po sumos kunigas bando sa
kyti lenkams pamokslą, o lietu
viai garsiai ima giedoti ir ne
leidžia jam kalbėti. Pamoksli
ninkas ilgokai palaukęs prašo pilietis.

$

Nesenai vienoj Italijos 
žinkelio stoty ties Roma 
demonstruojama įdomus 
Zarlatti išradimas, kuris turi
pašalinti geležinkelių judėjime 
anglis. Demonstracijoj dalyva
vo ir musų atstovas Italijai p. 
Klimas.

Pamatinis išradimo princi
pas tas, kad lokomotyvas var 
romas ne garu, bet suspaustu 
oru. Suspaustą orą dirba atski
ras motoras, kompresatorius 
typo Diesel, kuris demonstraci
joj buvo padėtas ant platfor
mos tuoj už lokomotyvo. Cha
rakteringa* tai, kad buvo suvar
tojamas .paprasta^/, garo loko
motyvas, tiktai vietoj garų iš 
motoro — kompresatorius bu
vo leidžiamas per vamzdį su
spaustas oras, šiam tikslui ga
lima suvartoti ir stoki lokomo
tyvai, kurių kūrenamosios ir ga
rų daromosios dalys sugedę. Mo
toras
varomas- nafta ir kitais kūrena
mais aliejais. Ekonomija išlai
doms palyginus su anglių varo
mais loikomotyvais apskaitoma 
70%. Be to yra ir kitų patogu
mų: nebūna durnų ir kibirkš
čių, nereikia vežioti daug van
dens ir kuro medžiagos. Aptar
nauja lokomotyvą tik du me
chanikų: vienas prie lokomoty
vo, kitas gi — prie motoro. De
monstracijoj naujai sukombk 
nuotas lokomotyvas traukė 5 
pilnus akmenų J ir žemių pri
krautus ir 10 tuščių vagonų. 
Ėjo lėtai, bet tai aiškinama, 
tuo, kad lokomotyvas tam ban
dymui buvęs tik provizoriniai 
pritaikintas.

Kaip girdėti, musų geležinke
lių susisiekimo sferos šiuo iš
radimu susidomėjo ir specialis
tai jį/mano išstudijuoti, nes 
Lietuvai, neturinčiai savo ang
lių šis klausimas aktualus.

Elta.

Redakcijos Atsakymai
' Frank Alexander, Chicago.— 
žmogus, kuris šioje šalyje yra 
gimęs, skaitoma piliečiu, nežiū
rint į tai,, kad jo tėvas nebuvo



Penktadienis, Kova 21,. 1924

Amalgameity Rubsiuviy 
unijos lietuviy 269 sky

riaus susirinkimas
įsigalėję lokale komunistai per

sekioja kitus narius, .^savuo
sius gi kaip įmanydami gina. 
Tegul socialistai ir kiti pūna 
kalėjimuose, sako komunis
tai, skirdami lokalo pinigus 
Fosteriams ir saviesiems ta- 
vorščiams. Garsinsi® angh| 
komunistų laikraščiuose, kad 
nariai nežinotų apie susirin
kimus. Nariai mažai į susirin
kimus lankosi.

Penktadieny, kovo 14 d., Uni
jos svetainėje, prie Robey ir 
North Avė., Rubsiuvių Unijos 
Lietuvių 269 Skyriaus buvo lai
komas pripuolamasis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas M. Butvilas. Raštininkas 
gi perskaitė iš pereito skyriaus 
susirinkimo ir pildomosios ta
rybos posėdių tarimus. Perskai
čius tuos abu protokolus buvo 
duotas įnešimas, kad jie butų 
priimti. Bet J. Čepaitis, papra
šęs balso užprotestavo prieš pri
ėmimą pildomosios tarybos ta
rimus, būtent todėl, kad tarimų 
knygoj apie Čepaitį sakoma, 
kad apie du metai atgal, Čepai
tis buvo nuvažiavęs į Wauke- 
ganą į kokio tai Goldmano ne
linijinę rubsiuvyklą, ir ten pusę 
(Jienos. dirbęs—“skebavęs”. 
Čepaitis reikalavo, kad pildo
mosios tarybos tarimų knyga 
tą “skebo” dėmę numestų. J. 
Čepaitis sakė į pildomosios ta
rybos narius: “Jus ketinote 

• šiandie į šitą susirinkimą atsi- 
vest liudininką, kuris tikimi 
paliudysiąs, kad aš ištiesų ‘ske- 
bavau’, tai kur jūsų liudinin
kas? O. kad jus neturite liudi
ninko ir nėra įrodymo, kad aš 
skebavau, tai prašau neterlio
kite mano vardą po knygas ir 
netąsykite ir nevarginkite ma
nęs savo tyrinėjimais per du 
metus. Ir šiandie jeigu aš kal
tas, taLnubauskite, o jei nėra 
įrodymų mano kaltės, tai neda
rykite iš manęs sau- juokų”. Po 
šitų J. Čepaičio pareiškimų, 
tarpe “tikrųjų unijistų” kilo 
sujudimas su reikalavimu, kad 
pildomosios tarybos tarimai bu
tų priimti — ir tarimus nubal
suota priimti be pataisymo. Bet 
J. Čepaitis kalba, o pirmininkas 
neduoda jam balso. Betgi jis 
pasakė savo reikalavimą. Po to 
Jakštas sako: “Juk visi žino, 
kad iš iVaukegano partraukti 
liudytojlą, kuris paliudytų ar 
J. Čepaitis skebavo, ar ne, tai 
atvažiavimas į Chicagą kainuo
ja pinigų, o mes nenorime lo- 
kalui iškaščių padaryti. Mes J. 
Čepaitį nevadiname skebu, bet 
mes, pildomoji taryba, pasilai- 
kom sau teisę daryti tyrinėji
mus to “keiso” ir ant toliaus, o 
jeigu pasiseks tą šapą padaryti 
tokia kaip Chicagos kriaučių 
šapos, tai patys darbininkai 
pasakys, ar J. Čepaitis dirbo 
neunijinėj šapoj. O jeigu sura
sime, kad jis dirbo, tai tuomet 
mes jį nubausime. O dabar dar 
paliekame ant tyrinėjimo”.

Tie visi tyrinėjimai J. Čepai
čio “griekų” prieš uniją, prasi
dėjo, kaip tik J. Čepaitis buvo 
nominuotas į lokalo viršininko 
urėdą. Mat Lietuvių 269 loka
lus randasi Maskvos u 
riato diktatūros”, globoje, 
tavorščiai komunistai 
įsileisti ne komunistą 
nors lietuvių skyriaus urėdą.

Bet jeigu tie “tavorščiai’* da
bar tokie sargus unijistai ir 
taip narius analizuoja, tai kodėl 
jie taip nesielgė su Bendokai- 
čiu. Juk keli metai atgal Ben
dokaitis lokalo susirinkime da
lino provokatoriškus lapelius, ir 
tai da tokiame pavojingame 
unijos laike, kada New Yorke 
ėjo didelis rubsiuvių streikas; 
streikavo kelios dešimtys tuks-

prosta
tai 

nenori 
į kokį

tančių rūbų siuvimo industrijos 
darbininkų. Tokiuo tai laiku 
komunistai skleidė pravokato- 
riškus lapelius ir demoralizavo 
menkai susipratusius darbiniu-/ 
kus-unijistus, tuo pasitarnau-’ 
darni rūbų magnatams. Bet 
Bendokaitį už tą atliktą purvi
ną prieš visų rubsiuvių Uniją 
darbą, tuomet komunistai vi
saip teisino ir jie susivedė daug 
rankų ir kuomet ėjo apkalbėji
mas apie nubaudimą Bendokai- 
čio už jo atliktą dalinime provo
katoriškų lapelių darbą, tai vd- 
sos tos kofnunistiškos rankos 
pakilo aukštyn ir Bendokaibis 
remianties ant daugumos iški
lusių rankų, liko nubalsuotas 
“nekaltas”, mat jis komunistas. 
O prie J. Čepaičio ir kitų narių 
tie patys komunistai ieško prie
kabių. Bet Bendokaitis ir prieš 
tai ir po to—ir ikišiol lokale 
po kelis urėdus yra baldomosios 
tarybos narys ir lokalo kores
pondentas. Tokis tai komu
nistų gynimas “darbininkų” rei
kalų.

Toliaus sekė laiškų skaitymas 
ir jų priėmimas ar atmetimas. 
Tarp jų buvo ir vienas laiškas, 
atsiųstas nuo Rusų socialdemo
kratų Darbininkų Partijos Rau
donojo Kryžiaus, prašantis, kad 
Lietuvių 269 Skyrius paukotų 
Rusijos politiniams kaliniams 
kiek ftors pinigų, areštuotiems 
ir kenčiantiems badą, sugrus
tiems Rusijos komunistų kalė
jimuose — katorgose, ant Solo- 
veckos salos, šiiaurės Baltųjų 
jurose. Tie visi politiniai Rusi
jos kaliniai daugumoj paprasti 
darbininkai, moksleiviai ir kiti, 
senesnio amžiaus, iš pirmesnių 
laikų partijiniai veikėjai. Jie 
kalinami už prigulėjimą prie so
cialdemokratų Darbininkų Par
tijos, ar kitų panašių partijų. 
Kaip tik tas laiškas tapo per
skaitytas, tai tarpe “tavorš- 
čių” pasidarė didelis sujudimas. 
Rudokas įneša, kad Rusų So- i 
cialdemokratų laiškas ' butų at
mestas, o “garsusis” Buragas 
paremia įnešimą ir sako, kad 
nereikia to laiško priimti, nes 
Rusijos bolševikai žino ką darą, 
ir erą gerai daro, kad tuos de
mokratu?. stipdina kalėjimuose. 
Po to buvo nubalsuota laišką 
atmesti.

Bet komunistų Fosterio ir 
Rutenbergo bylos vedimui lais
tąs, prašantis aukų, , buvo pri
imtas ir paaukota iš lokalo iždo 
dešimt dolerių. Taip pat perei
tame susirinkime buvo aukota 
Lietuvos politiniams kaliniam.^ 
50 dolerių, tuomet niekas nebu
vo priešingas ir niekas nesakė, 
tad Lietuvos valdžią gerai daro, 
tad stipdina Maskvos patriotus 
—komunistus kalėjimuose.

Toliaus dar buvo laiškas nuo 
tomunistų laikraščio f “Daily 
Worker”, prašantis, kad loka- 
as garsintų tame anglų kalboj 
aikraštyje savo mitingus, ir 

už garsinimą per metus tas 
aikraštis imsiąs tik tris dole
rius su centais mokesties. Tas 
aiškas buvo priimtas ir nutarta 

sumokėt tam komunistų laik
raščiui nužymėtą sumą pinigų. 
Bet klausimas, kas iš lietuvių tą 
laikraštį skaitys, jei bent koks 
tuzinas lietuviškų komunistų. 
Visi žino, kad rubsiuviai darbi
ninkai Chicagoje skaito dau
giausia “Naujienas” ir “Drau
gą”, o jeigu lokalo valdyba gar- 
sinsis susirinkimus tik komu
nistų “laikraščiuose ’, tai tik ko
munistai ir susirinks. Bet juk 
komunistams visai nesvarbu, 
<ad į lokalo susirinkimus lanky
tųsi daug nekomunistiškų uni- 
. istų, nes kartais tievne komuni
stai susirinkę daugifrnoj gali 
puversti tą komunistišką dikta
tūrą. Todėl tai loka’o viršinin
kai ir boikotuoja lietuvių laik
raščius, kuriuose galima garsin- 
tis uždyką. Dabar jie šaukia 
mitingus per plakatus. Jie daro 
Šitaip: “Vilniai”<duoda padaryt 
kelioliką tūkstančių plakatų, o 
paskui šapose dalina; pavyz-

..........  —■ — —■ ■- *............................. R

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

džiui, ant vieno aukšto dirba 
vienas lietuvis, o keli šimtai 
dirba nelietuvių, tai tie plaka
tai, šaukiantys lietuvių lokalo 
mitingą būna išbalinami ne lie
tuviams. Tuo tik spaustuvei 
duodama darbo, o sušaukti vi
sus unijistus lietuvius tokiu bu- 
du negalima. Reikia be partinio 
skirtumo, per laikraščius, vesti 
agitaciją, raginti narius, kad 
lankytųsi visi į Unijos skyriaus 
susirinkimus.

Nutarta venam 
uriijistųi nupirkti 
daiktų, kaip rūbų 
reikmenų.

Naujas biznio agentas P. Če
pas pranešė, kad jam pavesta 
prižiūrėti aštuoniolika šapų; 
rubsiuvių darbai viisur eina 
nepergeriausia. Taipgi jis pasi
žadėjo ginti darbininkų reika
lus kuogeriausia.

Knygų surinkimo komisija

sergančiam 
reikalingų 
ir kitokių

pranešė, kad lokalo nariai su au
kavo Lietuvos darbininkų kny
gynams knygų vertfis už 53 do
lerius.

