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Ginčai Kongrese dėl 
Johnsono biliaus

§j paveikslą daugelis pripažįsta gražiausiu

Rusai, Rumanai ir Lenkai 
žvangina kardais

Prancūzai okupuoja didesnius 
Vokietijos plotus

Kongrese prasidėjo ginčai 
dėl Johnsono biliaus

Galutiniai balsavimai įvyks tur
būt šios savaitės pabaigoj

LONDONAS, balandžio 5. — 
Kad padėtis taip Rumunijos ir 
Lenkijos iš vienos pusės, ir Ru
sijos iš antros, pasidarė labai 
kritinga, tatai lyg patvirtina 
gauta iš Varšavos žinia, kad ten 
atvykęs Rumunijos generalio 
štabo gen. maj. Florescu “Len
kų karinės organizacijos studi
juoti”.

Taipjau pranešama, kad Len
kų karo ministeris Sikorskis, 
kartu su Franci jos ekspertais, 
važinėję išilgai Rusijos pasienio 
Rumanijoj, apžiūrinėdami ka
riuomenę ir fortifikacijas.

Eina girdų, kad Rusija pla
nuojanti veikiai, kai tik oras pa
sidarys palankesnis, vienu kar- 

pradėti <1li karo žygiu, vieną 

į Lvovą, antrą į Kišinevą.

SSiSu S Bischoffo agentai pasimo 
kraštų gyventojų, kadangi Gali-|

WASHINGTON, D. C., bal. 5. 
— Atstovų rūmuose šiandie ėjo 
smarkių ginčų dėl Johnsono 
imigracijos suvaržymo biliaus. 
Ginčai tęsėsi per ištisas šešias 
valandas ir bus išnaujo pradėti 
dar antradienį, bal. 8. o galuti
nas balsavimas įvyks turbut 
ateinantį šeštadienį.

Opozicija, kuri susideda did
žiumoj iš atstovų iš New Yor- 
J*o, Chicagos ir kitų centrų, tu
rinčių didelį nuošimtį gyvento
jų ateivių, varosi ne prieš patį 
bilių, bet prieš kai kuriuos jo 
punktus, ypač pakeitimą kvotos 
bazes iš 1910 metų cenzo į 
1890 metų. Tokio pakeitimo vai- 
sriuc butų toks, kad kvotos atei
vių iš Europos pietinių ir ryti
nių kraštų butų stipriai suma
žintos, tuo tarpu durys atei-iciJos rusinai baisiai nepatęnkin- 
viams iš Europos šiaurinių ir^ Lenkų rėžimu, o Besarabijos| 
vakarinių dalių butų daug pla
čiau atidarytos.

Illinois valstijos atstovas Sa- 
bath aštriai kritikuodamas bi
jaus pro vizijas pareiškė, kac 
jos yra neteisingos, nes aiškiai 
nustatytos prieš tam tikrų tau
tų žmones.

Nežiūrint opozicijos kritikos, 
bilius veikiausia biųs priimtas 
formoj, kokioj jį imigacijos ko
misija pateikė.
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Rusija, Rumanija ir Len 
kija kardais barškina

gyventojai niekados nenorėjo 
patekti Rumunijos valdžiai.
Sovietų valdžia esanti susirū

pinus.
PARYŽIUS, bal. 5. — Komu

nistų laikraštis L’Humanitė iš
spausdino žinią iš Maskvos, pra
nešančią apie 'Lenkų-Rumanų 
kariuomenės manevrus išiilgai 
Rusijos pasienio. Sovietų val
džia labai dėl to susirupinus.

Pranešime sakoma, kad Ru
munijos generalio štabo virši
ninkas Florescu atvykęs Varšu
von pasitarti su Lenkų genera- 
liu štabu ir kad Lenkų karo mi- 
nisteris Sikorskis, savo ir Fran
cuzų štabo oficierų lydimas, da
rę Rumanijoj, išilgai Rusijos pa 
sienio, apžvalgą kariuomenės 
garnizonų ir fortifikacijų.

Manevrus darą visos kariuo
menės rųšys — kavalerija a.”t' 
lerija, infanterija ir aviacija.

Varšavon esą slapta 
Rusijos baltgvardiečių 
Petliura ir Savanok.

atvykę 
vadai,

Francija užima didesnius 
Vokietijos plotus

BERLINAS, bal, 5. — Iš. Es- 
seno pranešama, kad francuzų 
okupantai užėmę didesnį Vokie
tijos plotą Eberfeldo linkui.
Slaptos vokiečių karines orga

nizacijos Ruhre
PARYVIUS, bal. 5. — Kari

nė francuzų žvalgyba, okupaci
nės armijos kareivių padėdama, 
padarius daugelį kratų visoj 
Ruhro srity, išskiriant tą dalį, 
kuri prižiūri anglai, ir suėmus 
61 vokiečių vadų, kurie organi
zuoją vokiečių jaunimą ir bu
vusius kareivius ir slapta lavi 
na juos kareivy bes dalykų. 
Konfiskuota dar daugybe pa
slėptų ginklų ir amunicijos, 
suimta daug literatūros ir atsi
šaukimų, raginančių vokiečių 
žmones stoti į slaptas/ karines 
organizacijas ir ruoštis karui Su

Skaistus Vakaras.
Besibaigiančio dienos skaistumas, ramybė, švelnumas ir atilsio sugestija dvelkia iš šio 

žemaičio paveikslo ir pritraukia prie jo gal daugiausia dailės mylėtojų, šis paveikslas su dau
geliu kitų gražių paveikslų randasi žemaičio paveikslų parodoj, 608 So. Dearbom St. kamba
rys 1243.

Francija. [Ta žinia veikiausia 
tus francuzų propaganda prieš

Du spešeln'inko Bischoffo 
agentai, Charles Stankus ir 
Mat. Venckus, kurie andais pa- 
sibhigusioj Bischoffo agentų 
byloj buvo pripažinti kalti ir 
nuteisti pasimokėti po 500 dole
rių pabaudos, atšaukė savo pra
šymą, kad byla butų išnaujo 
nagrinėjam i, u užsimokėjo abu
du po 500 dolerių priteistos 
jiems pabaud is

Stankus ir Venckus buvo vie
ninteliai, kurie nebuvo pasmer
kti kalėjiman kartu su kitatis 
šešiais Bischoffo spešelų agen
tais.

Tiltas įlūžo; prekių 
traukinys sugar

mėjo upėn.
LAFAYETTE, Ind., bal. 5.— 

Įlužus gelžkelio tiltui per Wa- 
bash upę, vandenin sugarmėjo 
dvidešimt prekių vagonų, pri
krautų automobilių, rakandų ir 
ūkio mašinų. •A / /

Peteliškių migravimas nukentėjo
“Painted

“nusidažiusios po-

LOS ANGELES, Cal., bal. 5. 
— Milžiniški spiečiai peteliškių, 
paprastai vadinamų 
ladies” 
nios” — keliauja iš žemutinės 
Kalifornijos iir MeksfrkotTį pietų 
Kaliforniją. Migravimas tęsias 
jau apie dvi savaiti ir peteliškės 
jau atlėkė iki Los Angeles, 175 
mylias nuo sienos. Jos keliauja 
kai koks debesis — tokia jų dau 
gybė.

Panašus peteliškių m’r " 
mas buvo čia ir 1901 metais. 1

Erelis bandė nusinešti 
vaiką.

TOUIUOUSE, Francija, bąli. 
3. - Vienas ūkininkas atgynė 
trijų metų vaikų nuo arelio. 
Erelis buvo užpuolęs vaiką, ir 
įsikabinęs nagais bandė nusi
nešti, bet ūkininkui pavyko su 
lopeta jį nuvyti.*

Juozas Miliauskas pa- 
smerktas visam amžiui 

kalėjimo 
*—v—!— .

Juozas Miliauskas, 38 m.
žiaus, 190^ W. 63 g-vė,

am- 
kuris 

praeitų metų gruodžio 13 dieną 
užmušė savo žmoną Juzę, ir ku
rio byla pasibaigė praeitą penk
tadienį kriminaliame teisėjo 
Rush’o teisme^ tapo džiurės pri
pažintas kaltas ir teismo spren
dimu pasmerktas visam am
žiui kalėjimo. Prokuratūra rei
kalavo jam mirties bausmės.

Juozas Miliauskas 
dirbo skerdyklose, 
buvo skersti avis, 
kiek pinigų, užsidėjo
Praeitų metų gruodžio 13, nak
tį, jis kažko supykęs ant žmo
nos. nusigabeno ją į savo smuk
lės fusį ir ten ją užmušė. Ant 
rytojaus nuvilko jos lavoną į 
savo garažą ir pranešė policijai, 
kad buk radęs savo žmoną ka- 
žinkieno nužudytą. Policijai 
betgi ėmus tyrinėti, Miliauskas 
galų kale prisipažino patsai tą 
baisų darbą padaręs.

kadaise 
Jo darbas 
Susitaupęs 

smuklę.

Vyro nepabučiuota norėjo

ženė Nakvosienė, 18 metų jau 
namartė. norėdama pagązdint 
savo vyrą Konradą Nakvosą, 19 
metų, šovė iš revolverio ir pati 
pavojingai susižeidė, taip kad ją 
teko gabenti ligoninėn. Dakta
rai sako, kad ji vargiai bepa- 
sveiksianti,

Ligoninėj ji pasipasakojo, 
kad praeitą naktį vyras nuėjęs 
gulti užmiršęs ją pabučiuoti. 
Del to ji paėmus revolverį ir 
norėjus šūvio garsu išgąsdint! 
jį, bet nemokėdama šauti, pati 
sau įsišovė.

Nakvosai gyvena 5054 Crys- 
tal Avė. . •

LONDONAS, bal. 5. — An
tradienį laukiama atvykstant 
rusų delegacijos Anglų-Busų 
konferencijom Konferenbija 
prasidės turbut ateinantį ket
virtadienį.

Riaušės prieš žydus
Rumanijoj

ČERNOVJCAS, Rumanija, 
bal. 5. Vakar čia įvyko riau
šės -pribš žydus. Minia studen
tų įsiveržė į žydų teatrų, sumu
šė aktorius ir kai ką iš publi
kos ir sulaužė, sudraskė scene- 
rijas. Po to įvyko žydų muši
mas gatvėse.

Žydų mušimai vakar įvyko 
taipjau ir Rumunijos sostinėj 
Buchareste.

Sirijos mandato 
sutartis.

PARYŽIUS, bal. 5. — Prem
jeras Poincare ir Jungt. Valsti
jų ambasadorius Herrick for
maliai pasirašė Sirijos manda
to sutartį, kuria amerikiečiams 
užtikrinama pilnos lygybes tei
sės Sirijoj ir Lebanone.

Susirgęs munšaino pa
girioms, nusižudė.

Jonas Micka, darbininkas 51 
metų amžiaus, 3236 Normai 
av., susirgo munšaino pagirio
mis, ir tos pagirios bubvo taip 
biaurios, kad ir gyvenimas jam 
pasidarė nebemiela. Ankstai 
rytą žmona us vaikais iš
girdo kitame kambary šūvį. 
Nubėgę žiūrėti rado vyrų nebe
gyvą.

Rytoj bus kandidatę rin
kimai (“praimeriai”) 
Rytoj, balandžio 8 d., įvyk

sta “primanęs”, tai yra no- 
minavimas įvairių politinių 
partijų kandidatų į krašto 
valstijos, kauntės ir miesto 
valdžios vietas. Balsuotojas, 
nuėjęs į savo precinkto bal

suojamąją vietą, turi reika
lauti tik tos partijos bal
suojamojo lakšto (balioto), 
už kurios statomus kandi
datus jis nori balsuoti. Pa
vyzdžiui, tie, kurie pritaria 
socialistams, turi reikalauti, 
kad jiems duotų socialistų 
partijos baliotą.

Balsuojamosios vietos bus 
atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 
va(l. po pietų.

Lietuvos žinios.
Smagus plėšikai.

Plokščiai (Šakių ap.) — Va
žiuojant furininkams žydams iš 
Veliuonos, tarp Pupkaimio ir 
Plokščių, š. m. vasario m. 5 d. 
apie 7 vai. užpuolė juos plėšikai. 
Važiavo keturi furininkai; nuo 
pii-mo, Maušos Vėberio, šilinės 
m-]io, Raseinių aps. gyv., atėmė 
piniginę su 60 dol., 1,300 litų 
vekselių ir kitais dokumentais 
ir numovė nuo piršto žiedą; nuo 
kitų atėmė laikrodžius. Atėmę 
pinigus plėšikai linksmai klau
sia: ar pažįstat, girdi, “mus”?

— “Mes” esani “plėšikai”. Pa
žįstat gal Makuzą ir Gaudins- 
ką?

Mauša Vėberis, palinksmėjęs 
ir net nudžiugęs molonia svete
lių kalba, ėmė prašyti gražintų 
bent pusę pinigų, bet šie atsa
kė: mums, girdi, labiau reika
lingi, jus dar užsidirbsit. Ir 
išnyko.

Reikalavo skolos iš 
numirėlio.

Židikai (Mažeikių aps.) — 
Vasario 19 d. buvo laidojamas 
ukin. R. iš šeirių k., kuris mir
damas paliko daug kam skolin
gas, daugiausia žydams.

Po pamaldų bažnyčioj, lydint 
velionį į kapus šventoriuje vie- 

nas skolininkų pastojo lydėj il
siems kelią neleisdamas numi
rėlio lydėti ir ėmė kelti triukš
mą (buvo turgaus dieną) ir rei
kalauti grąžinti jam skolą, nes, 
girdi, velionis, būdamas gyvas, 
nenorėjęs mokėtn

Mirusiojo sūnūs ėmė geruoju 
prašyti netrukdyti laidotuvių ir 
nedarytų gėdos, bet visa tai nie
ko negelbėjo. Tuomet jis davė 
skolininkui keletą litų — ir tas 
vaistas tiktai pagelbėjo — sū
nūs ramiai nulydėjo savo tėvą į 
kapus.

“Sužieduotinis”.
Pilviškis. — Viena Pilviškio 

žydelkaitė, Lurie, besirengdama 
tekėti nuvažiavo Kaunan nu
pirkti savo sužiedotiniui kostu- 
mą ir kitų vestuvėms daiktų. 
Kavalierius p. Rudzianskis pasi
likęs vienąs namie, jausdamas 
sau jau kaipo namiškis, pradė
jo ieškoti ką nors “gero”. Jis 
išlaužė spintą ir rado 55 auksi
nius rublius, 240 dolerių, auksi
nį laikrodį ir 100 litų pinigų.

Paėmęs visa tai išbėgo.
P. Lurie atvykusi iš Kauno ir 

neradusi nei pinigų nei sužie

duotinio, tuojau pranešė krimi- 
nalei policijai, kuri telegrafavo 
užsienin, kad sulaikytų plėšiką. 
Penktadienį Krimin. policija ga
vo nuo Berlino policijos raštą, 
kad p. Budzianskis (sužieduoti
nis) sulaikytas Hamburge ir bus 
pristatytas Kaunan.

Dr. Nansenas skrisiąs j 
šiaurės žemgalį.

MASKVA, bal. 5. — Prane
šama, kad garsus Norvegijos 
tyrinėtojas Dr. Fridjof Nanse
nas sutikęs skristi su vienu Ru
sų aviatorių, Rosinskiu, j šiau
rės žemgalį. Tai kelionei bus pa
darytas specialis aeroplanas.

Turi mokėti 20 nuoš. 
nuo pelno.

KOPENHAGAS, Danija, bal. 
5. — Užsienio reikalų ministeri
jos gautomis iš Maskvos žinio
mis, veikiančios Rusijoj sveti
mų kraštų kompanijos turi mo
kėti sovietų valdžiai 20 nuošim
čių nuo savo gryno pelno.

PENSIJŲ ĮSTATYMAS
PRIIMTA. ‘

PARYŽIUS, bal. 5. — Atsto
vų rūmai šiandie priėmė tą pa
tį , pensijų įstatymo projektą, 
kurį pirmiau buvo atmetęs ir 
tuo privertęs, premjero Poin- 
care’o kabinetą rezignuoti.

DRAUSMĖ PRIEŠ KOMUNIS- 
tų DARBuerrę.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 5.—> 
Aukščiausias tribunalas patvir
tino ižemesniųjų teiesmų spren
dimą, kuriuo tapo uždraustas 
komunistinių organizacijų vei
kimas.

wuertembergo kabine
tas REZIGNAVO.

BERLINAS, bal. 5.— Land- 
tangui atmetus įstatymo su
manymą dcl etatų sumažini
mo, Wuertembergo kabinetas 
atsistatydino.

PIRATŲ SIAUTIMAS KINŲ 
VANDENYSE

HONGKONG, bal. 5. — Pi
ratai [jurįų plėšikai] užpuolę 
ties Kaukongu apiplėšė portu
galų garlaivį Seikal. Kapitonas 
Assi ir keturi įgulos žmones 
buvo užmušti.

