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Indianos gubernatorius pa 
smerktas kalėjimui

36 lavonai išimta iš už 
griuvusiy kasyklų

Poincare matysis su 
MacDonaldu

Kova prieš pensijų įstaty 
mą Argentinoj

Filipiniečiy protestas Lietuvos žinios.
Apie likusius dar nėra žinios, 

bet nebesitikima rasti gyvų.
Konferencija tarp abiejų prem- 

jcrų įvyksianti tuojau po rin
kimų Francijoj.

Jaučiasi general-gubernatoriaus 
Woodo skaudžiai užgauti.

Vyriausybės planui priešinas 
lygiai kapitalistai kaip ir dar
bininkai.

Bolševikai 300 žm. gyvus 
vienoj duobėj palaidoję

WHEELING, W. Va., bal. 
Iš Benvvood kasyklų, kur 

įvyko baisi ekspliozija, 
i ai po žemes 
šiandie iki 10 

išimta Irvs- 
. baisiai ap-

36 lavonai išimta iš kasyklų, 
kur dėl ekspliozijos užgriu

vo 115 darbiniukų
Indianos gubernatorius 

eina kalėjiman
300 žmoniy gyvus 

palaidoję
bol- 

ševikus, kad jie liautųsi šei
mininkavę Kinų krašte.

Esąs didžiausias kriminalistas, | Mandžurijos viršyla įspėja 
sako teisėjas.

INDIANAPOL1S, Ind., bal. 
29. — Indianos gubernatorius 
VVarren T. McCray, kurio by
la tęsėsi ilgokų laikų, vakar ta
po prisaiklutųjų teismo pripa
žintas kaltas ir teisėjo Ander
sono pasmerktas iki penkių 
metų kalėjimo, arba užsimokė
ti 1(KM) dolerių piniginės pa
baudos, arba ir viena ir ant-, 
rų bausmę kartu.

Skirdamas bausmę pasmerk
tam gubernatoriui teisėjas pa
sakė, kad tai didžiausias kri
minalistas, kokį jis dar turė
jęs savo teisme per dvidešimti 
metų savo darbuotės kaipo tei-1 
sėjas. I

Gubernatorius McCray buvo I 
kaltinamas už naudojimą pas-1 
to suktybėms ir švindcliui. i

Kadangi
me gubernatorius negali 
pareigų eiti, jo pareigas 
veikiausia 
Emmett 
taipjau, 
žigu uos

sėdėdamas k ailėj i- 
suvo 

eis 
v ice-gu berną torius

F. Brandi. Laukiama 
kad McCray pats re- 

iš gubernatoriaus vie-

Vėlesnėmis žiniomis McCray 
jau rezignavęs, i/r gubernato
riaus pareigas dabar eis vice- 
g u ber n ator i us B ra n c b.

PEKINAS, Kinai, bal. 29.— 
Galingas Mandžurijos karinin- 

I kas Heilungkiang įspėjo Mask- 
I vos valdžių, kad bolševikų ka- 
Įreivių būriai nebedrįstų dau- 
Igiau landžioti j Kinų teritori

jų tuo tikslu, kad baigus žudy
ti esančius ten “baltosios gvar
dijos” likučius. Jis nebepakę- 

siųs daugiau nežmoniškų sker
dynių Kinų krašte, kokių iki 
šiol darė k ra u jo ištroškę bol
ševikai, keršydami savo politi
niams priešams.

Jis sako, kad turtingieji “bal
tieji” ar jų šalininkai visados 
galį pasislėpti, pabėgti kur nors 
saugesnio!) vieton, tuo tarpu 
kai beturčiai, suskurdę “balto
sios gvardijos” pabėgėliai įpuo
lusių raudomgvardiečių esą žu
domi, skerdžiami, įarba gyvi 
laidojami. Viename kaime, pa
sak jo, buvę trys šimtai rusų 
pabėgėlių gyvi palaidoti vienoj 
duobėj.

Savo pareiškime sovietų val
džiai Mandžurijots viršyki sa
ko:

“Vlistiemts valdini nikams tapo 
kad jūsų raib-

dongvardiečiai daugiau nebeei
tų per sienų į Kinų teritorijų; 
bet jeigu jie ir toliau nesiliaus 
darę įsiveržimų, atsakomybę 
dėl pasekmių Maskvos valdžia 
turės prisiimti sau.

įsakyta žiūrėti,

UŽSIMUŠĖ AVIATORIUS.

SAN DIEGO, Cal., bal. 29. 
-Dviem aeroplanaim susimu

šus ore, Įeit. E. Mušk su pa
žeista savo mašina nupuolė že
mėn iš 2300 pėdų - aukštumos 
ir užsimušė. Antrasis aeropla
nas išliko sveikas.

WASHINGTON, I). C., >bal.
29. — Senatas, priimdamas 
komisijos pataisymų prie mo
kesnių biliaus, patvirtino 10% 
taksų radiofonams.

Darbininkų Šventes Pirmo Gegužio

■vaikščiojimas
Įvyks ateinantį

Penktadienį, Gegužio (May) 2,1924
MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Kalbės “Naujienų” redaktorius Drg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvydas. Bus muzikalia pamarginimas. Choras. Įžanga 
veltui. Visus Lietuvius ir Lietuves kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes tai darbo žmonių šventė.

Kviečia L. S. S. VIH RAJONO KOMITETAS

VI!1!' 
palaidodama <. 
115 darbininkų 
valandos ryto buvo
dešimt sumankytų, 
degusių lavonų.

dar nieko netži- 
nebeturi vilties, 

gv-

toliau j kasyk- 
dairbas sparčiai 
tuneli i ai užvers- 

pro kuriuos ne-

nia, bet niekas 
kad kuris nors jų bebūtų 
vas išlikęs.

Gelbėtojai dirba naktį ir die
na prisigriebti 
lų urvus, bet 
neina, kadangi 
ti gri u vešliai s,
lengva prasikasti. Be to darbų 
snuki na troškus durnai ir nuo- 
dinigi gazai.

Nežiūrint lietaus ir šalto 
oro, apie kasyklas vakar visų 
dienų ir naktį stovėjo būriai 
žmonių, daugiausiai moterų ir 
vaikų, 
žinios 
mųjų,

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 29. — Komercinės Buenos 
Airėse organizacijos, .susijun
gusios daiktan, laikė masinį 
susirinkimų, kuriame nutarta 
reikalauti, kad visuotinų pen
sijų Įstatymo vykinamų valdžia 
atidėtų, iki susirinks kongre
sais. Kalbėtojai graudeno sam
dytojus atsisakyti mokėti pen
sijų fondai), kaip to reikalauja 
įstatyme^, ir gqguižės Ipirmų 
dienų kartu su darbininkų de
monstracija žygiuoti į valdžios 
romus protestuoti.

Jeigu valdžia kutinai norės 
įstatymų pradlėtli vyk iu Ui nuo 
gegužes piinnios dienos, kaip 

buvo paskelbta, 
centruose, kaip

Aires ir kitur, ga- 
streikai ir neramumai, 
padėtis daros vis aš- 
tai aplamai įganoma, 

valdžia bus pri- 
bent

laukiančių kokios nors 
apie likimų savo arti- 

savo vyrų ir tėvų.

Nori diktatore Francijai
Roja’istai perša Orleano kuni

gaikštį, o komunistai nori, 
kad Maskva paskirtų.

ištie-

ke.'d valdžios 
d i dž;i irusiuos e 
Bu’jnon 

Iii kilti 
[Kadangi 
trešnė,
kad tederate 
versta pensijų įstatymų 
kol kasi suspenduoti.

[ K a 1 bain i asai i s tat v m a s
sų atrodo įkibai gražus ir dar
bininkams tikrai naudingas. 
Einant tuo įstatymu, kiekvie
nas žmogus, dirbęs naudingų 
darbų per dvidešimt penkerius 
metus, gali daugiau nieko ne
dirbti : valstybė moka jam pen
sijų iš tam tikro pensijų fon
do, sudaromo iš darbininkų ir 
samdytojų mokesnių: kiekvie
nas (kirbi n i ūkas mokai fondai) 
penktų nuošimtį nuo savo al
gos, o kiekvienas samdytojas 
moka vėl penktų nuošimtį nuo 
bendros sumos, kurių jis al
gomis išmoka savo darbiu in- 

konvisijoj, kuri Davves’o ra>por-1 kainrs. Kapitalistaims, * ir apla
mai saund y tojams, tąsi įstaty
mas, suprantamas dalykais, no 
naudingas, todėl ne nuostabu, 
kad jie jalui aštriai priešinas. 
Bet jaim priešinasi ir darbinin
kai, ir jie, matyt, turi savo 
priežasčių tuo įstatymu nepa
sitikėti].

PARYŽIUI bal. 29. — Pu- 
f’aii oficialiai pranešama, kad 
neužilgio, tęČiau ne anksčiau 
kaip po rinkimų (gegužės 11) 
Francijoj, įvyksianti konferen
cija tarp k'rancijos premjero 
Po nearė ir Anglijos ministe- 
rio pirniin'inko MacDonaldo.

šiandie po pietų susirinko 
i c pa ra e.ų ii komisija Fra nei jos, 
Belgijos, Anglijos ir Italijos 
atsakymams dėl ekspertų ra- 
perto išnagrinėti ir pasitarti, 
kas daryti toliau.

Japonijos ii- Jugoslavijos at
sakymus dėl ekspertų plano re
paracijų kuniėjja tegavo šian
die.

Belgų konferencija su Mą,c- 
Donaldu ir su Mussolini.

BRIUSELIS, bal. 29. — Bel
gų premjeras Theunis ir užsie-( 
n-ių reikalų miniisteris Hymans, 
po įvykusios vakar konferen
cijos su Francijos premjeru 
Poinearė, šios savaitės pabai
goj turėsiu pasikalbėjimų su 
Anglijos miinisteriu pirminin
ku MaeDonaldui, o paskui vyk
siu Romon konferuoti su Itali
jos premjeru Miiissolini. Pasta
rasis pats norįs tokio pasima
tymo. Tose konferencijose bus 
tariamos tais palčiaĮi's klausi-

PARYŽIUS, bal. 29. — BĮmah' belgų ir franeuzų prem- 
keturioliko'S politinių b raucijosl jerų, kurie buvo diskusuojamii 
partijų dvi jų aitvinii sako, ir vaikar Paryžiuje.
Franci jos baksuoitojaims' sten-
gias įkalbėti,-kad normt iš vi-Į Vokiečiai paskyrė savo j 
><ų vargų išbristi, norint Frau-1 įgaliotinius. <
oi jų išganyti, tai talm vienų BFjRLINAS, bal.’ 29. — Vo- 
vienas būdas tėra: įsteigti “gc-Į kiečių valdžia pranešė, repara- 
rų diktatūrų. Įcijų komisijai, kad organiza-

Tiedvi partiji, tai rojalistai irl^ingj Vokietijos geležinkeliams | 
komiiniis'tai. Rojalistai perša
diktatorių Francuos sosto pre-|įe numatoma, Vokietijai atsto- 
tendcintiĮj Orleano kunliigalikštį: I vall(į jį paskyrus geležinkelių 
jis butų Francijai tikras Mus-Į subsekrotorių Vogtų ir finan- 
solini. Komunistai patys savolqy subscikretorių Bergmamią. 
kandidato diktatoriui nesuran-l Praimoinėis obligacijų komisi- 
da ir jie mano, kad Maskvai j011 eSy paskirti buvęs ekspor- 
geriau sugebėtų tikrąjį žmo-|į0 koniisioiniic^iuis Trendiėllen- 
gų parodyfi. I burg ir valstybės patarėjas Bue-

Iš visa betgi matyt, kad neil 3|ie,r; pastarasis yra vokiečių 
rojalistai, nei komuinistai ne-j pramonininkų sąjungos narys, 
turės bent kiek žymesnės atsto-Į  
vybės busimame parlamentu 
kurio rinkimai įvyks gegužės 
11 dienų.

Princui Muratui radikalai
išplieke kailj. MILWAUKEE, Wis„ bal. 28

I— Norėdamas išgelbėti save 
SOUILLAC, brancija, bal.Įtrįjų metų vaiką, kuriam gre- 

29.— Rinkimų kampanijos mi-|Sė mirtis, Frank Matusines, 49 
tinge, kuriame vyriausiu kai-Į mėtų, pateko po Chicago and 
betoju buvo princas Joachimas I North Shore elektriniu trauki- 
Murat (jo protėvis, irgi Joa-|nįu įr likosi užmuštas, 
chimas Murai, buvo Napoleonui Matusines su savo šeimyna 
padarytas Neapolio karalium), I laukė toj. vietoj traukinio, kurs 
pasižymėjęs reakcininkas ir na-1 jį įr pervažiavo. Vaikas nesužei- 
cionaiistas, įvyko tikra bata-|stas.
Ii j a. Buvusieji suisiri ūkime .ra
dikaliai elementai puolė Mu- 
ratą, stipriai jį sumušė ir nu
trenkė žemyn nuo pagrindų.

Ir Tardieu gavo kumščių.

PARYŽIUS, bal. 28. — KoĮnisteris 
munistali suardė politinį mitin-l naĮdas 
g;ą, kuriame kalbėjo deputatas Hohlerį, 
Andre Tardieu. Patsai Tardieu dapešte, 
buvo nutrauktais kelis kartus I SpCCįaie

PAAUKOJO SAVE GELBĖ
DAMAS SAVO VAIKO 

GYVASTĮ.

MACDONALDAS NORI PA
TIRTI DALYKŲ PADĖTĮ 

MEKSIKOJE.

