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Socialistas išrinktas 
Milwaukės mayoru

Kinai nori susitarti su 
Rusija •

Soviety lyderiams 
grumojama

Naujas išradimas sena 
žmogy padaryti jauną

Apsiima pripažint sovietų val
džią trimis sąlygomis.

Sustreikavo 40,000 angliakasių

Esą pritariama jiems šalia Le
nino išsikasti dar penkias 
duobes.

Su X-spindulių pagalba 40 me
tų moteriškė gali patapti 
“sweet sixteen.”

Mellon priešingas turto 
taksavimui

Atstovų rūmų priimtas bilius 
esąs lygus bolševikiškam tur
to rekvizavimui.

Lietuvos žinios.
Nepakenčiama prieglaudų 

padėtis.

Socialistas Hoan vėl 
išrinktas mayoru

Italy laivynas medžioja 
Rumanijos laivus

Miesto taryhon išrinkta /vie
nuolika socialistų.

MILWAUKEE, Wis., 
Esamasis Mihvaukės 

mayoras, socialistas 
Hoan, ką tik įvykusiais 
vimais tapo vėl mayoru

bal. 2. 
miesto
Daniel 
balsa- 

išrink-

Tiesa, dar galutinų balsavi
mo rezultatų nėra, bet turi
mieji daviniai parodo, kad jis 
gavo arti 10 tūkstančių balsų 
daugiau už savo oponentą, Da
vidą S. Košę.

Esamais daviniais Hoan gavo 
39,933 balsus, jungtinių buržu
azinių partijų kandidatas Rose 
gavo 32,703 balsus.

Be Hoan’o, dar miesto tary- 
bon išrinkta vienuolika socia
listų. Visų kitų susijungusių 
prieš socialistus buržuazinių 
partijų kandidatų miesto tary 
bon išrinkta penkiolikę.

Angliakasiu streikas
Sustreikavo 40 tūkstančių ang

liakasių keturiose pietvaka
rių valstijose.

— Kasyklų darbininkų atsto
vams nesusitaikius su South- 
wcstern Interstate Operators’ 
Asscciation (kasyklų savininkų 
susivienijimas) dėl algų ir de
ryboms vakar nutrukus, šian
die sustreikavo 40 tūkstančių 
angliakasių. Streikas apima 
keturių valstijų — Missouri, 
Oklahomos, Kansaso ir Arkan- 
saso — anglių kasyklas..
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Nori tuo budu priversti Rumu
niją atsilyginti Italams $1,- 
600,000 skolos.

BUCtl l AREŠTAS, Rumanija, 
bal. 2. — Rumanijos valdžia 
labai susirupinus dėl pasirody
mo Italijos karinių laivų ties 
Brindisi ir San Marco, ir ketu
rių ardomųjų laivų ties Kon- 
stanza.

Pranešama, kar tiems lai
vams Italijos valdžios esą įsa
kyta sugauti keletą Rumanijos 
laivų, ypatingai Konstanzos- 
Konstantinopolio linijos pašto 
laivus, idant tuo 'budu priver
tus Rumanijos valdžią užmo
kėti 8 milijonus aukso lirų 
($1,000,000), kuriuos ji Isko- 
linga Italų kreditoriams.

Visi svarbesnieji Rumanijos 
laivai dabar laikomi Konstan- 
zos uosle, idant Italai jų nepa- 
grieotų, o taipjau visiems Juo
dosiose jūrėse lajivamSs įsaky
ta vengti susitikti su 
karo laivais.

Italai taip pikti ant 
nijos dėl nesirūpinimo 
keti jiems skolos, kad 
lini paprašė Rumanijos 
lių su karaliene |visai ’ susilai
kyti nuo važiavimo Romon, 
kol nebus Italams skolų atsi
lyginę.

PEKINAS, Kinai, bal. 2.
Nota, kurioj Maskvos atstovas 
Karachan'as kalbinamas Mel 

f

noro dominuoti Kinams, ir dėl 
to, kad jis davęs Kinams ulti
matumą trijų dienų 
sirašyti sutariį kiel 
mo Sovietų valdžios, 
džia šiandie sutiko 
protokolą trimis 
būtent:

1. Kad abudu kraštu, ir Ki
nai ir Rusai, atsisako nuo su
tarčių padarytų Rusijos su Mon
golija caro valdžios laikais.

2. Kad Rusija nebęvilkinda- 
ma ilgiau galutinai ištrauktų 
savo raudonąją kariuomenę iš 
Mongolijos ir kad Rusija paro
dytų tikrai, kad ji neturi tiks
lų ginčyti teritorinės Kinų su- 
verenybės.

3. Kad klausima* 
bolševikams Rusų 
turtų Kinuose turi 
tas išrišti pilnesne
cijai, juo labiau, kad tatai pa
daryti Kinams draudžiu esamo
sios sutartys dėl santykių su 
užsieniais.

Pagaliau Kinų valdžia atkar
toja, kad pripažindama sovietų 
Rusiją ji norinti atstedgti san
tykius, pagrįstus stipriu drau
gingumu ir susipratimu.

begiu pa- 
pripažinii- 
Kinų val- 
pasirąšyti

ati davimo 
bažnyčios 

būt palik- 
konfercn-

Italijos

Kurna- 
atmo- 

Musso- 
kara-

Francija grūmoja vokiečiu 
pramonininkams Ruhre

Busią 
nią, 
tęsti

pavartota jėgos priemo- 
jei jie atsisakysią pra- 
sutarti. v

PARYŽIUS, bal. 2. — Pasak 
L’Echo de Paris, Berlyno val
džia spirianti Reino-Vestfalijos 
pramonininkus, kad jie atsisa
kytų pratęsti ilgesniam laikui 
sutartį, padarytą su Francijos 
inžinierių komisija Ruhre, ku
rios terminas baigiasi (balan
džio 15 dieną.

Todėl gi Francijos viešųjų 
darbų ministeris ILė Trocųuer 
išvykęs į Ruhrą duoti francu- 
zų atstovams instrukcijų. Vo
kiečių pramonininkams busią 
pagrūmota, kad jei jie atsisa
kysią pailginti sutartį, tai tas 
reikš, kad jie norį panaujinti 
vėl savo pasingą priešinimąs, 
o todėl Francijos valdžia, pa
sitarus su Belgija, pavartosian
ti jėgos priemonių. Į 26 žmonės negyvi, apie 60 su-

----------------- žeistų.

Lenkija esanti pasiruošus 
mokėti Amerikai skolas
VARSA VA, bal. 2. — Finan

sų ministeris Grabski pranešė 
Seimui, kad Lenkijos finansi
nė padėtis taip pagerėjus, kad 
pajamos ir išlaidos balandžio 
mėnesiui pilnai balansuoją. Jis 
taipjau pranešė, kad ministe
ris pirmininkas instruktavęs 
Lenkijos pasiuntinį Amerikoj 
prisiruošti dėl atmokėjimo sko
los Jungtinėms Valstijoms da
limis. Pirmą dalį, 500 tūkstan
čių dolerių ILenkija galinti tuo
jau sumokėti.
Lenkai statysią savą uostą.
VARŠAVA, bal. 2. — Lenkų 

kabinetas patvirtino jkontrak- 
tę, padarytą tarp prekybos mi- 
nisterio ’ir vienos franeuzų- 
lenkų firmos, įsteigtf laivų 
uostą Gdingene, vakariniame 
Dancigo jūrių įlankos krašte, 
į šiaurę nuo Dancigo miesto.

tonų 
būt

me-

Uostas busiąs 2,500,000 
laivų talpumo ir turėsiąs 
pastatytas per penkerius 
tus.

Gaisras teatre

Gaisras garlaivy MUKS IKK >S iM-EESTAS, bal. 
2.— Sostinės priemiesty Tacu- 

1200 pasažierių grūmoja pavo-lbaya vakar kilo gaisras kruta- 
jus. iriųjų paveikslų teatre. Kilus

_______ Llel to panikai ir žmonėms be- 
LONDONAS, bal. 1. _  Iš Įsigrudant laukan dvidešimt še-

Port Sudano praneša, kad Ang- ši žmonės žuvo, — kai kurie 
lų garlaivy Frangestan, plau-1 jų buvo nukritusios elektrinės 
kiančiam su 1200 pasažierių į vielos užmušti, bet dauguma 
Jeddą, kilęs gaisras: apatinėj buvo nuspausti ir sumindžioti, 
laivo daly, kame sukrauta pre- Sužeistų rados apie šešiasde- 
kės, užsidegus medvilnė ir pa-Išimt. ' 
sažierianis grūmoja didelis pa
vojus. Iš Port Sudano pasiųs
ta laivas Tangistan gelbėti. ‘

PLĖŠIKAI PABĖGO SU 
$24,300.

PADUiGAH, Ky., bal. 2. —I THAMlPA, Fla. — Trys pte 
Apie 5:15 vai. po pietų čia ir šikai padarę puolimą ant Tam- 
apielinkėj buvo jaučiamas že- pa Cigarų kompanijos 
mes drebėjimas. Drebėjimas išvogė 24,300 doleriį. 
tęsės keletą sekundų. pabėgo.

įstaigos
Plėšikai

LONDONAS, hal. 2. — Ži
niomis iš Maskvos, vyriausieji 
sovietų valdžios lyderiai gavę 
laiškų, kuriuose jiems- gręsi- 
naina mirtim. iLiaiškai esą gau
ti nuo narių naujos rusų poli
tinės grupės, kurios molto yra: 
‘Demokratinė laisve arba mir
tis.”

Valdžia esanti stipriai 
surirupinus ir visur tapus 
statyta dviguba sargyba, 
tarpu kai “čeką” stropiai 
buojas, darydama kratas 
areštus, kad susekus 
liniukus.

Viename laiške, gautame ke
lios dienos atgal, sovietų • viršy
toms patariama šalia 
Lenino” 
duobes.
Niekam

tuo 
pa
tilo 

dar-
ir

samoks-

tirono
išsikasti dar penkias

nebeleidžia Maskvon 
atvažiuoti.
Latvija, bal. 2. --RYGA,

Maskvos sovietas išleido ir pa
skelbė visoj Rusijoj specialį 
nusprendimą, kuriuo draudžia
ma rusams važiuoti su vizitais 
Maskvon. Važiuoti gali tik to
ki, kurie gaus specialį valdžios 
leidimą arba pakvietimą. Vi
soms provincijų, gubernijų 
valdžioms įsąkyta skelbti žmo
nėms, kad niekas nevažiuotų ir 
nesiruošiu važiuoti Maskvon 
gyventi arba darbo ieškoti, nes 
kelionė bus visai bergždžia.

Kadangi daugelis. žmonių viš‘ 
traukė Maskvon, norėdami gau
ti kokio nors darbo, o žmonių 
be darbo -ir taip perdaug yra, 
tai darbo biurui. įsakyta dau
giau nebeprrimti jokių aplika
cijų iš kitur gyvenančių bedar
bių.

Greitasis traukinys 
susikūlė

Mašinistas užmušta, kūrėjas 
kunkiai sužeista.

RICHMOND, Va., bal. 2.
Atlanta Coast ILine geležinke
lio greitasis traukinys “Flori
da Special” ištruko iš bėgių ar
ti Woodford. Lokomotivo ma
šinistas užmuštas, kūrėjas sun
kiai sužeistas. Keliautojų be* 
veik niekas nenukentėjo.

Turkai laukia Morgano: 
nori paskolos Amerikoj

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
1. — Turkų vyriausybė ir finan
sininkų rateliai laukia atvyks
tant Amerikos finansų magna
to J. P. Morgano, kuris galė
siąs padėti Turkams gauti Ame
rikoj stambios paskolos.

Vokiečių Hugo Stinnes atsto
vas nuvyko Angoron siūlyti 
Turkų valdžiai kontraktą dau
geliui milijonų dolerių geležin
keliams ir vandens keliams at- 
steigti, o taipjau gamtos šalti
niams ekspluatuoti.

PINIGU KURSAS
Vakar, balandžio 2, užseinio pini- 

(?ų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ..
Lietuvos, 100 litų .........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų .
Suomijos, 100 markių ...

Švedijos, 100 kronų ......

.. $4.30 
. $5.05 
$16.57 

. $4.48 
.. $5.87 
$10.00 
$13.80 
$37.07 

.. $2.54 
$26.50

NEW YORK, bal. 2. — Dr. 
Oscar Levin išrado, kaip su 
pagalba X spindulių seną žmo
gų padaryt jauną, — bent kad 
jis atrodytų jaunas. Eksperi
mentai buvę daromi Beth Is- 
rael ligoninėj ir ligoninės chi
rurgai užtikrina, kad, pavyz
džiui, keturių-penkių kryželių 
moteriškė galinti būt taip “pa- 
fiksinta,” kad ji atrodytų kaip 
“svveet sixteen.”

Chirurgai betgi įspėja bar
benus ir beauty parlorų artis
tus, kad jie nebandytų taikyti 
X-spindulių proceso savo kos- 
tumeriams, nes tai labai pavo
jinga operacija, kurią tik pa
tyrę chirurgai galį atlikti, ne
sudegindami operuojamojo as
mens arba nc)ifjicgdam.i 
važio ligos.

Tuo metodu, paciento 
dan leidžiama X-spinduliai
tą savaitėje per kokias aštuo- 
nias ar dvyliką savaičių. Di
džiausio atsargumo reikią ap
saugoti paciento galvos plau
kai, ausys, akys ir antakiai, 
kurie padengiama švino lakš
tais, o kaklas ir krūtinė — sto
ru gumų. X-spinduliai ne tik 
nudeginą ir pašaliną visokias 
odos ligas, bet taip sustipriną 
veido nervus ir kraujo cirku
liavimą, kad padaro visišką 
veide atmainą. Rukšlės išnyks
ta, visas veidas išsilygina, se
nė* odos audiniai pasikeičia nau
jais — ir žmogus atrodąs visai 
kaip jaunas.

jam

vei-
kar-

WASHINGTON, D. C., bal., 
2. — Valstybės pinigyno sek
retorius Mellon neranda žodžių 
pasmerkti atstovų runių pada
rytam mokesnio (taksų) nuo 
didžiulių turtų padidinimui. 
Pasak jo, tai esanti “ekonomi
nė krašto savižudybė.”

Senato finansų komisijai jis 
pasakė, kad Šitokie taksai, kaip 
atstovų rūmų bilius nustato, 
tai esąs niekas daugiau kaip 
“kapitalo rekvizavimas, kurs 
pravestas iki galo beveik nie
ku nesiskiria nuo Rusijos bol
ševikų.”

.Jis sako, kad tokia taksavi- 
mo forma turėtų būt pajikte 
pačioms atskiroms valstybėms 
“Šioj šaly nėra tokio socialio 
reikalo didžiuosius turtus dras
kyti,” sako p. Mellon. “ Ame 
rikoj įsigyvenęs paprotys, kad 
turtai išdalinami po lygią dal.’ 
vaikams, ir keliomis gentkar- 
temis didvsai turtas suskyla ’ 
daugelį vidutinio didumo tur
tų.”

Bankg apiplėšė
Bet pinigai, $12,000 atgauta; 

vienas plėšikų nukauta, ant
ras pašauta.

Sudegė viešbutis; 5 žmo 
nės žuvo

GRAND RAP1DS, Mich., bal. 
2.— Vakarnaktį sudegė čia Li- 
vingston viešbutis. Penki žmo
nes žuvo liepsnose, o penki 
sunkiai apdeginti. Nuostolių 
esą apie 300 tūkstančių dole
rių.

LOS ANGELES, Cal., bal. 1, 
— Vienas plėšikas užmušta, 
antras jo sėbras pašauta ir at
imta iš jų vėl 12,000 dolerių, 
kuriuos jie, užpuolę vietos Se- 
eurity Trust & Savings banko 
skyrių, Central avė., buvo pa
vogę.

Vieną plėšikų pašovė paša
lietis, pamatęs kaip du vyrai, 
revolveriais grūmodami, vertė 
motor-troko vežėją vežti juos 
kuogreičlausia šalin. Jis su
prato, kad tai banditai, ir šo
vė. Antr$ plėšiką nušovė besi
genąs jį policininkas. Pas tąjį 
rado ir pavogtus banko pini 
gus.

15 žmonių mirė nuo 
munšainn

ITALŲ KAUTYNĖSE DU UŽ
MUŠTI, TRYS SUŽEISTI.

TOLEDO, Ohio. — Per pa
starąsias dvi dienai nuo mun- 
šaino ir denatūruoto alkogo- 
lio mirė čia penkiolika žmonių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Buvo jaučiamas Illinois ir kito
se valstijose.

PHULADELPHIA, Pa., bal. 
2.— Del to, kad italo Palonli 
10 metų vaikutis pavogė nuo 
“pedlerio” italo Vililo apelsi
ną, ir pastarasis ėmė vaikutį 
mušti, tarp abiejų pusių gimi
nių kilo kruvinos muštynės, 
kuriuose du muštynių dalyviai 
buvo nušauti, o trys pavojin
gai sužeisti.

CAIRO, III., bal. 2. — šian
die apie 5:15 vai. po pietų čia 
buvo jaustas stiprus žemės 
drebėjimas. Nuostolių betgi 
nepadaryta.

MEMPHIS, Tenn., bal. 2. — 
šįryt čia buvo jaučiamas silp
nas žemės drebėjimas.

Amerikos farmeriai Rusijoj.

Maskvos Pravda praneša, 
kad Ekaterinburgo gubernijon 
atkeliavę ir apsigyvenę apie 
penkiasdešimtys Amerikos far- 
merių, atsigabenusių įvairių 
ūkio mašinų. Pravdos rašyto
jas sako, kad tie žmonės, kurie 
apleidžia Busiją, esą paraziti
nis, neproduktingas elementas, 
kurių Rusija gali tik džiaugtis 
atsikračius, tuo tarpu kaip 
Amerikos farmeriai tai esą la
bai brangintini žmonės, kurių 
Rusijai malonu gauti.

UKMERGĖ. — Daug eina 
gandų ir skundų, kad Vaitkuš- 
kio vaikų prieglaudoje labai 
blogai užlaikomi vargšai—vai
kučiai. Tie skundai pasiekė net 
Socialčs Apsaugos D-tą. Iš De
partamento duotas skubus pa
rėdymas Ukmergės apskr. gy
dytojui Įpati’krinti prieglaudoje 
vaikų sveikatos padėtį. Gydy
tojui p. Karkilinskui š. m. va
sario m. 14 d. atsilankius ir 
apžiurėjus tos prieglaudos vai
kų sveikatą, rasta apie 50 ser
gančių vaikų: 24 serga akimis, 
kiti kitomis ligomis ir nušalu
siomis kojomis. Daug nusilpu
sių vaikų.

Prieglaudoje vaikučiai labai 
blogai maitinami. Atsitinka, 
kad subėgę į virtuvę vaikai su
renka ir suvalgo bulvių skute
nas. [U. G.] f

Sučiupo laiškų atplėšyto ją.

KURŠĖNAI. — Vasario 20 d. 
čia p. Bartkevičienės šuliny ras
ta apie 40 atplėštų laiškų. Tar-, 
dyrnas išaiškino, kad laiškai, 
adresuoti j Luokės paštą siųsti 
iš Aiperikos. Sąryšy su tuo 
suimta pašto valdininkė pil. 
Gabrienienė. Kaip girdėti, ji 
prisipažino atplėšusi laiškūs, • 
bet dolerių neradusi. [L], t

Pjrąncuzijos piliečių pretenzijos 
į Lietuvos miškus.