Chicago ir Apielinkė — šian
die, oro pranašo spėjimu, turė
tų būt gražu; maža atmainos 
temperatūroj.



Pirmadienis, Bal. 7, 1924

Tautinė neapykanta Kauno| Iš Lietuvos gelžkeliečių 
gyvenimobažnyčiose

Jau kuris laikas Lietuvoje ei
na kova tarp dešiniųjų lietuvių 
ir tokių pat lenkų ar žydų.

Daug trukšmo šukele iškabų 
murzintojai, švenčių įstatymas, 
mažumų ministerijų išlaidų iš 
valstybės biudžeto išbraukimas, 
kalbėjimas nelietuviškai viešo
se vietose (pašte, Universitete 
ir t.t.). Pastaruoju gi laiku 
visa ta kova persikėlė ne kur 
kitur, tik į bažnyčias.

Bažnyčiose grumiamasi ne
prasčiau kai kur kitur, gatvėje 
susirinkime, ar spaudoje. Čia 
dažnai vartojama “argumentai” 
labai ir labai įtikinančios reikš
mės. Paprastai, kunigai, pra
dėjus lenkiškai pamokslą saky
ti, susidaro iš kur buvęs, nebu
vęs choras ir užtraukia kokią 
nors giesmę. Tuomet kunigui 
nebetenka pamokslą sakyti, jis 
tik stojasi ir klaupiasi, ir raus
ta, ir bala, žodžiu atsiduria ne
kokioje padėtyje. Atkaklesnis 
ilgiau savo vietoje užsilaiko, gi 
silpnesnis dvasia tuoj pasiduo
da “lietuviškumui” ir bėga pie
tų valgyti. Bet dar dalykas 
šiuo nesibaigia, jis pereina į 
minios konfliktą. Pradedama 
laidytis žodžiais, grąsinti vieni 
kitiems, o išėjus šventoriun daž
nokai ir apsiausuoti.

Karštesnieji iškelia politikos 
dalykus ir vieni už “polską” lai
ko, kiti siunčia juos Varšuvon. 
Čia jau įsikiša policija ir areš
tuoja, paprastai, lenkelius. Tuo 
(įalykas ir baigiasi.

Dalykai neapseina ir be kur
iozų. Taip vienoj bažnyčioje 
kilu riaušėm lenkas vargoninin- 

. kas atsisakė groti. Tada iš lie
tuvių atsirado studentas, užko
pė ant vargonų ir traukia, kad 
net sienos dreba. Kunigą pa
statė lietuviškai pamokslą sa
kyti ir jų viršus.

Būna ir kitokių, dar gražes
nių dalykėlių. Bet tai 
bus, ir be jų gaunas
bažnytinės kovos Lietuvoje.

Paprastai nepraeina nė vieno 
sekmadienio, kad nebūtų riau
šių Kauno bažnyčiose. Tai yra 
apsireiškimai abipusio šoviniz
mo; ir lenkai ir lietuviai nema
žai čia kalti. Dalykas, be abe
jonės, ne iš sveikųjų ir valdžia 
privalėtų padaryti tam galą, ži
noma, čia vyskupato pareiga 
savo “ganytojišką žodį” tarti, 

kelintas mėnuo 
lyg kaž-ko lauk- 
musų vyskupė- 

laike rinkimų,

nesvar- 
vaizdas

bet jisai 
kantriai tyli, 
damas, šiaip 
liai, ypatingai
tai labai ir labai kalbus, gi da
bar tyli ir niekas nežino kada 
prakalbės.

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

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

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų 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 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Leo Shvegzda
(Real Estate)1

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus i Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicertf, III.
Office PJione Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272 (
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Kaunas. — Vasario 9 Kauno 
Plačiųjų Gelžkelių dirbtuvių ir 
garvežių deRo darbininkai pa
dare savo susirinkimą, kuriame 
apsvarstę savo padėtį nutarė 
reikalauti, kad butų jiems pa
keltas už darbą atlyginimas 
ant 50 nuošimčių ir to savo nu
tarimo protokolą įteikė Gelžke
lių Valdybai, kad butų išpildy
tas. *

Dabai’ ant to savo reikalavi
mo darbininkai gavo neigiamą 
atsakymą, kuriame pažymima, 
kad priedai tebusią galima duo
ti negu tik tuomet, kai bus 
sumažinta kariuomenė, nes da
bar nesą tam lėšų. Darbininkai 
tokiu atsakymu, žinomas daly
kas, nepatenkinti, kadangi pas
kutinėmis dienomis reikalingų
jų pragyvenimui prekių ir pro
duktų kainos bent kiek pakilo. 
Pavyzdžiui: cukraus kilogra
mui reik mokėti brangiau ant 
10 centų, negu kad buvo ligi 
šiol (vietoj 1 lit. 60 cent. dabar 
jau 2 litai) sviesto kaina irgi 
pašoko ant lito ir daugiau ant 
kilogramo ir t. p.

— Liet, darbininkas.

APSAUGOKIT JŪSŲ VAIKŲ 
SVEIKATĄ.

Pilnas neprižiurėjimas nors ir men
ko kosėjimo, gali pasidaryti pavojin
ga liga. Keletas dožų FOLEY’S 
HONEY AND TAR COMPOUND, už 
pigią kainą, tik prasidėjus persišaldy
mui, greitai pagelbės. Bukite prisi
rengę .turėkite visuomet 1 butelį šė
poj, gerų nuo kosulio gyduolių ant 
rankij ir duokit greit, kuomet tik ap
sireiškia persišaldymas. Taipgi ge
ros ir*suaugusiems žmoniems. Nėra 
opijum. Parduodamos visur.

FOLEY & CO.,
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, Ui. •

HEKNOWS 
ITS££7T£7?

Jis bandė visus malt 
extraktus ir žino, kad 
Puritan yra turtingiau
sias, stipriausias, aug-. 
ščiausios rųšies. Geriau ‘ 
sios pasekmes.
Pabandykit ir gjy;
pamatysit pa- ____
tys. Dvi rūšys 
Paprastas Pd- 
ritan Malt Ex- W
tract, 3 uncijų 
pakelis apy
nių ir Puritan 
Hop - Flavored 
Malt Sugar 
Syrup.

PuriTan
«XTRACT

"Highest

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar

mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamo!

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, UI.

“BUNCO PARTY
Rengia S.' L. A. 134 Motery Kuopa

Antradieny, balandžio 8, 1924 H
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE, 3142 SO. HALSTED STREET

' t Pradžia 7:30 vai. vakare.
Daugybė įvairių dovanų ir skanių užkandžių bus patiekta atsilankiusiems. Taipgi šokiai

ir žaismės. Visus kviečia KOMITETAS.

MUZIKALIAI VEIKALAI GERIAUSIŲ LIETUVIŲ KOM 
POZITOR1Ų YRA GAUNAMI AUSROS KNYGYNĖ
Šiuomi pranešame visam muzikaliam lietuviškam pasau

liui, kad musų knygyne randasi geriausių muzikalių dainų.. Kai 
kurie veikalai yra visai nauji ir ką tik atėję iš Lietuvos; kai ku
rie visai nauji ir gaminti Amerikoje. Todelgi, yra proga dėl 
muzikalių žmonių, kaip tai: choristams, solistams, pianistams 
ir įvairius'muzikalius instrumentus naudojantiems įsigyti mu
zikalių prekių už gana prieinamą kainą. AUŠROS KNYGY
NAS daro nuolaidą ant visų žemiau tilpstancių veikalų,, kurie 
užsisakys iki gegužės 1 dienai nemažiau $5.00 vertės sykiu mu
zikalių veikalų, tiems bus atskaitoma 25 centai nuo kiekvieno 
dolerio. Reiškia perkanti sykiu neužmažiau $5.00 gauna 25%. 
Šitas nupiginimas yra teikiamas tiktai iki gegužės 1 dienai. To- 
delgi norintieji įsigyti sau reikalingų dainų ir už numažintą 
kainą malonėkite būti skubus.

Gruodžio Veikalai:
Mylėk (solo) ..........................
Burtai (solo) ........................... .
Jura ii’ mergos (solo) ...........
Ėj jaunieji (Mišram chorui) 
Visur tyla (solo) ..........
Op’ Op’ (Mišram chorui) 
Varjacijos — Lietuvių 

Dainos pianui (solo) ..

J. T. Kelpšos Veikalai:
Karingos aidai ..........................’. 50c

Tėvynės ginėjams dainų rinki
nėlis.

Lakštutė .................................. $1.25
Dainų rinkinėlis pradėdamąjai 
mokyklai.

Nuplasnok (solo) ..................  60c
Tėvužėli sengalvėli ir Sakė mane 

šioki (solo) .............
Liepė tėvelis (solo) .....
Lietuvos Hymnas (solo) 
Žalioj lankelėj (solo) .. 
Mano sieloj šiandien šventė (so

lo) ...................................... 50c
Rūpinosi motinėlė (solo) ....... 75c
Saulelė raudona (solo) ........... 50c
Žalioj girelėj ir koks ten lengvas 

poilsėlis (solo) ................
Amatninkų daina (solo) .......
Impromtu (solo pianui) .......
Ne margi sakalėliai ...... :.......
Meno daina (Mišram chorui) 
Oi, berneli vienturi (Duetas 

pranas ir Tenoras) .......
Pasaka (solo pianas) ..............
Trys liaudies dainos (solo pia- , 

nas) ..........    50c
Balnok tarne žilgą ir Gbrkim bxo-» 

liai (Mišram chorui) ....... 35c
Aš toli nuleista-' ir Trys dzimas 

dzūkiška (Mišram chorui) 40c 
Kad aš buvau mergelė ir Atlėkė 

sakalėlis (Mišram chorui) 35c 
Mergvakario daina ir Ei tėveli, tė

veli (Mišram chorui) .......  35c
Oi tu, lakštingėle ir Vanagėlis tu

pėjo (Mišram chorui) ... 35c
Aš pas tėvelį ir Močiutė mano 

(Mišram- chorui) ..............  35c
Eisiu į girelę ir Ui, ui, ui Dieve 
(Mišram chorui) ...................... 35c

'Močiute miego noriu ir Ei, varge, 
varge (Mišram chorui) .. 35c

Asperge Me—Bažnytinė (Trims 
(balsams su vargonais) ....... 50c
Gaileščio giesmė (Trims balsams 

chorui) ..............................  25c
Keturi suktiniai (Piano solo) 

...,v...............................-....... 75c
Tautiški šokiai ................ .......  50c

J, Žilevičiaus Veikalai:
Šėriau žirgelį (solo) ............... 75c
Aš pas motutę ......................  40c
Močiutė širdele (Trio Smuiką Bass 

Pianas) .....    !... 75c
Girtuoklio daina (solo aukštam 

balsui) ..........................  60c
Gundė mane bernužėlis ......... 75c
Nubudimo valanda .............. j. 60c
Jau pavasaris išaušo (Mišram 

chorui) ....  ..t 40c
Šviesi naktis mėnesiena ».... . 60c
Laisves daina ............................... 4Oc
Gaudžia, gaudžia aukso varpas ir 

šviesi naktis mėnesiena .... 50c

A. Aleksio Veikalai:
Meilė (solo) .............................. 40c
Ak myliu tave (solo) .....    75c
Giesmė į Šv. Kazimerą (Mišram 

chorui) ...... ........................ 50c
Bernužėli, nevesk pačios (solo) 

........................................   50ę/ 
Meile uždegta krūtinė (solo) 

....... ...................................... 65c 
Skrenda, lekia musu mintys (due

tas) ..    75c

50c 
60c 
60c 
50c 
50c 
50c 

Liaudies 
.... $1.00

50c
60c
60c
60c

50c
60c
50c
75c
60c
S0r
75c
60c

Mes grįšime ten (Mišram- chorui) 
.............................. . ...................a.......... 75<f 

Visuomet širdis surakinta (solo)
........................     60c 

Graži Čia giružė (solo) ........... 50c
Ginkim šalį Lietuvos (Mišram

chorui) .................................. 50c
Pirmyn- į kovą už tėvynę (Mišram

chorui) .................................... $1.50
Vyčių Himnas (Mišram chorui)

..............................   25c
O, pažvelgki mieloje (solo) .... 50c 
Keturiolika dainų (Mišram cho

rui) ........................................ $1.00
Trisdešįm-ts dainų (duetu) $1.50

A. Vanagaičio Veikalai:
Liaudies Dainos (Mišram cho-, 
rui). Oi mergele, Lopšinė, Do
bilas, Dziedul, Levendrėjis, Kun- 
kulibkai Aš mergytė ir Gry
bai. šitas yra naujas leidinė
lis ką tiktai apleidęs spaudą.' 
..................   $1.25 

Stasys, (tenorui solo, komiška) 
.................... ,a..............   60c 

Dul dul dūdelė, (tenorui solo) 
.................   60c

St. Navicko Veikalai:
Lietuvaitė (Mazurka foi-tepija- 
nui) .............................................. 75c

V. Niekaus Veikalai:
Lietuviški šJkiai dėl piano: 

Žirgelis, V. K. Maršas, Lelija 
Valcas, Čebatėlis, Aguonėlė, Ma
zurka, Vamzdelis, pas D’Sspang- 
nė, Klumpakojis Noriu Miego, 
Vengieika, Kokietka, Vyčių Mar
šas, Klumpakojis No/ 2, Suktinis, 
Aguonėlė, Pakeltkojis, žilvitis ir 
Rūtų Darželis ...................... $1.50

Albumas Lietuviškų šokių dėl 
Orkestros šių instrumentų: Piano, 
Smuikos ir Kometos, teina sekan
ti šokiai: 1) V. K. Maršas, 2) 
Varpelis valcas, 3) Liepelė polka, 
4) Lelija valcas, 7) Dėdienė pol
ka, 8) Aguonėlė- mazurka 9) žir_ 
gelis, 10) Lietuvos Maršas, 11) 
Vamzdelis,, 12) Suktinis, 13) Klum-- 

. pakojis, 14) Noriu Miego, 15) 
Hymnas, 16) Tautiškas Him
nas ................................   $2.50

Albumas Lietuvių Orchestrai 
atskiros sąsiuvos šiems instru
mentams: Piano lst Violin, 2nd 
Violin, Viola, Cello, Bass, Flute, 
Clarnet, lst Cornet, 2nd Cornet, 
Trombone Drums. Visas setas 
♦................................................ $4.50
Atskiro instrumento sąsiuvinis 
.......................... .............. ..... .... 75c

Albumas Lietuviškų šokių. Pia
no dėl Orchestros .............. A $1.25

St Šimkaus Veikalai:
50 jaunimo dainų (Trims, dviems, 

vienam balsui) ’............... $1.25
Oi kas? (solo) .......................... 75c
Era mano brangi (solo ......... 50c
Plaukia sau laivelis (duetas)

................. !...................... Ji.......... 75c 
“Dainų Dainorėlis”, 30 dainų

(Trims h- dviem lygiems bal
sams) .................................... 75c

Sunku man gyventi (solo) .... 60c 
Lopšine ..’.................................... 60c

.... 60c 
. $1.00 
. $1.00 
.... 60c 
...  60c

50c

8

Vakarinė daina (solo ir chorui) 
.:.............. 60c 

Kareivių daina (vyrų chorui — 
trys balsai) ................   60c

Vai žydėk, žydėk ir Važiavau die
ną. (Mišram chorui) ....... 25c

Vienas žodis nešneka (Mišram 
chorui) .............................. 45c

Nesigrfaudink mergužėle ir Einu 
per dvarelį ......................  30c

Sėdžiu po langeliu ii’ Per girelę,
jojau ..................   30c

Motute mano; šėriau žirgelį ir
Vai kad aš jojau ................. > 30c

Aš jojau per girelę ir Žaliuok rū
tele ..   30c

Ant tėvelio dvaro ir Tykus buvo 
vakarėlis ............................ 35c

Saulutė tekėjo ..... •...... :........  25c
Oželis (Chorui įįvi/pianu) ?..... 60c
Pamylėjau vakar (solo) ....... 75c

L. Eremino Veikalai:
Dainos sutaisytos keturiems bal

sams apdarytos ........... $1.50
(Mišriems ir Vyrų balsų tho- 
rhms).

