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437 No. 101

Senatas priėmė karei 
vių bonų bilių

Streikas Kuboj didėja
Grūmoja kilti dar visuotinas 

gelžkeliečių streikas.

Prohibicija davus blogy 
vaisiy

Draugija kovai su religi 
niu fanatizmu

Areštas buv. Newfound 
lando valdžios nariy Lietuvos žinios

PRAGYVENIMAS LIETUVOJE

Bulgarija paskelbė amnes 
tiją komunistams

Vokiečių finansų ministeris žu 
vo traukinių katastrofoj

Senatas priėmė kareiviy 
bony biliy

Cechy-ltalij Sąjunga
Tartis dėl tokios sąjungos Ma- 

saryk’as keliauja Italijon.

WASHINGTON, D. C.; bal. 
24. — Ambasadoriaus Crowde- 
ro pranešimu Valstybės depar
tamentui, Kuboj įvairių įmonių 
darbininkų streikas žadąs įtrau
kti ir geležinkelių darbininkus.

Balandžio 8 dieną kilęs pajū
rio ir dokų darbininkų streikas 
paragino streikuoti motoriniu 
vežimų vežėjus, gatvekarių 
darbininkus, taksikebų šofe
rius, cigarų dirbėjus, spaustu
vių darly'ninkus ir geležies bei 
marmoro darbininkus. Dabrir 
keblumų darosi ir kai kuriose 
geležinkelių linijose, kurie gali 
iššaukti ir visuotiną geležinke
liečių streiką.

Nuo munšaino ir visokių nuodų 
kai kur pamišęlių skaičius pa
didėjo 1000 nuošimčių.

Protestonai, katalikai ir žydai 
vienijas religinei tolerancijai 
skleisti.

Kaltinami dėl suktybių papildy
tų savo administracijos laiku^ Prekybos

WASHINGTON, D.1 C., bal. 
. — Atstovų rūmų teisių ko-

WASHINGTON, D. C., bal. 
24. — Senatas 67 balsais prieš 
17 priėmė kareivių bonų bilių. 
Senato bilius nedaug kuo skiria
si nuo atstovų rūmų priimtojo, 
ir abiem kongreso daljm vei
kiausiai nebus sunkumo dėl 
bendro įstatymo susitarti.

Prezidentas t Coolidge ex-ka- 
reivių atlyginimo biliui nepri
tarė, tat gali būt, kad jis jį ve
tuos. Tuo atveju kongresas 
veikiausiai antru kartu įstaty
mą priims, virš prezidento veto. 
Tatai galima spėti iš to, kad 
atstovų rūmuose bilius buvo 
priimtas 335 balsais prieš 54, o 
senate vėl 67 balsais prieš 17 
— nepalyginama balsų didžiu
ma.

PARYŽIUS, bal. 24. — Laik
raščio įleMatin korespondentas 
Prahoj praneša, kad Čechoslo- 
vakijos prezidentas Masaryk ir 
užsienio reikalų ministeris Be- 
neš keliaują Italijon pasitarti 
dėl padarymo Italų-čechų są
jungos.

MEKSIKOJ LAUKIAMA NAF
TOS DARBININKŲ STREIKO.

Čechoslovakija nori 
prie Italų-Jugoslavų 
padarytos sąjungos, 

budu sutvirtinus abie-
ankščiau 
kad tuo 
jų slavų valstybių padėti.

Belgy-Francuzų premjerų 
konferencija

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
24. — Visuotinas streikas viso
se British Oil kompanijos, žino 
mos kaipo Compania Mexicana 
de Petroleo ei Aguila, įstaigose 
regįs neišvengiamas. Ta kom
panija yra didžiausia Meksikoj, 
užsiimanti. naftos ir 
jos dirbinių prekyba, 
ja atsisakė priimti 
prekybos ir darbo 
tarpininkavimą, kaip 
darbininkų atstovai.

pašalinių 
Kompani- 
pramonės, 
ministerio 
kad siūle

tariaidos reparacijų daly-

Amnestija Bulgarijoj
Pahuosuojajni visi komunistai, 

dalyvavę praeitų metų suki
lime*, išskiriant tik sukilimo 
vadus.

Bus
kais einant ekspertų raportu.

Čilės kabinetas rezignavo
BRIUSELIS, Belgija, bal. 24. 

— Sužinota, kad premjeras 
Theunis ir belgų atstovas re- 
rapacijų komisijoj .Paul Hy-

SOFIA, Bulgarija, bal. 24.— 
Didele balsų didžiuma krašto 
Seimas priėmė rezoliuciją, ku
ria suteikiama amnestija vi
siems komunistų ir žemiečių 
pabėgėliams, dalyvavusiems 
praeitų metų rugsėjo mėnesio 
sukilime, išskyrus tik to suki
limo organizuotojus ir vadus. 
Pastarųjų skaičius betgi nesie
kiąs daugiau per keturiasde
šimt asmenų.

'Paryžiuje. Tikslas — pasima
tyti ir pasitarti su premjeru 
Poincarė reparacijų dalykais 
sąryšy su ekspertų komisijos 
raportu.
Belgai turėsią konferenciją 

su MacDonaldu.

SANTIAGO, Čile, bal. 24. — 
Senatui pareiškus nepasitikėji
mo valdžia, Čilės kabinetas re
zignavo. Rezignacija tekiau 
pasiliks suspenduota iki birže
lio 1 dieno®, taigi iki susirinks 
naujas parlamentas, kurs duos 
valdžiai didžiumą.

Vokiečiy finansy minis- 
teris Hilfferich užmuštas
žuvo kartu su kitais pasažie- 

riais Šveicarijos traukinių ko
lizijoj.

BERLINAS, bal. 24. — Gau
tomis iš Šveicarijos žiniomis, 
dviejų ekspresinių traukinių 
susimušime, įvykusiame užva
kar arti Bellinzonos, be kitų 
pasažierių žuvo taipjau ir Vo
kietijos finansų ministeris, fi
nansinių dalykų žinovas Kar
las Hilfferich, važiavęs iš Mi
lano į Frankfurtą.

Buvo girdų, kad toj nelaimėj 
esąs užmuštas fr Reichsbanko 
prezidentas Hjalmar Schacht, 
l>et pasirodė, kad netiesa: 
Schacht’as yra Berline.

Visų užmuštų esą 13.
13/ELLINZON  A, š veicari j a,

bal. 24. — Paskutiniais davi
niais, Zuericho ir Milano grei
tųjų traukinių susimušime už

skaičius siekia 13, 
penki traukinių maši- 
aštuoni pasažieriai.

tarp jų 
nistai ir

ANGLIJA NUTARUS PRIPA
ŽINTI GRAIKŲ RESPUBLIKĄ

ATĖNAI, Graikija, bal. 24. 
— Gauta žinia, kad Anglijos 
valdžia nutarus pripažinti nau
ją Graikų respubliką.

Be to, ateinančios savaitės 
pabaigoj premjeras Theunis ir 
Hymans’as, sako, turėsią pa
našų pasitarimą su Anglijos 
ministeriu pirmininku MacDo- 
na’du.

Išvogę žvalgybos agento 
dokumentus

WASHINGTON, D. C., bal. 
24. — Gaston Means, buvęs jus
ticijos departamento agentas ir 
dabar svarbiausias sento komi
sijos Daugherty’ės bylai tyri
nėti liudininZas, šiandie prane
šė komisijai, kad kažinkas iš
vogęs jo svarbius dokumentus, 
tarp jų kiekvienos dienos ves
tus per keletą metų, žvalgavimo 
užrašus. Ten buvę surašyta vi
sa, ką jis buVęs ‘ susekęs apie 
degtinės šmugelį ir apie sukty
bes karo pramonėj.

LENKAI UŽDRAUDĖ ŽYDŲ 
O ERĄ STATYTI.

VARŠA'A bal. 24. - I.e' - 
kų valdžia vakar uždraudė sta
tyti naują žydų kalba originalę 
operą. Uždraudimas atėjo pas
kutinėj (valandoj, kada jau vis
kas buvo priruošta pirmam o- 
peros statymui ir kai jau beveik 
visi biletai buvo išparduoti.

ACETILENO EKSPLIOZIJOJ
7 ASMENYS UŽMUŠTA, ?7 

SUŽEISTA.

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 23. — Abrantes miestely, 
įvykus acetileno dujų ekspliozi- 
jai, septynios moterys užmušta 
ir 27 asmenys sužeista.

Privertė prašalinti kry 
■ žios iš mokyklą

Amerikiečiai nusilenkė Tur
kams, bet francuzų katalikai 
užsispyrę.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
24. — Amerikiečių misijų mo
kyklos Turkijoj sutiko išpildyti 
Švietimo ministerio Vasif Bėjo 
įsakymą — pašalinti iš klasių 
visus biblinius paveikslus, bibli- 
jas, kryžius ir kitokius religi
nius ženklus.

Keturiasdešimt francuzų Ro- 
mos-katalikų mokyklų, .atsisa
kiusių pašalinti kryžius iš mo
kyklų trobesių, pasilieka užda
rytos. , !

ALBANIJOJ SUIMTA BANDI
TAI NUKOVUSIEJI DU 

AMERIKIEČIU.

ROMA, bal. 24. — Albanijos 
pasiuntinys gavo žinių, kad Al
banijos vyresnybei pavykę su
gauti du vyru, įtariamu kaipo 
vadu plėšikų gaujos, kur nese
nai nukovė du amerikiečių, pirk
ių, Colemaną ir San Francis- 

co ir Geo DeLongą iš New- 
Yorko.

GOMPERSAS SMERKIA ĮS
TATYMĄ PRIEŠ TRUSTUS.

NEW YORK, bal. 24. —Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas Gompersas, kalbėdamas 
metiniame National Civic Fede
racijos susirinkime — jis 
tos buržuazijos 
vice-pirmininkas 
smerkė įstatymus
tus, kartu ir Shermano įstaty
mą, kadangi jie, Gomperso nuo
mone, trukdą pramonės ir pre
kybos plėtojimąsi.

yra 
organizacijos 
— aštriai 
prieš trus-

24
misija, kuri ant rankų turi pen
kiasdešimt devynis bilius Vols- 
teado prohibicijog įstatymui pa
keisti, klausė įstatymo pakeiti
mo šalininkų argumentų, iš ku
rių ji atsižinojo nelabai malo
nių dalykų, kokių kraštui davė 
prohibicija.

Daktaras James Whitney 
Hali, Cook kauntės (Chicagoj) 
pamišėlių komisijos viršininkas, 
parodė, kad prohibięijos laiku 
pamišėlių dėl alkoholizmo skai
čius Cook kauntęj padidėjo visu 
1000 nuošimčių. Jis iš rekordų 
perskaitė skaitmenis parodan
čias, kiek kuriais metais buvo 
pamišimo atsitikimų.

“Tai nuo gėrimo nuodingos 
namie daromos degtinės, nuo 
munšaino ir panašiai, ar ne?” 
paklausė daktarą kongresma- 
nas Yates [III.], kurs yra didelis 
prohibicijoš šalininkas.

“O ar Tamsta, kongresmane, 
esi kada nors girdėjęs, kad mlo 
gero gėrimo žmogus butų iš 
proto išėjęs?” atsakė daktaras.

Kitas daktaras, William Lo- 
renz, pasižymėjęs kare metais 
Franci joj, dabar proto ligų pro
fesorius Wisconsino Universite
te ir viršininkas valstijos psi
chopatų įstaigos, pasakė beveik 
tą patį apie prohibicijoš vaisius, 
kaip ir D-ras Hali, ir jis patarė 
pakeisti įstatymą, leidžiant da
ryti ir pardavinėti alų su 2.75 
alkoholio. Skaitmenimie jis par 
rodė, kad keturiasdešimt sep

tyniose v valstijose per paskuti
niuosius trejus metus skaičius 
pamišėlių padidėjo, aplamai, 20 
nuošimčių.

Kongregacionalistų kunigas 
Roland Sawyer iš Ware, Mass., 
pareiškė, kad prohibicija, kokia 
ji dabar yra, suardžius 80 metų 
darbą, nuveiktą blaivybės rei
kalu. į

“Ginčijamės ne dėl konstitu
cijos aštuonioliktojo priedo, bet 
smerkiame Volsteado aktą. Ko 
Volsteado aktas reikalauja, yra 
neįvykinamas dalykas, jis yu\ 
nelemtas etiškai, morališkai ir 
sociališkai. Mes išbandėme Vol- 
steadą per ketverius metus, ir 
pamatėme, kad buvo padalyta 
didelė klaida. Argi mes butume 
toki fanatikai, toki užsispyrė
liai, kad negalėtume prisižinti 
klaidą padarę ir bandyti ją ati
taisyti?” pasakė kunigas.

NEW YORK, bal. 24. — Jer- 
sey City įsikūrė taip pasivadi
nus Trijų Tikybų Asociacija, 
kurios tikslas bus kovoti su re
liginiu fanatizmu, su bigoterija 
ir skleisti toleranciją. Organiza
cijoj atstovaujami protestonai, 
katalikai ir žydai. Organizacijos 
valdybon išrinkta: pirmininku 
legislaturos narys Ilarrisonas, 
vice-pirm. legislaturos narys 
Reimeris, antru vice-pirm. legi
slaturos narys Boddi, kasininku 
B. Stolinski ir sekr. Al. Hoh 
man.

ST. JOHNS, N. F., bal 23. — 
Kaltinami dėl padarytų savo ad
ministracijos laiku suktybių ta
po areštuoti: buvusis Ncwfoun- 
dlando ministeris pirmininkas 
Sir Richard Sųuires, buv. agri
kultūros ministeris Alex. Camp
bell, buv. valdžios gėrynių kon
trolierius Meaney, ir karūnos 
žemių biuro sekretorius Mc- 
Neilly. Sųuires kaltinamas dėl 
pasiglemžimo $20,000 valdžios 
pinigų, Meaney — $100,000, 
McNeilly — $30,000 ir Camp
bell — $400. Aręštuotieji palei
sta užsistačius kaucijos 
4000 iki 40,000 dolerių.

nuo

AIRIŲ-ULSTERJO DERYBOS 
DEL SIENOS NUTRUKO.

LONDONAS, bal. 24. — De
rybos tai!) pietinės ir šiaurinės 
Airijos atstovų dėl nustatyme 
sienos tarp Airių Laisvosios 
Valstybės ir Ulsterio nutruko 
r atstovai išsiskirstė.

TRYS ŽMONĖS SUDEGĖ

CHARLESTON, W. Va., bal. 
24. — Nallene sudegė pansio- 
nas. Ugny žuvo trys pansiono 
namiai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balan. 24, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ...
Belgijos, 1OO frankų . . .
Danijos, 100 kroną.............
Italijos, 100 lirų ..............

’Francijos, 100 frankų ..
Lietuvos, 100 litą ...............
Norvegijos, 100 kronų .....
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 markių ......

..... $4.38 
...... $5.38
... $16.78 
.... $4.46 
.. $6.37 
.. $10.00 
.. $18.91
. $37.24 
.... $2.54

Maurai prašo MacDonal 
ilo užtarimo

LONDONAS, bal. 24. — Mo- 
rokoj sukilusių prieš ispanus 
maurų vadas Abd EI Krim at
sišaukė į Anglijos ministerį pir
mininką MacDonaldą prašyda
mas, kad jisai pakviestų Ispa
niją paliauti karą, pripažįstant 
Riffo kraštui nepriklausomybę.

Susekė sąmokslą kalėji 
imli išsprogdinti

BELFASTAS, Airija, bal. 24. 
— Susekta sąmokslas išsprog
dinti Miaryborough kalėjimą, 
kaine daug šin-feinerių sėdi pa- 
srriei-lctų ilgam laikui kalėti. 
Sąmokslas susekta darant kra
tą pas vieną kalinių, kurio ter
minas vakar buvo išsibaigęs. 
Kalėjimo sargyba tapo sustip
rinta.

DEIMANTAS NEPADAROMAS

Anglų mokslininkas įsitikino, 
išleidęs 100,000 dolerių eks
perimentams.

LONDONAS, bal. 24.— Moks
lininkas, turbinų išradėjas Sir 
Charles Parsons sako, kad jis 
įsitikinęs, jog deimantų pada
ryti negalima. Per ištisus dvi
dešimt metų jis daręs bandy
mų padaryt deimantą, išleidęs 
20 tūkstančių svarų sterlingų 
eksperimentams ir — niekas 
neišėjo. Del to jis manąs, kad 
ir francuzų chemikas prof. 
Moisson, ir Sir Wm. Crookes 
klydę tvirtindami, kad deiman
tas galima padaryti cheminiu 
budu.

$2,700,000 VALSTYBĖS GI
RIŲ NUO GAISRŲ 

APSAUGOJIMUI.

WASHINGTON, D. C., bal 
24. — Atstovų rūmai priėmė bi- 
lių, kuriuo skiriama 2,700,000 
dolerių apsaugojimui girių nuo 
gaisrų ir atauginimui miškų iš
degtose bei išskintose vietose.

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ.

GREAT LAKĘS laivyno sto
ty vakar užsimušė du aviato
rių, nukritusiu su aeroplanu iš 
1500 pėdų aukštumos. Užsimu- 
šusieji yra: J. H. Green, 41 me
lų, ir H. R. Cruikshank, chica- 
gietis.

KLAIPĖDA.
Klaipėdos* krašto miškai.

Bendra® Klaipėdos • krašto 
niško plotas siekia 36,000 
tūrio kasmet, kertama 
78,000 ktm.

Visame Klaipėdos krašte
6 urėdijos ir 38 girininkijos.

ha., 
apie

yra

Wesf Side
Mirė du jauni lietuviai.

Vakar mirtis išrovė iš tarpo 
gyvųjų du gerai westsidiečiams 
pažystamus jaunus vyrus: — 
Juozą Mežlaiškį ir Antaną Ba
kuti. Abu buvo nevedę.

J. Mežlaiškis mirė ligoninėj 
nuo kraujo užsinuodijimo.

DEGTINĖS AUKA.
Kaunas. — Šančiuose kovo 

17 d. paimtas iš gatvės girtas 
rusas Sivoch’as Nikolojus, 47 
m. (Virvių g. Nr. 11) buvo pa- 
tolpintas policijos nuovadon 
išsipagirioti, bet po nakčiai ra
do jį negyvą ir kovo 19 d. at
gabentas į Kauno Ligoninę.