K/VUNAS. Prancūzijos pi
liečiai per atatinkamas įstaigas 
iškėlė klausimą dėl likvidavi
mo jiems priklausančių Lietu
voje didelių miškų plotų. Jie 
reikalauja miškams likviduoti 
paJengVinančių sąlygų. Arti
miausiu laiku šis reikalas bus 
išspręstas.

SUDEGĖ HIGH SCHOOL.

LYNN, Mass. Sudegė The 
Lynu English High School mo
kykla, kuri talpino 2,000 nu> 
kinių. Nuostoliai skaitomi t 
milijoną dolerių.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die, o£o pranašo nusakymu, 
turėtų būt gražu ir šilčiau ne 
kaip vakar. Vidutinis pietų pu
sės vėjas.

Saulė teka 5:29, leidžias 6:34

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

PasiĮĮSdami keletą doleriy
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 
pinigus turi gauti.

HAUJIENI©S
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL



Ketvirtadienis, Bal. 3, 1924

Nėra Geresnio
S. L FABION AS CO.

is klausia
Viskas išdirbime Bordens

Pavojingi mažmožiai

tokio patarnavimo, kad pa

Vėžys
Ats.

Įsibrėžimas

Skauduliai šaltis

KAINA Mc

Gerklės uždegimai
Valstija
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Ateikit Naudokitės Prog

Ut!>. 
,910 
11% Ii 

1156 U,

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite

Gaunamas

Užsisakyki t 
Borden’s 

“Selected” 
Šiandien

FComenX 
AshlandAv

Šimtai / Reikalingų Žieminių 
Dalykų Yry P

vais- 
Liuo 

ir vf- 
visose 
Kaina

daro jį gryniausiu

gos gali išsivystyti tikrai sun
kus susirgimai. Gydytojas gali 
apsaugoti sveikuosius nuo apsi- 
krėtimo ir susirgusius nuo gre
siančio pavojaus.

kuomet jau bu:i prl- 
l’o sunkiam dienos

Selected” pieno reikalauja

vadina viso- 
nosų, ausų, 
ir plaučių.

gydo”

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi* 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lictuvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Talephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tei.j Pullman 6877.

THE HOUSE of 
6REATĖR VALUESl

vai. vakare. Nedėlio.
10 vai. ryto iki 1 vai
na. Panedėlyj, seredrjr b 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.
Nėra rinkliavos.

Musų dienų saugojamoji me
dicina gali apsaugoti žmones 
nuo sunkių ir pavojingų ligų. 
Amerikoje neturime cholerų, 
neturime drugio, neturirtie vi
sokių šiltinių, rauplėmis žmo
nės beveik neserga. Tai vis 
saugoj-amosiois medicinom dar
bas. Industrinės ligos jau ne- 
taip baisios, nes vartojama ap-

JOHN KUCHLNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22ud St„ arti Leavitt SL
Telophonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus

NERVIŠKOS, NUSILP- 
NEJUSIOS MOTINOS

809 W. 351h SI., ChfcagO 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

sisaugojimas.
Vienok apsaugot galima tik 

tuos, kurie nori apsisaugoti, 
kurie supranta apsisaugojimų 
vertybę, kurie žino, kad iš maž
možių gali pavojingos ligos iš
sivystyti.

Klausimai ir atsakymai.
P. D
1 Ką reiškia neurastenija?
2) Aš senai turiu valasnyką 

ir niekaip negaliu nugydyti — 
duokite patarimų.

3) Ar ——vadinami vaistai 
ištikrųjų apsaugoja nuo influ
enzos ?

Gėrėkln Pftfn-ExpellcrIoTrynhnii
Nelnuk Ilgi to, 

verstas atsiguli i. 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negn’l būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Expelleria išsitrinti skaudamas vietas.

Išvengkite skaudamų j>ečlų ir diegian
čių sąnarių. Pain-Ėxpelleris palaiko 
sveikus žmones gi roje padėtyj? |

85c. ir 70c. už bonka apti'kosc.
F. AD. R1CHTER & CO. 

104-114 So. 4th Si., Brooklyn, N. Y.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notnry Public .

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

ali kiekvienas ištesėti 
:ad nei vienas nereiks

Advokatas
2t So. La Šalie St. Room 5M

„ Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chlorą.

Tel. Y arda 4681

Daug vaikų šita liga serga. 
Motinos dažnai sako, kad jei 
vaikas dar nesirgo, tai tegul 
suserga, nes vistiek sirgs kada 
nors. Tai yra klaida: tymais 
vaikai apsikrečia nuo kitų vai. 
kų. O nuo apsikrėtimo galima 
apsaugoti. Suserga vaikai ty
mais ir labai dažnai patys pa- 
gija, bet neretai toji liga suar
do jų kūną, o tai dėlto, kad mo
tina pargreit leido vaikui at
sikelti, nepaisė apie jo širdį ir 
aplamai visą kūną. Motina ne
žino, kad iš tokios paprastos li-

Pastaba. Sveikatos skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Jisai pei 
“Naujienas” atsako visus spaudoje galimus atsakyti klausimus sveika 
tos srity. Meldžiame visus klausimus ir raštus Sveikatos reikalais siųs
ti Dr. Karaliui per “Naujienas” arba tiesiai daktarui šiuo adresu 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. Morgan str., Chicago, III.

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
499 ,Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Dažnai 
kia nors 
gydymai? 
prapjauti 
tl ir tinkamai apiišti. O betgi 
keikvenam daktarui tenka gy
dyti pavojingos votys, kurios 
prasidėjo iš nedidelės votelės, 
apie kurios atsiradimą ligonis 
pradžioje visai nepaisė, laukda
mas “gal pereis”.

atski- 
“Nau- 

nebus kalbama. Jtj 
neverta juos gar

privatiikų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko- 
nišką i* ’^epe- m |

jišką bvSą gydy- ||
nuo. Didiiia skai- 
čius žmoz^ ilgy- 
domų kasdlsa per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausi medikai} 
patarnavimą že- 4
minusia kaina. To ■■ rm
kį nrokest 
mokėti, ta, 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

• Dr. B. M. Ross, 
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki E 

nuc

1) Neurastenija vadi n am,a 
tokia “liga”, kada žmogus ne
serga, bet tiktai mano kad Ser-

W. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Buildinr 
79 Weat Monroe Street, Chloro 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Indianapolis, Indiana. — “Aš* bu
vau labai nervuota ir labai blogame

Iš mažutėlių susirgimų labai 
dažnai išsivysto pavojingi susir
gimai, ligos ir mirimai. Ir tų ma
žų susirgimų nepaisymas ma
toma visur: visi nepaiso kol su
sirgimas į lovą nepaguldo. Kai 
jau paguldo, tai tada, žinoma, 
reikia daktaro 
no, bet kelių, 
susirgimai 
brangiau 
ligas 
keletą tokių mažmožių, iš kurių 
dažnai išsivysto sunkios ligos.

dažnai ne vie- 
ie mažutėliai 

žmonėms dažna; 
kainuoja už aiškias 

čionais noriu įvardinti

Kiekvienam pasitaiko susirg
ti gerklės įdegimu. Skauda 
gerklė truputį— ką tu čia žmo
gus supaisyti, galbūt “pereis”. 
Dažnai pereina, bet dažnai išsi
vysto nosies ir ausų uždegimas, 
jau nekalbant apie pavojinges
nes ligas. Tada, žinoma, ligonis 
jau gydosi, bet jam tada reikia 
ir daugiau nukęsti ir brangiau 
kainuoja. Pradžioje jisai butų 
lengvai pasigydęs.

Tekėjimas iš ausų
Labai dažnai vaikams teka iš 

ausų. Tai paprastas daiktas — 
kas čia supaisys: antai Petrų 
Julei tekėjo, tekėjo ir dabar, 
ačiū Dievui, sveika mergaitė, 
galbūt truputį neprigirdi. Daž
nai toki tekėjimais “pereina”, 
bet dažnai iš jų išsivysto pavo
jingų ligų. Pradžioje daktaras 
ištikrųjų galėtų lengvai arba 
pagydyti arba nors nuo pavo
jingesnių dalykų apsaugoti.

BORDENS
BnnFjoėictsCo. of Illinois 

Frankšn 5110

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli- 
na Pinigus ant pirmo morgičįaus 

lengvomis išlygomis. ‘

Nuvargo augindama vaikus 
ir prižiūrėdama namus. — 
žiūrėkite, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com

pound pagelbėjo.

K. GUGIS advokatas
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn S t., Room 111-1 1 
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas: v

2) Valasnyku žmonės vadina 
visokius puliavimus. Nueik 
tamista pas gydytoją ir jisai 
išvalys žaizdą. Tuomet skau
dulys išnyks.

3) Jokių patentuotų vaistų aš 
nerekomenduoju. Apie 
rus patentuotus vaistus 
j ienose 
tiek daug — 
sinti dykai.

Pranešimas. Aš stengiuosi 
gauti raštų musų visų žymesnių 
galinčių rašyti daktarų ir den- 
tistų. Jau keli pasižadėjo para
šyti. —Dr. A. J. Karalius.

Šita ligo, žinoma, labai pavo
jinga. Gydymas ytin sunkus. 
Vienok vėžio liga prasideda be 
skausmų. Kartais žmogus visai 
nejaučia kad jo viduriuose vė
žys auga. O rūpestingas paty
rusio daktaro ekzaminavimas 
gali surasti vėžį pradžioje. Pra
džioje vėžio liga nepavojinga. 
Kur, kur bet jau čia mažmožių 
nepaisymas be galo daug žalos 
padaro.

Ulcus gastricus
Labai daug žmonių skundžia

si skaudėjimu “po kurtine”. Il
gus laikus jie kenčia, perka 
visokių patentuotų neva gyduo
lių, leidžia savo pinigus ir krei
piasi į daktarą tiktai tada, kada 
skrandžio gleivinė jau beveik 
prakiuro, kada jau išsivystė aiš
ki liga “ulcus gastricus”. Pra
džioje gana lengva pagydyti, 
bet vėliaus reikia gulėti ir gy
dymas gana brangus. Kartais 
ir vėžys išsivysto. Vidurių skau
dėjimų negalima prie mažmo
žių priskirti, nes vėliaus iš tų 
mažmožių išsivysto sunkus su
sirgimai.

Kiekvienam pasitaiko kuom 
nors išsibrėžti arba įsipiauti. 
Kas čia paisys tokių mažmožių. 
O žiūrėk neretai iš tokių mažį 
įsibrėžimų pasidaro puilavimų, 
didelių skausmų, ištinimų ir t.t 
Daktarams tenka gydyti visokį 
puliavimai, kurie prasidėjo iš 
mažo įsibrėžimo peiliuku, adata 
ar kokiu kitu mažu daikteliu. 
Kartais ligonis labai sunkiai nu
kenčia, kartais prisieina ranka 
arba koja nupjauti. O pradžio
je toki maži įsibrėžimai butų 
galima labai lengvai pagydyti: 
užtenka išplauti antiseptiniu 
skiediniu (iodu, alkoholiu eac.), 
išvalyti ir stėrelizuotu merliu 
aprišti.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas z
1703 Chicago Temple Blde.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedelio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bndgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Ligonis dažnai pasakoja, 
jam kojos jau senai pabengda
vusios. Jisai girdėjęs, kacl tai 
nieką nereiškia, bet dabar jau 
jisai negalįs dirbti, užtat atėjęs 
gydytis. Kojų pabrinkimas 
dažnai reiškia inkstų, širdies ir 
jaknų ligą. Pradžioje tos vi
sos ligos galima pagydyti, bet 
kai įsiseni, tai pagelbos veik 
nebėra. Naujų inkstų niekas 
negali įdėti, bet pradžioje paini
os inkstų ligos visai nebaisios. 

Sugedusias širdis niekas negali 
pataisyti, bet daktaras gali apn 
saugoti nuo širdies sugedimų.

Saugojamoji medicina

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augstos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją Tnusu išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jųa 
Jote reikalauti dykai išbandymui mus 
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amžius arba i 
man, ; ‘ ‘ ’
gštoe temperatūros, musų metodas 
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas, kur. 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prlrengimų, "patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos 

■'paroxyzmūs.
Tas dykai pasiūlymas yra 

kad neprale' ‘ 
te tunjaus i 
siųskite pir 
Darykite tai________
mokėti nei už pašto ženkleli

žmogui atsiranda ko- 
votis. Labai lengvas 
pradžioje: užtenku
votis, išvalyti, išplau-

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj-, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
^ada vartokite.
aptiekosc ir pas išdirbėjus 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Ttl. Daarborn 9057

I. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofiiaa vidurmiegtyj: 
r Rooa 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa8hington St.

Cor. Waahinrton A Clark

Namą Tel.i Hyd® Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo tt 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonu Canal 1667.

Nuga-Tonf, taipgi yra parduodamas per visus aptiekorius ir yra vislikai garsntuo- 
oo duos jums vtsiiką utganldinimą ar bus sugraiiuti jūsų pinigai, žiūrėk garantiją

L------30 PIENŲ BANDYMO KUPONAS - ------------
NATIONAL LABORATORY, Dept. Llth. T*910*~ 1018 S. Waba»h. Avė., Chicągo

GERBIAMIEJI: Malonėsit prisiųsti man DYKAI BE JOKIŲ KAŠTŲ APMOKANT 
IR PAŠTĄ, 30 dienų bandymui gyduole Nuga-Tone, su tuo supratimu, jog aš imsiu ią per 
20 dienų ir jei pagelbės užmokėsiu jums $1.00. Jeigu gi nepagelbės, aš sugrąžinsiu likusią 
dalią pakiuka ir nepatiksiu jums nė kiek skolingas.

Vardas................ ...............................................................

St. A No. ar R, F. ........... .. ................................

Mieataa

PRAKALBOS/
Su paveikslais, bus įdomų kiekvienam todėl nepraleiskite 
savo progos, bukite visi ant šių prakalbų. Kalbeš F. 
Zavist, Ketverge, 3 dieną Balandžio, 1924 m., Mildos salėj 
3142 So. Halsted St., Chicago, UI. Pradžia lygiai nuo 
7:30 vai. vakare.

šalčiu žmonės 
kius uždegimus, 
gerklės, brinčhų 
Kiekviena > gaspadinė 
šaltį. Gerai jei viskas laimin
gai pasibaigia, bet jei iš to šal
čio pasidaro kokia nors pavo
jinga liga, o ligonis tol dirba 
kol ant kojų pastovi, tai paskui 
jau ir dešimts daktarų “negel- 
bi”. Geriausiam atsitikime li
gonis sunkiai serga ir jo liga 
jam brangiai kainuoja.

Tel. Lafayette 4223
■ Plumbing, Heating 

Kaipo, lietuvis, lietuviams visados 
z patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th Stw Chicago, Iii.

RYTOJ
Petnyčioj, Balandžio 4,1924

99- YRA

padėjime kuomet 
žindžiau savo kū
dikį ir girdėdama 
kalbas apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve
getable Compound, 
aš pradėjou jas 
vartoti. Nuo ant
ro butelio aš pas
tebėjau didelį pa
gerėjimą ir aš dar 
vis* vartoju. Aš 
dabar visai nsner- 

vuota ir jaučiu kaip kitas žmogus. 
Tai yra puikios gyduolės dėl kiekvie
no nervuoto ir nusilpusio ir aš malo
niai suteiksiu informacijų kas link 
vartojimo jų. Aš manau, kad nėra 
geresnių gyduolių ir aš suteikiu da- 
leidimą spausdinti šį mano laišką”. 
— Mrs. Anna Smith, 541 W. Nor- 
wood St., Jndianapolis, Indiana.

Svarba Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound yra tame, kad jos 
pagelbsti visoms moterims nuo jų ži
nomų ligų.

Jei jus esate nervuota ir nuvargusi 
ir turite skaudėjimus jūsų žcrr.'utinėj 
daly kūno arba nugaros, atminkite, 
kad Vegetable Compound pagelbėjo 
kitoms moterims, kurios turėjo tuos 
pačius simptomus, Pardavimui pas 
aptiekorius visur.

......... ■ ■■■»■ S1 .... .......................................................... ...... .......... .........

DIDESNIS NUJEGUMAS
DĖL NERVUOTŲ, NUPUOLUSIŲ VYRŲ IR MOTERŲ
Imkit Nuga-Tone per 20 Dienų Musų kaštais ir Pas- __
tekėkit ant kiek Liekasi Stipresni, Pastovesni ii* 
Daugiau galintis Jūsų Nervai; Ant Kiek*Labiau 
Energingesnių ir Pilnu Gyvybės Jus Jaučiatės.
DYKI BANDYMAS . J

PARODYS TAI!

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

ANT NAUDOS. t

Nuga-Tone yra turtingas Fasforu, tuo neiti- f 
kainuojamu elimentu, reikalingu stipriems, K į <iĮ 
ęatvariems nervams. Jisai yra medikalis Fas- J 

oras, prirašomas per gydytojus, kad paleng. w Ar 
vinus Ir nutildžius drebančius, skaudančius 
nervus ir pagelbėt Gamtai pataisyt tas aplin- 
kybes, kurios kontroliuoja nervus. Jis yra 
brangus7 nervų suirimuose kas gymdo blogą 
atminti, pražudo nervų pajėgą, tveria netnic- 
gyste, minčių nupuolimą, nervų nupuolimą, 
Misteriją, neuralgiškus skausmus ar pastebėtiną, nuovargį, “vargi- 
nantj jautimą.” Šitame pagirtinam priringitne, taipgi randasi spe-^^U 
ciale forma gelžies naudingo gaminime tvirto, raudono kraujo, kuris 
budavoįa stipresnius, sveikesnius muskulus ir sugražina spalva ir pit- 1S 
niuną isblyškusiems veidams. Apart to, Nuga-Tone randasi šešios kitos ’ 
brangios gyduolės, kurios yra gerai žinomos gydytojams visur kur savo 
Raka gaivinime viso kūno. Nuga-Tone yra garsi daktarų gyduolė ir yra prirašoma 
tūkstančius kartų per 35 Praėjusių metų su didiiausiomis pasekmėmis dėl neveiklių 
kepenų skaudėjimo galvos, širdies pykimo, skaudamų vidurių ir tulžies keblumų. Jisai 
stimuliuoja veikimą geresnės sveikatos visame kame ir be to prašalina kietumą vidurių 
luoba nuo liežuvio, atsiduodanti kvapą, blogą virškenimą, prastą apetitą ir nuvalo odą nuo 
spuogu ir išbėrimu, kurie paeiną nuo prastų vidurių. Jisai suteikia saldu, gaivinanti miegą 
ir įdeda naują gyvybe ir energiją ; silpną ir nuvargusį kūną.

DYKAI 20 DIĘNŲ MĖGINIMAS. »
viskas, ką jums reikta daryt. Gaukit h gerą Pailgos tvlrlją musų kaitais ir atsakomybe. 
Jei Nuga-Tone nebūtų toks geras, mes negalėtume ištesėt leist bandyt jį per 20 dienų 
visiškai dykai. Siųsk /dej jūsų bandomojo gydymo dabar, koliai jis neišėji iš jūsų at
minties. Nuga-Tone, tdiPgt yra parduodamas per visus aptiekorius ir yra vislikai aarantuo. 
jamas, 
ant koino pakinko,

turime metodą kaip 
mes norime, kad 

ją piusų išlaidomis.
_ . ar tai 
arba augšta 
reikalauti c

Nedaro 1
priva- 

_jų me- 
klimate 

_ _____________ tdkleųil-.
jei jus kenčiame nuo dusulio arba nu-

pagel-
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
mgto-

____ negali 
nemalonius

____  __  labai svarbu, 
dus bent vieną dieną. Rašyki- 
r pradėkite metodą tuojau. Ne
ligų. Tik atsiųskite kuponą, 

šiandien — jinns ne reik ii

5EVERA 5

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS. IOWA
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[korespondencijos . Kenosha, Wis.
Kovo m. 30 d. įvyko “Boloni

jos” svetainėje 6 draugijų pro-

So. Omaha, Nebr.