A. Kačanausko Veikalai:
Arfos Choras (vienam balsui su 

pianu) .............. i.....................75c
Jurgio daina ir Išaušo (solo) 

.............................................. 75c
Su Diev Lietuva (Mišram cho

rui) ...................................... 60c
Tų mergelių dainavimas- ir Ten 

(solo) .................................. 75c
Gerk, girtuoklėli (solo) Mezzo so

pranui ar baritonui ....... 40c
Gėriau dieną, gėriau naktį (so

lo) .......................................... 50c
Už klystančius žmones (solo) te
norui su pianu ........................ 75c
Lietuvos Hymnas (piano ąolo) 

.............................................. 50c
Siuntė mane motinėlė (valcas) 

...... ....................................... 60c
Mano gimtinė (vienam balsui su 

pianu) ...............................   60c
Myliu tave ir Stiprybės šaltinis 

............................................. 60c
Viso pasaulio ir 'Žalčių karalienė 

(solo) ..................   60c
Kad aš našlaitė (solo) ........... 60c
Mano royS (solo) ...................... 50c
Tu pfrazi (solo) .......................... 50c
Lankštingalėlė (solo) ........... 60c
O kaip miela išgirsti (solo)

.............................................. 75c
Patekėk aušrele (solo) ........... 60e

J. Naujalio Veikalai:
Meilė tėvynės nemari (duetas te

norui su baritonu, arba sopra
nas su altu) ........ ............... 75c

Nokturnas (solo pianui) ....... 50c
Kad širdį tau skausmas (solo) 

vienam žemam balsui su pianu 
... ... 75c-

Pavasaris (Mišram chorui) .... 50c 
Sudiev, (Mišram chorui) ......   45c
Nupirk man (Mišram chorui) 45c 
Kai du stos (Mišram chorui) 45c 
Ar skauda man širdį, (Mišram 

chorui) .............................. 50c
Užtrauksime naują giesmę (Miš_ 

ram chorui) ............   40c
Oi neverk motušėle (baritonui, 

smuikai ir fortepianui) .... $1.25 
Lopšinė daina (Vienam balsui) 

............................................  50c
Trys Liaudies Dainos:
(Mišram chorui). Oi žiba žiburė

lis, Ant kalno rugiai ir Gieda 
gaideliai ..............................  50c

M. Petrausko Veikalai:
Apvezdinkit ir mane 3-jų aktų 

operetė. Dalyvauja 8 ypafos. 
Visos dainos ir orchestracija 
......................................... $1.75 

Consilium facultatis, vieno akto 
operetė — 8 ypatoms ... $1.50

Kanklės (penkiij metų)'. Joje yra 
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 
10 šokių pianui ir smuikai, 190 
puslapių ..............

“Lietuviškos Dainos” 
siuvai - 
balsams.

. sams, ir duetam-s. Viso 70 dai
nų, 89 puslapių .......... $1.50

Aido balsai (chorams) ........... 75c
Gamta graži (4-riems lygiems 

balsams) ...............................50c
Šių nakcialy (dziukiškai) ....... 50c
Skambančios stygos (duetas) 75c 
Dovanojo (dziukiškai) ........... 25c
Skyniau skynimėlį (solo) ....... 30c
Lihgo (latviškai — solo) ....... 25c
Girių Karalius (opera) lietuvių ir 

anglu kalbose ............... $3.00
Eglė (žalčių karalienė) Žalčio ir

Gulbės duetas .......>.............. 75c

Stanek — Laumenskienes 
Veikalai:

Gyvenimo saulutė (solo) ........ 75c 
Mazurka (Smuiką su pianu) 75c 
Romansas (Vilioncelė su pianu) 

.......................................... $1.00
Suprato (Vienbalsiui su pianu) 

.............................   60c
Atsiminimas (Smuiką ir pianu) 

....... .............................................. 60c
Man per naktį buvo liūdna (solo) 

.............................................. 75c
Miela širdžiai (solo) ............... 50c
Aguonėlės (solo) ....................  50c
Tarnaitė (Smuiką ir pianu) $1.50 
Obelių žiedai (Vienam balsui ir 

pianui) .................................50c
Caprigccietto (Vienam pianui) 50c

M. Grigonio Veikalai:
Žaidimų Vainikas (vakarėliams ir 

gegužinėms) 102 dainelės .. 80c

.......... ' $5.00
— šeši są- 

keturiems mišriems 
4-riems lygiams bal-

Ne dėl tavęs aš mergelė 
Oi greičiau, greičiau .....
Kaip raiba paukštutė .... 
Scherzo (solo pianui) ... 
įžanga (Mišram- chorui) 
Kur bakūžė samonota (solo) 
Ilgu, ilgu man ant svieto ir Jau 

atėjo rudenėlis (kvartetas) 60c 
Aš įsivilkčiau čigono rūbą (due

tas) .........     $1.00

TEATRALIAI VEIKALAI
Tv.noiui į;vivonuiui vedliui u Bliu vvinanj vui^iui nui n.nui ^umua k<iuh... mco, ■>h< ,4 .... :

ti įsigyti verta tiems būti skubus... Apart Čiurlionienės Komedijų ir Grigonio žaidimų Vainiko, kitų nei Lietuvos knygynese gauti nėra gulima. 
Sakoma, kad esą išsibaigę visai. • '*
ERŠKĖČIŲ TAKŲ. Penkių veik
smų drama. Parašė Pijus Mičiu- 
lis. “Teatro” leidinys, Vilniuje, 
1913, pusi. 198. Lošimui reikia 
10 vyrų ir 4 moterų. Kaina $1.50 
SUGRĮŽO. Keturių veiksmų ir 
vieno paveikslo dram-a. Parašė J. 
Strazdas. “Teatro” leidinys, Vil
niuje, 1914, pusi. 107. Lošimui rei
kia 10 vyrų ir 3 moterų. Kaina 
..................   $1.00

GAIRĖS. Trijų veiksmų drama. 
Parašė Kazys Puida. “Teatro” lei
dinys, Vilniuje, 1913 pusi. 100.

Kurie užsisakys šitų veikalų sykiu už $5.00, tiems bus atskaitoma 
tai iki gegužės 1 dienai.

Pinigus malonėkite prisiųsti sykiu su dainų užsakymu; Money Orderiu, čekiu arba “cash”, bet registruo
tame laiške, šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 So. Halsted St., Chicago, III,
—..... ........... ............................................. ...................... .

čia yra rinktiniai veikalai geresniam teątrui ir šitų veikalų vargiai kur kitur galima gauti... Mes, irgi jų turime gana mažą skaičių, norin-

Lošimui reikia A vyrų ir 3 mote
rų. Kaina ...........     $1.00
KOVA SU GIRTUOKLYBE. Tri
jų veiksmų ir vieno paveikslo dra
ma. Parašė Vargovaikis. “Teatro” 
leidinys, Vilniuje, 1913, pusi. 166. 
Lošimui reikia 10 vyrų ir 6 .mote
rų. Kaina ....
GYVENIMAS 
vaizdas.
Strazdo vertimas. “Teatro” leidi, 
nys, Vilniuje, 1914, pusi. 147. Lo
šimui reikia 3 moterų ir 2 vyrų. 
Kaina ........................... ,....> $1.00

..................... $1.00
Koturiu veiksmų

Parašė V. Feldman, J.

ŠARŪNAS. Dainavos kunigaik
štis. Keturių veiksmų su inžan- 
ga, dviejuose tomuose. Parašė Vin
cas Krėvė-Mickevičius. Vilniuje, 
1911, pusi. 287. Lošimui reikia 9 
vyrų ir 1 moterį. Kaina ....... $1.25

ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Šitas vai
nikas yra nupintas žaidimams — 
seniems ir jauniems, žaidimai yra 
įvairus: su dainomis ir be dainų, 
ilgų ir trumpų, juokingų ir tik 
Unksmių. Surengė Matas Grigo
nis, Panevėžio gimnazijos, moky
tojas. Tilžėje, 1919, pusi. 73. Kai
na ...j..............................................80c

po 25 centus nuo kiekvieno dolerio ir šitas atskaitymas bus tęsiamas tik.

Iš MEILĖS. Penkiaveiksmė dra
ma. Parašė Togobočnij, vertimas 
J. Jaunučio. “Teatro” leidinys, 
Vilniuje, 1911, pusi. 118. Lošimui 
reikia 6 vyrų ir 5 moterų. Kaina 
......... ........................................ $2.50 
KOMEDIJOS’. . 1. Karalaitė, Tik
roji Teisybė, 2. Gegužis, 3. Kupro
tas Oželis. Parašė Čiurlionienė — 
Kymontaitė. Kaune, 1920, pusi. 
155. Kaina ...............  80c
PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI. Drama
tiškas veikalas. Parašė Vydūnas. 
Tilžėje, 1908, pusi. 182. Kaina 
......................... ,.........   $1.40

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. ♦

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StM Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nno 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedilionala nuo 9 iki 12 ryte.
................. ....... .

Z— .......................................... .

JOHN KUCHINSKAS
/ LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Ksrkant arba parduodant Lotus.

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiaus | 

lengvomis išlygomis.
b i ...... . n

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waskington St.

Cor. Washington & Clark

Namu Tel. t Hyde Park 8896

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

I S. W. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez, 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
k - ---------------

J. P. WAITCHES
* LAWYER Lietuvy. Adroiatu

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bld*.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'alle St.*Room 58* 
Tel. Central 6390 

Vak. 8228 S. Halsted 8t„ Chicago 
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Hajrbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

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

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

461 N. Halsted St. / 
Haymarket 1018. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223 /'
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M; Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
........................» n m i i

h
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KORESPONDENCIJOS
Ih

So. Boston, Mass.
Korespondencija vietoj feljetono

Nors Bostonas yrti garsus ir 
įdomus nekurtomis savo ypa

tybėmis, kaip tai mokslo, dai
lės, komunikacijos ir daugel 
kitų, bet “Naujienų” skaityto
jai apie tuos Amerikos Athe- 
nus mažai ką težino.

Seniau, kada aš buvau jau
nesnis ir veiklesnis, tai būdavo 
nors retkarčiais pabrėždavau šį- 
tą iš lietuvių veikimo, bet man 
apsenuS ir apsnūdus, vie
nas kitas bandė užimti mano 
vietą, bet ir vėl išnyko lyg gri- 
go bitės. Taip musų “Naujie
nų” skaitytojai ir pasnikąuja 
iš įdomaus Bostono įdomių ži
nių.

Štai jos.
Dabar Bostone virto mada 

griauti senus namus ir budavo- 
ti jų vieton naujus. Vienok ne 
tame dalykas, ir įdomumas. Įdo
mumas yra tame, kad jie griau
na tuos namus visad iš viršaus 
ir lupinėja po vieną plytą, len
telę iki pamatų ir tas jiems 
užtrunka gana ilgą laiką. Kad 
taip man, tai aš pradėčiau iš 
apačios, su kokiu šaltragal.iu iš
badyčiau pamatus o, paskui jau 
namas ir pats nugriūtų.

Negana to, jie nugriauna 2— 
3—4 net ir 5 senus namus, ir 
pabudavoja tik vieną; tai kur 
čia ir nebus brangus namai, ir 
aukštos rendos.. Kad jie nu
griautų vieną, o pabudavotų 
jo vieton 2—3—1 arba, 5 tai 
butų kas kita. Beto, būdavo j a 
didelius, aukštus, kad bile va
landa jie gali įsisiūbuoti ir nu
virsti. Ir žmogus per langą ne
tyčia šmukšter ir iškeptum lyg 
blynas ant šaligatvio.

Antra įdomybė tai stailius 
turėt automobilius, jai ne kokį, 
tai nors Fordą, kad ir ant iš- 
mokėjimo bile pirkti. Bet mė
nesį kitą pavažinėjus atiduoda, 

‘jei ne savininkui (iš kurio pir
ko), tai regsmonui. Įdomu ir 
šoferavimas. Jeigu važiuoja 
vyras su pačia, tai žiūrėk— pa- 
rti, boba šoferiauna, o vyrais sau 
sėdi užpakaly snapą nukoręs. 
Mat moterys , gavo sau lygias 
teises, kurių vyrai neteko. Jei
gu taip, ir toliau eisis pas mus, 
tai musu Bostonas visai s ubo- c 

bes.
Trečia įdomybe, tai musų ke

lios lietuviškos srovės, ir kaip 
joms (išskyrus socialistus ir 
“keleiviečiuis”) puikiai sekasi.

Vieną kartą skaičiau nabaš- 
nike Chicagos Telegrame ko-* 
respondenciją iš So. Bostono 
parašytą kokio tai sandariečio: 
Kaip kitom srovėms, o labiau
siai socialistam nesiseka, o san- 
dariečiam puikiausiai sekas. 
Taip pat aš skaičiau vieną kar
tą ‘Naujienose”, kaip dabarti
nėm bolševikiškos Rusijos me- 
tematika skiriasi nuo kitų ša
lių; panašiai atsižymi ir musų 
sandariečių aritmetika. Štai 
skaitlines: “Keleivio” Bostone 
parsiduoda į savaitę du tūkstan
čiai (2,000) ekzempliorių, o 
“Sandaros” penki šimtai (500) 
Na, ar tai gi ne “puikiai” san- 
dariečiams sekami, o “keleivie- 
viečiams” ar ne “prastai?” 
Kiek “Darbininko” parsiduoda 
ne patyriau, tik tiek numanau, 
kad jeigu nedaugiau už “San
darą”, tai jau ir ne mažiau. 
“Laisvės” tikrai žinau, kad ne- 
parsiduoda nei tiek’ kiek “San
daros”, bet “Laisvė” ne vietos 
laikraštis, tai ne supaisysi.

Bet musų Maskvos agentėliai 
panašiai kaip ir sandariečiai 
norėtų pasigirti, kad jiems 
puikiausiai einasi. Ištikrųjų> 
tai jie jau baigia nykti lyg mu
sės po šventam Jonui. Ypatin
gai karštesnieji ir pus-lyderiai 
baigia juos apleisti. Dauguma 
jų patapo biznieriais, munšai- 
nieriais, o kiti taip sau pame
tė. Nemažai jau ateina į sociar 
lustų parengimus. Po biskį, po 
vieną ir visi išnyks, ką Dieve 
ir duok; darbininkų judėjimas 
nieko ne trotins. Yra dar ke
lios įdomybės, bet kitą kart.

—Raulinaitis. 1

Dvi baisios nelaimės.
Sekmadienio vakare, kovo 30 

d., 7:30 vai., kilo didelis gais
ras: užsidegė John R. Hooger- 
hyde namai. Ugniagesių kope- 
tinis trokas, apie kurį buvo ap
stoję 10 ugniagesių visu smar
kumu važiavo Monroe gatve iki 
Lenerd Str., kuriuo atvažiavo 
chemikalų trokas ir tiesiai dūrė į 
kopetinį troką sužeisdamas vi
są dešimtį ugniagesių. 7 gal 
pasveiks, nes kiek lengviau su
žeisti, bet 3 liko sunkiai sužeis
ti ir 2 tuoj nuvežus ligoninėn 
mirė. Vienas dar gyvas, bet 
manoma, kad ir tas mirs.

Antradienį, balandžio 1 d., 10 
vai. vakare, kilo antras didelis 
gaisras užsidegus Livingston 
Hotel. Gaisras prasidėjo nuo 
darbinio elevaterio. Ugnis alie- 
juotom lentom persimetė ant 
visų 6 aukštų, o kadangi kalido- 
rių grindys buvo tik šviežiai 
maliavotos, tai visu smarkumu 
pradėjo degti visi 6 aukštai ir 
gyvenantiems žmonėms nebirvo 
galima išbėgti. Pribuvus ugnia
gesiams pirmiausiai buvo deda
ma pastangos, kad žmones iš
gelbėti. Bet kadangi visas na
mas pasinėrė liepsnoje, tai ir 
pagelba sunku buvo suteikti. 
Vienok tinklus ištiesus kaiku- 
riuos pavyko nušokdinti, kiti 
bandė telefono vielomis nusi
leisti. Vienok puldami mirtinai 
susižeidė. Buvo baisus reginys 
matyti, kuomet jaunos mergi
nos nuo pat viršutinio aukšto 
leidosi virvėmis; besileidžiant 
užsidegdavo drapanos ir pulda
vo žemyn susilaužydamos ran
kų ir strėnų kaulus. 7 nuvežus 
į ligoninę miršta, o du jau ne
gyvi išimta. Spėjama, kad ne
mažiau dviejų dar viduje ran
dasi. šitas skaitlius paliečia 
tik tuos, kurie buvo užsiregis
travę knygose, bet apie darbi
ninkus, kurie tuo tarpu miegojo 
savo kambariuose dar nieko ne
žinoma, ar jie žuvo, ar ne.

Gaisras tęsėsi nuo 10 valan
dos vakaro iki 3 ryto. Nuosto
lių padaryta apie 1 milijonas 
dolerių.—Gužutis.

Cedar Rapids, lowa
Gelžkeliečiai pralaimėjo 

• » streiką.

So. Omaha, Nok
Kovo m. 25 d. 1024 m. suži

nojau, kad po bažnytine sale 
bus kokia tai kazirų klubo pra
moga. Turėdamas gemblerio 
laimę, sumaniau persitikrinti 
ar bus galima susipažinti su to 
klubo kazirninkais. Mane trauk
te traukė prie gemblerystės. 
Priėjęs prie durų patėmijau 
mažą žmogelį su storu pilvu, 
sargyboj stovintį. Jis užklausė 
manęs ar esu klubo narys ar 
tik svečias. Atsakiau, jog sve
čias. ' Tada minėtas sargas į- 
teikė įžangos tikietą ir aš tapau 
tuojau įleistas, užsimokėjęs, 
žinoma, 35 cent. (klubiečiams 
įžanga yra veltui).