Politinių kalinių šelpimo ko
misijos'narys Druskis pranešė, 
kad į tarptautinį to fondo nanių 
susirinkimą jis nesilankė, nes 
jam niekas iš valdybos nepara
šė mandato, ir jis nežinojęs ir 
susirinkimų vietos. .

Toliau dar kelis reikalus pa
svarsčius, šis sus'rinkimas į 
rubsiuvių Unijos konvenciją de
legatų nerinko, bet pavedė pil
domąja! tarybai tam reikalui 
sušaukti ekstra skyriaus susi
rinkimą.

Rubteiuvių unijos konvencija 
bus gegužės 6 d., Philadelphijoj.

Narių šiame lokalo susirinki- 
buvo visgi nedaug.

—Rubsiuvyklos Siuvėjas.

6!4% Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai 
ant žemes, lĮamų ir prirengimų ilgam laikui ant kontrakto ir lyso 

United States Post Office Dept.

tne

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ar Jus Kraustysitės 
šį Pavasarį?

JEI taip, tai neužmirškite pranešti mums 
perkelti jūsų telefoną.
Iš priežasties didelio skąitliaus telefonų ku
riuos mums reikia perkelti gegužės persi
kraustymo laike, mes reikalaujame.

'5 1

30tis Dienų Notos
Del visų perkraustomų orderių, kad butų 
paduoti tarpe balandžio 15 ir gegužės 15.
Kaip tik jus nuspręsite kur ir kada jus 
kraustysitės —šaukite

OFF icial 9100
Commercial Department

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

TAS bus didžiausias namas į vakarus nuo Chi
cagos lysas per Paštos Ofiso Departmentą.

visų siunčiamų laiškų į San Ffancisco 
tzMyb bus perleidžiami per tą namą.

\j-ALDž!A mokės $103,300 rendos į metus, tie- 
f šiai į New York Trust Company, Trustee, 

tie pinigai bus padėti į šalį dėl nuošimčių, taksų, 
apdraudos ir pataisymų, o kiti bus padėti į geleži
nį kapitalą dėl nupirkimo ir išsibaigimo bonų.

NAMAS bus iš fireproof konstrukcijos — ce
mento, plieno ir plytų, pastatytas pagal per

žiūrėtų planų Paštos Ofiso Department©.

VERTE žemės ir namo bus daug didesnė nuo 
išleistų vertės liony.

TOKS brangus namas yra apsaugojimas, užtik
rintos įplaukos nuo “Uncle Sam” kaipo sa

vininko, ir duodama gera kaina 6 ’/z % palūkanų, 
padaro tuos bonus labai’ žymiu investmentu.
f Ateikite arba rašykite dėl cirkuliorio ir lapo nurodau-*) 

čio 10 priežasčių dėl pirkimo “Paštos Ofiso” Bonų.

I Vardas ........................ ............................ ......................

Žemiausiomis Kainomis]
PINIGUS LIETUVON 1

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th St., Chicago.

Turtas virš $9,000,000.00
k—.. u ... i .<

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių jtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamų akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 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 Wešt 4Jth St. ’ 

Phone Bco.levard 7589

JACOB KULP
INVESTMENT BONDS 

33 Š. La Šalie St Chicago Tel. Dearborn 8666

——
Tiktai Subatoje
Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piety.

Neimarn ordęrių laiškais nei telefonu

KIAUŠINIAI
Gražus, šviežus parinkti kiaušiniai, tuzinui 
tiktai . t >

EVAPORATED PIENAS
“Danish Fride”, didelis kcnas, 
3 kenai už

?8c

29c
PONGEE

36 colių maišyto šilko Pongee, natūralių spalvų — dėl bliuzių ir 
vyrų marškiniu. Vertas $1.10, subatoje nuo
9 iki 3 po

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chainuan.

VYRŲ KAKLARAIŠČIAI
Fibre šilko, didelis pasirinkimas paternų, pilnos mieros ilgumo, 
dėl biznio dėvėjimo, verti 50c. £
parsiduoda už _ , x

CIRATINES STALTIESES
45 colių, baltos, biskį sugadintos, paprastai
45c. jardui. '

Melvin A. Traylor, Prezidentas.
SIMMON’S LOVOS

2 colių postai, geležines lovos, su penkiais skersiniais, 
Vernis Martin ubžaigimo, po M* ■

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois. UNION SIUTAI
Vyrų iš gerų siūlų, pavasariniai, ecrų arba balti, trum- 
pomis rankovėmis, iki kelių ilgumo, 36 iki 46, po M* I «fcw

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBfi” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 m. Prenumerata nuo nauju 
metų, $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar- • 
py bus* duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1?24 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metiį. tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

z

PANCIAKOS
Moterų šilkines Chiffon pančiakos— juodos ir naujų pavasarinių 
spalvų, paprastai parduodamos po $2.75, {£4 KQ
porai ■ aMV

KATILAI'
10 kvortų didumo, gilus, gryno aluminum, blizga, iš vieno 7 O p 
Šmoto, paprastai $1.25, specialiai po*• ■ vw

MOTERĮI SVETERIAI
Nauji pavasariniai, sportiški, gražus dviejų tonų spalvos. , bųff 
gray, cocoa, Mexico ir kitų naujų tfO QQ
išdirbinių

VAIKŲ CEVERYKAI
Su leisais, veršiuko skutos, augšti, mieros 8V»
iki H, verti $2, už I -OU

PAVASARINIAI
Viščiukai, šviežiai iš- OCH/ofl 
taisyti, svarui' •

GRINDŽIAI
“Sunklst” Navals, gero 1 Qp

, didžio, tuzinui I vv

■■■■■■■■■iT*

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

PatamauS dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimų, jei turi akių už
degimų, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedeliomis nuo 10 iki 1.

z— .........................  *

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHŪP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant

* orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

z
Thomas Hansen & 

Sons Co.
PAGRABŲ DIREKTORIAI ♦ 

418 Park Avenue, 
Kenosha, Wis.
Telefonas 16

Įsteigta 1880 m.
Ambulansų Patarnavimas



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Kovo 21, 1924

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Socialistų konąertas
Ateinantį septintadienį Cook 

pavieto Socialistų partija ren
gia Mašinistų svet., 113 S. Ash
land Blvd., gražų koncertą, 
užbaigimui sėkmingo “Open 
Forum” sezono. Dainuos ir 
deklamos paskilbęs daininin
kas Douglas Babson, taipjau 
dalyvaus smuikininkė Fifi la 
Barone ir pianistas J. R. Haw- 
kins. Pradžia 3 v. p piet; įžan
ga 50c.

Kitą gi septintadienį, kovo 
ik) d. fe n pat bus visuotinas 
Cook pavieto Soc. partijos na
rių susirinkimas, kuriame bus 
svarstoma svarbių dalykų dėl 
besiartinančios rinkimų kam
panijos. Kadangi liepos 6 d. bus 
Socialistų partijos konvencija, 
ir kadangi Cook pavietas gali 
pasiųsti 7 ar 8 delegatus (iš 
visos Illinois valstijos gali da
lyvauti 11 delegatų), tai šia
me susirinkime tie delegatai 
bus nominuoti, o paskui bus 

'renkami visuotinu narių bal
savimu.

Ateinantį šeštadienį nuo 9:30 
iki 12:30 v. ryte, Field gamtos 
muzejuje, Simpson teatre, bus 
rodomi vaikams krutamieji 
paveikslai apie jurų gyvūnus ir 
žemę ir mėnulį.

čiojosi ir grūmojo visus kri
minalistus sugaudyti, bet iš to 
viso jo sukeltojo triukšmo iš
eidavo tik “piš.”

Svarbiausiu tos šaikos na
riu buvo saliunininkas James 
Probasco, 1451 N. Cicero Avė., 
kur jis laikė saliuną ir gyveno. 
Jis nieko nežinojo apie suga
vimą dalies šaikos ir tik iš 
laikraščių sužinojo, kad ir jis 
yra j ieškomas. Neužilgo prie 
jo priekinių durų pasirodė poli
cija ir atsistojo daboti. Nė kiek 
tuo nesirūpindamas, jis susi
krovė savo daiktus, pasišaukė 
vežimą ir per užpakalines du
ris išnešė krepšius į tą vežimą, 
paskui ir pats automobiliu iš
važiavo kartu su dviem mer
ginom. Visą gi tą laiką prie jo 
oiieminių durų stovėjo policija
— ir lauke. Jam išvažiavus, po
licija įsilaužė į jo namą ir ra
to davinių, kad jo namuose 
buvo paslėpta deimantų už 
^>50,(XX). Slėpimo vietą rado, 
bet ji buvo jau tuščia. Rado 
taipjau ir įrodymų, kad nuola
tos mokėdavo graftą policijai 
ir kad dar dabar turėjo išmo
kėti vienam policijos kapito
nui virš $35,000 už “įvairius, 
Patarnavimus.”

Turtingas deimantų pirklys 
Morris Levinson tapo paliuo-
- uotas; liko paliuosuotas ir 
deimantų pardavėjas Louis 
Victor, kuris pardavinėdavo 
leimantus nepaprastai pigiai.

dyti nė kiek nepagydė.
Jis už tą atsidūrė teisme ir 

liko nuteistas užmokėti $300 
pabaudos ir atsėdėti tris mė
nesius kalėjime.

šeštadieny, kovo 22, 3 v. p. 
p., Field gamtos muzejaus 

Simpson teatre bus iliustruota 
paskaita suaugusiems. Skaitys 
John B. Burnham apie šiaurinį 
Sibirą ir nežinomas jo avis. 
Įžanga nemokama.

James Hanrahan, 123 N. 
Long Avė., nutroško nuo nuo
dingų gasiĮ savo garažiuje, ku
riame jis dirbo užsidaręs duris, 
bet paleidęs motorą.

16 šeimynų liko be pastogės 
gaisrui sunaikinus didelį seną 
namą prie 63 ir Stony Island 
gatvių, užsilikusį dar nuo pa
saulinės parodos laikų. Taipjau 
ten buvo kelios studijos, salės 
ir sankrovos — viskas sudegė. 
Nuostoliai siekia apie $250,- 
000.

Greito susisiekimo vys
tymas Chicagai

(Tęsinys)

Smulkios Žinios
100 žmoniy užmušta 

automobilais
Tarp žuvusių po automobilių 

ratais yra ir keli lietuviai.

Automobiliai Chicagos gat
vėse ir visame Cook paviete šie
met, nuo sausio 1 d. užmušė 
jau virš 100 žmonių. Iki va
kar ryto skaičius užmuštųjų 
siekė 101 žmonių.

Tarp automobilių Užmuštų
jų yra nemažai ir lietuvių. Kiek 
galima spręsti iš iškraipytų pa
vardžių šie lietuviai žuvo po 
automobilių ratais:

Zaltauskas, Mrs. Anna, 26 
m., šeimininkė, Lyons, III., už
mušta automobiliams susimu
šus, sausio 9.

Musneais Stanley, 38 m., va
gonų taisytojas, 4345 S. Fair- 
field Avė; taksi užmušė sausio 
15 d.

Sakalauskis Anton, 39 m., 
darbininkas, 4444 S. Campbell 
Avė., užmuštas sausio 19 d.

Bagdon Joseph, 18 m. šofe
ris, 2340 W. 23 St., taksi už
mušė vas. 27 d,

Bareli Anthony, 7 m., 3002 
Parnell Avė., automobilius už
mušė vas. 29 d.

Matyska James, 41 m., dar
bininkas, 5931 S. Francisco 
Avė., taksi užmušė vas. 4 d.

Vaineikis George, 5 m., 501 
W. 38 St., trokas užmušė vas. 
23 d.

Karsokas William, 35 m., 
4823 S. California Avė., žuvo 
automobiliams susidūrus kovo 
10 d.

Gal yra ir daugiau lietuvių 
užmuštų, bet iš pavardžių ne
galima jų atspėti.

Pastebėtina, kad labai daug 
žmonių užmuša taksikabai, ku
rie laksto, nepaisydami jokių 
patvarkymų ir jokio saugumo.

-------------------»_.

Policija ir deimantų plė
šikų tmstas .

Valstijos prokuroras Crowe 
labai sujudo patyręs, kad svar
bus asmenys, surišti su $8,000,- 
000 deimantų plėšikų trustu 
tapo paliuosuoti po paviršuti
nio atklalisinejimo ir kad po
licija paleido iš savo nagų vie
ną svarbų tos plėšikų šaikos 
narį. Jis todėl pasišaukė kele
tą savo pagelbininkų ir nusis- 
perndė pats gaudyti kaltinin
kus ir juos atiduoti teismui. 
Kad kas išeitų iš to, abejotina, 
nes Crowe jau ne sykį skere-

Bandė padegti mokyklą.
Joe Burnett, 16 m., negras, 

tapo sugautas bandant padegti 
Douglas mokyklą, 3211 South 
Forest Avė. Jis turėjo kerosi- 
io ir degtukų. Toj mokykloj 
~>rieš Kalėdas buvo gaisras, pri
daręs už $25,000 nuostolių.