Zeigler, III.
Užsinuodijo žmogus nuo nami-

sakė, buvę Pruseikos žodžiai. 
Toliaus kalbėtojas ėmė skustis 
su ADAD bėdomis, kad ji ne- 
tur kur pasidėti, sako bičiuliuo-

testas prieš suvaržymų lietuvių 
ateivybės į šia šalį. Kalbėtojais 
buvo komunistas, Mizara. Jo 
negalima peikti, bet rengėjus

nes. Komunistų ir progresis- 
čių prakalbos.

čia buvo toks atsitikimas: 
kovo 15 d., pas ponių Jesionienę 
tapo užnuodytas Aleksas Ka
minskas. Jesionienėe vyras buvo 
išvažiavęs Chicagon, tai čia kel
ta tikros orgijos. Gerta, kazi- 
ruota ir “balto mulo vandens” 
butą iki sočiai, kų paskui poli
cija konfiskavo. Čia atsilankė 
ir Kaminskis, kurio “butlegeriai” 
nemėgsta, kad išgėrus stiklelį, 
o kai tik jis išgėrė, pajuto bur
noj baisų deginimų ir tada jis 
supratęs, kad čia kaisnors ne
gero, pašaukė policijų, kuri 
areštavo Jesionienę su visa jos 
namine.

Jesionienė yra uoli “progre- 
sistė”, žinot, iš komunistų dar
žo.

jas su demokratais, o. prie so
cialistų grįsti nenor. žodžiu — 
klabėtojas daugiau darbiečių 
klaidas rokavo ir save gyrė ir 
ragino organizuoti Ady-Ady.

Pa prakalbų buvo duodami 
klausimai: apie trejetas bolše
vikų ėmė kritikuoti tų žmogelį, 
Kasparka, kad buk viskų mela
vęs. čia ir prasidėjo ginčai: 
Kalbėtojas ėmė įrodinėt bolše
vikų klaidas net ir rašto, o tie 
rėkė, kad tas tik maldaknyges 
turįs; kalbėtojas prašo žiūrėj 
kad jo knyga net iš Maskvos, 
ketvirto bolševikų kongreso ta
rimai. Bolševikėlis liko nugalė
tas, o kalbėtojas laimėjo. Da 
vienas glaunas bolševikas išsi
ėmė iš kišenės sukarpytu laik
raštį bandė sukritikuoti Kas- 
parkų, bet neįveikė. . Tuomi ir 
pasibaigė. Ady-Ady nebuvo šu

tai tenka, kurie rezoliucijų ant 
savo kurpalio padarė. Koresp. 
K. B. žodžiai išsipildė, žmones 
buvo galima ant pirštų suro- 
kuoti ir balsavime ne visi kėlė 
rankas. Parapijonai žada reng
ti savo mitinga. Pradėjo tą 
darbų tautiečiai, o ardė ir už
baigė komunistai; tikiu S. L. 
A. 212 kp. korespondentas pla- 
čiaus aprašys. —Ten buvęs.

Detroit, Mich.
Mirė be kunigo, nenorėjo laidot 

kapinėje, žiurkekiemio para- 
pijonų tamsumas.

Kovo 11 d. čia pasimirė Ago
ta Labanauskienė, kurios mirtis 
iškėlė aikštėn labai negražų pa
sielgimų žiurkekiemio parapijo-

Vietos lietuvių tarpe matosi 
nepaprastas judėjimas. Pro
gresyvus lietuviai darbuojasi 
dėl apšvietos, kultūros ir dėl 
Lietuvos reikalų ir savo centu 
eina musų tėvynės Lietuvos 
liaudžiai į pagalbų. Sykiu, neuž
mirštame ir pasimokinti vieni 
nuo kitų.

So. omahiečiai lietuviai lau
kia P. Grigaičio “Naujienų” 
diepraščio redaktoriaus, kurs 
kalbės masiniam mitinge išne
šant protestų nuo šio miesto 
lietuvių prieš varžantį mus 
Johnįsono projektą. Mitingas 
įvyks balandžio m. 5 ir 6 dien. 
Armoškos svetainėje. Kvie
čiame ir iš apylinkių; pribukit 
kas tik jaučiasi lietuviu, nes 
tasai suvažiavimas paliečia 
mus visus. Pakelkim galingą 
protesto balsą.

— Rengėjų Komitetas.

Mrs. MIGHNIEVICZ- VIDIKIENE1
AKUŠERKA

t——
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

k,. ____ - ... . -----s
White Star Line *

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
altijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp 
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (8 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St Chicago. III.

3101 So. Halsted 
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 6 iki
9 vai. vakare.

St., kampas 31 gat.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS
AKU1ERKA

Turiu patyrina® 
Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa- 
t d rimu s moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

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

Optometrlst 
Tel. Boulevard *48!

8. Ashland Avė 
Kampa* 47-toe gat 

2~roa lubeba 
ii ew7

Taipgi sekmadieny, 16-tą ko
vo bolševikai buvo surengę pra
kalbas. Kalbėtojai buvo vieti
niai (tik man neteko būti). Pa
klausus prakalbose buvusių ta- 
vorsčių, kokioje temoje kalbė
tojai kalbėjo, sako, kalbėję iš 
Lenino gyvenimo ir papasakoję 
kaip Leninas su savo žmona 
bendrai gyvendavo, kad abu 
bendrai bliudus mazgodavo ir 
eidavo pasivaikščioti. P^įdausus 
ar daug publikos buvo, sako, ke
turios progresistės ir kita tiek 
vyrų.

Kovo 20 buvo surengtas pra
kalbos Amerikos Darbininkų 
Apšvietos Draugystės. Kalbėto
jas buvo Kasparka, iš Detroit,, 
Mich. Kalbėjo temoje “Darbi
ninkai”. Kalbėtojas aplamai 
aiškino apie darbininkų ir tur
tuolių gyvenimų. Užsiminė ir 
apie unijas; gyrėsi jis pats pri
taręs I. W. W. unijai. Toliaus 
aiškino apie besiskaldymų par
tijų: pirmiausia kode! bolševi
kai atsiskyrė nuo socialistų par
tijos, o tai, kad pastarieji nesi
priešinę karui. Da kalbėtojas 
pasakojo, kad socialistuose bu
vę atsiradę trys klasės kokios 
tenai augštesnės, vidujinės ir, 
žemutinės.

Toliau aiškino apie farmerius. 
ir jų darbininkus. Sakė, kad 
esąs didelis skirtumas darbinin
kų nuo farmerių; farmerys, sa
ko, ryte miegus iki astuonių 
vai., o darbininkas turįs kelti 
nuo keturių, karvių melžt ir pie
nų pristatyti ant stoties. Užtai 
nupeikė savo buvusius tavorš-1 
čius kam jie pridėjo apie šešis] 
tūkstančius ALDLD narių prie 
Federuotos Farmerių Partijos.

Laike pertraukos buvo leista 
duoti klausimai. Vienas bolše- 
vikuojantis tavorščius klausė, o 
kalbėtojas atsakė. Paskui jis 
ėmė rėkti verkiančiu balsu, kad 
negerai atsakęs, bet pašaliečiai 
paprašė jo nutilti. Buvo renka
mos aukos padengimui lėšų, o 
likusių dalį sakė atiduosiu Vo
kietijos badaujantiems kūdi
kiams. Aukų surinkta keturi 
doleriai su centais.

Po pertraukos kalbėtojas pra
dėjo daugiaus nurodinėti dar
biečių prasižengimus prieš dar
bininkų klasę; sakė, kaip Bimba 
ir Pruseika darbuojas už riebiai 
apmokamų algų; sakė, kad ir 
pats Leninas neblogiau gyvenęs 
už turtinguosius; taipgi, sako, 
kad ir kiti Rusijos valdininkai

tverta.—Angliakasis.

McKees Rocks, Pa.
Parapijonų vargai

šv. Vincento Romos Katalikų 
parapija gyvuoja gana gerai 
per daugelį metų, klebonaujant 
kun. Vaišnorui ir šv. Vicento 
parapijoj, da nėra buvę jokių 
nesusipratimų nė tarp kunigo 
su parapijonais, nė parapijonų 
tarpe, kaip kad yra buvę kito
se lietuvių parapijose ir šv. 
Vincento parapijos parapijonai 
pasitiki savo kunigui; o kuni
gas pasitiki parapijonais. Dėlto 
taip yra, kad kun. Vaišnorius 
mažausiai į politika kišasi, o 
daugiau rūpinasi parapijos rei
kalais. ' Ir ačiū jų sutartinam 
darbui tai netik Bažynčios sko
los buvo išmokėtos, ale ir pa
rapija jau turi pinigų pasidėjus 
banko $10,000. Už tuos pini
gus buvo manoma • r kokį nors 
pagerinimų prie bažnyčios pa
daryti, arba nupirkti tušti lotai 
ir išparduoti lietuviams, ale 
čiam sumanymui, kunigas ne
labai pritarė, girdi ateityje gal 
nupulti.ir mus įdėti pinigai gal 
žūti ir parapijonys manė, kad 
jų tas $10,000 priklauso jiems, 
nes juk jie sutapę, ir jie kų nor, 
tų gali daryti. Ale šįmet išrin
kus naujų Parapijos Komitetų 
ir peržiurėjus knygas pasirodę, 
kad už jų sutaupytus $10,000, 
nuošimčius iš banko ima vysku
pas, o parapija tik 1 nuošimtį 
gauna. Pasirodo, kad lietuvių 
parapijonų sutaupyti pinigai 
priklauso airišiui vyskupui ir, 
kad parapijonys negali daryti 
su savo pinigais, kų jie nori, be 
vyskupo žinios.

Pittsburgho vyskupas suma
nė surinkti didelių sumų pini
gų, kad pastačius naujų katali
kiškų mokyklų, tai paskirstė 
kožnai parapijai po tam tikrų 
sumų pinigų surinkti, ir Šv. 

Vincento parapijai, kaipo tur
tingai, tai Vyskupas uždėjo net 
$5,000! Mat, vyskupas mano, 
kad gal bus galima gauti tų su
mų, iš jų $10,000.

Delei šių visų dalykų eina di
delis bruzdėjimas tarp parapi
jonų ir yra matomas didelis ne
pasitenkinimai vyskupo šeimi
ninkavimu.

—Parapijonų Draugas.

nų ir jų kunigo. Labanauskienė 
buvo gera katalikė, bet labai gė
rė degtinę, kad net ir vyras ne- 
beapsikentęs pabėgo. Po to 
prisiplakė prie jos vienas sen
bernis, kurių čia netrūksta, ir 
gyveno su ja per ilgokų laika.

Kiek laiko atgal, moteris ap
sirgo ir sirgo labai ilgai. Jų lan
kė jos draugės parapijonkos, ir 
veik kožna ateidama lankyt at
sinešdavo po bonkutę naminės, 
gerdavo pačios ir duodavo ligo
nei ir jos prižiūrėtojui, senber
niui.

Po paskutinės vizitos, kaimin- 
kos lankytojos taip prisitraukė, 
kad senbernis turėjo parlydėti 
jas į namus. Sako, buvo duota 
ir ligonei keletas stikliukų. 
Lankytojos su senberniu užra
kinę duris išėjo, o ligonė tuoj 
tarpu mirė. 2 velionės sūnus, 
parėję iš kažkur namo rado mo
tina ne*gyvų. Duota žinia jos 
broliui, kuris ir pasiėmė rūpin
tis palaidojimu. Gąl butų buvę 
viskas gerai, jei ne tos lankyto
jos, kurios ėmė pasakot, kad 
Velionė reikalavo kunigo', bet 
negavo ir mirė be išpažintis ir 
paskutinių sakrementų. Galbūt 
dėl to, žiurkekiemio,. klebonas 
atsisakė laidot kapinėse, bet, 
kai atsikreipta pas airių kuni
gų, tas sutiko palaidot .tose pa
čiose kapinėse už $12., kuomet 
lietuvių kun., už tokį pat patar
navimų ima po $70! O kapines 
naudoja tas pačias, kaip vieni, 
taip ir kiti.

Musų parapijonai yra pasižy
mėję baisiai dideliu’ tamsumu: 
nežinojimas, girtuoklystė, prie
taringumas, tartum žydėte žy
di. —žiurkekiemio šliuptarnė.

NORTH 
GERMAN

LLOYDĮ
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVĄ .
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba 

'NORTH GEJtMAN
LLOYD 

100 No. La Šalie St. 
Chicago. III.

COME PUT OFTHE BEATEN P-ATH

Chicagos Lietuviai
Dabar yra Apriliaus didžiausiai numušta kaina ant rakandų ir karpe- 
tų — Victrolų — Pianų ir L t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio extra 
iškascio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuvišką pardavėją, o busite 
kuogeriausiai užganėdinti. No. 5, Jonas Lukošius.

Labai geras šilkiniu mohair Išmuštas setas

JUS negalite Yeikalauti gražesnio seto, kaip šis ■■
f rentinio kambario setas su gražiai karbuotais Ui ■! IT 
fremais, kojos padarytos iš mahOgany. Nachman J * 
springšų liuosoš paduškaites. Puikiai apsiūtas su Uj į ■ I ■ I 
geriausios rųšies šilku. Kaina labai pigi dėl tų ■■ 
gerų rakandų -r- davenport ir žemas krėslas

Wifig krėslas,, $89.50, lengvais išmokėjimais

Šis puikus penkių šmotu valgo- 
mo kambario setas

Kombinuotas, riešuto medžio, 6 pėdų padidina
mas stalas, 42x54 viršus ir 4 labai puikus krės
lai, pritaikintų spalvų, tikras bargenas, jei nori
te, lengvais išmokėjimas. Visas $47.50 
setas iš 5 šmotų

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėa nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
pfiuly reguliatorius. Vienas doleris at
neš” mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

jf^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 418®

8410 So. Halsted St.
Val.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai i

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St„

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Gražus, Ameriko
niško aržuolo už
baigimo — didelis, 
storų fremų, turi 
francuzišką veid
rodi- Labai spe
cialiai

$14.75 ,
$2 j mėnesj

Kalendorius!

UETUVIŲDAKTARM
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirjžę tar- 
nauti lietuviams.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

nematą blogų laikų.
Toliaus sakė apie Pruseikos 

prakalbas, kaip jis paskelbęs sa
vo laikrašty, kad koks ten Zolpa 
pavogęs jų partijos tūkstantį 
dolerių, tai tas Zolpa palaukęs 
Pruseikos atvažiuojant su pra
kalbomis į Clevelandų ir jam 
pasirodžius ant steičiaus Zolpa 
sakąs: “Na Pruseika, aš čia su 
bilomis, o tu su prirodymu — 
kur aš pavogiau tų tūkstantį 
dolerių.” Tai Pruseika pabėgęs 
nu steičiaus nė prakalbos nepa
sakęs. Tol iau parodė kaži n-ko
kį laikraštį ir paskaitė viena pa- 
ragrapų sekančiai: “Kada socia- 
listai-benkartai išnyks, tai mes 
galėsime darbuotis...” ir 1.1. Tai,.

TIESI 
KELIONĖ

/ ARBA. L1EPO JŲ. 1
/ Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja | Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

y VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM- 
j BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-n.ų LOVŲ 
j S. S. ESTONIA ............................ Apr. 9
į S. S. LITUANIA ..........................  April 30
I TREČIOS KLESOS KAINOS J:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės nrie savo agentų

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy- 
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

Garsinkities “Naujienose”

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedilioj 10-12 dieną.
, ■■

f 1 111 \
Telefonas Boulevard 1989 • jDR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare *

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, Dl. J

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

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

kuo 5:80 Iki 7480 vakare.
a į .

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandas

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

■ ■ .................. .— ■
1 ......... i 11 i " i ■ 1

Telephone Y arda 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. Iii.

K - -- ---- - *

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

h *

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

i 4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4140 ,

b II 11 ......... ■imu..... ........ .............IBI Ii/

Tel. Boulevard 5587

DR. MARYA 
D0WIAT—S A SS

17(17 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku. Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronltką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075:. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
8327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

V—.....  . i u ...............im.^

Prancūziškas Daktaras
.4

Specialistas kraujo, odos, chronii- 
kų ir slaptų ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa'g 1800 S. Ashland Ave^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj 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
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Londono gatvekarių dai> 
bininkų streikas pasibaigė 
darbininkų laimėjimu. Tai 
yra jau trečias stambus 
streikas, kurį Anglijos dar- 
bininkai laimi, nuo to laiko, 

kai susidarė Darbo Parti
jos valdžia. Pirm to, per 
trejetą metų Anglijos dar
bininkai nebuvo turėję nė 
vieno laimėjimo industrijos 
dirvoje. Pasirodo, kad socia
listinė valdžia palengvina 
darbininkų kovą už jų eko
nominius reikalus, net jeigu 
ji neturi galios panaikinti 
kapitalo viešpatavimą.

Vakar viena telegrama iš 
Argentinos pranešė apie 
pensijų įstatymą kitoniškas 
žinias, negu tos, ką buvo pa
skelbtos Amerikos spaudo
je keletas dienų atgal. Ji sa- 

* ko, kad tas įstatymas nenu- 
statąs, kada darbininkas tu
ri teisę gauti pensiją ir ko
kio didumo; jisai tiktai 
įsteigiąs pensijų fondą, į 
kurį samdytojai ir darbi
ninkai turį mokėt po 5 nuo
šimčius nuo tos sumos, ku
rią pirmieji išmoka, o ant
rieji gauna algų formoje. 
Todėl organizuotieji Argen
tinos darbininkai esą labai 
priešingi tam įstatymui.

Tą Argentinos pensijų 
įstatymą, sulig augščiaus 
minėtąja telegrama, esą pra- 
vedę radikalai (buržuazi
niai), kurie dabar kontro
liuoją parlamentą; jų tiks
las buvęs papirkti minias ir 
gauti daugiaus balsų rinki- 
muose. Ar tai yra tiesa, ne- 
v • •
žinia.
. Kartu pranešama 
Argentinos 
nos Aires, 
kai sumušę 
dikalus.

kad 
sostinėje, Bue- 
socialistai visiš- 
rinkimuose ra-

Įsityžo kaikas pranašau
ti, kad Lietuvos klerikalai 
ketiną įsteigti “diktatoriš
ką valdžią” su Mykolu Bir
žiška priešakyje. Gal mes 
klystame, bet musų nuomo
ne Biržiškai taip tiktų “dik
tatoriaus” vardas, kaip, at
siprašant, karvei balnas. Myi<i 
Kaipo uždangalas, už kurio1 j ienos” šitame

m

tikrasis diktatorius (arba 
tikrieji diktatoriai) mėgin
tų pasislėpti, tai jisai gal ir 
galėtų būt suvartotas. Mums 
butų gaila jo, jeigu jisai pa
tektų į tokią role.

Pereitą antradienį Mil- 
vaukee’je, Wis., vėl buvo iš
rinktas socialistas miesto 
nayoru. Drg. Daniel Hoan 
)aėmė viršų ant vienintelio 
kapitalistinio kandidato 
Koše, kurį rėmė ir demo
kratai ir atžagareiviškieji 
republikonai. Socialistai Mil- 
vvihikee’je yra stiprus, dėlto 
\ad komunistams nepavyko 
tenai suskaidyt jų organiza- 
?iją. O komunistai neturėjo 
pasisekimo tame mieste dėl
to, kad darbininkai tenai 
/ra geriaus, negu kitur ap
sišvietę. Ne be reikalo te
tai 13 metai eina socialisti
nis dienraštis, “Milwaukee 
Leader”.