Pasijutau užganėdintas, jog 
atsidūriau tarytum tarp savų
jų gemblerių. Apsidairęs pa
stebėjau, jog nedaug rasiu lai
mės, nes lietuvių mažai tesi
matė. Tik ant poros staliukų 
mačiau kilnojančias kozirius. 
Tuo tarpu prieina prie manęs 
tas pats sargas ir kalbina pri
sirašyti prie klubo: “Išmoksi 
amato ir Tamstai nerūpės fab
riko darbap. Padalysi gerą 
pragyvenimą ir dar turto liks. 
Matai Tamsta, musų klubas 
sumanė pastatyti mokyklą iki 
gruodžio m. 4 d., kuri sykiu bus 
ir svetainė...”

Vienok man/ kad ir gemble- 
riui toks perstatymas nepatiko 
ir aš išsinešdinau į gatvę. Aš 
esu užnuodytas kazirų nuodais 
per nedorus žmones geiyble- 
rystėj ir todėl nenoriu ir pats 
būti nuodytoju jaunosios gent- 
kartės. Taip, sužinojęs to klu
bo programą, prasišalinau iš jo. 
Gaila darosi, kad tokie gaivalai 
drumsčia visuomenę ir skiepija 
pavojingas bakterijas į sveiką 
protą. —Grinorius.

Rapids-Rock Island 
linijos darbininkų 

balandžio 2, 1924 m.

Cedar 
gelžkeSių 
streikas, 
jau galutinai pasibaigė pralai
mėjimu. Nors darbininkai ii 
labai tvirtai laikėsi’ per 21 mė
nesį, vienok streikas likosi su
traškintas. Komponija netik 
neatnaujino naujo kontrakto, 
bet neprašalino iš dirbtuves nei 
skebų. Pranešė tiktai,.kad se
ni darbininkai gali eiti į dirb
tuvę ir registruotis kaipo nauji 
darbininkai per 3 mėnesius. 
Jeigu kompanijai bus reikalin
gi darbininkai, tai ji paims juos 
visus į 6 mėnesius; bet las pri
klausys nuo kompanijos malo
nes.

Laikant paskutinį, mitingą, 
Unijos vadovas per pusę lupų 
pranešė darbi ninkami®, kad. 
streikas visoj Rock Island lini
joj yra jau pralaimėtas. Darbi
ninkai dėl to labai nuliūdo ir iš 
piktumo pradėjo kritikuoti savo 
vadą, švilpt, kaukt 
balsais ir tuo budu 
buvo užbaigtas labai

visokiais 
mitingas 

liūdnai. 
Mainelis.

Collinsvillę, III.
Darbiečiai ir vėl gavo gerą smū

gį nuo apšvietiečių. Darbiečių 
kapitonas apleido Collinsvilę. 
Draugijos darbiečių kontro
lėje.

Grand Rapids, Mieli.

revoliu- 
taip kairšta, 

net jų kapitonas ir didžiau- 
reksnyss, J. B., kaip ant ža- 
negalėjo nusėdėt ir staugė 
kalbėtojo taip, kad publika

Kairiųjų komunistų, A. D. A. 
D. organizavimo komitetas, iš 
St. Louis, Mo., kovo 17 buvo pa
rengę čia savo prakalbas, City 
Hali. Kalbėjo D. J. Kasparka, 
iš Dęjtroit, Mich. Kalbėjo te
moje, “Proletariato uždaviniai”. 
Reikia pasakyti, kad apšvietie- 
čiai skaudžiai palietė darbie
čių laikraščius: Vilnį, Laisvę ir 
kitus. Jis skaudžiai išpėrė 
jiems kailį ir įrodė, kad A. D. 
P. ir jos visas štabas, kuris yra 
pasislėpęs po Vilnies ir Lais
vės pastogėmis, yra niekas dau
giau, kaip darbininkų organi
zacijų skaldytojai ir darbinin
kų pardavikai. Jie varde revo
liucijos tai tik dolerius gaudą 
ir sau biznį darą.

Musų patentuotiems 
cionieriams buvo 
kad 
sias 
rijų 
ant 
turūio uiti jį, kai Vilką.

Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
A. 1). P. jau nuėjo pas kapita
listus. Jie jau ragina savo na
rius balsuoti už La Fallette, 
kuris yra Wall stryčio ramstis 
ir darbininkų priešas. Jie, girdi, 
plusta sociailstus, o patys yra 
daug aršesni ir nežinodami kur 
prisiglausti nuolat maino kailį 
ir demoralizuoja darbininkų gy
venimą Kasparkos faktai buvo 
imti iš pačių darbiečlių knygų 
ir laikraščių, todėl darbiečiams 
dar labiau buvo skaudus ir ne
pakenčiami.

Po prakalbai buvo duodami 
klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
rimtai atsakinėjo. Klausimui 
davė daugiausia darbiečiai, o 
kai Kasparka gabiai juos atsa
kinėjo ir vietomis pajuokė jų 
žioplumą, tai jie sukėlė tokį 
lermą, kad gėda ir sakyt. To
kiems — tai tik tyrlaukiuose 
gyventi, o ne civilizuotame 
krašte.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. V.

Room 217 
CHICAGO

Roosevelt 8135
Rea. Tel. Brunswick 4887

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

žalos draugystėm^ 
narių skaitlius 
finansiniai silpnė- 
plečiasi ir nežinia

žmonių buvo apie 50 ir visi, 
apart darbiečių buvo užganė
dinti. Collinsvilliečiai yra labai 
išsilgę rimtų kalbėtojų, o apie 
laisviečius nė girdėt nenor.

Darbiečiai čia yra įsiskverbę 
į draugijų viršininkų vietas ir 
jau nemažai 
pridarė: 
eina mažyn, 
ja, netvarka 
prie ko draugystės prieis, jei 
leis darbiečiams save už nosies 
vadžioti. Nesenai jie Progreso 
draugystės susirinkime iš
metė iš pimininko padėjėjo, 
vietos P. Martinkaitį, užtai, kad 
jis neatėjo į vieną susirinkimą! 
Draugijų nariai turėtų skaitlin- 
giau lankytis į susirinkimus, ir 
apvalyt draugystes nuo tų tru- 
kšmadarių.

Ddrbiečių kapitonas, J. B. 
apleido Collinsvillę ir išvažiavo 
Detroitan pas Fordą. Vietiniai 

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimd aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 nu. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

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

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

žmonės džiaugiasi, kad nors 
vienu trukšmadariu bus ma- 
žiau.—Pasaulio Pilietis.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

ŠCUNARD:
■ LIETUVON PER 10 DIENŲ ■
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon N 
m per Southampton^ ant Milžinų laivų H 
., AQUITANIA, MAURETANIA N

' BERENGARIA (
“ Apleidžia New Yorką Seredoms ,

Greitas persėdimas Southamptone. * 
H Lietuviai ypatiftkai lydimi. ’ '
H Taipgi reguliariai išplaukimai tie- H 
m šiai | Hamburgą ant naujų laivų || 
H burnerių. 3čia klesti (j Piliau $106 50, m 

J Hamburgą $108.50). Karės taksų —
■ $5.00
HJ KELEIVIAI IA LIETUVOS 1 ! 
K Bėda laivan PiliavoJ važiuojant | ■ 
. , Southamptoną ir ten persėda ant Mil- M 

žinų laivų. Plaukia kas savaitė. , .
’ ’ Greičiausi laivai pasaulyje.
M Informacijų dėl kairių ir reikalin- I 1 
m gų dokumentų atvažiuojantiems k e- ■ 
..i leiviams galite gauti nuo bile agento. ą| 

. Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste ■ | 
™ arba apielinkėj. —
E CUNARD LINE
. 140 N Dearborn St., 

Chicago, Illinois

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

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

Už dykų 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.

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

Optometriat 
Tat BouUvard 648 5 
464* S. Ashland Au 
Kanapių 47-toi gnt 

o* lubob*

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas gasas, ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago,

Dr. Dean
SPECIALISTAS 

1Š9 North Clark St., 
Valandos 9-7. Nedėlioj 9-1 

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

goiteris. Patarimas dykai.

Frer.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
r?Ho]ėc nuo SKIIVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
FS'iiv reguliatorius. Vienas doleris at
neš'’ mėnesius .gydymo. Atsiųskite j

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. . S. A.

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-worni), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA ,

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI.

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

Tel. Kenvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

muo 5:80 iki 7:80 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

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.

*

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4140

?el. Blvd. 8188 
M. Woitkewid 

BANĮ 8 
AKU1ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūri- 
jfmą. ’ 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy-

uodu pa*

3118 Soath 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. •

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

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

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

f Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2886

Telephono Yarda 0994 '

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 6687

1 DR. MARYA
DOWIAT—SASS /

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Būrin 0294
Ofiso tai. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirerrae 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visu chronišką lirą 

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEW1CZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Cana] 0464

Valandos 2:30 iki 5 Ir 8 iki 10. 
Nedėlioj 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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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Matams---- ---------------------
Pusei metų ----- -------- <-----
Trims mėnesiama------------
Dviem mėnesiam ............... —
Vienam mėnesiui

Chicagoje per neiiotojua:
Viena kopija-----------------
Savaitei------------------------
Mėnesiui ___ _________ ___

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metams..... ..........
Pusei metų ___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..........  — $8.00
Pusei metų ---- ------------- - 4.00
Trims menesiams _________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

18.08 
4.00 
2.00 

. 1.50
- .75

8c 
18c 
75c

$7.00
8.50

. 1.75

. 1.25

.. .75

Lietuvos 
Komunistai ir 
Z vai gy bininkai

žemiaus telpa buvusiojo ame
rikiečio Antano Bernoto, senai 
žadėtas paaiškinimas apie 
tai. kaip jisai susekė, kad tarp 
Lietuvos žvalgybos (Kriminalio 
Skyriaus B) ir Komunistų Par
tijos centro gyvuoja ankštas 
ryšys. Straipsnio autorius sa
ko, kad dėl kaikurjų asmeninių 
aplinkybių jisai negalėjęs savo 
prižadą ankščiaus išpildyti.

Bernoto raštas yra be galo 
ilgas, todėl Redakcijai teko iš
mesti iš jo kaikurias mažesnės 
svarbos vietas — tas, kur au
torius pasakoj Lįsi apie savo vei
kimą Amerikoje ir kur jisai ve
da grynai asmeninio pobūdžio 
polemiką su Chicago j e einančio 
komunistinio šlamštelio “redak
toriais”. Musų skaitytojam: 
tas yra neįdomu.

Del paties 
pastebėti, kad 
yra tame, kad 
susekti, jogei
tas Juozas Bakšys yra kartu ir 
komunistų partijos agentas. 
Bernotas parašė neva “išpažin
tį” Lietuvos valdžiai ir padavė 
tą raštą minėtam žvalgybos 
tarnui, o šis, pasirodo, įteikė jį 
Komunistų Partijos centro ko
mitetui ir pastarasis paskelbė 
jį Amerikos lietuvių komunistų 
spaudoje!

straipsnio reikia 
visa jo svarba 

autoriui pavyko 
žvalgybos agen-

uždėti 
Vienok, įro- 
gaivalas yra

raroj ie.nus, uEicago, m.
butų bent pasakęs kam nors 
savo tikrąjį tikslą — kad pas
kui galėjus turėti liudininką, 
kuris patvirtintų, jogei Berno
tas ne už išdaviką siūlėsi val
džiai, o tiktai komunistus norė
jo pagauti! Bet jisai apie savo 
slaptus tikslus niekam neprasi- 

. tarė.
To neveizint, mes nemanome, 

kad Bernotas meluoja, aiškin
damas tą savo “žygį” Jeigu 
jisai tikrai butų parsidavęs 
žvalgybai, tai kam jam reikėtų 
protestuot prieš komunistų prie 

; kaištus? Jam geriaus butų ty
lėt dr slaptai dirbti savo darbą. 
Provokatoriai, tiesa, neretai 
užsigina savo parsidavimo, bet I šiuo laišku aš save 
tai esti tiktai tuomet,' kuomet | žvalgybai, 
jiems rupi neatstumti i___ _ _____ ______ __________ .
vęs buvusiųjų savo draugų. O įprastos priežasties. Nei Lietu- nusitvėrus, nusižiurėjus iš kitų 
Bernotas su komunistais dau- vos valdžiai nei žvalgybai šis iį’ lr ypatybė ne visai gir- 
giaus draugauti nebenori; jisai “laiškas” nebuvo skirtas, bet— tina, nes suteikia žmogaus pro- 
atvirai skelbia jiems kavą. tiesiog komunistų centrui! tą vien apie paviršių ir neduo- 

j da progos į vidų, į sielą pažvelg-
Redkia pasakyti, kad tos prie- Po incidento atstovybėje su ti.

monės, kuriomis Bernotas ryžo- mano žmona, visą pavasarį ir I .
sa numaskuot komunistinius vasarą 1923 m. aš ir kiti pa- įvairios tradicijos gyvai pa-
šarlatanus, yra nedaug gėrės- kračiusieji nuo komunistų savo plikoma ii nuolat ieškoma nau- 
nės, negu ktanunistų vartoja-1 padus negirdėjome nuo komu- pi* ^a^nni aiškinama, „koks 
mos priemonės kovai su savo nistų geresnio žodžio, kaip — nars, kad ir chuliganiškas pa- 
priešais. Prieš provokatorius “šnipas”, “provokatorius”, jgs teigimas, tradicija: Tai tra- 
jisai pavartojo dalyką irgi 1 a- buvo kalėjime, tas ir už kalėj i- *5 lietuviška tradicija, ki
bai panašų į provokaciją. Są- mo sienų. Neaplenkta buvo net toniškai aš negaliu elgtis .. Jau 
moningas socialistas tokiu ke- mano žmona. Galop nervai sav.° esmės, tradicija yra pir- 
liu neitų, šitokį, kaip Bernoto, taip atbuko, jog nekreipėme p^yneigos priešininkė, o ką kal- 
žingsniai yra galimi negut tik- jokios domės. p^i apię ją, kaipo apie prie-
tai toje moralio supuvimo at-l . • i- • -v,. Rangą įvairiems išsišokimams,
mosferoje, kurioje gyvena ir 
veikia darbininkų \ demoraliza- 
toriai, komunistai.

Bernotui ir panašiems į jį bu
vusiems bolševizmo šalinin
kams reikės gal būt dar ilgokai 
pagyventi visai kitokiose sąly
gose, kol jisai 
liuesuos nuo tos nesveikatos įta 
kos. Tenka pripažinti, kad Lie
tuvos socialdemokratai pasiel
gė visai išmintingai, pareikšda- 
mi savo oficialiame organe, jo
gei nesiskubins priiminėti į sa
vo eiles tuos asmenis, kurie, 
kalėjime bebūdami, nutraukė 
ryšius su Maskvos agentais.—

A. Bernotas savo pasiaiškini
me rašo taip:

tas atsigynimui nuo nuodų, ku
riais norėta moraliai mane nu
galabyt. Ir kaip matyt iš Ame
rikos komunistų pasielgimo, su 
kokiu jie kalba apie tą “nuo
rašą” — tikslas pasiektas...

Džiaugtis jiems buvo per 
anksti. Juokiasi tas, kas juo
kiasi paskutinis.

Tūli i (o gal tokių dauguma) 
mano, kad aš šį “laišką rašiau 
sutiksiu įtikint Lietuvos vy
riausybę apie savo lojalumą, 
nes, mat, jų manymu, aš buvau 
už interesuotas greitesnių ma
nęs paliuosavimu. Kiti

karštuoliai-revoliucionieriai, ne
žinodami padėties, mano,

gi

,- v . . ,' ■■ / t. >; ■

Seniau ir Dabar.
Rašo L. šeimenis

(Pabaiga)

Pirmadienis, BaL 7, 1924

Toliau girtuokliavimas, virtęs 
chroniniu visame Lietuvos gy
venime, plačiai įsigyvenęs jau
nuomenėje ir labai baisių pasek
mių turi. Peštynės, žudymai, 
paleistuvystė, plėšimai, tai vis? 
dalykai be kurių girtuokliavi
mas nenori apsieiti.