Jau paaiškėjo galutinai pra 
eitų metų gyventojų surašinė
jimo daviniai. Patikrinus visą 
surašinėjimo medžiagą, nepri
klausomoj Lietuvoj, be Klai
pėdos krašto, priskaitoma ne 
2,011,173 gyventojai, bet 2,028,- 
676.

*

Kaunas [ I 
ir Pramonės Ministerijos Cent- 
ralinio Statistikos Biuro pa
skutiniųjų 3 mėn. daviniais, 
pragyvenimo minimumo ver
tės atžvilgiu įvairios Lietuvos 
vietos labai nevienodos. Visą 
Lietuvą pragyvenimo brangu
mo atžvilgiu tenka paskirstyti 
į keturius rajonus.

Skaitant 1(M) normalį pragy
venimo minimumą visai Lietu
vai tas pragyvenimo minimu
mas atskirais Lietuvos rajo
nais atrodo taip: 1) Kaunas 
120; 2) Šiauliai, Kaišedorys 
(Trakų ąpskr.) ir Vilkaviškis 
—110; 3) Alytus, Biržai, Kėdai
niai, Kretinga, Mažeikiai, Ma
rijampolė, Panevėžys, Rasei
niai, Šakiai, Tauragė, Telšiai, 
Ukmergė ir Utena — 100 ir 4) 
Zarasai. Rokiškis, Lazdijai 
(Seinai) — 90.

Taigi Kaune pragyvenimas 
30% yra brangesnis už pragy
venimą IV rajone, 20% bran
gesnis už pragyvenimą III ra
jone ir 10r/< brangesnis, negu 
II rajone.

Kaunas [L. ž.] — 1923 me
tais Lenkai užėmė iLctuvos te
ritorijoje esantį Englinės kai
mą, Punsko valse. Jo gyvento
jai, žiauriai Lenkų spaudžiami, 
atsiuntė Lietuvos valdžiai pe
ticiją, reikšdami karšto noro 
prisigldusti prie Lietuvos ir 
prašydami jos užtarimo.

Chicago ir apielinkė.— Ora
kulas pranašauja šiandie lietų, 
šilta, vėsiau į pavakarį, šiaur
vakarių vėjas.

Saulė teka 4:54, leidžias 6:42

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina j trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba pastoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus j Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NAUHENO*
1739 So. Halsted St Chicago, HL

O
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KORESPONDENCIJOS
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So. Omaha, Nebr.
/

P. Grigaičio prakalbos. Protes
tas prieš Johnsono bilių, Bol
ševikai ir kunigai su zakrasti- 
jonais viename fronte.

Vietos lietuvių draugijų bend
ras komitetas yra atlikęs svar
bų darbą, kuriuo gali didžiuotis 
So. Omahos lietuviai. Tas dar
bas tai —surengimas paminėji
mo šių metų 
klausomybės, 
š. m.

Lietuvos nepri- 
vasario 16 d.

Minėtasai komitetas nenuils
tamai rūpinasi visuomenės rei
kalais. Taip, nesenai sukvietė 
masinį lietuviu mitingą protes
tuoti prieš Johnsono bilių, kurs 
užduoda didelį smūgį lietuvių 
ateivybei į šią šalį. Tam tiks
lui buvo nutarta pakviesti iš 
Chicagos “Naujienų” dienraš
čio redaktorių P. Grigaitį. Ko
misija susidėjusi iš Poškos, Ju- 
seliuno ir žalpio vėliau prane
šė, jog P. Grigaitis galėsiąs at
vykti prakalboms balandžio m. 
5 ir 6 vai.

Vietos klebonas begalo susi
rūpino, kuomet sužinojo, jog 
“Naujienų” redaktorius yra 
kviečiamas. Sušaukė savo išti
kimus zakrastijonus prikalbė
jimui. Tuos, kurie pasižymėjo 
kokiu nors nebūtų narsumu 
darbo ardyme, jis pakėlė į “ka
talikiškų generolu rangą”. Nors 
kunigas sekmadienį, ir skelbia 
bažnyčioj žmonių miniai varj 
dan Dievo ir Jėzaus Kristaus 
mylėti savo artimą kaip pats 
save, vienok kunigėlis pats mi
na po kojų tą meilę ir skelbia 
“švento kryžiaus karą” savo 
priešams.

Tuom tarpu Šv. Antano drau
gijos narys K. K. pagąsdino 
draugiją, pranešdamas, jog 
Lietuvių Draugijų delegatai 
žada kviesti Grigaitį ir jog jam 
atiduosią surinktus pinigus. 
Antaniečiai irgi turėjo pasiuntę 
du delegatų į Draugijų posėdį, 
bet tieji delegatai Kirdeika ir 
Klijunas, gana progresyviški 
žmonės, neatvyko šį kartą į 
antąniečių mitingą. Nelaukda
mi jokio raporto iš savo atsto
vų, antaniečiai prašalino juos ir 
išrinko 3 naujus delegatus. Juos 
ir pasiuntė į Draugijų posėdį, į- 
sakydami protestuoti prieš Gri
gaičio kvietimą. Pinigus gi da
lintis lygiai. Kuomet sužinojo 
apie tai kitų draugijų delegatai, 
jie ėmų juoktis. Pagaliau ir 
išrinktieji antaniečių atstovai] 
prisipažino, jog jų draugija yra 
suvedžiota. Daugiau jie ir ne-Į 
pasirodė.

Netikėtai einant pro šv. An
tano bažnyčią, girdžiu moteris 
alasą bekeliant. Tai butą Ra- 
žančiaus draugijos mitingo 
bažnyčios skiepe, iš kur balsas 
ir veržėsi. Pešėsi tos moterys 
dėl raudonumo. Mat, kunigėlis 
bažnyčioj jas labai išgąsdino 
tuo raudonumu. Pirmininkė, 
biznieriaus žmona, žmonelė į- 
kaitusi vykdė kunigėlio įsaky
mus ir šaukė “nereik čia raudo
no!” Neišrinko jos nei savo de
legatų.

Turbūt musų moterėlėms pa
tinka juodos spalvos. Bet kada 
kunigėlis prie altoriaus pasiro
do raudonai apsitaisęs, tai mo
terėlės irgi lenkia galvą žemyn. 
Dabar žmogus suprask kokios 
spalvos patinka.

Kunigo zakrastijonams pri
buvo į pagalbą ir bolšeVikai iš 
Chicagos. Romos juodasis in
ternacionalas ir bolševikų gar
binamas raudonas Maskvos in- i 
ternacionalas padarė vieną fron
tą prieš Grigaitį ir stengėsi 
atitraukti publiką. Vienas Ma
skvos davatka, kurs penisi iš 
“Vilnies” ir “Laisvės” ir mato 
pasaulį raudonose spalvose, su
žinojęs apie atvikimą Grigai
čio bandė pakenkti jam. Visu 
smarkumu atlapsnojo užkvies
tas “Vilnies” agentas P. Buk- 
nys. Jis atsivežė plakatų apie 
rengimą prakalbų, kad užbėgusi 
Grigaičiui už akių. Bet publikos 
susirinko mažai.

A. Orentas perstatė Buknį 
kalbėti. Buknys ’ prisipažino 
neesąs oficialus kalbėtojas, bet 
paprastas darbininkas. Kaip ki
ti taip ir jis dirbąs po 9, 10 vai. 
Iš amato esąs kriaučius ir pake
liui užsukęs čionai.

Kalbėjo kaip kapitalistai iš
naudoja darbininkus, kaip vi
sokios lietuviškos bendrovės, 
kurių agentai buvę kunigai ir 
tautiški politikieriai, išnaudoję 
ir apgaudinėję Amerikos lietu
vius. Daug ir teisybės pasakė, 
bet publikai sunku dalykas su
prasti. Baigęs su lietuviškomis 
bendrovėmis, puolė ant Grigai
čio, Jurgelionio ir ant “Naujie
nų”, buk jos yra kapitalistinės, 
remiančios baniutijančias 
“spešelų” bendroves. Paskiau 
ėmė raudoti, kad čia esama 
daug “Naujienų” skaitytojų, 
apie kurias kur neisi tai užgir- 
si, tuom tarpu “Vilnei” nesise
ka.

Dar bandė Buknys kalbėti 
apie Vokietijos ir Anglijos so
cialistus ir tarp jų įmaišyti Gri
gaitį, bet vėl priėjo prie Lietu
vos, kur buk kunigai su socia
listais smaugia darbininkus ir 
kemšą juos į kalėjimus, mušda
mi su šonpalais. Lietuva, sako, 
greičiaus prisidės prie Lenkijos, 
nes nenorėdama dėtis su Rusi
ja turės žlugti.

Pertraukęs savo kalbą agi
tuoja užsirašyti “Vilnį”. Rodė 
taipogi ir šventojo Lenino pa
veikslą, atgabentą, regis iš Lie
tuvos. Tuom tarpu iš publikos 
reikalaujama balso. Jezeliunas 
ima balsą ir ne stato klausimą, 
bet tiesioginiai kritikuoja Buk- 
nio neteisingus užmetimus Lie
tuvos, Anglijos ir Vokietijos 
socialdemokratams. Lietuvos so
cialdemokratai esanti vienintelė 
darbininkų išganymo partija. 
Jie ne valdo dabar krašto, nes 
jų laikraščiai persekiojami ir 
cenzūruojami. Prieš karo sto
vį ir komendantų sauvaliavimą, 
kas jei ne socialdemokratai į- 
nešdavę interpeliacijas į Seimą. 
Juzeliūnas į akis įrodė Bukniui, 
kad bolševikai mokėjo tik griau
ti darbininkų organizacijas ir

I tas išėjęs kapitalistams ant 
gero. Dabar bolševikai patys 
pradeda sulaužyti savo pirmuo
sius nusistatymus ir daro kom
promisus su užsienio kapitalis
tais. Be to, ne bolševikų nuo
monėms nėra vietos spaudoj, 
ies Rusija nepripažįsta žodžio 

’aisvės. Priminė dar ir afc>ie 
lietuviškus bolševikus, kaip jie 
suardė LSS organizacjią. Ju
zeliūnas klausė Buknio, kodėl 
Uetuviški bolševikai neduoda 
atskaitų apie surinktas rusų ba- 
laujantiems aukas; ar tik rie

bu naudoj o tų pinigų savo pro
pagandos tikslams.

Buknys ėmė nerimauti ir rei- 
Kalavo, kad šis skundimas butų 
spaudoj įrodytas. Kadangi jau 
buvo vėlus laikas tai publika 
ėmė nerimauti ir skirstytis.

So. Omahos progresyviai lie
ki viai jau nuo senai norėjo pa-

sikviesti Grigaitį prakalbom, 
bet Grigaičiui vis nebuvo lemta 
a4 '/< i į šią koloniją. Laukia-’ 
nioj dienoj, bal. 5 d. atėjo Įte-, 
legramas nuo Grigaičio, kad jis 
negalįs pribūti. Rengėjų tarpe 
įvyko neužsiganėdinimas, tuom 
labiau, kad buvo rengiamas dar 
ba.nk etas sutikti Grigaitį. Vicf 
nas rengėjų Poškus atidaro 
valstybinio telefono liniją iš 
Omahos į Chicagą, “Naujienų” 
redakcijom Klausia Grigaičio, 
jo nėra. Jurgelionis atsiliepia 
ir praneša, kad Grigaitis serga 
bet pasižadėjęs nors sergantis 
pribūti vienam vakarui. Lau
kėm nekantriai.

Gerovės skyrių^ 
["dėl APRUPINfMO 

MOTINŲ IR JŲ
Lkūdikių SVEIKATOJ

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalas (domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau

ny kfldikly.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos šeimynai Ir tautai 

ir mes jaatiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mos tu

rime regultariUels laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvUdeutL
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Prakalbos įvyko bal. 6 d. Gri
gaitis kalbėjo apie lietuvių emi
graciją į Amerikos šalį. Seniau, 
sakė, lietuviai dažnai vadinda
vosi rusais ir Johnsono bilius, 
todėl skriaudžias mus. Grigai
tis gan plačiai ir aiškiai tą iš
dėstė ir publika .suprato. Pas
kiau perskaitė protesto rezoliu
ciją lietuvių ir anglų kalbomis, 
kurią publika rankų pakėlimui 
priėmė. Rezoliucija tapo pa
siųsta nuo So. Omahos lietuvių.

Antru atveju Grigaitis kal
bėjo kaip dabai’ atrodo Lietuva 
ir jos naminė tvarka po karo. 
Ragino Amerikos lietuvius pa-| 
dėti Lietuvos 
šviesti, i minimu, n.uuuuui augam uiuyiij

Dar kalbėjo miestol politikie-| reikia jį pamokinti vartoti dantų še
riai ir 
ir kiti, 
miesto
smerkė Johnsono bilių.

Žmonėm, kurių buvo nemažai ! Priežiūra šitų dantų yra pirmaeiles 
susirinkę, Grigaičio prakalbos... - - - . .... .Y’ . I sesi menesiai duoti geram dantistui
patiko. Tuom tarpu kunigėlis Į apžiūrėti kūdikio dantis, 
susikvietę dalį lietuvių • užduo- 
damas j iems poteriauti. Telefo 
nu jis pranešė, kad negalįs 
žmonių atitraukti nuo poterių, 
kurie esą svarbesni už emigra
cijos klausimą.

Publika norėjo daugiau gir
dėti iš Grigaičio, bet tasai sku
binosi aplesti So. Omaha, dėl 
sveikatos. Išsiskiriant buvo pa
rengtas didelis draugiškas bari* 
kietas B. Mozlauskio name, ku
riame atsilankė nemažas būre
lis progresyvių žmonių susipa-

Priežiūra kūdikio akių ,ausų. nosies 
ir gerklės.

Yra pirmos svarbos dalykų užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį, ir gerk
lę švariai. Kiekvienas menkutis ausų 
uždegimas, arba tekėjimas iš ausų, 
nors ir manytum ųesvarbiu ,reikalau
ja tučtuojinės gydytojo apžiūros. 
Greitas gydymas gali išvengti apža
balsimo, ar apkurtirtvo. Priprastas 
ir geras vanduo dėl akių plovimo yra 
borakso rūgštis (boracic acid). Jos 
pusę šaukštelio reikia įdėti į paintę 
virinto vandens.

DanĮys. •
Sveikas kūdikis turi prasikalti dan

tis tarp šešto ir septinto menesio. Dvi
dešimts dantų sudaro pirmą, settį, ar
ba “pieninius”, ir jų pasirodymas la
bai įvairiuoju; Priežiūra šitų laiki
nių dantų yra labai svarbi. Jus rei
kia du sykiu į dieną apvalyti švelniai 

jaunimui apsi- i trinant su minkštu sudeklu arba va- 
| ta. pavilgyta su berakinęs rūgšties 
I mišiniu. Kūdikiui augant didyn, 

komisionierius ’Kauskis I !>«!■“>’’“? sveikumą antrųjų dantų 
, . . . , .. , .. . | priklauso žymiai nuo priežiūros pie-kune stato kandidatus į|ninių”. /
valdininkus. Jie irgi pa- Antrieji arba amžinieji dantys pa

sirodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete pareina 32 dantys.

Yra saugus paprotis kas

bankieto P. GriįrfSH'7’' tuopai) 
apleido šią koloniją.

—Vakaro korespondentas.

Visados savo kūdikiui duokit ffe- 
. Jei žindyti sa-

vo kūdikio, iioeksperiinentuok su įvai- 
riais prieparatais, bet pradėk tuoj ge
rai — duok jam tą maistą, kuris pa
dare daugiau sveikų ir vikrių vyrų 
bei moterų, negu visi kiti kūdikių pTe- 
paartai krūvon sudėti — duok savo 
kūdikiui Borden’a Eagle Brand Pie
ną, maistą, kuris išauklėja vikrias 
kojas ir sveikus kumts. Jis remia
mas ’ ii- rekomenduojamas gydytojų 
delei jo augštos kokybės ir vienodos 
sudėties. MilijonaiMr milijonai kūdi
kių išaugo i vikriui berniukus bei 
mergaites dėl m-otinų geros priežiū
ros ir maistingumo, kurį suteikia 
Borden’s Egle Pierfis.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitę ir pasįjtęk ateičiai.

Grand Rapids, Mieli.
Kaip draugijos priėmė komunis

tų atsišaukimų.

Kuomet LSS. 51 kp. kreipėsi 
Į visas draugijas, kad jos prisi
dėtų prie surepgimo protesto 
prieš Johnsono bilių, varžantį 
ateivybę, komunistai ėmė agi
tuoti, kad tas atsišaukimas lik
tų nepriimtas. Jie visur sakė, 
jog jų draugijų sąryšy s rengia 
kokį ten savo mitingą, žinoma, 
ta jų agitacija sutrukdė socia
listams darbą, nes nekurtos 
draugijos atsišaukimą atmetė. 
Bet ar tas bolševikiškas sąry- 
šys surengė tokį mitingą, kokį 
žadėjo? žinoma, kad ne. Sena 
patarlė sako — ne kask kitam 
duobę, nes patsai įpulsi. Taip ir 
su musų bolševikais, t ♦ ■

(Seka ant 3-čio pusi.)

Ar jrųš~žinote7 Kad?
Apie šeši milijonai daugiau lan

ko Jungtinių Valstijų mokyklas da
bar negu dvidešimt metų atgal, ži
nios yra gautos iš Apšvietos Biuro 
Interior Dcpartaidento. Dabar mo
kyklose vaikų yra 22,100,070, o 
pirmiau buvo 1jbYl23,05(). Ar jus 
žinote, kad daugelis žmonių no
riai moka daugiau už Helmar Tur
kiškus cigaretus, negu už kitus 
cigąreius, todėl kad jie turi gerą 
skosį iš 100% gryno Turkiško^ta
bako.

r Kaina 35c.
,v, . aptiekose

k

Garfield Park Lietuvių Vyry ir Motery Pas. Kiiubas
Bengia Didelį ir Puiku Metinį Balių, kuris įvyks

Subatoj, Balandžio (April> 26 d., 1924 m.
Lietuvių Liuosybės Sve., 49 Ct. ir 14 St.