Šiandie butų galingas so- 
I cialistįnis judėjimas visoje 
Amerikoje, jeigif 1919 me
tais, kuomet buvo geriausia 
proga skleisti miniose socia
listinę propagandą, nebūtų 
sudraskę Socialistų Partiją 
Maskvos apmulkintieji fa
natikai. Padarę dideliausių 
nuostolių socialistų judėji
mui, tie fanatikai ne tik ne 
“surevoliiLeionizavo” darbi
ninkų minias, kaip jie žade- 
jo, bet šiandie jie patys ne- 
beturi nieko ir yra priver
sti eiti liberalų uodegoje.

Jei ne tas skaldymo ir de
moralizacijos darbas, kurį 

Į per penkerius metus varė 
[darbininkų miniose komu
nistai, tai ir pas lietuvius 
Amerikoje dalykai šiandie 
visai kitaip išrodytų. Kleri
kalai gali gerą pinigą užmo
kėti Vabalams, Bimboms, 
Jukeliams ir kitiems komu- 
nistiniems idiotams, kurie 
padėjo jiems per šiuos me
tus sustiprinti savo pozici
jas. Gali padėkavoti jiems ir 
atžagareiviškieji tautinin
kai, kurie gavo progos atsi
gauti, kuomet komunistai 
visas jėgas dėjo kovai su so
cialistais.

rmr

Apžvalga
PARTINIS ŽVAIRUMAS.

“Vienybė” sako, kad So. Bos
tono socialistų laikraštis veda 
ataką prieš oficialį Sandaros 
organą delei iškilusios bylos su 
kun. ‘ Garmų, o “Naujienos,” 
girdi, nepeikia už tai to socia
listų laikraščio.

Juokingas priekaištas. Nejau
gi “Naujienos” yra koks -San
daros laikraščių globėjas, kurio 

I pareiga yra ginti juos nuo “Ke
leivio” arba nuo ko nors kito? 
Kiek gi kartų “Vienybe” arba 
kitas kuris sandariečių laikraš
tis gynė “Naujienas,” kuomet 
jas visokiais šlykščiais budais 
užpuldinėjo priešai?

Mes nekartą esame raginę 
“Keleivį” ir “Sandarą” paliau
ti tuščius ginčus, bet taip mes 
darėme visai ne dėlto, kad bū
tume 
gano

gailėjęsi sandariečių or- 
arba bu tume skaitę “Ke- 
kaltininku tuose ginčųo- 
Mums išrodo kenksmin- 

laikraščiu be-
se.
ga, kad tuodu
reikalingai eikvoja savo energi
ją, kurią juodu galėtų suvarto
ti kultūros darbui ir kovai su 
vis labiaus įsigalėj ančių klerika
lizmu.

Dabar apie tą “Sandaros”, 
bylą su kun. Garmum. “Nau- 

; klausime aiš-

kiai parodė savo pritarimą} 
“Sandarai”, nežiūrint to fakto, 
kad sandariečių spauda jas nuo
latos begėdiškai šmeižia. “Vie
nybė” gi, vietoje to, kad pasa
kyti mums už tai ačiū, rašo ve 
kokį melą:

“Joms (“Naujienoms”) 
mat gera, kad vienas tauti- 
pinkų laikraštis ir net organi
zacijos organas turi savo ne
tikėtą bėdą.”
Na, ar tai nėra 

pasielgimas šitokia 
atsilyginti 
pritarimą 
minėtosios

Kuomet 
tarėme, 
šmeižia. '

kiauliškas 
melagyste 

“.Naujienoms” už jų 
sandariečiy organui 
bylos klausime? 
mes “Sandarą 
tai “Veinybė”

už
muš 

Tuo gi tarpu .štai ką 
rašo vienas tautininkų sroves 
laikraštis, “Amerikos Lietuvis” 
dėl tos pačios bylos:

“Korespondencija, kaip ji 
parašyta, yra begalo žiopla, 
nes ji kalba apie tai, ką nega
li prirodyt. Negudriai pasiel
gė ir ‘Sandaros’ redakcija ją 
įsileisdama su visais brudais.”
Aštrinus nėra išsireiškęs ši

tuo klausimu nė “Keleivis”. Vie
nok Sirvydų lapas apie šitą 
“Amerikos Lietuvio” papeiki
mą “Sandarali” visai nemini. Vie
toje to jisai rado reikalinga pa
rašyti nešvarią melagystę apie 
“Naujienas”, kurios “Sandarą” 
užtarė!

Kas pasidarė tiems širvydi- 
niams sandariečiams ? Ar jau 
jie visai žvairi, ar jiems prisi
metė kita kokia “kvaraba”?

“DRAUGO” “SUPRATLYVU- 
MAS.”

kuris

Klaipėdos sutarties projektas
(Tęsinys)

Čia ir vėl matome, kad ne ra
dikalizmas pakirto jėgas laiki
najai revoliucįnei valdžiai, bet 
tarptautinės diplomatijos atža- 
gareiviškumas.

Dabar mes matome komuniz-
Chicagos kunigų laikraštis Į ^stiprėjimą Vokietijoj A

sako pamokslą Grigaičiui: Kame priežastis? Nu-gv visai
panašiose aplinkybėse, kaip tos, 

“Nesupranta Grigaitis, ko- kurios davė progos bolševizmui 
dėl komunistai remia La įsigalėt Rusijoje. Vokietijos 
Follette į prezidentus, jeigu žmones stumia į desperaciją 
jis nėra komunistas. Grigai- iš vienos pusės godi ir atžaga
ris labai daug ko nesupranta, h eiviška savoji buržuazija, iš 

“Rusijos Kerenskiui įsiga- antros* pusės—plėšikiškas Fran- 
lėti padėjo irgi bolševikai, ei jos imperializmas,

nes jie visada numano, kad smaugia Vokietiją.
radikalinių ,elementų įsivieš- Bet Vokietija yra kitokia ša- 
patavimas sutveria dirvą bol- lis, negu Rusija; todėl Vokieti- 
ševizmui. Tik socialistai to joje dar labiaus, negu komu- 
niekuomet nenumano”. nizmas, stiprėjo monarchizmas 
GaJimla “Draugą” pasveikin,- '*r naeionalizmas.

bi, kad jisai turi tokią augštą 
nuomonę apie komunistų (ir 
savo) išmanymą; gaila tečiaus, 
kad tos savo nuomonės jisai 
nesugeba paremti faktais.

Kad Kerenskiui Rusijoje pa
dėjo įsigalėti bolševikai, tai yra
fantazija. Bolševikai ne tiktai I Klaipėdos Teritorijos 
nepastatė Kerenskio į valdžią, Statutas,
bet ir buvo griežtai priešingi jo 7 _______
dalyvavimui valdžioje ir pas- (į priedas)
kui jo valdžiai. Jau liepos mė
nesyje 1917 m. jie mėgino pa- Atsižvelgdama į reikalingu-^ 
daryt ginkluotą sukilimą prieš suteikti Klaipėdos Kraštui 
Kerenskio valdžią. Tiktai tuo- | autonomiją ir patikrinti jos gy- 
met, kai įvyko gen. Kornilovo ventojų tradicines teises ir kul- 
maištas prieš Kerenskį, tai bol-punL 
ševikai parėmė Kerenskį, ir nuo 
to laiko jų įtaka ėmė nepapras
tai augti.

Kornilovo maištas parodė 
Rusijos žmonėms, kad revoliu
cijai grasina pavojus iš buržu
jų ir armijos generolų pusės. 
Tuomet tai Rusijos liaudis pra
dėjo tikėt bolševikams, kurie 
skelbė, kad vietoje silpnos Ke
renskio valdžios reikią įsteigti 
“tvirtą valdžią”, kuri padarytų 
galą kontr-revoliucionierių už
mačioms.

Vadinasi, ne Kerenskio radi
kalumas, o dešiniųjų elementų 
pasipriešinimas laikinajai val
džiai sustiprino bolševikus.

Paskutinį smūgį Kerenskio 
valdžiai tečiaus sudavė San
tarvės valstybių diplomatai, 
ypatingai franeuzai, atmesdami! Klaipėdos Kraštas sudarys 
Rusijos laikinosios valdžios rei- Lietuvos suveritete vienetą de- 
kalavimą demokratinės taikos, mokratybės pamatais, kurs 
Kuomet Santarvės vadai atsi- naudosis įstatymų leidimo, teis- 
sakė priimti tą reikalavimą ir mų, administracijos ir finansų 
viešai pareiškė, kad jie sutinka autonomija statuto numatytose 
Kalbėt su Rusijos įgaliotiniaiis ribose, 
ne apie tąikos vykinimą, o tik- Lietuvos Respublikos Prezi- 
tai apie tolesnį karo tęsimą, dentas paskirs Klaipėdos Kraš
tai Rusijos žmonyse buvo už- to Gubernatorių, 
mušta viltis, kad Kerenskio Klaipėdos Krašto atstovų rin- 
valdžia sugebės atvesti kraštu kiniai J. Lietuvos Seimą bus pa- 
prie taiikos; o Rusija tuomet daryti Lietuvos rinkimų įstaty- 
jau nebepajėgė toliaus kariau-|mu. 
ti. Kerenskio valdžia tapo dis
kredituota, ir bolševikai be di-1 įstatymų leidžiamieji 
delio vai’go nuvertė ją.

>MWM*

Vienas didesniųjų paveikslų Žemaičio parodoje.

Rytmečio Giesmė.
Lai yra vienas simbolinių Žemaičio paveikslų, kuriuos jis pats labiausia brangina. Jis 

tur būt reiškia Lietuvos atgimimų ar atbudimą. Paveikslas su lietuviškais kryžiais, teka sau
le, tolumoj matosi Trakų pilies griuvėsiai... Šis paveikslas kartu su daugeliu kitų bus iš
statytas parodoje, kuri prasidės rytoj nuo 3 vai. po piet Transportation namuose, 608 S; 
Dearborn St., 12-tas augštas.»

Dabar pažvelgsime į kitas mentacija organizacijų, kurios 
šalis, kurių padėtis nėra tokia oficialiai atstovauja Teritorijos 
desperatiška, kaip,Rusijos ar- ekonominius interesus, 
ba Vokietijos. Imkime Angli
ją, Švediją,
komunizmas yra visai nusibank- 
rutijęs, bet už ta)i tenai yra la-

10. Vietos gyventojų 
Daniją — tenai įgijimas rezerlvuojlant

teises
str. 8

dispozicijas ;
organizaci j a, Te

balsu
Seimo

Atsimindama vienu 
'Steigiamojo Lietuvos 
priimtą 1921 metų lapkričio 11 
d. rezoliuciją;

i Pasitaikindama prie Amba
sadorių Konferencijos 1923 me
tų vasario 16. dienos rezoliuci
jos, kuria Lietuvos Vyriausybė 
priėmė 1923 metais kovo 13 d., 
ir Konvencijos pasirašytoje 
tarp Britanijos Imperijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Japonijos į- 
galiotinių iš vienos šalies ir Lie
tuvos Vyriausybės įgaliotinių 
iš antrosios, susitarusi suteikti 
Klaipėdos Teritorijai autonomi
nio vieneto statutą, —

Lietuvos Respublika nustota 
tokį statutą:

Autonomijos ribos.
Klaipėdos

Dispozicijos, kurias Lietuvos 
organai 

turės padaryti internacionalių

bai stiprus socialistai. Austrijo- zervuojant str. 21—24 dispozi- 
je, kur socialistų partija taip ei jas;
pat yra galinga, komunistai ne
turi jokio pasisekimo.

Amerikos {komunistai irgi 
yra visai susmukę, ir dėlto jie 
čionai nori bent prie La Fol- 
lette’o prisiplakti, atsižadanti 
visų savo bolševikiškų “princi
pų”. Komunistų pastangos į- 
siskverbti į liberalinio judėji
mo vežimėlį' liudija ne apie jų 
“išmanymą”, kaip tiki ?‘Drau-» 
gas”, bet apie visišką jų bank
rotą.

sutarčių ir konvencijų vykdy
mui bus pritaikomos Klaipėdos 
Kraštui tiek, kiek minėtos su
tartys nebus priešingos šiam 
Statutui; tačiau atvejais, kada 
jos lies dalykus, kurie einant 
straipsniu^ 4, yra Klaipėdos 
Krašto vietinių organų kompe
tencijoje, šiai priklausys teisė 
padaryti dispozicijas, kurios 
yra reikalingos minėtų inter
nacionalių sutarčių pritaikini
mui.

Vietinių organų kompetencija.
Rezervuojant pirmesnių 

straipsnio nustatymus, šie da
lykai priklausys Klaipėdos Kraš
to vietinių organų kompetenci
jai:

1. Valsčių ir apskričių orga- 
hizacija ir administracija;

2. Tikybos reikalai;
• 3. šviesimas;

4. Viešoji sveikata ir pašalpa, 
čia įskaitant veterinarijos reg
lamentas ;

5. Socialė apsauga ir darbo 
globos įstatymai;

6. Vietinės reikšmės geležin
keliai, išėmus tuos, kurie pri
klauso Lietuvos Valstybei, vie
tinės reikšmės keliai, viešieji 
darbai;

7. Svetimšalių apsi/iyvenimoį 
taisyklės, sutaikintos su Lietu
vos įstatymais.

8. Policija, rezervuojant ’str. 
21 ir 22 dispozicijas.

9. Legislacija. civilė (imant 
čion ir nuosavybės teisę),;kri
minale, agrarė, miškų ir preky
bos y (imant čion saikus ir mas
tus), suprantant tačiau? kad vi
sos kredito ir drąudimo įstaigų 
ir biržų atliekamosios operaci
jos bus bendrų ^ Respublikos į- 
statymų reguliuojamos; regla-

12. Tiesioginiai ir netiesiogi
niai mokesniai, kurie imami 

! Klaipėdos Krašte, išėmus mui
tus, akcizą, vartojimo taksas ir 
alkoholio, tabako ir kitų pana
šių prabangos dalykų monopo
lius.

13. Priklausančių- Klaipėdos 
Kraštui viešųjų turtų adminis
tracija; *

14. Plukdymo ir plaukipjimo
Klaipėdos Krašto upėmis (iš
skyrus Nemuną) ir kanalais; 
tais atvejais kada šie vandens 
keliai tinka plukdymui už Kraš
to ribų, taisyklės bus nustato-, 
mos ^susitarus su Lietuvos or
ganais. ,

15. Prekybos laivų registraci
ja, prisitaikant prie Lietuvos 
įstatymų. Lietuvos įstatymai 
galės išplėsti Klaipėdos Krašto 
organų kompetenciją ant kitų 
dalykų.

Jokia šio straipsnio dispozici
ja nekliudo Lietuvos Respubli
kos ir Klaipėdos Krašto įstaty
mų leidžiamiems organams pa
daryti dispozicijų įstatymų ir 
taisyklių suvienodinimui.

Nesant priešingų dispozicįij’ų 
statute, Klaipėdos Krašto vie
tiniai organai vykdys savo ga
lią, kaip ji yra pripažinta Sta
tutu, prisitaikindami prie (Lietu
vos Konstitucijos principų.

Dalykai, kurie einant Statu
tu, nepriklauso Klaipėdos teri
torijos vietinių organų kompe
tencijai, priklausys tiktai Lie
tuvos Respublikos korppe ten t i il
giems organas.

Pilietybe.
Klaipėdos Teritorijos vietos 

gyventojais, pradžioje, bus lai
komi asmenys, kurie tą pažymį 
įgys, pritaikins &—10 Konven- 
cijos str., kuri yra minima Sta
tuto įžangoj. Rezervuojant 
Lietuvos įstatymų dispozicijai, 
kurios liečia Lietuvos pilietybės 
įgijimį, Klaipėdos Krašto įsta
tymas nustatys sąlygas, kurio
mis ateityje galės būti įgijamos 
Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojų pažymys.

Lietuvos piliečiams, kurie nė
ra Klaipėdos Krašto vietos gy
ventojai, sąlygos, kurios yra 
reikalingos tam pažymui įgyti 
bus tos pačios, kaip kad yra 
nustatytos Lietuvoje viešųjų 
ir politinių teisių vykdymui.

Klaipėdos Krašto vietos. gy
ventojai visos Lietuvos terito
rijoj naudosis visomis civilėmis 
teisėmis, kurios yra pripažintos 
Lietuvos piliečiams. '

Ketvirtadienis, Bal. 8, 1924

nusta- 
jo Pa-

renka-

*"* ii ■ ii .............. ..  'i v «*■-* - ———

Lietuvos piliečiai, kurie nėra 
Klaipėdos Krašto vetos gyven
tojai, naudosis Klaipėdos Kraš
te visomis civilėmis teisėmis, 
kurios yra pripažintos Klaipė
dos Krašto vietos gyventojams.

Seimelis
Įstatymų leidžiamoji galia 

Klaipėdos Krašte bus vykdoma 
Statuto ribose, Seimelio atsto
vų, išrinktų visuotinu, lygiu, 
tiesioginiu slaptu balsavimu.

Seimelio priimti įstatymai 
turės būti Gubernatoriaus pa
skelbti per vieną mėnesį nuo į- 
teikimo jam, jeigu jisai tuo me
tu nepavartos savo veto teisės, 
numatytos str. 16. Tas terminas 
bus sutrumpintas ligi 15 dienų 
tiems įstatymams, kurių- pa
skelbimą Seimelis įsakmiai nu
spręs esant skubiu.

Įstatymai bus kontrasignuoti 
Direktorijos Pirmininko 
tyto straipsny 17 arba 
vaduotojo.

. Seimelio atstovai bus 
m i trejiems metams Klaipėdos 
Direktorijos vietos gyventojų, 
einant Lietuvos rinkimų įstaty
mu išskaitant vieną atstovą 
5,000 gyventojų arba to skai
čiaus daliai, ne mažesnei kaip 
2.500 gyventojų.

Tiktai Klaipėdos Direktorijos 
vietos gyventojai galės būti 
renkami.

Atstovų Seimelis susirinks po 
15 dienų rinkimams pasibaigus. 
Tolesniais darbų metais jis 
rinksis ketvirtąjį sausio mėne
sio pirmadienį paprastoms sesi
jomis. Paprastosios sesijos tę
sis mažiausia vieną mėnesį.

Seimelis, be to, galės būti Gu
bernatoriaus sušauktais, susi- 
tarws jam su Direkcija, nepa- 
prastdms serijoms.

Gubernatorius, susitaręs su 
Direktorija, nustatys sesijų už
darymą ir atidėjimą.

Seimelis turės būti sušauktas 
Gubernatoriaus, jei to pareika
laus mažiausia trečdalis atsto
vų. . ’

Seimelis galės būti paleistas 
Gubernatoriaus, sUsutarusio su 
Direktorija. Naujo Seimelio 
rinkimai įvyks laikotarpy, ne 
ilgesniam, kaip šešių savaičių 
nuo paleidimo.

Atstovų Seimelis pats nusta
tys savo vidaus reglamentą. Jis 
išrinks sau Pirmininką ir Biu
rą. * •

Ekonominė Taryba.
Esamoji Klaipėdos Teritori

jos Ekonominė Taryba paliks 
veikti ligi Klaipėdos Teritori
jos Atstovų Rūmai nenutars 
kitaip.

