
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

r t

NAUJIENOS
Th< Lithuanian Daily Nevvs 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC.
** 1739 South HaLted Street, Chicago, Illinois 

Telcphona Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj j
- ----------------------------------------------------------■---------------——————————

VOL. XI
■■■■■ . M i ■■ !

Kaina 3c.
II

Berlino policija puolė 
Rusų Ambasadą

Suėmė ginklų ir svarbių bolševikų 
dokumentų

Rusų-Vokiečių santikiai įtempti
Policija puolė soviety am

basadą Berline
Suėmė ginklų ir svarbių komu

nistų dokumentų. Bolševikų 
ambasadorius išvyko Mask
von.

BERLINAS, Vokietija, geg.
3. — Santykiai tarp Vokietijos 
ir sovietų Rusijos valdžios pasi
darė taip Įtempti, 
kuo tatai 
tam davė 
kimas.

kad nežinia, 
pasibaigs. O pradžią 
visai juokingas

“Bierhalle

atsiti-

wiur-
Berli-

Dalykas buvo toks. Du 
tembergiečiu policininku 
ne suėmė vieną komunistą, kad 
išgabenus jį Į Meklenburgą ir 
atidavus teismui. Areštuotasis 
paprašė policininkus užeiti kur 
Į karčiamą alaus išsigerti, ir 
tie sutiko. Miesto nepažįstan
čius policininkus ^komunistas 
atvedė ties sovietų Rusijos am
basados prekybos misija ir pa
sakęs, kad tai “bierhalle”, pa
kvietė eiti vidun. Suėjo. Bet čia 
areštantas tuojau šuktelėjo bol
ševikų valdininkams, kad jį gel
bėtų, ir tie bematant atėmė jį 
iš policininkų. Pastarieji, nete
kę savo kalinio, telefonavo Ber
lino policijai.

Policijos įsiveržimas ir krata.
Ant tų pėdų atvyko būrys po

licijos. Kilo kova, kurioj nuken
tėjo ir du vokiečių policininku. 
Nugalėjus bolševikų žmones., 
policija ėmė daryti kratą. Be
ieškodama kalinio ji užtiko gin
klų, kuriuos tuojau suėmė; su
ėmė taipjau daug svarbių ko
munistų dokumentų.

Areštas bolševikų agentų.
Po to policija pradėjo daryti 

areštus. Ji areštavo daugiau 
kaip 700 žmonių, surašytų kai
po Rusų ambasados prekybinės 
misijos tarnautojų. Tarp tų 700 
ambasados darbininkų policija 
rado betgi daug vokiečių komu 
nistų, vadovavusių įvairiuose 
komunistų sukilimuose, rusų 
propagandininkų ir trečiojo in
ternacionalo agentų, žodžiu, iš 
700 tariamų prekibinės bolševi
kų misijos narių ir darbininkų. 
650 buvo ištikrųjų bolševikų 
agentai, dirbantys komunistinį 
darbą Vokietijoj.
Sovietų ambasadorius išvažiavo 

Maskvon tartis.

Del šito atsitikimo sovietų 
ambasadorius Krestinskis pa
siuntė Vokiečių užsienių reikalų 
ministeriui protestą, o patsai 
tuojau išvažiavo Maskvon, kad 
ten pasitarus su sovietų lyde
riais, kas daryti.

Stresemann’as stengias nura
minti bolševikus.

Vokiečių užsienio reikalų mi- 
nisteris Stresemannas daro pa
stangų kaip nors tą incidentą 
užglostyti ir Rusų bolševikų 
valdžią nuraminti. Jis įsakė pa
leisti visus ambasados prekybos 
misijoj suimtus rusus,, kurie tu-

ri diplomatinius 
Stresemannas pripažįsta, 
policija padarius klaidą, 
ždama į namus, kurie 
tarptautinėmis teisėmis
ma rusų teritorija, o todėl ne
liečiami.

pasportus.
kad 

įsiver- 
einant 
laiko-

Berlino policijos džiaugsmas.
Berlino policija tečiau džiau

gias, kad jai pavykę suimti 
ginklų įr dokumentų, parodan
čių, kaip maskviškis trečiasis 
internacionalas per savo oficia- 
lines atstovybes — per savo 
ambasadas, prekybos misijas ir 
militarines misijas — pristato 
Vokietijos komunistams pinigų, 
propagandos literatūros ir savų 
žmonių vokiečių komunisti
niam judėjimui diriguoti. Poli
cija tikis, kad jai pavykę sugau
ti dokumentų ir korespondenci
ją “draugo” Unšlichto, kurs po 
Dzeržinskiu yra antras galin
giausias. bolševikų “čekos” žmo
gus.

Parlamento rinkimai 
Vokietijoj

Nacionalistai ima viršų.

BERLINAS, geg. 4. — šian- 
dykščiai parlamento rinkimai 
Vokietijoj praėjo ramiai. Žmo
nės skaitmeningai ėjo Į balsuo
jamąsias vietas savo balsų pa
duoti, ir ankstyviausios žinios 
rodo, kad nacionalistai turės 
parlamente didžiumą.

Apie trisdešimt politinių par
tijų turėjo išstačitįsios savo 
kandidatus, ir praeis nemaža 
valandų iki bus surinktos aiš
kesnės žinios apie rinkimų da
vinius.

Soviety valdžia apsimainė 
kaliniais su Lenkais

Už 39 komunistais bolševikai 
atidavė 107 lenkus.