\ Cicero, III. Pradžia 7 vai. vakare.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios nepamirškite atsilankyti visi, dideli 

ir maži ant šio baliaus, šis balius bus vienas iš puikiausių ir mes 
užtikrinam, kad visi busit užganėdinti. Muzika bus viena iš geriausių, 
kurie myli pasišobkti. Taipgi bus skapių užkandžių ir gėrimų. Visi 
linksmai laiką praleisįt.

Kviečia visus G. P. L. V. ir M. P. KLIUBAS

PIRMAS PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia Brighton Park Lith. A. B. Club

Sukatoj, Balandžio 26, 1924
Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50 centų ypatai.
Muzika MARTYNO ODOMAIČIO ORKESTRĄ |

Kudikiai mėgsta jį!
Jie net prašo (langiaus!

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet, jų akys kalba u į 
juos—tik pnstebflkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet nfiotina paima bonką 
UAMIIINO 

Ireg. S. V. .'Pat. Biure.
Pastebčkit jų pastangas nuryti Sitų ska
niausi viduriu paliuosuotojij, kokis tik 
kuomet no:s buvo padarytas. Ir jis yra 
lengvinusia, vienok veilęia pasekmin^iau- siai t Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumų, paritikOjinuj ir užsi- 
ganOdinirnų, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikio pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Siijnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vCla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
Ir atliks gvrai I

P. A D. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Informacijas, dykai,

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK

THE 
BORDEN 

COMPANY

jums pasiusime penėjimo instrukcijas,; 
kitokias brangias

/"GYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pibną kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penet 
Jei nežinai kaip vartoti Eaglo Pieną, prisiūsk mums gitą 
paskelbimą ir mes 
Kūdikių Knygą it

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

ANT NAUDOS. į

Tel. Bo levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes, v

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Roon 111-1!

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo, vietai

8823 So. Halsted St.
Tel, t Boalevard 1810 

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiek
viena vakarų, liskyrua ketvergi. I

Nedllipmis nuo 9 iki 12 ryte.

LABAI LINKSMAS BALIUS
Rengia L. Katalikų St. Marijos parapija,

Įvyks Subatoj ir Nedėlioj, Bal. 26-27 d., Bažn. Salėj,
Pradžia kaip 7:30 valandą vakare. Pelnas dėl parapijos naudos. 
Visi atjaučianti ir geros valios, žmonės, kaip seni taip ir jauni, už- 
kviečiami atsilankyti ir linksmai valandėlę laiko pratęsti.

__________________ Kviečia RENGĖJAI.

LABAI SVARBUS MITINGAS
L. Katalikų St. Marijos parapijos 

Įvyks Pėtnyčios vakare, Balandžio 25 d.
Kaip 7;30 vak. Bažnytinėj Svet., 35 St. ir S. Union Avė. Kvočiame 
visus kaip parapijos narius taip ir sim-patizuotojus atsilankyti kuo- 
skaitlingfausiai, nes turėsime daug svarbių dalykų dėl apsvarstymo;

sutvarkius visus T-oilcrvluf^ ir su morale ii* materijale pagalba 
atjaučiančių žmonių butų galima pakelti šią musų neturtingą dar
bininkišką parapiją. Kviečia Kun. Klebonas ST. LINKUS.

PRAKALBOS
Temoje: Yisos Tautos Maršuoja į Armogeddon’ą

Bet vienolą bilijonai žmonių dabar gyvenančių netnirs amžinai.
Ar keista, kad mes .atkartotinai apsakome t^. žinę ? Kuris gi žmogus 

galėtų tylėti pažinęs tokį nepalyginamai brangų ir aiškiai prirodomą pa
mokslą? Jei žmonės nesakytų, tada patys akmenai imtų rėkti!

Atėjo laikas įsigyti tobulą ir nesibaigiamą GYVENIMĄ; tarpe tobulų 
žmonių;'ant pataisytos žemės, kurios oras, vanduo, ii* maistas, bus pagerin
tas, kurios valdžia užganėdins troškimus kiekvieno teisingo žmogaus. Tas 
laikas jau ČIA, visai ARTI! Vartai naujos gadynės jau atsidaro, ir daug 
žmonių įeis per anuos ir niekados nebemirs.

Nesiduok nė jokiam1 užsiėmimui nei pasilinksminimo vietai sulaikyt ta
ve namie, įstaigoj, ar kur kitur, bet ateik ir džiaukis su tais, kurie džiaugsis 
besiklausydami tokių palinksminančių daiktų. Nenusigąsk jei reikėtų tau 
kiek karaistpavažiuoti; nes taip darydamas>pats sau naudą parneši. Pasiū
lome pro'gos IŠGULDYME, kuris atsibus:

Nedėlioj 27 dieną Balandžio, 1924 m.
Chicagoje ir apielinkėje, tėmykit vietas ir valandas, žemiau padėto progrėmo

Chicago, III., 
Mildos Sve., 

3142 So. Halsted St.
Pradžia nuo 2:30 po pietų 

Kalbės J. Zavist

Stanford Park Hali 
ant 14 PI. ir Union Avė 
Pradžia 7 vai. vakare 
Kalbės A. Steponaitis 

iš New Yorko

Roseland, III.
11145 So. Michigan Avė. 
Pradžia nuo 3 po pietų 
Kalbės A. Steponaitis 

iš New Yorko
So. Chicago, III. 

ant Columet teatro 
S. Chicago Av. ir 92 St.

Pradžia 7 v. v.
Kalbės J. Zavist

Įžanga liuosa.

t

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS >.■'

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randoiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas CanaI 1667.
.........................  , ii

Gary, Ind.
Froebel School Hali 

kampas 15 av. ir Madison 
(Naujartie name)

Pradžia 1 vai. po pietų
* Hammond, Ind.

Longs Hali ’ 
157 State St.

Pradžia nuo 4 v. po pietų
Kalbės F. Zavist 

iš Chicagos

Aurora, 111.
Dillenbury Hali
42 N. Broadway 

Pradžia 7:30 v., v.
Kalbės J. Sinkus

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

Room 909 Chicago Trust Building
71 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randoiph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 8t.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
——■ 'i --

st.

Waukegan, III.
Liuosybės Svet., 

ant 8 gatves 
Pradžia 3 v. po -pietų 
Kalbės S. Beneckas 

’ - iš Chicagos
Nėra kolektų.

Įžengia ir kviečia T. B. S. S.

KEISTUTIS
Penkių aktų kruvina Lietuvos kunigaikščių šeimynos tragedija, stato scenoje

KEISTUČIO KLIUBO DRAMOS SKYRIUS

Nedėliojo, Balandžio-AprU 27 d., 1924
Kuli Housez teatrinėje svet., kampas S. Halsted ir Polk St. r

“Keistutis”, tai yra buvęs Žemaičių Kunigaikštis, todėl kiekvienas lietuvys ateikite jį pamatyti, taipgi 
Birutę, Vytautą, Jegailą. Aldoną, Mariją ir kitus; visi jie bus gyvi ir galingi kaip ir senovėje, pamatysite 
Konradą vyrešnyjj Keistučio “suntį” kryžiokų šalininką, per kurio klastingą darbą ir Keistutis lieka nu- 
iudytas. ! Kviečia DRAMOS SKYRIUS.

A...i i

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-016 
127 N. Dearbom S'L, 

Telephone Randoiph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2B So. La Šalie St. Room 5SS 
Tel. Central 63D0

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago. 
'Tel. Yardi 4681
—e——i.——ĮT HTĮ Į 1J| .J~T 1 — 

1 J1 > fc/ ii ■' ■ ——-___

[
J. BDCERZAN 1

ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind. .

Plumtngo įr Apšildymo {rengimai 
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
.f—1 1

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38-th StM Chicago, III. 

..... ......................................................
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Į KORESPONDENCIJOS ir 1.1. O Rusijos komunistai*tą 
**•........ 1 1 ~ = "■ ■■ viską permainė. Vietoj caro

(TŲsa nuo 2-ro pusi.)

Besekdami socialistus jie irgi 
parašė tokius pat atsišaukimus 
visom draugijom. Ir ką gavo? 
Nugi nieko. Jų atsišaukimus 
atmetė, ir dar reikia pažymėti 
kaip! Pav. š. J. Draugija so 
cialistų raštą tik dviejų balsų 
dauguma nutarė atmesti, tuomj 
tarpu komunistų atsišaukimą! 
visai balsuoti neleido, nes kaip 
tik! perskaitė susirinkime, tai 
visi pradėjo šaukti, kad į gurbą.
Patys net komunistai nedrįso Į 

nieko sakyti. Tai kam čia dari 
girtis, kad žmonių masės su jais I 
eina! Į

Komunistų dovana seneliam.
Kaip jau visiems žinoma, po-1 

rą metų atgal komunistų dikta- Į 
toriai buvo prisakę savo pase-1 
kėjams, kad reikia šalintis pal-| 
šų organizacijų, prie kurių bu-1 
vo priskaityta ir SLA. Seneliai 
kurie išbuvo nariais po 20 ii I 
daugiau metų SLA. patikėję 
tokms kvailoms komunistų pa I 
sakoms ir išstojo iš Susivieniji I 
mo. Tą darydami dar didžiavos I 
jog pildo raudonojo intemacio | r

Į -4 

nalo įsakymus ir eina su tikrais 
kovotojais.

Vienok po kiek laiko komu
nistai gauna kitą įsakymą, kad 
reikia eiti į minias ir dalyvauti 
jose. Tie seneliai, kurie taip il
gai išbuvo susivienijime, jau 
nebepriimami atgal, nes perse- 
ni. Nepriima ir į kitas draugi
jas. Taip jie dabar vaikščioja j 
ir murma ant komunistų už toki 
suvedžiojimą. * Panašių senelių} 
randasi ir pas mus, kurių atei
tis gali būti labai juoda.

Vytis komunistę prie Dievo 
atvertė.

Komunistai labai nusiminė, 
kuomet užgirdo, kad jų žymi 
darbuotoja P. Plyčiutė susidrau
gavo su vyčiu vaikinu, kuris ją 
nusivedė į bažnyčią ir ten ji pa
siliko. Pas komunistus daugiau 
nebeateina. Mat, vyčio įsitiki
nimas kietesnis už komunistus.

Balandžio 12 d. pasiuntė Sta
nislovas Šiugžda 51 metų.

—Gužutis

paveikslų, kaba Lenino; gatvii, 
vardai taipgi permainyti į lami
no arba Trockio ir taip panašiai. 
Trachtenburg gyrė Rusijos ko
munistus ir jų tvarką.

—Šturmas.

Pittsburgh, Pa.
SLA 3-čio Apskričio 

Suvažiavimas.

Kovo 30 d. L. M. D. name bu
vo 3-čio apskričio susivažiavi
mas, kuriam dalyvavo 33 dele
gatai nuo 12 kuopt].

Dienotvarkės vedėju buvo 
išrinktas A. Vainorius, sekreto
rium. S. Bakanas. 
raportų pasirodė, 
apskritis praeitais 
gerokai veikė. Iš

Iš komiteto 
kad 3-čias 

metais gana 
nutarimų— 

Į tai daugiausiai naminiai reika
lai. Buvo užtvirtinta apskri
čio valdyba visuotinu narių bal- 

I savimu, kuri yra sekanti, pirm. 
X. Vainorius, vice-pirm. S. Ur
bonas, protokolų raštininkas 
>akanas, turto raštininkas 

Kurnėta, iždininkas T. Gelčis 
kontrolės komisijos nariai: 
Kazlauskas ir K. Urmonas. Su
sivažiavimas buvo gana tvar
kus.

ir

tą visą būt
spalvom. Apie šį gi atsitikimą | to rengiamose 
tai nė gugu.

Sandariečių apskričio 
suvažiavimas.

aprašę įvairiom | vau j a Ohio valstijos universite-
ristynėse, Co- 

llumbijos mieste, kaipo atstovas 
Pittsburgho Atletikos Unijos.,/

Tose ristynėse dalyvaus kelių 
valstijų drutuoliai, kurių tarpe 
yra ir musų Kazimieras, ir lai
mėtojai turės keliauti į New 
Yorką, kur susitiks visos Ame
rikos ristikai. New Yorke jau 

(bus parinkti patys dručiausi ir 
pasaulio

Bal. 13 d. L. M. D. name buvo 
laikomas sandariečių Mich., 
Ohio ir Vakarinės Penn. apskr. 
suvaživimas. Iš Mich valstijos 
nebuvo niekas atvažiavęs, o iš 
Cleveland, Ohio, tik vienas ap- [siunčiami į Paryžių 
skričio pirmininkas A. Žukas, 
nors clevelandiečių buvo laukia
ma daugiau. Pittsburgho san- 
dariečiai, išviso 11 delegatų, at
stovavo 5 kuopas. Tvarkos ve
dėjais išrinkti pirm. A. Žukas ir 
sekretorė A. Akelaitė.

Svarbesnieji nutarimai buvo 
—kad “Sandara” atidarytų lai-j 
vokarčių biznį ir pinigų siunti-I 
mo skyrių. Nutarta taipgi pa
sikviesti iš Lietuvos kalbėtoją. 
Šiuos ir kitus apskričio nutari
mus turės, žinoma, persvarsty
ti Sandaros Seimas. Į

olimpiadom
i Kazimieiias Aleliunas išverda 
tik 170 svarų ir nėra pralaimė
jęs nei vienų ristynių, savo svo
rio. Jis iš Lietuvos pirmiau
siai atvyko į Chicagą ir čia su
sipažino su ristiku Petru Ka- 
tausku, pas kurį lavinos risty
nių amato. Jis tuoj pamėgo

ristynes ir kiek prasilavinęs 
pristojo prie tūlo cirko, kaipo 
ristikas ir pasileido po plačiąją 
Ameriką. Važinėjant jam teko 
sutikti visokių ristikų, bet jis 
juos visus pasekmingai nugalė
davo. Kuomet Amerika įsimai
šė į pasaulinį karą, Kazimieras 
buvo priverstas apleisti minėtą 
cirką ir apsigyveno Pittsburghe. 
Dirbo Baltimore ir Ohio gelžke- 
lių šapo j kaipo kalvis. Pitts
burghe jis turėjo daug ristynių i 
su sunkesniais už save, bet vi
sur laimėjo.

Dabar jau kokie 5 ar 6 mė
nesiai, kaip Kazimieras lavinasi 
komščiuotis ir pirmuose bandy
muose turi gana gerų pasekmių 
ir yra laimėjęs gražių dovanų..

—Reporteris, i

[Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE'
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 

[gimdymo ir po 
[ gimdymo. 
I Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

iTel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKU1ERKA 

nm^Turiu patyrimą, 
JlCM Pasekminiai pa- 

tarnauju mota* 
^yfBrima prie gimdy- 

. O|mo kiekviename? 
atsitikime. Teikk 

k •/ ?ypa tiška prižiūra- 
jimt* Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

4^0R, HERZMAN^M

Bolševikų vakarienė su bolševi
kiškų kumščių muštynėmis.

Kovo 9 d. vielos bolševikai tu
rėjo parengę neva vakarienę su 
programa. Svečių ir viešnių 
susirinko neperdaugiausiai. Už 
vis svarbiausia programo dalis 
buvo peštynės. Sk-nė ir Kr-nė 
pradėjo dalytis ne tik “gra
žiais” žodžiais, ale ir antausiais 
ir tas incidentas buk įvykęs už 
vyrus.—Reporteris.

KOMUNISTŲ PRAKALBAS.
Kalbėjo vokietys.

Balandžio 17 d. visi vietos ko
munistai sujungė visas savo 
spėkas ir įrengė prakalbas. Kal
bėjo komisaras Aleksandra 
Trachtenburg tema: Rusija ir 
Vokietija.

žmonių buvo trysdešimts du. 
“Svečias” kalbėjo angliškai, bet 
suprasti buvo labai sunku. Prie 
kiekvieno žodžio jis pridėdavo 
“don’t you 
kas labai 
klausant iš 
galais tarp
skirtumą tarp Rusijos komu
nistų ir Vokietijos sosialdemo- 
kratų. Kalbėtojas sakė, jog po 
vokiečių revoliucijos, Vokietijos 
socialdemokratai paėmė valdžią 
į savo rankas, bet nieko neper
mainė. Viskas likosi taip kaip

see, do you see?”, 
juokingai atrodė, 
šalies. Vargais ne- 
kitko išaiškino ir

Republikonų balius su 
peštynėm.

Balandžio 10 d. Pittsburgho 
republikonų 4-tas Ward’as ture

lio parengęs balių L. M. S. sve
tainėje. Žmonių buvo privažia
vę gana daug, daugiausiai ame
rikonų. Bebaliavodami taip įsi
smagino, jog apie 1 vai. nakties 
pradėjo mušties ir, žinoma, pa
gal amerikonų mados, jei nori 
mušties turi išeiti laukan. Bet i 
išėję laukan ne tiek mušėsi 
kiek rėkė ir savo rėksmu visus; 
žmones išbudino iš miego, kurie' 
tik gyveno toj apylinkėj, dau- ■ 
kiaušiai lietuviai.

Nors policijos buvo užtektinai 
tam baliuje palaikyti tvarkos, 
bet jos neišdabojo. Nemažai pa
sirodė apsidraskiusių ir susi
kruvinusių. :

Kas nors iš kaimynų tur būt 
pranešė į policijos stotį, kad 
pešasi, tai net iš trijų stočių 
buvo atvykę vežimai ir nemažas 
būrys policistų. Iš tų peštukų 
nenuvežė vienok nė vieno; mat 
politikieriai nenorėjo ] 
sau negarbės. Beje, tose muš
tynėse ir kelios moterys dalyva
vo.

Jei toks atsitikimas butų bu- . 
vęs pas lietuvius ar kitus atei- j 
vius, tai ne tik būt visus nuvežę, j 
ale ir amerikiečių laikraščiuose

Lietuvis drutuolis kandidatas į 
Paryžiaus Olimpiadą.

Pittsburgho lietuvių drutuo
lis Kazimieras Aleliunas daly-

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant - < 

orderių1.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

padaryti Bedant, parduodant ar mainant 
‘ - 1 namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

Saugumas dėl Taupymų

NUPIRK
Typewriterj nrba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams au kuriais susirašinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamo!

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, UI.