Tą Rūmų nutarimą 
jant,s atsiklausiama 
kiekvienu įstatymo 
liečiančiu fiskalinius 
minius klausimus, prieš jų ga* 
lutinj balsavimą.

Joks šio priedo numatytu 
Seimelio arba Ekonominės Klai
pėdos Krašto Tarybos narys, 
negalės būti bet kuria forma 
kriminalio persekiojimo objek
tu, nei būti trukdomu kurioj 
nors Lietuvos Krašto daly dėl 
aktų, kuriuos jis butų padaręs 
arba dėl nuomonių, kurias jis 
butų pareiškęs eidamas savo 
pareigas kaipo aukočiau minėtų 
įstaigų narys. Joks seimelio 
narys negalės būti sesijos metu 
sulaikytas arba persekiojamas, 
be Seimelio leidimo, išėmus 
“fragront dėlit” atvejus. Eko
nominės Tarybos narys naudo
sis panašiu imunitetu.

Laiko tarpe, visus įstatymus, 
Seimelio priimtus, jeigu tie į- 
statymai išeina iš Krašto orga
nų kompetencijos, kaip ta yra 
nustatyta šiame Statute, arba 
jeigu jie eina prieš str. 6 dispo
zicijos arba Internacionalės 
Lietuvos obligacijos.

(Bus daugiau)

rezervu o- 
Tarybos 

projektu, 
ir ekono

<■

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

Garsinkites Naujienose
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•• ^ jS $ B INIOS kiu evoliucijos budu, jei jiems 
ir toliau taip seksis, galimas 
dalykas, kad prieis ir prie so
cializmo. —A. žymontas.

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Balandžio 3, 1924 Eilinis No. 52
Socializmas ir Domo 

kratija
Kad padarius šį Skyrių g\vą, interesinga; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintięji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pfanešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Ilalstcd St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10'604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.'
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23 r d St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Peny Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

6829Pirmininkas — F. Skamarakas, 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2309 Powell 
Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N.
Hoyne Avė., Chicago, III. ,

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

Nėra abejonės, kad jums gal 
ne sykį atėjo galvon mintis: 
ar tai yra galimas dalykas par
lamentui ir ccntralines valdžios 
departamentams paimti į savo 
rankas atsakomybę už tokius 
didelius darbus, kaip tai: su
tvarkymas agrikulturofc-žem-. 
dirbystčs, kasyklų, laivyno, 
bankų, apdraudos, dirbtuvių, 
geležinkelių ir t. t.

Beveik galima sutikti, kad 
tai yra negalimas dalykas ir 
jeigu kas norėtų tai padaryti, 
tai pasekmės butų ne demo
kratinės, tai butų biurokrati
nė administracija.

Socialistai nesako, kad 
troba v imas industrijos
centralizuotas į valdžios depar
tamentus. Kontroliavimas pri
valo būti jungtinis: valstijos 
atstovų, darbininkų atstovų, 
vartotojų atstovų ir apskrities 
komitetų. Tų atstovų skaitlius1 
turėtų būti pagal didumą in
dustrijos.

Socialistai yra atsargus nuo 
biurokratinio kontroliavimo ir 
visuomet reikalauja, kad vi
sokiose industrijose patys dar
bininkai turėtų savo 
o taipgi ir pirkėjai, 
tų savo atstovus.

Daugumas dabar
kad demokratija butų politiko
je. Politinė demokratija yra 
priimama todėl, kad kiekvie
nas suaugęs pilietis privalo tu
rėti balsą nusprendime teisių, 
kurios jo gyvenimą tVarko.

Tikrai yra labai svarbu, kad 
darbininkai 4 turėtų teisę spren
dime tų sąlygų, prie kurių jiems 
reikia dirbti. Taipgi yra tiesa, 
kad pirkėjai irgi turi teisę da
lyvauti nusperndime tos eko
nominės padėties, gurioje jiems 
prisieina gyventi. Politinė de
mokratija 
ją politinėj 
mui visko, 
mą abelnai.

Yra daug žmonių, kurie ne
vadina save socialistais, bet 
jie yra įsitikinę, kad ši kapi
talistinė sistema yra negera ir 
norėtų prašalinti' pavienių as
menų perdidelį grobimą ir su
organizuoti 

sistemą.
Socialistai mano, kad socia

lizmas yra vienatinis geras bū
das, kur geresnė socialė tvar
ka gali būti įsteigta. Socialis
tai mano, kad socializmas pra
šalins privatinius pelnagaudas 
ir suteiks sveiką kultūrinį gy
venimą visiems. Tai bus tikra 
palaima pasiliuosuoti iš šio ne
žmoniško sutvarkymo ir netei
singos ekonominės padėties. 
Tuomet bus malonu matyti vi
sus žmones linksmus, sočius, 
gerai apsirengusius ir gyvenan
čius švariuose ir žmoniškuose 
jutuose.

Ta gadyne jau nebetoli.
—Azy.

kon- 
butų

Dar apie trečią partiją Anglijos Darbo Partijos 
jėga valdžioje

d. Glevelande.

Mylėtojas man pa
mano tas paragini- 

prie gomperizmo.

Ma-

Kovo 20 d. aš rašiau ir ra
ginau draugus, kad jie nusi

pirktų štampų, specialiai So
cialistų Partijos išleistų ir, kad 
tuo budi: Socialistų Partija ga
lėtų kuodaugiausiai nusiųsti 
delegatų į šaukiamą konvenci
ją liepos 4

Laisvės 
stebi, kad 
mas vedąs
Kodėl prie gomperizmo? Ar 
kad Amerikos darbininkai no
ri sutverti tokią partiją, kaip 
Anglijos Darbo Partija? Ar 
tame yra gąmperizmas?
nau, kad ir Laisvės Mylėtojas 
su tuo sutiks, kad tokia, visų 
darbininkų partija Amerikoje, 
irgi butų labai geras dalykas.

Socialistai nori toje konfe
rencijoje turėti kuodaugiau
siai delegatų. Juo jie turės dau
giau delegatų, tuo galima bus 
pagaminti platformą ir takti
ką panašią Socialistų Partijos 
Tuomet jau Socialistų Partijai 
nebūtų jokio pavojaus prisidė
ti prie tokios partijos. Kitaip 
sakant, socialistai gautų talkon 
visus suorganizuotus industri

nius darbininkus, kurie ateitų 
Socialistų Partijai talkon veik
ti politiniame lauke.

Aš manau, kad Socialistų 
Partija padarytų didelę klaidą, 
jeigu ji neprisidėtų prie tos 
konvencijos ir išdirbinio plat
formos ir taktikos. Socialistai 
visuomet eina į minias, kur tik 
yra tinkama proga. O čia mi
nios gatavai suorganizuotos 
tik joms reikia duoti, taip sa
kant, tinkamą spalvą ir jau 
butų keli milionai naujų parti
jai balsų laike rinkimų.

čia nėra nieko na\ijo, kad 
Amerikos darbininkai nori su
organizuoti panašią partiją, 
kaip Anglijoje. Jeigu Anglijos 
darbininkams gerai, sekąsi, tf 
norėtų ir Amerikos darbinin
kai tą patį išbandyti čionai. 
Ar tas jiems pavyks, — tai jau 
kitas klausiimiask Bet bandyti

Daugelis žmonių visaip ma
ne apie Anglijos Darbo Parti
ją, kuomet ji paėmė valdžią : 
savo rankas. Dauguma laikėsi 
tos nuomonės, kad ta darbie- 
čių valdžia ilgai negalės pasi
laikyti. Snowden rašo, kad jie 
tikėjosi visoko. Bet svarbiau
sia, jie tikėjosi išlaikyti val
džią savo rankose, kuomet ji 
pateks į jų rankas. Iki šiol taip 
ir yra. ■ t

Svarbiausia, darbiečiai 
iš kalno pradėjo rengtis 
paėmimo valdžios į savo 
kas. Jie dar neturėdami 
tižios, jau buvo pasidalinę

jad 
prie 
ran- 
val- 
dar-

v -■ w /

bais visuose departamentuose 
studijavo ir rengėsi prie to 

darbo. Ir kuomet jiems val
džia teko, tai jau jie buvo pri- 
s’ror ’e.

t: r Anglijos parlamentas 
d;\; visai naują dalyką, 

nėra jokioje kitoje pa
šalyje. Kiekvieną dieną, 

tik parlamentas susiren-

kurio 
šaulio 
kaip
ka, jie pirmutinę valandą pra
leidžia diskusijoms. Tose dis

kusijose yra užduodami įvai
rių įvairiausi klausimai minis- 
teriams ir jie į tuos klausimus 
atsakinėja. Kaip tokia tvarka 
tapo įvesta, tai. konservato- 

valdžios 
proga ir, 
min.iste- 
Bet jie

Komunistai negali išganyti 
darbininkų, — jie tik mulkina 
juos.

Klerikaali negali ir negalės 
išganyti nei vieno žmogaus,— 
jie tik mulkina tikinčius žmo
nelių®.

Komunistai Rusijoj, turėda
mi valdžią savo rankose, perse
kioja kitaip manančius žmo
nes, daro kratas, sodina į kalė
jimus. * •

Klerikalai Lietuvoje, turėda
mi valdžią savo rankose, perse
kioja kitaip manančius žmo
nes, daro kratas, sodina į kalė
jimus.

Komunistai, kaip tik galėda
mi, niekina, šmeižia ir kolioja 
socialistus visokiais budais.

Klerikalai, iš sakyklų per pa
mokslus, per išpažintį, savo 
laikraščiuose, šmeižia .ir niekina 
socialistus kaip tik galėdami.

Komunistai sako ir rašo savo 
laikraščiuose, kad vienatinis ro
jus ant žemės, tai Rusija, bet 
jie patys ten nenori važiuoti. '

Klerikalai sako ir visokiais 
budais garsina, kad dangus, — 
tdi vienatinis išganymas, bet 
jie patys nenori tuojau mirti ir 
kraustytis į jų skelbiamą dan
gų-

Galėčiau dar daugybes tų 
panašumų tarp komunistų ir 
klerikalų prirašyti, bet užteks 
ir tiek. Kaip vieni, taip ir ki
ti yra aršiausi 
Jie nenori nieko 
kitiems, bet tik 
savo gyvavimą.
ir klerikalai iš savo įsitikinimų 
daro biznį. Jeigu jie gina savo 

I įsitikinimus, tai tik vien dėl 
biznio—dėl savo pasilaikymo.

Jokių idėjų pas juos neliko. 
Vienatinis dalykas ir pas komu
nistus ir pas klerikaluls, — tai 
FANATIZMAS. Kiekviename jų 
fanatizmas užima pirmą vietą. 
O praktika nesykį mums aiš
kiausiai parodė, kad su fanati
kais jokis bendras ir geras vi
suomenės darbas nėra galima 
dirbti.

Ir komunistai ir klerikalai 
dar vis pasilaiko žmonių upu. 
Klerikalizmas yra sena dogma; 
komunizmas yra nauja dogma. 
Nei viena tų dogmų negalės il
gai pasilaikyti. Komunizmo 
dienos jau suskaitytos; klerika
lizmas dar pasilaikys ilgiau, 
nes turi didelę organizaciją vi
same, pasaulyje.
Ir komunizmas ir klerikalizmas 

yra priešai žmonių progreso. 
Juo greičiau jie išnyktų, tuo 
geriau butų visiems, o darbi
ninkų klasei labiausiai.—Azy.

atžagareiviai. 
gero padaryti 

nori palaikyti 
Ir komunistai

atstovus, 
kad ture-

sutinka

reikia organizaci- 
’jegos kontroliavi- 
kas liečia gyveni-

teisingą socialę

Aš ir dabar laikausi tos nuo 
monės, kad mums, lietuviams 
socialistams, reikia rengtis prie 
tos konvencijos ir pasiųsti te
nai bent keletą atstovų, kad 
paskiau galėtų musų organiza
cijoje tą dalyką tinkamai iš
aiškinti. Tų specialių štampų 
mes nusipirkti galime; pinigų 
mes turime. Tik reikia, kad 
mes tą naują dalyką gerai visi 
suprastuiinem. Kad įiepasAda- 
rytų tarp musų įvairių nuomo
nių tame klausime. -

Jei kas rašys tame klausime, 
norėčiau, kad nerašytų šiurkš
čiai, nes čia nėra asmens klau
simas; čia platus darbininkiš
kas visuomenes klausimas ir, 
rodos, suprasti jį nesunku. Ki
ti draugai išsykio suprato, bet 
jei kam dar ir dabar neaišku 
galite apie tai rašyti.

A. žymontas. t

riai ir kiti visokie 
priešai pasinaudojo 
suprantama, pradėjo 
rius labai kritikuoti,
nenusigando: į kiekvieną klau
simą atsakinėjo taip rimtai ir 
taip protingai, kad valdžios 
priešai nieko jiems negalėjo ir 
negali padaryti.

Kritikai irgi nieko negalėjo 
padaryti, o kaip nieko negalė
jo padaryti, tai jie tyli.

Tas pipmutinis ir labai sėk
mingas bandymas Anglijos val
džios dar juos labiau sustipri
no jų pozicijuose. Ir dabar apie' 
nuvertimą Anglijos valdžios ir 
kalbos nėra.

Bet tos viešos diskusijos 
kiekvieną rytą parlamente dar 
turi ir tą gerą pusę, kad čia 
gali duoti paklausimus kas no
ri. Tuo budu pasidaro vieša 
tribūna ir daugumas žmonių 
pradeda žingeidauti savo šalies 
tvarkymu. Darbiečiai nori pa
daryti taip, kad kiekvienas pi
lietis butų užunteresuotas sa
vo šalies valdymu ir likimu. 
Ir tas naujas įvedimas viešų 
ministerių paklausimų yra ge
ras ir neša naudos visiems.

Jau tas faktas parodo, kad 
darbiečiai buvo gerai prisiren
gę prie savo vietų, nes visuo
met gerai atsako į paduotus 
jiems^ldausĮinus. O į klausi
mus gali gerai atsakyti todėl, 
kad jie gerai pažįsta tą darbą, 
kuriam yra paskirti.

Socialistams ir kitiems pro
taujantiems žmonėms yra vien 
tik džiaugsmas, kad Anglijos 
draugams taip pasekmingai iki 
šiol sekasi. Nors jie taip urnai
negali įvesti socializmo, bet jie mirties suteiks dangaus kara- 
pamažu artinasi prie jo. Ir to-lystę.

V. Leninas

Pusbroliai
i

Komunistai ir klerikalai •— 
derikala ir komunistai, 
vis vardai, kurie nuolat skamba 
lietuvių lakraštijoj.

Pasižiūrėkime, ar tie vardai, 
tai yra po tais vardais pasislė
pusieji žmonės, turi tarp savęs 
tokį giminingumą,

Komunistai savo propagan
dai gauna pinigų iš Maskvos.

Klerikalai savo propagandai 
gauna pinigų iš Romos.

Komunistai sako, kad kitų į- 
sitįkinimų žmonės yra negeri.

Klerikalai sako, kad kito tikė
jimo žmonės yra negeri.

Komuniistai prašo nuo žmo
nių pinigų savo propagandai ir 
sako, kad jie išganys darbinin- 
tus.

Klerikalai prašo savo žmonių 
pinigų ii’ tvirtina, kad jie po

tai

{Leninas sudarė savo 
vadinamą bolševikų priešingą 
menševikams, kurių priešaky
je stovėjo Martovas. Po 1907 
m. Ruisijols socialdemokratų 
darbininkų partija galutinai 
suskįla ir jau atskirai gyvuoja 
savitos bolševikų ir menševi
kų organizacijos. Vienį su ki
tais negalėjo sutikti dėl takti
kos ir organizacijos klausimų. 
Leninas buvo tos nuomones, 
kad partijos organizacija turi 
būti labai centralizuota, kad ji 
privalo beveik slaptai veikti, 
kad gerai ginkluota Ji, nors 
būdama maža, bet aktinga, są
jūdžio metu gali sudaryti ini- 
ciatinį kadrą revoliucijos vei
kėjų. Gerai organizuota, su 
ginklais rankose, aktinga ma
žuma, jo nuomone, gali vieš
patauti ant palaidos, neorgani
zuotos daugumos. Šitą savo 
organizacijos ir taktikos idė
ją vėliau Leninas perkėlė Ru
sijon ir ją tenai įvykdė.

Iš pasaulio karo Leninas
matė tinkamą metą pasaulio 
revoliucijai. Kai tiktai žlugo 
caro valdžia, jis tuojau grįžta 
Rusijon ir skelbia garsiuosius 
savo tezius — naują programą: 
deni ok raiti nė revoflliu^ija pasi
baigė, prasidėjo socialistine; vi
sa valdžia darbininkų ir karei 
vių taryboms; šalin socialde^ 
mokrątija, tegyvuoja revoliuci
nis konnmiįzimais; tunikos, duo 
uos ir žemės visiems — vi 
siems. Iš mažumos Lenino pa
sekėjai virsta tarybose daugu
ma. Jo ©balsiai pasiekia mi

srovę,

nu-

nias, virsta veiksmais ir lap
kričio! 25 dieną įvyksta bolše
vikų pervarta, o su ja ir vadi
namoji “socialistinė” revoliu

cija.
Tolesnei. revoliucĮijos eigai 

L ninas turi didžiausios reikš
mės. Turėdami savo rankose 
valdžią ir krašto turtą bolšc 
vikai ima “tuojau vykdyti ko
munizmą” — nacionalizuoti vi 
są krašto turtą, visus fabrikus 
ir gamybos priemones. Įvyks
ta vadinamasis “karinio ko
munizmo,” didžiausio ’tieroro, 
metas. Proletariato diktatūra 
virsta partijos diktatūra. Leni
no troškimas įvyksta: gerai 
organizuota mažuma su gink
lais rankose viešpatauja ant 
palaidos, neorganizuotos dau
gumos.

Bet iš to socializmo Rusi
joje nepasidarė. Ir negalėjo pa
sidaryti. Proletariatas, kad ir 
paiTna valdžią į savo rankas, 
jis die'l to,negali išeiti iš tų ri
bų, kurias jam nustatė krašto 
gamybos padėtis. Seniau Leni
nas pats tai tvirtino ir ‘mokė: 
gipli, agrarine Rusija su savo 
nebrenduįsia pramone negali 
pareiti į socialistinę tvarką. Ži
noma, ji neperėjo. Antraip, iš 
“tuojau vykdomojo komuniz
mo” išėjo kitas rezultatas: pra
monė sustojo, žiemės ūkis su-' 
grįžo į viduramžį, o mieste 
duonos neteko ir vietomis dar
bininkai su valstiečiais suki
lo.

Įvyksta nauja ekonominė po
litika, nepu vadinama: maisto 
reikaluose Leninas skelbia pre
kybos laisvę, o pramones t daly
kuose — komercijos pagrindą 
ir privataus kapitalo iniciaty^. 
vą. Atsisakę nuo planingo val
stybės ūkio, kuris atskiras pra
mones šakas vienija į didžiulį 
ekonominį organizmą, komu
nistai tikrumoje perėjo prie 
kapitalistinių metodų ūkio ir 
eksploatacijos darbininkų jė
gos. Tos gi ūkio šakos, kurios 
lieka valstybės žinioje, nieko 
bendra neturi su socializmu — 
jos taip pat kapitalistiškai ve
damos, nors jų vedėja yra val
stybė.