Madų vaikymas ir gi nepas
kutinėje vietoje stovi. Vyrai 
ir merginos vienas už kito nuo
lat galvoja kaip čia “navatniau”

dar

jog 
pardaviau 

____ __________ Tikrenybėje! gi dr• 
nuo sa- vieni ir kiti klysta dėl labai pa- aPsn’ėdžius, ką čia ypatingesniu

Bet pasirodė kitas apsireiški- bpaį ben(jros neigiamos ypaty- 
mas, nespėdavo bolševikuojan- bės> kurias galima jžiurėti da. 
ti kaliniai gaut kokį nors nele- bartiniame Lietuvos jaunime, 
galį laikraštį ar brošiūrėlę Eikime prie atskirų — labiau 
tuoj aus kalėjimo administraci- Lpeeiąlių 
ja padalydavo pas juos kratą ir 
atimdavo. Kratos buvo tuom 
įdomios, kad ieškodavo kaip tik 
ten, kur paslėpta. Bėda buvo 
metama ant mus galvos. Tas 
mus privertė _ susirūpinti, nes|ni()S galybės susidarė.
aiškiai pamatėme, jog tarp pa- burjasi ekonominių motyvu ve- 
čių komunistų “nešvaru”. Pra- dami> kiti—politinių, treti—kul- 
dėjome daryt “analizą”. Analię-Lyppby^ hetvirti—konfesinių ir 
zas davė negirdėtus rezultatus: t t . žodžiu> atsiradus, keletai 
rasta, jog patys kraštutinieji žmonių su vienodais reikalai ir 
agitatoriai labai kvepia. Nu- km«iama kolektyvas. Tenka pa- 

K'.prendėm save nuo ‘evoliu- žymėti, kad Lietuvoje šiuo lai- 
cijonierių” izoliuot. Tik, deja, ku gyvuoja labai P labai daug 
pats izoliavimas buvo ne taip organizacijų ir, vargu bau kuo- 

Visiems svetimos doros pengva,padarytu nes mat buvo- met jų tiek buvo, yra ar bus.
kali- Tik viename Lietuvos Universi-I ”•

tete jų įregistruota apie 20. Bet 
V1f" ne daugumas Lietuvos organk 
aPlelzacijų mums rupi, 

jų stovis. Taigi
11 į kiek atydžiau šion 

žmonos su ištikrųjų? į tą purviną komunis išvysime negirdėtai 
.................................. m&s juk ne- vaizdą.

galutinai pasii-

laisvi piliečiai, o

Dabar Lietuvoje ar šiaip, ar 
taip gyvenama parlamentariz
mo gadynėje ir ofganizjacijų,1 
be kurių visiškai nesupranta
ma demokratinė tvarka, devy- 

Vieni

Kad Bakšys buvo valdžios 
provokatorius, apie tai vargiai 
gali būt abejonė. Kartu su sa
vo straipsniu Bernotas prisiun
tė Redakcijai du Bakšio laiš
keliu, kurių viename jisai siū
losi Bernotui būti draugu, o 
antrame pataria jam parašyti 
per Kriminalį Skyrių B. prašy
mą valstybės prezidentui, žadė
damas ant to prašymo 
“savo nuomonę”, 
dymui, kad tas
drauge ir komunistų agentas, 
Bernotas visgi pasirinko keisto
ką kelią: jisai priėmė provoka
toriaus pasiūlymą ir parašė to
kios rųšies neva “prižadą” val“iuet 
džiai, kad komunistai, gavę jį, L . 
galėtų manyti, jogei Bernotas* 1 
esąs parsidavęs valdžiai.

Suprantama, kad kitokio tu
rinio raštą komunistai nebūtų 
ir skelbę savo spaudoje. Bet 
visgi ta satisfakcija, kurios 
Bernotas laukė, tikėdamasis nu
plėšti maską komunistanus, 

vargiai yra toks augštas moty
vas,kad dėl jo priderėjo jam ra
šyti tą veidmaininšką prašy
mą. Ir kad jisai, rašydamas jį,

laidotojams. ™ne
Po arešto (1922 m. kovo 24 Kilo 

d.) iki rudens tų pat'metų ka- šai per Lietuvos spaudą 
Įėjime gyvenau ramiai.* Tik ru- tai, ką tūli, vadinami komunis- 
deniop pakėliau griežtą protes- tai, mano apie komunistus, 
tą prieš išmetimą i 
mažu kūdikiu į gatvę. Mat, jiltinį “įdealizmą” ] 
tarnavo Rusų atstovybėje ir grįšime niekados! Kodėl gi I Ngra 116 vienos organizacijos, 
griežtai atsisakė tūliems s(>- mums neprabilt apie tai, ką ma- kurįos nariai lankytųsi regulia- 
vietų biurokratams būti nakti- nome, matome ir jaučiame? k.^į jr punktualiai į susirinki- 
rj “paguoda”. Paduota skun- Sudarėme įvairaus nusistatymų mus ngra or<>anizacijos, kurios 
das tuo laiku e. p. Rusijos at- atsiskyrusių nuo bolševikų po- nariai neatsisakinėtų nuo užde- 
stovo Matuševskiiui, šis gi be litinių kalinių grupę ir pasiva- damų pareigų, ar tai Valdybon 
jokio tardymo išmetė ją iš tar- 1 i i • • • j 
nybos į gatvę. Tas faktas baisi 
juoda dėmė ir pačiam L. K. P.
C. K-tui, nes jis neša atsakomy
bę už tai. Aš užprotestavau. 
Rašliau net Amerikon tūliems 
aisineniniiemč draugams pami
nėdamas tą įvykį.

Tada proga davė abelnai man 
blaiviau pažvelgti į patį L. K. 
P. turinį. C. K-tuii vienok ne
rūpėjo taisyt klaidas; jis atsi
kando manęs, t. y. “išmetė” iš 
partijos, kurion formaliai Lie
tuvoje niekuomet net nebuvau 
prisirašęs. Čia yra daug juodų 
dalykėlių, ir aš dar priverstas 
busiu grįžti prie jų kuomet 
nors. Dabar gi mano tikslas 

yra tik nušviesti klausimą delei 
“laiško” K. S. B. viršininkui.

Amerikos lietuviškąją visuo
menę, ypač socialistus, gali in
teresuoti klausimas: ar tilpęs 
vienam Amerikos lietuvių ko
munistų laikraštyje nuorašas 
tikrai mano laiško nuorašas.

Atsakysiu—taip.
Ar tas laišksa buvo rašytas 

žvalgybai? Ne.
Nors aš nesiimu tikrinti, 

kad apie jį' žvalgyba nežinotų, 
Ufet jis buvo rašytas ne žvalgy-

, o patiems komunistams,4 
i kurie baisiai norėjo, kad aš ka- 
nors parašyčiau žvalgybai, kad 
butų galima dokumentaliai pri- 
rodyt mano “nekošernumą”. Aš 
jiems reikiamą “dokumentą” su
teikiau, bet dariau tai dėlto, kad 
parodyt, kokius budus komunis
tai naudoja, norėdami politiniai 
ir moraliai nugalabyt savo po
litinį priešą. Mano laiškas buvo 
antitezė prieš komunistines 
“tezes” —r antiseptiškas vais-

sumanymas prabilti
bet vidujis 
pažvelkime 
kryptin ir 

supuvusį

dnome valstybiniai nusistačiu- renkant, ar tai kokion komisi- 
siais. » Sustatėme tam tikrą jon> o-jau apie aktyvų narių 
atsišaukimą — “Laišką į Lietu- darbą visos organizacijos 'nau- 
vos darbininkus”, kuris vėliaus dai> tai ir kalbos nėra. Dirba 
ne musų noru pateko į Lietu- įįk du ar trys žmonės, o kiti ar 
va , nors prieš patį patalpini- Itliega, ar visai nekreipia į visa 
mą nieko neturėjome, nes domės. Šios anomalijos labiau- 
mes ir rašėme tam, kad tilptų sia prasiplatinę profesinėse kla- 
spaudoje. Sąryšy su bolševikų sinuse, jaunuomenėj organizaci- 
fiziniu puolimu, kokį jie buvo jose. Ten kame darbas organi- 
padarę, mes iššaukėme Valsty
bės Ginėją ir nurodėm į tą pa
vojų, kuomet apie 100 fanati
kų puola ant keleto žmonių. 
Prižadėta mus atskirt. Musų 
grupei patarta rašyt bendras 
prašymas Valstybes preziden
tui dėl paliuosavimo. I

Neužilgo po to mus perkėlė į 
kitą koridorių prie lenkų politi
nių kalinių. Rodėsi, jog esame 
pilnai izoliuoti nuo komunistę] 
ir kabinėtis nebus 
apsirikome.

Dar pavasariop 
forto arešto namo 
tas į Apygardos kalėjimą tūlas 
Juozas ,Bakšys ir pasodintas 
tarpe bolševikų. Tarpe jų jis 
sukėsi kaipo, “agitatorius”, bet 
mums buvo visai nežinomas. Ir 
štai, tik jau mus beperkeliant 
į kitą koridorių, prisiunčia į 
musų kamerą Juozą Bakšį. Už
klausus, ką tai reiškia, paaiš
kinta, kad jis susipykęs su bol
ševikais ir jam toliau su jais 
gyventi ęsą pavojinga. Kadangi 
jis numatęs daug labai “šel
mysčių” tarpe bolševikų, tai nu
sprendęs “likviduot” su jais 
reikalus ir prisidėt prie musų, 
anot jo žodžių, “ackiros 
pės”... • z

progos. Bet

1923 m. iš 
buvo atkel-

(Bus daugiau)

gru-

zacijos naudai apmokamas, 
šiek tiek veikiama, bet altruis- 
tingai, artymo naudai, be kokio 
užmokesnio, tai dabartinėje 
Lietuvoje negirdėti, kad kas žy
mesnį darbą atliktų. Toks yra 
visų sumaterializėjimas ir idea
lizmo palaidojimas. Piniginis 
išrokavimas suprantamas “šmu- 
gelninkų” tarpe, bet ne idealin- 
gojoje jaunuomenėje, kada nė 
joki šeimos bei padėties pančiai 
neturėtų varžyti. Ir jeigu jau
nimas pradeda savo žingsnius 
centais vertinti, žinok, kad tos 
šalies visuomenė supuvus ir jos 
pastatytoji tvarka šiandie ar 
rytojaus dieną žus, ir žus nesu
grąžinamai, ant amžių. Tatai 
<gali atsitikti ir musų nepriklau
somoje valstybėje, nes čia dar 
atskiri piliečiai tik savimi te
žiūri ir savai pomėgiais tesirū
pina. Ir dar visiems žinoma, 
kad žmonės jaunatvėje dau
giausia nudirba ir žymesnius 
atradimus išranda, o jeigu tos 
jaunatvės nešiotoji smulkme
nomis užsiėmę, įvairiais lėbavi
mais laiką leidžia, be kokių ide
alų, be pasišventimo kitų ir sa
vo reikalui, tai sunku ko gera 
tikėtis.

To viso supuvimo priežastie 
neabejotinai bus karas, laike 
kurio žmonės nustoja būti žmo
nėmis, tampa žudytojais vienas 
kito, laike, kurio išskąičiavimas 
įgauna negirdėtas ribas ir pra
siskverbia vison žmoni j on, ne
palikdamas ir jaunuomenės.

Dabar palyginę esamąjį jau
nuomenės ūpą su prieškariniu, 
gausime dideliausį skirtumą. 
Matysime anų laikų milžinus 
pionierius žmonių gerovei, o šių 
laikų ištižusius krepšius, kurie 
netik kokios naudos neteikia, 
bet dar dažnokai kenkia atski
roms išimtims, kurios tikrai 
gyvai ir naudingai žmonių gy
venime galėtų apsireikšti.

Čia įgausiu daug priešininkų, 
kurie man nurodinės paskuti
niųjų Lietuvos valstybės kūri
mosi metų įvykius, kuriuose ne
mažą rolę vaidino ir jaunuoliai 
ir visuomenės veikėjai. Aš 
tiems atsakysiu, viena tatai bu
vo metai, kiti, atgal, o antrai, 
tatai istorinė butenybė, kuri 
nepriklausant nuo atskirų as
menų veikimo turėjo įvykti ir 
šie veikiantieji žmonės ne tik 
nevarė atstatymo darbo pir
myn, bet dažnokai jį tormazi- 
no, kenkė jo pažangai savo ne
vykusiais žygiais.

Dar gal nekartą teks man 
.gryžti prie šio taip plataus ir 
taip svarbaus klausimo, kaip 
Lietuvos jaunuomenės dvasinis 
stovis, o dabar pasitenkinęs kon
statavimu bendrokų pastabų 
užbaigsiu trumpus savo žodžius.

šis pastarasis negalės būti 
Nemuno kranto valstybes pilie
tis. Jis turės ypatingos savo 
domės kreipti į internacionali
nius uosto aptarnaujamus inte
resus ir specialiai į interesus 
tų sričių, kuriomis Klaipėda 
yra naturalė išeitis.

Lietuvos Vyriausybė paves 
Uuosto Direkcijai, numatytai 
str. 5, Klaipėdos uosto adminis
traciją, eksploataciją, laikymą 
ir plėtojimą.

Uuosto Direkcija specialiai 
dabos šios Konvencijos nustaty
mų vykdymą, kiek jie liečia 
trafiką, tranzitą i,r jų plėtoji
mą.

ne Lietuvos 
perkrovi- 

idant visos 
atleistos nuo

Klaipėdos .sutarties projektas
Klaipėdos uostas

(II priedas) i

(Tęsinys)

Benrieji dėsniai
Lietuvos Vyriausybė 

taikins, kiek tat liečia visą Lie
tu vc)s teritoriją, čia įskaitant 
ir Klaipėdos Kraštą, prie Ver- 
salės Traktato nustatymų str. 
331—345 dėl Nemuno.

prisi

Klaipėdos uostas bus laiko
mas internacionalio pabudžio 
uostu. Rekomendacijos, pri
imtos Barcelonos Konferenci
joje dėl uostų su internaciona
lu regimu bus’pritaikomos Klai
pėdos uostui kiek čia nėra nu
matytų priešingų nustatymų.

Klaipėdos uostas apims abu 
Nemuno krantu sekcijoje, kuri 
yra Kuršių įlankoje, pradedant 
nuo juros ir galės būti išplės
tas, žiūrint uosto vystymosi ir 
jo reikalų, iki linijos, kuri ker
ta įlankų, sudarydama sieną 
tarp Lietuvos įr Vokietijos.

Uuosto užlaikymas,
Lietuvos Vyriausybė apsii

ma išlaikyti Klaipėdos uostą ir 
viešuosius vandenis kelius. Lie
tuvos Vyriausybė galės laikas 
nuo laiko svarstyti su Klaipė
dos Krašto organais, kokią iš
laidų dalį Kraštas galės pasii- 
imti.

Uosto Direkcija.
Bus įkurta Uosto Direkci

ja iš trijų narių, paskirtų tre
jiems metams, su teise vėl skir
ti, būtent:

1) vieno nario, skiriama Lie
tuvos Vyriausybės, kuris atsto
vaus Lietuvos ekonominiams in
teresams :

2) vieno nario, kuris atsto
vaus . Klaipėdos. Krašto ekono
minius interesus ir bus Klaipė
dos Direkcijos skiriamas;

3) vieno nario, kurį skirs 
Tautų Sąjungos konsultatyvės 
ir technikos Komisijos dėl susi
siekimo ir tranzito Pirminin
kas.

___________________________________________________________________________________-

Uosto biudžetas.
Uosto Direkcija paruoš 

pateiks Lietuvos Vyriausybei 
patvirtinti savo biudžetą. Ji taip 
pat pateiks kasmet raportą 
Lietuvos Vyriausybei. To rapor
to kopijos bus adresuojamos 
Direkcijai ir Tautų Sąjungos 
konsultatyvės ir technikos Ko
misijai dėl susisiekimo ir tran
zito.

ir

Visi Direkcijos sprendimai 
bus priimami dauguma balsų.

Ji turės savo reglamentą, 
kurs turės dispozicijų dėl kiek
vieno nąrio pavadavimo nebu
vimo metu.

Direkcija išrinks iš savo tar
po pirmininką, ,

Uosto Direkcijos narių atly
ginimas įeis į metinį uosto biud
žetą.

Dviejų pirmųjų narių atlygi
nimas bus nustatytas Lietuvos 
Vyriausybei susitarus su Klai
pėdos Teritorijos Direkcija;, 
trečiojo nario atlyginimą nu
statys teisingose ribose Tautų 
Sąjungos konsultatyvės ir tech
niku Komisijos dėl susisiekimo 
ir tranzito Pirmininkas, atsi
klausęs Lietuvos Vyriausybės.

Uosto Direkcija pradės 
veikti po dviejų mėnesių Lietu
vai šią Konvenciją ratifikavus.

Nė vienas ‘Uosto Direkcijos 
narys negali būti trukdomas, 
ar persekiojamas dėl aktų, ku
riuos jis padarys eidamas savo 
pareigas.

Narys, kurį paskirs Tautų 
Sąjungos konsultatyvės ir tech
nikos Komisijos dėl susisiekimo 
ir tranzito Pirmininkas, nau
dosis asmeninėmis diplomatinė
mis privilegijomis, 
tant ir atleidimą nuo 
bei vietinių mokesnių.

Uosto Direkcijos 
bus neliečiami.