LONDONAN bal. 28. — Mi- 
pirmininkas MacDo- 

paskyrė Sir Thomas 
Anglijos ministerį Su
ktelianti Meksikon su 

------ -------- misija, būtent, ištirti 
nuo pagrindų ir gerokai apdau-[ t611 bendrą politinę dalykų pa

dėtį ir apie tai pateikti prane
šimų.

žytas.
Karo laiku Tardieu buvo 

airkšč’jaulsis Frandijds komisa
ras Jungtinėse Valstijose.

14 METŲ KALĖJIMO Už TRIS 
SKARDINES ŽUVIES.

Fort Wayne, Ind., bal. 28. ~ 
Beturtis Edward Smith atėjęs 
sankrovon pavogė dvi skardines 
silkių ir vieną dėžę sardinkų. 
Jis buvo sugautas ir atiduotas 
tieson. Teismas pasmerkė jį ke
turiolikai metų kalėjimo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 29, užsienio pini

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

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

Padėtis Hondurase
Honduraso sostine Tegucigalpa 

maištininkų paimta.

D. C., bal. 
revoliucinin- 
paėmė sositi- 
ir Amerikos 
pietų vande- 

kontr-

WASHINGTON, 
29.— Honduraso 
kai galutinai jau 
nę Tegucigalpų, 
laivyno eskadros
nyse kcimnnduotojas, 
adm i va lais iDaytom, patarė ame
rikiečiams iš to miesto pasi
traukti.

Jungtinių Valstijų įgalioti
nis Tegucigalpoj, Morales, šian
die pranešė, kad mieste nėra 
sumišimų ir jis tikisi, kad'tvar- 
ka galėsianti būt išlaikyta. Ki- 
tašaliams kol kas negresiąs 
joks pavojus. Buvusios de fac- 

vald’žios jėgos pabėgusios.to

LAIVAS UŽĖJO ANT 
SEKLUMOS.

BUFFALO, N. Y., bal. 29.— 
gerais plaukiojus pasažiierinis 

garlaivis City of Erie, pirmų 
kartų šiemet plaukęs su pasa- 
žieriads iš iGleivelando į Buffa- 
lo, užėjo ant seklumos. Du 
traukiamieji botai pasiųsta jį 
nuo seklumos nutraukti.

WASIHINiGTON, D. C., baJ. 
29.— Prezidentas Coolidge ti- 
■cisi veikiai turėti konferencijų 
su buvusiais ekspertų komisi
jos nariais, Charles G. Da- 
wes’u, Owen Young’n dr Henry 
Roibiinsoinu, kurie kątik yna su- 

$2?54 8’rįžę iš Europos.

.... $4.38

.... $5.50

... $16.78

.... $4.49
..... $6.51
... $10.00
... $13.74 I
.. $37.44

MANILA, Filipinai, bal. 29.— 
Vakar čia įvyko ,.ska|iti))eningas 
filipiniečių susirinkimas, ku
riame buvo priimtos protesto 
rezoliucijos prieš Filipinų sa
lų gcneral-guibernatorių Woo- 
dą. Gęn. Wood mat Andais pa
siuntė Washingtoinan karo se
kreto) iui VVeeks’ui kablegra- 
mą, kurioj jis pareiškė, kad 
suteikimais Filipinams nepri
klausomybės biulų “beširdiškas 
Filipinų žmonių išdavimas.”

Savo protesto rezoliucijoj, 
kuri tapo pasiųsta prezidentui 
Coolidge’ui, kongresui ir Fili
pinų ncpriklauso|i))ybės misi

jai Waisi)in;gtone, filipiniečiai 
sako, kad gen. Woodo pareiš
kimas yra neteisingas ir įžei
džias Filipinų žmonių jausmus, 
karak'terį ir aspiracijas.

KONFISKAVO LAIKRAŠTĮ.

Telšiai. — š. m. kovo 15 d. 
buvo konfiskuoti “Telšių Žinių” 
7 ir 8 Nr. Konfiskuota buvo 
teisingiau ne “Telšių Žinios,” 
bet “Telšių Pliumpis” (juokų 
priedas), už* kurį redaktorius 
traukiamas atsakomybėn. Į šį 
dalykų, matyt, yra įsimaišęs 
partinis “nesmokas.” [L. Ž.]

KERŠTAS.

Kaunas, — šiomis dienomis 
nežinomi asmens užpuolė (Sei
mo g-vėj) ūkininką Višniaus- 
kų, ir peiliu sudavė jam per 
galvų. Ligoninėj jis tuojau mi
rė. Du sulaikyti asmenys tar
dyme prisipažino, kad jie jį 
nužudę lodei, kad Višniauskas 
atėmė nuo jų žemę.

Iš KRIMINALĖS STATISTIKOS
GATVEKARIŲ STREIKAS 

jPITTSBURGHE.

PITTSBiUiRGri, Pa., bal. 29. 
—.Pittsburgh Raihvays kompar 
nijois 3200 motormanų ir kon
duktorių nubalsavo rytoj nuo 
vidurnakčio IsuLstreikuoti, jei 
gatvekarių kompanija nepri
dės mokesties 10 centų valan
dai daugiau.

Kaunas. [L. Ž.]— Kauno ap
skrity už vasario mėn. įvyko 
šie atsitikimai: 4 žmogžudys
tės, 3 plėšimai, 6 bažnyčių iš- 
laužimai, 40 vagysčių, ir 50 
įvairių prasikaltimų. Areštuo* 
ta iš viso 88 prasikaltėliai, du 
prasikaltėliu tapo sušaudyti. 
Taipogi įvyko 1 dideli gaisrai. 
Primesta 6 kūdikiai.

TRAUKINIO UŽPUOLIMAS.

VERA CBUZ, Meksiiko, bal. 
29. — Apie trisdešin)! mylių 
nuo Vera Gruz maištininkai 
buvo padairę puolimą aint bė
gančio pasažierim’o traukinio, 
ėme į jį šaudyti. Tečiau ma
šinistais paleido traukinį visu 
greitumu ir tuo budu pasisekė 
ištrukti. Nors vagonai buvo 
gerokai apšaudyti, bet pasažie- 
rių niekas nenukentėjo.

LOS ANGELES, Gal., bal. 
28. — Felix Budaševskis, 40 
metų amžiaus, užsimušė šokęs 
žemyn iš lt-t o “ sk ra i sk repe
rio” aukšto.

Chicago ir apielinkė.— š*ian- 
dic oro pranašas pranašauja lie- 
;ų. Busiu šalčiau. Stiprokas 
šiaurės vėjas.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 6:47

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 j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo> 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 Pramones Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



KORESPONDENCIJOS
Brooklyn. N. Y

Penkiolika šimtų Dolerių Su
variusiems Lietuviams Kriau- 
čiams”.

rą tik dž 500 narių. Ne geriau 
elgiamės ir dabar apsunkindami 
New Yorko organizacijų ir pro
teguodami savo tautinio ožio 
unarą.— V. Paškevičia,

54 Skyriaus narys.

Detroit, Mieli.
Lietuvos fašistų-korporantų 

prakalbos

Balandžio 20 d. sandariečiai 
buvo surengę 
K. Marčiulioniui 
čiui.

prakalbas pp.
ir V. Banai-

kasti, o reiki

Taryba neturi 
turi, tai. labai

Tk 
pinigai, ir ji 

apie 18,00(

ir žinant, kad

Brooklyno lietuvių rubsiuvių 
Amalgameitė skyrius 54, nuta
rė teikti pašalpos bedarbiams 
paskolos formoj. Su šiuo nu
tarimu išreikalauta 1,500 dole
rių iš New York Bendrosios Ta
rybos. Sulyg A. Jankausko 
pranešimu, Bendroji Taryba 
pinigų neturėjusi ir prisiėję jų 
“gauti kur nors” ir duoti jų 
lietuvių lokalui. Bendrosios! 
Tarybos manadžeris pasakęs 
“kad ir iš žemės 
duoti.”

Kad Bendroji 
pinigų, arba, jei
mažai, — mes visi žinome. Bet 
indomu, ar privalome jų reika
lauti? Juk mums nereikia “iš 
žemės kasti”. Visa, kas mums 
reikalinga, tai tik * nutarti pa
imti pinigus iš Kriaučių Unija 
Kliubo ir duoti žmonėms 
pinigai yra musų 
bankuose turime 
dolerių.

žinant šį faktą
Bendroji Tai-jba pinigų neturi 
c betgi nubąlanti jų iš ks, •— 
■ką tai reiškia? Tai reiškia ne 
ką kita, kaip tik apsunkinime 
Bendrosios Tarybos padėties, 
apsunkinimą New Yorko orga
nizacijos padėties, kuri netik 
pinigų neturi, bet kuri dar sko
los turi nuo didžiojo lokauto lai
kų. šitaip daryti, gerbiamieji 
yra negerai. Atsiminkit, kad 

pas mus jau ne sykis buvo dis- 
kusuojama, kas daryti su pini
gais, kurių esama apie 18,000 
dolerių. O vienok, kaip greitai 
nutarėm teikti paskolos, taip 
greitai reikalaujam pinigų iš 
Bendrosios Tarybos, kuri jų 
neturi, žinoma, Bendroji Ta
ryba manydama, kad pinigų 
mes visai neturime, ‘kasa juos 
kad ir iš žemės” .ir duoda 
mums, o mes reikalaujame, 

nors ir turime. Tuo budu mes 
skriaudžiame New Yorko orga
nizaciją, o savo lokalą finansi
niai šarvuojame; išrodo, lyg 
mes prie ko tai rengtumes.

žinant, kad Bendrojoj Tary
boj pinigų nėra, jeigu tik mu
myse yra nors kibirkštis tarp* 
tautinio solidarumo, tai he 
mums reikėjo iš Bendrosios Ta
rybos reikaaluti pinigų, bet 
priešingai— Bendroji Taryba 
galėjo reikalauti iš musų. Rei
kalaudami iš Bendrosios Tary
bos pinigų mes visai nesisten
giame atjausti New Yorko or
ganizacijos padėtį. Aš visuomet 
sakiau ir dabar sakau, kad mu
sų skyrius jodinėja ant tauti
nio ožio, ir ant jo jodinėja ne
tik šimta-procentiniai patriotai 
tautiečiai, bet taipgi šimta
procentiniai “revoliucionieriai’’'. 
Nuo senų laikų pas mus dar te- 
Joėra užsilikęs tas “jie” ir “mes”. 
Musų skyrius šiuo žvilgsniu 
dar vis tebestovi visos New 
Yorko organizacijos užpakaly. 
Reikia tik prisiminti tie laikai, 
kuomet mes turėdami 1,000 na
rių mokėdavome duokles į cent-

Nors laikas ir oras buvo ge
tas, bet publikos atsilankė visai 
uažai, apie 30—10 žmonių, 

aukų sulyg skaičiaus žmonių su
linkta pusėtinai—virš 100 (lol. 
Patėmijau ir keletu darbininkų 
mkojant po dolerinę. Bet už- 
ai nekuria musų biznieriai pa

klojo po 50 dol.
p. K. Marčiulionis turi gražią 

iškalbų ir kalba gana taktiškai. 
I ik nelaimė tame, kad jis ne 
tarki ninku draugas, ale piktas 
džagareivis ir iš jo kalbos ma
tyt, jog jis yra “derži-mordų” 
pasekėjų draugas.

Progrcsyviškų draugijų 
konferencija

20, buvo sušaukta De- 
progresyviškų draugijųtroito 

konferencija tikslu išdirbti pla
nų surengimui protesto mitin
go prieš Jobnsono ateivybės bi- 
lių .

Kur čia tau ! Musų kairia- 

sparuiams ne tas rupi, Vieton 
milingo protestuoti prieš John- 
;ono Dilių, jie nori surengt nu
smukusių komunistų idėjų jo
ną rką su J. Jukeliu priešaky.

Pasirodė, kad su kairiaspar- 
liais nieko negalima bendrai 
veikti. Dalis progresyviškų 
Iraųgijų atstovų greitai pasi
priešino jų provokacijai ir de- 
nęnstratyviškai apleido konfe- 
cnc.iją. Mat, Lenino pasekė

jai norėjo per mitingą sustip- 
rint savo įtaką miniose. Bet 
vieton laimėjimo jie gavo nuo 
>ro gresy vi šk ų d ra ug i j ų 
•in. —Pilie® Sargas.

antau-

Chicago Heights, III.
Balandžio 20 d., per Velykas, 

AiLDLD komunistai surengė 
“teatrų”. Iš pradžių sekės ne 
blogiausiai, bet kuo tolyn tuo 
blogyn lošė. Vidury lošimo 
pats pirmininkas įbaudę pašokti 
graikų stiliaus šokį. Bet kojos 
buvo netam ir įspūdžio nepa
darė jokio.

■Pabaigus veikalų, surengė 
ristynes, kjuriose dalyvavo ir 
viena moterėlė. .Ji betgi buvo 
parlblokšta ant žemės ir išgu
lėjo apie 20 minučių ligi atsi
kvepėjo. Savaitę prieš eisiant 
lošti, vienas komunistų artis
tas pabėgo ir tik labai prašo
mas sugrįžo atlikti savo rolę. 
Atlikęs tuojaus vėl paspruko, 
palikdamas nubudime kelias 
moterėles. —ligliežuvis.

PIRMAS IŠKILMINGAS

BALIUS
Į < r • t i * :

Rengia Mot. Valančausko Pašelpos Dr-ja 
[ “ • • :

Sukatoj, Gegužio 3, 1924
MILDOS SVET., .

3142 South Halsted Street
Pradžia 6:30 v. v. Įžanga 35c. ypatai

Bus duodami ženklai tiems, kurie neėmė .pašel
pos iš draugijos per 12 metų.

Kviečia KOMITETAS.