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

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

Gerai lietuviams žinomai per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgai ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pistų, 
tr nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
. 4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos 1
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiaukia lietuviu apdraudos ir pašalpos or< 

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

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

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

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

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

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

........ .. ,

Jei abejoji aktinis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optoinctria* 
T«l. Boulavarl 6481 
4649 8. Aahland 
Kampu 47-toa sat. 

l-ro« lobab*

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
rhioJAe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
negn mėnesius gydymo. Atsiųskite j 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Dienomis: CanaI

Telefonai i
4186

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

I

Draugai 
T autiečiai!

“Penkiolika metų atgal aš pradė
jau rūkyti HELMAR ir šiandien 
dar teberūkau juos. Randu juose 
esant tokiais pat minkštais ir sal
džiais cigaretais kokiais buvo pen
kiolika metų atgal!”

Stebėtinas kvepėjimas ir išvaizda 
100,^> grynos Turkiškos tabokos 
vertė mane pasirinkti HELMAR 
kaipo mano mylimiausį cigaretą.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti 
skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

kartono

augščiausios

BOXES of lOoriO

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

šviesą ir pajiegą suvedame | senui ix naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Pre».
1619 W. 47th st, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

A LETTZR
“I bare used 
Pė-ru-na in 117 

family for over 25 
years for cctighs, 
cokls and throat 
troubic. I would 
not havc contin- 
ued all this timc 
had I not found 
it gilt edgcd and 
as rccomirtcndėd.” 

Geo. Cassidy, 
Standisli, Mich.

Pe-ru-na h a s 
been in constaat 
ūso in the Amer
ican* family for 
jnoro than Fifty 
yoars.
Suki Everywhero 

Tableta cr 
JLiauid

LIETUViyjAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandom

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

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 IM 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
« 4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampai 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Te!. Boulevard 6587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
k.—— ........... — ■■ „ „||/
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgas

Specialistai Motariiku, Vyrišką, 
Vaiką ir visu chronišką lin 

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

Vs.landosi 10—11 ryto; 2—8 pe piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 Iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgai 
3327 So. Halsted SL

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 9696

Francuziškas Daktaras
J

Specialistai kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avc^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas CanaI 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
J
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New Yorko bankinė kom
panija (Bankers’ Trust 
Co.) išleido knygą, kurioje 
apskaitoma didžiojo karo lė
šos. Jų vertę apkainavus 
auksiniais doleriais, pagal 
kainas prekių 1913 m. (kuo
met už dolerį buvo galima 
daug daugiaus nupirkti, ne
gu dabar), — pasidaro $80,- 
680,000,000 suma. Vadina
si, daugiaus, negu 80 miliar- 
dų (bilionų) dolerių!

Ta milžiniška krūva auk
so yra verta daugiaus, negu 
visas Didžiosios Britanijos 
turtas prieš karą, nes jisai 
siekė tiktai 70 miliardų do
lerių. Ji yra verta dau- 
giaus, negu viso pasaulio ge
ležinkeliai su visais jų ištai
symais. Ji yra daugiaus 
kaip trigubai didesnė, negu 
Jungtinių Valstijų valdžios 
išlaidos nuo jos įsisteigimo 
1791 metais iki galo 1913 
metų, — nors per tą laiką 
Jungtinės Valstijos vedė ka
rą su Anglija 1812 m. ir su 
Meksika 1840 m., pergyveno 
skaudų civilį karą, kovojo 
su indi jonais ir kariavo su 
Ispanija; per tą laiką buvo 
nupirktos Virgin salos, už
mokėta Ispanijai už Filipi
nus ir pastatytas Panamos 
kanalas.

Kokį tad pasibaisėtiną 
turto išeikvojimą atliko ta 
pasaulio skerdynė! Nenuo
stabu, kad kai kuriose Eu
ropos šalyse, daugiausia nu
kentėjusiose dėl tos nelai
mės, šiandie tarytum barba
rizmo laikai yra sugrįžę.

Karas turi būt pasmerk
tas ir išguitas iš žmonių vi
suomenės ! Bet tas įvyks 
tiktai tuomet, kai žmonės' 
supras, jogei žmoniškumui 
priklauso pirmenybė prieš 
viską — jogei tauta arba 
valstybė, kurios narys jisai 
yra, sudaro tiktai dalį ben
dros žmonių draugijos, ku
rios reikalai turi stovėt 
augščiaus už tos arba kitos 
grubės reikalus.

Tas anaiptol nereiškia 
tautų panaikinimą . Kaip^ 

šiandie savo ginčus spren
džia ginklais tautos, taip ki
tąsyk kovodavo tarp savęs 
atskiri asmens ir atskiros 
šeimynos tautos viduje. Lai
kui bėgant, ta atskirų šei
mynų ir asmenų teisė tapo 
pašalinta; ginčų . sprendi
mus tapo pavestas teismui. 
Bet šeimyna dėlto juk neiš
nyko ; asmuo nepasidarė 
valstybės vergas.

Ir tautos galėtų kuoge- 
riausia gyvuoti, nevartoda- 
mos ginklo viena prieš kitą 
ir palaikydamos laisvo plė
tojimosi tęisę. Tiktai jos 
privalo atsimint, kad nė vie
na jų nėra geresnė arba blo
gesnė už kitas, ir kad nė 
viena jų neturi daryti kitai 
tautai to, ką ji skaitytų 
skriauda, jeigu tas butų da
roma jai.

Šitokį nusistatymą yra be 
galo sunku, gal būt ir visai 
negalima įvykinti tautų san
tykiuose, kol gyvuoja kapi
talizmo tvarka, kuri yra pa
remta išnaudojimu ir kon
kurencija. Tuo uoliaus to
dėl turi darbuotis socialis
tai, kad ta tvarka butų pa
keista.

Dėlto, kad “Draugo” re
daktorius vadina save “krik
ščioniu”, tai jisai rado rei
kalo apšmeižti trejetą ne
kaltų žmonių. >

Jisai paklausęs “Rūbo” 
Bendrovės pirmininko, “ar 
dešinieji, ar kairieji” veda 
tos bendrovės reikalus Lie
tuvoje, ir g^vęs atsakymą, 
kad “dešinieji”. O kas jie 
tokie? Glemža, Grigaitis, 
Lekeckas. Po to “Draugas” 
rašo:

“Na gi, juk Glemža kuo
ne socialrevoliucionierius 
(netiesa! “N.” Red.), Gri
gaitis su Lekecku social
demokratai (Lekeckas 
nėra socialdemokratas, o 
Juozas Grigaitis simpati
zuoja} socialdemokratams, 
bet partijai nepriklauso. 
“N.” Red.); kokie jie deši
nieji? — Tai, mat, sako, 
jie buvo, bet dabar jie vi
sai kitoniški. — O kiek 
Tamstų B-vė verta? Apie 
$175,000.00. — Aha, tai 
mat prie pinigų šilumos 
visas jų socializmas išti
žo.”

Aišku, kad p. Gudžiūnas, 
vadindamas augščiaus minė
tuosius asmenis “dešiniai
siais”, norėjo pasakyt tiktai, 
kad jie nėra bolševikai; gi
lesnio supratimo apie parti
jų skirtumus vargiai gali
ma iš jo ir reikalauti, ka
dangi jisai į politiką visai 
nesikiša — nei Amerikoje 
nei Lietuvoje. Bet kunigų 
organo vedėjas iš to priva- 
čio pasikalbėjimo sulipdė vi
są gniūžtę purvo ir paleido 

veidą žmonėms, kurie jam 
tur-but niekuomet nėra nie- 
<o bloga padarę!

Kam tas “krikščionybės” 
ir “doros” skelbėjas taip 
elgiasi? Ar tam, kad užsi
pelnius, anot jo, “šimterio
pą atlyginimą, kurį žadėjo 
prisikėlęs Kristus”? Bet 
Kristus juk mokino ne 
šmeižti, o mylėti savo arti
mą!

Tegu ta meilė artimo bus 
paremta viltim atlyginimo' 
danguje, — kas ją daro, ne

labai prakilnia doros at
žvilgiu ; bet kad, “meilės ar
timo” skraiste prisiden
giant, butų plėšiama garbė 
nekaltiems žmonėms, tai 
jau to nieku negalima patei
sinti. Tik šarlatanai gali 
taip elgtis.

Atlikęs tą begėdišką 
šmeižto darbą ir pasigyręs, 
kad “prie musų idealų stoja 
kaskart naujų žmonių”, tas 
žmonių mulkintojas gieda:

“Dar trupučiuką, ir ga
lėtume pasakyti, kad savo 
gyvenimo užduotį išpildę, 

• eisime pasilsėti į Amžiną
ją Tėviškę.”
Vadinasi, tik dar trupu

čiuką daugiaus reikia išpilti 
pamazgų ant socialistų, tik 
dar daugiaus reikia išgar
binti Purickiu ir Vailokai
čių “krikščioniškąją” parti
ją Lietuvoje — ir dangaus 
vartai atsidarys!

O apie bizūną, kurį Kris
tus paėmė mekleriams, da
rantiems biznį bažnyčioje, 
ar “Draugo” redaktorius už
miršo?

Apžvalga
KOMUNISTŲ LAPELIAI 

LIETUVOJE.

Vienas “Naujienų” skaityto
jas prisiuntė mums iš Lietuvos 
dvi komunistų proklamacijas, 
kurios tenai buvo nesenai išmė
tytos.

Vienoje Lietuvos darbininkai, 
mažažemiai ir kareiviai šaukia
ma sekti “Rusijos darbininkų 
pavyzdžiu”. Rusijoje, girdit 
buržuazija jau esanti nuversta 
ir valdžia esanti darbininkų 
rankose (!); tą patį reikią pa
daryti ir Lietuvoje. Ir ve kas 
šituo tikslu patariama:

“Tik tvirtai susiorganiza
vę į Komunistų Partiją, į 
klasines profsąjungas, tik 
pragynę iš savo tarpo buržua- 
zij os liokaj uis-socialdemokra- 
tų vadus mums
mėti.”

pavyks lai-
/

išganymaS 
socialistus!

Vadinasi, visas 
yra— kovoje prieš

Antras lapelis kitokio turinio. 
Jame kalbama apie “Lietuvos 
nepriklausomybės pardavikus”. 
Komunistai savo agitacijai, ma
tyt, norėjo išnaudot tą naciona
listinį ūpą, kuris Lietuvoje bu
vo pakilęs laike derybų dėl 
Klaipėdos. Tuo patim žmonių 
upu spekuliuodami, kaip žinia, 
Lietuvos “pažangininkai” ir fa
šistai planavo ginkluotą suki
limą. j

Stebėtina, kaip komunistai 
nusmuko protiniai ir moraliai. 
Iš fanatiškų “internacionalis
tų” (kurie net priešinosi Lie
tuvos nepriklausomybei) jie 
pavirto aršiausiųjų šovinistų 
konkurentais!

Atsišaukime sakoma:
“Draugai darbininkai, ma

žažemiai ir kareiviai! Buo
žių pardavikų valdžia galuti
nai palaidojo Lietuvos nepri
klausomybę. Francuzų-lenkų 
papirktas Galvanauskas pasi
rašė Ženevoj Lietuvos parda- 
vitno sutartį. Nuo šios die
nos, jei kareiviai, darbinin
kai ir mažažemiai neprivers 
Seimą ir valdžią atmest tr 
sutartį, Lietuva virsta frrfn 
cuzų-lenkų kapitalistų koloni
ja. Klaipėdos uostą valdys 
paskirtas franeuzų agentas 
(? “N.” Red.); Nemunas 
atiduodamas lenkų spekulian
tams ir juo lenkai-ponai ga
lės plukdyti Lietuvos miškus...

“Drakigai kareiviai! t Ar-gi 
jus sutiksite tarnauti lenkų- 
franeuzų spekuliantams ir jų 
agentams ?

“Draugai 
mažažemiai!

darbi įlinkai ir 
Buožių valdžia

jus verčia lenkų-francuzų 
vergais.—Nepasiduokite!

“Draugai, reikalaukite Lie
tuvos pardavimo sutarties 
panaikinimo.

“Reikalaukime francuzų- 
lenkų papirkto Galvanausko 
pašalinimo ir atidavimo teis
man.

“Reikalaukite lenkų agento 
(vyriausiojo ka- 

“N.” Red.)vado.

nori komunistai, 
šauksmus Į

deržimordų

Žukausko 
riuomenės 
arešto...”
Ko ištiesų

leisdami šitokius 
minias? Naivus butų žmogus, 
kuris tikėtų, kad jiems tikrai 
rupi Lietuvos nepriklausomybė. 
Lietuvos komunistai yra rusų 
valdžios apmokami agentai ir jų 

Ssvajonė yra, kad Lietuva atsi
durtų po Maskvos 
letena.

Tą triukšmą jie 
kad “priėjus prie

kelia, viena, 
minių”; ant

ra, dėlto, kad išsprendimas 
Klaipėdos klausimo jiems yra 
labai nepatogus dalykas. Juo 
labiaus Lietuvoje įeis gyveni
mas į normales vėžes, tuo ma
žiaus dirvos bus komunistų 
propagandai.

Ta pačia logika vadovaujasi 
ir Vokietijos komunistai, kurie 
kartu su monarchistais ir tauti
ninkais šaukia, kad reikią at
mesti planą reparacijų klausi
mo išsprendimui. .

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ 
LAIKRAŠTIS.

Lietuvos žemės Ūkio Darbi
ninkų Profesinė Sąjunga pra
dėjo leisti savo laikraštį, “Lau
ko Darbininką”. Tris jo nume
rius “Naujienų“ redakcija jau 
gavo.

Kaip “krikščioniškoje” šalyje 
pritinka, patį pirmutinį to laik
raščio numerį^ apkandžiojo cen
zorius. Iš straipsnio, kuris aiš
kina žemės reformą, iškąsta 
apie pusė špaltos—palikta tuš
čia vieta.

žemės darbininkų profesinėje 
sąjungoje vadovauja socialde
mokratai.

DIRBA Už ATLYGINIMĄ
, “Draugas” rašo:

i j L ‘ > K ». t C N • . ■ .v Ji

“Mes (t. y. kunigai, davat
kos ir kiti šventieji. “N.” 
Red.) dirbame, kad savo tau
tos ir savo brolių laime pasi
džiaugti. Mep dirbame nemirš
tančiai atsčiai ir oavo šim
teriopų! (-am “N.” Red.) at
lyginimui, kurį mums žadėjo 
prisikėlęs Kristus.”

Matai, kaip gražiai prisipa
žino. Kunigai sako, kad tik re
ligijoje esanti dora. Bet čia 
aiškiai nurodoma, kad tylantys 
žmonės privalą laukti atlygini
mo Už savo gerus darbus. No
ras atlyginimo yra egoizmas, o 
ne dora.

Šių dienų civilizuotieji žmo
nės turi daug augštesnį suprati
mą apie dorą. Jų doros idėja 
reikalauja, kad žmogus elgtųsi 
teisingai, nežiūrint kad jisai 
turėtų dėl jto ir nukentėti.

Kunigui arba davatkai tokia 
idėja išrodys negalima*'. Juodu 
sakys, kaip žmogus gali taip sa- 
vęs atsižadėti: kokį jisai turės 
paskatinimą elgtis dorai, jeigu 
jisai iš tokio elgimosi nesitikus 
jokio atlyginimo? O vienok 
žmogus nėra taip žemas, kaip 
kunigai su davatkomis mano 
apie jį.

Teisingas žmogus nevogs, ne- 
apgaudinės kito žmogaus visai 
ne dėlto, kad jisai bijosi baus
mės, bet tiktai dėlto, kad jam 
taip elgtis draudžia jo sąžinf.

REAKCIJA LIETUVOJE

Įdomi korespondencija iš Lie- 
taituvos tilpo Clevelando “Dirvo- 
rhĮį'e’. Tas laikraštis, kaip žinia, 

yra vienas dešiniausiųjų, kai 
kuriais atžvilgiais net dešines
nis už klerikalų laikraščius, ka
dangi jisai simpatizuoja Sme
tonos partijai ir fašistams kor- 
porantams. Bet štai, ką jo ben
dradarbis praneša:

“Galima patemyti, kad Lie
tuvos liaudis liko vienų viena, 

. nes klerikalai apgavo, o Vals- 
tiečiai-Liaudininkai tiek su- 
dešinėjo, jog vargu atskirti, 
kur baigiasi klerikalų progra-

mas, kur prasideda Liaudinin- da liks dėl mėnesėlio šviesos; o 
kų... Imant šių dienų Lietuvo- jei ne priduokit tokio paliudiji- 
je einančius klerikalų laik- jmo, neatsiimsit kas jums skir- 
raščius, visai jau negalima ta. ir tadai liksitės pirmos rųšies 
pažinti Liaudininkų, kokiais melagiiais ir šmeižikais.
jie buvo dabartinį Seimą ren-, 
kant. Kam tikėti? Smetonai? fe rašo: “Viename L.D.L.D. 
Bet šis vyras griežtas priešas ! kuopos susirinkimk Kasparka 
žemės Reformos ir kitų žmo-j buvo užklaustas ar ištiesų jis 
nių laimėjimų, dešiniųjų šu- tarnavo šnipų įstaigoje”.
las. šiandien vien matoma,! Meluoja ir nerausta kaip vė- 
kad liaudis visų išnaudojama, žys, nors visgi tame nėra nie- 
spaudžiama, iš,jos mokesčius ko nepaprasto, nes šmeižimas 
renkant, bet jai nieko neduo- kitų, tai darbiečių aukščiausia 
dama. (žiur. “Dirva” No. 16.) principas. Mane niekas neuž- 

(klausė, bet iškilus diskusijoms 
dėl įnešimo (neatmenu koks į 
nešimas buvo, nes daugiau me
tai laiko), Šeputis pašoko i: 
suriko, kad jam Kasparka sa
kęs, kad jis (Kasparka) dirbc 

musų inteli-'šnipų įstaigoje ir tegul jis pa- 
gentui provincijoje, susirupi- (siaiškina apie save. Tada aš at- 
nusiam daugiau savo šeimy- sistojau ir norėjau atsakyti ant 
nos ir asmens reikalais, negu 
Lietuvos likimu, atrodo, lyg 
esama didelio skirtumo pro
gramose dviejų didžiųjų mu
sų partijų, Krikščionių-De
mokratų ir Valstiečių-Liaudi- 
ninkų. Abi partijos tarp sa
vęs nuolat gipjijasi tikybos, 
mokyklos, savivaldybės, že
mės reformos, darbininkų ir 
kitais klausimais. Kiekviena 
■iš jų per rinkimus stengiasi 
kuodaugiausia sukurstyti ir V11 iiwsu 
patraukti savo pusėn piliečių, darMninkal’ ...... .
žadėdamos padaryti Lietuvą kalbų fclausyti> ,u^-t papražyti 
I H i m itii rvei 10 in erėm. ' .

je einančius 
raščius, visai

Toliaus “Dirvos” korespon
dentas dar majoro A. Į^ironto 
nuomonę paduoda apie dabartį-, 
nius santykius Lietuvos politi
koje. Jisai pareiškęs sekamai:

“Paprastam

laiminga. Kožna iš jų sten
giasi įrodyti einanti tikru ke
liu ir viena esanti musų tikra 
■geradarė.