Burnett lanko tą mokyklą, 
bet ikišiol jis gana gerai elgė
si.

Greita “darbininkė”: — Per
siskyrė ir apsivedė į 15 mi
nučių.
Užvakar teisėjas John J. Sul- 

Hvan suteikė persk iras Mrs. 
Anna M. Dickerhof, 5212 S. 
Loomis St. Už penkiolikos mi
nučių ji vėl sugrįžo pas tą patį 
‘.eisėją ir apsivedė su H. D. 
rundladh.

Teisėjas jai patarė nesisku
binti su nauju apsi,vedimu, bet 
kur tau ji klausys.

1,107,000 balsuotojų.
Pereita^ ant ra d ien į u ž ii re- 

pstravj/clar 201,000 naujų bal
suotojų, arba du sykius dau
giau, negu buvo tikėtųsi.

Pirmiau užsiregistravusių 
balsuotojų yra 905,348. Tokiu 
budu dabar bus 1,107,000 bal- 
’.uotojų — didžiausias skaičius 
balsuotojų^* miesto istorijoj. 
Vpač padidėjo negrų balsai dė
lei nuolatinio negrų plaukimo 
į Chicago iš pietų.

*
Vaikas pašovė vaiką.

Nuolatinės peštynės ir ki- 
virčiai tarp dviejų 13 metų 
vaikų užsibaigė tuo, kad Ro- 
bert McPherson, 7442 Evans 
Avė. pašovė ir gal mirtinai su
žeidė savo priešUninką Fnank 
L. Nešinau, 734 E. 75 St. Vie
na kulka iš mažo šautuvėlio 
taipjau pataikė j kulšį'ir leng
vai sužeidė ėjusią pro šalį Mrs. 
Fremet, 7445 Langley Avė.

Šaudymas įvyko McPherson 
kieme, į kur Nevvman buvo at
ėjęs pasipešti. Dabar Nowman 
guli ligoninėj ir kovoja su mir
tim, o McPerson yra belangėj.

“Daktaras“ pateko kalėjimam
Vakar vienas nugarkaulinių 

daktarų pateko kalėjiman. Juo 
yra “daktaras” J. B. Gattaz, 
801 W.?Madison St. Jis apsi
ėmė už $ROO išgydyti TMiliegii- 
šią. Mildred Barborka, 17 m., 
1554 S. Keeler Avė., taip kad 
i vėl bus sveika ir galės lau

žyti. Pinigus pasiėmė ir per 16 
mėnesių laužė nelaimingos 
mergaites nugarą ir visaip ją 
kankino, taip kad ji turėdavo 
jergyventi baisius skausmus 

nuo jo tvirtų rankų, bet pagy

Mano sugestija yra, kad 
toks pat naudotojų nuosavybės 
principas butų pritajkintas 
greito susisiekimo įmonėms. 
Žmonės, kurie gyvena tuose 
distriktuose, kur manoma pra
tiesti keliai, patys suteiks rei
kiamą kapitalą. Naudoto j ai-in- 
vestoriai ne tik gaus neblogo 
pelno ant inviestinto kapitalo, 
bet tuo pačiu laiku jie turės 
greito susisiekimo įmonių, ku
rių jiems ypač reikia, ir visa 
tai prisidės prie pakėlimo ver
tės nuosavybių jų kaimynystė
je. Juo greičiau bus galima 
gasti kapitalo, tuo greičiau bus 
galima užbaigti konstruktyvį 
darbą. Bėgiu kelių metų Chica- 
ga gali įsigyti vidurmicscio 
greito susisiekimo liniją ginan
tį nuo priemiesčio iš vakarų 
iki 74-tos gatvės pietuose, pa
tarnaudama apielinkinėms sek
cijoms, ir suteikdama galimy
bės nekliudyti labiausiai susi- 
kimšusio vidunniesčio.
Neginčijami reikalavimai ir 

kaip jie galima išpildyti, 
l^ad suteikus jums geresnį 

paveikslą apie tarpkomunika- 
eijos reikalingumą, pavelykite 
tatai man iliustruoti braiži
niu.. iDaleiskime, žmogus gyve
nantis arti Humboldt Parko, 
arba Logan Sąuare augštuti- 
niųjų kelių, šakos nori pasiek
ti Wi'lson Avenue distriktą pa- 
gelba greito susisiekimo lini
jos. Kad padarius tai, jam bu
tų reikalinga važiuoti į rytus 
’r pietus į vidurmiestį, iš ten į 
šiaurius ir vakarus, beveik pa
darant pilną ratą. Nuostolis ke
liauninkui, laiko pavidale, ir 
kompanijai, kelio ilgumu, yra 
pąts savaime aiškus. Yra ir ki
tų sekcijų, kuriose panašios 
sąlygos ekzistuoja, pavyzdžiu)!, 
asmuo gyvenantis ląrti Doug
las Parko šakos sumano vir
šutiniais keliais pasiekti Stock 
Yards. Jam irgi reikėtų visą ra
tą padaryti.

Tiesa, randasi gatvekarių, ir 
asmuo norintis tokią kelionę, 
kokią aš augščiau nurodžiau, 
padaryti, galėtų persimainyti 
nuo vienos linijos į kitą ir 
greičiau pasiekti reikiamą vie
tą. Bet kaip aš jau sakiau, šios 
valandos reikallas yra turėti 
tiesiogines gerito susisiekimo 
įmones tarp tų tirštai apgy
ventų distriktų.

Man nėra reikalo ilgai sus
toti ir ilgai įrodinėti, kad mies
tui reikalinga greito susisieki
mo įmones vystyt. Ištisais me
tais buvo diskusuojama tas 
klausimas ir žymus trauspor- 
tacijos inžinieriai yra tinka

mai išstudijavę? Kas turi būti 
daroma, tatai yra gerai žino
ma. Aš jums nurodau tiktai, 
kas gali būti padaryta, nes aš 
tikiu, kad atėjo laikas aktua
li© konstrukcijos darbo pradė
jimui. Aš nurodau jums kaip 
Mai gali būti padaryta pagel

ia privatinio kapitalo laipsniš
ku ir tinkamai koordinuotu 
budu, nes mes turime galimy
bės sukelti reikamą kapitalą.

Greito susisiekimo sistemos 
finansavimas nėra negalimas 
arba net sunki problema. Ta
tai gali būti lengvai išpildyta 
pagalba konstruktyvių žigsnių 
serijos; kiekvienas žingsnis su
teiktų tuojautinę ir reikiamą 
pagerinimą ir tuo pačiu laiku 
tiktų didesniam planui, o kuo
met visas programas butų iš
pildytas Chicaga turėtų pilnai 
koordinuotą greito susisieki
mo sistemą.

Nors prisilaikant atskirų ir 
iki tūlam laipsniui nepriklau- 
somingų žingsnių, kurių išpil
dymui reikalinga nuo $3,000,- 
000 iki $4,(XX),000 metams, bė
giu kelių sekamų metų galima 
pradėti vykinti du arba net 
daugiau nužymėti žingsniai. 
Tatai labiausiai priklausysi nuo 
paliesto distrikto žmonių (rei
kalavimų ir nuo tų žmonių no
ro investinti tam reikalui ka
pitalą.
Dešimts siūlomų konstruktyvių 

žingsnių.
Kalbamasis abelnąs progra

mas užveria savy dešimt atski
rų žingsnių konstruktyviame 
darbe, štai jie:

žingsnis 1: Jirmame žings
nyj siūloma prailginti dabar
tinė Engehvood south sidės li
nijos šaką į vakarus nuo Ash
land Avenue, paskui į pietus 
Ashland Avenue iki 74-tos gat
vės. Tatai sudarytų apie IVį 
mylios ir atšertų apytikriai apie 
$1,500,000.

Tai pratiestų greito susisie
kimo liniją į tirštai apgyventą 
distriktą, kuris dabartiniu lai
ku neturi jokių gerito susisie
kimo įmonių. Dabartinis gy
ventojų skaičius toj teritorijoj 
išilgai pusantros mylios abie-. 
jose Ashland Ąvenue pusėse 
yra didesnis negu vidutinis gy
ventojų skaičius, kuris randas 
prie aiiigštutinių kelių.

Žingsnis 2: Antras žingsnis 
konstrukcijos programe yra 
pratiesimas - dUbedtavų bėgių į 
šiaurę ir pietus arba arti Ash
land Avenue, ’kad Sujungus 
dabartinę Engehvood liniją su 
dabartine Stock Yards linija. 
Ta konstrukcija paliestų net 
dar tirščiau apgyventą distrik
tą, negu pirmame žingsny nu
rodyta vieta. Teritorija tarp 
63-čios ir 39-tos gatvių išilgai 
Ashland Avenue dabartiniu 
laiku neturi greito susisieki
mo įmonių. Traukiniai iš to 
distrikto butų leidžiami į mies
tą dabartine Stock linija ir 
south sidės vyriausia linija. 
Tatai butų pirmas šiaurių-pie- 
tų vidurmiesčio kamieno lini
jos sąnarys arti Ashland Avė. 
Proįlonuojama Ikoinistrukci j a 
atsieitų $3JX)0,000.

(Bus daugiau)

MES 
DUOSIME 

$150
Už bile seną
Vartotą karą

Bus dastatytas prie jūsų namų du
rų kuomet jus išmainysite j vieną 
musų.

GERĄ VARTOTĄ KĄRĄ

Daugelis tų karų yra perdirbti ir 
yra paparstai tokiame stovyje kaip 
nauji. i ’

TAS PASIŪLYMAS GERAS 
ŠIĄ SAVAITE 

TIKTAI

Atvežkitc vartotą (
mums ir išmainykite į gerą vasaros

vartojimui karą.
Gras laikinas išmokėjimų planas

OAKLAND
Dirbtuvės skyrius 

2426 So. Michigan Blvd.
Calumet 5310 

Atdara vakarais ir nedalioj.

$6.85

SEINBROS
'20 and Halsted Streel

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

STAR SPECIAL
COLUMBIA REKORDAI

10 celiniai ant abiejų pusių rekordai, nau
jų dainų ir muzikos, pasi- 
rinkimui, po

Naujos Pavasarines Dresės
Labai žingeidus išpardavimas moterims kurios 
nori gerai ir pigiai apsirengti, štai yra 600 
dresių atvežtų iš New Yorko.
Visos šilkines Canton Crepe, Taffeta Šilkines, 
visos šilkines Satin Charmeuse, viso šilko Tri- 
co plaids ir trico nertos, šilku apsiuvinėtos. 
Visos yra dėl pavasario dėvėjimo. Pavasari
niai modeliai ir spalvos.
Gražus pavasariniai apsiuvinėjimai, saktis, ka
roliai ir mezginiai. Mieros 14 iki 20 ir 36 
iki 44.
Vertos iki $15.00, parsi- 
duoda pd______

IŠPARDAVIMAS VISOJ ŠALY ŽINOMI
Vyrišky Siūty

Tokie žinomi siutai kaip Kuppenheimer, Sa- 
muel Peck, Styleplus, Michael Stem ir kitų 
gerai žinomų išdirbysčių.
Išpardavimas kurio jus negalite praleisti! 
Kitur po $21.50 ar jus galite pirkti siutus 
kurie yra skelbiami visoje šalyje!
Kiekvienas vardas išdirbėjų yra garantuotas: 
Kiekvienas siutas pigesnis negu olselyj^ 
Vyrams ir vaikinams. Vilnoniai šeržai, wor- 
sted cassimeres, tweeds ir neužbaigtų vvorst- 
eds, vieneiliai, dvieiliai ir sportiški modeliai. 
Rudi, pilki, tan, mėlini, 
Geras darbas, geras 
stylių. 
prastai,

dryžuoti ir margi.
_ materijolas, vėliausių 

Ko dar daugiau reikia? Kaip pa- 
Klein Bros visuomet pirmutiniai.

Viršutiniai kautai taipgi iškaitomi 
j musų spe-cialę kaina, $21.50. 
Žisos mieros 22 iki 48.Yna visos 
mieros šiame išpardavime — bet 
nevisos mieros visokių rūšių.

Hyacinths
Šviežiai žydinčios, 4 colių vazonai, 
visokių spalvų Ol/?/t
žiedai ■ t z-U

Kaina 35c. 
•pliekose

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujieną Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gft 
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

T

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

_______. £ sis mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
A motina pareiškė, kad jis negaus nė
. trupučio.

I Ir*£- S, V. Pat. Biure.
Matai ka jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!' 

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalones simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AP. RICHTER & CQ.t 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaiis išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centrp Street, Shenandoah, Pa.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai]
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

i.-..M

N(JŽ3"T 0

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

3 DYKAI
20 DIENŲ 
BANDYMUI

CT-A- 
ŠUO 
150 II. 
10% 10.