“•Socialistinė” revoliucija... 
pasibaigė, prasidėjo kapitalisti
nė... kontr-revoliucija. Tose 
sunkiose Rusijos gyveninio 
sąlygose miršta V. Leninas. 
Tai, ką pats buvo atmetęs, vis 
dėlto ‘jis mėgino įvykdyti. Pa
skelbęs pasaulio revoliuciją 
jis tikėjosi Rusijos pavyzdžiu 
patraukti Vakarų Europos pro
letariatų. Dar gyvas būdamas, 
jis išvydo, kad tas proletaria
tas atsigręžė nuo jox nepritaręs 
jam. Dar daugiau — jis rado, 
kad Leninas klydo. —V. R.

perėjo iš kitų organizacijų Ko
mitetas, ir pati organizacija, 
susideda iš grynai susipratusių 
darbininkų, kurie yra dirbę dari 
biniinkų eilėse ligi šiolei ir gerai 
pažįsta darbininkų gyvenimą 
patys būdami darbininkais, ši 
organizacija (II kuopa) pasista
tė sau tikslą — savo veikimu 
rodyti kelią ir budus savo drau
gams, Šiaulių miesto darbinin
kams, kaip susiorganizuoti ir 
tapti sąmoningais darbo armi
jos kovotojais, vesti kovą su 
juodaisiais ir gelbėti darbinin
kams, kurie yra pakliuvę per 
nesusipratimą į juodųjų išperė
tą darbo federaciją.

Nutarta, kad kiekvienas or
ganizacijos narys privalo užsi
prenumeruoti “Socialdemokra
tą” ir surasti bent po 2 nauju 
prenumeratorių. Išrašymas 
laikraščio pavesta dr-gui V- 
skui. Įstojimo ir mėnesinis 
nario mokestis bus imamas ei
nant partijos statutu, mažiau
siai 50 et., o iš uždirbančių nuo 
gaunamos algos nuošimtis.

Apkalbėta savivaldybių rinki
mai ir numatyta artimiausi dar
bai.

Stojusieji šios organizacijos 
priešakin draugai supranta, 
kad daug darbo ir pasišventi
mo teks padėti, iki sutrauks 
visus Šiaulių miesto darbinin
kus į Partijos organizaciją ir 
profesinę Sąjungą. Bet tiki sa
vo darbo vaisiais: pergalė bus 
musų. —šlega.

Iš Lietuvos Socialdemo 
kratų Partijos gyvenimo

LSS. 81 kuopos delega
tams į VIII Rajono kon

ferenciją. , . r
LSS VIII Rajono konferenci

ja įvyks ateinantį sekmadienį, 
balandžio 6 d., Naujienų name, 
kai 11 vai. ryto. L'SS 81 kuopos 
delegatais į Rajono konferen
ciją yra: J. Lapaitis, Ant. Vilis, 
Jul. Mickevičius, J.. Degutis ir 
Ripkevičius. Atskiri kvietimai 
šiems delegatams nebus siun
čiami. Prašau visų delegatų nu
žymėtu laiku į Rajono konfe
renciją atvykti. —J. Lapaitis.

LSS 81 kuopos raštininkas.

VĖL PASIŲSTA AUKŲ. /

Dr. A. Kemėža pridavė $23 
iš LDII.D Moksleivių Fondo ir 
tie pinigai, 225 litai, pasiųsti 
Lietuvos Universiteto Socialis
tų Studentų Draugijai. Pini
gai pasiųsti balandžio 1 d., 
Naujienų drafto numeris 5628.

Lietuvos Unjversiteto Sociiar
tistai studentai savo paskuti
niame laiške rašė, kad jų 10 
dabar sėdi kalėjime. Juos per
sekioja valdžia. Jiems pagelba 
yra būtinai reikalinga. Kas ga
lite, prisidėkite aukomis.

A. žymontas.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ DARBININKŲ KNY

GYNAS

Kapenai. Vasario 24 d. orga
nizacijos susirinkimas apsvars- 
;ė visą eilę klauisimų ir išklau
sė pranešimų apie bendrąją pa
dėtį ir iš C. K-to darbuotė 
Organizacija veikia neblogai,— 
vietos draugai nutarė įsitaisyti 
knygynėlį, rūpintis, kad mo
kykla butų atkelta iš 'želionės 
taimo ir kiečiau organizuotis. 
Aptarta ir imamasi priemonių 
aikraščio platinimui sutvarky

ti. Kapėniškiai pavyzdingai at
siskaito su C. K-tu.

Viekšniai. 24. II. įvyko org. 
susirinkimas, bet pasivėlinus 
atvykti C. K. atstovui nfe visi 
klausimai buvo išspręsti. 7 vai. 
vaidinta “Paskutinę banga”. 
Prieš vaidinimą kalbėjo'K. Bie
linis. Publikos buvo daug, va
karas praėjo gerai. . Vaidino 
Mažeikių draugai, kurių tarpe 
matosi ne viena gabi pajėga.

Viekšnių org. draugai turėtų 
artimiausioj ateity aptarti or
ganizacijos ir laikraščio platini
mo klausimus. Tam tikslui rei
kėtų susirinkti tik nagams. 
Viešus gi pranešimus reikia bu
dinai atskirti nuo organizacijos 
dausimų,

Šiauliai. 20 d. vasario įsteig
ta L. S.-D. P. Šiaulių miesto 
organizacijos II kuopa. Įstojo 
4 nauji nariai ir 6 seni nariai'

Šias knygas aukavo Antanas Lin
ge, Chicago, III., Lietuvos Socialde
mokratų darbininkų knygynams.

Kaip mus apvagia 2
Delegatų kelionė į Lietuvą 
Prasikaltimai ir prasikaltėliai 
Politiškas minių streikas 8 
Tikrosios dainos
Valstybė ir socializmas
Ukietystės popieros
Darbininkų priespauda ir jos prie

žastis 2
Susiv. Liet. Amer. Kalendorius
Kaip žmogus gyvena ant žemės
Davatkų gadzinkos
Minykų kunigų darbai Filipinų sa

lose

6
Socializmus ir Religija 
Darbininkų balsas 
Iš širdies .
Nuo ko priklauso žmonijos nuoti- 

kiai
Kunigai, Bedieviai ir Socialdemo

kratai 2
Moters ir politika
Kai-' kunigai rūpinasi darbinin

kais
Pigiausis ir geriausia darbininko 

pragyvenimas
Nekaltas 3
Bevalstybinė draugija
Žemė ir žmogus r
Antroji Adomo pati j
Kas yr’ taip, o kas netaip » - 
Dilgelės
Lietuvių šeimynų istorija 
Anarchistų dora 
Revoliucijos atbalsiai
Laiškai iš kelionės po Palestiną
Moteris ir jos ekonominis padėji

mas
Vakaro pasaka 
Jėzusas Nazarėtėnas 
Aukos karės Dievui 
Komunistų manifestas .2 
Imperelizm-as ir Socialistinė Revo

liucija 2
Tikroji draugija ir dirbtinė 
Socializmas, ir kaip jj jkunyti 
Kūdikių vergija “Laisvoje” Ameri

koje
Naujoji gadynė 16 egz. 
Jaunuoji Lietuva 3 egz. 
Alluma ir kitos pasakos 
Nuosavybė ir darbas 
Sausio devintą 2
Išvogimas iš paviako 10 kanki

nių
Didžiausioji karė Europoje 
“Keleivio” kalendoriai 3 egz. 
Astronomija 
Dainų knygele 
Linksma valanda
Etika
Kardas
Kokia pažanga turi būti
Kaip žmogus ant žemės atsirado 
Jono Biliūno biografija 
Biologija
Kas išganys liaudį
Vokiečių kareivio atsiminimai ka

rės
Kudirkos raštai 2 tomai
Macketh
Darbas .
Lietuvių 'protėviai mažojoje Azijo

je. J <
Siąs knygas aukavo Jonas Vikšris, 

Lietuvos Socialdemokratų darbininkų 
knygynams.

Nuosavybės išsivystymas 7
Amerikos pilietis 9
Apie žemę ir kitus svietus 2
Iš širdies 4
Kada ir kokiu budu gali svietas ka

da nors pasibaigti 2
Pasakojimas apie Septynis pakar

tuosius 4
Darbas 4
Valstybė ir Revoliucija 3
Draugijos ir organizmų Evoliuci

ja 4 i
Kaip padaryti monus 4
Nuo ko priklauso žmonijos nuoti- 

kiai 22
Kas išganys liaudį 3 
Sveikatos 1
Rusų Sovietų! Konstitucija 2
Kas gi tie komunistai 1
Kas yr’ taip, o kas ne taip 3 
Žemaitės raštai karės metu 2 
Iš komunistų programo 1 
Ką kiekviena motina privalo žino

ti 2
Kūdikių priežiūra 1
Kaip kunigai rūpinasi darbinin

kais 1 ,
Socialdemokratų mokslo pamatai 2
K. Marks 1
Kareivis 1
Socializmas 3
Apsireiškimai Atmosferoj 1
Paskaitos iš biologijos ir bakterio

logijos 1
Kaip žmogus mąsto 5
Rymas 1 . 4
Pagavimasis pas įvairias tautas 5 
Kūdikių vergija “Laisvoje” Ameri

koje 2
Vagis 6
Graudus verksmai 1
Prasikaltimai ir prasikaltėliai 5 
Alkohblis ir kūdikiai 1

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

■ e I
Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de

šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THART1C TABLETUS nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė. 

Chicago, III.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

SOCIALISTŲ PARTIJOS
RINKIMŲ KAMPANIJA JAU EINA

Socialistų Partija turi pilnų surašą valstijos ir 
* County kandidatų.

Jei jus nenorite balsuoti už kapitalistų kandidktus — republikonus ir 
demokratus, tuomet jus privalote balsuoti už

Socialistų Partijos Tikietą-Kandidatus
Tam tikslui mes privalome turėti Kapanijos Fondą.

Kiek tame jus galite padėti?
Aš žemiau pasirašęs ..........   prisižadu padėti Socialistų

Partijai laimėti rinkimus 1924 metų kampanijoj.

čia įdedu..............................  S. P. Kampanijos Fondui. v;

Vardas .........     1

Adresas .................................................................
Pinigus galima siųsti L. S. S. Sekretoriaus vardu arba tiesiai 

Socialistų Partijai



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Bal. 3, 1924

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės, šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesų sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės. i

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų daliu. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingu serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bėkitės.

Taigi Dabar Nuo Balandžio 13 Turėsime ir 
Sekmos Dienos Naujienas Kurios Vadinsis

NEDĖLIOS NAUJIENOS
litijuaman Jocius;

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga
biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikių apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musų dailinin
kų veikalų reprodukcijos.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas KL Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt.

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon........................ 3.50

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pu, krautuvėse ir per išnešiotojus.

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedalios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderį:

Vardas ir Pavardž

Adresas

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon.......................  3.50

* Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedalios Naujienas žemiaus paduotu adresu> 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavarde

Adresas
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Ketvirtadienis, Bal. 3, 19ŽI

CHl'.GOS 
ŽINIOS

Naujienų Spulkos nariams
Balandžio 1 d. sueina metai 

Spulkos gyvavimui. 'Malonėkite 
visi Spulkos nariai užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduot 
Sekretoriui mokesčių knygu
tes. Spulkos Sekretorius, ;

V. Mišeika.

Ukrainiečiy Opera *
Ukrainiečių teatras po vado

vybe einamo artistindaininin- 
ko N. Karlašo, stato operą: 
“Zaporožcy za Dtinajem” — 
diek mano Pajlace Thcaitre, 
prie Blue Island ir Roosevelt 
Road, ketvirtadieny, Jbalandžiio 
3 dieną. '

Teatras Suorganizuotas iš 
rusų operos artistų, kurie lošė 
veikalus visoj Amerikoj. Ope
roj dalyvauja žymus artistai, 

kaip Vladimir Svietlov, N. 
Karlas, M. Katajeva ir M. Ku- 
ševski. Opera “Zaporožcy za 
Dunajem” yra istorinė iš Ka- 
terinos Didžiosios laikų, kuri 
išmetė “Zaporožsku sič” ir ieš
kotojai., laisvės pasitraukė jį 
Turkus. Operoj dalyvauja ge
ri artistai ir šokėjai.

V. Cimbalist.

Savo gimimo dienoj rado 
negyvus tėvus-

Vakar Darata Scdlac, 252 W. 
Grantley gat.,» vienuolikos me
tų mergaitė, turėjo liūdną sa
vo gimimo dieną.

šeštadienio vakare Darata su 
savo broliuku pasislėpę kam
putyje tėmijo, kaip jų močiutė 
ir tėvelis gražiai aptaisė jai 
pyragą; puošė jį su gražiomis 
žvakutėmis, kurių ten buvo vie- 
nuoliką. Jie girdėjo, kad ryt 
busią daug svečių, daug kai
mynų ir giminaičių vaikų. Pil
ni džiaugsmo juodu nubėgo 
savo kambarin pasimiegoti iki 
rytojaus.

Sekmadienio rytą Darata 
pabudusi apie 8 vai. greitai bė- 
go papusryčiauti ir prisirengti 
pasitikti svečius. Jos motina 
gulėjo lovoje amžinai užmigu
si, o sale jos gulėjo jos tėvas; 
biskutį toliau buvo pamestas 
surudėjęs revolveris.

Pašaukta kaimynai ir poli
cija, bet nelaimingai paratai 
niekas nepajėgė besutefikti 
džiaugsmo jos gimimo denoj.

Ponas E. J. Sedlack buvo 
komercinis piešėjas, gyveno ge
rai ir pasiturinčiai; tik pasku
tiniu laiku jis apsirgo akimis: 
buvo pavojaus /netekti regėji
mo. Užtai, manoma, kad tas ir 
buvo priešastis tos baisios žu
dynės.

IDA DIRANOFF
Detro.it Symphony Orkestras Solistė ir viena gabiausių Ame
rikos smuikininkių. Ji per ištisus du metu koncertavo po 
Amerikos miestus su garsiuoju tenoru John McGormick. At
eikite jos pasiklausyti. Ji dalyvaus O. Požėlienės koncerte 
sekmadienį, balandžio 6 d. Pilscn Sokol Hali, 1814 S. Ash
land avė. ■ . ’

Lietuvių Rateliuose
0. Poželienes koncertas

Kas yra Požėlienė. šiek tiek 
apie jos dainavimą.

Sportas
TOKIŲ RISTYNIŲ DAR NIE

KUOMET NEBUVO.

♦ fšporto vakaras Lietuvos 
sportininkų parėmimui maž 
daug įvyks apie bal. 29 d. K. 
Požėla praneša, kad tam va
karui jis tokią programą su
taisysiąs, kokios cliicagiečiai 
dar niekuomet nėra matę.

Kas žino, kaip čigonai rita
si?

Taip, taip. Sekamą sekma
dienį, balandžio 6 d., Pilsen 
Sokol Hali (1814 S. Ashland 
Avė.) dainuos O. Požėlienė, 
Karolio Požėlos žmona.

Kaip jus gerai žinote, K. Po 
Ūlos dar niekas neįveikė: stip- 
;jausi ristikai sutirpsta jo ran
kose.

O vienok ir jis tapo nugalė
tas.

Ir nugalėjo jį ne milžinas, 
ne galijotas.

Bet grakšti moteris.
Ir nugalėjo ne spėka, o savo 

malonumu, savo žavCjančia dai
na.

Kas yra ta nugalėtoja?
Tai O. Požėlienė, kuri se

niau buvo žinoma kaipo Olga 
Tobolceva.

Teko iškarpos iš Sibiro laik
raščių skaityti. Visur apie To- 
boldevą-PoJfJicnę su d'idžliau- 

’u pasigerėjimu rašoma.
Jos mokėjimas dainuoti ir 

interpretuoti dainas esąs pa
stebėtinas.

Ji dainuoja romansus — mei
lės dainas. Tokias dainas, ku
rios į širdį sminga, ir kurių 
besiklausant pradedi svajoti...

Tat dabar suprantama, ko
dėl ji Karolį nugalėjo.

Dalyvaus tame koncerte ir 
sidabrinio balso Ivan Dniepro- 
vas, kuris sekamą sezoną dai
nuos Chicagos operoje. Jis yra 
labai geras tenoras. Bet juk 
tai ir patys numanote: be bal
so operoje nedainuosi.

O paskui. Paskui...
Galėsite šokti, kiek tik no

rėsite.
Todėl visi eisime pasiklau

syti koncerto, kur dainuos 
musų mėgiamo Karolio Požė
los žmona. • —K. S—kas.

, O tame vakare bus ir čigo
niškų ristynių.

Bus dar daug ir kitų dalykų, 
kurių chicagieoiams niekuo
met neteko matyti.

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

Į vos žmonės Amerikos
Naujienas labiausia I mėgsta.

L. S. J. Lygos šokiai
Pereitą septintadiienį Mildos 

svet. buvo Liet. So. Jaunuome- 
nėš Lygos šokiai — baloon 
dance. žmonių buvo labai daug 
—kiek tik galėjo tilpti svetai
nėj. Bet tai buvo išimtinai 
amerikiečių-lietuvių ir k. jau
nimas, kuriems vien tik šokiai 
terūpi, tad dėl tos priežastis, o 
ir dėl publikos skaitjjngumo^ 
negalima buvo įvykinti paskelb
to programo.

Tečiaus šokiai buvo tvarkus 
ir visi atsilankiusieji iki sočiai 
pasilinksmino.

Pusę pelno šių šokių lygie- 
iSiai yra. paskirę Tnetuvos moks
leiviams. —žilbarzdis.

Žemaičio parodos lanky
tojai laimės vieną pa

veikslą
Džajilininkas žemaitis dovanoja 

chicagieoiams vieną brangų 
paveikslą. Kiekvienas, kas at
silankys, turės progą laimė
ti.

* H I i -

Dailininko A. Žemaičio paro- 
I doj, kuri atsidarys pėtnyčioj' ir 
tęsis dešimt dienų, busią išsta
tyta daugiau kaip aštuonios- 
dešiml paveikslų. Jie visi bus 
pardavimui, išskyrus keletą, 
kuriuos jau nupirko kai kurie 
žymesni chicagiečiai.

Vieną paveikslą, kaip pareiš
kė dail. Žemaitis, jis dovanojus 
chicagjiečiams dailės mylėto
jams. Tas paveikslas bus pa
skirtas vienam kuriam laimin
gam parodos lankytojui, ku
riam išpuls laimikis. Kiekvie
nas atsilankęs parodoje turės 
progą laimėti.

Chicagietės moterys pa&ike- 
tino veikliai remti Žemaičio 
parodą. Pirmas tris dienas pa
rodos patronesomis apsiėmė 
būti ponios: P. Giraitienė, M. 
Mickevičienė ir A. Nausėdienė.

A. Žemaičio paveikslai, ku
rie bus išstatyti parodoje, vaiz
diną ir Lietuvą ir Ameriką. Iš 
Lietuvos paveikslų kožno akį 

tur būt patrauks Birutės kal
nas, medžią1,is apsodintas ir 
Ruožą upė. Iš Amerikos pa
veikslų, kurių yra daugiausia, 
labai įspūdingi yra “Skaistus 
Vakaras,” “Baltas namelis,” 
“Sylvan Pass,” “Potomaco Ku
kėtas” . ir daugelis kitų.

A. Žemaičio paveikslų paro
da, kaip jau buvo skelbta, pra
sidės pėtnyčioj, balandžio 4 d., 
Transportation namuose, 608 
S. Dearborn St., 12-tas augštas, 
ir tęsis iki balandžio 13 d. kas
dien nuo 3 vai. iki 10 vai. va
kare.