M
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THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLOG. NEW YORK
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvio Akin SvecialMas

Šviežias Ūkės Pienas, Smetona Nenugriebta j
DEL1 VARTOJIMO NAMUOSE b

šešiasdešimts-penki metai atgal, Gail Borden 
užtikrino kiekvienai gaspadinei visur, užtek
tinai visai šviežio pieno, sterelizuotose bloki
nėse. Yra keturiasdešimts išdirbysčių prie ga
nyklų, kur ganosi geriausios karvės, kuriose 
yra priruošiamas pienas pagal formulą, iš
dirbtą žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos 
blekmės yra garantija geriausios rųšies pie
no produkto.

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingų, 
pajų ir kepimų, yra daugiau pageidaujamas 
negu šviežias pienas ir daug pigesnis. Kadan
gi jis nesimaino kokybėje, maistingume, ir 
skonyje, galima remtis ant jo dėl gerų pasek
mių.
Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Pienu, išpildykit ku
poną, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes prisiųsim 
visai dovanai. .

■■■I 
■III SIEs

1JNsweeT£NED

EvAPORATEp
Milk

Del Visų Narių
Amalgamated Clothing Workers of America Chicago Joint Board. 
UZsilaikykite kiekvienas nuo darbo Ketverge, Gegužės 1 dieną, 1924. 

APVAIKSCIOJIMAS TARPTAUTISKOS DARBO DIENOS PIRMOS GEGUŽES
Atsi bus

Coliseum, 16 St. ir Wat>asli Avė, 

Prasidės 2 vai. po pietų.

Prezidentas A. C. W. of A. Sidney Hillman kalbės Pirmą Dieną Gegužės. 
Dainuos solo Florence Macbeth coloratura soprano ir Ivan P. Dnieproff tenoras; 
abudu Chicagos Civic Operos dainininkai. AIexandar Zukowsky, smuiką solo. 
Grajis Concert Band vedamas N. O. Berardinelii. Vakare bus šokis prie geros 
orkestrus Huks O’Hare, ypatiškai. V . /

Įžanga su tikietais., Kviečia Chicago Joint Boarfl Valdyba.

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA

M. Levy & Company
Kuomet jus pirksite virtuvės sin
kų, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę 
su mumis, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

VY ©. COMPANY
Telefonas Calumet 0645-1692Kampas State ir 22nd St

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

i Palengvins akių jtempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo jiervuutu- 
ino skaudamą akių karšti atitaisi 

. kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka? teisingai akinius. Visuose at- 
siitilciirvuose cf-zarninavimas liaromati 
su elektra parodančia rnj*itiixvisiu.a 
klaidas. Speciale atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus.

i Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
A 545 West 47th St.

į . Phone Mcplevard 7689

Malonumas suteikti 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

Kuomet jus pasako
te savo sergančiam 
draugui apie Chiro- 
practic ir jis pabando 
ji ir atgauna jam* svei
katą, jūsų malonumas 
neišmatuojamas.

Daug žmonių kenčia 
bereikalingai todėl kad 
jų draugai nepasako 
jiems apie Chiroprac- 
tic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą S) menesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenejusiu ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kčtumčt paprastą kainą. 'Gydymas 
ligų yra specialuims mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy- 

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

dyti 
mas

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit dėvėti naujai nuprosytą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei Jūsų galva pilna pleiškam) — tai tas sugadina viską. ,

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus juaų mylimoji panelė? Vi-O3 jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis'niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

Gaunama aptiekose Goe. už bonkų

pleiskanų mirtinąjį prieSą ! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 
klt galvos oda kiekvienu vakarą per kokia deftimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpą laiką 
Ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patapti galvos odą su Rufflet, 
Ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! (
F. AD. RICHTER CO.. 1O4>114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

G ar sinki ties “Naujienose

No. 1 turinys:
1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni

me.
4. Končius. Pažinkime savo 

kraštą.
5. V. Tarasenka. Alk’akme- 

nys Trakų apskrity.
6. Z. Kuzmickis. Vestuvių

> drama.
7. Jaunas pilietis. Demokra

tija ir koperacija.
8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
U. Vabzdžiai —>• ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros’* b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, % m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. .Norinliem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RUJOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet varlosil 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTŪL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
ru šių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite- aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

p E R B. Naujienų skai- 
kJI tytojns ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
•eiti f tas sankrovas, kurios 
skelbiami Naujienose.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po b 
Seredomis» ir subatomis: 9 ryte Ug

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So, Markei) 
Chicago. IU.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison S(..

Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK *riI€SA- Wasarmano bandymai jūsų kraujo, ur mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esaU 
Kuosas nuo ligos, ar no. Persitlkrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaUymaa, perkeičia praktiką medi
cinoje lijros JiuAiol nkaitomoH ne(veikiamomis, 
lengvai, pasiduoda Hitam moksližkam gydymo 
metodui. A6 naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui u£si- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėfa apgavfngą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė? 
yra tokios, kokių norite.

.i II 11 ■ I

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį binugumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams tu kuriais susirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
kiį kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamo*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, IU.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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MUSŲ MOTERIMS
—- ■■■ ■■-, , Veda Dora Vilkienę -

MĖSA ma valgyti su sviestu ar su uo
gų kisielium arba marmaliadu.

Kuomet perki mėsą, tai da
bok, kad nupirktumei tokią mė
są, kokia būtinai reikalinga. Jei
gu nori virti tirštą sriubą, tai 
turi pirkti vienokią mėsą, o jei
gu virsi buljoną, tai kitokią. 
Jeigu nori kepti gerą steiką, tai 
nepirk round steak, bet paimk 
tam tikrai skiriama minkšta 
mėsą, štai paduodu mėsų rųšis 
ir jų paskirstymą į tam tikras, 
tinkamas vartojimui dalis:

1) Sprandas (chuck), mėsa, 
tinkama vartoti prie sriubų.

2) šonkauliai (ribs), mėsa 
geriausia vartoti prie kepimo 
(roast).

3) Strėnos (lion), brangiau
sia mėsa, iš kurios kepama įvai
rus steikai.

4) Pasturgalis (rump), ge
riausia tinka dėl steikų ir šuti
nių.

5) šlaunis (round-, tinka
miausia mėsa dėl šutinių, steiką 
jautienos viralo.

6) šlaunis (shank), geriau
sia, tinka sriuboms.

7) Paslėpsnis (flank) tinka 
suvaliotam kepsniui ir sriu
bom.

8) Papilvė (nanel) vartoti ga
lima sriuboms ir šutiniams.

9) Mente (clod), vartojama 
šutiniams ir sriuboms.

10) Pirmutinė šlaunis (shak), 
geriausiai tinka sriubai.

U) Piršįs (birsket), gera ke
pimui ir vartojama dėl sriubų.

Kį IR KAIP VIRTI
HOLANDIEČIŲ OBUOLIŲ 

PYRAGAS

MOTERŲ IŠRADĖJŲ DARBAS

Atskirk baltymus ir trynius 
2 kiaušinių. Išplak trynius ir 
pridėk 1 puoduką pieno. Išsijok 
du šakštuku baking povvder kar
tu su 1 puoduko miltų 
(pastry flour). Pridėk prie 
pieno ir trynių ir gerai išplaku 
Pridėk baltymus kiaušinių iš-' 
plaktus tol iki bus stiprus, i- 
dėk į gerai išsviestuotą blėtą. 
Ant viršaus padėk dvi eiles 1 
obuolių supiaustytų į riekutes 
arba vieną eilę obudlių supiaus
tytų į keturias dalis. (Obuoliai 
turi būti nuvalyti ir sėklos iš
imta). Apibarstyk 4 ar 5 di
deliais šaukštais cukraus. Kepk 
labai karštame pečiuje apie 
pusvalandį.

Reikia valgyti karštą su pie
nu ir cukrum.

AIRIŲ PYRAGAS

4 puodukus miltų
3 šaukštukus baking povvder
3 didelius valgomus šaukštus 

cukraus

Ar pažįsti ponią Petrienę? Ji 
gyvena netoli tavo namų. Labai 
maloni moterėlė, bet nieko ge
ro negidima pasakyti apie jos 
šemynišką gyvenimą. Jos vir
tuvei vartojami įrankiai visuo
met netvarkoj, vis sugenda, ir 
ji nežino nei ką daryti, nei kaip 
pataisyti. Ji turi juos padėti 
ir laukti pakol vyras pareina iš 
darbo ir juos pataiso. Kuomet 
žmogus pareina namo iš darbo, 
peržiūri valytoją arba mėsos 
malėją, randa, jog Šri u bu kas 
prapuolęs, įdeda kitą, ir pasi
pūtęs pareiškė jog ‘tos mote

rys, tos moterys, kad ir aiškiau
sia matyti ko trūksta, jos v iš
tiek nemato.

P-as Petras gal mano, kad mo
teris nežino kaip daigtai pada
ryti arba sudėti. Jis nusiste
bėtų jeigu perskaitytų knygutę 
išleistą Suvienytų Valstijų Pa
tentų Ofiso, Moterų Biuro. Ši
ta knygutė yra rezultatas išty
rinėjimo Suvienytų Valstijų 
Patentų Ofiso rekordų, joje 
parodo viską, ką moterys išra
do per dešimts metų. Reikėtų 
visiems peržiūrėti tą knygutę. 
Rasite ko tik norėsite. Žinoma, 
daugiausia išradimų liečia na
mus ir palengvina naminį dar
bą, k. t., skalbimą mašina, ir* 
1.1., ir iš viso tokių išradimų 
yra apie 1,400. Po naminių 
daigių, seka įvairus išradimai 
dėl asmeniško dėvėjimo arba 
vaitojimo, kaip tai, kablės, če- 
verykų šniūrai, čeverykai ir 
dantų šepetukai, bot nevisi jų 
išradimai toki naudingi. Viena 
moteris išrado nuduota blaks- v
tieną.

Ant ūkių dirbančios moterys 
patentavo daugelį išradimų, 
kurie palengvino ir pagerino 
ūkių darbą, ir netik jų išradi
mai liečia vištų auginimą ir 
pienininkystę, bet jos išrado 
žcijės apdirbinėtojus, sėklų so
dintojus, traukėjus ir vėjinius 
malimus, inkubatorius ir muš- 
čiokes.

Ir tas pats su kitoms išdir- 
bystėms ir profesijoms. Mote
rys išsiėmė patentus ofisų ap
rūpinimams ir pagerinimams, 
gatvekarių aprūpinimams, pa
gerinimams (budavoti kelius, 
dėl visokių mašinerijų, kaip ir 
dėl visokių darbo įrankių, mu- 
zi'kališkų instrumentų ir mo- 
ksliškų išradimų.

Interesinga sužinoti kokiu 
būdu išrado įvairius daiktus. 
Kartais vardas išradimo tą pa

aiškina. Pavyzdžiui, kas tik 
melžė karvę, gali .lengvai su
prasti, kaip viena moteris su- 
mislino karvės uodegai laiky
toją. Kita moteris padarė už
dangalą dėl pajų blėkių, nes 
pajų skystimas vis išbėgo iš 
Kiekių ir ji vis turėjo valyti 
pečių. Mes visai galime su
prasti kaip moteriškė jjšmisli 

no medinį bliudą dėl sviesto.

Viena moteris,, kuri praleido 
daug laiko ligonbutyje, išrado 
speciali langui vėdinto ją, ku
ris kambaryje pagerina orą.

Įdomu patėmyti kiek daug 
daigtų išmislino moterys. Tai 
parodo kaip moterys žengia 
pirmyn visose dirvose.

[FLIS]

No. 1802. Šią gražią suknelę tu
rėtų dėvėti tos, kurios nori išrodyti 
plonomis. Nes tos suknios linijos yra 
ilgos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42. 44, 
46 ir 48 colių per krutinę. Vidutinio 
ūgio meterei reikia 5 yardų 40 colių 
materijos ir % yąi’do 20 colių mate
rijos apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numeri, pažymėti mierą ir aiš- 
<iai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
tiaiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No..,..........
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros .............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
K______________ ;__________ _______________/

1 šaukštuką kmynų
1/2 puoduko razinkų
2 puoduku saldaus pieno
Išsijok miltus, baking povv

der, druską ir cukrų kartu. Pri
dėk kmynus ir razinkas, tjid'a 
saldų pieną. Gerai sumaišyk 
viską ir įpilk į iš taukuotas ble
fas. Kepk karštame pečiuje 
pusvalandį ar daugiau. Kuomet 
iškeps, suvyniok į čystą baltą 
skudurį.

Šis pyragas yra geriausias, 
jeigu nepraplautas per 12 va
landų po iškepimo.

Pirkit Jūsų

FORDĄ

ŠKOTIŠKAS PYRAGAS

1 svarą miltų (pastry flour) 
1/2 svaro sviesto
1/į svaro rudo cukraus
1 didelį šaukštuką kmynų.
Sumaišyk sviestą į miltus su 

peiliu, tada pridėk cukrų ir kmy
nus sumaišytus. Suminkyk tru
putį, tada išvoliok kad butų pu
sė colio storio. Supiaustyk į 
nedidelius ketvirtainius šmotus. 
Padaryk daugelį skylių su šaku
tėmis ir tada kepk pečiuje per 
pusvalandį. Galima kepti iš- 
miltuotose pajų blėtose arba ant 
tam tikros išmiltuotos “baking 
tin.”

Ypač geri pyragai mažiems 
vaikams, nes nėra saldus. Gali-*

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme 4

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojaį

2501 So. Kedzie Avė.
Lawndalę 4113

Mes Pasiūlome Prie Pirmutinio Išpardavimo 

$35,000.00 
(Viso išleistų)

6%
Išleidimas apsaugatas per Pirmą Morgiciu 

ant Radnick Apartmentp
N. W. kampas 60 St- ir Francisco Avė.

Palūkanos mokamos kas pusmetis September ir Mareli 10. Bonų 
kuponai užregistruoti kaipo principalė suma.