PINIGŲ VISAI NESIUSK
Tik paslraByk ir naaiusk žemiau esanti kuponą TUOJAUS! Tai Vis

kas Ir Jus gausit dykai dėl 20 dienu bandymo, krauJa ir nervus stipri
nant ias gyduoles—Nuga-Tsne. Ji paakstlna. nustato Ir etlmulioja 
vidujinius organus ir kraujo veikme ir, pagolpstl audinių i nervų sis
temoms, atlikti darbus taip, kaip gamta reikalauja. Tai yra saugiausias 
ir protingiausias būdas susilaukti greitu pasekmių.

Nuga-Tone randasi tokia forma gelžies, kuri naudinga budavojlmul rat 
donajam, sveikam kraujui. Tul yru gelžls, kų priduoda rausvumų skrtiat 
tams ir žibėjimų akiems. Nuga-Tono taipgi randasi fasforas, vienas la
biausia žinomas medicinoje, budavotojas patvariu, stipriu nervu. Prlegtam, 
Nuga-Tone turi JeSlas kitas brangias gyduoles. Tos ypatingos dalis yra var
tojamos viaaiH svieto per, geriausius gydytojus, pagelbėti gamtai budavotl 
stiprinančia raumenų ir nervu systemų, dėl vyru ir moterų.

Nuga-Tene yra tikrai geras. Ir tas Jo gerumas turi būt patyrtas per Jut pačius 
Ir tas nokalnuous Jums nė cento. Nuga-Tono yra geriausių daktarė, gyduolė, 
kuri buvo ISrasta ir vartota per trysdellmtls penkis metus, su geriausiomis pasek- 
mleinls. Tūkstančiai vyru ir moterų giria Nuga-Tone,kadangi jis sutelkė jiems ge
resne sveikata, padaugino stiprumų, panaujino energijų ir padidino ištverme.

Nuga-Tono pataiso kraujo cirkuliacijų ir atlmulloja jo funkcijas. Jis eutvarko 
ir reguliuoja vidurius, taip, kad jie gerai veiktu ir prafiallna ju užkletlejlma. 
Nuga-Tono taiso ir stiprina pilvų, gerina apetitų ir vlSkinlmų. Jis pagelbsti 
IJvcngti ar praSalina tinimų ir gazus pilvo ir viduriuose. Nuga-Tono nustato ir 
iSvysto ramu ir atgaivinanti miegų, padidina svarumų silpniems ir persidirbusi
ems žmonlcms. Nuga-Tono pasaldina kviepavlmų ir praSalina luobų nuo lie
žuvio, pasldarluoslo <lel viduriu užkietlejimo. Jis palengvina galvos ligas Ir 
svaiguli; paAalina "purvina'’ odų, kuri pasidaro skaisti ir rausva. Nuga-Tonn 
suteikia dauglau.s gyvumo ir ambicijos. Jis yra vienas iŠ geriausiu gyduolių I 
Nuga-Tono per koletų dienu, o pastebėsi permainų—busi linksmesnis, lalmn-l 
dėl silpnu nupuolusiu, nervuotu, skaudamu ir sergančiu vryu ir moterų. Imk 
ųesnis Ir Jausi, kad gyvenimas yra vertas.

VEIK -ŠIĄDIEN!
butiavotoj tj. iriUHU kaStaiu. J 1h daug pataisė sveikatą 

tukstąnMams vyru tr moterų—kas prlrodo Jo vertybe dėl Jutu. Jei Nuga-Tone nebūni tok. xeras, taip 
patikėtina gyduolė, mes nelStesletumo duoti mloglnt! Jums per 20 dienu vlsISkat dykai. Naudok ku
ponu tuojau kol nepamiršai. Nuoa-Tone yra, taipgi parduodamas per aptlekorius su pilnu ulganidlnlmu. 
arba gražinimu pinigu, žiūrėk garantijos ant kožno pakiuko.

------------- 30 DIENŲ BANDYMO KUPONAS...................
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. TA-500—1018 S. Waba»h Avė., Chicago

GERBIAMIEJI: Malonėkit prisiųsti man VISIŠKAI DYKAI APMOKANT IR PASTĄ, 30 dienu 
bandymui Nuga-Tone su tuo supratimu, kad nS naudosiu jas per 20 dienu ir jei pagelbės užmokėsiu jums 
$1.00, o jei nepagelbės sugražinsiu jums likusia pakiuko dali ir nepaliksiu jums nė kiek skolingas.

Vardas

Gat. & No. ar R. F. D.

Miestas Valstija

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaukee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Reo, Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėju.sių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

CUKRINES
DIABETE8, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotią palengvi
nimų iimtatns, kurie serga DIA- 
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne_ 
reikalauaja tikro pasnikavimo. At
eikite arba rąžykite vienos savai
tės dykai gydymo. Ateineikite 
specimen, mes iiegzaminuoeūne la
boratorijoje dykai..

State Medical 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg. 
68 E. WA8HINGTON ST.

Phone Dearbern 3049

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo ginodnlms ir drau
gams su kuriais susiraiinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlš su lietuviškomis raidimia 
pasaulyje. Galimą Ir angliška! ra-

.Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str. 

Chicago, III.
I— "I"I

For Headache 
Siek Stomach

One or tvvo Orangelne powdera braco you 
right up, the pain Is gone, your stomseh 
aottlea, nervcft relax, the entlre abatėm 
responda. Perfect medicina for men or 
women, preventa nearly all slcknesa. Oet 
a 10c pkg. Orangelne powders of any 
drugglat. Mllltona uaed yearly. Thay never 
rali. Formula on evory pkg. No narcotlca.
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Lietuviu Rateliuose
Town of Lake

BIBLJSTAI SUSKILO.

Naujieji biblistai nebetiki Be- 
neckio “prisikėlimui” 1925 
m. ir siūlo pinigus, jei kas 
prirodys tokio prisikėlimo 
galimybę. Jie “prisikėlimą” 
atideda tolimesniam laikui.

Svarbiausiu biblistų “tikėji
mo” dėsniu yra prisikėlimas iš 

"numirusių 1925 metais.- Ypač 
griežtai yra užsispiręs prikelti 
tais metais visus žmones lietu
viškųjų biblistų vadas S. Be
ll čekis. Jis yra plačiai lietu
viams žinomas, nes su savo 
“pamokslais” apie prisikėlimu 
1925 m. jis bastosi po veik vi
sas lietuvių kolonijas.

S. Beneckis jau ir seniau 
skelbė tą “prisikėlimą,” tik ta
da skelbė prisikėlimui visai ki
tus metus. Taip keletą metų 
atgal jis skelbė, žinoma, rem
damasis “biblija,” kad jau nuo 
1874 m. Kristus jau esąs an 
žemės ir tveriąs savo karalys- 

, tę. Nesulaukus tos karalystės 
jis pradėjo skelbti, kad 19h 
m. pagonių arba svetiškoms 
valdžioms laikas užsibaigęs, 
nes visi bandys valdyti, bet nė 
vienas negalės, nes jau žmonių 
valdžia busianti užsibaigus. Bet 
ir tais metais nieko neįvykus, 
Beneckis apsisukę ir pradėjo 
skelbti, kad 1918 m. kils dide
lė revoliucija ir tokis bus su
mišimas, kad iš baimes žmo
nių širdys alps, o kapitalizmas 
busiąs visai nuo žetnės nušluo
tas. Praėjo ir pranašautieji 
1918 m., o vistiek nieko neįvy
ko. Tada Beneckis šoko pra
našauti, kad 1925 m. tai tik- 
.rai visi žmonės daugiau “nebe- 
jnis,” o mirusieji “prisikels” 
ir gyvens tarp gyvųjų.

Kam nėra smagus “prisikė
limas”? Juk kiekvierfftm butų 
smagu pas-imatyti su mirusiais 
draugais ir giminėmis. Man 

‘ pačiairr tHbhstųr skelbimas Irgi 
patiko, ne dėl prisikėlimo, bet 
dėl nebemirimo. Mat esu jau 
senas, o sulaukęs Beneckio pa
skirto laiko.vėl busiu jaunas ir 
tvirtas, tad gal ir; Požėlą pasi
seks man paguldyti. Todėl bib- 
listai buvo susilaukę* gana daug 
sekėjų.

Bet Beneckis nors dar neat
šaukė savo “prisikėlimo” 1925 
m., vienok dalis jo sekėjų pa
matė, kad ir čia Beneckis su
klupo, nes jau 1924 m. eina, 
o dar jokių revoliucijų nebuvo 
ir kapitalizmas dar nelabai ir 
mano apie griuvimą. Tie se
kėjai atsimetė jauo Beneckio 
ir pradėjo patys saiĮ galvoti 
ką čia padarius su prisikėlimu. 
Ir sugalvojo. Esą dar ne laikas 
prisikėlimui, nes sulig “Evan
gelijos,” reikią pirma apsaky
ti visam • pasauly “Dievo žo
dis,” o jau tik tada rengtis prie 
“prisikėlimo.”

Dabar tie naujieji “Biblijos 
Studentai” surengė pas mus, 
Kunčinus svetainėje? paeiliui 
ke turias prakalbas. Apie kitas 
jų prakalbas neminėsiu, tik 
paminėsiu apie buvusias vasa
rio 29 d., kuriose ir man teko 
dalyvauti. Jose turėjo būti kal
bama apie “iš numirusių pri
sikėlimą.” Tema man nebuvo 
nauja, bet vistiek nuėjau į pra
kalbas, — juk smagu pasi
džiaugti “prisikėlimu.”

Atėjęs, svetainėje radau tik 
kelis žmones. “Studentai,” ku
rių tik tris tepažinau, buvo vi
sai nusiminę. Kelios moterys 
irgi sėdėjo, bet nežinau ar tai 
jųjų, ar tik atėjusios pasiklau-
syti pašalietcs. Pirmiaus būda-, 
vo, kada biblistai surengdavo 
prakalt**;, tai prisirinkdavo pil
na svetainė, daugiausia jų se
kėjų. Buvo pradedamos ir už
baigiamos prakalbos su maldo
mis ir giesmėmis. Dabar viso 
to nebėra. Paklausiau • vieno 
rengėjų kodėl jie nebesimel
džia, tai jis paaiškino, kad į 
prakalbas susirenka visokie 
žmonės ir niekurie piktinasi 
maldomis, tad likę nutarta jo

kių pamaldų prakalbose nebe
daryti.

Kalbėjo M. Sinkus. Jis pir-
miausia labai apgailavo, kad 
tiek mažai žmonių susirinko, 
bet gal tam esanti kokia svar
bi prieržastis. Toliau kalbėto
jas nuėjo prie prisikėlimo. Esą, 
biblistai nesako, kad prisikėli
mas į vyksiąs 1925 m., nes to 
‘\šv. Raštas” nerodąs. Esą rei
kia pirmiau “Dievo žodį” apsa
kyti visame pasaulyje. Bet kaip 
galima esą apsakyti dabar 
Evangeliją visam pasaulyje, jei 
į Rusiją negalima ir snapo 
įkišti? O reikia žinoti, kad, 
kaip su visomis tikybomis yra, 
tik vieni tie “Biblijos Studen
tai” tegali apsakyti Evangeliją 
pasauliui, nes kitų sektų Eva il
gei i jos neturi jokios reikšmės 
— “trefnos.”

Pasak kalbėtojo, tie, kurie 
skelbia prisikėlimą 1925 m., jie 
nekalbą iš “šv. Rašto,” bet is 
savo pilvo ir turį kopūstų gal
vas. Girdi, jis duosiąs $100 tam, 
kuris prirodysiąs prisikėlimą 
1925 m.; esą duotų ir $500, bet 
tik neturys.

Po visų rankų pakėlimų pa
sistoja' vienas kareiviška ser
mėga apsivilkęs žmogus ir 
klausia kas čia dabar atsitiko. 
Esą jis pažįstąs Beneckį, kuris 
skelbia prisikėlimą iš “šv. Raš
to,” o dabar sakoma,] kad jis 
tajf kalbėjo išsimislijęs iš pil
vo ir kad jis turys kopūsto gal
vą. “Man rodosi, kad jus visi 
liksite kopustgalviais,” baigda
mas pareiškė tas žmogus. Bib
listai sujudo, pirmininkas pri
bėgo prie kalbėtojo ir ką tai 
jam pasakė, žmonės gi pasilei
do juokais. Kalbėtojas betgi 
paskui nusiramino ir šiaip taip 
baigė savo prakalbą., Žmonės 
gi skirstėsi vieni nepatenkinti, 
kiti gi juokus krėsdami iš nau
jųjų biblistų.

Po prakalbų vieno naujojo 
biblisto paklausiau kame daly
kas, ar jie suskilo? Jis paaiški- 
ao, kad jie atsimetė nuo Be
neckio todėl,'kad tasis aiškin
damas bibliją ir “mokslu” va- 
dįvau'jasi ir dar ko tai moki
nasi. Iš to matyt, kad naujie
ji biblistai su mokslu nieko 
bendra nenori turėti, kad jiems 
baisus ir Beneckio “mokslas.”