VARŠAVA, gegužės 4. — Po 
trijų dienų derybų tarp lenkų ir 
sovietų vyriausybių, galų gale 
susitaikyta pasikeisti kaliniais, 
ir tas pasikeitimas įvyko rusų- 
lenkų sienoj. Sovietų valdžia 
atidavė lenkams 107 iš Maskvos 
kalėjimo paleistus lenkus, o 
Lenkija atidavė rusams 39 ko
munistus, tarp kurių devynioli
ka buvo žydų.

Iš lenkams sugrąžintų kalinių 
79 yra vyrai, tarp jų šeši kuni
gai, ir 28 moterys. Jie visi sėdė
jo Maskvos kalėjime už priešin
gą bolševikams darbuotę, nors 
prieš kai kuriuos jų nebuvę nė 
jokių kaltinimų.

ŽYDŲ STUDENTŲ SUVAŽIA
VIMAS ANTVERPENE.

ANTVERPENAS, Belgija, 
geg. 4. — čionai prasidėjo Eu
ropos žydų studentų suvažiavi
mas. Suvažiavimo atidaryman 
atvyko 80 delegatų iš visų Eu
ropos kraštų, išskiriant Rusiją.
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Vokietijos banku benk 
rutavimas

Doky darbiniiiky streikas 
kriaušės

Del franeuzų franko kilimo, Vo
kietijoj kasdien bent vienas 
bankas bankrutuoja.

Streikininkų susirėmime su 
policija 12 žmonių užmušta 
ir 21 sužeista.

........■■<»**
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Coolidge už suvaržymą 
Japony imigracijos

Prezidentas pritaria kongreso 
priimtam japonų išskyrimo 
Įstatymui.

-
No. 111

Turky bandos vėl puola 
armėnus

Kardinolas Mundeleinas 
grįžta Chicagon

BERLINAS, gegužės 4. — 
Nėra tos dienos, kad Vokietijoj 
nebankrutuotų bent vienas ban
kas. Tai spekuliavimo frankais 
pasekmė.

Turėdami sumokėti 1 milijar
dą frankų (621/2 milijonų dole
rių), vokiečių pramoninkai, spe
kuliantai ir bankai gyvena da
bar sunkų finansinį krizį. Dide
le dalis pinigų turi būt išmokė
ta gyvais, o daugelio obligacijų 
terminas baigiasi gegužės 1 ir 
birželio 1.

Trys svarbiausi bankų bank- 
rutavimo centrai yra Berlinas, 
Hamburgas ir Reino bei Ruhro 
pramonės juosta. Balandžio mė
nesį bankrutavo dvidešimt as
tuoni bankai. Vieną tik praeitą 
savaitę subankrutavo aštuoni.

Pusiau oficialis bankininkų 
laikraščio pranešimas parodo, 
kad balandžio mėnesį bankru
tavusios 125 pramonės įstaigos, 
palyginus su dvidešimt penkio
mis bankrutavusiomis vasario 
mėnesį.

Daugelis Vokiečių bankinin
kų dabar yra Anglijoj, kur jie 
stengiasi gauti paskolos. Gir
dėt, kad Stinnes‘o pramonių at
stovai taipjau 
nan išsiderėti 
Kiti Vokiečių 
pramonininkai
privačiai paskolos Amerikoj.

LONDONAS, geg. 4. — Te
legrama iš Georgetown prane
ša, kad tarp streikuojančių 
Britų Gvinėjoj dokų darbinin
kų ir policijos iškilę aštrių su
sirėmimų, kuriuose dvylika 
žmonių lapę užmušta, o dvi
dešimt vienas sužeistas.

Youngstowne uždaroma 
geležies fabrikai

Daugelis darbininkų netenka 
darbo.

YOUNGST()WN, Ohio, geg. 
3. Youngsto\vno distrikte ge
ležies kečiojamieji fabrikai už
darinėjami vienas po kito. Iš 
119 fabrikų distrikte praeitą 
savaitę bedirbo tik septynias
dešimt vienas,
madinio bedirbs lik 
dešimt du.

Fabyikininkai sako, 
priversti dirbtuves 
dėl stokos užsakymų,
sumažėjimo užsakymų iš auto
mobilių gamintojų.

Gelžies 
daugybė 
be darbo.

o nuo šio pir- 
penkias-

kad esą 
uždaryti 
ypač dėl

išvykę Londo- 
didelės paskolos.

bankininkai ir
stengias gauti

Austrai nori gaut Tautų sąjun- 
• gos paramos.

VIENA, Austrija, geg. 4. — 
Vienos bankai, kurie buvo gavę 
iš Tautų Sąjungos fondų 6 mi
lijonus dolerių krintančioms 
rinkoms palaikyti, dabar vėl 
kreipėsi Tautų Sąjungon, pra
šydami dar 6 milijonų dolerių 
tam pačiam tikslui.

Visuotinas streikas Ar 
gentinėj prasidėjo

1
Streikas kilo dėl senatvės pen

sijų įstatymo, kuriam darbi
ninkai kartu su samdytojais 
yra priešingi.
BUENOS AIRES, geg. 3. — 

Grūmotas visuotinas streikas 
prieš senatvės pensijų įstaty
mą prasidėjo šiandie. Prasidė
jo tyliai, bet pilna jėga. Laivai 
sustbjo, didžiuma mieste fab
rikų nedirba, statybos darbai 
visi stovi, restoranai ir kepyk
los uždarytos, taksi-kabai iš 
gatvių pranyko.