Yra sekamų sumų

. $1000 - $500 - $200 - $100
Apmokami nuo 102 iš antros pusės 

eilinių numerių
Data uždėta March 10, 1924 

Užsibaigs pagal seriją March 10,1926-1929
Apsauga — Žeme 66.8x125 pėdų, 2 augštų ir skiepas, presinių plytų 
ir triinuotų akmenų namas, turi savyje 2-5 ir 8-4 kambarių apart men- 
tus ir vanos, dabar yra taisomi.

Vertė — Mes apkainuojame vertę žemės ir įtaisymų už. $75,000.00.

Apsaugojimas — Kaip paprastai ta laida yra apsaugota per bonsme- 
nus — abelnas numažinimas visos paskolos prasidės nuo antrų metų, 
certifikatai per trustee, garantuoti kaipo geriausi bonai.

Chicago Lawn State Bank
Real Estate Loan Department

Sixty-Third Street ir Kedzie Avenue

Mrs. MICHNIEVICZ- 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.

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.

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

Optom«trlat
T*L Boui.vard *481 
484* 8. Aabland Avc 
Kampu 47-to# tat 

J-r o. lub*bo

Franklin’o BOTANICAL HEROS Gy
duole® nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
snuiv reRuliatorius. Vienas doleris at- 
nefin menesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į bdnką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, inusų lietu
vaitė bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum’^ patarnauti.

The Stock Yards savFngs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.
L -

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

SANDARA
327 E. St, So. Boston, Mass.

Tel. Blvd. 8188
1£ Woitkew4d 

BANIS
AKUtERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teikti! 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pe- 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 102B W.
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai i

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

A LETTER
“I have used 
Pe-ru-na in my 

family for over 25 
years for cotlghs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I • not found 
it gilt edged and 
as rccommended.

Gco. Cassidy, 
Standish, Mich.

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

Tablets or 
Liauid

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Dreiel 2889

Telephone Yarde 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 
12 dieną.

*.......   ■ ■ mid

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939 j
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare • '

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III. I• i i. i in.. ...—

1 L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

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

nuo 6:80 iki 7 $89 vakare.
.........b.  ... —------ -J

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone t 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118 ,

DR. P. Z. ZALATDRIS
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.
V .i—.......................... ........ ,,i i /

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 3337 So. Morgan St.

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

-- 7

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė. .
Tel. Lafayette 4146...   i......... 111 ■■ J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

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

Valandbsi 16—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedšliomls 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

- -------- -- - , ...

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S'. Ashland Ave^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette 
..... ...................................  i f m e f
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giliai įleidusi šaknis, jeigu 
yra galimi šitokie atsitiki
mai, kaip gubernatoriaus 
McCray nuteisimas. Tai yra 
politinių partijų supuvin^o 
rezultatas. Jas ištvirkino 
kapitalistai.

Subscription Kates i 
$8 00 per year in Conada. 
$700 per year outside of C}Uca&*> 
>8.00 per year in Chicago. , 

8c per eopy. Apžvalga
Entcred aa Second Class šlatce- 

March 17th, 1914, at the Pont Offu* 
of Chicago, Iii., under tha art o< 
Mareli 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Fc" 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicag' 
III. — Telefonas: Roosevelt 8< 'C

J. M. KEYNES Už EKSPERTŲ 
PLANĄ.

—ir tuomet jau busianti am
žina taika! - .

lik beprotnamio įnamis gali 
žaiisti kitokiomis fantazijomis.

Nejaugi ‘‘Laisvės” editorialo 
rašytojas mano, kad Europą 
dar nepakankamai sunaikino 
baisusis pasaulio karas ir tar
pusavinės kovos, prasidėjusios 
po to karo ir nepasibaigusios 
iki šiol? Nejaugi neužtenka 
to, kad Rusija jau buvo priėju
si prie masinio badavimo ir 
kanibalizmo; kad Austriją, 

Vengriją kuone pasmaugė Ii- 
nansinė katastrofa ir pramonės 
krizis, kad galingoji Didžiosios 
Britanijos imperija dar ir šian
die neįstengia likviduoti masi-

8c 
18c 
75c

Uisimokėjimo kalnai
Chicago je — paštui

Matams ......,______ ...... -- — - $8.0t
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams--------------- 2.00
Dviem mšnesiara —................. ■ L60
Vienam mėnesiui.75

Ehicagoje per nešiotojus]
Viena kopija ..................
Savaitei ---------------------
Minėsiu! ..........................

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštui

Metama-------------------------------- $7.00
Pusei metų __ 8.50
Trinu mėnesiams.......................... 1.75
Dviem mėnesiam ------------- 1«25
Vienam mėnesiui .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams -------- ------------------- - $8.00
Pusei metų ________________  4.00
Trims mėnesiams ____—....... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Pranešama, kad Anglijos 
ir Rusijos valdžių atstovams 
sekasi neblogiausia tartis 
dėl atnaujinimo normalių 
santykių tarpe tų dviejų ša
lių. Bolševikų atstovai pri
ėmė MacDonaldo pasiūlymą, 
kad apie Rusijos skolas sve
timų šalių piliečiams sovietų 
valdžia padarytų sutartį su 
tais piliečiais arba jų įgalio- 

' tiniais. Tuomet Anglijos 
valdžiai paliktų tiktai 
kusuoti su bolševikais 
nai politinio pobūdžio 
simus.

išdis- 
gry- 

klau-

Sovietų valdžia dabar, 
matyt, rengiasi padaryt ir 
antrą žingsnį tikslu susitai
kyti su kitoms šalims. Iš 
Berlino ateina žinių, .kad 
Rusijos komunistų vadai 
pradėję vesti agitaciją už 
tai, kad skolas užsieniams 
reikėsią atlyginti. Stipriau
sias skolų atmokė j imo šali
ninkas esąs Trockis, kuris 
nesenai vėl sugrįžo Maskvon 
ir ėmė eiti karo ministerio 
pareigas.

Garsus anglų ekonomistas 
John Maynard Keynes, kuris 
yra parašęs keletą veikalų, aš
triai kritikuojančių Versalės

I ta.kos sutartį, randa, kad eks
pertų planas reparacijų klausi
mui išrišti yra geriausias, ko
kį prie dabartinių sąlygų gali
ma pasiūlyti valstybėms.

i Radikaliam žurnale “The 
New Republic” (New Yorke) 
paskelbta ilgas p. Keynes’o ka
belis kuriame ekspertų planas 
nuodugniai išanalizuojama ii 
daroma šitokia išvada:

i “Tas raportas yra puikiau- 
i sias mėginimas iš visų, kokie
j laivo daromi iki šiol, tai ne-
| galiniai problemai išrišti. Ji-
l sai kvėpuoja nauja dvasia ir
i nauja gyvybe. Jisai tveria

bešališkumo atmosferą ir ro
do mokslinį gabumą bei svei
ką žinojimą. Nots jo kalba 
kartais skamba, kaip kalba 
sveiko žmogaus, atsidūrusio 
beprotnamy ir priversto tai 
l:ytis prie jo gyventojų, Ik 11 
ji niekuomet neišeina iš svei
kumo ribų. Nors jisai daro 
komroniisus su negalimu it 
net svarsto negalimus tiks
lus, bet jisai niekuomet ne
daro negalimų pasiūlymų...”

P-as Keynes yra pripažintas, 
kaipo vienas .didžiausiųjų tarp
tautinių finansų žinovų. Jisai 
ėmė griežtai kritikuot Versalės 
sutartį ir jos autorius — Cle- 
menceau, Lloyd George’ą ii 
Wilsoną— dar tuomet, kai nei 
Anglijos, nei Amerikos buržua
zinėje spaudoje niekas nedrįso 
kelti protesto balsą prieš tą 
imperialistines taikos doku 
mentą. Francijos politikieriai 
neapkenčia jo iš visos širdies Į 
Tuo nuostabiaus, kad jisai 
karštai sveikina ekspertų 
portą.

Keynes’o nuomonė yri 
vienas įrodymas to, kad 
ddbairtinės tarptautinės

ties tinkamesnio budo reparaci
jų klausimui išrišti negalima 
tikėtis.

Štai delko ir Anglijos socia
listinė valdžia stoja už eksper
tų plano priėmimą. Komunistai 
mėgina delei to šmeižti ją J»e 
sako jeigu MacDonaldas yra 
socialistas, tai kaip jisai gali su
tikti, kad tarptautinis kapita
las “galutinai pavergtų Vokie
tijos dirbančiąja liaudį?” Tik
renybėje tečiaus tas planas re
paracijų klausimui išspręsti, ku
rį pagamino ekspertai, reškia 
ne didesnį Vokietijos pavergi
mą, kaip franeuzų įsiveržimas 
į Ruhr’o sritį, bet mažesnį. 
Reikia juk skaitytis ne tiktai 
su tuo, kas yra pageidaujama, 
bet ir su esaihomis sąlygomis.

Ką gi siūlo komunistai vie
loje ekspertų plano, kad įvy
kinus susitaikymą tarp Franci
jos ir Vokietijos? Jie 
nesiūlo! Štai, pav. ką 
“Laisvė”:

Nauja karo eksplozija ir nau
jas revoliucijos gaisras pa
baigtų naikinti tas materialus 
gerybes Europoje, kurios dar 
išliko nuo karo ,ir paverstų 
ją viena kapų ir griuvėsių vie-

Siūlydamas šitokią “laim£”, 
tas sudurnavoįjęts '“Laisvės” 
bolševikėlis įsivaizduoja, žino
ma, kad taip išeina “pagal 
Marksą”. Bet su marksizmu 
jo fantazijos neturi nieko ben
dra.

Marksas visų-pirma nebuvo 
fatalistas. Jisai niekuomet ne
įmanė, ]kad tos pragaištingos 
tendencijos, kurios reiškiasi 
kapitalizmo tvarto’n "s^nčios 
nepergalimos; priešingai, jisai 
sakė, kad darbininkai gali jas 
pergalėti, jdigu jie organizuosis 
ir energingai kovos prieš jas. 
Marksas nurodinėjo, kad dar 
kapitalizmo sistemoje proleta
riatas gali ne tiktai sulaikyti 
veikimą tų jėgų, kurios spau
džia darbininkų klasę žemyn, 
bet ir, nežiūrint tų jėgų veiki
mo, kilti augštyn. Ištisi persky
rimai pirmam “Kapitalo” to
me kalba apie tai, kokios mil
žiniškos. naudos turėjo Angli
jos darbininkai iš to, kad tapo 
iškovoti įstatymai, apsaugoj an
tys darbininkus dirbtuvėse.

Ir kaip atskirose šalyse, taip 
ir tarptautiniuose reikaluose 
Marksas skelbė, kad darbinin
kų kova gali atremti tas blo
gybes, kurias gimdo kapitalis
tinio plėtojimosi tendencijos. 
Juk ne kas kitas, kaip tiktai

ra-

dar 
prie 

pade-

Cituojama šitokie godžiai 
iš vienos Trockio kalbos:

“Kol mes gyvename 
tarp buržuazinių kapitali
stinių valstybių, mums 
yra reikalingas jų pasiti
kėjimas. Pasitikėjimą 
įgyti galima ne per pasau
lio revoliuciją arba tre
čiąjį internacionalą, "bet 
užmokant skolas?’
Tas, žinoma, yra tiesa. 

Bet kam tuomet bolševikai 
♦ per šešetą metų kalbėjo 
priešingai ?

nieko 
rašo

Indianos valstijos guber
natorius Warren T. McCray 
tapo nuteistas už pašto nau
dojimą apgavingiem tiks
lams. Jam grasina 5 metą 
kalėjimo bausmė. Teisėjas 
A. B. Anderson, duodamas 
įsakymą tuojaus pasodinti 
gubernatorių į kalėjimą, pa
reiškė, kad jisai dar niekuo
met savo praktikoje nema
tęs tokio žemo prasikaltėlio.

vak

Korupcija Amerikos val
džios įstaigose,- matoma, yra

- “Tarp imperialistinių 
tybių yra tokių pamatinių ir 
nepataisomų politinių ir eko
nominių prieštaravimų, ku
rių nesutaikys joks planas ir 
nepašalins jokios pastangos 
iš pusės valdančiosios kla
sės. Jie turi eksplodnot ir 
tiktai galingas proletarinės 
revoliucijos gaisras išdegins 
juos su visomis šaknimis.”

Priešingumai tarpe imperia
listinių valstybių, girdi, esą ne
sutaikomi; jie būtinai turį 
“eksploduoti”, t. y. iššaukti 
karą. O karas iššauksiąs pro
letarinės “revoliucijos “gaisrą”

Pirmojo Internacionalo mani
festo (1864 m.), kad darbinin
kai visose šalyse turi daryti 
spaudimą į savo valdžias, idant 
privertus jas tarptautiniuose 
santykiuose įvykinti tas pačias 
doros ir teisės taisykles, kurių 
žmonės stengiasi laikytis tar
pusaviniuose santykiuose. 
Marksas nesakė, kad reikia 
laukti karo ir revoliucijos, ne
paisant, kas dedasi kapitalizmo, 
sistemoje!

Komunistai, neva “marksis
tinėmis” frazėmis aiškindami 
reikalingumą atmesti susitai
kymą tarp Francijos ir Vokie
tijos, tarnauja ne darbininkų 
klasei, bet tiktai aršiausiems 
tų dviejų šalių akyplėšoms — 
imperialistams.