Uostų Direkcija
uosto kapitoną ir personalą.

Laisvoji zona.
Uuosto Direkcija paliks esan

čią laisvąją zoną ir rūpinsis 
vietos praplėtimu, kurio galės 
pareikalauti tranzitinis trafikas 
arba praplėsdama esančią zoną, 
arba sudalydama naują. Pasta
ruoju atveju, esamoji zona ga
lės būti panaikinta, jeigu nau
joji zona teiks visų lengvatų j- 
vairioms transporto operaci-; 
joms.

Uosto administravimo 
pakeitimas.

Uosto Direkcijos sudėtis ir 
kompetencija ir nustatytas 
uosto administravimo planas ga
lės būti pakeisti po penkerių 
metų nuo dienos, 
bus ratifikavusi
kurios šis priedelis yra dalis, 
suprantant, kad Lietuvos Vy
riausybė, konsultavusi Direkto
riją ir Uuosto Direkciją pateiks 
perdirbtą planą, einant įgytu 
prityrimu ir momento aplinky
bėmis, -
ti aprobuotai daugumos Tautų 
Sąjungos narių, įskaitant ketu
rias Valstybes Šalis su Lietuva 
šioje Konvencijoje. Tie pakei
timai įgys galios, kai tik jie bus 
tokiu budu aprobuoti.

pat depo 
bus laikomi

neapdirbtos

valstybės

archyvai'

paskers

kai Lietuva 
Konvendiją,

,ną, kuris turės bu-

me-
per

me-

žiasia savo vertybėje 75% med
žio, kaipo žalios medžiagos. Jei 
tie mokesniai nebus panaikinti 
ligi 1925 m. gegužės mėn. 1 d. 
vėliausiai, arba jeigu jie pas
kiau bus įvesti, tai Lietuvos 
Vyriausybė apsiima įtaisyti 
Klaipėdos uoste, Uuosto Direk
cijos žinioje, laisvą zoną, spe
cialiai pritaikintą 
medžio sukrovimui, 
mui ir apdirbimui, 
operacijos butų
visokių finansinių Sunkenybių, 
pavėlavimų ir nepatogumų^ 
kurie atsirastų dėl tų mokesnių 
apdėjimo.

Jeigu įvežamieji muitai bus 
taikomi medžiui, tai bus įvyk
dyta praktinga sistema depo, 
rezervuotų mišriam tranzitui, 
kuri teiktų naudotojams bent 
tokių pat patogumų, kaip toji, 
kuri buvo esant vokiečių reži
mui; toji sistema paliks taip il
gai, kaip ilgai paliks galioje 
kalbamieji muitai. Mechaniškos 
plovyklos ir kiti medžio dirbimo 
įtaisymai, taip 
džiams krauti, 
tranzito depo.

Paprastas
džiagos nuošimtis, įtrauktas į 
tuos depo, bus atskaitytas iš į- 
vežamųjų mokesnių sumos, kur 
turės būti grąžinta.

Bendrieji tranzito dėsniai.
•' Lietuvos Vyriasybė duos lais
vą jurą, vandens keliais ir ge
ležinkeliais ir geležinkeliais 
transportams iš ir į Klaipėdos 
teritoriją arba per tą teritoriją, 
pritaikindama tam reikalui tai
sykles, kurios buvo nustatytos 
Barcelonos konferencijoje 1921 
metų balandžio 14—20 d.d. 
tranzito laisvės statute ir kon
vencijoje, ir būtent, minėto 
statuto dispozicijai iš 13 str., 
kurios organizacija procedūrą 
tranzito nutraukimo atvejais.

Ta pati laisvė bus duota pašto 
siuntiniams ir telegrafo bei te
lefono susisiekimui.

Sielių plukdymas.
Pripažindama internacionalį 

Nemuno upės ir jos tyafiko po
būdį ir bendrą ekonominę nau
dą, kurios teikia miškų eksploa
tacija (Lietuvių ir kitose srity
se) Nemuno baseine, kurioms 
Klaipėda yra naturalė išeitis,' 
Lietuvos Vyriausybė apsiima 
leisti ir duoti visų lengvatų tra
gikui upe, einančiam į ir iš Klai
pėdos uosto, kaip'lygiai ir pa
čiam uoste ir netaikinti tam 
trafikui, esant dabartiniems po
litikos santykiams tarp Lietu
vos ir Lenkijos, nustatymų, nu
matytų Barcelonos konvencijoj 
dėl tranzito laisvės straipsniuo
se 7 ir 8 Barcelonos rekomen
dacijų dėl uosto režimo 13 str.

Sąlygų keitimas.
priedėlio

būti
siulijimu,

šio 
galės 
einant 
riuos Lietuvos Vyriausybės ga
lės daryti, remdamasi įgytų 
prityrimu ir momento aplinky
bėmis. Tasai pasiulijimas tu
rės būti aprobuotas Tautų Są
jungos Tąrybos daugumos, į- 
skaitant keturias Valstybes, ša
lis su Lietuva Konvencijoje, 
kurios šis priedėlis yra dalis. 
Pakeitimai įgys galios po to 
kaip jie bus tokiu budu apro
buoti.

dispozicijos 
nekeičiamos, 

ku-

(Pabaiga)

Bermontininkui atėmė 
dvarą.

Dąrbėnai. Vokiečiui Rutchenui 
atėmė be atlyginimo jo dvarą 
(200 deš.) apie Darbėnus. Iš 
Latvių valdžios gauta įrodymų, 
jog R. buvęs Bermonto armijoj.

Tranzitas. s
(III priedas).

Muitai.
Lietuvos Vyriausybė apsiima 

apsvarstyti naudingumą panai
kinti ligi 1925 m. gegužės mėn. 
1 d. visus įvežamuosius ir išve
žamuosius medžio mokesnius ir
visus išvežamuosius mokesniu^ mato 4 puslapių, 
tiems dirbiniams, kurie turi ma- damas ir daro gero įspūdžio.

Naujas laikraštis.

Nuo kovo. 1 d. Klaipėdoje pra
dėta leisti naujas lietuvių laik
raštis (gotiko raidomis) 
vaitinis “Kalipėdos 
Laikraštį leidžia
Krašto šaulių būrys. Laikraštis 
yra “lietuviško” savaitinio for- 

sumhniai ve-

sa- 
sargas”. 

Klaipėdos

- ___
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Už ką reikia balsuoti 
rinkimų dienoj

žemiau telpa kandidatų sąrašas 
dėl Illinois balsuotojų. Jie yra 
terčiosios partijos — Sociali
stų kandidatai.

Il’inois balsuotojai, balsuoda
mi y toj, balandžio 8 d., nepa
darykite klaidos atiduodami sa
vo valsą tam, kas nėra to ver
tas ir kas po rinkimų iššauktų 
jumyse gailesį. Balsuokit tiktai 
Socialistų Sąrašą! Socialistų 
Partija yra vienintelė partija, 
kuri kovoja ir gina darbo žmo
nių reikalus. Jos pastatyti kan
didatai nėra susitepę nei alie
jum, nei oro laivyno graftu, nei 
sužeistų kareivių aukomis: jie 
nėra politikieriai ir lengvų, ge
rų dalbų ieškotojai. Jie eina :į 
rinkimus, kad padai’yt visų pi
liečių gyvenimą geresniu ir ver
tesniu. Jie turi aiškų savo vei
kimo programą ir tą programą, 
jie turi pildyt, jei išrinkti, po 
priežiūra ii* disciplina Socialis-

• tų Partijos.
Štai yra kandidatų sąrašas, 
už kurį privalo balsuot kiek
vienas ieškantis gerovės pi
lietis. ;
For Governor —Andrew Laf- 

in.
Lieutenant Governor — Til

dei! Bozarth.
Secretary of State — Otto 

Branstetter.
Attorney General — John T. 

Whitlock.
Auditor of Public Accounts-*- 

Ansel Brooks. '
United States Senator — Ge

orge Koop.
Congressmen-at-Large — 

John C. Flora, August Sanburg. 
Socialistų Partijos kandidatai į

kongresą.
1-st District—Elmer 

more.
2nd District — Williani
3rd
4th
5th
6th 

gsen.
7th 

lins.
8th 

Long.
9th 

son.
lOth District — Mrs. Kunia 

Sissman.
llth District—Geoijge Chant. 
42th District — Fred N. Hale 
13th District — Xavier Ge

liant.
15th District — John Sjodin.
16-th District — James Lof- 

thouse.
17th District — Harry A. 

Cravvford. ♦
18th District — James P. Mi- 

ller.
' 19th District — John R. Hef- 

ner.
21st District — Max P. Heinz 
22nd District — Roy F. Boyd 
23rd District — Hovvard Lee 

Bolinger.
25th District — David W. 

Kennedy.
Socialistų kandidatai i Valstijos 

senatą.
ši vieta yra labai svarbi ir 

darbininkai turi rūpintis įsigy
ti galios. Balsuokite už sekamus 
kandidatus :

2nd District — John E. Ma-

Whi^

Frank
FosterDistrict — Keliam 

District — John Krause.
District — Leon Hanock.
District — Edward Han-

District — John M. Col-

District — William

District — Evar Ander-

4th District — Rdchard A. 
Berger

6th District — Charles Lorch
8th District — Myron A. 

Cole.
12th District — August Wal- 

ter Haltendorf.
28th

clair.
38th

berts.
42nd

District — Wm. R. Sin-

District — Thos C. Ro-

District — Jos. Globing.

46th District — Charles Ho- verio rankas, jis patėgęs ir per būti ekskursijos vadu, 
ney.

48th District — Wm. H. Spa- 
ulding. ' > i

Representative in the General 
Assembly.

lst District — James McNul- 
ty.

2nd District — Harry E. Al- 
drich.

4th District — Edwin A. Es- 
helman.

5th
lyn.

6th
7lh

Snuth.
8th District Murray J. Ham- 

mond.
9th District — Fred G. Wel- 

Iman.
lOth District — Laura But- 

terfield.
llth District — Henry Gron- 

ier. >
12th District—Shepard Hen

ry Zimmerman.
13th District — Harry O.-

Forsberg. v
14th District — Mary G. Sno- 

ver.
17th District — Henry G.

Stockbridge.
19th District — Morris Ses- 

kind.
21st District
23rd
24th

an.
25th

rtas.
27th 

kelstein.
28th( District — Kąterine 

Glaus.
29 th District — FJorence 

Hali.
31st District — Gustav John

son.
38th District — Benj. F. Squ- 

ires.
39th District — Thos. John

son. /
4lst District — Robert

Parker.
42nd District — Fredk.

Cawley.
43rd

Sweet. 
45th

Danis 
46th

Hinckley.
48th District — Wilbur Hud- 

speth.
Socialistų sąrašas dėl Cook 

kauntės primary balotų 
bal. 8 d.

tai pa 
tariu surengti tokią ekskursiją 
į dl. A. žemaičio parodą. Paro
dą atlankyti butų gerai ketvir
tadienio vakare, balandžio de
šimtą dieną, nes dl. žemai- 

apie

tūlą laiką dirbęs, kaipo aktorius 
pigiuose vaudeviliuose, pradė
jęs bastytis po pigius viešbu
čius, draugauti su vagimis ir 
blogo charakterio žmonėmis,
kolei pats pamėgęs plėšiko ama- tis teiks gerą pranešimą 
tą. Jis prisipažino dalyvavęs dailę. Taipjau moksleiviai, ku- 
keliose dešimtyse vėlesnių api- rie žadėjo prisidėti prie’lygiečių 
plėšimų Chicagoje. Kas link nu- ekskursijos, malonėkite tą va- 
žudymo aptiekus klerko, jis karą, ar tai pavieniai, ar sutar- 
sako, kad tai padaręs jo brolis.

gu įnirusiems paminklus staty
ti.

Paroda yra atdara nuo 3. die
nos iki 10 vakaro kasdien Tran
sportation bui'lding kambary! 
1243, kampas Harrison ir Dear- 
born gatvių. *

nesenai gražią paramą pasiuntė 
Mariampolės Reaeil gimnazijai; 
šiuo sykiu nutarė paaukot $10. 
Lietuvos našlaičiams. Taigi, 
kaip matome, kriaučių Kliubas 
palieka gražią atmintį, kaip 
moksleivių taip ir Lietuvos naš
laičių. 1

♦ *

District — Barney Ber-

District -— Emma Draut.
District — William E.

41. W. Harris
District — Leon J. Eli.
District — William Bry-

District — Bernard Ko-

District — Henry Fin-

District — Carl

District

D.

M.

John Frank

District — Samuel T.

Reikale nominacijų 
laukit Socialistų Partijos sąra
šų ir rinkimų teisėjai negali at
sisakyt suteikti jums vieną, 
štai yra kandidatai į kauntės 
urėdus:

For States Attorney — Da- 
niel Uretz.

Coroner — Raphael B. Green
County Recorder — Pierce 

L. Anderson.
.Cierk of Circuit Court — 

Charles Pogorelec.
Cierk of Superior Court — 

Max Silverman.
Board of Review — Adolph 

Dreifuss. z
Board of Assessors — Mau- 

ritz De Jong, Philip Godina.
Sanitary

diling, Fred Frese, 
Steik.

Bailiff of Municipal 
iobert C. Densmore.

Cleik of Municipal 
Vlichael Ladevich.

redkai-

Trustees — Fred
Williams

Court

Court

Buvęs milijonierius 
bandytas

Scott, metai laiko 
viršininkas vienos 

korporacijos, kuri 
$30,000,000 apy- 

metus, ir turėjusi

Russel T. 
atgal buvęs 
milijoninės 
j u k dariusi 
vartos per
savo skyrius keliolikoj miestų 
Jungtinėse Valstijose ir Kana
doj, vakar tapo areštuotas ir 
prisipažino dalyvavęs apiplėši
me didmiesčio aptiekos, ant 
Washington ir La Šalie gat., 
<ur liko išnešta $500. ir nušau
tas klerkas, pereito trečiadienio 
nakty.

Jis papasakojo istoriją, kad 
jo korporacijai patekus į resy-

Neteko viršininko ir 
$8,000.

Pereitą vasario mėn. Amber- 
lite Products kompanija išsi
rinko sau naują prezidentą, tū
lą Arthur Wiilson, kuris dabar 
pranyko su $8,000 kompanijos 
pinigų. Parodžius policijai jo 
paveikslą, pasirodo jis esąs jai 
gerai žinomas paukštis.

Manoma, kad jo sugavimas 
nebus sunkus, nes jis turi ne
paprastai dideles ausis.

tinali atlankyti dl. žemaičio pa
rodą.

Mano nuomope, A. žemaičio 
paveikslų parodą vertėtų atlan
kyti pirmiau, negu Instituto.

—Dl. M. Šileikis.

Paveiksiu paroda

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą aklų karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimruose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

La
Gu-

Mirė beklausydamas 
gubernatoriaus

* kalbos.
Denis Dennehy, 887 N. 

Šalie gat., beklauisydamas
bernatoriaus, Small agitacijines 
kalbos, ketvirtadienio vakare, 
North Side Turner svet., nuvir
to nuo kėdės ir kolei nuvežė li- 
gonbutin, pasimirė.

Lietuvių Rateliuose
Paveikslai užinterevo 

chicagiočius
A. žemaičio paveikslų parodoj 

kasdien kas nors naujo, 
mpi pranešimai apie 
duodami kas vakaras.

Tru- 
dailę

Tokia dailės paroda kaip da
bar A. žemaičio įvyksta Chica- 
goje bene pirmą syk. Taigi ne
stebėtina, kad chicagiečiai lietu
viai ja susidomėjo. Kaikurie 
paveikslai taip patinka dauge
liui dailės mėgėjų, kad, sako, 
dėl kaikurių paveikslų nupirki
mo jau einą varžytinės.

Paroda atlankyti yra kiek
vienam žingeidu, kas vakaras 
tat matyt parodoj dideli būriai 
žmonių. Kad su didesne dar 
nauda galima butų praleisti pa
rodą visiems jos lankytojams, 
dailininkas A. žemaitis paketi
no daryti parodoje pranešimus 
apie dailę kone kas vakaras. 
Jau nužymėta sekančioms die
noms sekanmos temos:

Panedėlis. Apie tapybos tek- 
niką, kompoziciją, perspektyvą 
ir spalvų estetiką.

Utarninkas: Apie lietuvių dai
lę: jos atgimimas, liaudies ypa
tingai moterų reikšmė musų dai 
lės išsilaikyme.

Ketvergas: Jaunimo ir mok-» 
sleivių vakaras: Apie lietuvos 
dailę senovėje ir dabar; lietu
viai dailininkai, dailės pakrai
pos, musų stilius, liaudies dai
lė.

Pėtnyčioj: Yra pasiketinęs 
indomybių apie dailę papasako
ti Kl. Jurgelionis.