Kadangi naujiesiems biblis- 
:ams tenka bibliją “aiškinti” 
tokiems žmonėms, kurie bibli
jos visai neskaito, tai aš siū
lyčiau M. Sinkui surengti vie- 
štis debatus su Beneckiu. Tegu 
tada jiedu vienas kitam bibli
ją “aiškina,” o mums, pašalie
čiams, bus smagi pramoga pa
siklausyti peštynių tų dviejų 
biblijos “žinovų.”

—Ten Buvęs M. P.
—i__ ,_________

Cicero 
Me tiesa: ne Juknį, bet Jukniai 

sumušė žmogų.

Tūlas Ciceros Pilietis Naujie
nų 67 nupi. rašo, kad Ciceroj 
būna visokių įvykių ir kad gali-- 
ma daugiau rašyt. Taip, rašyt 
galima, bet reikia rašyt teisin
gai.

štai toje pačioje žinioje ir tas 
pats Cicero Pilietis rašo, kad 
•epublikonai sumušė “seną Ci

cero pilietį” Juknį ir paskui už
darė jo saliuną už tai, kad jis 
’emia demokiatus. Tai yrą ne
lesa.

Faktas yra tas, kad Juknio 
niekas nemušė, bet Jukniai .tai 
abai? skaudžiai sumušė ir sun
kiai sužeidė vieną lietuvį, tūlą 
“Jack”, kaip kad jį ciceriečiai 
vadina.

Tas “Jack” visai, nėra pilie
tis ir, žinoma, dėl politikos ne
galėjo čia būti muštynių. Tik 
<ad tai pasitaikė balsavimų die-
ną, tai ir paskaitė už politiką, 
fą dieną “Jack” bpvo Jukniaus 
saliune ir Juknis jį pradėjęs ko- 
lioti kam jis, girdi, remias re- 
publikomis ir išvadinęs įtbagu 
ir skurdžiu, o galų gale palauke 
jis policijos vežimą, kad nuga
bentų į nuovadą. Bet “Jack” 
nepasidavė ir pareikalavo iš 
Juknio pasirašyti po t. v. “com- 
plain.” Vieton pasirašyti, Juk-, 
nis stvėręs karštą pokerį ir pra-\ 
dėjęs “Jackn mušti. Atbėgę ir

kitu du Juknio broliu, vienas su 
špatu, o kitas su “basebąli bat” 
(bolę mušti lazda) ir kelis sy
kius drožė nelaimingąjam į gal
vą, taip kad tasis ant vietos su
krito. Jis ir dabar dar nepasvei
ko ir gyvastis tebėra pavojuje.

Jukniai yra dideli ir tvirti vy
rai ir galėjo tą vieną vyruką ir 
be jokių įnagių nuveikti. Visi 
trys yra biznieriai ir ypač P. 
Juknis yra turtingas smuklinin
kas, iš tų pačių žmonių susi
krovęs didelį turtą, o dabar'ki
tus. vadina ubagais ir skur
džiais. Nė vienas iš Juknių laike 
tų muštynių nebuvo ir palies
tas.

. f • !
Tą patį vakarą visi trys Juk

niai tapo areštuoti, o jų karčia
me policija uždare. Jų byla tapo 
atiduota kriminaliniam teis
mui Chicagoje ir iš kiekvieno 
jų pareikalauta po $5.000 kauci
jos. — Cicerietis.

Pavyzdingas žmogus
“Jei duodi kitiems, duok ir 

man”, sako Grigonis; “Tė” 
sako ponas Lukas.

Ponas J. Lukas, kuris -Naujie
nų koncerte dovanojo K. Požė
lai auksinį laikrodėlį, randa ir 
daugiau prietelių, kurie norėtų 
gauti iš jo dovanų. Štai vienas 
lietuvis, ligonis, iš Jungt. Valst. 
Laivyno ligoninės, Fort Stan- 
ton, N. M., rašo:
“Gerbiamas J. Lukas 
744 N. Clark Str.
Chicago, III.

Didžiai gerbiamas Tamsta:— 
Naujienų No. 59, užtėmi jau 
pranešimą, kad Tamsta aukavo
te puikų auksinį laikrodėlį su 
grandinėlių, visų gerbiamam 
ristikui ir sportui p. K. Požėlai. 
Tas, žinoma yra puiku dėl Po
žėlos ir dėl/ kitų, kurie turi pro
gos tuomi pasidžiaugti. Ten 
taipgi pasakyti, kad Jus auka
vote puikias dovanas i? kitiems 
žmonėms, kurie, gal būt ir be 
to yra bagoti... Apie Tamstos 
prakilnu m^> skaito ir gėrisi pla
ti lietuvių visuomenė, o kartu 
ir aš. -~x.—... -0 »

“Bet, kad Tamsta esi toks ge
ras it turi išgalės aukoti bran
gias dovanas sportams ir tur
tingiems žmonėms^ tai ir aš 
drystu kreiptis prie Tamstos. 
Jau aštunti meta j kaip sergu 
džiova; o neturiu nė turto, nė 
draugų—ir mano gyvenimą^ 
yra baisiai blogas ir apverkti
nas: neturiu iš ko nusipirkti nė 
reikalingiausių sau reikmenų.

Tai, kad Tamsta esi toks ge
ras, ar kartais negalėtumei pa
aukoti ir dėl manęs bėdnioko? 
Už Tamstos gerumą, Tamstos 
vardas bus įrąšytas, netik laik
raščiuose, o ir Dangaus Knygo
se, aukso raidėmis.

Su nusižeminimu,
Antanas Grigonis, 

r ’'
“Gerai”, sako p. Lukas, “Tė, 

pasiųsk jam penkinę.”
“O kaip bus, kai visi pavar

gėliai ims kreiptis pas Tamstą 
ir reikalauti savo dalies?”, pa
klausiau jo.

“Dievai nematė, duosiu, kiek 
galėsiu.” atsako Lukas peržeg
nodamas penkinę.

Reporteris pridėdamas pa
siuntimo kaštus, pasiuntė $5.00 
A. Grigoniui. u

Kad daug butų tokių biznie
rių, kaip p. J. Lukas, tai butų 
gerai ir sportams ir vargdie
niams, ir visuomenei.

— Reporteris.
< --------------- -v—

Roselandas
šaukia konferenciją pasitarimui 

dėl ateivybės varžymo.— 
“Samsonas ir Delila”.

Roselandiečiai gyvai susido
mėjo laikinojo komiteto atsišau
kimu, šaukiančiu draugijų atsto
vų ir valdybų konferenciją kovo 
24 d., Strumilo svetainėj, pasi
tarimui dėl bandymų t stivąržyti 
ateivybę.

Į šį susirinkimą yra'kviečiami 
atsilankyti visi, kuriems tik ru
pi, kad Johnsono bi'lius butų at
mestas, arba kad butų pakeista 
lietuvių kvota.

Kadangi ateivybės klausimas 
yra visiems lygiai svarbu, nežiū
rint kas kokio politinio nusistar 
tymo ne butų, tai visi ir privalo 
tuo klausimu rūpintis. Chica- 
giečia jau padarė pradžią, tai ir 
mums reikėtų subrusti ir pasi
rūpinti trumpoj ateity sušaukti 
didelį protesto mitingą, nes nie
ko neveikiant musų giminėms 
liks uždarytos durys atvažiavi
mui į Jungt. Valstijas. Kovo 24 
d. susirinkime ir bus išrinktas 
pastovus komitetas, kuris ir tu
rės surengti tą didelį protesto 
mitingą.

Tad nepamirškite kovo 24 d. 
ateit į konferenciją. Pageidauja 
ma, kad atsilankytų visi tie, ku
rie turi gerų sumanymų kaip 
užbėgti ateivybes varžymui už 
akių ir paduotų tuos savo suma
nymus tai konferencijai.
’■—Laik. Kom narys A. Grebelis.

Roselandiečiai ir apiėlinkės 
lietuviai turės progos kovo 30 d., 
Strumilo svet., pamatyti gražią 
dviejų veiksmų biblijinę meilės 
tragediją “Samsonas ir Delila”, 
kurie gyveno apie 3,000 metų 
atgal. Šį veikalą statys visiems 
gerai žinoma aktorė p-ia M. 
Dundulienė. Todėl tą dieną nie
kur kitur nepasižadėkite, nes 
roselandiečiams pasitaikė reta 
proga pamatyti gerą vaidinimą.

- —A. Grebelis.

Dienos patyrimai
Nepavykusi rrrevoliucija.

Šiais laikais visur yra kal
bama apie visokias visokiausias 
revoliucijas ir apie jas nuola
tos rašo visokie laikraščiai, bet 
visgi apie vietines revoliucijas 
nieko visai nėra kalbama.

O Chicagos mieste yra visgi 
didelis judėjimas ir tankiai bū
na visokių revoliucijų, štai ke
letą dienų atgal buvo North- 
West sidėj.

Vienoj bolševikų kempėj bu
vo nutarta padaryti kariškus 
bandymus dėl sukėlimo , revo
liucijos. Bolševikų vyresnybė 
buvo paskyrusi i vietą po num. 
1438 N. Paulina St., susirinkti 
visoms kariškoms jėgoms, kad 
išbandžius visus gabumus. Ge
nerolais paskirta Gudeliai, aug- 
štesnio rango Kunigonis ir Dir- v • zis.

Kada prasidėjo tyrinėjimas 
jėgų ir įrankių, kurie yra reika
lingi revoliucijai, iškįlo dideliš 
trukšmas. Pirmiausia buvo gin
čai ar turi būt vartojama nuo
dingi gazai. Vieni pritarė, kiti 
buvo tam priešingi. Kada gazų 
buvo jau perdaug, tai pradėjo 
net langai sprogti kempėj. Ap
linkiniai gyventojai pašaukė 
valdžios sargybą, kuri ištyrusi 
dalyką aiškiai pasakė genero
lams, kad kol jie neturi iš poli
cijos; leidimo kęlti revoliuciją, 
tai negalima nė bandyti tai da
lyti, Visi formalumai buvo pa
daryta ir visi generolai ir jų 
pagelbininkai tapo užrekorduoti 
Chicago Avė. krepostyje, o už 
naudojimą nuodingų gazų pri
teista po 16 ir p^isę svarų švino 
užmokėti kaipo baudą. Ka
dangi vienas iš tų, Diržis, tiek 
daug amunicijos neturėjo, tai 
buvo nuvežtas į Bridevvell, kur 
ir dabar tebera. . \

Vyriausias karnai^ Binoklai- 
tis dar nėra raportavęsrevoliu- 
cijos tarybai apie nepasisekimą, 
bet jau bando rinkti aukas iš- 
liuosavimui kąrio.

Švinas yra/ reikalingas bolše
vikiškai revoliucijai, todėl au
kos neatmetamos nuo visokių 
pakraipų žmonių.

— Zakrastijonas.

Penki vaikai tapo areštuoti; 
juos kaltinama padegiojime mo
kyklų. Du vaikai nuo 18 gatvės 
jau prisipažino padegę Jirka 
mokyklą.

Du Mrs. Salica. broliai atėjo 
pas jos vyrą James Salica, 345 
Belden Avė., perkalbėti jį elg
tis geriau su savo pačia — jų 
sešėre. -Besįkalbant vienas bro
lių, Robert Grazziano peršovė 
Salica ir gal mirtinai jį sužei
dė.

Iš Birutės
Auditorijos koncertas pavyko. 

Žmonės netilpo į svetainę. 
Kalbėjo K. Jurgelionis. Pro
gramas irgi nusisekė.

Sekmadieny, kovo 16 d., Mil
dos svet. įvyko Susivienijimo 
Bridgeporto Draugijų koncer
tas naudai Lietuvių Auditori
jos.

Rengimo komisija susidėjo iš 
A. Lazauskų, J. Antanaičio ir 
J. Katono. Jų pasidarbavimas 
davė gerų rezultatų. žmonių 
buvo net perdaug, nes buvo taip 
pilna, kad daugelis gryžo na
mon. Publiką .interesavosi kal
bėtoju adv. Jurgelioniu ir visu 
programų. Programo vedėju 
buvo p. J. Antanaitis. Jo aiškus 
ir garsus balsas labai tiko pir
mininkauti; visi girdėjo jo žo
džius. 1

Pirmutiniais^ buvo Jaunuolių 
Orkestras, po vadovyste p. J. 
Grušo. Orkestras puikiai sugra- 
jino. Solo dainavo Julė Ivanaus
kaitė, pianu pritarė Eugenija 
Grušiutė. Jos dainavimas patiko 
publikai. Piano solo puikiai su
skambino Elena Sadauskaitė.