Lietuvos, su mažiau svetimo 
gaivalo intekmės. Niekad 
‘Naujienos’ netarė doro žod
žio už teisingą Lietuvių kovą 
su svetimais gaivalais savo 
šalyje. ‘Naujienos’, kaipo in
ternacionalizmo šalininkės, vi
sada pasmerkė Lietuvius už 
pasijudinimą atsikratyt kitų 
intekmių”.
Tai yra nesąmone. Teisingos 

lietuvių kovos su svetimais gai
valais “Naujienos” niekuomet 
nesmerkė; atpenč, jos ne kartą 
smerkė Lietuvos valdžią už tai, 
kad ji negina lietuvių reikalus 
nuo svetimų gaivalų. Pavyz
džiui, jos plačiau, negu kuris ki
tas Amerikos lietuvių laikraš
tis, iškėlė aikštėn, kaip Lietu
vos valdžia pataikavo lenkų są
mokslininkams (“peoviakams”); 
jos griežčiau, negu kiti laikraš
čiai, smerkė Lietuvos valdžią už 
pataikavimą lenkams dvarinin
kams.

Bet teisingas lietuvių reikalų 
gynimas yra vienas daiktas, o 
neteisingas tautinių mažumų 
skriaudimas Lietuvoj yra kitas 
daiktas. “Naujienos” nepritarė 
ir nepritars tiems chuliganams, 
kurie vardan “lietuvystės” mur
zina nelietuviškas krautuvių iš
kabas Kaune, Šiauliuose arba 
Šakiuose; jos nepritarė .ir ne
pritars tiems atžagareiviškiems 
Klaipėdos “netuvninkams”, ku
rie nori atimti rinkimų teisę vo
kiečiams. Nes iškabų murzini- 
mas arba teisių atėmimas. ku
rios nors tautos žmonėms nėra 
teisingas darbas. Mes gi, kaip 
internacionalistai, manome, kad 
tas, kas yra neteisinga, negali 
vesti gerovėn ir tą tautą, kuri 
tuos neteisingus darbus daro.

Kiekvienas, kuris nėra aklas, 
turi tą matyti. Pažiūrėkite į ki
tas tautas: kurios j ų yra labiaus 
gerbiamos ir stipresnės — ar 
tos, kurios engia silpnesniasias 
tautas, ar tos, kurios apseina su 
jomis draugiškai?

Mes nojrftne, kad Lietuva tei
singu apsiėjimu su savo tauti
nėmis mažumomis įgytų jų pa
garbą ir prisirišimą — tuomet 
su jomis nebus, jokio vargo. O 
tokie nacionalistiniai žlibiai, 
kaip “Dirvos^’ redaktorius, ma
no, kad Lietuvojp tautinėms 
mažumoms reikia nuolatos kum
štį kišti? po nosia — idant paro
džius, kad .jos yra “svetimas 
gaivalas”, kuris privalo nusi
lenkti viešpataujančiai tautai.

Nors musų nacionalistai įsi
vaizduoja, kad jie esą gryniau
si “lietuvystės” atstovai, bet jš- 
tiesų jie yra dvasiniai svetimų 
įtakų vergai. Jie pamėgdžioja 
carinės Rusijos “tikruosius, pa
triotus”, dabartinius akyplėšiš- 
kus lenkų nacionalistus (kurie 
smaugia lietuvius Vilniuje), vo
kiečių šovinistus ir kitų tautų 
atžagareivius.

POLITINĖ BYLA. •

NACIONALISTINĖS NESĄ
MONĖS.

“Dirva” dar vis kartoja tų 
begėdišką melą, kad socialistai 
skelbę “nei cento ' Lietuvai”, 
kuomet ji kovojusi už savo ne
priklausomybę. Ji žino gerai, 
kad Lietuvos kovą už • nepri
klausomybę. socialistai rėmė nė 
mažiaus už kitas. sroves. Nuo 
kitų srovių jie skyrėsi tiktai 
tuo, kad jie reikalavo Lietuvai 
ne liktai išorinės, bet ir vidu-

Tiems, kurie 
pavergt, so- 

kad nereikia

jinės laisvės.

to nepaisė. Ir 
Šiandie jie 
klerikalai,

cialistai sakė, 
duot nei cento.

O tautininkai 
ko jie susilaukė?
patys dejuoja, kad 
kurių valdžią jie aklai rėmė, 
apgavo Lietuvos liaudį. Vos 
keletas dienų atgal pačioje 
“Dirvoje” tilpo straipsnis, ku
ris apie tai kalba.

Kitas to laikraščio priekaiš
tas socialistams skamba taip:

“ ‘Naujienos’ prie kiekvie
nos progos pasmerkia Lietu
vius .už jų norėjimą tyresnės

. Seda (Mažeikių aps.) Vasa
rio 15 d. šešių Sediškių, kalti
namų priešvalstybiniu veikimu. 
Kaltinami buvo šie asmenys: 
Valis Žilinskas, Stasys .Kamins
kas, Kazys Dzindzelietas, Juoz. 
Dzindzelietas, Ona Dzindzelie- 
taire ir Antanas Girdenis, visi 
iš Sėdosi miesto. Jie buvo areš
tuoti birželio 20 d. 1921 m. ir 
išsiųsti administraciniu budu į 
Kauno koncentracijos stovyklą, 
ten išbuvę tris mėnesius tapo 
visi pervesti į Kauno Sunkiųjų 
Darbų kalėjimą ir išlaikyti iki 
balandžio 28 d. 1923 m. Taigi 
arešto laikas tęsėsi 22 mėnesius.

Balandžio 28 d. 23 metų jie 
tapo iš kalėjimo paleisti ir eta
po budu pargabenti į Sedą ir 
paduoti milicijos priežiuron iki 
teismui.

Vasario 15 d. įvyko jų 'teis
mas. Šiaulių Apygardos Teis
mas Mažeikiuose juęs visus pa
teisino. Gynė adv. Venclaus- 
kas. Kaltinamieji pateisinti, 
bet ar skundikai atlygins tiems 
žmonėms už jų paneštą vargą ir 
už tuos milžiniškus nuostolius, 
kurie kilo iš priežasties jų areš
to?

GARSINKIT1ES 
NAUJIENOSE

Darbininkų padėtis Sovietų Rusijoj
Rašo A. Jugovas

Nesenai Europos laikraščiuo
se tapo atspausdinta žinios apie 
sovietų Darbo Kodeksą (Lap- 
kritys 1922 m.), nurodančios 
jo progresihpuma, palyginus su 
buržulazinių šalių įstatymda- 
\y,stūmis po diJ ■!'.*/< karo. Bet 
svarbiausia sovietų režime 
ypa’; be yra ta, jog socialisti
niai ir darbininkų įstatymai — 
tiktai programa. Jie daromo 
tik tam, kad pasirodžius, ir 
daugiausiai ką apie juos gali
ma pasakyti, tai kad jie atvaiz
dina įstatymų leidėjų norus. 
Tikrąjį gyvenimą jie mažai te
paliečia.

šiam straipsny mes trumpai 
supažindinsim su tikruoju sto
viu ir dėl bešališkumo imsime 
įrodymus ir faktus tiktai iš so
vietų bendros bei profesines 
spaudos. Teisybė persisunkia 
dargi ii’ per užtvarą monopoli
nės spaudos.

Kaip ir daugumoje šalių, 
svarbiausia nelaimė kabanti ant 
rusų darbininko yra bedarbė. 
Pilietinio karo metu ir sekan
čio po komunizmo 1918—1921 
m.) iš badaujančių miestų išėjo 
į sodžius pas savo pačias, tėvus 
ir vaikus iki 60% darbininkų. 
Bet vos, užėjus naujai ekono
miniai politikai ėmė išlengvo 
kilti pramonė ir prekyba (1923 
m. pramonė vidutiniai pasiekė 
30% prieškarinės), kaip darbi
ninkai būriais traukėsi iš so
džiaus atgal į miestą. Praside
dant 1921 m. pramonija nesu- 
naudoja visų darbininkų jėgų. 
Skaičius bedarbių neperstoja
mai auga. Apie vasario 1 d. 
1923 m. bedarbių skaičius viaoj 
šaly buvo lygus 560 tukst. 
(“Ekonominė Apžvalga”, N 11). 
Išgąsdinti augimu bedar
bių skaičiaus, kurie reika
lauja priderančios jiems, sulig 
kodekso, pašalpos, Darbo Bir
ža ėmė valyti bedarbius nuo 
darbininkiškų elementų”*, spe
kuliantų ir t.t. Tai atlikta labai 
energingai. 1 Taip pav., Mask
voj iš 140 tukst. užregistruotų
jų bedarbių palikta tiktai 35 
tukst.; Petrograde iš 160 tukst. 
—22 tukst. (Melčiuskio prane
šimas, penktam Maskvos pro
fesinių sąjungų suvažiavime, 28 
lapkričio). Prašalinami kaipo 
spekuliantai: bedarbiai, kurie 
prekiauna, kad nenumirti iš 
bado, rdegtukais, obuoliais; 
darbininkė pripuolamai gavusi 
plauti .baltinių ir tt. Vienok ne
žiūrint į “valymą”, — į atsisa
kymą registruoti ieškančių pir
mą sykį darbo**) — skaičius 
užregistruoj amų neperstoj a- 
mai auga pasiekiant 875 tukst. 
(“Ekonominė Apžvalga” N 11). 
Bedarbė yra taip didelė, jog ne
kurtose šakose ji pasiekia mil
žiniškų nuošimčių. Vidutiniai, 
tiktai užsiregistravusių nuo
šimtis lygus 16,5% visų dirban
čių***). Tuom tarpu oficia- 
“kvalifikuoti darbininkai nesi- 
rlegistruoja pilnumoj Darbo 
Biržoj.” (“Darbo Statistika”, 

gruodžio 22 d.) Šį faktą “Dar
bas” skaito tipišku visai Rusi
jai, savo N, iš gegužio m. 25 d. 
1923 m.

Pardavimo kriziš, išsiplati
nęs liepos mėn. po visą Rusiją, 
neuzsibaigė dar iki šiai dienai 
ir buvo priežastim masinio už
darinėjimo ir susiaurinimo pra
monės įmonių. Jis įnešė į be
darbių armiją naują, nepapras
to didžio darbininkų tariiautojų 
bangą.

Kokio didumo yra pašalpa, 
gaunama bedarbių, laimingai

*) Laike karinio komunizmo bur
žuazija tyčia registravos j bedarbių 
skaičių, kad nepriskaitytų jų prie pa-< 
razitinių elementų. Nuo Nepo laikų 
atpuolė šios priedangos reikalingu
mas. * . . «

•**) Atsisakymas registruotis, So
vietų Rusijoj suteikia baisių pasek
mių, ne tiek dėl to, kad netenki pašal
pos —tai menkniekis — bet todėl, kad 
bedarbis negauna darbo, nes Kodek
sas uždraudžia imti darbijinką ne iš 
Biržos.

***) Skaičius darbininkų ir tar
nautojų sausio 1 d. 1928 m.» Rusijoj 
lyginosi 4.577 tukst. (“Ekon. Apžv.” 
N 11). Skaičius darbininkų ir tar
nautoju pramonijoj lyginosi 1,700 tuk. 
(“Darbo Statistika” N 7).
lųs organai atvirai rašo, jog,

užsiregistravusių į Darbo Bir
žą.

Sulig dekretu, pašalpa lygi
nasi % P° I rūšim ir 1/3 po II 
rūšim vidutinio dienos uždarbio. 
Bet finansinis valstybės stovis 
ir bedarbės didumas neleidžia 
išpildyti įstatymo visoj jo pil
numoj. “Darbo Statistika” (N 
7) rašo: “praktikoj pašalpą 
gauna pirmiausiai tik 12—15% 
užregistruotų bedarbių ir antra 
tiek 1/5—1/4 uždaųįiio”. “Pa
šalpa visai nežymi” — nesusi
laiko oficialis organas besušuk
damas.
Pereinama prie darbininko dar
bo sąlygų.

Pereinam prie darbininko 
dąybo sąlygų.

Mokesnis už darbą išskait- 
liuojamas Rusijoj prekiniuose 
“tavoro” rubliuose*) ir sulig 
išleidžiamo indekso, nustatomas 
^>endra sutartim (sutartis tarp 
profesinių organų ir įmonių 
arba darbdavių) ir nei valsty
binėse nei privatinėse įmonėse 
neprivalo būti mažiau valstybės 
nustatyto minimumo.

Kad valstybė paskelbia mini
mumą, nėra blogas dalykas, bet 
praktikoj pasirodė visai prie
šingai: Tasai minimuma's tpks 
nežymus,'jog tik mažina darbo 
užmokesn į. Pav. parėdymas 
Liaud. Darbo Kom. iš gruodžio 
m. 4 d. 23 m. nustato minimu
mą už gruodį —5 červoncų rub
lių dėl 1 juostos; 5 ir 3.5 čer. 
rub. dėl II ir III juostos, t. y. 
nuo 3—4^5 prieškaro rublių.

Ši norma ir badaujančiam yra 
žemiau net minimumo. Dabarti
niu laiku kiek arčiau prie jo yra 
norma sovietų “parijų”; apš- 
vietos darbininkų, medicinos į- 
staigų, meno ir kitų nepelnin
gų įstaigų. Numuša mokesnį 
iki minimumo ir smulkieji, pri
vatiniai pramonininkai. Nors su
lig bendros taisyklės, privati
nių įmonių atlyginimas yra 
aukštesnis negu valstybinių, 
tikrina “Ekonominė Apžvalga” 
N 10. Bendrai gi misoje Rusi
joje pastebimas visuotinas už
darbio pakilimas apie liepos m. 
1923 m. jis pasiekė vidutiniai 
12 prieškarinių rublių, t. y. 
48% vidutinio prieškarinio di
džio (“Ekonominė’ Apžvalga” N 
189). Nekuriose šakose jis žy
miai didesnis, pav. maisto 87 % ; 
chemijos 61.8%; metalinėj 41.- 
5% (Darbo Statistika N 7.)