“Kartais kova jų tarpe aš
trėja, ir nuošaliai nuo. politi
kos stovinčiam žmogui atro
do, jog tiltai tarp jų sude
ginti ir nėra vilties, kad kuo
met besusikalbėtų. Tečiau 
reikia tik iškilti kuriai kombi
nacijai, kaip tų partijų drau
gavimas vėl prasideda, ginčai 
išnyksta, pareiškia viena ki
tai pasitikėjimą, ir vėl drau
ge žygiuojama”.
Tos ištraukos iš “Dirvos” 

bendradarbio straipsnio aiškių 
aiškiausia pasako, kad ir krikš
čionys demokratai ir valstiečiai 
liaudininkai |ir “pažangininkai” 
yra ne liaudies reikalų gynėjai.

Klerikalai apgavo liaudį, ža
dėdami' jiems 
per rinkimus, 
savo pažadus, 
ko į Seimą.

Liaudininkai susidraugavo su 
klerikalais, taip kad sunku be
atskirti, kur baigiasi klerikalų 
programas, kur prasideda liau
dininkų programas, i

Smetonininkai pažangininkai 
priešinasi žemės reformai ir ki
tiems žmonių laimėjimams.

Tali pilniausia patvirtina tą j 
ką nuolat sako apie Lietuvos 
buržuazines partijas “Naujie
nos”. Amerikos tautininkai 
nesenai kėlė savo spaudoje di
delį gvoltą, kuomet “Naujie
nos” išreiškė tą nuomonę, kad 
tikrai progresyvė partija Lie
tuvoje, kuri tvirtai ir nuosakiai 
gna liaudies reikalus, yra tik
tai socialdemokratai. Da-, 
bar matome, kad ir pačių tauti
ninkų draugai praneša iš Lietu
vos tą patį.

Augščiaus minimasai “Dir
vos” bendradarbis, beje, nekal
ba apie socialdemokratus. Bet 
iš jo žodžių aišku, kad kitos piją, kurią jis išnaudoja. Para- 
liaudžiai ištikimos partijos Lie- pilonams šventoriaus neiškada, 
tuvoje nebėra.

visokių gėrybių 
bet užmiršdami 

kuomet jie pate-

Polemika ir kritika
$500.00 dovana

Laisvės 76 num. V. 
rašo straipsnį antgalviu 
Jis?” Pradžioje jis rašo: 
Kasparka kada tai praeityje pa- 1 
sigyrė savo draugams, kad jis i 
tarnavęs slaptos policijos' įstai
goje”. 1

Na, vyrukai, dabar jums gera i 
proga. Priduokit antrai kuo-., 
pai A.D.A.D., Detroit, Mich., pa tuomet, kai užgirdo, 
liudijimą su tos slaptos polici- buvęs Amorikoj ir pasigailėjęs 
jos viršininkų parašais^ kur ir palaidojo kapinėse, tiktai ne-, 
kada aš tarnavau tokiose įstai- šventintoje vietoje, kur netikė- 
gose už šnipą ir gausit $500.00. liai laidojami. Vienok, jo kunąl 
Tai bus gera proga sustiprinti vežant, buvo užginta giedoti, 
susmukusią 8-tą kp. A.D.P. ir kaip pas mus yra paprotys. P.

Toliau, tame pačiam paragra- 

to melo, bet mani pradėjus, tuoj 
darbiečiai paleido gerkles ir 
ėmė rėkti, esą, taip, taip, tu 
dirbai. (Tas aiškiai pasirodę 
kad tai jų kokusuose buvo suda
rytas tas visas planas). Tuo 
laiku buvo jų šulas pirmininku 
ir nedavė man atsakyti. Esą, ne
vietoj kalbi; kalbėk prie įneši
mo arba sėskis. Aš atsisėdau 
ir dalykas tuo pasibaigė.
‘ Pabaigoje savo 
Vilnis rašo: 

šmeižšto y. 
“Aš manau, kad 
kurie eis jo pra-

to pono, kad jis parodytų So
cialistų Partijos paliudijimų, 
jog jis tikrai tenai buvo siųs 
tas. Jeigu jis tokio paliudiji 
mo neturi, tai tada patys spręs
kite kas jis vienas”.

Aš niekados nė jokioj šnipu 
įstaigoj už šnipą nedirbau ir 
Socialistų Partija niekur ir nie
kados už šnipą nesiuntė. Jei jus. 
poneliai, su Savo šlamštu “Lais
ve” žinote kur ir kada aš tokį 
darbą dirbau, tai parodykit. Pa- 
sirodykit sąžiningais kovotojais, 
priduokit faktus su paliudiji
mais, kaip viršui minėta ir at
siimkit $500.00. Jei ne nepada
rysit, liksitės veidmainiais ii 
šmeižikais visuomenės akyse.

—D. J. Kasparka. 1

Laisvy kapu reikalin
gumas

Šiaulėnai (Šiaulių, apskr.)

Šiaulėnuose reikalingi laisvi 
kapai, nes vietos klebonas žada 
nepriimti *jau į senuosius kapus 
nei Šaulių, nei social-demokra- 
tų, nei valstiečių-liaudininkų; 
priims tiktai tuos, kurie pri
klauso krikščionims-demo- 
kratams ir jų blokui arba nie
kur nepriklauso. Jau keletą kar
tų skelbė iš sakyklos, kad to
kius žmones (kuriuos jis vadina 
bedieviais), jokiu budu į kapus 
nepriiminės, net ir tų, kurie 
skaito “S-tą“, “Liet. • Ukin...“ 
Tuo tarpu buvę sumanęs pada
ryti ant šventoriaus naujus ka
pus dėl turtingųjų, kurie dau
giau mokės už palaidojimą. 
“Mat” sakė “iš to bažnyčiai bus 
sveikiau, kunigui geriau ir Die
vui garbė”.

Matomai, klebonui negana to, 
kad jis turi 30 su viršum hekta
rų geros lauko žemės ir para- 

bet iškada kunigo, kad jo dūšia 
nepatektų į peklą po mirties, li
pant į dangų su maišu pinigų. 
Parapijonams rupi, kad žiurkės 
neprakąstų to maišo, kuriam 
tarp litų ir markių gyvatės vai
kus peria.

Vieną kartą buvo toks atsiti
kimas. Balandžio mėn. 25 d. 

Vilnis * 1922 m. numirė P. Pluščiauskas, 
“Kas iš Š... kaimo. Šiaulėnų klebonas 

“D. J. atsisakė priimti jo kūną į ka
pus ir neleido varpų skambinti, 
nei kitokių apeigų atlikti, nors 
kaimynai ir liudijo, kad nabaš- 
ninkas buvo geras žmogus — 
nevogęs, nesimušęs ir tt. Bet 
klebonas suminkštėjo tiktai 

jog anas

PluŠčiauskis jokių laikraščių ne
skaitė ir skaityt pernokė j o, o 
apie partijas tiek išmanė, kiek 
kiaulė apie debesis. Kuomet jam 
primindavai apie partijas, jis 
klausdavo ar jos valgomos. 
Taigi nežiūrint į visą šitą, kle
bonas laidodamas padare bur
tus. Liepė kapų duobę iškasti 
skersai ir palaidoti kaip ne 
žmogų. Jis sakė, jog ir taip pa
daręs tik dėl to, kad nebašnikas 
buvęs neišmanėlis (vos nepasa
kė, kad tik dėl to jog Amerikoj 
buvęs...)

Tų gi, kurie sh&itc bedievis 
kus laikraščius ir priklauso ne
katalikiškom partijom — orga
nizacijom nepriima visai į ka
pus. čia kila klausimas ar turi 
tiesą klebonas nepriimti į ka
pus,. Argi tai jo kapai, o ne pa- 
i’apijonų? Juk, anot paties kle
bono, tokių bedievių šauleniš- 
kiuose yra keli šimtai. Jeigu . 
klebonas nesiskaito su tuo fak
tu, tai reikėtų steigti laisvi ka
pai. — Valstietis.

Įvairenybės
DUONĄ TOBULINA.

Kelių amžių bėgyje žmogus 
gamina sau. duoną įvairiausiais 
budais, tačiau pasirodo, kad 
visi netinkami: žmogus dar ne
pakankamai išmoko' duoną sau 
gaminti. Duoną ganrindųt lai
domasi ne tiek sveikatos, kiek 
iiznio pusės. < Po miroskopu 
kviečio grūdą tyrinėjant rasta, 
kad jo baltasai vidurys iš oro 
pusės uždengtas dviem plėvėm, 
tarp kurių randasi sluogsnelis 
pilkos medžiagos. Malūnuose 
laikomasi vieno tikslo — ga
minti baltus ir to delei kviečio 
plėvės ir anoji tarp jų medžia
ga atmetama. Pasirodo, kad 
šioji tarp plėvių medžiaga tu
ri visas grūdo maistingąsias 
daleles. Bandymai parodė, kad: 
karveliai, peles ir kiti gyvūnė
liai, kurie buvo šeriami vien 
lik balta kvietine duona ir van
deniu, krisdavo dėlei trukumo 
maistingųjų dalelių, šio aky- 
vaizdoje, radosi daug įvairių 
spediailfetų, kūne steing&J su
rasti budę sunaudojimui visų 
maistingųjų grūdo dalelių, ta
riau jų pastangos ir geri norai 
tikslo nepasiekdavo. • Tik pa
staraisiais metais Prancūzijo

je išrasta nauja sistema, kuri 
išrišo šimtmetinį klausimą. Jos 
išradėjai — du prancūzų inži
nieriai — Novaro ir Puent. 
Naujos duonos gaminimas ski
riasi į tris stadijas: grudų plo
vimą,. mirkymą ir rūšiavimą. 
Tam tikrą mašina atskiria tik 
viršutinę plėvę, netinkamą 
maistui — sėleną, o maistingo
ji medžiaga pasilieka. Iš maši
nos gaunama ne miltai, liet 
tešla, iš kurios belieka tik duo
ną kepti. Tokiu budu pagamin
ta duona skiriasi maloniu sko
niu. Duonos spalva žymiai tam
sesnė, negu paprastai keptos. 
Naujas būdas duoną gaminti 
randa platų pritarimą ne vien 
Prancūzijoj, bet ir anglai juo 
susidomėjo.

Jei kada nors ir pas mus at
eitų paminėtas metodas duoną 
gaminti, tai čia jis kuo ma
žiausiai patarnautų, juoba lie
tuvis, daugiausiai, pats duoną 
gamina ir jis daugiau žiuri ne 
į tai, kad duona butų balta, bet 
kad ji turėtų gerą skonį ir ma
lonų kvapą. Kada duona turi 
šias dvi ypatybes, tada ji ne
abejotinai maistinga. Tik dė
ka lietuvių budo ypatingumui, 
jų by kokios novacijos ne pa
traukia ir, tik šio delei jie tiek 
duoną, tiek ir kitus daiktus ga
mindami griežtai žiuri į jų tin
kamumą skiriamam tikslui. 
Dauguma musų kaimiečių pa
gamina sau tokią dtfoną, kuriai 
galėtų pavydėti aukštos kultū
ros vakarų duonos gamintojai.

[Trimitas] K. Obolevičius.
Ar jus žinote, kad

Jungtinėse Valstijose yra du lie
tuviai vyrai dėl kiekvienos lietu
vaitės ( pagal cenzu 1920) gal būt 
tas iš dalies išsiaiškina kodėl lie
tuviai taip daug ruko. Ar jų* žino
te, kad Helmar Turkiški cigaretai 
yra padaryti iš 100l% gryno Tur
kiško tabako, geriausio tabako dėl 
cigaretų.
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Kas Dedas Lietuvoj
Vanduo išardė gelžkelio

Geriausi Vieta

€)1923G.DCa

3343 South Halsted Street

PINIGAIVYRAMS SIUTAI
3303 So. Morgan St Chicago, UI

ROCKFORDO

Vienybes Savaite Lietuvon

knygų vertės $1.50

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Su dvejomis 
kelinėmis

Nemune vanduo vis 
dar nenuslūgsta.

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

CHICAGO. ILU

Daukanto Kanto gatvių vis dar 
tebėra užlietas ir traukinėlis iš 
Panemunės tevaikščioja tik iki 
Daukanto gatvės.

Vanduo taip ilgai laikosi dėl
to, kad miškuose ir visokiuose

. — Gyvenimo vieno nu 
vienų metų prenumera

GERU. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

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

Mes užlaikome Murx & S ch ai'f nėr ir Stylo Plūs .siutus. Jie yra naujausios mados.

Nežiūrėkite į kitus su pavydu kaip jie važinė
jasi automobiliais. Telefonuokite arba ateikite dėl 
informacijų į musų krautuvę.

Olselio krjaučiai. Įsteigta 1895 
833-835 W. Jackson Blvd.

dokas į vakarus nuo Halsted

Superlor Utuitj 
Bupertor 4*Paaa 
Etapartpr Bėdon

grioviuose yra dar daug sniego, 
kuris tirpdamas dienos metu 
priduoda šviežio vandens.

Oras ligi šiol tebesilaiko šal
tas, naktimis tvirtai pašala.

— Lietuvos Darbininkas.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

Gražumas gamtos nereikalauja apmokėjimo. 
Keliai yra dėl visų. Grynas oras už miesto ir sau
lės spinduliai yra_visų savastis; tuom sykiu šeimyna 
be automobiliaus negali tuo pasinaudoti.

To negali būti jūsų šeimynoj. Galite . lengvai 
uždirbti ir užmokėti už Chevrolet. Dasižinokite 
kaip tai yra lengva.

Vienas
Atdara seredomis ir subatomis 

iki 9 vai. vak.
Bušai sustoja prie musų durų.

K Pįrk tenai kur esi užtikrintas, kad nebusi ap
gautas. . Mes nesame didmiesty kur moka rendos po 
keletą tūkstančių į mėnesį. Mes turime nuosavą 
namą ir nemokame niekam rendos; musų išlaidos 
yra mažos, todėl mes parduodame pigiaus kaip kitur.

Mes esame autorizuoti Gulbranseno Registruo
tų Pianų pardavėjai ir parduodame Pianus žemomis 
fobrikos kainomis.

Ateikite, pamatykite, susipažinkite su mumis. 
Persitikrinsite. Viena kaina visiems.

Lietuviai pas savuosius kur gali gauti gerą pa
tarnavimą.

Didelis pasirinkimas lietuviškų rekordų ir rolių 
dėl Pianų.

Pardavėjai: Jonas Mįshkus, K. Pelis, P. Levis- 
kas, panelė J. Grinius. Mandagiai jums patarnaus.

Viršutinių Kotų
VIRŠUTINIAI KOTAI

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
„■ and Loan Co.
809 So. Main St., 

Rockford, UI.

LANKYKIT prakalbas, paskaitas, vakarėlius kolionijose 
rengiamus tą savaitę paminėti spaudos atgavimą!

UŽSISAKYKITE kas antradienį laikraštį “Vienybę” (kai
na metams $4.00), kurio nuomones visi Amerikos laikraščiai 
pastebi.

KLRIE užsirašys “VIENYBĘ” laike Vienybės Savaitės tie 
gaus, DOVANŲ

Skausmas 
Raumenyse

, Gėlimas
^anar*uose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuo jaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
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

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si! savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. ©hieago Avė., Chicago.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty^ 
rūsį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip
- pas kitus. <

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St„ Chicago, 111

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9 
Nedėliomds nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, 
reikalingas ir naudingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslo nau
jienas. •

GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš
kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

GYVENIMAS netarnauja jokiom partijom ar 
sektoms, bet tik vienam grynajam 
mokslui, kurs siekia pažinti tikrą tiesą 
ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno gyvenimo numerio. — 
Išsirašykite Gyvenimą visiems metams. — Tap
kite Mokslo Draugais 
merio kaina 20c. — 
ta $2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu

Kaunas, balandžio 6. — Ne
žiūrint į tai, kad Nemunas ties 
Kaunu ledą išmetė jau 29 kovo 
ir 30 kovo ledai didžiumoj bu
vo išnerti ir dabar Nemunu 
yra jau visai liuosas nuo ledų 
(tik retkarčiais dar atplaukia 
maži ledų gabaliukai, vįenok 
upėje vanduo beveik neslūgsta 
ir po šiai dienai. Kiek huslugo 
žemyn išsyk prasimušus le
dams, tai beveik tokiam pat 
stovyje vanduo tebesil/aiko ir 
šiandie. Siaurasai gelžkelis tarp

I. MOTOR SALES
Vision St. Tel. Humboldt 4989'

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.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rea. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, p‘aralyžiaus, vi
durių , užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučiąs su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
Čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

x Olselio išdirbyste
fšdirbėjų stakas sumažinamas. Iš

pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. WorstCds, serges, 
cassimeres, tvveeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai į musų didelį 
olselio krautuvę

didžiausių namų j vakarus nuo Chicagos kurių lysas yra per

United States Post Office Dept
• Rašykite arba atsišaukite dėl pilnų informacijų

nuo 
Balandžio 20. iki Balandžio 27,1924

I chorai skyrium po keletą dai
nų, 2) atskirų organizacijų, 
kaip šaulių, Pavasarininkų, 
Jaunimo Sąjungos, Ateitinin
kų, kiekvienos orgaini^acijos 
sujdngti chorai ir 3) bendrai 
visi suvažiavusieji chorai.