Kaip žinoma, paroda telpa 
Transportation buildinge, 608 
So. Dearborn St. dvyliktame au
kšte ir atidaryta yra kasdieną 
iki šio mėn. 13 dienai nuo 3 
vai. po piet iki 10 vai. vakaro.

A. Žemaičio pranešimų 
džia lygiai 8 vai. vak.

žemaičio paveikslais visi gėrisi.
Pradedant pereito penktadie

nio dieną tapo atidaryta A. že- 
maičio-žmuidzinavičiaus pavęi- 

jkslų paroda. Kaip ketvertą va
landą dienos įvyko formalis ati
darymas per Lietuvos konsulą 
—majorą p. žadeikį.

Laike atidarymo buvo pen
kiasdešimt* trys ypatos. P-as 
Stankūnas nuėmė visų dalyva
vusių paveikslus. Viskas gera, 
švaru, malonu. Paveikslai suda
ro gerą. Įspūdį. Nekurie paveik
slai tiesiog žavėjanti. Tūlas pa- 
veikslas, “Istoriškas namelis iš 
1772 metų” labai ir labai geras: 
žiuri ir negali atsižiūrėti tary
tum prieš save matai ne paveik
slą, bet realų dalyką.

Kaip sakiau, kad viskas šva
ru ir gera tik iš mūsiškių “inte
ligentų” nemokėjimo žmoniškai 
užsilaikyti pagadino gerą įspu. 
dį. čia ypač man krito akysna 
tūlas asmuo: ąugštas sverian
tys apie 230 svarų vaikščioja 
lyg ir pasityčiodamas iš savęs ir 
kitų. Iš pirmo pamatymo tuoj 
gali pažinti, kad tai žmogus pre
tenduojantis būti lietuvišku in
teligentu. Įsivaizdinkite, tokioj 
švarioj publikoje ir vietoje — 
Dailės parodoj, tas ponas su ci
garu dantyse pūkšt lupomis — 
puf durnus, pakšt 
pup pelenų krūvą 
kaip karčiam oje. 
inteligentiškumas,
Ja!... Tą poną pasekė ir kiti mu
sų “intėligentai'’ ir taip nuėjo 
toli, kad nekurie žmonės pradė
jo prašyt komiteto, kad pasta
rasis patėmytų jiems, kur jie 
yra. Komitetai tą prašymą tuoj 
išpildė.x

Pati paroda tai yra pilamas 
įvykis Amerikos lietuviuose. 
Viso paveikslų yra apie 90. Lie
tuviai privalėtų paremti tą pa
rodą ir p. žmuidzinavičių-že- 
maitį, jog reikia ant galo su
prasti, kad musų tauta negali 
būt be dailės, o musų dailinin
kas be duonos. Velyk dabar dai
lininkus paremti — duoti jiems 
progą žmoniškai pragyventi ne-

*
Konsulas darbo turi daug.
Pasitikau aną dien p-Ię L. 

Gaižaitę: ji bėga kuone tekina 
sustabdęs klausiu: kur link?

—Pietų, sako ji. e
—Delko taip greit?

f —Mažai laiko tėra.
—-Maniau, kad pykstate.
—Visiškai ne. Tik žiūrėk jau 

keturios po pietų, o aš dar ne
valgius...

—Tamsta kada nevalgai tai 
dar dailesnė — nors, žinoma, ir 
taip daili.

—Ale ką, man juokai nega- 
Ivoj.

—Atleiskit. Na, o kaip ponas 
konsulas?.

—žinai tamsta, kad aš pati 
netikėjau, kad mes tiek daug 
darbo turėtume, mes tik dvie- 
jiese esame, o darbo begalybės. 
Konsulas, p, žadeikis ir aš, dir
bame iki vėlumos. Matai, kad 
net ir pavalgyt laiko neturime.

—Na, žinoma, kad tokiam sto 
vyje esate, sudie— ilgiau ir ne- 
kamantinėjau panelės Gaižai- 
tėte: nuėjome kas sau, o aš gal
vojau iš kur pas konsulą tiek 
daug darbo ?

—Raganius.

Vaikų Draugijėlė Bijūnėlis 
stato operetę “Birutę” nedėlioj 
balandžio 13 d. Meldažio svetai
nėje, todėl kiekvienam chica- 
giečiui patartina atsilankyti ir 
persiitikrint Bijūnėlio vaikučių 
gabumais. Operetė “Birutė” 
gražus, tikrai lietuviškas var
das — o ir gražių dainų ir juo-

Pinigai
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 Weet 47th Street,
Netoli Aabland Avė.

Bridgeporto

pra-

per cigarą, 
ant grindų, 

Va tai tau ir 
pikta ir gai-

MARIJONA USELIENĖ

Reikia pažymėti musų mote
ry garbei, jog Lietuvių Mqterų! 
Kliubas ir S. L. A. 208 kuopa1 
papuošė parodą puikiomis gėlė
mis.

Parodos atidarymo dieną ap
lanke ją daugybė parinktos' 
kaip amerikiečių taip ir lietuvių 
publikos.

Patarimas liegiečiams ir moks
leiviams.

Kadangi L. S. J. Lyga jau ge
rokas laikas kai rengiasi suruo-1 
šti ekskursiją į Art Institutą, ir' 
vienam komitetų prašius manėj 
suteikt informacijų apie Art In
stituto dabartinę 
akvarelių paveikslų

tarptautinę
parodą ir

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
6:30 po pietų. Balandžio 5 dieną 
1924 m. Iš Lietuvos A. A. Ma
rijona paėjo iš Pimpiškių kai
mo, Šiksnes parapijos. Susilau
kus 62 metų amžiaus, Amerikoj 
pragyvenus 24 metus. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Jokūbą, 
tris dukteria: Ona šidvilienė, 
Alenai šniaukštienė, Barbora 
Nelsonienė, brolj Juozapą ir se
serį Barborą.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Balandžio 8, 1924, 8 vai. vakare 
iš namų 318 E. 116 St. į Visų 
Šv. Parapijos Bažnyčią, o po 
pamaldų j šv. Kazimiero papi
nes. \

Meldžiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Pasilieka nuliūdima:
Vyras,'dukterys, brolis ir sesuo. ’

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja groborius Eudeikis, Tėl. 
Yards 1741.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

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

LIETUVĄ

TNorth Side

komisijų 
pasirodo,

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Šviesą ir pajiegą suvedame į Benus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvis Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

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

Ar j'ums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant t rečio augšto virš Platto ap
tiekos. t am Dariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom > no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj neprįjįnam1 ligonių

per 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St
Tel. Boulevard 9663

Kriaučių Kliubo darbuotė. —Bi
jūnėlio vakaras.

Trečiadieny balandžio 2 djiieną 
Lietuvių Kriaučių Kliubas Sa
vi tarpinės Pašelpos, laikė mėne
sinį susirinkimą Liųosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia gat. Su
sirinkimas buvo gyvas, ir tvar
kus, kadangi minėtam kliube 
nėra komunistiškų meklerių ir 
tvarkos ardytojų, tai ir susirin
kimai visados esti rimti ir tvar
kingi. Iš patiektų 
ir valdybos raportų
kad kliubas ,gana gerai gyvuo
ja ir tvirtai laikos finansiniai. 
Kriaučių Kliubas yra daug pasi
darbavęs apšvietos ir kitokiuo
se kulturiškuose dalykuose: da

A LETTER 
«I< have used 
Pe-ru-na in my 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and t lirom t 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as recomtnended.” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a • 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
more than Fifty 
years.
Sojd Everywiiene 

Tablete or 
Liųuid

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
/ pas kitus.

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

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedemomis nuo 10 iki L

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Geriau paslyskite su 
koja negu su liežuviu.

iT v’LITTLE
O (SI? A PHS i•J r Ii

r-— -1 * 1

Priešai Chiropractic 
slidinėja 
paskutinių metų ir jie 
dabai’ persitikrino, kad 
jų liežuviai prisidėjo 
prie pakėlimo Chlro- 
practorių.

Didelis pasmerki
mas mokslo yra pavo
jus — ir tas atsiliepia 
labiausiai į žmonišku
mą.

pęr keletą

tPR. J. M. FINSLOW,
• Chiropractor

1645 X 47th St., Čhicago, III 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
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NAUJIENOS, Chicago, DL Pirmadienis, Bal. 7, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kų ten bus; ir tą viską Bijū
nėlis ketina atlikt kuo puikiau
siai, todėl 
graudens.

atsilankiusieji nesi-

Mišrus skirtPirmyn 
biai rengiasi prie 
Pabaigtuvės, tai vienas gražiau
sių veikalų su gražiomis dai
nomis. Pirmyn Mišrus choras 
prisirerigs pastatyt kuo geriau
sia. Pabaigtuvės įvyks Velykų 
vakare, balandžio 20 d., Melda
žio svetainėj. —Northsidietis.

Choras 
Pabaigtuvių.

Jie galėtų pavaryti tą darbą redaktoriaus St. Strazdo. Jis 
pirmyn, jei nebūtų tiek užsi-| turėjo išduot raportą, nes buvo 
ėmę pašaliniais darbais, kaip 
kad dabar.

Bendrovės ateitis gali būti la
bai gera, daug geresnė, negu 
kad ji yra šiaridie. Bendrovė 
galima išauginti į didelę korpo
raciją, į kurią butų galima su
traukti labai daug šėrininkų ir 
galėtų parduot labai daug Ben
drovės šėrų, už kuriuos butų 
galima nusipirkti arba pasista
tyti gražų namą.

Todėl visi, kurie tik užjaučia
te tam busiančiam namui Ro
selande, turėti! nusipirkti kele-

Bendrovės šėrų.
—Alginis Vergas.

reviizijos komitete. Nėr pinigų 
—nėr nė redaktoriaus.

tą

Kiti draugai pranešė, kad 
“Kardas” jau neišeis; susidėjo 
su “Gyvenimu”. Prenumerato
riai gauna “Gyvenimą”. Dabar 
nariai galės lankyt susirinka
mus, nereikės pinigų.

j Nutarta rengti juokų vakarą. 
Vakaras turės būti didžiai žin
geidus. »Kitas susirinkimas bus 
svarbus: atsibus North sidėj. 
Laisvamaniai privalo lankoti 
savo susirinkimus,% jei jiems ru
pi ateitis.—Bubnis.

APSiVEDIMUI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Roseland
Iš visų kampy Pranešimai

Namo 
keturi

“žino”. — Prakalbos

bolševikai, anot

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

ar kviečia.

iš privatinių sa-

bendrovės stovis 
geras ir jis dar 

augdamas di-

Lietuvių Darbininkų 
Bendrovė atsirado apie 
metai atgal. Ją suorganizavo 
draugijos aplinkybių verčia
mos. Tuokart, buvo tokios ap
linkybės, kuriose nebuvo ga’.|-’ 
ma gauti salių draugijų paren
gimams. Tos draugijos, susi- 
dėjusios tokioms aplinkybėms, 
buvo priverstos pradėti organi
zuoti bendrovę. /Joms pasidar
bavus susiorganizavo ir Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
vė Roselande.

Ji buvo suorganizuota tam 
tikslui, kad pasistatyti nuosavą 
namą su svetaine. Ji buvo su
organizuota šitaip: draugijos 
išsirinkdavo po tris delegatus ir 
tie delegatai pradėjo tą orga
nizavimo darbą varyti pirmyn. 
Jie laikydavo savo susirinki
mus kas mėnesį ir tuose susi
rinkimuose, jie padarė tam 
tikrus įstatus, kurie buvo ir 
vykdomi gyvenimam Jie buvo 
užsibrėžę, kad organizavimo 
darbą laikytli draugijų kontro
lėj tol, kol jie negaus vieno 
šimto šėrindnkų tai bendrovei, o 
gavus tą skaičių, pervesti Ben
drovę šėjrin inkams.
' Vietos gyventojai iš to nam'o 
turės tokią naudą: čia bus sve
tainė ir joje galės laikyti savo 
susirinkimus ir svarstyti saVo 
reikalus, rengti vakarus, paren
gimus ir viską kas reikia drau
gijoms. Išlaidos, kokias tas 
namas turės, bus padengiamos 
iš to namo įplaukų, sumokamų 
visų vietos gyventojų. Bet jos 
bus daug mažesnės, negu sam
dant svetainę 
vininkų.

Dabartinis 
yra pusėtinai 
gerėja kasdien
dyn, kaip finansais, taip ir šėri- 
ninkaas. Ji jau turi apie tris 
šimtus šėrininkų, prie jos kas
dien ir naujų šėrininkų priside
da, kurie tik supranta Bendro
vės svarbą.

Bendrovė turi pinigų ižde ke
letą tūkstančių dolerių, jos pi
nigai yra padėti bankoje ir tie- 
pinigai auga nuošimčiais kį |i 
metai.

Ji turi jau ir nuosavybę įsi
gijusi. Jos nuosavybė yra du 
lotai. Ji nusipirko tuos lotus 
prie Michigan ir 104 gatvės, 
apie du metu atgal. Tuokart ji 
mokėjo už juos $7500.00, o šian
die jie yra jau pakilę vertėje 
trigubai ir jų vertė vis dar kyla.

Norint bendrovę plėtoti spar
čiau negu ji šiandien plėtojasi, 
yra būtinas reikalas varyti agi
taciją tarpe šėrininkų ir pašali
nių žmonių už pardavimą dau
giau jos šėrų. Jos Kenkimui, 
gal, bus ta priežastis, kad čia 
yra tokios aplinkybės, kuriose 
ji egzistuoja, vietos gyventojai, 
ypač lietuviai, yra paskendę į- 
vairių draugijų darbuose, ku
riuose dirbdami, jie pamiršta 
Bendrovės pradėtąjį darbą. Dėl
to Bendrovės darbas turi stovė
ti.

Bendrovei reikėtų turėti ši
toks pagerinimas: turėti tokius 
agitatorius, kurie suprastų 
Bendrovės svarbą ir varytų 
agitaciją už ją, kaip tai susirin
kimuose, vakaruose, prakalbose 
ir einant per stubas ir aiški
nant vietos gyventojams reika
lingumą pirkti daugiau jos šė
rų.

Tą galėtų padaryti tie as
mens, kurie yra šiek tiek apsi- 
pažinę su Bendrovės reikalais.

i

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo 
vaikino, nesenesnio kaip 28 metų, 
nejaunesnio kaip 22 m. Turi būt 
laisvas, apsišvietęs, nevartuojantis 
svaiginančių gėrimų; turi mokėti 
kokį nors amatą ir kuris myli gra
žų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
mergina 22 metų, laisva, neprastai 
atrodau, apsiŠvietus. Kalbu lietu
vių ir rusų kalbas, rašyti taipgi į 

nmlrlžili nri-r

VYRŲ
REIKALINGAS plmvarankis beke- 

ris, prie juodos duonos, ant naktų, 
gera mokestis atsakančiam darbinin
kui.

Atsišaukite
FRANK BRASUS,

139 E. 107 St. r-

PARDAVIMUI grosernė už 
gana prieinamą kainą, taipgi 
galiu mainyti į namą, lotą aiba 
automobilių. 708 W. 30-th Str.

Phone Victory 9531

siysH paveik"!“, "km“ ant"p!“elkn- REIKIA ’M P™ prižiūrėjimo
lavimo grąžinsiu. • 

P. S.
Naujienos Box 470

JAUNAS našlys jieško apsi- 
vedimui merginos arba našlės. 
Mylinčos šeimynišką gyvenimą 
atsišaukit. 708 W. 30th St., 
J. D., Chicago, III.

pečiaus, kurie moka kaip daryti 
brass ingots ir išskirstyti leng
vins brass. Turi turėti gerą pa
tyrimą. Cohen Bros, and Traub

1144 W. 15 Str.

PARDAVIMUI pianas ir 
rakandai. Parduosiu pigiai, 
riu parduoti tučjau.

3129 So. Halsted Str. 
Boulevard 9685.

kiti
tu-

JAUNAS našlys su 3 vaikais 
jieško ruimo kur galėtų paga
minti ir valgį . Kas turit tokį 
ruimą praneškit.

P. RADOMSKI,
807 W. iSOth St.

REIKALINGI 5 VYRAI patyrę prie 
Maliavojimo, poperavimo, ir šiaip 
prie stubų čystijimo darbo. Pastovus 
darbas ir gera užmokestis. Unistų ar
ba mylinčių priklausyt prie unijos. , 

Atsišaukite
BRIDGEPORT PAINTING CO.

3149 So. Halsted Str.
Tel. Yards 7282

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Boul. 5914

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, francuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards G894

KAD užbaigus namų reika
lus, 1—3 aukštų kampinis mū
rinis namas ir skiepas, 1—2 
augštų randas ir skiepas. Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš
tas 2990 So. Union Avė

NAMAI-ZEME
Namai Žemė

Viską
Laisvamanių veikimas.
Nors musų 

jų, viską žino, bet kas do gy-
vynas tas Bubnis—nežinojo.