Vyriausybė imasi nepapras
tų priemonių, kad neleidus' ne
tvarkai įvykti. Įvairiose mies
to dalyse pristatyta kariuome
nės; 
vai s 
liai.

Iš 
apie
sarijoj policijos su streikinin
kais susivėmimie keletas žmo
nių sužeista.

Buenos Aires verslininkai 
nutarė kaip pirmadienį (šian
die) uždaryti visas verslo ir 
pramonės įstaigas.

gatves patroliuoja šautu* 
ginkluotos policijos skyre-

įvairių miestų praneša 
streikus, ir lokautus. Ro-

ANGLIJOS LAKŪNAI LAIMĖ
JO STREIKĄ.

LONDONAS, geg. 3. — Ang
lijos lakūnų streikas, kurs tę
sėsi ištisas šešias savaites ir 
buvo suparalizavęs komercinį 

oru lakiosimą, tapo paabigtas.
Lakūnai laimėjo beveik vi

sus savo reikalavimus. Lakio
simas Paryžiaus, Berlino, Ha- 
agos ir Koelno ruožtu prasi
dės vėl nuo šio pirmadienio.

IMI'I lif t ui IN ORIGINAL

fabrikus uždarant, 
darbininkų pasilieka

30,000 angliakasiy šven 
čia Illinois valstijoj

PEORIA, 111., geg. 4, —Uni
ted Mine Wor*kers 12-to dis- 
trikto viršininkų pranešimu iš 
400 anglių kasyklų Illinois val
stijoj, kuriose paprastai dirba 
apie 1(X),O(M) ir daugiau darbi
ninkų, šiuo tarpu 150 kasyklų 
uždaryta, ir dėl jų uždarymo 
30,000 darbininkų netekę dar
bo: Daugelis tų kasyklų darbi
ninkų yra išvažinėję kitur dar
bo ieškoti kasyklose, kiti su
radę užsiėmimo kitose pramo
nes šakose.

Gegužes 12 d. Springfielde 
įvyks dvimetinė 12-to distrikto 
an^liakaĮsių I trejos konvencija, 
kame bus nustatytas tos orga- 
nizacijos darbuotės planas 
einantiems melams.

MUSŲ ĮSTATYMŲ 
LEIDĖJAI.

at

Vienas Solonų įsigeidė turėt 
“blue” šventadienius Wash- 
ingtone.

WASHINGTON, D. C„ geg. 
3. Senatorius Jonės (rep., 
Wash.) įnešė senatai! įstaty
mo projektą, kur jis nori pada
ryt sostinę Wasliingtoną taip 
“mėlyną”, kaip slyvą. Jo įsta
tymo projektu — jei jis butų 
priimtas, — sekmadieniais Wa- 
shingtone butų atidaryta tik 
bažnyčia ir slaptoji smukle, 
šiaip viskas: teatrai, įvairios 
pramogos, žaislai etc. aštrių 
aštriausiai uždrausta.

$325,000 tyrinėjimams.

WASHINGTON, geg. 3. - 
Senatorius Warren apskaito, 
kad dabar vedamieji senato į- 
vairųs tyrinėjimai, kainuos val
džiai $325,000.

ŠVEDŲ-RUSŲ PREKYBOS SU
TARTIS PATVIRTINTA.

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
3. — Abudu riksdago (parla
mento) butai šiandiie patvirti
no padarytą tarp Švedų ir Ru

sų prekybos sutartį.

WASH*NGTON, D. C., geg. 
2. Prezidentas Coolidge šian
die pasisakė, kad jis pritariąs 
japonų išskyr/mo Įstatymai1, 
kurį kongresas priėmęs.

Prezidentas neabejoja, kad, 
šiaip ar taip, toks įstatymas 
galu gale bus priimtas, tik sa
vo konferencijose su kongreso 
lyderiai?, jis nori taip jį pa
teikti, kad jis nebūtų japonams 
užgaunamas.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
gegužės 4. — Turkų bandos vėl 
pradėjo pulti armėnų gyvento
jus. Šiaurinių Sirijos pasienių 
keliolika armėnų kaimų tapo or
ganizuotų turkų burių sunai
kinta ir daug žmonių išžudyta. 
Tokių žinių praneša armėnų pa
bėgėliai, kurių kasdien atbėga 
Palestinon.

Nesusitarimas tarp Turki 
jos ir Vatikano

Hondūras;; ramiau
lai-Įvykusi taikos konferencija 

kinuoju prezidentu paskyrė 
Tostą.

SAN SAILIVADOR, Salvadoro 
Respublika, geg. 1. — Hondu- 
raso taikos konferencija, kuri 
buvo sušaukta Jungtinių Val
stijų, idant padarius galą ne
siliaujamam pilietiniam karui 
Hondūrą se, davė šokių tokių 
vaisių. Frakcijų vadai sutiko 
paskirti laikinuoju krašto pre
zidentu generolą Vicente Tos* 
tą, kol įvyks nauji rinkiniai.

Kova, kuri pasibaigė • revo- 
iucininkų paėmimu sostinės 
Tcgucigailpos, tęsėsi dvyliką 
valandų. Abiejose pusėse buvo 
daug užmuštų ir sužeistų.