Gaidos visų tų dainų, kurios 
bus numatytos dainuoti visiems 
chorams bendrai, kaip parti
tūros, taip ir balsai, turės būt 
išsiųstos 'visiems chorams iš 
Centro.

Visiems dainininkams vykti 
į Dainos Dieną ir gyventi Kau
ne dvi-tris dienas bus, neabe
jojamai, suteikta visų galimų 
palengvinimų.

Visa, kas čia pasakyta, mi
nėtas pasitarimas išreiškė for
moje pageidavimų, bet neabe
jojamą, kad mažai kas bus pa
keista, nes visa tai išeina iš da
lyko esmes. (“T.”) |

223 Vyrą Vilnoniai Siutai
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Pirmo Morgičio
OMĄ' Auksiniai Bonai
Užtikrinti per užbaigtus pirmus 
morgičius ant žemes smarkiau
sioje dalyje San Francisco ir

Kovo 27 Šešupėje aukštai iš
kilęs vandfio ant naujojo iš Kau
no į Alytų gelžkelio tarp šeš
tokų ir Kalvarijos išardė tiltą. 
Delei tos priežasties susisieki- 

. mas gelžkeliu Kaunas-Alytus 
,tapo perkirstas.
I Minėtasis naujasai gelžkelis 
ir iš'ardytasai per Šešupę tiltas 

,tik praėjusią vasarą padarytas. 
Dėlto nėra abejonės, kad tiltas 
buvo blogai padirbtas ir per tai 
valstybei padarė nuostolių.

Nežinia kaip valdžia reaguos 
j šį negeistiną įvykį ir kaip at
sineš prie tokio nevykusio tilto 
statytoj ų-inžinierių.

—Lietuvos Darbininkas.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Jos F. Budrik
Chicago, III

PAVASARINIAI SIUTAI 
ir Didžiausias Pasirinkimas

Pirkti
Player Pianai, Upright Pianai, Grand Pianai 

ir Phonografai. Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų 
su 10 metų Garantija.

K ' .. . * . ‘ *

' Jus Galite sučėdyti daug pinigų pirkdami pas 
mus ir busite visados užganėdinti.

Tūkstančiai lietuvių yra pirkę pas mus Pianus 
ir Phonogtafus ir visi yra pilnai užganėdinti.Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzle 89»2

GYVENIMAS
Me nesinis Grynojo Mokslo Žurnalas

Leidžiamas Mokslo Draugu
Redaktorius Dr. A. Karalius

S-ParcelPost Building

VIENYBĖ
193 Grand Street, I

S i jP ava s ar į Pirkite 
1CHEVROLET 

automobilių

Nei vienas.susipratęs pilietis 
neginčys, kad dainos yra ga
linga dvasios kultūrinimo, auk
lėjimo ir kėlimo priemone. Ta
čiau dideliu pasigailėjimu ten
ka pažymėti, kad Lietuvoje da
bar rečiau girdėti gražių dai
nos garsų, negu kad buvo prieš 
karą, kada, rodos, ir musų dai- 

- nonis vystytis buvo sąlygos 
daug sunkesnės. Pastaraisiais 
laikais eilė organizacijų imas 
dainų gaivinimo darbo. Orga
nizuojama kur tik pajėgiama 
chorai choreliai. Kad pastūmė
jus dainos meną pirmyn, yra 

I reikalo imtis naujesnių ir 
smarkesnių priemonių. Tokia 

prięmone yra ruošimas chorų 
. suvažiavimų arba dainų šven

čių, kas pas musų kaimynus 
jau senai daroma.

Galima tikrai pasidžiaugti, 
kad mintis apie surengimą Lie
tuvos Dainos Šventes arba die
nos artinasi prie įsikūnijimo.

Prieš pat Kalėdas Kaune,* 
Švietimo Ministerijoje, įvyko 
tuo reikalu rinitas pasitarimas, 
kuriame pirmininkavo Švieti
mo Ministerijos atstovas p. Vo
kietaitis. Be jo, pasitarime da
lyvavo: Kauno miesto burmist
ras p. Vileišis, Šaulių Sąjungos 
atstovas A. Bružas ir muzikai: 

Įpp. Naujalis, Kačanauskas, Ži
levičius ir Štarka. Iš praneši
mų ir švietimo Ministerijos 
padarytos apie chorus anketos 
paaiškėjo, kad 1924 metais jau 
galima daryti chorų suvažiavi
mą. Pasitarime buvo prieita 
prie vienodos nuomones, kad 
šiemet reikia rengti Lietuvos 
Dainos Dieną. Dainos šventę I 
rengiant jau. reikėtų turėti iš-Į 
bandytas pajėgas. Dainos die-1 
nai laikas numatyta 1924 metų I 
rugpiučio mėn. 23 ir 24 dieno-Į 
mis. Toks laikas parinktas to-1 
dėl, kad jis supuola su Lietu-1 
vos Žemės Ūkio Parodos laiku.

| Bugpiučio 22 dieną bus pa
rodos atidarymas, o šeštadienį 
ir sekmadienį, rugp, 23 ir 24 
d. Lietuvos Dainos Diena. To
kiu budu Dainos Dienoje ga
lės dalyvauti daugybė publikos, 

' atvykusios iš visų Lietuvos kraš
tų. Ir patiems chorams bus, 
taip sakant, pavėjui važiuoti, 
nes jie gaus dalyvauti ir Pa
rodoje ir Dainos Dienoje. Vie
ta nurodyta tinkamiausia Vy
tauto ąžuolyne, netoli Paro
dos. P. Žilevičiaus prašyta, kad 
su pagelba specialistų išaiškin
tų, ar toji vieta nebus perma- 
ža, nes reikia vietds bent 15,090 
publikos ir estradai paruošti 
bent tūkstančiui dainininkų. I 
Be to, numatyta, kad butų su
ruošti trumpalaikiai, 10-15 die
nų, kursai chorvedžiams visų 
tų chorų, kurie dalyvaus Dai
nos Dienoje, kad visi vienodai 
chorus išmokintų dainuoti 
programoje numatytas dainas. 
Savo keliu turės įvykti vasaros 
metu apskričiais chorų suva
žiavimai, į kuriuos važinės la
biau prityrę muzikai. j

Dainoje chorai turėtų dai
nuoti iš anksto paruoštas dai-Į nas, taip

.yvaArvymyiĮi 640
796 
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Užsisakykite Tuojaus

Penktadienis, Bal. 25, 1924

NEDĖLIOS NAUJIENAS
Hitljuanian ^ttnbaj’ Jocius I

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

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

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

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

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

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

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

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

SVEIKATOS SKYRIUS,'kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 

. bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

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

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ........................ 1
Pusei Metų................
Lietuvon......................

$3.00
1.70
3.50

Gerbiamieji: 1 •
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

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

Vardas ir Pavardė

Adresas_____ .....

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

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

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

11 s Metams

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas Ir Pavarde

Adresas........ .......

I



Bal. 25> 1921

ŽINIOS
Nori sulaikyti gatvekariy 

pardavimą miestui
Apskundė kompanijos viršinin

kus. Reikalauja atskaitų ir 
suspendavimo direktorių.

Atimti gąlią 
“d’alyvavimo 
yra paved a- 
už kitus da-

Devyni Chicago Raihvay Co. 
dalininkai padavė skundą Cir
cuit Courte, prieš kompaniją, 
jos prezidentą poną Blair ir vie
šus direktorius, reikalaudami iš 
jų dešimties dalykų, tarp kurių 
svarbiausi yra šie: 
taip vadinamam 
trustistui”, kuriam 
tna balsavimo gale
lininkus; sušaukti dalininkų su
sirinkimą ir išrinkti naujus di
rektorius; sulaikyt nuo veikimo 
senuosius direktorius ir trusti- 
stą, kolei nauji direktoriai už
ims vietą; padaryt pilną kompa
nijos knygų atskaitą, nurodant 
ar pinigai buvo sunaudoti tin
kamai ai* ne. Jei butų surasta, 
kad buvo padaryta bereikalingų 
ir neautorizuotų 

.apskustieji turėtų 
kompanijai pinigus, 
tas ir kompanijos 
butų sulaikyti nuo 
derybų, kolei nauji
bus išrinkti. Kad butų paskirtas 
resyveris, jei pasirodytų reika
las apginti dalininkų interesus.

Skunde taipgi pasakyta, kad 
dalininkai nėra gavę dividendų 
net nuo 1917 metų.

Chicago Railways Co. yra da
lis Chicago Surface Lines ir 
jos nuosavybėje yra šiaur-vaka- 
rinė gatvekarių dalis.

Yra manoma, kad svarbiau
sio skundo tiksiąs yra su- 
;t pardavimą 'gatvekarių 
tui. Miesto fonde nupirki- 
gatvekarių randasi virš 

yra

išmokėjimų, 
sugrąžinti 
Kad mies- 
viršininkai 
tolimesnių 
direktoriai

sias
baik
mie« 
m u i
$50,000,000, ir nupirkimas 
galimas, kaip tik pasibaigs konj 

f pilnijos kontraktas su Miestu.

Trys mergaitės nusken 
do begelbėdamos* 

viena kitą
pas- 

sese- 
Margė Ruf, 5 metų, jos pu- 

Holacom, 10 ir 13 me-

McKinley Park lagupe 
kendo trys mergaitės — 
rys 
seseres 
tų.

Mažoji mergaitė labai domė
josi vandeniu. Ji pribėgdama 
prie laguno nuolat žiurėjo ir 
džiaugės. Didesrfėsės mergaitės 
draudė ją, bet ji nepaisė. Paga
lios įpuolė vandenin ir panėrė. 
Pusseseres norėdamos gelbėti 
jaunesniąją viena po kitai £oko 
lagunan ir visos panėrė, nes 
lagūnas yra apie 8 pėdų gilus. 
Likusi mergaitė tuo tarpu pra
nešė tėvams, ir kai tie pribuvo, 
visos mergaitės jau buvo nu- 
skendusios.

Tuo tarpu užėjo naktis. Subė
go daugybės žmonių, atvyko po
licija, gaisrininkai; bet vieta 
buvo taip tamsi, kad nebuvo 
galima matyt kur randasi nu
skendusiųjų kūneliai. Aplink la
gūną suvažiavo daugybės auto
mobilių ir nustatė savo žėrin
čias 
o gaisrininkai su kabliais ėmė 
ieškoti skenduolių ir surado. 
Bet visos mergaitės buvo negy
vos ir atgaivinti nepavyko.

Kaip vagys priverčia 
gasoliną prieš kal

ną tekėti.

bandymo.
daug laiko kol 

kokiu
iš jo automobilio 

Jisai galvojo kaip tai 
jo automobilio

budu ište-

Gasolinas teka prieš kalną.
šitą paslaptį surado Samuel 

Reichman, po ilgo 
Ėmė labai 
išsiaiškinę 
ka gasolinas 
tankos.
geli būt, kad 
tanka išsituština, kuomet turė
tų būti pilna. Jis pasislėpė ir da
bojo. Atvyko trys vyrai su fly- 
veriu, įstatė į jo tanką dūdą ir 
gasolinas ėmė tekėt prieš kalną. 
Jis nubaidė vagis, ale nepaga- 
vo.

Milijonierius apkaltin
tas žmogžudystėje.

Liūdna atmintis westsi 
diečiams

Balandžio 23 d. pasimirė Elz
bieta Jaukštienė, Jono Jaugščio 
žmona, gerai žinomo West Sidės 
piliečio, netik westsidiečiams, o 
ir daugeliui chicagiečių. Elzbie
tos mirtis primena labai didelę 
ir baisuj, nelaimę, kurios west- 
sidiečiai ikišiolei negali užmirš
ti. ..............

Liepos 27 dieną, 1920, Petras 
Jaukstis (brolis Jono) su savo 
šeimyna važiavo vakacijų į Mi- 
chigan valstiją. Su-juo važiavo 
apart jo šeimynos Franciškus 
Ivanauskas ir Elzbieta 
tienė su dukteria.

Važiuojant į Benton 
apie vieną mylią nuo 
Beach, per gelžkelį,

Jaukš-

Harbor, 
Grand 

--------------------------- IBeach, per gelžkelį, ąiif jų už- 
R. C. Richardson, milijonie- bėgo Michigan Central trauki

nius, pereitą lapkričio automo- nys, sutrupino automobilių ir 
biliu pervažiavęs 7 metų mer- užmušė penkis žmones. Kaiku- 
gaitę, vakar prisaikintų teisėjų rie iš užmuštųjų buvo sudras- 
teisme liko apkaltintas žmog- kyti į šmotelius.
žudystėje. Toj katastrofoj stebėtinu

-----  budu išliko gyva tik viena Elz- 
Po dviejų metų moterys plaukų bieta, bet ir ji liko taip sužeis- 

nebekirps.-- ta, kad iki šiam laikui negalėjo
-----------  vaikščioti.

Tokios nuomonės laikosi Chi- Elzbieta buvo labai geros šir- 
cago ant Illinois Hairdressers dies ir dora moteris. Jos gailisi 
associacija. Manoma, kad po šio visi westsidieČiai; o apgailėda- 
sezono užeisiąs plaukų sukimas, |mi jos, apgailės ir kitų savo pen 
k valdoj imas ir kitokį 
pagražinimai; 
pranyksią.

Panelėms ir poniutėms bus 
naujo galvosūkio!

panašus kių kaimynų netekusių v gyva; 
“bobs, shingle” ties dėl tos pačios priežasties.

—Westsidietis.

Apkaltino du padegime Curran 
Hali. .

Du žmonės savininkai Lea- 
ther Sporting Goods Kompani
jos, kurie sudegusiame name 
turėjo savo įstaigą liko apkal
tinti žmogžudystėje. Laike gai
sro ten žuvo 9 žmonės. Yra da- 
vadų, kad jie padegė namą, kad 
pataisius blogą savo komp, fi
nansinį stovį.

V yras bežiūrėdamas parendavo- 
ti namą užpuolė moterį.

Ana Edgar 22 metųh pranašė 
policijai, kAd tūlas vyras aišl- 
1 an kė apž-i u rėt i kambarjų i š- 
rendavojimui, 4223 Wood Avė.; 
ir kada ji nuvedė parodyt jam 
kambarius, jis užpuolė ją. Jis 
užgniaužė rankomis jos burną, 
bet ji pasiauosavus ėmė rėkt. 
Tąsyk užpuolikas pabėgo ir pa
sislėpė.

Lietuvių Rateliuose
Paskaita apie šeimynišką 

gyvenimą
Ateinantį sekmadienį, bal. 27 

d., 10:30 vai. ryto Raymond 
Chapel svetainėje (816 W. 31 
Str.) Mokslo Draugams kalbės 
Dr. A. Karalius apie šeimynos 
reikalus. Jo paskaita esmeni- 
niai susives prie “meilės fizio
logijos”. Kitaip sakant, bus kal
bama apie tai, ką fiziologai gali 
apie meilę pasakyti.

West Pulta
Pereitą šeštadienį įvyko SLA

55 kp. susirinkimas. Buvo no-,
šviesas i laguno vandenį; jniinuota (turbūt rinkta? Red.)

Viešbutyje rado negyvą vyrą.

W. Banner, nežinia iškur liko 
rastas mirusiu, Vestibule vieš
buty, 56 W. V m Buren Str. Jis 
čia įsiregistravo penkios dienos

Per pastai tsias dvidešimts 
keturias valandas, nelaimėse sh 
automobiliais žuvo trys žmo
nių gyvastys.

Trys automobiliai susidūrė; trys 
sužeisti.

B ridge po rta s
Kas pirmesnis už Bridgepor

tą? Man regis, kad nėra nei 
vienos Kolionijos, kuri galėtų 
Bridgeportui lygintis.

I štai jau čia lietuviai rengiasi 
prie judamų paveikslų — “mo- 
vies”.

I Pereitą trečiadienį jau įvyko 
antras iš eilės susirinkimas, lie
tuvių lošėjų, į kurį dar daugiau 
ypatų atsilankė negu į pirmą.

Buvo mėginta spėkos, demon
struota mimika ii* skirtumas 
tarpe scenos ir hankeros.O.M' /

Trumpoj ateity manomu su
vilgti pirmas vakaras, kuYikmė 
dalyvaus visi chicagos geriausi 
lošėjai. Tam vakarui 
bus kuopigiausia.

Sekantis susirinkimas lošėjų 
įvyks ateinantį trečiadienį Ray
mond Instituto kambariuose 
816 W. 31 gatvė.

Kaip žinoma šiam darbui va
dovauja p. C. S. Urbaitis.

įžanga

' * *
Šiomis dienomis “Vaisia” 

bendrovėj įvyko permainos. 
Kaip pasakojama, kad didžiau
sių — stambiausių dalininkų da 
bar busiąs p. Justas Kulis.

Hc H*

Bridgeporto žmonės dabar 
juokias, kad Justas Kuhukas 
gavo pirmą lekciją ristynįų 
“Jiu Jitsu” styliumi.

* *
šįądien vakare įvyksta Tauti

škos parapijos susirinkimas, 
šaukiamas svarbiu reikalu. Su
sirinkimas įvyks parapijos sve
tainėje kaipo 7:30 vai. vakare.

•j*

Tūli musų biznieriai sumanė 
tverti savo susivienijimą, daly
kas yra “all right” tik visa bė
da, kad nėra kam dirbti. Wake 
up, vyrai! — Raganius.

—Matai, tamsta, — imasi 
aiškinti mano pažystamasis,— 
bolševikai būtinai turi nusiųs
ti į seimą savus žmones, tai ir 
išrinko Martyną su Zone va
žiuoti. Jie prisibijojo, kad ki
tus delegatus pasiuntus kartais 
jie per apsirikimą gali “susply- 
tuoti” balsus ir tada perniek 
nueitų jų triūsas, o dabar visi 
bolševikai yra, “šiųr,” kad to
kia klaida ncųt’tšitilęę. Jie tiek 
gerai yra susipratę, kad tokios 

klaidos nepadarys Įr už ką vie
nas balsuos, už tą balsuos ir 
kitas. Martynas yra kiek apsi
trynęs ir gerai pažysta “Vil
nies” ir “Laisves” tčzius, tai 
žinos už ką geras bolševikas 
turi balsuoti. O Zonė kad ir 
n.emoka skaitytį ir rašyti, bet...

—Tai kodėl''.juos kuopa rin
ko, ar jau nerado geresnių 
žmonių? nusistebėjau aš.