Pasirodė ant estrados adv. 
Jurgelionis. Publika tarsi jo 
laukė ir pasitiko jį plojimu 
rankomis. Jis kalbėjo apie lie
tuvius ir jųjų budavojamą Au
ditoriją. Pasak jo, lietuviai 
nors ir dalyvautų su airiais, bet 
nebus jie tenai gerbiami; jie, 
anksčiau, ar vėliau turės sugrį
žti prie savųjų — lietuvių. Jis 
gyrė jų pradėtąjį darbą—bū
davote Auditoriją. Sakė: “svar
ba yra tame, kad ji (auditorija) 
nebus valdoma airių, ar kitų, 
bet bus valdoma pačių lietuvių.” 
Jo kalba labai patiko publikai, 0 
ypač malonumas it aiškus per
statymas dalykų.

Smuiką solo išpildė Antanas 
šniukas. Deklamavo Julė Iva
nauskaitė. Korneto solo išpildė 
Aldona Grušaitė, dainavo M. 
MoskaliunaitČ. Smuikų duetą? 
griežė Eugenija ir Aldona Gru
šaitės, piano Elena Sadauskaite. 
Skambino piano M. Maskoliū
nai tė. Smuikų kvartetą išpildė 
Aldona Grušaitė, Elena Trai- 
niutė, Eugenija Gruš^tė ir A. 
Šniujkas. Dainavo Geo. Mer- 
shants. Grušų šeimynos kvarte- 

i tas tėvas, dvi dukterys ir sūnūs, 
j šauniai sugrojo keletą gabalė
lių. Jie labiausia patiko. *Juos 
publika iššaukė ir jie turėjo at
kartoti. Ant galo Jaunuolių cho
ras po vadovyste J. Grušo gra
žiai sudainavo. Visi programo 
numeriai buvo žingeidus. Ma
tyt, kad p. Grušas, vadovas 
Jaunuolių, buvo gerai priren
gęs. Publika buvo užganėdin
ta programų.

Beje, buvo perstatytas kalbė
ti Susv. Bridgeporto Draugijų 
prezidentas p. Butkus. Nors jis 
per visą vakarą buvo, bet tame 
laike jis neatsiliepė. Paskui 
perstatė p. Valančauską , (Va
lančių), Mildos Teatro Bendro
vės • kasininką, pakalbėti. Po 
valandėlės p. V. suriko: “nėra 
čia jo”. .

Prasidėjo dovanų dalinimas. 
J. šiaulis laimėjo vargonus; Au
ksinį žiedą laimėjo p-lė Monika 
(pavardė ųeįskaitoma); Vas
iliauskas— auksinę plunksną; 
J. Vaitkus — karolius; p. Šukie
nė gavo uždangalą; kumpį lai
mėjo Paul Daresh; antrą auksi
nį žiedą laimėjo Dambrauskas; 
5 svarus saldainių.— F. Levins- 
kis; buketą gyvų gėlių gavo K. 
Burba; du baksu cigarų—Emi
lija Pucevičienė.

Šis vakaras davė arti $500.00 
pelno. Buvo viskas sutvarkyta 
taip, kad jokis “trupučiukas”— 
nereikalingos išlaido^—nebuvo 
padarytos ir komitetas dirbo. 
Susiv. pataikė išrinkti gerus, 
teisingus ir darbščius vyrus,, iš 
kurių pasidarbavimo visiems 
bus nauda. Visi atminsime, kad 
jais buvo Lazauskas, Antanai
tis ir Katėnas.

—-Bridgeportietis.

Draugiškas vakarėlis.

šeštadienio vakare, kovo 22 
d., Mildos svet., “Birutė” rengia 
draugišką vakarėlį su visais pa- 
marginimais. Programą pri
rengs p. A. Kvederas, gi broliai 
Briedukai sudarys orkestrą, o 
birutietės pagamins vakarienę, 
ir ketina jos gražiai svečius pa
linksminti. Rėmėjai ir jų drau
gai yra kviečiami atsilankyti.

t '

J. Kudirkos koncertas.
Jau tik pora dienų beliko iRi 

musų J. Kudirkos laukiamo 
koncerto, / kur visi chicagiečiai 
susirinks pagerbti musų- artis
tą, bei pasiklausyti jo malonaus 
dainavimo. Visa “Birutė” jau 
prisirengus tenai būti ir spar
čiai pardavinėja bilietus. Biru- 
tiečiai sako, kad svetainė bus 
permaža, tad visi įsigykite bi
lietus iš kalno.
M. Yozavito mokinių koncertas 

pavyko.
Pereitą sekmadienį po pietų 

įvyko musų jauno pianisto ir 
“Birutės” pirmininko M. Yoza
vito mokinių koncertas, į kurį 
susirinko apie 200 muzikos my
lėtojų pagerbti jo puopelnus. 
Visi mokiniai jau gražiai pala
vinti ir malonu buvo klausytis 
musų ateities žiedų savo užduo
tis tinkamai atliekant. Tarpio
se gi pagražino jau musų žino
mi artistai — p. Stogis, O. Bie- 
žienė ir S. čerienė, kuriuos pub
lika tinkamai įvertino.

“Bailus Daktaras”.
Nors jau metai prabėgo, te- 

čiaus chicagiečiai da nepamirš
ta “Bailaus Daktaro” ir “Biru
tė” tiek daug *gavo prašymų šį 
sezoną tą operetę pakartoti, 
kad regis, mes turėsime progos 
apie gegužės mėnesį ir vėl pa
matyti tą gražų veikalą ant sce
nos. “Birutė” sako, kad atei
nančią savaitę oficiali praneši
mą patieks. —Ten Buvęs.

Visi rengiasi Kudirkos 
koncertair

Tariasi dalyvauti piliečiai iš vi
sų apielinkių.

Iš visų Chicagos miesto dalių, 
ateina pranešimų, kad*šen ir 
ten lietuviai rengiasi dalyvauji 
t]i p. Justo Kudirkos koncerte.

North Sidiečiai, atęilyginda
mi Kudirkai už. sutikimą padai
nuoti Draugijų Sąryšio rengia
mam vakare, Lietuvos našlaičių 
naudai, kalba, kad turėtų atsi
lankyt koncertan kožnas north- 
sidietis ir kožnas tų draugijų 
narys, khrios priklauso Sąry
šiui.

Birutiečiai ketina dalyvauti 
visi iki vienam. Jie ketina ne
tik patys dalyvauti, ale dar par
duoti bent šimtą bilietų pašali
niams piliečiams.

Socialistai yra visuomet pri
laukus kiekvienam kultūringam 
darbui, ir visuomet remia, kas 
yra vertas paramos. O apie p. 
Kudirką, jie yra labai geros 
nuomonės: jie mano, kad iš jo 
išeis pirmaeilis dainininkas ir 

artistas^ dėl Lietuvos Operos, d 
laikas nuo laiko nepatingės ap
lankyti ir chicagiečių.

Sandariečiai myli Kudirką, 
kaipo lietuvį, kaipo gerą lietu
vių talentą ir su pasiryžimu 
stengiasi pasidarbuoti dėl jo 
koncerto.

Vyčiai remia Kudirką, nes 
jis kada nors yra daug patarna
vęs jiems scenos reikaluose, ir 
kaipo dainininkas gatavas pa
tarnauti visiems.

Visi katalikai myli Kudirką ir 
rengiasi pribut į jo koncertą ir 
persitikrinti kiek toli jis yra nu 
žengęs, nuo tų laikų, kai kitą 
sykį labai gražiai giedodavo 
jiems bažnyčioje Mišparus ir 
kitas bažnytines šventas gies
mes.

Jo (Kudirkos) nemyli tik 
kun. Bumša. Well, tegul jis sau 
sėdi pas pečių... /

Taigi, mes, visa kultūringoji 
Chicaga, visa tobuloji Chicaga 
bukime Kudirkos koncerte!

Charles Fleet, šoferis, 1142 
Lawrence Avė., ir jo pati išgėrė 
nuodų. Jis jau mirė, o ji kovo
ja su mirtim Ravensvvood ligo
ninėj.-

Bridgeportas Laiškai Naujieną Ofise
Belaskas, Joe.
Buragas, J.
Gricius, J.
Gudaitis, J.
Jurgutis, P
Karzelis, Felix
Kelia, Frank A.
Keršulis, Joseph
Krauklienė, Anna.
Lipčius, Stanislovas
Mickus, Peter
Miką, Leon.
Mikšunaitė, Uršulė.
Noreika, Paul.
Peters, John
Petkus, Alex.
Puceta, Juozas.
Puqauskiene, Jozapas
Rųkas, S.
Schulta, Chas.

• Stadelnikas, Joseph.
Stanionis, Pran.
Urlingus, Mary.
Vaičkus, Juozapas.
Vite, Antanas
Waškis, Walter. 
žadeikis, Juozas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
bueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioltką dienų nuo paskelbi
mo. ,

, i’ J . /
;901 Adumaiyte Kastacyja
906 Azdzijanskas M. F. ,
912 Bartkus Pranas 
919 Cirulis Jakub 
922 Darguzas K.
926 Dubakui Mikodimui
932 Gaglinskas Piatros 
934 Galinska Weronika 
938 Glebauskui Aleksendriu 
947 Jenciu Vincin 
950 Jokeibauskai M r. (
952 Keaeckienei Ursuliai
953 Kavalianckas Fran«iskus
963 Kraujali Matieju
964 Lankąwskis Joe
967 Luksas Jonas
968 Makcoitis D.
973 Miniauskas Kasimeras 

J977- Mukas Joras - ■
987 Palules Oolomas
988 Petrauskas S. 
994 Rakui Teklei
997 Rėkus Ignotas
998 Ruskui Justini

1003 Samsis Mikas 
1009 ^preikis Julės
1012 Shimkus Minnie
1013 Silbikini R.
1025 Sun tas Petras
1034 Žiedas Jonas

Metinės sukaktuvės
VIKTORIJOS 

SANDARGAITĖS
Mirė kovo 24, 1923, 9:30 vai. 
ryto. Dėkavojam visiems gi
minėms ir pažystamiems, drau
gams, kurie dalyvavo laidotu
vėse. Ir nuoširdžiai prašome 
dalyvauti pamaldose už Vikto
rijos dūšią. Pamaldos bus Ne
kalto Prasidėjimo Marijos Pa
nos bažnyčioj, 8 vai. ryto, o 
kurie nepribusite ant pamaldų, 
prąšome sukalbėti “Sveika Ma
rija” už jos dūšią.

Nuliūdę tėvai:
Juozas, Paulina ir švogeris 
ir visa Sandarių šeimyna.

JIEVA URBANAVIČIENĖ

Mirė kovo 20, 1924, 7 vai, ry
to po sunkios ligos; išgyveno 
Amerikoj 30 metų. Paėjo iš 
Lietuvos Debruliškių kaimo, 
Pilviškių parapijos. Buvo ve
dusi, paliko dideliame nuliū
dime vyras Juozapas ir duk
tė Ona, brolis Pijušas Ši
manskis. Lietuvoj liko 2 se
serys: Ona ir Marė. Laidotu
vės bus panėdėly, kovo 24, 
8 vai. ryto iŠ namų 10322 
Conmiercial avė., į šv. Juo
zapo parapijos bažnyčią, So, 
Chicago. Po pamaldų į Šv. 
Kazimiero kapines.

% Laidotuvėms patarnauja 
grtdtorius Eudcikis, Tol. 
Yards 1741.

• Širdingai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus

U dalyvautu- laidotuvėse. I
f- Paliko dideliame nuliudime |

Vyras, duktė ir brolis. ]



•R NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Ado
mo Jako, paeina Sviraičių kainmb, 
Triškių parapijos. Prieš karą gyve
no 1325 S. Second St., Philadelphia. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote meldžiu pranešti.

JONAS JAKAS
5445 S. Turner Avė., Chicago, III.

VYRŲ

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, hei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS darbininkas 
prie virinio ir padarymo lim- 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsigaukit 2 Broadway, Melrose 
Park, III. ,

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėliojo, kovo 23, Bohe- 
mian-Amcrican svetainėje, 1436 W. 
18 st., jau nebetoli, 
viams pasirūpinti 
biletus, kurie yra 
kainose vietose:

Naujienų ofise;
Aušros knygyne, 

st;Univcrsal State Bank, Halsted ir 
33 St.

Pas Naujienų išnešiotoją Town 
of Lake;

Pas Birutės Choro narius;
Montvido aptiekoje, 1824 

bansia Avė;
Grant Works Pharmacy, 

W. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. ir 14 

St,, Cicero;
Ir pas daugelį ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus.
Kadangi šis koncertrs bus jo at

sisveikinimo koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.

Istoriška vakarienė ant Town of 
Lake. Širdingai kviečiame ’.isas or
ganizacijas, lietuves ir lietuvius į 
šią vakarienę, kurią rengia Susi
vienijimas Lietuviškų Organizacijų 
ant To\vn of Lake, balandžio d., 
J. J. 
liną

St.

Laikas lietu- 
tam koncertui 

parduodami se-

3210 S. Halsted

Wa-
4847

Ezerskio svet., 4600 So. pau- 
St. Tikietus galima gauti pas: 
Kasmauskis, 4535 S. Wood st. 