ROMA, Italij a, gegužės 4. — 
Tarp turkų valdžios ir Vatikano 
kilo nesusipratimas dėl to, kad 
turkų valdžia įsakė pašalinti iš 
katalikų mokyklų Turkijoj kry
žius ir kitokius tikybinius ženk
lus. Ažuot klausyti įsakymo, 
katalikų įstaigos visas savo mo
kyklas Konstantinopoly uždarė.

CHERBOURG, Franci ja, geg.
— Buvęs Chicagos arkivys

kupas, o dabar jau kardinolas 
Mundeleinas su savo svita šian
die išplaukė iš čia laivu Beren- 
garia Į New Yorką ir apie gegu
žės 12 dieną sugrįš Chicagon.

Parvažiuodamas iš Romos 
kardinolas Mundeleinas parve
ža astuoniems Chicagos kuni
gams ir keturiems pasaulie
čiams papos Piaus Xl-to suteik
tus garbės ordenus ir titulus.

Tarp kunigų, kuriems suteik
ta Monsinjoro titulas, yra ir 
lietuvių šv. Jurgio parapijos 
klebonas kunigas M. Krušas.

Trims pasauliečiams, tarp jų 
Cook kauntės klerkai Robertui 
Sweizeriui, suteikta šv. Griego- 
riaus Vyčio ordenas, o vienam 
architektui — šv. Silvestro Vy
čio ordenas.

3.

GRŪMOJA ANGLIAKASIŲ
STREIKAS VOKIETIJOJ.

Prezidentas vetavo pensijų

WASHINGTON, D. C., geg. 
3.— Prezidentas Coolidge ve
tavo (atmetė) taip vadinamą 
Bu rsų m omnibus pensijų ki
lių, kuriuo einant turėjo būt 
padidintos pilietinio, Meksikos, 
1812 m. 
bokserių karų veteranams, jų 
našlėms, 
ir nursėms pensijos.

Atmesdamas tą bilių prezi
dentas Coolidge pranešė kong
resui, kad tai butų visai be
reikalingas tuštinimas valsty
bės iždo tuo tarpu, kada rei
kia ypatingai žiūrėti ekonomi
jos. Einant tuo biliu valstybei 
tektų pensijomis išmokėti apie 

milijonai dolerių metais.58

M Ispanijos-Filipinu ir

nemečiams vaikams

TRYS POLICISTAI 
PAKLIUVO

------------ -—

Bandė pasipelnyti, bet 
žvaigždžių ir pakliuvo 
jon.

neteko
šalto-

vienasTrys policistai, kurių 
tetarnauja policijoj tik 8 mėne
sius ir jau buvo kartą už graftą 
suspenduotas, pakliuvo bėdon. 
Jie netik neteko savo žvaigždžių 
ir vietų, bet kartu atsidūrė šal- 
tojon. O tai dėlto, kad jie ban
dė prievarta ir geruoju vylioti 
iš žmonių pinigus.

Kartą jie visi trys išvažiavo 
“medžioti”. Pirmiausia jie su
sistabdė automobilį dėl neturė
jimo lasnio. Ten gavo $5. Pas
kui apsilankė • vienuose namuo
se ir bandė gauti pinigų, bet 
negavo, tad sumušė savininką. 
Apsilankė taipjau keliuose ki
tuose namuose ir saliunuose ir 
visur po kelios dolerius laimė
jo. Bet visi davusieji pinigų 
telefonavo policijai ir toji vei
kiai tuos tris policistus suėmė. 
Dabar visi trys yra atiduoti 
teisman.

Penktas metinis tautų 
lygos susirinkimas

GENEVA, Šveicarija, geg. 4. 
— Oficialiai paskelbta, kad pen
ktasis metinis tautų 
susirinkimas įvyks 
šių metų rugsėjaus

sąjungos 
Genevoje 

1 diena, v

BRANGIOS LAŽYBOS.

v - i . X • • ' .Kaunas. — Radzevičius Vla
das, 22 m., Dešconių kaimo, La
pių valse., Kauno apskr. kovo 
14 d. iš lažybų eidamas išgėrė 
2 litrų degtinės ir kovo 15 d. 
atvežtas į Kauno ligoninę nuo 
to pasimirė.

Sako, ir pirmiau jis mokė
davęs išsigerti.

dCESSFiLDORF, Vokietija, 
geg. 4. — šioje apygardoje grū
moja kilti kasyklų streikas ar
ba lokautas. Kasyklų darbinin
kai reikalauja padidinimo al
gos ‘M(/(, samdytojai atsisako. 
Tarpininkaujanti valstybės dar
bo komisija išsprendė, kad 
samdytojai pridėtų 15% algos, 
bėt kasyklų savininkai atsisa
ko ir tai padalyti. Del to da
bar iš vienos pusės grūmoja 
streikas, iš antros gi, iš kasyk
lų savininkų pusės grumoja- 
ma lokautu ir kasyklų uždary
mu.

Chicago ir apielinkė.— šian
die busią gražu, sako oro spė- 
jikas. Ne šilčiau. Mainąsis vė-
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Užsisakykite Tuoj aus
<)NEDĖLIOS NAUJIENAS
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®Įje litįuanian JBetosi

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

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

Nedčlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena dalis tai 
f . » 'J *' *■ 4

bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir stę- 
bėkitės. ; ' -

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa 
ei jų, o taipgi sekami skyriai: r-

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

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALU SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 

ties dalykais.

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

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

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

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sjoorto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 

foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt.

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

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

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

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

Vardas ir Pavarde

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

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

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žetniaus paduotu adresu* 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavarde

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

A

*

Z
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

Kuopų veikimas. Balius.