—Yra, — ramiai man atsa
ko roselandietis, — bet ar bol
ševikams reikia. žmogaus? 
Jiems reikia baisoj. O Zone la
bai puikiai mokės paskui savo 
burdingierių balsuoti. Kiti ’ gi 
sako, kad jie dei juoko ir bal
savo burdingierių pasiųsti, o 
prie jo, žinoma, ir gaspadinę. 
Bet kaip ten nebūtų, musų

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Paskutinė ? proga
UŽSIPRENUMERUOTI APY 

SAKĄ “GYVENIMO 
DUMBLE.”

šiuomi norime pranešti visų 
“Naujienų” skaitytojųy ir Ame
rikos lietuvių visuomenės ži
niai, kad ėjusią per “Tėvynę” 
apysaką “Gyvenimo Dumble” 
greitu laiku atiduosime spaudon 
ir spausdinsimi lik aprubežiuo- 
tą skaitlių egzempliorių, t. 
tik tiek, kiek bųtinai reikalinga 
išdalinti prenupw^itoriains. Dė
lei lėšų štoko/ mdfsnio skait- 
liaus egzempliorių spausdinti ne 
išgalime. Taigi po išleidimui 
šios apysakos nebus galima nu
sipirkti, kuomet dabar dar gali
ma ją užsiprenumeruoti •; gana 
žema kaina.

Turime įpridurtį^ kad. bus di
delė knyga ir pats apysakos tu
rinys žymiai pagerintas ir tiks
liau apdirbtas, negu kad skaitė
te “Tėvynėje”. Apart to, pati 
gražiausia apysakos1 dalis dar 
netilpo “Tėvynėje”, kuri sudaro 
dar vieną trečdalį apysakos ir 
čionai išsiriša paties Jurgio, 
Mildos ir jų sūnaus likimas. Ne
skaičius šios apysakos užbaigos 
reiškia tą patį, ką ir visos apy
sakos butu-mėt neskaitę. Ir po 
išleidimui šios apysakos4 niekur 
negausite nusipirkti, nes ją tu
rės tik tie, kurie dabar užsipre- 
numeruos.

Kadangi dauguma “Tėvynės” 
skaitytojų nuolatos teiraujasi, 
<ur galima gauti,ši apysaka, to
dėl šiuomi pranešame visiems, 
kad dabar turite paskutinę ir 
vienatinę progą šią apysaką įsi
gyti ir tai nuženlihla kaina.

Kurie, norite savo knygynėlį pa
puošti “Gyvenimo Dumble” 
apysaka, tai neatidėliodami ją 
užsiprenumeruokite, nes vėliaus 
jos nusipirkti jau negalėsite. 
Prenumerata priipiama bus tik 
ikj gegužės 15 diėnos šių metų.

Ekskursija
Naujienų ekskursiją Lietu

von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apielinkės 
keleiviai išvažiuos iš Chicagos 
gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

I Todėl, kurie dar iieišpildetc 
aplikacijas dėl pasporto, neati- 

deliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mc® pagelbčsi- 
me tai atlikti. Kurie turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbį, už 1921, 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearance nuo income 
taksų.

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

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Hals- 

įted Street.
Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 

’8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1-mai vai. po 
pietų.

i

* - i

MOTIEJUS ARClMAS
Mirė balandžio 22, 1924, 2 vai. 

- ryto. Buvo vedęs, turėjo am
žiaus 41 metų. Paliko moterį 

'Stanislavą, sūnų Boleslovą, dvi 
dukteris Stanislavą ir Eleną ir 
brolį Benediktą, o taipgi 2 se
seris Lietuvoj Prancišką ir Ko
tryną. IŠ Lietuvos paėjo, Kau- 
np^rėd., Telšių pavieto, Varnių 
p’arapijos/ KenAų kaimo. Lai
dotuvės bus pėtnyčioj, balan- 
4156/25, 0 yąl. po pietą į Tau-? 
tiškas kapines iš nomų 1328 S/ 
49 Ąye., Cicero. III. Giminės, 
pažystami ir draugai malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris Stanislava Arci- 
mienė-šaltaitė, sūnūs, duk
terys ir brolis.

— M. Valčinienė
M. Barškienė
M. Baranauskas
J. šimila

Pinigai taW imimo
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
20275 — S. Ražinskis
20278 — K. Rutkauckienė
20280 — A. Jonaitis
20281 — A. Benevičienė
20282 — P. Petkus
53269 — K. Urbienė
53279 — A. Dacaitė
95616 — M. Steponavičius
95617 
20285
20303* 
20293 • 
95459 — J. Vaiciekauskas 
52100 — A. Apankaitė 
53284 — E. Galkau^ienė
20176 — J. Keserauskaitė
20177 — P. Pluškevičienė
20178 — S. Guzinskaitė 
20181 — F. Marauskienė 
20184 — O. Sakalauskienė 
20140 — Slefendarius
52033 — M. šertiutaitė
Perlaidos:
J/Tel. Nr. 269 iš 4/III —

J. Petraitis
J/Tel. Nr. 269 iš 5/III —

J. Peterienė
320 — J. Grigaliūnas
672 — P. Kulikauskas
684 — M. Satkaitė
686 — S. Petreikis
699/157 — P. Urbutis
7001— S. čerašas
707/161 — P. Druktienis
709/162 — A. Kilkučia 

16273
, 17572 

17725 
15816 
20018 
20235 
20282

Misiukonis 
Juseliutė 
Misiukonienė 
Graimontas 
Marau skaitė 
Gumiiia^skas 
Petkus

20301 — J. Varnas 
20327 — A. Virvilienė 
20344 — B. Žalys 
20362 — A. Katarskaitė 
20370/— J. Uždrevaitis 
20387 — J. Ernauskienė 
20388/787 — B. černauskas 
20390 — R. Zekas 
20393 — L. Martinkas 
20394/787 — A. Karpinas- 
20395/787 — P. Kuneikas 
20396/787 — P. Venckus 
20397 — A. Šalkauskas 
20401 — D. šakinis 
20402/43 — O. Krasauskienė 

-20410/788 — T. Steponkienė 
20413/788 — J. Krasneckienč 
20417/39 — O. Krasnickienė 
20424 — J. Greitį urgis 
20425/789 — F. Urbanavičienė 
20434/790 — J. Gregoravičienė 
20443/791 J- M. Pakšys 
20450/791 — B. Sanbarauskienė 
20453/792 — A. Sebastionas 
20461/792 — D. šimkaitė 
20466/793 — V. Pocienė 
20470 — L. Karpovičiuke 
20483/794 — K. Prakaitis 
20486/794 — O. Skirkienė 
20500/795 — O. Dimijonaitienė 
20506 — M. Traškytė 
20511/796 — M. Karalienė 
20512/796 — V. Vaitkevičia 
20520/797 — P. Sirtautas 
20521/797 — K. Dambrauskienė 
20532/797 — J. 
20533/797 — Z. 
20536/797 — J. 
20547/798 — F.
20555/798 — A. Zivatkauskas 
20556/798 — S. Jąmontaitė 
20563/798 — S. šakis

kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Petrilionis 
Bobinaitė 
Dovidonienč 
Mazūras

GalimaGauti
Naujienose

Garsinkitės Naujienose

O kas čia gi?
Del West Va. mainierių naujiena. 
Elgin laikrodžiai po 15 akmenų, 
su 20 metų garantuotais viršais, 
tik po $17. Katalogų nesiuntinė- 
jam. Su užsakymu siųskite $5.00, 
o likusius $12 aht pastos užmo
kėsite

JOS'EPH KALVAITIS 
Box 65, Hamphill, W. Va.

Didvyrių Paveikslai
Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serija puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, ? Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. jonas* Basąnis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

* Kas dedasi Roselande
Du žmonės, kurie balso “ne- 

splytuos,” arba — Martynas 
ir Zonė važiuoja į SLA sei-z 
mą.
Pasižadėjau, tai pažadą ir iš

tesėsiu. Sakiau, kad atpasako
siu kokių įdomių žinių man 
mano pažįstamas, senas rosė- 
landietis, papasakojo, tai da
bar tą ir padarysiu.

O štai ką man pasakojo tas 
ftiano pažystamas senas rose- 
landifetis:

—iMusų bolševikai yra tikri, 
kad jiems pasiseks užvaldyti 
SlLA, nes į busiantį seimą SLA 
139 kp. delegatais išrinko* Bur
dingierių ir Gaspadinę.

—Ką tai reiškia? —7 paklau
siau aš, gerai nesusigaudyda-
mas roselandiečių santykiuose ir adresu: “Parumą 
ir jų leksikone.

Vėliaus šios dienos jau nei 
prenumerata nebus priimama, 
nes knyga bus pradėta spaus
dinti. Dabar galima šią apysa
ką užsiprenumeruoti už $1.00 
paprastais popieros apdarais ir 
už $1.50 drūtais audeklo apda
rais. Todėl meldžiame visų sa
vo draugų ir prietelių mums pa
gelbėti šį pradėtą darbą užbaig
ti įr kartu pušdykiai įsigyti sau 
puikią apysaką, kuri paskatins 
prie lietuvių literatūros, skaity
mo ir čionai augusį jaunimą. 
Taipgi meldžiame kiekvieno, 
perskaičiusio šį pranešimą, pa
sakyti apie tąi ir savo draugams

• * '*■ f I ' • ‘V »

S. E. Vitaitis ir Bendrija.
P. S. Siunčiant prenumeratą 

meldžiame siųsti sekamu vardu 
307 

30-th St., New York City.

kandidatai į Centro valdybą — 
veik visi senieji. Musų kuopa 
gerai gyvuoja; turi apie šimtą 
narių. Del kuopos gero stovio, 
galima daug palėkavot kuopos 
organizatoriui, A. Stankui, ku
ris įrašė kuopon apie dešimtį 
narių. Kaip dėl tokios nedide
lės kolonijos, tai yra labai ge
rai.

Vakaro rengimo komitetas 
pranešė, kad esą pasamdyta S. 
M.. Ratelis, kuris apsiėmęs su
lošti “Vargšas Tadas”, dviejų 
veiksmų komediją, balandžio 27 
d., Bajorūno svet. 12001 S<x 
Halsted gat. Bus teatras ir šo
kiai. Tikimės, kad vietos ir 
artimesniųjų apielinkių lietu- 

jviai parems šį kuopos vakarėlį, 
Čid

Xnt Grand boulvaro ir 46 gat. | 
automobiliai į; skaitlingai atsilankydami.

Ię pasekmėje dviašiais metais dar pirmas toks
žikas liko sužeisti, vakaras. — Narys.moterys

tr
W.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Martynas ir Zone važiuoja į 
seimą užkariauti savo “nesply- 
tinaniais” balsais SLA seimą ir 
pačią organizaciją dėl bolševi
kų.

Mano pažystamas papasako
jo ir daugiau bolševikų šposų, 
ir tai ne tarp savęs, bet su drau
gijomis. Bet apie tai bus kitą 
kartų. —Reporteris.

Mariampolės Realas Gim
nazijos mokinių paro

da atsidarė
Vakar apie penktą valandą po 

piet žmones pradėjo rinktis 
prie Raymond Chapel durų.

Paroda atidaryta apie šeštą 
valandą.

Kaip tik spėjo įžengti vidun, 
keli žmonės tuoj nupirko kelis 
daiktus.

Parodoj randasi labai žingei
džių ir gražių eksponatų, ypač 
lietuviškos juostos, kaklaraiš
čiai ir keramikos dirbiniai yra 
labai artistingai padaryta.

Paroda tęsis keletą dienų.

Ponas Gugis pastatė 
Rusų laikraštį ant kojų.

Musų tautiečiai pasirodo ap
sukresni biznieriai, negu, dalei- 
skime rusai. Rusų dienraštis se
niau vos gyvavo, o dabar net 
pelną neša!

Ponas Gugis sako, kad sulai- 
ku laikraštį busią galima pa
daryt dar įdomesniu ir pelnin
gesnių. Daugiau apskelbimų; 
ir didesnis publikos susiintere- 
savimas.

Linkime ponui Gugiui geriau
sio pasisekimo.

Persikėlė Salutaras 
Drug Chemical Co.

—• j I. !. .,i, a 
žinomi išdirbėjai “Salutaras

Bitters“, kurių buveinė buvo 
ant Halsted ir 17-tos gatvės, 
jau persikėlė po numeriu 639 
W. 18-th St. Kada užklausiau 
kodėl jie perkėlė biznį nuo di
desnės gatvės į pašalinę mažes
nę gatvę, kur mažiau biznio? 
Jie sako, kad retail biznyje jau 
nenori stovėti ilgiau ir daugiau 
aptiekus nelaikys, vien tik užsi
ims išdirbimu chemikalų, o dėl 
tokios išdirbystės tai nėra rei
kalo ant didelės gatvės brangią 
rendą mokėt; tikiu, kad ateitis 
gali būt gera, nes jie išdirbs ne- 
vien biterį, bet ir kitokius che
mikalui, kaip tai Washing 
Compound ir kitus.

— P. Gr.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčiv 

Skyriaus patarnavimą atvažiuo
ja Povilas Jokavičia, pas save 
giminaitį Joną Skypą, 3336 Lo- 
we Avė., laivu “George Wash- 
ington, kuris pribus New Yor- 
kan apie balandžio 30 d.

Jeigu Jonas Skypas yra per 
mainęs gyvenimo vietą, malonė
kite pranešti Naujienoms, kad 
galėtume duoti žinot apie .ii 
atvažiavimą į Chicagą,

“MONEY-ORDER’IAI” Į 
LIETUVĄ.

Pašto viršininkai turi atsar
giai pažymėti adresą ypatos. 
kuriai pinigai turi būti išmo
kėta, pirm negu išduoti tarp- 
tautišką “money-order’į”. Iš 
Washingtono prašyta, kad ypa
tinga atyda butų kreipiama 
kuomet tie “money-order’iai” 
siunčiami į Lietuvą. Lietuvos 
pašto administracija praneša 
kad išmokėjimas pinigų truk
domas dėl neaiškių ir neteisin
gų adresų.

Pašto viršininkams priminta, 
paduoti patiems žmonėms “Sup- 
plemental International Advice, 
Form 6083’* dėl išpildymo, nes 
tuomet jie patys gali, kiek galė
dami, parašyti pilną adresą.

[FLIS]

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

•
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli-

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

L.D.K. Keistučio Paš. Kl. dramos 
skyrius stato scenoj “Keistuti”, ne- 
delioj, balandžio 27 dieną, Hull house 
svetainėj, 800 So. Halsted St.

Tikietus galima gauti iškalno pas 
lošėjus.

— Rengimo Komitetas.

Lietuvių Socialistų Apšvietus Kliu- 
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 25 deiną, 8 vai. va
kare. 816 W. 31 St. Raymond Chapel 
Institute. Lekcijos tema. Kaip ir ką 
mokintis. Kalbės Julia Grinius, J. 
Vaishvil, P. Budrik. Kviečiame vi
suomenę atsilankyti skaitlingai. z 

’—Komitetas.

S'. L. A. 2 Apskričio kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks balandžio 27 
d., 1924 m., Mildos svet., po num. 
3142 So. Halsted St., Chicago, 11). 
Visos apielinkės S. L. A. kuopos, nors 
kurios dar ir nepriklausė Apskričiui, 
yra kviečiamos dalyvauti minėtame 
suvažiavime. Visi kuopų delegatai 
esate prašomi nevėluoti, nes suvažia
vimas prasidės lygiai 12 vai. dieną.

P. J. Petronis. SLA. 2 Ap. Sekr.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivi” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, prarieškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. 'Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaitytis ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 kp. 
laikys extra susirinkimą pėtnyčioje, 
balandžio 25 d., 8 vai. vakare,, Ray
mond Institute 816 W. 31st St.

Svarbiausia mitingo programo da
lis — Bal.savimos Centro vldybos se
kančiam terminui.

— A. L. Lukas, Pirm.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia dideli balių, subatos vakare, 
Balandžio 26 d., 7 vai. vakare, W. 
Piekarskio svetainėje, 15709 Halsted 
St. Taigi nepamirškit visi ant ba
liaus susirinkti; tai pirmas balius po 
Velykų ir smagiai praleisti vakarą.

Kviečia Komitetas.

Detroit, Mich. — L. S. S. 116 kp. 
rengia debatus balandžio 27 d., š. m. 
Labor Tample, 9179 Delmar Avė. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. įžanga dy
kai. — Komsiija.

Pavasarinį balių rengia Teisybės 
Mylėtojų draugystė, nedėlioję, balan
džio 27 d., Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St. Pradžia 6:30. Balius 
bus labai šaunus —- visi galės gražiai 
pasilinksminti. Kvečiami skaitlingai 
atsilankyti. Komtetas.

West Pullman. — Teatras. — 
‘Vargšas Tadas,” trijų veiksnių 
komediją, stato scenoj SLA 55 kp. 
sekmadienį, bal. 27, 7 vai. vak., 
Bajorūno svetainėj, 12001 S. Hals
ted st. Visus kviečia atsilankyti

—Komitetas.
Harvey, III. — Balių rengia SLA 

289 kp. šeštadieni, bal. 26 dieną, 
svet. 15709 S. Halsted st., 7 vai, va
kari?. Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame atsilankyti. —Komitetas

SLA 36 kuopa šiomi primena sa
vo išrinktiems Į Antrą Apskritį de
legatams, kad nedėlioję, balandžio 
27 d. š. m. įvyks Antro Apskričio 
suvažiavimas Mildos svet., 1 vai. 
po pietų.

Visi iširnkti kuopos delegatai pri
valo suvažiavime dalyvauti.

36 kuopos Raštininkas.

L. S. J. Lygos sporto skyrius 
rengia “Tennis” žaidimą Jackson 
oarke, sekmadienį, balandžio 27 d., 
3 vai. po piet. Kas tik mylit šį 
sportą atsilankykit. Nemokančius 
žaisti pamokysime.

Sporto Komitetas.

L. S. J. Lyga rengia šeimynišką 
vakarėlį, balandžio 26 d., Turner 
Hali (Alijošiaus svet.), 4600 South 
Wood St. Bus šokiai, žaismės, už
kandžiai, nnizikališkas 'progjrafnasi, 
skrajojanti balionai ir paslaptybių 
’aiškai. Vakaras prasidės 8 vai. va
kare ir tęsis iki “three o’clock in 
*he morning.” Tikietus bus galima 
gauti prie durų.,

Kviečia L S. J. L. Komit.