Ivanaitis. 4506 So. Honore st.
Motskeviče, 4542 So. Marsh- 

Ave.
St.

field___
Jos. Yucius, 4508 So. Paulina st. 
Apsirūpinkite tiekietais iškalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.
L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo 21 d., 8 
vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St. — Komitetas.

Didelis metinis vakaras su koncer 
tu ir šokiais, rengia Lietuviška Teat
rališka Draugija Rūta No. 1. Stato (
scenoj puikią dviejų aktų komediją, 
“Piršlybos”, Nedėlioj, Kovo 23 d., 
1924, M. Meldažio sąet., 2242-44 W. 
23 PI. Pradžia 6 vai. va. Širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
ant minėto vakaro, kur galėsite pui
kiai laiką praleisti.

Kviečia Rengėjai.

GRAND RAPIDS. — Kovo 22 d, 
7:30 vai. Vak. Šv. Jurgio D-jos salėj 
įvyks L. S. S. 51 kuopos i prakalbom. 
Kalbės d. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius.

Įžangos lėšų padengimui bus ima
ma 15 centų. • — Rengėjai.

Lietuvių Vyrų ir Moterų pašelpinis 
Kliubas rengia gražų Sidabrinį Balių, 
nedėlioj, kovo 23 d., Mildos svet., 3142 
So. Halsted St. Visus kviečia, atsi
lankyti Komitetas.

Brighton Parko Ateities Žiedo na
riams pranešame, kad nedėliomis, 
kaip 1:15 po piet, būna Lietuvių Gra
matikos pamoka, ir kurie tėvai dar 
neprhašėte savo vaikų, malonėkite 
prirašyti. Kurie deklamacijas, mokina
tės, lai ateina patikrinti kai 2!yąl. Pa- 
nedėlį generalė repeticija visi^ dainų, 
malonėkite visi nariai būt kaip 7:15 
vakare.—A. ž. Komisija.

Brighton Park.—Teatrą ir balių ren 
gia “Ateities Žiedo” Draugija, suba- 
toj‘, baland. 12 d. M. Meldažio svetai
nėj. Scenoj statoma dviejų veiksmų 
komedija “Eksproprijatorius”,

—Keng. Komitetas.

“Pabaigtuvės” juokingą dviveiksmę 
komediją su gražiomis M. Petrausko 
dainomis stato Pirmyn Mišrus Choras 
Velykose, balandžio 20 d. Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-stė Šv. Martino lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šešta
dienį, kovo 22 d., 7:30 vai. vakar, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Aubum Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkiti, nes randasi daug 
naujų ir svarbių reikalų aptarti.

—P. Kilevičia, rašt.
/ ____________

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia šeimynišką vakarą, ku
ris įvyks šeštadienį, kovo 22 d., 
Fellowship house, 831 W. 33 PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visos 

narės bukite ir savo draugus atsi
veskite; pašaliniai nebus įleidžia
mi. Kkiečia Komitetas.

Svarbios Prakalbos.
A. D. A. Draugija rengia 

bias prakalbas kovo 24 d 
vai. vak., Strumilos svet., ’ 
107 St 
parka.
25 d., 7.30 v. v. Raymond Chapel 
svet.. 816 W. 31 St. Kviečiame vi
sus į prakalbas. —Komitetas.

. j ___ —
Keistučio Kliubo Dramos Sky

riaus repeticijos veikalo “Keistu
tis” įvyks penktadieny, kovo 21 d., 
7:30 v. v., McKinley Park svetai
nėj. yisi dalyviai malonėkite atsi
lankyti. —D. Skyrius.

.,,—.4, ,, , , ,,, ,lg

Koncertas ir pamoka įvyks nedė
lioję, kovo 23 d., ('.lement Presby- 
terian žinyčioje, 15th St. ir 50th 
Court, Cicero. Pradžia 2:30 vai. po 
piet. Kalbės Rev. S. A. Geniotis 
temoje “Kristus ųivlėjo Martą”. 
Michael J. Worobieff, Rusų Operos 
tenoras dainuos liaudies dainas, 
Marjorie M. Rodgers, lietuvaitė, pa
lydės pianu. Tą pačią dieną 6:30 
vai. vakare tokia pat pramoga bus 
duodama K. P. Hali, 110 Broad-! 
taip ir kitur užprašomi visi lietu- 
way, Melrose Park. Kaip vienur,] 
viai ir lietuvaitės, Įžanga veltui.

svar- 
7:30 

158 E. 
, Roseland. Kalbės J. Kas- 

Kitos prakalbos bus kovo 
7.30 v. v. “

REIKALINGAS partneris į Au
tomobilių taisymo biznį, kad ir ma
žai, suprantantis tą amatą bus pro
gos išsimokyti. Tik reikia turėti 
biskį pinigų.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIUS, 

3210 So. Halsted St.
No. 90.

REIKIA —

Nevedusio bučerio. Nuolati
nis darbas.

Atsišaukite
371 Kensington Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavotl, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą ^Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

M r. Sovoyas.

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 

, trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Hnkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Laivndale 0114.

GARAGE.

Taisome visokių išdirbysčių 
automobilius; 
elektros darbus 
kainą. Reikalui

mechaniškus ir 
už prieinamą 

esant šaukit

Puniszko & Žaliukas
4138-40 Archer Avė., Chicago.

Phone Lafayette 8157.

IBRENDAVOJIMUI
STORAS rendai bilc kokiam biz

niui, su saliuno barais arba be 
4 -kambariai pagyvenimui. 

Atsišaukit
4107 Maplewood Avė.

G. Puponis

JiESKO KAMBARIŲ

.iv-

REIKALINGAS kambarys mote
riai su vaiku 8 metų. Geistina kad 
butų maudynės, elektra. Kas 
tokį kambarį.

Praneškit į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 89

turit

REIKALINGAS kambarys 2 mer
ginom, švarioj vietoj, su valgiu ar
ba be valgio bile kokioj 
linkėj. Atsišaukit greit dieną 
vakarais.

KATHERINE
3136 W. Flournoy Avė 

Tel. Ne vada 6039

apie- 
arba

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJU kambarį dėl vy

rų merginų, vedusiai porai arba 
moteriai kad ir su vienu vaiku. 
Kambarys didelis ir šviesus. Su 
arba be valgio; 8 lubos iš fronto.

J. K.
703 W. 2Ist Place, Chicago

IŠDUODAMA Šviesus gražus 
kambarys švarioj ramioj vietoj 
prie mažos šeimynos. Visi pato
gumai. 
Atsišaukit

3418 Lowe Avė. Antros lubos

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA yeiterka 
kauti savo amatą. Geras 
kesnis. Kreipkitės:

, Royal Restaurant 
131 East 35 Str.

mQ4 
mo-

REIKALINGA patyrusių vei- 
terkų į valgyklą; viena dieno
mis, kita vakarais.

1745 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6025

REIKALINGAS bekeris dėl 
juodos ir baltos duonos kepimui, 
atsišaukit tuojaus.

4530 So. Honore St.
Tel. Lafayette 4005

REIKALINGAS bučeris 
nans savo darba.

Atsišaukite
JOSEPH NIPRIKAS

642 West 18th St.

ži-

REIKALINGAS antrarankis lietu
vis virėjas (cook). (ievos 
sąlygos ir pastovi vieta.

Kreipkitės tuojau.
J. Lepa

3206 So. Halsted St.

darbo

IREIKALINGAS jaunas apsukrus 
vyras dėl visokio darbo aplink na
mus; mokestis $25 į vasaitę, 
gis, kambarys ir skalbimas.

Atsišaukit gerit.
Af Milauckas

1247 So. 48th Avė., Cicero,

RAKANDAI

val-

III.

5 RUIMŲ rakandai pardavimui. 
Daiktai vėliausios mados, sykiu ir 
gerus ruimus galit renduoti. 
pirksit pigiai. Kam reikalinga.

Kreipkitės
MARIJONA PULEIKAITĖ 

3416 Ix>we Avė. 
Tel. y^nls 2911

Nu-

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, mažai vartoti. Parduosiu 
po vieną arba visus aut sykio 
teisingą pasiūlymą. ,

Atsišaukit nuo 6 vai. vak. 
2919 W. 40^81. 

Pirmos ,lubos

AUTOMOBILIAI

už

PARSIDUODA automobilius Hud- 
son 1921, 7 pasažierių Touri
Mašina taip gera kaip nauja.

Kreipkitės
A. ' Kupshas 

3322 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 8722

n g

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir gro- 

sernę, kendžių ir visokių smulk
menų, biznis cash.

Atsišaukite
4354 So. Maplevvood Av.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu pigiai, to
dėl, kad turiu parduoti, geroje 
vietoje, atsišaukite

623 W. 69 St.

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLĮ PIANĄ su benčiu- 
mi, cabinet ir 40 muzikalių ro
lių, kaina $140.

1389 Milwaukee Avė.,
1 fl.

PARDAVIMUI grosernė, pi
giai. Stakas ir įrengimas sky
rium, rendos $40 į mėnesį, 3 
gražus kamb.gyvenimui. Parda
vimo priežastį patirsis ant vie
tos. 3155 So. Wallace St.

PARDAVIMUI seniai išdirbtas 
saldainių dastatymo biznis, visas 
biznis ant South Sidės, yra lietuvių ir 
lenkų biznis. Geras dėl lietuvio mo
kančio lenkų kalbą.

Atsišaukite
2448 Walton St., 
Ist floor front

PARDAVIMUI grosernė kui’ daro
ma geras biznis, geroj apielinkėj. Ly- 
sas ilgas, 4 ruimai gyvenimui, 
leidžiu šia šalį, 
singą pasiulimą. 
ga.

Kreipkitės
5185 So.

Parduosiu už
- Pasinaudokit

Halsted St.

Ap- 
tei- 

pro-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su geriausiais įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis- 
teris, seifas, trokas, arkliai, Vežimąs. 
Gera vieta’. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO.,
1911 Ląke St., > 

Keliose Purk, III. ,

KRIAUČIAI TĖMYKITE
' Čystyjimo, prosyjimo ir taisymo 

šapelė su “Hoffman” prosijama ma
šina. Geroj, visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Pigi renda, garu apšil
doma. Darbo užtekainai dėl dviejų, 
sezono laike.

Gera proga dėl kriaučiaus, kuris 
norėtų daryti naujas drapanas.

Turiu apleisti Chicagą.
4307 Greenwood Avė.

arti 43 gatvės ii’ Lake Park Avė.
Phone Atlantic 3082

Namai Žemė

Pardavimui furničių (rakandų) sto
ras ir Hardvare, už labai numažintą 
kainą, norintieji eiti į tą biznį, mel
džiu kreipti atydą, nes dabar sezonas 
prasideda. S'enai išdirbta vieta ir 
biznis gerai eina.

S. Markūnas, 654 W. 120 St.

PARDAVIMUI Grosernės (fic 
turės) su visu staku ir 3 auto
mobiliais; nupirksite už teisin
gą pasiūlymą. Kreipkitės grei
tai. 3300 So. Union Avė. 2 lubos

PARSIDUODA pirmos klesos Bar
bei’ Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly- 
sas 4 m. 2 m. Renda $25 į men.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimės.

4438 So. Fairfield Avė

PARDAVIMUI groseris ir delica: 
tesen krautuvė labai geroj vietoj 
ir geras biznis. Viena krautuvė ant 
3 blokų; pardavimo priežastis — 
du bizniai. Dar vienas bargenas; 
lotas puikioje vietoje prie pat vie
nuolyno. Kampinis lotas 41^6x125, 
galite pirkti su planu. 4 flatų mu
ro bildingas po 5 ruimus. Kas no
rėtu bile kartą bprgeną pirkti, ma
tykite savininką K. Kavalčiką, 

5000 So. Paulina St.

Ar nori kad jūsų šeimyna 
butų linksma, galėtų naudo
tis gamtos grožybėmis ir ki
tais gyvenimo patogumais?

šį pavasarį, kada kviet- 
kai pradės žydėti gamtos 
grožybes rodos traukte 
traukia į parkus, šiandien 
Chicago Title and Trust 
kompanija Trustees sulig 
miesto patvarkimo Chicago 
“Zoning Law” parduoda ke
letą puikių bizniavų kampų 
prie pat Marąuette Parko. 
Vieta labai graži, biznis už
tikrintas, išlygos labai leng
vos. žmogus kuris nors 
šiek tiek pasiturintis galėtų 
užtikrinti sau puikiausį pa
stovų turtą kokį tik jis gali 
turėti. Todėl pasiskubinki
te, kad vėliaus nereikėtų bė- 
davoti, kaip daugumas šian
dien labai gailisi nepirkę.