Lietuvių Dramos Kliubas, 
Velykų dieną, bal. 20 turėjo 
kiaušinių balių, kurs pasisekė 
neblogiausiai. Svečių, kad ir 
nedaug buvo, bet 'jie visi ra
miai užsilaikė ir žaidė kiauši
niais. P. p. .Turkai paaukojo 
kliubui velykinį sūrį, kuris pa
dalintas svečiams.

Teisėjai: M. Vijūną, A. Ciba 
ir p. Kaminskienė pripažino, jog 
gražiausi margutį turėjo p-lė 
B. Klapatauskaitė, kuriai buvo 
paskirta kaipo dovana dėžutė su 
saldainiais.

Dovana už atsilankymą
SLA 100 kp. laikytame bal. 6 

d. susirinkime, Kliubo svet 310 
Main Str., nutarė aukoti $20 
Lietuvių Dramos Kliubui. Nu
tarta taipogi skirti kiekvienam 
mitinge dovaną $2 vienam kuo
pos narių. Bet jeigu nario ne
bus tuo laiku susirinkime, tai 
jis pinigų negaus. Todėl visi 
nariai ateikite į mitingą, geguž. 
3 d. 7 vai. vak. į kliubo svetaine. 
Pažiūrėsim kam teks dovana.

Statomas veikalas
Lietuvių Dramos Kliubas ren

gia teatrą su balium, dainomis 
ir šokiais. Jis įvyks gegužio 4 
d. 2 vai. po p. Turner Hali. Sta
toma scenoje “Pražydo Nuvy
tosios Gėlės”. Beto bus ir ki
tokių pamarginimų. Užsibaigus 
programai bus šokiai, kurie tę
sis iki 11 vai. vak.

Kviečiame atvykti, kaip vie
tos taip ir apielinkių lietuvius. 
Pamatysim Racine’o jaunimo 
gabumus ir sykiu paremsite 
jaunimą.—Meldinietis.

Tik ka atėjo iš Lietuvos
Kulturoš No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

'Highest OLuaUty”

■ •

Briesą ir pajiegą «Uve<iame į senus ir nauju* namus, taipgi dirb- K 
ru7«s. Cash arba ant išmokėjimo. !

Pirmatini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine, 

A. BARTKUS, Pr<w.
1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. |

K

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviŲ apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas a rti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,-
587.80 pomirtinių. Pas: Ipų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuos* 'didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiau*. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna 3LA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vienybes Savaite
nuo

Balandžio 20 iki Balandžio 27, 1924

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

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

KURIE užsirašys “VIENYBĘ” laike Vienybės Savaitės tie 
gaus DOVANŲ — knygų vertės $1.50.

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

* 1 1 I ■ ............... "i.......................................... • 11 - ■ 11

So. Boston, Mass.
Mokslo Draugijos prakalbos
Balandžio 27 d. Lietuvių ži- 

nyčioje įvyko Mokslo Draugijos 
prakalbos, kurias surengė, kad 
parinkti aukų Mariampolės Re- 
alei Gimnazijai.

Kalbėjo F. I. Bagočius. Iš- 
pradžių kalbėjo gerai, bet kada 
priėjo prie galo, kur reikėjo pa
raginti publiką prie aukavimo, 
tai butą kiek silpniau. Kažin 
ar jam nenusisekė ar pamanė, 
kad užteks kalbėti. Todėl ir 
aukų surinko ne daugiausiai — 
tik $20. Bagočius su savo žmo
na paaukojo $10, tad išviso su
rinkta $30, kurie visi ir buvo pa
skirti minėtam tikslui.

žmonių susirinko nedaug, 
apie 150, nes buvo gražus ir 
šiltas vakaras ir po žiemos kiek
vienam buvo malonu pasivaikš
čioti gatvėj ar į teatrus nueiti.

—Raulinaitis.

“Au<rėėi>»us»on tcųSiei-” 
Vienas bandymas Puritan na- 
pnrvs jumis jo visados.

TURTINGAS, STIPRUS IR 
SKIRTINGAS nuo kitų — 
jus visuomet reikalausite jo.

Padarykite bandymų — tai 
’”n žinosite.

Puritan pats patvirtina savo vertę
Dvi rųšis — Plain Puritan 

i Malt Evtract 3 uncijų pakelis 
I apynių ir Puritan Hop-Fla- 
1 vored Malt Sugar Syrup.

PuriTan 
MALT

EXTRACT

PuriTan
FLAVORID A I T KXTRACT
SU0A3 with frcsh

CUNARD
Atlankykite Lietuvą!

Tečioji Vasarinė 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Šia Eskursiją Vadovauja 
C. G. LUKSIS' 

plačiai žnomas lietuvis kalbėtojas ir 
keliautojas

Išplauks iš New Yorko 
GEGUŽIO (MAY) 28 d. 

pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQUITANIA 
(45,647 tonu) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU 
Į LIETUVĄ 

per Southamptoną
6 malonios dienos keliones jūrėse 

KAINOS
TREČIOJI KLASĖ

I Kauną .......................... $109.60
I Piliavą ..........................  $106.50
Į Klaipėdą (Mėmės) ....  $107.00

Virš to $5 muito (karės)
Pilietis Luksis lydės ekskursantus 

stačiai i Lietuvą ir aprūpins visus ir 
pasilinksminimus visoj kelionėj.