Jie sušaukė visus savo “žino
vus” ir patarėjus, kad suuostų, 
sužinotų, ir jei galima, nubaus
tų jį, už rašinėjimą žinių į 
“Naujienas”.

Viskas butų nuėję niekais, jei 
ne paukščių bolševikas jo my- 
lista Strazdas. Jis nuo paukš
čių sužinojo, kad Bubnis buvo 
extra kairiųjų, amžiną atsilsį 
“Darbininkų Tiesos” redakto
rius Jankauskas.

Iš Brooklyn’o atvažiavusių 
draugų pątirta, kad ”D. T.” jo- 
kis Jankauskas neredagavo. 
Brooklyne yra ir dabar su di
delėm kumštim ir milžinišku 
pilvu Jankauskas. Jis, kai ka
da rašo, bet ant žmogaus vei
dų;, naikina “moon shihe”, 

siųsdamas ją “na viek, na pro- 
padušku — v svoju tiurmu”. 
Jis draugauja su “draugu” Pru- 
seika. Gal tas pats—bet tikrai 
ne Bubnis. j

* *

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDjVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Raymond ChapelKovo 25 d 
įvyko prakalbos. Surengė extra 
kairiųjų, kokis tai žmogus. Kal
bėjo D. Kasparka iš Detroit, 
Mich.

žmonių buvo labai mažai:. 
Pirmininkas aiškino, kad jis 
gavo žinią tik trys dienos, tad 
nesuspėjo gerai išgarsinti. Esą, 
“Naujienos” įdėjo pagarsinimą 
ir pranešimą — patarnavo, kaip 
ir visom draugijom; bet “Vil
nis” netik pranešimą, bet ir 
pagarsinimą už pinigus patalpi
no į gurbą.

Kasparka pakalbėjo apie dar
bininkų klesos reikalus ir kovą' 
už juos. Pavadino socialistus 
mažai kovojančius už darbinin
kų reikalus; smarkiai, bet šva
riai pakritikavo “darbiiečius”, 
kad jie neiną komunizmo keliu. 
Prirodė jų klaidas skaitydamas 
“Komuničesky Internacional” ir 
kitus jų žurnalus ir knygas. I

Buvo ir Andriulis, bet per du
ris pasižiurėjo ir nudūlino savo 
keliu. Kasparka sakė, kad bu
vo prisirengęs, su dokumentais 
suriesti Andriulį, jei jis butų 
di-įsęs kritikuoti jį. Sakė, kad 
detroitiečiai laiką Andriulį už 
pliauškalų maišą, o Pruseiką už 
piudintoją. Pruseiką išvadinęs 
Kaisparką oškos barabančliku ir 
t. p. žmonės pas juos dabar 
neiną ant jų prakalbų; daug 
darbiečių pasipiktino tokiais 
nešvariais žodžiais ir apleidę 
taip vadinamą Amerikos “dar
bininkų” partiją.

♦ ♦

Ketvirtadieny, kovo 27 d., 
Meldažio svet. Lietuvių laisva
manių 1 kp. įvyko susirinki
mas. Niarių dalyvavo mažai?, 
turbut pabijojo, 'kad nereiktų 
šimtinę duoti “Kardo” reika
lams. Buvo organizuota per 
kai kuriuos narius, su Kučins
ku priešakyje bendrovė, leisti 
savaitinį laisvamanių laikraštį. 
Per 
buvo 
šėrą, 
Nors
raščio, bet, kad brangus buvo 
šėras ir nėra pinigų, tai ir ma
žai šėrininkų atsirado.

Neatsilankė nė pats organiza
torius ir “Kardo” manageris

prakalbas ir susirinkimus 
agituojama, kad pirktų 
kurio kaina buvo $100.00. 
jie norėjo savaitinio laik-

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ rakandai par

davimui pigiai. Turjii parduoti 
pigiai ir* greitai. Atsišaukite 

MARGARETA MICKEVIČIENĖ
6729 Chappel Avė., 

Midway 4568

Bargenas. Ir kas tai yra tik
ras bąrgenas?

PARDAVIMUI

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Cicero 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.

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

j Roseland. — Balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare K. Struntilo svetainėje,
158 E. 107 st. įvyks Lietuvių Darbi- PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 
ninku Namo Bendrovės šėrininkų mė~ turime savo stake pilną pasi- 
nesinis susirinkimas. Jame bus rjnkimą Soda Fountain, nuo mažiau- 
svarstomi svarbus bendrovės reikalai, gjų didžiausių ir puikiausių, su 
todėl visi šėrininkai ir šėrininkės gražiais užpakaliniais barais. Jei 
esate kviečiami atsilankyti j tą susi- jųS turite saldainių ar aptiekos biz- 
rinkimą paskirtu laiku. nį ir norite pertaisyti savo biznį

— J. Tamašauskas, L.D.N.B. sekr. arba naują uždėti, mes kviečiame at- 
----- . lankyti musų krautuvę ir išsirinkti

SLA 134-ta moterų kuopa rengia sau Sofja Fountain. Vidutinės kainos, 
“Bunco Party” antradienį, balan- jengVais išmokėjimais, greitas patar- 
džio 8 d., Mildos abejose svetaine- navimas.
se, 3142 S. Halsted St. Pradžia 7:30 ALBERT PICK & COMPANY 
vai. vak. Daugybe įvairių dovanų 208-224 Randolph St., 
ir skanių užkandžių bus patiekta Chicago, III.
atsilankiusiems. Taipgi šokiai ir | Klauskit Mę, M. J. Miller 
žaismės. Visus kviečia Komisija.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės susirinkimas įvyks pir
madieny, balandžio 7 d., 8 v. va
kare, Keistučio Spulkoj, 840 W. 33 
St. Prašau visų draugysčių atstovų 
ir direktorių pribūti įlaiku, nes 
randasi svarbių 'ftiikahj aptarti, 
taipgi kviečiami prisidėti ir kitos 
draugijos bei kliuBai, nes svetinė 
visiems reikalinga.

—J. Balchunas, rašt.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamascuž $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicagoj: n. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunąe 
Roofing Co., 8411-18 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 rrvu- 
zikos rolių ir piano liampa. Palikta 
krautuvėj pardavimui už $145/ 

1389 Milwaukee Avė.
1 augštas

PARSIDUODA restaurastas 
geras biznis daromas, priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukit.
6343 So. Western 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

Ar, kad Jonas nusipirko, nuo 
musų 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 bar- 
geną užmoka Petrui 15 ar 16 
tukstasčių už tą patį namą ir 
dar priperėtą visokių gyvūnų. 
Ir tas namas per rdnkų rankas 
išėjęs, kaip čigono kumelė.

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

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

ŠTAI TAMSTAI

PARDAVIMUI prie 732 W. 22 St. 
netoli Halsted St., 2 augštų mūri
nis namas, su krautuve ir gyveni
mui kambariais iš užpakalio, 5 
kambarių flatas augštai, kotage tu
ri 2—4 kambarių fialą. Gera vieta 
dėl restaurano arba T'ountain 
Lu nch.

Bargenas už $11,800, cigarų krau
tuvė, su įrengimu ir staku. Reikia 
pinigais nuo $4000 iki $5000, dirb
tuvių apielinkėj.

Savininkas, 1940 Larrabee St. 
Phone Lincoln 1520.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akrų farma, su 
staku, padargais ir mašinomis, 3 
minutės nuo miestelio, lietuvių ko
lonijoj, geri budinkais, 9 kamba
riai, skiepas, 2 barnės, 1 barnė 
skiepe, šilo, vėjinis vandenio ma
lūnas ir t. t. $7000, įmokėti tiktai 
$3000.

40 akrų farma, žemė prie mo
lio, lietuvių kolonijoj, 1 mylia nuo 
miesto, barnė ir t. t.

25 akrų, išvalyta, kita dalis ga
nyklos ir miškas, vanduo iš upe
lio, $700. Atsakykite anglų kalboj. 

Mrs. E. Christoffels, 
Luther, Mich.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė su visais parankamais. Yra 
trokas, pigi renda. Nepraleiskite ge
ros progos. Priežastį patirsite ant 
vietos. .

Atsišaukite: jnGijv
10236 So.. Michigan Avė 

Roseland, III.

MOKYKLOS

40 AKRŲ geros žemės su nam-ais 
Michigan valstijoj parsiduoda už pi
gią kainą iš priežasties šeimininko 
mirties, arba mainysiu ant namo. Vis
kas turi būti parduota greitai. Kreip
kitės. j

MRS. J. ŠUKEVICH,
R. 3, Pow, Pow, Mich.

Didelį puikų vakarą, su perstatymu 
operetės “Birutė”, koncertu ir šokiais 
rengia North Sides Vaikų Drauge* 
Bijūnėlis, sekmadieny, Balandžio 13 
d., M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
PI. Pradžia 7 vai. vak. širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš puikiausių vakarų, 
kur galėsit linksmai laiką praleisti.

— Bijūnėlis.

Vaikų draug. Bijūnėlio susirinki
mas įvyks pirmadieny, balandžio 7 
dieną, 7:30 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
narių tėvai malonėkite ateiti pa
skirtu laiku. Bus svarbių reikąlų.

—Valdyba.

Lietuvos Soc. Dem. Rėmimo Fon
do susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 8 d., 8 vai. vakare, Ray
mond Chapel svetainėj, 81G W. 31 
St. Visi rėmėjai ir kurie dar nė- 
sate prisirašę, malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą. Remkime sa
vo brolius Lietuvoj. —Nut. Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminių tėvo 

brolį Antaną Annoną ir Vincą 
Paulauskį, Tauragės apskr., Svin
gų parapijos, Bikavėnų kaimo. Be 
to jieškau pusseserių Marijonos ir 
Onos Sceputikių, iš Tauragės mies
to, ir Antano Simačiaus ir Juoza
po Pūkelio, Tauragės apskr., Sarti
ninkų vals., Svingų parapijos. Pra
šau kas žinote arba patys duoti 
žinią.
Ona Bartkikė iš Tauragės miesto 

Po vyru John J. Jonkąuski, 
Farmingtųn, III.

'Aš Adulpas Bugis jieškau savo 
brolį Antaną Bugį, Kauno rėdyb6s, 
Šiaulių apskr., Šaukėnų vaisė., Tū
lotų kaimo. Devyni metai atgal gy
veno Chicagoj. Jeigu kas žinote, 
meldžiu pranešti.

Mr. Adulpas Bugis, 
R. F. 1). No. 1 

Oak Grove, Mich.

IEŠKAU dėdės Petro Pušos, de
šimts- metų atgal gyveno Brooklyn, 
N. Y. Paėjo iš Lietuvos, Radviliš- 
kės miesto. Taipgi ieškau pusbro
lio Tamošiaus Martuševičiaus, gir
dėjau buk gyvenąs Cleveland, Ohio. 
žinanti teiksitės pranešti arba pa
tys atsišaukite.

Juozas Martuševičius
3219 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo moteries, Mari
jonos Savickienės, kuri prasišalino 
nuo manęs 25 d. Kovo š. m. su dviem 
kūdikiais, Williamas 7 m., Anna 9 m. 
Kas patėmysit tokią moterį, malonė-

T. Kučinskas. Jis turėjo išduot kitę man pranešti arba ji pati nors 
raportą. Nebuvo nė “Kardo” Per Ant*"?s Sav.i1<į-v - kas, 2002 Canalport Avė., Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEšKAįi',5 ar 6 kamba

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

ĮIEŠKO DARRO
JIEŠKAU darbo į namus, tu

riu du kūdikiu nemažu, kam to
kia darbninkč prie namų reka- 
linga. Kreipkitės, 6819 Emerald 
Avė. Tel. Normai 6054. •

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris pri- 
dabojimui vaikų ir prie namų darbo. 
Pragyvenimas ir gera užmokestis.

Atsišaukite
JUOZAPAS ŽVIRBLIS 

2012 String St. 
2nd fl. rear

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS partnerys į restku- 
ranto biznį. Vyras ar jauna mote
ris. Geistina kad butų nevedę. Vi
sai mažai pinigų reikia. Savininkas 
tur kitą biznį.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius.

3210 So. Halsted St.
No. 92.

.....  i

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI agentai dėl parda
vinėjimo Paige ir Jewett automobi
lių. Darbas ant visados; gera 
kestis.

Atsišaukite greit.
J. J. BAGDONAS

4614 So. Westera Avė.
Tel. I>afayette 8282

mo

VYRŲ prie hand loom ir fluss 
karpetų audimo, patyrimas ne
reikalingas, darbas nuo štukų. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite 

Olson Rug Co.
1502 W. Monroe Str.

PARSIDUODA groseris geroj vie
toj. Prie lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos, biznis einasi gerai, visko 
yra laikoma, yra visi bučeriški įran
kiai, priežastį patirsit ant vietos.

A. MARCHINKEVICH
4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, gerai išdirbta . Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuojaus, dabar 
laikas eiti į biznį prieš Velykas; 
nemokantį išmokinsiu, yra kambariai 
dėl pagyvenimo. Pardavimo priežas
tis — dvi bučemės.

Naujienos Box 465

AR NORI gero biznio — yes! Tai 
pasiskubink ir laimėsi nusipirkęs di
delę ir gerą grosernę už $1000. Pi
giau negu verta arba pirmiaus galė
jai nusipirkti. Vieta apgyventa lie
tuviu ir kitu tautų.

6002 So. State St., 
Englewood.

' PARSIDUODA labai geras šuo 
tinkamas biznieriui žmogui, kam 
reikalingas geras sargas nepra
leiskit progos. Matyt galima po 
6 v. v. 2 lubos, subatoj po pietų. 
F. Klikna, 2554 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI grosernės fik- 
turės, Ice box, barai, lentinos, 
kas tik reikaiinga prie groser
nės Nupirksit pigiai.

3310 Aubum Avė.

ant kurio sučėdysi 
tūkstančių dolerių 
nais. Padaryti 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
dien. Neužmirškite, kad tai 
butų tamstos didelė klaida, jei 
praleistumėt šiandien šias dide
les progas. Todėl šiandien tei
raukitės, kad rytoj nebūtų per- 
vėlu. Atsišaukite tuojaus.

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manageris 

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

Tel. Randolph 7400
Del parankumo galite kreiptis 

prie šių musų atstovų ir pilnai 
jiems galite pasitikėti.

V. M. STULPINAS 
3311 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6062 
P. DUBICKAS, 

2151 So. Leavitt St., 
Tel. Canal 2391

nuo 3 iki 4 s 
musių pla-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

, M. E. HUTFILZ, Manager
J

800

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų. Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybes, DailrašystSs, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystes.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

PARDAVįMUI garadžius, 100 ka
rų vietos, geroje vietoje, daromas 
geras biznis, $3500 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais. Proga 
sam gyvenimui. Ne agentas.

J. Shapera, 
Room 309 

102 N. Wells St.

VI-

PARDAVIMUI paint & Hardvvare 
Storas, atiduosiu už mažą prekę, 
pigi renda, lysas galima gauti ant 
ilgo laiko, 4 ruimas dėl gyvenimo 
užpakalyje su steam heat; priežas
tis pardavimo — 2 Storai. Storas 
randasi ant 51-os gatvės. Savinin
ką galima matyti visada.

Frank Birgiola 
4054 S. RockweH St.

Tel. Lafayette 5354 <

NAŠLĖ TURI PARDUOTI
Grosernę ir įrengimus, staką, 

mūrinis namas, 5 kambarių fialas, 
2 karų garadžius, įsteigta 15 metų.

Atsišaukite nedėlioj.
6000 So. Loomis Blvd.

PARSIDUODA aptieka pigiai 
Priežastis —mirtis aptieko-
riaus. Atsišaukite

Tel. Boulevard 0344
Tarp 1:30 P. M. ir 9:30 P. M.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalow 5428 W. 
31 St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 blo
kai nuo Western Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
sytą. Kaina tiktai $7300, išmokėji
mais, $1000 pinigais, kitus po $65 
į mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
J. Petru, Real Estate, 1443 W. 181h 
St. Tel. Canal 0806.

TAIPGI — 3730 Parnell Avė. — 
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai, 

išmokėjimais, 
kitus mažais mėne- 

Del informa-

kaina tiktai $3400,
$700 pinigais, 
siniais išmokėjimais.
cijų kreipkitės prie Frank J. Pet
ru, Real Estate, 1443 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806.

TAIPGI — 3808 Wallace St., pui
kus 6 kambarių namas, moderniškai 
įtaisytas, kaina tiktai $4200, išmo
kėjimais, $800 pinigais, kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Už $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., 6 kambarių ,atneša 
i mėnesį daugiau kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kitus pagal 
paskirtą laiką.

. /_ -_______ »_
$25 pinigais ir po $5 į mėne.iį 

nupirksite % akro lotą in Lyons, 
tik 3 blokai į pietus nuo Ogden 
avė. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forest Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank J. 
Petru, Real Estate. 1443 W. 18 St. 
Telephone Canal 0806.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. • Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

te.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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