Atsišaukite tuojaus 
ADAM MARKŪNAS 

General Manager 
800 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago,
Tel. Randolph 7400

KRIAUČIŲ ATYDAI
Parsiduoda kriaučių kostumeriš- 

ka dirbtuvė; visados užtektinai 
darbo naujo ir seno. Vieta išdirb
ta per daug metų; su maža šeimy
na galima sykiu 
kalingas tokio biznio 
progos, nes galima nupirkti pigiai. 
Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos. Atsišaukit po numeriu 

911 West 33 St., Chicago.

yventi. Kas rei- 
nepraleiskit

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, įsteigta 10 metų, moderniš
kas. Įrengimas, 6 kamb. fintas, 3 
metu lysns, gera proga kam nors, 
$1275 už viską, verta $2000. Pa- 
matykit tą vietą patys.

5649 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI iš priežasties ki
to biznio. Aš noriu parduoti savo 
960 akrų įrengtą farmą ir taipgi sa
vo 460 akrų įrengtą farmą, randasi 
Weston County, Wyoming valstijoj, 
netoli nuo gero marketo ir tik apie 
10 mylių/ nuo 300 išdirbamų alie
jaus pompų, visa žemė tik išsky
rus aštuntą dalį minerališkų tiesi} 
eina sykiu su žeme, tik $40 už akrą, 
jei imsite tuojau. Pusė pinigais, ki
tus j 5 ar 6 metus. Tiktai vyrai ,su 
pinigais tegul atsišaukia, nuo 9 ryto 
iki 9 vakare.

Išdalinsiu į 160 arba 320 akrų ma
žas farmas.

Room 1325, Capitol Bldg. 
159 N. State St,

ANT BRIDGEPORTO
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 5 kambarius, mau
dynės, elektriką, augštas skie
pas, 2 karų garadžius, priimsi
me mainoms lota arba biznį. 
Kaina tiktai $7000, įmokėti 
$1000.

BRIGHTON PARKE PRIE 
WESTERN BOULEVARDO 
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma, 2 atskyrus 
boilerius, maudynes, elektriką, 
Skalbyklos aržuolinis medis, ce
mentuotas skiepas. Kaina tik
tai $13,500, įmokėti $3000, pri
imsime mainoms lotą, biznį ar
ba namą.

PIETŲ DALYJE
BIZNIAVAS NAMAS, krau

tuve ir 4 kambariai, elektriką ir 
maudynes. Randa $600^j>er me
tus. Kaina $7000, įmokėt $1000 
likusius kaip renda, priimsime 
mainoms namą, lotą arba biznį.

MORGAN PARKE PRIE 
BEVERLY HILLS

Ant greito pardavimo, nau
jausios mados su vėliausiais 
įtaisymais 2 lubų muro namas, 
2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
karšto vandenio apšildoma, 2 
karų mūrinis garadžius. Ran
da $1800 per metus. Kaina tik
tai $15,000, įmokėt $5000.
CHAS. J. BADZIUNAS & 

736 West 35th Street, 
Boulevard 0012

Penktadienis, Kovo 21, 1924

NAMAI-ZEME
MAROUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui 
6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas bcizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir berže 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusių skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BIZNIO PRAPERTĖS. 
BARGENAS.

N. W. kampas 35 PI. ir Halsted St., 
1 augšto mūrinis namas prie Hal
sted St., 3 krautuvės ir 2 augštų me
dinis, akmenų panvatu, iš užpaklio 
daeina iki 35 PI. lotas 5216x150, 
krautuvės yra: vaisių, smulkmenų ir 
bučernė, rendos dabar $270, galima 
pakelti iki $313, mažai išalidų. Tas 
namas kyla kainose kasdien, kaina 
$32500. Antras morgičius ' $16000, 
išmokėti į 5 metus po 6% be komi- 
šino.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63rd St., Republic 7339.

CO

REIŠKIA užganėdinimą arba pi
nigų grąžinimą. Bargenas, 6 kam
barių mūrinis bungalovv, karštu 
vandeniu šildomas, tile vana, 2 ka
rų garadžius, M6rquette Manor, ne
toli 63 St. Pigiai.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & Co., 
2419 W. 63 St.

Pirkite šiuos bargenus
Sustok! Žijirėk! ir per
skaityk šitą bargeną!

PARSIDUODA bučernė 
grosernė. Vieta gera, biznis 
dirbtas. 

: v S.V v- *
Afrišaukiju^j

Naujienos
Bo> 462

■•t

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

ir BRIDGEPORTO BIZNIO 
BARGENAS

Bizniavas namas rendos 
neša virš $3,300 metams 
tarpe 32 ir 33 gatvių, ant 
Halsted. 1 •

Atsišaukite greitai
J. S. VENSL0W &

J. K. UKTVERIS CO.
3235 S. Halsted St.

2 lubos

Jei nenori pavasarį už šitą na
mą mokėti tūkstantį dolerių 
daugiau tai matykit tuojaus. 
Čia nėra apgarsinimas dėl kos- 
tumerių gavimo, bet tikras bar
menas pirkėjui suprantančiam.

Parsiduoda 2 augštų mūrinis, 
beveik naujas namas, prie Vie
nuolyno (Marųuette Manor) po 
5 ir 6 kambarius, garo šiluma, 
dideljs beismantas, kietmedžio 
baigta, viskas sulyg šios mados, 
garadžius 2 mašinoms, lotas 30 
pėdų pločio, arti parkų, karų ir 
mokyklų. Kaina šito namo da
bar ...........  $14,600
Cash reikia $6,200

nešitie lotai šią vasarą parsiduos
■ mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse*. vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marąuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpilkite sau čia bent du lotu tuo
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išm-okėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klauskite 
adv. Jurgelionio.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davote kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nąm nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taijj^i reikalaujam inšiuriil
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters' gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

•Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 5126

2418 W.Mąrquitte Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Western Avė., Chicago, III.

Phone: Prospect 8678

6 flatų muro namas po 6 
kambarius, garu apšildo
mas, elektra, maudynės: 
aukštas išeimentuotas beis
mantas, geroje apielinkėje. 
Kaina $32000; rendos neša 
$500 j mėnesį; įmokėti rei
kia $10,000.00.

, 3 flatų mūrinis namas 3 
po 6 kambarius, elektra ir 
maudynės. Kaina $10,500.

Ant pardavimo, arba iš
mainymo, 4 flatų muro na
mas, elektra, maudynes, 
aukštas beismantas ir aukš
tu stogu; kaina $12000. Ku
rie turite biznį ar lotą mai
nyti, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St. 
Telephone Blvd. 4899

NAMAS LIEPOJUI (LIBAVE)
Labai tinkamas .išmainymas. Tu

riu namą Liepojui (Libave), 2 augš- 
įų, 11 šeimynų, kuris neša gerą ren- 
dą ir visai gerame stovyje, randasi 
ant kampo Sadovos gatves ir Fren- 
kows|cos. Jei kas nori važiuot į Lie
tuvą ir turi prapertę Chicagoje, tai 
tikrai gera proga, nes aš priimsiu bi- 
le kokią prapertę, bizniavę namą ar
ba didelį biznį, nes aš gyvenu Chica- 
goj ir negaliu važiuot į Lietuvą arba 
Latviją. Namas yra mūrinis, aš tu
riu dokumentus ir paveikslą to namo. 
Meldžiu kreiptis šiuo anrašu

S. MARKŪNAS’, 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 3 mūriniai 
su augštu 2 flatų po 7 kamb. na 
mai. Savininką galima matyti, 

4407 S. Artesian Avė.
Chicago.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

WEST PULLMANfc
Tikrai pigumas namo, jeigu norė

tum statyti, tai už du sykius tiek ne
pastatysi, už kiek dabar gali nupirk
ti. Naujas, 6 kambarių viskas šian
dieninės mados ir mažai įmokėti, lo
tas 40 pėdų, džiaugsis tas žmogus, 
kuris jį nupirks.

S. Morkūnas, 654 W. 120 St.

Turiu mainyti bučernę ant namo 
arba ant kitokios prapertes. Bučer
nė yra ant kampo prie didelės trans- 
portacijos, biznis labai gerai eina, k^- 
stumerių nereikia prašyti arba laukti, 
nes perdaug! 'darbo ir taip. Bet šei
mininkai nusilpo užtat ir nori par
duoti.

S. Morkūnas jis tamstoms patar
naus.
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, trijų metų seniūno, elektra, 
dar grindys neužbaigtos, 6 kamba
riai ant antro augšto, gasas, taip
gi parduosime sykiu ir rakandus 
arba dalimis, vidutinė kaina, turi 
būt parduotas iki balandžio 15, nes 
apleidžiu Chicagą. Atsišaukite prie 
savininko, 4638 So. Washtenaw 
Avė. Taipgi kampinis lotas prie 
47 St. ir Washtenaw.

UŽBAIGIMUI REIKALŲ $6000.
2 augštų, medinis, ant kampo, 

krautuvė, 4 gyvenimui kambariai iš 
užpakalio, 7 kambarių flatas ir 
barnė, elektra, gasas,rendos $90 
į mėnesį, 5301 So. Union Avė., sa- 
sininkas 816 W. 54 PI. Atsišaukit 
nuo 3;30, visą dieną subatoj ir ne
dėlioj. Tel. Boulevard 9049

PARDAVIMUI U/2 loto ant 
56 ir Albany avė. Parduosiu 
pigiai, nes reikalingi pinigai. 
Atsišaukit 2923 S. Emerald 
Avė., Chicago.

A. Silver

NAUJAS NAMAS. Pardavi
mui per savininką, 2 flatų, 5-5 
kambarių, miegamas-^ porčius, 
naujoj lietuvių kolonijoj, 6641- 
6643 So. Washtenaw Avė. Ber
žo ir aržuolo trimingai, pabu- 
davotas į tub, tile vestibulas ir 
prausynė, knygoms šėpa, ug- 
navietės, pečiai, ledaunės. Vis
tas užbaigta, galima kraustytis. 
Kaina $15,500. šaukit Stewart 
3623.

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas i.š priekio.

KAS NORI mažą namą su groser- 
ne pigiai ir ant lengvių išmokėjimų, 
Bridgeporto apielinkyj.

Kreipkitės
901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669 

Klauskit John Stankovicz

T
grosernė ir na-

PARSIDUODA didžiausias lietu
vių piknikų daržas Justice Park; 
13 akerių žemės ir visi įrengimai. 
Taipgi 2 bizniavi kampai žemės: 
vienas 4% akerių, kitas — 3Y2 ant 

dėl 
iš

PARDAVIMUI
mas, senas biznis ir padaroma daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — sa
vininkas turi kitą biznį; turi būti 
parduota greitu laiku. Prekė žema.
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63rd St., tarp Campbell ir Maplewocd 
Avės. Turiu parduoti už nužemintą 
kainą tik už $11,000. Svarbi prieža
stis pardavimo, savininkas

K. DAGIS, 
3318 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1868

PARSIDUODA medinis namas, 2 
flatai po 5 ir 6 ruimus ir šalę lo
tas. Rendos neša $65 į mėnesį; vi
si įtaisymai, dėl vasaros smagi vie
ta.

Atsišaukit
9431 So. Champlain Avė

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 

namas, 3 flatai po 6 kambarius, že
mai 5 kambariai. Trimingas aržuo
linis. Tarp 33 ir 34, ant Emerald 
Avė. Randos neša $145.00. Sa\i- 
ninkas negyvena tenai. <

Kreipkitės . \
3344 Emerald Avė?

FARM A PARSIDUODA 80 akru, 
žemė gera, budinkai geri, 2 arkliai 
15 karnų melžiamų, 5 veršiai, 30 
vištų, 2 kiaulės, 2 akrai sodno, 5 ak
rai klevu miško. Platesnių žinių 
rašy šiuo adresu:

P. WESTON,
Scottville, Mich.

PARSIDUODA 3 šėrai Universal 
State Bankos. Tai yra geriausias 
investmentas. Svarbi jįriežastis 
pardavimo. Parduosiu už teisingą 
pasiulijimą.

K. DAGIS,
3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 1868 '

MOKYKLOS

R. 4, Box

vienas 4% akerių, kitas — 3Y2 
Archer avė. Labai gera vieta 
investmento. Parduosiu pigiai 
priežasties vyro mirimo.

Kreipkitės pas:
Mrs. Blinstrun 

Justicc Park (netoli Tautiškų 
kapinių).

_____ L- 1

PARSIDUODA 2jų aukštų medi
nis namas; ant mūrinio pamato, su 
extra lotu, po 6 ir 6 kambarius, na
mas randasi Brighton Parke. Grei
tam pardavimui tiktai $8,000.00, įmo
kėti $2,000.00, likusius kaip renda, 
kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 1107

BRIDGEPORTO apielinkėj par
siduoda mūrinis 7 metų senumo 
namas 2834 S. Union Avė. Krau
tuvė ir 3pagyvenimai po 4 dide
lius kambarius, ^a’ihžuolo medžio vi
dus, maudynės, elektra, aukštas ce
mentuotas beismentas, plovykla 
visi parankumai; $5000 įmokėti, 
kusia skola kai renda. John 
Ewald & Co, 840 W. 33rd St.

Tel. Yards 2790

ir

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
-........... .i r „..........