Kiti išplaukimai kas Seredą

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos

Mainykite savo senus automobilius 
ant naujų Paige arba Jevvett, nes 
praisai nukrito.

5 ar 7 pasažierų ...........   1795
Sedan 5 ar 7 pas.........................  2595
Brougham 5 pas.......................... 2175

etf<Thrifty SpC'BuiUbyPaige

Atidarytas 5 pas......................... 1065
Sedan ............................................ 1495
Brougham .........   1325

Mes duodame ant lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas mus, nes busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prezu 

4612-16 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8282

’ Leo Švėgžda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

NUPIRK
Typevvriterį arba 
rašoma mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Sti\ 

Chicago, III.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangeine powdera brace you 
right up, the pain is gone, your stomach 
setties, nerves relax, the entlre systom 
responde. Perfect mediclne fbr men or 
women, prevente nearly all slcknosa. Get 
a 10c pkg. Orangeine powders of any 
druggtst. Mllllone used yearly. They nover 
fall. Formula on every pkjf. No narcotlca.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą aidi) karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcolevird 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą be akauamo 
Bridge geriausio aukso. Su muss 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, fa 
žemas musų kainas. Sergėkite sav< 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47fh Street.
Netoli Ashlsn^ Avė.

KAIP JŪSŲ AKYS?

Phone Boulevard 7589

Dr. Willi?m Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Jei akiij. silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 A

Te. Boulevard 7679

Akinių įpritaisymo mene Į
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą ?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yru 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 dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos > no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj .nepriima m ligonių

- LlfTLE - 
SPINOGRAPHS i

Malonumas suteikti ' 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

•
Kuomet jus pasako

te savo sergančiam 
draugui apie Chiro- 
practic ir jis pabando 
jį 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 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

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

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.

Frar.klin’o BOTANICAL, HERfeS Gy- 
duolėo nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
punlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
neA- mėnesius gydymo. Atsiųskite I 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

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

CHICAGO
t Jh > Roo&evelt 8135 •

Rez» Tel, Brunsv/ick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. OAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan A ve.

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

ano 5:80 iki 7:86 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandoe

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

...... .. ■ '.L-.. ..........   »/

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146 

.......... ..............■■■M*.. ■■ . ........... i/

Tel. JBlvd. 8138
M. Woitkewicfc 

BANIS 
AKUAERKa

Turiu patyrim* 
Pasekmingai p* 
camauju mm* 
rime prie giradj 
mo kiekvienun- 
atsitikime. Teiku 
ypatišką prižiurk 
jimą. Duodu p* 
tarimus moterim- 
ir merginoms 4* 
kai.

3113 South 
Halsted St.

W-DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, cltP 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas llgtut 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 102ė W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal
Tol.fnnoll J 8110. NaktįTelefonai, į DreM1 095(J

( Boulevard. 4186

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

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Hgų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

................ ■■ ■ ■

■■■■■■■....................... <

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Looniis, kampas 18 it Blve 
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 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo fl 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
- Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8, vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del speciali! 
sutarčių telfonuokit Prospect 0614

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

Francuziškas Daktaras
L4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

0fisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
.... ■■■■ I I 'l

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS’ MUS. TAS JUMS BUS Į 

ANT NAUDOS. j

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo> levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO ^RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes, ė

K. GUGIsl
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St
Tel.: Boilevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvargą.

Nedėliomis nuo 9 Iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

r lengvomis išlygomis.
■ n ■ -į

/— ■ — ■■■

Tel. Dearbona 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington A Clark

Namą Tol.: Eyde Park 8895
b—■ —......................

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įu-aliojirrr-.

7 South Dearborn Street 
KOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randoipb 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

b. VV. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M- 

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

Telephone Randolph 2900 
JtCez. 3203 So. Halsted SL 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SK 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St„ CMcagc 
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
V ii ■■ ■ ■■

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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1 muštas parlamente 7 balsų 
dauguma, tai valdžia buvo 
pastatyta labai nemalonion 
padėtin, ir darbiečiai delei 
to smarkiai užpyko ant libe
ralų.

Naujienos eina kasdien, įtekinant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Keih 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicago 
UI. — Telefonas i Koosevalt 86CC ,

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams___ $8.01
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mlneaiaiu 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per neliotojus;
Viena kopija_____________ — 3c
Savaitei...................... ..........— 18c
Minėsi ui ------------- ----- ------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagojo, 
paltui

Metams___ $7.G0
Pusei metų ___ ____ ._______8.50
Trims mėnesiams____________ L76
Dviem mėnesiam____________ 1.25
Vienam mėnesiui_ __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... ................. ...... - $8.00
Pusei motą ..........   4.00
Tripas mėnesiams ................... 2.00 >
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Liberalams todėl nepride
ra perdaug išmėtinėti Darbo 
Partijos atstovams už nepa- 
rėmimą jų sumanymo. Dar
biečiai atsilygino jiems tuo 
pačiu pinigu. Bet principo 
atžvilgiu, mes manome, kad 
Darbo Partija vistiek pasi
elgė negerai, leisdama (ar 
gal net padėdama) konser
vatoriams sumušti liberalų 
įnešimą. Proporcingoji rin
kimų sistema yra teisinges
nė, negu daugumos sistema. 
Pirmoji užtikrina kiekvie
nai partijai daug-maž tiek■ 
vietų parlamente, kiek * ji1 duktingas kooperacijas” (t. i 
gauna balsų rinkimuose; o'y. P——I 
prie daugumos sistemos, vi-; 
sos vietos parlamente gali 
tekti vienai arba dviem 
stambiom partijom, nors 
mažesniosios partijos butų 
surinkusios ir gana didelį 
balsų skaičių. Priešpasku
tiniuose Anglijos rinkimuo
se, pav. konservatoriai buvo 
gavę tiktai šiek-tiek dau-