ASMFNll IIFSKOJIMftl
JIEŠKAU draugo Juoz. Meškaus- 

kio, Kulių parapijos, Reiškiu kai
mo, Kretingos ar>skr. 1910 metais 
gyveno Nashua, N. H. Yra svarbus 
reikalas.

Ben. Butkus
2 E. 107 St., Chicago, Ilk

J1ESK0 PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio prie baker- 

nės biznio, su visais įrengimais in 
troku, arba parduosiu. Priežastis 
pardavimo — negaliu gaut darbi
ninkų. .Jeigu vedęs, tai galiu ir 6 
ruimų flatą duoti ant rendos su 
visais rakandais.

Šeštokas
5654 W. 64 Place

PA.JIEŠKAU pusininko į kriaučių 
biznį, kad ir ne abelnas kriaučius, 
turi būti arba preseris, arba aprej- 
teris ant Viso darbo vyriškų dra
panų. . utį

1833 So. Halsted St.
P. Bitautas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — mallavoti, 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 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

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

' BERT PICK & COMPANY 
£08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
'lauski; Mr. M. J. Miller

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

Ū g i rantuojamas už $4. Automobilių 
trokii patarnavimas Chicagoj ir apie- 
hūiktj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dib usia ir geriausia stogų dengimo 
jauiiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
iioofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

PATfiMYKITE lietuviai čion ran
das viena§ ekspertas laikrodžių 
taisytojas; taisau visokius be skir
tumo, taipgi ir kitus dalykus ir 
garantuoju darbą.

Antanas Shnaska
1833 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 3032

KAS TURIT PARDUOT MO- 
TORCIKLI.

Harly Davis arba Indian. 
nuo 1916 iki 1923, turi būt su 
šoniniu karu. Praneškite pažy
mėdami modelį ir kainą.

10749 Indiana Avė.
Pet. Pamošaitis.

"reikia oarbininkų
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Dar
bas ant visados. Gera mokestis, 
valgis ir kambarys.

Atsišaukit greitai
6714 E. End Avė.
2 apartmentas

Tol. Midvvay 6186

REIKIA moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Atsišaukite

MILLER & COHEN 
1416 Blue Island Avė.

REIKIA jaunos merginos ofi
so darbininkes.

Atsišaukite
1647 W. 47 St. 

-------- +-------------- ----------------------
REIKIA moterų sortavimui 

popierių atkarpų. G-era mokes
tis.

Aetna Waste Paper Co., 
902 So. Morgan St.

REIKALAUJAM patyrusių 
veiterkų dienom ir vakarais; 
gera mokestis. Taipgi reika
lingas naktinis virėjas.

A. Masiulis
1745 S. Halsted St.

Canal 6025

REIKALINGA finišerkų ir 
guzikų skylučių išsiuvinėtojų, 
prie vyriškų kotų.

122 So. Clark Str.
4th floor Room 28

REIKALINGA mergina dirbti į 
grosernę. Turi mokėti anglų kalbą. 
Gera mokestis, nesunkus darbas.

Atsišaukite
1942 W. 119 St.

Beverly 1895

REIKIA DARBININKŲ ~
_________ VYRŲ_________
REIKIA —

Patyrusio rakandų išvažinė
tojo.
W0LF FURNTURE HOUSE, 

4211 Archer Avenue.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

REIKIA DARBININKŲ
*W%rfWW****W«**^iJM**W*<"M'W^WW^"^*W*^**W** ,W^*^Z-»l~M-*^**»*

_________ VYRŲ_________
REIKALINGAS pirmarankis ba- 

keris, gera mokestis, pastovus dar
bas. Jeigu vedęs, tai galiu duoti ir 
flatą 6 ruimų su visais rakandais.

Atsišaukit
Šeštokas

5654 W. 64 Place

LAIBAI—
REIKALINGAS draiverys 

ant pekoriaus vežimo.
Atsišauki I e:

1208 E. 93 Str?

REIKALINGAS antranankis 
barberis, darbas visados. Atsi
šaukite laišku.

A. G. Box 481
1739 So. Halsted Str.

MAŠINISTŲ, 75c. į vai. Karpen- 
terių, 85c. į vai. Punch press, 50c. 
į vai. sargų, $130 į mėnesį. Langų 
plovėjų, $65 į mėnesį, kambarys ir 
valgis. Auto mechanikų, 80c. į vai. 
Darbininkų, 50—60c. į vai.

Atlos Employment Agency 
6300 $o. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
2 AUTOMOBILIAI mažai vartoti. 

Parsiduoda pigiai, arba išsimaino 
ant namo, lotų arba kokio nors 
biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi geri. Parduodu 
grosernės fikčerius ir daug stako. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

po 5 Vai. vak.

PARDAVIMUI Ford trok i/2 
tono — viskas geram stovyje, 
važiuoja taip kaip naujas. Atsi
šaukite į bučernę

1444 So. So. 50 Ct. Cicero.

’PARDAVtMUr automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkti matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai 
pertaisytas. Pardavimo priežastis— 
išvažiuoju į kitą miestą.

2423 Avį. 46 St.

PARDAVIMUI ~ Z
t DIDELIS RARGENAS

Parsiduoda bučerųė ir grosernė 
didelėj lietuvių^ kolonijoj, biznis 
gerai išdirbtas. -Renda pigi su gy
veninio kambariais. Pardavimo prie
žastis patirsit aUt vietos Nepraleis
kit progos. Krmpkitės 4

Naujienų Skyrių <
3210 So.-/Halsted St.

1 ' ■ k t 'Ko,’ 102

PARDAVIMUI didelė grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj; biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

L. N.
3264 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 2343

AUTOMOBILIS Buiek, 5 sėdynių 
sport model, visas geras; bėga kaip 
naujas. Nupirksit pigihi — įiž ma
žiau negu vertas yra. Kreipkitės 

3153 So. Union, Avė.
2 lubos frontas

PIANAI pardavimui iš priežas
ties vaikinas neturi kur laikyti. No
rinti pamatyti, ateikite nuo 5 iki 7 
valandos vakarais.

Nupirksit pigiai.
3326 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barber- 
nė. 6 kambariai gyvenimui, renda 
$75: geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišauikt
1739 S. Halsted St.

Box 482 *

• PARSIDUODA minkštų gėrimų ir 
saldainiu krautuvė. Parduosiu pi
giai. Priežastis >t,par(|avimo patirsite 
ant vietos; 3 kambariai pagyveni
mui. •*

Kreipkitės
618 W. Barber St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W. 48th Place

Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newbarry Avė. Pardavimo 
priežastis — liga. Šaukite telefonu 
Canal 3731

PARSIDUODA pirmos klesos 
Barber Shop. Viskas up to date. 
Renda $25 į mėn., listas 4 metams. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą.

Kreipkitės
4438 So. Fairfield avė.

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

Labai smarkus ir augantis milli- 
nery ir novelty biznis olselis ir 
retail, pačiame vidury lietuvių dis- 
trikto. Parduosiu už didelį barge- 
ną, išmokėjimais i gerą namą. Ke-. 
turios mašinos, motoras, gražus rakandai, žemos rendos. Atsišaukit 

J. A. VVITCHES.
751 W. 31st Street

Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI
; PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernės krajituvė. Tu
ri but parduota šią savaitę, nes 
apleidžiu Chicagą, todėl par
duosiu pigiai.

2612 W. 47 St. z

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geroj vietoj; kam 
reikalinga, atsišaukit greitu 
laiku, nes parduota bus grei
tai. Nėra nei kokių knygučių.

1833 W. 22nd St.
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
, 5610 S. Kedzie Avė.

< iPARSIDUODA arba maino
ma ant mažo namo grosernė ir 
bučerne. Pripžastis pardavimo 
— nesutikimas partnerių.

4511’So. Wood St.

GROJIKLIŲ pianų bargenas. $700 
grojiklis pianas pirmos klesos padėji
me, moderniški keisai, tik pamatyki
te, 90 rolelių, kabinetas, benčius ir 
piano liampa, atiduosiu už $145, iš
mokėjimais.

. 1389 Mihvaukee Avė.
1 fl. /

PARDAVIMUI grosernė su viso
kiais saldumynais ir rūkyta mėsa. 
Biznis geras, išdirbtas gerai. Apgy
venta lenkais ir lietuviais. Turi but 
parduotas trumpame laike.

Atsišaukite i
945 W. 38rd St.

PRIVERSTAS parduoti bučernę ir 
grosernę už teisingą pasiplymą arba 
priimsiu mortgage kaip ir už cash. 
Priežastis pardavimo, turiu papirkęs 
namą su bizniu.

Kreipkite^
4314 Archer Avė.

Telefonas Lafayette 2796

PARSIDUODA cigarų, cigare- 
tų, soft drink, ice cream ir kito
kių smulkmenų krautuvė. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į 
Lietuvą.

3528 S, Halsted St.

PARDAVIMUI Rusiškas - Lietu
viškas Restaurantas, gerai išdirbta 
vieta ir labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, savininkas serga.

Kreipkitės į
Restau rantą

10 N. Green St.

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
aiskrim parloras ir kendžių ir mo
kyklos daiktų, prie didelės mokyklos 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui ly- 
sas ilgam laikui. Priežastis pardavi
mo du bizniai. Kreipkitės po šituo 
antrašu.

2700 S. Wallace St.

PARDAVIMUI cigarų, kend
žių krautuvė; su rakandais arba 
be rakandų priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą, kaina 
$1400. B. D., 5923 S. Racine Av.

PARSIDUODA Barber Shop” 
2 krėslų su visais įrengimais, 
rendos į mėnesį $30 su 4 rui
mais gyvenimui. Kaina $300.00. 
Kreipkitės 4351 Wentworth Av.

RESTAURANTAS pardavi- 
mui gražiausioj apielinkėj. Ge
ras lysas, pigi renda, priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį.

3337 Milwaukee Avė.
Tel. Irving 1186

PARDAVIMUI player pianas 
Mokėjau $550, Smith kompani
jos. Mažai vartotas. Parduosiu 
nebrangiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. 2 lubos.

4411 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas norf- 
te turėti pelningą biznį, pui
kiausioj vietoj, atsišaukite grei 
tai. ‘ 1413 East 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.

PARDAVIMUH grosernė, ci
garų, tabako, rūkytos mėsos Ice 
Creamo ir šiaip visokių smulk
menų. Lietuvių kolonijoj. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant 
vietos.

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite:
1148 Jefferson Str.

PARDAVIMUI bučernė pirmos 
klesos. Labai geroj lietuvių kolo
nijoj. Vieta įrengta pagal naujausią madą. Pardavimo priežastis — 
kitas biznis. Kas nupirks, tai lai
mės. Atsišaukite

1735 So. Halsted St, j

NAMAI-2EME
NEPAPRASTAS BARGENAS

Kas norite su mažai pinigų dary
ti gerą biznį geroje vietoje?

Tuoj atsišaukite
V. M. Stulpinas

3311 So. Halsted St..
Phone Yards 6062

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dpt.

Perkam, parduodam ir mai
nom prapertes. Atsišauk: ypa- 
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
3252 So. Halsted Str.

MARŲUETTE’ manor

Extra augštos rųšies naujas 6 kam
barių bungalow. Galima tuojau gy
venti. Gražiai pabudavotas. namas 
25x53 pėdų, 2x10 skersbalkiai, 2x6 
genges, su grindimis augštas, anglims 
šantė. Arco karštu vandeniu šildo
mas. Pabudavotas į tub, pedestrial 
toiletai, apron sinka, jbudavota le- 
daunė. Visas trimuotų plytų, įmokėti 
$9800 ir vertas. 5930 So. Troy St., 
savininkas gyvena .sekamose duryse, 
arba telefonuokite

Prospect 9059

PARDAVIMUI namas su sa- 
lunu yra 6 kambariai prie biz
niaus ir 4 po 4 viršui rendos ne
ša 155, kaina $14500

1410 So. 49 Avė. Cicero, 111.
Tel. Cicero 793

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beismantas ir antaukštis. 
Randasi Brighton Parke ir biznio 
vieta ir karų linija, taipgi priimsiu 
lotus, ar mažą namą mainais. Maty
kite savininką vakarais po 6 v. suba- 
toj po pietų, nedėlioj visą dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

PARDAVIMUI lotas, ant Wę- 
stem Avė., tarp 68 ir 69 gat
ves. Atsišaukit prie savininko. 

2306 Blue Island Avė.
Tel. Canal 6772

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plununer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už- 
Žirbti nuo $50 iki $100 į savaitę.

61 platesnių žinių kreipkitės 7840 
Sp. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto il<i 6 vakaro utarninkais ir 
su,batonus iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Filjipovich, 
Tel. Stcvvart 7101 arba 5126

GARA DŽIUS telpantis 50 Auto
mobilių, parsiduoda pigiai, arba įsi- 
maino ant napio, gero biznio arba 
farmos.

C. P. SUROMSKIS“ & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevaird 9641

PARDAVIMUI 41 akro farma, Li- 
berville. III., morgičius $7500, kaina 
$15,000. Mainysiu į 3 flatų namą ir 
dadėsiu pinigų arba parduosiu už pi
nigus. S. G. Muffett 25 N. Dearbom 
Dearbom 2865 arba Res. Crawford 
0429.

PARDAVIMUI 2 lotai ant 63rd 
St. arti teatras ir 2 ant Western 
avė. Parankiausi vieta visokiems 
bizniams ir labai pigiai.

Savininkas
6535 So. Campbell Avė 
Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI mūrinis, 2 aukštu 
namas, 5 ir 6 kambariai, dideli 
porčiai iš priekio ir užpakalio. 
Kaina $12,000, mažai įnešti.

Atsišaukite 
4726 W. 12th Place

BARGENAS

Pardavimui mūrinis namas, dvie
jų metų senumo, 2 flatai po 5—6 
rumus; vėliausios mados įrengi
mai. labai gražioj vietoj prie M?- 
Kinley parko. Parduosiu nebran
giai. nes turiu greitai parduoti. 
3547 S. Selly Avė. Klauskite savi
ninko ant antrų lubų. Taipgi ta
riu parduoti bizniavą namą ir ne
brangiai kam butų reikalingas.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis, no 
5 kambarius; elektra, maudynės, 
garadžius dėl 3 automobilių. Ren
dos $200. Kaina $20,000, įmokėti 
reikia $5,000.

Kreipkitės
3136 S .Emerald Avė

PARDAVIMUI mūrinis naujos 
mados namelis, G kambariai apačioj 
ir 3 viršuj; karštu vandeniu apšil
domas, iš šono įėjimass 3 karų ga
radžius.

Atsišaukit
6117 S. Albany Avė

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambariui, 
žemai 5 kambariai. Trimingas ar- 
žuolinis. Tarp 33 ir 34, ant Emerald Avė. Bandos neša $145. Savi
ninkas negyvena tenai.
Kreipkitės

3344 Emerald Avė.

Penktadienis, Bal. 25, 1924

NAMAI-ŽEME
MARŲUETTE 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, franeuziškos 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 6894

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas,. bučernes, 

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

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

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

PARDAVIMUI viena iš dviejų, 148 
akeriai su triobom, gyvuliais, maši
nom ir visais įtaisymais. Antra 80 
akerių su triobom, be gyvulių. Par
duosiu viską pigiai.

Atsišaukite
JOE KAIRIS.

P. O. Box 4, Peacok, Mich.

PARDAVIMUI 2 aukštų 5-6 rui
mai, nvurinis namas su modemiškais 
S engimais, aržuoliniais trimingais. 

orgičius suteiksiu pirmus' ir antrus 
cash $4500.

Krcpkites
5520 So. Elizabeth St. 1 lubos 

Tel. Normai 0173

ČIA YRA BARGENAI
2 flatų namas po 4 kambarius; 2 

karų garadžius; kaina tik $3500.00, 
ant išmokėjimo.

4 flatų muro namas su maudynėms, 
elektra ir kitais parankamais; par
duosiu arba mainysiu ant biznio.

2 >flatų naujas muro namas, 5 ir 6 
kambarius, su vėliausios mados įtai
symais; gražioje apielinkėje. Kaina 
$13000.00, ant išmokėjimo.

2 bizniavi namai ant pardavimo ar
ba išmainymo; labai geroje ir> gra
žioje apielinkėje prie pat parkų.

6 flatų muro namas ir 6 karų ga
radžius. Kaina tik $32500.00; įmo
kėti reikia $10.000.00, likusius ant iš
mokėjimo.

12 flatų kampinis naujas būro na
mas; gražioje apielinkėje ir viskas 
gražiai ir modemiškai ištaisytas.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAI

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas sų mūriniu pundamentu, na
mas visas geras (hot water heat), 
nupirksit pigiai. Vieta

11820 So. Emerald Avė.
Kreipkitės pas savininką

3244 So. Morgan St.

PARDAVIMUI prie 103 St. ir 
S. Spaulding Av., 6 kambarių 
presinių plytų ^narnas, elektra, 
furnace šildomas, garadžius ir 1 
akras žemės, išmokėjimais, 103 
St. ir So. Spaulding Avė.

2 LOTAI ant pardavimo. Lotai 
yra gražioj vietoj ant tyro oro, 
6211 S. McVicker Avė., po 30 pėdų 
pločio. Vanduo, gesas, elektra iš
mokėti. Parsiduoda po $375. Savi
ninką galima matyti po 6 vai. va
kare ant antrų lubų iš priekio.

S. Pocius
938 W. 33rd Str.

PARDAVIMUI biznis ir 2 au
gštų mūrinis namas, 2 flatai 
viršui, yra gasas, vana, elektra, 
6 kambarių flatas užpakaly, ka
rštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garadžius, geras biznis, gro
sernė ir delikatesen.

3700 So. Honore Str.

PARDAVIMUI du lotai prie 
daikto, Brighton Parke, 44 Str. 
ir So. Fairfield Avė. prie lietu
vių mokyklos f? bažnyčios, gra
žioj vietoj, kreipkitės.

3341 So. Aubum Avė.
3 lubos užpakaly.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
i ............................................................. . .................................. . ..... ................ .. ............
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