Jeigu paimti domėn, kad Ru
sijoj, kaip yra visų pastebima, 
jaučiasi pakilimas kainų ant 
prekių, net ir auksu matuojant, 
vidutiniai 2, 3 kartus, tas bus 
aišku, kad ištikrųjų rusų darbi
ninkų uždarbis nėra didelis.

Bet rusų darbininko nelaimė 
yra tame, kad jis faktinai ne
gauna ūžmokesnio dargi iš pa
žymėtoj sutarty kiekybėj.

90% visų įmonių priklauso 
valstybei. Valstybė biedna, į- 
plaukos renkamos blogai ir ne- 
užmokėjimas darbininkams al
gų laiku, pasidarė paprastas 
apsireiškimas. Vandens kelių 
darbininkams alga vidutiniai 
sulaikyta ant IV2 mėn. (“Prav- 
da”, 15-X). Donbasso kasyklų 
darbininkams už rugpiutį už
mokėjo lapkričio m. 23 d., už 
lapkritį —22 gruodžio (“Prav- 
da”, 22-XlI)w Metalo darbinin
kams Urale sulaikė už 2 mėn.

*) Šiuo laiku aptariamas klausimas 
permainyti apmokejmo sistemą iš 
“prekių” į “červoncus” (pastovią va
liutą). Kai kur tas vykdoma, bet iš
šaukia didelj darbininkų nepatenkini
mą, nes permainant “červoncai” yra 
pigesni nuo 30—50%. V. C. K., nuo 
15 gruodžio sulaikė ūžmokesnio keiti- 
nčjimą.

(Bus daugiau)

Leo Shvegzda
(Real Estate) . \

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

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

ANT NAUDOS. >

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 3510 SI., GhiCliO 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
h Parduodam Laivakortes.

K. GUGISi
ADVOKATAS i

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Roo® 111-7 ! ? 

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo klotai j 

8323 So. Halsted St. 
Tek: Boelevard 1319

Valandos: nuo 6 iki 8 v. t. kiek J 
vieną vakarą, iiskyrua ketverge. | 

Ne<HUioml« nuo 9 ik! 12 ryto.

JOHN KUCHINSK^VS <
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Leavitt Si.
Tslephonaa CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirbs, visokius Dokumentu.*,, 
perkant arba pardnodant Lotus, f 
Namus. Fermas ir Biznius. Skoli
ni’ Pinigus ant pirmo morgiči&us « 

lengvomis iilygomis. J 
l--------------------------------------------------- j

, r—.............................  ,

Tai Dearbom 9057

A. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyh
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. Waskington & Clark

Narr.na Tel.i Eyde Perk 889S

M I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byles visuose Teismuose, Egtaml- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardnvijno Dokumentus -ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
11OUM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Teiefonnn Handolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street

, Telefonas Otonai 1667.
- ----------

S. W. B ANĖS, Advokate 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Rcom 909 Chicago Trust Building 
76 We»t Monroe Street, Ckicagu 

Telephone Randolph 2900 
Rcz. 3203 So. Halsted SS.

Yardfl 1015. ( ” Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. VVA1TCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tei.s Pullman 6877.
—..........— ___ r

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Į Ofisas:
(i 911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200 S

į Cicero Panedėlio vak.
č 1314 S. Cicero Av. T.Cięero 5036 Į 

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

Į'■■■"' — ------------

v. w. Rutkauskas] 
Advokatas

2» Su. La Šalie St. Kuom 539 
Tel. Central 6390 

Valu 3223 S. Ebtated St., Chieag*.
Tel. V ardą 4681 ’------- .,--- ......... ...,

J. BUCERZAN 1
\ ADVOKATAS

Notary Public 
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apiildymo įrenginiai 
Olselio kalnėnas visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBlNG AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymgrket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III. I

— "ni-Birrm-irnirnr-~~~i iriu— - ......................... -- jrfff
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GATVEKARIS SUTRAIŠKĖ 
MERGAITE.

12-kos metų mergaitė išbuvo 
prislėgta per pusę valandos po 
strytkario ratais, ties VVallace ir 
32 gat. Apie atsitikimo vietą 
susirinko kokie penki šimtai 
žmonių, bet negalėjo suteikti jo
kios pagelbos.

Pagalios atvyko gelbėtojai. 
Kad išimti mergaitę iš po slryt- 
kąrio turėjo 
mės.

Mergaitė 
Green, 3333 
traukus i

jį pakelti nuo žc-

yra Genevaitė 
Wallace str. Iš- 

po ratų dar buvo gy
va ir sumoninga. Nugabenus
Šv. Povilo ligoninėn atrasta, kad 
jos galvelės kaulas yra įlaužtas, 
sutrupintas petys ir rankos 
kaulas. Jos padėtis kritiška.

PADĖJO PO BAUSME Už ŠAU
KIMĄ TELEFONU TRI

JOSE Iš RYTO.

Teisėjas Curran užvakar už
dėjo bausmę M. Frantz, 694(1 
Carnell avė. už telefonavimą 
kas rytą- savo kaimynui 3-čią 
valanda.

Kaimyno sūnūs buvęs pasi
skolinęs it Frantz’o kelis dole
rius ir išvažiavęs neatsiteisęs, 
už tai jis ir “batįeriojęs” tėvą.

Teisėjas uždraudė tokius špo
sus krėsti.

DIDELIS SKANDALAS ELEK
TROS DARBININKŲ 

UNIJOJE.

Užvakar elektros darbininkų 
unijos susirinkime iškilo didelis 
skandalas: nežine dėl kokios 
priežasties susišaudė darbinin
kai ir tame kare vienas liko už
muštas, kitas mirė vėliaus, o ki
ti 7 tik sužeisti.

VAKAR PALAIDOJO PASKU
TINI ŽUVUSĮ GAISRININKĄ.

Daugiau, kaip 100 gaisrininkų 
dalyvavo laidotuvėse paskutinio
jo iš žuvusių draugų sugriuvus 
gesinant Curran Hali. Laidotu
vės įvyko su didžiausiomis iškil
mėmis.

Moteris nutroško gazu.
Auna Kudlova, 50 metų mer

gina, 1814 Thomas str., sekma
dieny rasta nutroškusi gazu. To 
priežastis buvo katilas, kuris 
užviręs užgesino gazą ir nutroš
ko, tur Uit užmigusi moteris.

Calumet ežere rado vyro lavoną.
Sekmadieny, Calumet ežere, 

ties 11-ta ir Calumet Avė. rasta 
žmogaus lavonas, kuris mano
ma buvo nužudytas ir įmestas j 
apie mėnuo atgal. Vytas 
atrodo apie 30 metų amžiaus.

Susirgo bevalgydamas — mirė.
Samuel Conrad, 38 metų, 

3521 VVilton avė., bevalgyda
mas pietus restaurane, urnai su
sirgo ir nugabentas Lake view 
ligoninėn mirė. — Priežastis — 
kraujapludis ant smagenų.

Lietuviu Rateliuose

Apvaikščiokim Pirmą 
Dieną Gegužes

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštuntas Rajonas rengia didelį 
susirinkimą, kad paminėjus 
firmą dieną gegužės šventės, 
kurią viso pasaulio susipratę 
darbininkai išvenčia įvairiais 
budais. Vienur rengia demonst
racijas, kitur taip masinius 
sTinkinius, kuriuose esti 
kalbami darbininkų klasės 
kalai.

Kadangi pirmoj dienoj
p ūžės rengia įvairios darbinin
kiškos organizacijos masinius 
s isirinkimus, kuriuose daug 
iv lietuvių darbininkų dalyvau
ju., tai LSS VIII Rajonas ren-

su- 
ap- 
rei-

ge-

dieną gegužės, tai yra penkta
dienio vakare, Mildos svetainė
je, 3142 iSo. Halsted St. (Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
visiems liuesą.

Tame susirinkime kalbės ge- 
:r i žinomi darbininkų klasės 
, ir socialistų darbuotojai, kaip 
■ hi D r. A. Montvidas ir Naujie- 
i nu redaktorius d. P. Grigaitis. 
Apart to dar bus gražus mu- 
zi kalis programas, kuriame 
dalyvaus Pirmyn mišrus cho
ras, P. Sarpaliaus vedamas ir
North Sidės^ Bijūnėlio draugi
os nariai, B. Briedžiutė, S. 
\ i liūtė ir J. Spetyla. Kiek gir
dėjau, tai šie Bijūnėlio draugi
jėlės nariai labai gabus, tai 

' Vekvienam bus malonu pasi- 
k ausyli choro gražių da'inų ir

Taigi, lietuviai darbininkai, 
apvaikščioki'm gegužinę šventę! 
Susirink i m į vieną didelį būrį 
ir dalinkimės mintimis vieni 
s i kitais! Atminkim, jog tai 
vienintelė darbininkų šventė 
yra pirmoji gegužės, todėl visi

—Antanėlis.

Kas dedasi Roselande
Kaip komunistai bando apgauti 

draugijas su suvėluotu pro
testo mitingu.

Štai dar ką man pasakojo ma
no pažystamas senas roselan- 
d ietis.

> — Mes rengiame protesto mi
tingą, — tarė jiij man lig ir ap
sivylęs.

— Prieš ką, prieš Martyną ir 
Zonę? — paklausiau aš nesu
prasdamas kame dalykas ir vis 
d ir galvodamas apie “nesuspli- 
tinamą” Roselando burdingie- 
riaus ir gaspadinės balsą.

— Ne, ne, — pasiskubino jis 
man atsakyti. — Mes rengiame 
protestą prieš Johnsono bilių, 
prieš ateivybės suvaržymą.'

Kaip tai, dar tik dabar? 
— nusistebėjau aš, žinodamas 
kad atstovų butas tą bilių jau 
priėmė ir kad protestas dabar 
jau nebeturi didelės reikšmės.

*— Taip, tik dabar. Mat kaip 
su tuo protestu išėjo. Kada at
eivybės varžymo klausimas ta
po pakeltas spaudoje, vietos 
draugijos irgi sujudo. Gedimino 
ir Vytauto draugijos išrinko de
legatus surengti protesto\ mitin
gą. Prie jų prisidėjo ir bolševi
kų kuopos. Tie delegatai išrin-

Areštavo keturis dėl tvirkavimo
'Viena moteris juoduke ir 

trys balti vyrai areštuoti anksti 
sekmadienio ryte, už tvirkavi- 
mą. Juos areštavo Maxwell[ko komitetą, pagamino atsišau-
stoties policija 514 Liberty St. kimą ir išsiuntinėjo jį kitoms

draugijoms ir pakvietė juos su- stengėsi rodytis 
sirinkti kovo 24 d. išrinkti nuo
latinį, komitetą surengimui pro
testo mitingo.

Paskirtą dieną susirinkimas 
įvyko, dalyvavo daugelio drau
gijų delegatai ir valdybos, buvo 
delegatų net iš West Pullmano. 
Tapo nutarta rengti protesto 
mitingą ir išrinkta komitetą. 
Ir štai dabar tas komitetas pa^ 
skelbė, kad protesto mitingas 
yra rengiamas tik gegužės 4 d., 
kada atstovų butas Johnsono bi- 
lių jau priėmė.

— Ar supranti kas čia yra 
daroma? — urnai paklausė ma
no pažystamas.

Nieko neatsakiau, nesupras
damas visų Roselando gudrybių, 
tad mano pažystamasis pasisku
bino išaiškinti.

— Musų bolševikai savo vi
sokiais garsinimais ir žadėji
mais yra taip suvytę publiką, 
kad toji atsuko jiems savo nu
garą ir nebeklauso jokių jų gar
sinimų ir žadėjimų. Tad dabar 

i jei pasitaiko kokis viešas -veiki- 
jmas, tai bolševikai lenda prie 
jo, kaip smala prie drabužio, 
kad kaip nors prisiplakus prie 
publikos. Tai ir dabar jiems vi
sai nerūpėjo Johnsono bilius, 
bet jie tik stengėsi pasinaudo
ti proga paskleisti propagandą 
ir įkišti savo kalbėtoją, teisin
giau sakant kokį keikūną. Jie

gerais ir net 
balsavo ir už ne savo plauko 
žmones, o saldžiai kalbėjo, kad 
tas mitingas turi būti beparty- 
viškas. Be to jie tame kovo 24 
d. susirinkime siūlė, kad protes
to mitingo išlaidos butų padeng
tos proporcionaliai tarp visų pri
siuntusių delegatus draugijų, 
delegatai tą siūlymą, atmetė ir 
nutarė lėšų padengimui rinkti 
aukas. Jei butų buvę nutarta ki
taip, tai kokis žaldokas butų tu
rėjęs progos prašyti aukų Lie
tuvos kaliniams ar kokiam ki
tam skambaus vardo tikslui.

Publikos patraukimui jie gar
sina, kad yra pakviesti keturių 
sriovių kalbėtojai, reiškia bolše
vikų, socialistų, tautininkų ir 
katalikų. Pakviesti, žinoma, yra 
lengva, bet jie visai neskelbia 
kokie kalbėtojai yra apsiėmę, 
nes su komunistais niekas ne
nori susidėti. O ant galo kas ga- k 
Ii užtikrinti, kad komunistai 
tikrai kvietė kitų sriovių kalbė
tojus? Jiems jie nereikalingi, o 
skelbti gi viską galima.