Vakar Vokietijoje buvo 
atstovų rinkimai į reichsta
gą (parlamentą). Kandida
tus statė daugiaus, kaip 20 
partijų. Kadangi rinkimai 
tenai daroma pagal propor
cijos sistemą, tai ims keletą 
dienų, kol bus patirta tikri 
rezultatai. Kova tarpe įvai
rių partijų ėjo daugiausia 
dėl reparacijų klausimo. So
cialdemokratai ir kitos de
mokratinės partijos stojo už 
tai, kad Vokietija priimtų 
Dawes’o komiteto raportą 
reperacijų klausimui išsprę
sti, o anti-demokratinės par
tijos — monarchistai, nacio
nalistai ir komunistai — rei
kalavo to raporto atmetimo. 
Reikia tikėtis, kad taikos 
partijos paėmė viršų.

Keistai pasielgė Anglijos 
parlamentas su liberalų įne
šimu, kad daugumos siste
ma rinkimuose butų pakeis
ta proporcingąja sistemą. 
Jisai tapo atmestas gana žy
mia balsų dauguma. Iš to 
aišku, kad daugelis Darbo 
Partijos atstovų arba susi
laikė nuo balsavimo, arba 
balsavo prieš įnešimą. Ko
dėl jie taip darė, sunku su
prasti. Gal būt, kad libera
lų pasiūlytame įstatymo su
manyme buvo kokių nors 
stambių ydų; žinomas juk 
yra daiktas, kad po “propor
cingos” sistemos skraiste ne
retai slepiasi tokie rinkimų 
budai, kurie yra aršesni už 
daugumos sistemą. Taip 
yra, pav. dabar Francijoje.

Bet Anglijos liberalai sa
ko, kad Darbo Partija nepa- 
rėmusi jų sumanymo be jo
kio rimto pamato, o tiktai 
norėdama pažeminti libera
lus. Tai butų keršto varinė
jimas darbiečių pusėje. Ke
lios savaitės atgal, mat, libe
ralai pakišo koją MacDonal- 
do kabinetui, balsuodami 
prieš jo pateiktąjį įstatymo 
sumanymą, kuriuo buvo no
rėta uždrausti namų savi
ninkams mesti iš butų gy
ventojus, dėl nedarbo neį
stengiančius užsimokėti ran 
dą. Kai tas bilius buvo su-

, o ir visam 
bloke aplinkui išbyrėjo namų 
langai. Sužeistų nebuvo.

Kita pasekmė to fakto, kad i Kas ir dėl kokios priežasties 
liberalinė buržuazija ilgą Į?“’** policija "e«alį 
laiką nenorėjo duoti darbi- šioj apielinkgj yra nesenai tk 
/ninkams balsavimo teisės,1 daryta, bet ji negalėjo sukelti 
yra ta, kad šiandie, kuomet kieno nors pykčio. Greta to yra 
darbininkų judėjimas stip- Rali jonų grosernė, tai manoma, 
rus, tarpe darbininkų randa kad greičiausia buvo pasikesini- 

giaus kaip trečdalį visų pa- pritarimo ta mintis, kad, pa- 
duotųjų balsų, o 'atstovų 
pravedė daugiaus, kaip pu
sę. Tuomet nukentėjo Dar
bo Partija ir liberalai.

Reikia apgailėti, kad dalis 
darbiečių šiame klausime, 
kaip išrodo, vadovavosi upu, 
o ne principu. Bet negali
ma praleisti nepastebėjus, 
kad ir liberalų nusistatymas 
šituo klausimu nebuvo jau 
taip “tyras”, kaip jie giria
si. Kodėl liberalai pirmiaus 
nereikalavo proporcingo
sios sistemos, kuomet jie bu
vo galinga partija ir galėjo 
pravesti savo sumanymus 
parlamente ? Tuomet jie 
nenorėjo tos sistemos, ka
dangi ji buvo jiems nepato
gi, nes ji butų davusi gali
mybės Darbo Partijai pra
vesti daugiaus atstovų į par
lamentą !

Dabar liberalai permainė 
savo poziciją — dėlto, kad 
jie jau yra silpnesti už kon
servatorius ’ ir darbiečius. 
Renkant atstovus pagal 
daugumos sistemą,“ t. y. taip, 
kad kiekvienoje iš 615 apy
gardų skaitosi išrinktas tos 
partijos kandidatas, kuri ga 
vo daugiausia balsų toje 
apygardoje, gali dabar išei
ti taip, kad beveik visus, 
mandatus paims Darbo Par
tija ir konservatoriai. Tai
gi, kad išgelbėjus savo par
tiją nuo visiško pralaimėji
mo sekančiuose rinkimuose, 
liberalai dabar ir pasiūlė 
parlamentui pakeisti rinki
mų tvarką.