Vakaras Lietuvos našiai- 
čiy nauadi

Kad paremti Lietuvos našlai
čius ir palengvinti jų skurdą, 
balandžio m. 4 d. Wicker Park 
svet., 2040 W. North Avė ren
giamas dįidelisj koncertas, ku
liam dalyvaus žymiausios pajė
gos. Programa bus įdomi ir 
įvairi. Dainuos žinomas Lietu
vos valstybės operos daininin
kas Justas Kudirka, kurio ma
lonų balsą chicagiečiai yra ne
kartą girdėję; dalyvaus taipgi 
ir Birutes choras, tam tyčia 
prie to prisiruošęs. žodžiu tam' 
vakare bus sutrauktos svar
biausios artistinės pajėgos ir 
reikia todėl tilc&t;is» j«>M 
ka bus viskuom patenkinta.

Per vieny dieną įvyko
Mokslo Draugų paskaita.— Mil

dos Teatro bendrovės susirin
kimas. — Juokų Bazaras.

Sekmadienį, kovo 30 d., Ray- 
mond Chapel buvo Mokslo Drau
gų paskaita. l)r. Biežis buvo 
prelegentu; tema buvo širdies 

i istorija.
Pirmininkas, aiįv. Jurgelio

nis perstatė, Eugeniją Grušaitę 
paskambinti pianu. Eugenija 
puikiai paskambino gražų, kle- 
sinį kavalkėlį, kuris labai pati
ko visiems. P. Jurgelionis pa
gyrė ją sakydamas, kad iš jos 
bus didi pianistė, švelnaus, ma- 

i lonaus skambinimo pianu.
Dr. Biežis nurodė kad emfi- 

jozai neturi širdies, tik dides
nes knygeles. Širdis išsivys
tė evoliucijos keliu. Rodė ir 
piešimus: emfi.fozų, žuvies, 
varlės ir elegatorių (krokody- 
lių). Vėliaus dr. Davidonis at
nešė ir žmogaus širdį. Visus nu
stebino, ši paskaita ir žmogaus 
širdis. ;

širdis sugenda nuo nesveikų 
dantų, tansulų ir nosies ligų.

Dr. Davidonis visą paskaitą 
pazalatijo: nupiešė širdį su jos 
kamaraitėmis ir kitais organais 
prie širdies. Tai buvo žingei- 
džiausia prelekcija> kuri stebi
no klausytojus. Verta šią pa
skaitą atkartoti kitoje miesto 
dalyje, kad supažindinti visus, 
kaip ligonius, taip ir sveikus su 
širdies veikimu. 

* *
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Pirmoj vai. po pietų, šv. Jur
gio svetainėj įvyko Mildos te
atro bendrovės dalininkų sufei- 
rinkimas.

Susirinkimą atidarė J. Kulis, 
nes pirm. St. Yuška sirgo. Tvar
kos vedėju išrinktas Motiejū
nas. Raštininkas J. Klastaus- 
kas skaitė protokolą. Proto* 
kole pažymėta apie išgelbėjimą 
Mildos teatro bendrovę nuo ke
lių žmonių užgrėbusių bendro
vę į savo rankas; apie skriau
das bendrovei, apie Eli j ošiu su 
A. Evaldu.

Komisijos narys,' J. Kulis ra* 
portavo, kad jau gavo iš Spring- 
field’o visas nufotografuotas 
poptieras su visoms rezoliuci
joms, nuo Mildos ’ pradžioj ikį 
tai dienai. Esą, bendrovė turi 
tarpe savęs raudytis. Už šia^i 
popieras užmokėjęs $14.50.

Kazlauskas raportavo, kad 
dabartiniai valdytojai pasiuntė 
į Springfieldą rezoliuciją, kad 
buvo duota žinia visiems dali
ninkams prieš 10 dienų, kad 
sumažinus board direktorius; 
kad J. Artmanavičius turėjęs 
serų už $3900.00 neužmokėtais. 
Užmokėjęs buvo už $2,4)00.00 
Šerų. Esą, nėra žinoma kas tu
ri tuos neuŽmokėtuš Šerus, kuo
met jis visus Šerus yra parda
vęs. Sakė, kad už sumažinimą 
board direktorių bal'sav'ę du 
trečdaliai šeriiuinkų. Pasirašęs 
po popierom yra Evaldas. Jis 
pasigyrė, kad turįs lauke ir 
adv. Benson, kuris įkčrporavč* 
“Vilnį” ir “Worker’į”. Kiti ko
misijos nariai pakartojo ir pa
tvirtino tai.

J. Kulis nupiešė, jo vadina
mos, ėlijošiaus klikos darbus. 
Sakė, kad jie atbulai sakę vals
tijai. Jis liepė pakelti rankas, 
kurie negavo pakvietimų į meti
nį susirinkimą. /.Pakėlė rankas 
37 žmonės, šaukė, “ar kas ga
vote už kvietimus į 4 dienas vė
lesnį susirinkimą”! Nieks ne
pakėlė. Sakė, kad juos pravar
džiuoja, vadina fabrikantais. 
Jis sakė: “beturime mes Mil
dos, nes šaika užgriebė”. Audi
toriui, Varkalai užnlokėj)o<, 
$100.00 daugiau. Buvo čekių 
išrašyta, bet nepasakyta už ką.

Klastauskas pranešė, kad 
jam sakę: “Skuskite mus, pini
gų ižde yra”.

Atėjo adv. Benton ir atsaki
nėjo ant klausimų. Jis sakė, 
kad negalima traukti bendrovę 
teisman, tik negerus board di
rektorius.

Klastau skas įnešė, kad į ga
lio t komitetą įsu advokatu pa
trauki pas Master in Chancery 
dėl išgavimo knygų ir visko iš
tyrimo. Kazlauskas agitavo, 
kad sumest kiek nors pinigų 
kaštams padengti ir pats padė
jo $5.00. Vieni metė mėtė dau
giau, kiti mažiau.

Iš komisijos rezignavo J. Ku
lis ir Dočkus; išrinkta jų vie
ton Jurgis Žakas ir Jonas Moc
kus.

t
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Vakaro, Dievo Apveizdos sve

tainėj, Draugyste Apvaizdos*, 
Dievo No. 1 turėjo jomarką, 
arba juokų bazarą.

Programas buvo gana žingei
dūs. Stygų orkestras po vado
vyste p. A. Račkio suskambino 
Lietuvos himną —' Lietuva tė
vynė musų. Buvo vaidinta 
“Ęe šulo”, vieno akto komedi
ja. Jurgį vaizdavo Ig. Gerkan- 
tas. Marė jo žmona buvo p-ne 
U. Žukauskienė. Sofija — p-lė 
Neliė Kazlauskaitė. Burbulis — 
A. Rukštela. Julė, tarnaitė — 
p-ne Vaitukaiitienė.

šis juokingas veikalas vaiz- 
dintas gerai. Kiekviena ypata 
puikiai tiko rolėse.

“Gamta ir vargdienis” natū
raliai suvaidino f). A. Rukštela 
ir p-ne U. Žukauskienė. Gamta- 
buvo labai puikiai pasirėdžiusį, 
aukštai stovinti, tad išrodė lyg 
ore kabanti; .vargdienis, tai ge
resnio ne būt negalėjo, ypač 
balse.

Vaidinta viena iš juokingiau
sių farsų O S. S. Čia tai jau bu
vo galima matyt lošėjų gabu- 
bus. Soceru buvo p. A. Rukš
tela. Jis buvo puikus toje ro
lėje. Marė, jo žmona' — p-ne 
Vaitukaitienė, ir puikiai atrodė 
tiko tai rolei. Stasė, jų duktė 
buvo p-lė N. Kazlauskaitė. Jos 
ypatybė gražino ir puošė šį vei
kalą ji vaidino puikiai. Anupras, 
Brazilijos spekuliantas buvo p. 
A. Bačkys. Sunku butų rasti 
geresnį kvailį; jis Ihše -pagirti
nai. Otto, tepliorius — p. St. 
Bačenas labai tiko, ypač, kuo
met mylavosi su Stase: pora 
kai tvora, net gražu žiūrėti. 
Senbergas, kaimynas, buvo p. 
J. Žukauskas. Jis buvo labai 
rimtas, tarsi tikras biznierius. 
Savo užduotį atliko gerai.

Šių veikalėlių reikalais ir kok
tumų prirengimu pasidarbavo 
p-ne U. Žukauskienė. Ji kaipo 
artiste mokėjo viską tinkamai 
prirengti ir šiame vakare buvo 
žvaigždutė. •

(Tąsa ' ant 8-to pusi.)

Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

/skinių kainos žemesnės ksip 
pas kitus.

Dr. Serncr O. D.
3333 So. Hatated St., Chicago, UI. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedaliomis nuo 10 iki J

PURITAN 
MALT

Stovi pirmiausia minty 
tų kurie pažysta.

Stipriausias, 
Turt»in glaustas

Padarytas iš parinkti/ 
n’ežių. Virš 4,500,- 
000 kianų parduota pe- 
i eitais metais.
“Augfičiausios Rųžios” 

Geriausios Pasekmės
Dviejų rųšių — Plain 
Puritan Malt Extract

• su 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puntm Iiop- 
Flavoreil Malt Stlgar 
Syrup.

PuriTan
t^cNr

'Highett duatity"

LIETUVIS 
AKIŲ SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
tno skaudamą akių karšti atitaiso 
kreiva’s akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose ab- 
sitikinruose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. .

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

Phone Bonlevaro 7589

Lietuvių Dentistas patar- ,
n aus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. * Su nuus> 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojamą visą savo darbą, ii 
Žemas musų kaihas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatat

1545 West 47th bJreei, 
Netoli AaUland Avė.

A1A

PBANCIŠKUS SUKEVIČIĄ
Mirė Balandžio 1 dienoj, 1924 

nv., sulaukęs amžiaus 44 metų. 
Velionis paėjo Antanavo kaimo 
Girkalnio vals., Raseinių ap. 
Paliko moterį Julijonų ir dukre
lę Stanislavą 7 mėnesių senu
mo, seserį Prancišką Adomavi
čienę.

Laidotuvės atsibus balandžio 
4 d., 8:30 ryto' iš namų 2821 
Emerald Avė. į Šv. Jurgio baž
nyčią iš tenais į /Šv. Kazimiero 
Kapines. Giminės, draugai bu
kit malonus dalyvauti laidotu
vėse.

Liekamės nuliūdę
Moteris ir dukrele.

f----------------------------- -----------------------------------

Physicai Therapy 
Institute

DB. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir J)e operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Unfversal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare. 
’Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951____ _____________________ -

ELEKTRA
ftviesą ir pajiegą suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi dirb- | 

tuves. Cash arba ant iimokSjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101, 1S92. Chicn^o. E

APSISAUGOKIT NUO 
PLĖŠIKŲ.

Mes padarėm naują išradimą 
užrakinimui langų iš vidaus pu
sės. Tamsta, naktį gulėdamas, 
gali laikyti atvirą langą, o iš vi
daus bus užrakintas taip, kad iš 
lauko nieks negaės lango atida
ryti. Tamsta miegosite nesibi
jodami plėšikų ir turėsit savo 
kambary šviežio oro, kas žmo
gaus sveikatai labai reikalingas. 
Tas musų išradimas dar tik pir
mas yra Amerikoj, ir Washing- 
tone Amerikos Patentavimo De
partamente yra pripažintas už 
geriausį išradimą •ir užpaten
tuotas. Mes dabar pradėjom 
išdirbti tą musų išradimą ir jau 
gauname šimtais užsakymų kdž- 
ną dieną. To taip svarbaus 
langų rakto kaina yra labai že
ma: dėl vieno lango tik 50c., o 
dėl 12 langų, tai yra tuzinas va
gies saugių raktų kaina $4.00. 
Siųskite užsakymus kartu su 
pinigais, o aplaikysit tuos taip 
jums reikalingus langų užrak* 
čius. Pinigus galite siųsti regi
struotam laiške arba money or
deriu. Musų adreso nenumes- 
kit, nes mes daug neskelbsime 
laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams 
geras nuošimtis.
J. Waitch and F. Lasevich Co. 
2219 Penn Av., Pitteburgh, Pa.

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

operacijų
4647 So. Halsted Stą

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

> ■ V X,

C. XUCIŲS D. c., rti. 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 
fcez. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatps.
Daugybe žmonių yra varginami 

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

JOHN MIŠKE
Karpenteris, budavojame nau
jus namus ir taisome senus.

Atsišaukite
JOHN MIŠKE

4145 S. Maplewood Av. Chicago.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prię musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
t namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 141h SUZ 

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8228
Res. Phone Cicero 6272

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

CLAY AWAY THE YEARS
Appiy Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderfu) 
difference in the eolo*- and texture of the 
skin $
Guaranteed to do thesedefimte things for 
the face or money refunded« Cledr rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth
You can obtain regular sizes fronryour 
favorite toilet counter It not, send thi» 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories. 
IncLanapolis, Inaiana. for trieil

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

Pasiskubinjkite 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 gi
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 
ĮVulčtimiein p—i, visus Uo-
•ku mentus.

Detro.it


NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Bal. 3, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

ir gražiai

buvo pui- 
. nakvynė,

Pasakė eiles jauna mergaitė, 
ėugenija Mažutaitė. “Jausk ir 
mylėk” jai labai sekėsi, rodosi 
kad tas tiesa. Ji buvo drąsK, C 7 
rankutėm mosavo 
kalbėjo.

Paskutinis punktas 
kiausias, tai Čigonų

. tautiškuose kostiumuose, kurį 
išpildė Stygų orkestras. Gražu 
žiūrėti kai čigonėliai prie ug
nies verda sau pietus, kalbasi ir 
skambina gražias meliodijas. 
Vėliaus viena čigonėlė — p-le 
Helena Balke gražiai, mikliai ir 
linkisir^ai pašoko rusišką kazo
ką. Helena yra gabi mergina 
ir gera lošėja ir šokėja. Du me
tai atgal ji vaidino svarbias ro
les Šiaulių gimnazijos persta
tymuose. Du metai Amerikoje, 
bet angliškai gerai kalba, rodo
si kad čia augusi.

Šis numeris buvo gražiausias 
ir jis užartavojo vakaro progra
mą. Publikai labai patiko ir 
jie teikė jiems aplodismentų 
daugybę.

Orkestrą susideda iš gerai iš
silavinusių. Kai kurie jau skam
bina balalaikas per daugelį me
tų. Orkestroj dalyvavo: A. 
Bačkys, A. Rukštela, p-ne U. 
Žukauskienė, seserys Kazlaus
kaitės ir Helena Blake.

Publikos buvo neperdaugiau- 
siai, bet vaikučių, tai apšČiai. 
Jie prastai elgėsi: bėgioja, rė
kavo, apgulė net sceną. Nors 
buvo pralomi sėstis bet ant že
mės susėdo prie pat pagrindų 
prie kojų lošėjų. —Reporteris.

ŽEMAIČIO PAVEIKSLŲ 
PARODA.

us menų ir 
reikalinga

buvo gar-
4 d., 3 vai.

Transpor-

Kovo 31 Eltos name įvyko 
Žemaičio paveikslų parodos 
komisijos susirinkimas. Susi
rinko apie desėtkas 
aptarė kas parodai 
turėti.

Paroda, kaip jau 
siutą, atsidarys bal. 
po pietų, dideliame
tation name, 608 So. Dearhorn 
St., 12-tam augšte.

Parodos komisija ir pats dl. 
A. Žemaitis dirba sušilę, idant 
surengus gražią paveikslų pa
rodą. P-as Žemaitis žada pats 
parodoje bubi ir kiekvienam 

maloniai paaiškins dailės pras
mę bei vertę.
Boto Žemaitis užprašo draugi
jas bei kliubus surengti paro- 
don ekskursiją. Ekskursijai 
laikas butų geriausias bal. 12 
dieną, t. y. šeštadieny po piet. 
Ekskursin inkams jis apsiima 
duoti pamoką dailės srityje.

Koresp.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prtsiraiytl 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyl 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka, 
1739 S. Halsted St.

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivėluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilią,

LSS VIII Ra j. Sekr.

North Side. Lietuvių Rytinės 
žvaigždės P. ir P Kliubo susirinkimas 
įvyks balandžio 3 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė., 8 vai. vakarei 
Visi nariai kviečiami dalyvaut, nes 
daugybe svarbių reikalų.

Nut. rašt.

Ukrajinų Teatras, po vadovyste ge
rai žinomo Operos Artisto N. Kar- 
lash, muzikos mylėtojams bus per
statyta trijų aktų opera “Zaporožec 
Za Dunayem” Ghckman’s Palace Te
atre, Blue Island Avė. ir Roosevelt 
Rd., Ketverge, Balandžio 3čią dieną, 
1924. Dalyvauja šie žinomi grand 
operos daidininkai: N. Karlash, W. 
Svetlovv, M. Kitaeva, M. Kushlevski. 
Namų talentai: St. Zimbalist, D. Ata- 
manec. Pradžia 8:30 vai. vakare. 
Tikietai 88c., $1.10, $1.65 ir $2.20. 
Ukraijinų teatro choras (U. T.), Or
kestrą, šokėjai ir šokėjos. Kiekvie
nam bus verta pamatyti

Managementas.

Melrose Park, III. — Pranešimas 
Melrose Parko draugijoms: L. T. D-tė 
K. Algirdo rengia išvažiavimų nedė
lioj, birželio 29 d., 1924, Edison gi
riose. Malonėkite nerengti pikniką 
ant tos dienos kitos draugystės.

— Ant, JaainskM*

Koncertas Lietuvos Našlaičių Nau. 
dai,’ rengia North Sidės Lietuvių 
Draugijos, Balandžio-April 4 d., Wi- 
cker Park svet., 2040 West Nort Av., 
arti Milwaukee ir Robey gat. Pra
džia 7:30 vai. vak. įžanga 50 centų. 
Programas bus įdomus, nes dalyvau
ja žymiausi artistai: Birutės choras 
su visomis žvaigždėmis; Justas Ku
dirka, Lietuvos valstybės operos te
noras; ponia Nora Gugienė, pasižy
mėjus lyrišku balsu daininkė; p-lė 
Hellen Jenciek, pianistė; p-lė Aldo
na Rugis, klasiško sporto mokytoja; 
Jonas Čepaitis, pasižymėjęs dainin- 
kas tenoras; Pirmyn choras; Karolis 
Požėla lietuvių čampionas su savo 
draugais; p. Žadeikis, Lietuvos kon
sulas; p. Valančius, Unieversal State 
Banko kasininkas ir advokatas T. 
Kučinskas. Visi programe dalyvau
ja veltui. Visas pelnas eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visuomenę 
skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

L. S. A. 134 moterų kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, ba
landžio 3 d., 7:30 vai. vakare Mc- 
Kinley Parko svet., prie 39-tos ir S. 
Western blbd. Visos narės malonė
kite susirinkiman būtinai atvykti, nes 
yra labai daug svarbių reikalų aptar
ti. Taipgi bus balsuojama S. L. A. 
Centro Valdyba. — Sekretorė.

p. O. Poželienės ir Rusijos Operos 
kuris įvyks 

dieną Pilsen 
Ashland Avė. 
nusipirkti bi- 
kad vietų ne- 

Tam koncertui bilietai

Dainininkų Koncertas, 
nedėlioj ,balandžio 6 
Sokol Hali, 1814 So. 
jau nebetoli. Liukas 
lietus. Sale nedidelė, 
pritruktų, 
parduodami sekančiose vietose:

Naujienų ofise, 1739 S. Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.