. Kaip jau sakiau, musų komu
nistams visai nerupi protestas 
prieš Johnsono bilių. Jiems ru
pi tik publiką sutraukti. Jeigu 
jiems tai butų rūpėję, tai jie bu
tų darę kitaip. Dabar gi nuo ko
vo 24 d. jie rado progą sureng-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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COACS PUT OFTHE BEATEN P-ATH

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

PUIKUS VELOUR SVEČIU KAMBARIO SETAS

Ekstra dideli šmotai su plačiomis sėdynėmis i\’ augštais užpakaliais, 
puikiai išmarginti fremai, platus antramščiai, springsai ir vyebbing 
papėde. Nachman liuosos paduškaitės, gerai apsiūti su augštos ruo
šies velour. Tai yra nepaprasta vertei ir suteiks jums geriausįpa- 
tarnavimą. Specialiai apkainuota. Davenport A 75
ir žemas klėslas. 4* n ■ w

Wing krėslas $57.50 ekstar Lengvais išmokėjimais

Grojiklis Pianas
' - .Į^į Middleton & Sons

XX-. ‘rh Galite nusipirkti tiktai už $3 į savai-
y.f. --j tę. Dešimties metų garantija. 1 ui-

kas mahogany užbaigimas, naujau- 
j ~m I i sios grojimo akcijos, tikro cooper-

j ' Į | r vvound basines strunos. Darbas ir
| 'LrAVV____ '--Hk 1 nvaterijolas pilnai C

J garantuotas
Nlj j savaitę

DYKAI Mahogany benčius. velour uždangalas ir 20 su- vardais rolių, 
lengvais išmokėjimais. Be palūkanų.

S1S„ mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

y trupučio.

BAMBINO
Ifeg. S' V* 1>at‘ B,Ure’

[7 Matai ką jis daro!
I ff JjKri ., Palauk, kuomet jį sugaus motina!. uomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
Jr mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 

kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

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

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!

Kaina 35c. 
aptiekose

Į* F. AP. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

‘*.!s VVąs Mot in a Good tiumor

-£?>>/ Tiai6C>~ THĄT »*</)& 
Z) 7£/?/?/Ox'E’ Kcjul. Th '

Jbr Economical Transportation
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Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį?

Jeigu jus esate viena iš tų kelių šeiriiynų, kurios dar 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
Žema kaina ir modemiški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukoinis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. * Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš
tiktųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvienų pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite vJsų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokių sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimų ir mes sakome tų tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos f. 6. b. Flint, Michigan.
$490 Superior Scdan 

495 ‘ ~
640 
725

Hm on all Cloted Modela

Superior Roadtter . .
Superior Touring . , 
Superior Utility Coupe . 
Superior 4-Paaa. Coupe .

Fiaher

Chevrolet Motor^ompany, ‘Detroit, Michigan
Division of Qtncral Motor*. Corporation

Qupcrior ocaan . . . $795
Superior Cotnmerclal Chasala 395
Superior Light Deliverv . . 495
Udlity Expr«as Truck Chauia 550

“ŪOPRODUCTD" KOMBINACIJOS DURYS
Lengvai permainomos wonder durys

No. D-286

Vasarinės ir žieminės 
durys.

Kaip tik sykį įdėsite sto
vės visą laiką.

Padarytos iš baltos pi
ne, V/s colio storumo. Sty- 
liai pilni 4 colių platumo. 
Audros sekcija stiklinė 
(stiklas sudėtas su medi
niais sulaikymais). Dvy
liką mesh juodo drato sie
telių sekcija. Viena eilė 
pilkos malevos. Atidary
mas durų atimamas yra 
43% colių augščio.

Miera kombinacijos durų 
.............. 2- 8^x6- !P/2 ... 
.............. 2- 8%x7-T%^. 
...............  2-10’/2x6- (P/2 ... 
...............  2-101/2x6-111/2 .. 
...............  2-101/2x7- ll/2 .. 
...............  3- 0y2x6- 9% ... 
.............. 3- oy2x7- iy2 ...

Kaina su stiklais
............. ....... $6.95
..... :.............. 7.50
..................... 7.75
..... z........ ..... 8.00
..................... 8.50
..................... 8.75
............... ..... 8:95

Miera durų 
2- 8x6- 8 .. 
2- 8x7- 0 .. 
2-10x6- 8 .. 
2-10x6-10 ..
2- 10x7- 0 ..
3- 0x6- ..
3- 0x7- 0 ..

Specialė pastaba. Kiekvienos durys su patentuotais užkabini- 
mais. Audros sekciją galima lengvai atimti ir sietelių sekciją jde- .
dama be išėjimo lauk. Mes parduodame specialias geležis dėl paka
binimo durų. Paprašykit, kad parodytumčm. Mes rekomenduojame 
stylių No. D-286, iš užpakalio, porčiij ir šoninių durų.

Douglas Garantuoti Mediniai Produktai

Douglas Products Manufacturing Go. i
2510-16 Archer Avenue, Tel, Victory 6545 ■

ELEKTRA
ftvies< ir pajiegą suvedamo i eonus ir naujus namus, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St.. TeLBoulevard 7101, 1892. Chicago.

Garsinkitės Naujienose
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Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS

3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663,

Trumpiausias kelias į visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxie 
“Kesolute”, “Keiiance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški . laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos. t
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitos.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted S< Chicago, UI,

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomos nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Akinių prftaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, ’ambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom j uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So, Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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.

CUICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

t torių.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ti protesto mitingą tik gegužės 
4 d., kada atstovu butas tą bi
lių jau priėmė, o ir senatas tur
būt jau bus spėjęs priimti (jau 
priėmė ir senatas. — Rcport.). 
Bet ir čia y,ra komunistų gud
rumo. Jei kongresas iki tos die
nos bilių bus priėmęs, tai komu
nistams bus dar gerjau. Jiems 
nebereikės daugiau “klapatytis” 
apie tą bilių, bet turės pilniau
sią laisvę per visą vakarą pliauk
šti kas tik jiems tinka, girti sa
vo nusibankrutijusi komunizmą, 
o gal ir pavaryti agitaciją už re- 
publikoną La Follette.

— Turbūt didesniu veidmai
nių ir begėdžių, kaip lie Mask
vos agentai, nėra visame sviete. 
Jie netik publiką, bet ir drau
gijas bando apgauti, — užbai
gė pasakojimą mano pažysta
mas, senas rosdlandietis.

Mudu atsisveikinome ir išsi- 
skirėme. Bet man nenoromis lin
do i galvą klausimas: Kodėl 
rimti roselandiečiai duodasi sa
ve klaidinti saujalei komu
nistų? Juk roselandiečiai dar tik 
keli metai atgal mokėjo taip 
rimtai ir sutartinai veikti, o da
bar viską užleido komunistams 
ir leidžia jiems tyčiotis iš jųjų. 
Kas pasidarė su senuoju Kose- 
landu ?

— Reporteris.

North Side
Rubsiuvių unijos 269 skyriaus 

diskusijos.

Balandžio 18 d., unijos sve
tainėje, Rubsiuvių Unijos 269 
skyrius buvo surengęs ^disku
sijas. Tema buvo: “Ar dabar 
yra reikalinga amatinės darbi
ninkų unijos? Ir kurios geres
nes: amatinės ar industrinės?“ 

įžanginę diskusijų kalbą pa
sakė Dr. A. Montvidas. Jis kal
bėjo 20 minučių, nurodinėda
mas kad darbininkams reikia 
organizuotis kaip į ekonomines 
darbininkų organizacijas, taip 
ir į politines. Keikia sujungto
mis jėgomis vesti neatlaidžią 
kovą su kapitalistų klase; rei
kia gaivinti darbininkų vieny
bę, o ne skaldyti. Skaidymasis, 
sako jis, pagelbsti tik kapita
listams, o darbininkams vien 
tik Blėdį atneša. Reikia, sako, 
šviestis, lavintis, nes tik ap
šviesti darbininkai moka vie
nybę vykdinti, darbininkų rei
kalus suprasti, apginti ir page
rinti.

Toliairs daktaras nurodė, 
kad A. I). Federacijos prezi
dentas S. (lompersas jau neat
sakąs šių dienų darbininkų 
dvasiai ir jų reikalavimams. 
Bet jei darbininkai skiriasi sau 
tokį vadą, tai reiškia,' kad di
džiuma darbininkų dar tebėra 
konservatyviški ir protauja se
noviškai. Radikalizmas jiems 
yra svetimas.

Dr. Montvido kalba buvo 
rimta ir pamokinanti.

Antras kalbėjo Vešis. Jis 
smerkė Gom persą, o gyrė ir 
piršo Fosterį.

Trečias kalbėjo K. Semaška, 
moksleivis. Jis įrodinėjo, kad 
bile unija yra geras dalykas 
darbininkams, nes jie prigulė
dami prie unijos 'išmoksta da
lyvauti sueigose ir įgauna 
daugiau supratimo apie darbi
ninkų reikalus. Jis prirodinėjo 
iš istorijos, kad civilizacijai 
dar visai žemai stovint jau bu
vę darbininkų susivienijimai 
su lyg tų laikų reikalavimais. 
Bet •tai buvę neskaitlingi ir 
nepanašus į šių dienų unijas.

Dar buvo keletas diskusantų, 
bet jie visi tik savo nuomones 
pasakė, o ne prie temos disku- 
savo. Temos, galima sakyti ne
silaikė nė vienas diskusantas.

Kas link amatinių unijų, rei
kia pasakyti, kad jos jau atgy
veno savo dienas ir .dabar yra 
nereikalingos ir nepraktiškos.

Paimkim kriaučius. Vieno 
švarko pasiuvimas yra padaly
tas | kelis dešimts dalių-šakų. 
Jei kiekvienos darbo šakos bu
tų atskira darbininkų unija, 

tai butų didžiausių keblumų 
kaip darbininkams, taip ir in
dustrijai. O blogiausia tai * bu
tų streiko metu. Industrinės 
darbininkų unijos dėlto geriau 
atsako, negu amatinės.

Rubsiuvyklos Kriaučius.

Brighton Park
Lietuvių Keistučio Pašelpinis 

Kliubas neteko sekretoriaus 
Kazimiero Prascevčios.

Netikėtai pasigriebė mirtis 
ir jo daugiau nematysime. 28 
d. šio mėnesio palaidotas tapo 
a. a. Kaz. Prascevčia, 31 metų 
amžiaus, vedęs; paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį, 2 brolius ir 
dvi seseris ir vieną seserį Lie
tuvoj. Paėjo iš Panevėžio aps., 
Upitės parapijos, Rajūnų kai
mo. Amerikoj išgyveno apie 15 
metų. Buvo darbštus viešųjų 
darbų veikėjas. Per ilgą laiką 
buvo narys Keistučio Pašelpi
mo Kliubo. Paskutinėse die
nose buvo nutarimų sekreto
rius ir komisijoje parašymui 
naujos konstitucijos. Dar ir 
kitose draugijose prigulėjo. 
Buvo rimto budo ir visiems 
draugiškas.

Palaidotas liko su (bažnyti
nėmis apeigomis St. Kazimiero 
kapinėse. Laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių. Vainikų bu
vo gražių net devyni su se
kančiais užrašais:

1. Mylimajam — brolienė.
2. Eldon Local 592 B. B. C. 

oi A.
3. Drg. Kaz. už pasidarbavi

mą L. Keistučio Kliubas.
I. Del mylimo vyro.

5. DU mylimo brolio.
(>. Del mylimo brolio.
7. God Father.
8. Employe-rs of' C. K. A. 

Codch Yard.
Devinto užrašo nepalėmijau. 

Visi vainikai buvo gražus, bet 
I Keistučio Pašelpinio Kliubo ir 
Employcrs of C. K. A. Coach 
Yard, tai visus stebino gyvų 
gėlių gražumu. Pirmininkas J. 
Aleksandravičių ir kiti kliubo 
nariai patarnavo grabo neši
me.

Velionis darbavietėje liko 
suvažinėtas trūkio.

ILiai būna tau, Kazimierai, 
ramu šaltoj žemelėj ilsėtis, o 
tavo rimtą draugijinį darbą 
mes užėmę dirbsime.

Keistučio Pašelpinio Kliubo 
korespondentas W. StrYgas

MARIJAMPOLĖS MOKINIŲ 
GIMNAZIJOS DIRBINIŲ 

PARODA. DAR TĘSIS

Kas dar nėra atlankęs Mari
jampolės Gimnazijos mokinių 
išdirbinių* parodos dar gali at
lankyti. Paroda yra atdara kas
dien nuo 6 iki 10 vai. vakare, 
Raymond Chapely, 831 W. 31st 
Street.

Tai yra paroda rengiama kal
bamos gimnazijos naudai.

APIE KĄ KALBAMA.

Be reikalo tarnystė. Malonė pa
didėjo. Mokinasi lietuviškai.

žmonės kalba, kad Naujie
nos pamylėjusios bolševikus. 
Tai esą todėl, kad jų vakarus 
ir .koncertus garsina net dova
nai.

Naujienose Nr. 86, Chicagos 
žiniose jie paskaitė “Didelis 
Rusų koncertas,“ kuriame da
lyvauja: Ivan Dncproff, Ivan 
Stašenko, Minia Isaeva ir 100 
balsų choras. Žmonės susido
mėjo. Nuvažiavę į Orchestra 
Hali ir patyrę, kad buvo bol
ševikų koncertas, kuriame net 
buvo prakalbos žydų ir ’ anglų 
kalbose. Buvo agituojama ir 
giriama Amerikos “Darbiu in
kų Partija.’’

Žmonės tapo suviilti: vietoje 
pasiklausyti dainų, turėjo klau
sytis žydiškų prakalbų ir rem
ti savo priešus pinigiškai. 

. * * ♦
Japonai užsiinteresavo lietu

vių kalba. Jie pradės mokintis 
Hetuyiškai. Teisdarystės de-. 
partamentas, Kyoto Imperini 
ujiilversiitetas plirko iš Aušros

knygyno knygų, žodynų. Ar 
nepradės jie emigruoti į Lietu
vą, kuomet jų neleidžiama 
Amerikon. Jie “subytins“ ir 
kai kuriuos musų tautiečius, 
kurie gėdinasi lietuviškai kal
bėti.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų laivakorčių sky

riaus patarnavimą Povilas Jaka- 
vičia sėdo ant New York Cent
ral traukinio, Balandžio 29 d., 
5 vai. vakare, pribus Chicagon 
šiandie apie 6 vai. vakare ant 
La Šalie St. stoties.