Simano Daukanto Draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
Balandžio 6 d. Mark White Squire 
svetainėje. Kviečiame narius kuo- 
skaitlingiausia lankyti susirinkimus 
ir daboti draugijos reikalus, taipgi at
eidami neužmirškite atsivesti ir nau
jų narių, norinčių įstoti į šią draugi
ja. — Valdyba.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, balandžio 4 
d.. 8’val. vak., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St.

Nariai ir norintieji Lygon įstoti 
kviečiami susirinkiman atvykti.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Kooperacijos, 
valgomų daiktų krautuvės, visuotinas 
šėrininkų susirinkimas bus balandžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje, 49 Ct. ir 14 St. Ma
lonėkit visi atsilankyti.

Taipgi katrie negalėsit būt ant su
sirinkimo, tai prisiųskit savo antra
šus dėl nut. rašt. J. Tarvid, 1334 So. 
48 Ct., Cicero, III.

Operetė “Birutė” stato Bijūnėlis, 
nedėlioj, balandžio 13 d., Meldažio 
svet. — Komitetas.

“Pabaigtuvės”, dviveiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Roseland. — Balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 st. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas. Jame bus 
svarstomi svarbus bendrovės reikalai, 
todėl visi šėrininkai ir šerininkės 
esate kviečiami atsilankyti į tą susi
rinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, L.D.N.B. sekr.

Burnside. — S. L. A. 63 kp. mėne- 
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, ba
landžio 4 d., svet. prie 1036 E. 93 St. 
ir Dobson Avė, 7:30 vai. vak.

Visi nariai pribukite, yra svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo ir bus rinki
mai Centro Valdybos. Turite pribūti 
ir padėti išrinkti tinkamą valdybą. 
Taipgi atsiveskite naujų narių prisi- 
rašimui Sekr. B. Barniškis.

Melrose Park, III. — L. A. U. Kliu- 
bas rengia išvažiavimą nedėlioj, bir
želio 22 d., Edison giriose. Malonė
kite kitos draugijos nerengti piknin- 
kų tą dieną. — Ant. Jasinskas.

S*. L. A. 109 kuopos susirinkimas 
ivyks penktadieny, balandžio 4 d., 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai yra 
kviečiami būtinai atsilankyti, nes 
apart kitų reikalų bus balsavimas na
rių j Pildomąją Tarybą. Rinkimas 
yra svarbus ir būtinas reikals vi
siems dalyvauti. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Petro, 

Apocenkos, kuris pirmiau gyveno 
Brooklyne. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas duokite man 
žinoti.

Atsišaukite
KAZIMIERAS APOCENKA 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sunaus Kazi
miero Ačo. Du metai atgal prasiša
lino iš Royalton, III. Jis pats ar kas 
žinote, malonėkite pranešti.

IGNACAS AČAS, 
1223 W. 112th St. 

Chicago, III.

kuri 
Ji gy- 

Čia yra jos pa
prašyčiau serantoniečių

ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU mano brolio Vladis

lovo Narvillo, paeina iš Kaltinėnų pa
rapijos, Kauno rėd., Gedminiškčs 
kaimo. Apie 20 metų Amerikoj, yra 
gyvenęs — Westville, Bush/Ul., Janh- 
onson City. Girdėjau, kad turi per
mainęs pravardę kaipo Barinski. Bu- 
čia labai dėkingas kas praneštų. Jo 
gyvenimo vieta man būt gan geisti
na. Jį pamatyt, nes per 20 metų dar 
nei karto nesimatėme. Aš taikaus 
apmokėti iškaščius už pranešimą. Aš 
esu vaistininkas, mano vaistynė ran
dasi:

STANISLOVAS NARWILLAS 
4618 So. Western Avė. Chicago, 111.

MOTERŲ
JAUNA mergina mokanti ge

rai ir greitai rašyti reikalinga 
adresavimui laiškų Naujienų 
ofise. Darbas vienai savaitei. 
Galima dirbti ir vakarais. Kreip
kitės į Naujienų ofisą, 1739 So. 
Halsted St. Kauskite Mrs. Jur
gelionis.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

Jėškau našlaitės-mergaitės, 
ketino pas mane atvažiuoti, 
vena Scranton, Pa. 
veikslas.
tuojau suteikti man jos adresą.

DR. J. A. BERTAŠIUS, 
3169 So. Union Avė., Chicago, III.

_________

JIEŠKAU Kazimiero Kurkąuskio 
girdėjau, kad gyveno Roseland, 111. 
Turiu labai svarbų reikalą, 
atsišaukti arba kas žinote 
kit į

Meldžiu 
praneš

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. 

No. 95.

ĮVA1RĮJS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — ihaliavoti, 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 darbų, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: •
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI didelė Grocemė — 
labai gerai biznį daranti, tirštai lie
tuvių ir visokių tautų apgyventa vie
ta. Geri pikčeriai, daug stako, par
duosiu už $2700, verta ir siūlyta 

Atsišaukite greitai.
6002 So. State St. 

Englewood, III.

Namai Žemė
$3500. Bargenas. Ir kas tai yra tik

ras bargenas?

REIKIA patyrusios merginos 
pardavinėtojos į dry goods krau
tuvę, kuri gali kalbėti lietuviš
kai ir lenkiškai. H. and M. Dry 
Goods Co., 4608 So. Ashland 
Avė. Tel. Blvd. 3057.

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tessen, netoli Jackson Parko ir prie 
pat didžiausių mokyklų, kito, tokio 
biznio nėra per du blokus; yra kam
bariai dėl gyvenimo, pigi renda.

Atsišaukite
1413 E. 58 St., 

Tel. Fairfax 2619

Ar, kad1 Jonas nusipirko, nuo 
musių lotą ir pastatė ant jo 2 
augštų po 6 kambarius namą už 
11 ar 12 tūkstančių, o paskiau 
tą namą pardavė Petrui už 13 
ar 14 tūkstančių.

Jurgis užtikęs pagarsintą bat- 
geną užmoka Petrui 1!> ar 16 
tukstasčių už tą patį namą ir

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 beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, francuzi.Škos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolų kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

REIKIA merginos pagelbėti 
prie namų darbo, tiktai prasto
mis dienomis. Pageidaujama to
kia kuri gyvena pietinėj daly 
miesto. J. H. Harris, 6452 So. 
Kockvvell St.

JŪŠKAU moteries prie namų 
darbo.

Atsišaukite, greit
Tel. Brunswick 6535

REIKIA OARBININKĮ
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR I VYRŲ ir MOTERŲ

Mes turime savo stake pilną pasi----------------- -------—- ---------------------
rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau- REIKALINGAS partnerys j restau- 
sių iki didžiausių ir puikiausių, su ranto biznį. Vyras ar jauna mote- 
gražiais užpakaliniais barais. Jei ris. Geistina kad butų nevedę. Vi
jus turite saldainių ar aptiekos biz- sai mažai pinigų reikia. Savininkas 
nį ir norite pertaisyti savo biznį tur kitą biznį.
arba naują uždėti, mes kviečiame at- Kreipkitės 
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti Naujienų Skyrius,
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 3210 So. Halsted St.
lengvais išmokėjimais, greitas patar-1 No. 92
navimas.

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Miller

REIKALINGAS virėjas, cook, vy
ras arba moteris, į restauraną; kad 
butų geras darbininkas. Alga gera.

I CTnrnPKrvc'r# I Atsišaukite kuogreičiausiai.Tnjų sto^SE^tai^as ' 1™ VENCKUS

I |
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- ' 7^
džiausią ir geriausia stogų dengimo REIKALINGA keletą švarių vyrų 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos bei moterų, nuolatiniam bei vakarais 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne darbui prie Insąrance Co. Duodama 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., labai geras kontraktas su geru pel- 
Phone Lavvndale 0114. nu.

CHARLES PABROVVSKI be^Ži’S VietU ChiCag°S’
GRAVEL ROOFER P

Padirbame ir taisome visokius sto- CENTRAL STATE LIFE INS. CO. 
gus. Prirengiame, shingles. Ir dir- J. K. Uktvcris District 
bame metalinį darbą.

Tel. Pullman 7958 ' 32o5 ęo, Halsted
Ofiso valandos nuo 8 ryto iki 7 vakare “ lubos

11716 S. Michigan Avė. Di nu0 8 jki 1(| _
Kensington, Iii. nuo c iki g.

Manageris
St.

vakarais

ISRENDAVOJIMUI RfcIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosemė su visais parankumais. Yra 
trokas, pigi renda. Nepraleiskite ge
ros progos. Priežastį patirsite ant į dar priperetą visokių gyvūnų, 
vietos.

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Ilgas li- 
sas. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 So. Halsted $t. Box 464.

PARSIDUODA i’estaurastas 
geras biznis daromas, priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukit.
6343 So. Westem Avė.

Ir tas namas per rankų rankas 
išėjęs, kaip čigono kumelė.

Argi nelaikąs butų apsilenkti 
su visokiais skiepais. Ir kam- 
gi kitam atiduoti 3 ar 4 tūk
stančius. Argi jūsų kišeniui 
jau nėra vietos?

Penki naują kautą, perki nau
ją kepurę, kodėl pamiršti nusi
pirkti naujus namus.

ŠTAI TAMSTAI

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučemes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz- . 
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
nTainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

t

EXTRA
Parsiduoda restaurantas grei

tai ir pigiai. Lysas 3 metams.
Kreipkitės

6339 So. Central Avė.
, Clearing, III.

PARDAVIMUI grosernė, nau
ji įrengimai, garu šildoma,ilgam 
laikui lysas, pigi renda, šviežias 
stakas, prie mokyklos. Parda
vimo priežastis, kitas biznis. 
Bargenas. 1928 W. 35th St.

PARDAVIMUI grosemė, se
na įstaiga, parduosiu su namu 
arba skyrium vieną krautuvę 
arba mainysiu.

TONEYS,
3600-3602 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė fruktų ir 
visokių smulkmenų krautuve. Vieta 
išdirpta ir .bį/jm, eerą visados galima 
daryti. Nupji%šil pigiai, arba mai
nysiu ant automobilio, loto, lysas 3 
metams, 4 ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
3407 Wallace St.

ANT rendos vieta dėl krautu
ves, kaip tai drugstoriui, bučer- 
nei ar šiaip bile krautuvei ant 
VVestside 2065 W.Coulter St.At- 
sišaukit pas savininką 1444 So. 
51 Avė. Tel. Cicero 147

VYRŲ

J1ESK0KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU 5 ar 6 kamba

rių 18tos gatvės apielinkėj. Kas 
tokius kambarius turite, tai 
praneškite. Canal 6025, A. Ma
siulis.

REIKALINGAS kambarys dėl vai
kino, prie mažos šeimynos apie 18tos 

kadgatvės apielinkėje. Geistina, 
butų su valgiu.

Praneškite laišku.
T. BEVIS,

4230 Grand Blvd.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA ruimas 

dėl 2 merginų arba 1 našlei ar 
gyvanašlei su valgiu ar be 1535 
N. Paulini St. ant 3 lubų iš už
pakalio.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos dėl prižiūrėjimo 
dviejų vaikų ir namo. Taipgi rei
kalinga virėją į valgyklą. Atsišau
kite kuogreičiausiai šiuo antrašu: 

Wm. Balnis
1444 Wentworth Avė.
Chicago Heights, III.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo. Dar
bas ant visados, valgis ir butas. 
Maža šeimyna. Gera alga. 
Kreipkitės į Naujienas, Box 469

REIKIA 6 moterų sortavimui 
regsų. Gera alga, nuoat 
bas.

Atsišaukit
1442 Blue Island Avė.

■

dai*-

REIKALINCtAS lietuvis ki- 
nematographas (judomų pa
veikslų ėmėjas), atsišaukite per 
laišką arba ypatiškai. Chas. S. 
Urban, 3856 Archer Avė., Chi
cago, III.

REIKIA gero bučerio, darbas 
yra pastovus, atsišaukite greitu 
aliku.

4911 W. 14th St.
Cicero, III.

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
prie valymo kambarių ir grindų plo
vimo; valgis ir kambarys. Mokestis 
pagal darbą ir sutarties. Katras 
munšainą geria, tegul neatsišau- 
kin

1606 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 4-rių pasažierų au

tomobilius (sport model), parsiduoda 
už gana pigią kainą. Taipgi turim 
pardavinrui troką 2-jų ir pusės 
Kam reikalinga atsišaukite 

WM. DOMBRAUSKAS 
817 W. 34th St., 

Phone Boulevard 9336

PARDAVIMUI

tonų.

GROSERNE ir bučernė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros, tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cąsh regiąteris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La
bai puiki proga kam* nors. Parduo
siu už $1350, yra verta $2000. 
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite
3649 So. Ashland Avė.

Pa

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 nvu- 
Paliktazikos rolių ir piano liampa. 

erautuvėj pardavimui už $145.
1389 Mihvaukee Avė.

1 augštas

PARSIDUODA Lunch room 
gera vieta, sustojimas draivė
rių ir netoli dirbtuvių.

Naujienos
1739 S. Halsted St. Box 468

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geroje vietoje, daug stako, geri 
įrengimai, pigi renda, 2 metų lysas. 
Atiduosiu už $2900; verta $3500. Ge
ra priežastis pardavimui.

Atsišaukite
6105 Ellis Avė.

PILNAI užbaigtas, beveik naujas 
3 tubes radio ant pardavimo. Kai
na $120.00; parduosiu už $70.00. •

Pašauk
Drexel 1561 

tarpe 6 ir 7 vakare

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

šitie lotai šią vasarą parsiduos ne 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

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

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

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

ŠTAI KUR BARGENAS 
TOWN OF LAKE 48 GATVĖ 

Namas su bizniu $7000.00.

BRIDGEPORT 
pagyvenimų namas, apačia6

garu apšildoma. Biznis prieky. 
Prie Šv. Jurgio Bažnyčios $19,- 
000. Mažas Įnešimas.

** *
Muro namas, neša virš $3,300, 

$28,000. Duoda antrus morgi- 
čius. šis namas randasi pačioje 
Bridgeporto širdyje. Ant 
namo į metuš laiko galima 
dirbt didelius pinigus.

Del patesnių informacijų 
Klauskite

J. K. UKTVERIS, 
3235 So. Halsted St.

2 lubos

šio
už-

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

4nuo 3 iki 
mūrių pla-

ant kurio sučėdysi 
tūkstančių dolerių 
nais. Padalyti savo gyvenimą 
taip gražų yra labai lengva. 
Mes priimame labai mažus įmo- 
kėjimus ir parodome tamstai, 
kaip lengva įsigyti savo namą, 
atidedant po keletą centų kas- 
dies. Neužmirškite, kad tai 
butų tamstos didelė klaida, jei 
praleistumėt šiandien šias dide
les progas. Todėl šiandien tei
raukitės, kad rytoj nebūtų 
vėlu. Atsišaukite tuojaus.

ADAM MARKŪNAS, 
GeneraJis Masageris 

800 First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St., 

Tel. Randolph 7400
Del parnkumo galite kreiptis 

prie šių musų atstovų ir pilnai 
jiems galite pasitikėti.

V. M. STULPINAS 
3311 So. Halsted StJ 

Tel. Yards 6062 
P. DUBICKAS, 1 

2151 So. Leavitt St., 
Tel. Canal 2391

PARDAVIMUI 1-2 flatų frame, 
2-6 kambarių flatai ir 1-2 flatų me
dinis, turi 3 kambarius, lotas 75x125, 
elektra, kieto medžio grindys, pečiu
mi šildomas, gerame padėjime, netoli 
47 St. ir Union Avė., kaina $12,500.

EDWARD J. BRADY, 
5457 $o. Halsted St.

NAUJAS NAMAS 10 FLATŲ
Netoli nuo 63 St. $10,000 pinigais, 

įplaukos apmokės kitus, 2-5, 2-4, fur- 
nace šildomas, knygynas, plieno kon
strukcijos, kampinis.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

t

per-

KAD užbaigus namų reika
lus, 1—3 aukštų kampinis mū
rinis namas ir * skiepas, 1—2 
augštų namas ir skiepas; Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš- 
tas 2900 So. Union Avė

PARDAVIMUI IN LYONS
6 kambarių namas, 50 pėdų lo

tas ...v......... ........................ $5000
5 kambarių namas 45 pėdų lo

tas, ..'................................. $3500
Lotas 47 pėdų, pastatysime namą.

S. T. ATKINS,
7940 — 47 St., Lyons, III.

N. E. kampas Joliet Rd.

NOKINTIEJI parduoti arba 
mainyti

NAMĄ,
LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNĮ

tai poduokit i
REAL EŠTATE 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

EXTRA! EXTRA
J 15 dienų turi būti parduotos tos 

farmos, už pusę kainos.
80 akrų geros žemės, arti miesto, 

10 kambarių stuba, geros bamės, 4 
arkliai, 5 karvės, vištos, kiaulės, pa
dargai $4000, įmokėti $2000.

80 akrų, upė bėga, sodas, miško, 
arti miesto, barnė 36x46 nauja, ver
ta šiandien $1900, stuba 7 kambarių 
ir kiti namai, kaina $2600, be gyvulių 
įmokėti $1100.

160 akrų, geri budingai, gera žemė, 
2 mylios nuo miesto, 2 arkliai, 6 kar
vės, vištos, kiaulės, padargai, viskas 
$7000, įmokėti $3000, 60 akrų apsė
ta, budinkai, gera žemė, $1800, įmo
kėti $800.

Klauskite
P. D. ANDREKUS 

Pentwater, Mich.

NAMAI — FARMOS — LOTAI

NEGIRDfiTI BARGENAI SOUTH 
SIDE

2 FLATŲ naujas mūrinis narnos,
5 ir 6 kambariai, visi įtaisymai ir 
garadžius; ant dviejų lotų statytus. 
Kaina $13,500; randasi ant 62 ne
toli Kedzie Avė.

2 FLATą naujas mūrinis namas, 
8 metų senumo po 6 kambarius; 
garu apšildomas, mūrinis gara 1- 
žius. Randasi ant 64 netoli Western 
Avė. Kaina $12,500.

3 FLATŲ mūrinis namas po 5 ir
6 kambarius. Elektra ir maudynės, 
aukštas cementuotas skiepas. Kai
na $9,900.

2 FLATŲ po 6 kambarius, elekt
ra ir maudynės. Kaina $6.500.

10 FLATŲ ir 4. Storai, kampinis 
mūrinis namas; rendos $300 i mė
nesį. Kaina $22,500.

2 FLATŲ bizniavus namas sif vi
su bizniu. Reikia įmokėti $1200.

Pirkti, parduoti arba mainyti 
namus, lotus, farmas arba bile ko
kius biznius kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

Pranešam Chicagos lietuviams, 
kad mes turim visokių namai ir pui
kių farmu ant pardavimo Kenosha, 
Wisconsine. Taipgi gerų lotų, čio
nai yra Lietuviška Bažnyčia, moks- 
lainė ir lietuviškas daržas dėl pikni
kų. Yr visokių lietuviškų biznierių 
ir dirbtuvių netrūksta. Parašyk laiš
ką lietuviškai, kokį namą arba farmą 
reikalauji tai mes duosim greitą at
sakymą.

A. F. STAHL AND COMPANY 
Kenosha, Wis. t

MOKYKLOS

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu tu > 

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

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
sighing, 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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS $4500
Kampinis 2 flatų medinis na

mas, 7—7 kambarių, attic, elektra, 
vanos, garadžius, geriausiame Stock 
Yardų rezidencijų distrikte, pirmo 
numerio padėjime. Del informaci
jų šaukit Vincennes 2204.

Jau tūkstančiai vyrų 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sią karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly m-alt and Hops Storo.
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais
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