Važiuoja pas savo gimines 
Joną Skupą ir Apo'l. Vingrį, 
3336 Lowe Avė., Chicago.

Atsiimkit laiškus iš Pašto ) *
Šie laiškai yra atėję iš EurO' 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausi j j paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertiseė 
vVinck>w” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

303 Balcunui Jonui
505 Bangas Math
506 Benis M.
507 Benkiene Jozupa
508 Bikin Stanislava
510 Bliedis Adolph
512 Blazis Peter
513 Blausdis Jonas
518 Bulaga Barbara
523 Daracunas T.
529 Dvolis Jonas
546 Grabis Martin
558 Jozoitis M. E.
559 Jurgaičiui Stasini
560 Juškevičienei Onai
561 Jurevičiene Teopile
564 Klezevicius Sinianas
565 Kumbine Petroųele
566 Kiskunos Jozapas .
576 Laukas Magda
579 Lichus Juzapas
595 Norkui Antanui 
607 Rėkus Dominik 
613 Rudauskas M.
615 Sargis Gabriel*
616 Saviskiane Mrs. Julia 
629 Sveikauska M.
633 Urbonaite Ana
634 Vaisins Justin

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.

Todėl, kurie dar neišpildėte 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsi- 
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 Naujienoj 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 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

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

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

PASARGA.
BE SIGA ILSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujiemp darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis supriduoda- 
'Dfiis apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai. apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka te Ine jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Pranešimai
...............""I H . ........... —i

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

ar kviečia.
Didelis Gegužinis 

Apvaikščiojimas
Rengia 

Socialistų Partija
Ketverge, Gegužės 1, 1924 

8 vai. vakare
Douglas Park Auditorium 

Kedzie ir Ogden Avė.

Kalbės
George R. Kirkpatrick 

ir kiti kalbėtojai

Bus puikus muzikais programas 
įžanga dykai.

Kviečia visus darbininkus at
silankyti.

Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolorj-lritM, nei 
nepatSmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Garfield Parko vaikų draugijėles 
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 sekančių 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir’ rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

Jaunosios Birutes muzikos ir dainų 
pamokos įvyks trečiadienį, balandžio 
30 d., 7:30 vai. vakare Mark White 
Sųuare didžiojoj svetainėj.

Valdyba.

Brighton Park. — Ateities žiedo V. 
Draugijos tėvų susirinkimas Mc- 
Kinley Parko svetainėj, įvyks bal. 30 
d., 8 vai. vakare. Visi tėvai ir mo
tinos bukite ant susirinkimo, nes tu
rime labai svarbius dalykus aptarti.

— Valdyba.

Pranešimas Bridgeportb Lietuviams.
Visi norinti £,ąųti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j 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 “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygyrfui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulcvard 9663.

Melrose Park. — Pranešimas Var
totojų Bendrovės nariams. Bendro
vės sankrova tapo parduota ir gegu
žės 1 d., 8 v. v., prie 23 ir LaUe gat
vių, bus visų šėrininkų susirinkimas, 
kuriame bus paaiškinta kodėl direk
toriai pardavė sankrovą, kaip parda
vė ir kas bus daroma toliau. Šėrinin- 
kamvs dar nebus išmokama susirinki
me, kadangi nėra atgautos visos sko
los ir dar nežinia kiek galima bus 
gauti už Šerą.

. — Ig. Rudzinskas.

Roselnd. — Lietuvių Amerikos Pi
liečių Politiško Kliubo, pilietybes mo
kykla buvo pertraukta porai savaičių 
laike švenčių. Bet ateinantį ketvir
tadienį, gegužės 1 d., vėl bus laikoma 
ir nuo tada vėl bus mokinama pilie
tybės kas ketvirtadienio vakarą Stru
milos svetainėj. Norintieji mokin
tis malonėkit susirinkti.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, geg. 2 d., 8 
vai. vak., Raymond Chapel svetainėje 
(816 W. 31 St.).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug reikalų svarstyti.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
“PAJIEŠKAU savo dėdės, KJemcn 

so Kazakevičiaus, kursai gyveno So. 
Chicago, III iv užsiiminėjo kaipo ar 
tįstas cirkuose. Kas apie jį žino arba 
jis pat tegul atsišaukia ant šito ant 
rašo: Alfonsas Vaitekūnas, c/o Kas 
tantas Norkus, Laisvės Alėja 9, Kart 
nas, Lithuania.”

Alfonsas Vaitekūnas, 16 m., sūnūs 
Vinco ir Onos Vaitekūnų, gimęs Ry
goje. 1917 metuose, laike Vokiečių 
ėjimo ant Rygos ..tėvai bėgo j Rusiją, 
per sumišimą Alfonsas būdamas 
tuomkart 9 metų, »— atsiskyrė nuo 
tėvų ir liko Rygoje, buvo paimtas į 
prieglaudą kur išbuvo 13 mėnesių bu
vo' išleistas iš prieglaudos ir tarnavo 
5% metų Šiaulių apskrityj pas ūkinin
kus, dabar yra priimtas per Juozą Za 
bulionj už mokinį batų siūti prie Ka
ro Mokyklos Kaune.

JIESKO PARTNERIŲ
J IEŠKAU partnerio prie baker- 

nės biznio, su visais įrengimais ir 
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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 7282._________
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

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

J BERT PICK & COMPANY 
Ž08-224 W. Randolph St.,

Chicago, III. >
’lauskič Mr. M. J. Miller

‘ STOGDENGYSTE-
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinktij. įstaiga 84 metų senumo. Di- 
dih.usia ir geriausia stogų dengimo 
>udga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunnę 
koofing Co., 3411-13 Ogden Ave.> 
Phone Laivvndale 0114.

IŠREIIOAVOJIMUI ~
PARENDAVOJIMUI 5 kamb. 

flatas ant 2 aukšto, elektra, va
nos ir kiti paskiausios matos pa
gerinimai. Renda $32 per mė
nesį, Brighton Park apielinkėje.

2818 So. 39 Place

REIKIA DARBININKįU
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS apysenis žmo 
gus, kuris negal sunkaus darbo 
dirbti fabrike, darbas pašlavi
nėti ir lovas pataisyti, neturi būt 
girtuoklis. Valgis, kambarys ir 
mokestis, 1606 So. Halsted St.

REIKIA jaunų vyrų salesma- 
nų, kurie kalba lietuviškai ir 
lenkiškai.

JACOBSON
3002 W. 59 St.

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta gerai savo darbą ir kuris kal
ba lietuviškai ir angliškai. Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite
4622 So. Ashland Avė. 

Tol. Boulevard 9126-

REIKALINGAS janitorius už pa- 
gelbininką, nevedęs, senyvas žmogus, 
darbas geras ir lengvas. Turi būt 
ne girtuoklis.

Atsišaukite
6402 S. Maryland Avė.

Fairfax 4899

REIKALINGAS VIRĖJAS 
(Cook) į.restaurantą. Turi bū
ti patyręs savo amate.

Kreipkitės
4648 So. Western Avė.

REIKIA — '
Gerai patyrusio’ nuolatinio 

barberio.
Atsišaukite

4047 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, 1922 

metų, kainavo $2000. parduosiu už 
$350. Norinti pirkti matykite. Šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai, per
taisytas. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju j kitą miestą.

2423 W. 46 St.

PARDAVIMUI 2 automobiliai, 
Hudson, 1923 modelio ir Mormon, 
1922 modelio. Visi geri. Pirmas pa
siūlymas nupirks. . Šiandien paskuti
nė diena pardavimui.

Kreipkitės
8300 So. Union Avė. 

_________ po 5 vai, vakare

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai: 2

pečiai, verdamas ir šildomas kie
toms anglims ir frontines trijų 
šmotų setas, viena 'lova. Charly 
Didkus, 3730 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ~
DELIKATESEN, cigarų, saldainių, 

Ice creamo ir visos apielinkės krau
tuvė. labai tirštai apgytentoj West 
Sides apielinkėj, įsteigta per daug 
metų, daromas didelis biznis, rendos 
$35, 3 gyvenimui kambariai, daug 
stako, parduodu, nes einu j didesnį 
biznį, viską parduosiu už $1,200. Tas 
yra tikras bargenas.

Atsišaukite tuojau.
2441 Van Buren St.

Kampas Stanley Terrace, vienas blo
kas nuo Western Avė,

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė su namu, 

4 gražus gyvenimui kambariai, va
lia, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Nevvbarry Avė. Pardavimo 
priežastis — liga, šaukite telefonu 
Canal 3731

PARDAVIMUI barzdaskutykla, la
bai pigiai, 3 kėdės, balti fikčeriai, ge
ra vieta lietuvių ir svetimtaučių ap* 
gyventa, lysas 3 metams, renda pi
gi, ruimai gyvenimui, prįežastj par
davimo patirsite ant vetos,

1604 W. North Avė. 
kampas Ashland Avė.

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

Atsišaukite:
1148 Jefferson Str.

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

Kreipkitės į
Restaurantą

10 N. Green St.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui seniai išdirbta biznis. Rui
mai gyvenmui, renda pigi lysas 
% metams. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės 821 W 34th St.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ

IB BUČERNĖ
3600 S. UNION AVĖ.

YARDS 0297

PARSIDUODA geras restau- 
ranas su minkštais gėrimais, sa
le dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo sužinosite ant vietos. Ati
duosiu pigiai.

1358 W. 22nd St.

BARBER SHOP parsiduoda 
arba ant rendos, 4 ruimai su 
pagyvenimu. Parduoda pigiai. 
Atsišaukite

6813 So. Western Avė.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
bernė, biznis geras, gera vieta, 
ilgas lysas, priežastis pardavimo 
du bizniai.

2703 W. 38 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, taipgi ir namas, gera 
vieta, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

IMMAI-2EME
Parsiduoda labai geras na

mas, visai pigiai prie pat lietu
vių bažnyčios.. Labai gera vieta 
dėl bučernės ir giosernes, nes 
tas biznis toj vietoj jau nuo se
nai išdirbtas. Didelis štoras su 
gei/u/ pagyvenimu užpakalyj, 
viršuj štoro du pagyvenimai — 
namas labai pigiai išrandavotas, 
nes nuo senai gyvena tie patys 
randauninkai, pirkėjas šio na
mo gali gauti ir štorą, nes da
bartinis štoininkas, neturi “ly
no”. čia yra labai gera proga 
žrmgui, kuris nori gauti biznį 
su namu — šiandie atsitikime 
yra taip: — kas pirmesnis tas 
laimingesnis. Dabartinė šio na
mo randa $900 ant metų, atei
ty bus $1050 ant metų, kaina 
šio namo tiktai $6000, galima 
pirkti su mažu įmOkėjimu, pasi
skubinkite, nes toki proga ilgai 
nestovės, dėl platesnių paaiški- 
nimij kreipkitės prie savininko 
po šiuo numeriu

3241 So. Halsted Str. 
Antro.-' lubos.

Telephone Boulevard 5066

PARDAVIMUI arba mainymui į 
Chicagos bungalow, namas ir krau
tuvė Rockford, III . Namas mūrinis, 
moderniškas .gerame stovyje ir gero
je vietoje.

RISSMAN PEAL REALTY CO. 
3700 Lavvrence Avė. 

Keystone 3010

PARDAVIMUI pigiai 8 kamb. 
namas, vana, geras skiepas, 2 
lotai, garadžius dėl 2 karų, yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, ran
dasi 504 W. 117 St., savininkas 
642 W. 101 St. Pullman 2481.

PARDAVIMUI namas South Sidr>, 
864 W. 86 St., 7 kambarių, aknveri- 
niu pamatu .aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas. 50 pėdų lotas, ga
radžius, Už bloko nuo R. I. stoties ir 
karų.

MOTSCHMAN, 
Stewart 8630-9220

NAMAI-ZEME
MAROUETTE MANOR

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

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

angliškas beizmentas, 2 sun parjo
tai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės 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.
RI 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 Čhicagos 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 8078

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, plytų pamatu, cementi
nis skiepas, elektra, vana, 2 lo
tai. Biznio namas.

734 W. 51 St.
Tel. Boulevard 0063

KA TURI MAINYTI?
Arba parduoti. Namą, lotą, farmą 
arba kokį biznį, bile kokioj vietoj, 
duok tuojaus žipią dėl

SLONKSNIS & KODIS 
3401 So. Halsted Sf., 

Antras augštas 
Tel. Yards 2242

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl ha- 
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rūšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

6 FLATŲ mūrinis namas su 3 
Storais, 2 mašinoms garadžius. Pir
mo morgičiaus $22,000. Kaina 
$55,000. Vieta 59th St. ir Sacramen
to Avė. Kreipkitės prie savininko.

J. VVILICHKA,
6559 So. Maplewood Avė.

WEST PULLMAN
Vienas iš pigiausių namą dviejų 

pagyvenimų po 5 kambarius, kaina 
tiktai $6,000, $1,500 cash, daugiau 
kaip rendomis. Meldžiu nepraleisti 
progos.

ST. MARKŪNAS, 
547 W. 120 Str.

r Tel. Pullman 4674

~^mokyklos”• •
......................... ... ''■■■..........

Specialiai Kursai Drešs- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Draffing, 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 
a--------------h '.........................   J
Amerikos Lietuviy Mokykla

3106 So. Halsted St.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų RaSymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimlaogijos, Oratorystės.

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

V

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, High School ir 
Prekybos dalyką. Prirengia prie 
kvotimą j visas augfite'sniąsias ‘mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W* Madison St.
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