Liberaliznjas visuomet 
yra liberališkas tiktai tiek, 
kiek jam pačiam naudinga. 
Savo bujojimo laikais libe
ralizmas Europoje nesidro
vėjo ant kiekvieno žingsnio 
siaurinti darbinikų teises. 
Darbininkams reikėjo il
gai kovoti, kol jiems tapo 
suteikta teisė laisvai organi
zuotis. Dar ilgiaus jiems 
teko kovoti, kol jie gavo ly
gią teisę su buržuazija daly
vauti balsavimuose. Visuo
tino balsavimo idėja paėmė 
viršų juk tiktai per paskuti-

1 nius mažiaus kaip dešimtį' 
metų — kuomet liberaliz- ( 
mas jau ėmė smukti. j

Yra pastebėtinas faktas, 
kad Vokietijoje visuotiną 
balsavimą (tiesą, tiktai vy
rams) įvedė ne buržuaziniai 
liberalai, bet junkerių va
das, Bismarkas. Savo laiku 
ta svarbi reforma buvo pa
darius Vokietijoje tokios 
įtakos į darbininkus, jogei 
daugelis jų ėmė manyt, kad 
darbininkai gali pasiliuo- 
suot, eidami išvien su kaize- 1 
rio valdžia! Tos nuomonės* vvesiern avė. sprogo 
laikėsi net didis darbininkų nusidrėskė vi _ 
švietėjas, Ferdinandas Las- ‘“vės priekį i^^dino

Apie vidurnaktį, penktadie
nio vakare, ties dideliu aparta- 
mentiniu budinku, 1134 So. 

rio valdžia! Tos nuomonės j Western Avė. sprogo bomba, 
visą A. and P. krau- 

i apie 
keturiasdešimts šeimynų. Dau
gybė vyrų ir moterų prikelti iš 
miego baisaus trenksmo nežino
jo, kas darosi. Moterys pusnuo-

salis. Jisai ir paskui jo se
kėjas, Schweizer’is, skelbė, 
kad darbininkai turį su vai-' 
stybės pagelba steigti “pro-’gės bėgo šaukdamos pagelbos, 

nors tam nebuvo jokio reikalo.
Y’ i Ekspliozija buvo taip smarki, 

j J* koopeiatyves dirbtuves), jog> netik nuplėšė kalbamos 
idant įvykinus socializmo krautuvės langus 
tvarką.

mas ant tos grosernės.

ėmę valdžią į savo rankas, 
darbininkai turi atimti bal
savimo teisę buržuazijai. Ši
tos minties laikosi Rusijos 
bolševikai ir jų šalininkai 
kitose šalyse. Jų idealas 
yra “sovietų valdžia”, kurio
je turi balsą tiktai darbinin
kai ir kiti “darbo žmonės”, 
o buržuazija — ne.

Su “sovietų valdžios” idė
ja tečiaus yra bėda tame, 
kad yra negalima nustatyti 
aiškią ribą tarpe “darbo 
žmonių” ir “buržujų”. Ar 
daktaras, advokatas, rašy
tojas, inžinierius yra “darbo 
žmonės” ar “buržujai”? 
Prie “darbo žmonių” ar prie 
“buržujų” reikia skirti vi
dutinį ūkininką,smulkų ama 
tininką ir mažos krautuvė
lės savininką? Kuomet aiš
kios ribos nėra, tai atsidaro 
platus laukas viešpataujan- 
jančiosios partijos saviva
liavimui. Tą mes matome 
Rusijoje, kur valdžia daro 
su žmonėmis, kas jai patin- 

Buržuazijos nuodėmės ne
privalo būt verčiamos “dar
bininkiškomis” dorybėmis. 
Jeigu buržuazija, net ir libe
ralinė, pavydėjo darbiriin- 
kams tų teisių, kuriomis ji 
pati naudojosi, tai darbinin
kai turi elgtis priešingai 
(kadangi tokį buržuazijos 
elgimąsi jie smerkia): tas
teises, kurių jie reikalauja Klausinėjant Čigonkikę, pasi- 
sau, jie turi pripažinti ir ki- rodS’ kad „ai yl’a čl^?nų 
tiems žmonėms. Tiktai taip bo;kuri nesenai prapuolg ir bu.
darydama, darbininkų kla
sė, pasiliuosuodama save, 
paliuosuos ir visą visuome
nę.

Redakcijos Atsakymai
NA. Jesaitis. — Jūsų praneši
mą gavome tik šeštadieny, ka
rną gavome tik šeštadieny, ka
da laikraštis jau buvo išėjęs iš 
spaudos.

GERB. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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ŽINIOS
40 šeimyiiŲ išgąsdinta 

bombos ekspliozija
Suardė A. and P. krautuvės 

priekį.

Du advokatai sužeisti su
simušus automobiliui 

su gatvekariu
Sužeista ir jų pačios.

Du vietiniai advokatai, C. R. 
Hillyer ir S. E. Quindry, viena
me automobiliuj važiavo iš ves
tuvių ir įvažiavo į gatvekarj, 47 
ir Drexel bulvaro. Visi keturi 
sužeisti. Daktarai sako, kad su
žeidimas nėra pavojingas 
visi greit pasveiksią.

Penktadienį pasimirė 
sužeidimo automobiliais 
mergaitės.

ir

nuo 
trys

Trys policistai uždaryti 
šaltojon

Trys policistai iš Shakespear 
policijos nuovados už grasinimą 
žmonių areštu ir reikalavimą 
kišių. Vienas jų užpuolė auto
mobilistą už važiavimą be lei
dimo, grasino areštuoti jei ne
duos penkinės. Kitas valkiojosi 
po namus, ieškojo- munšaino ir 
kišių. Prieš juos renkama dau
giau apkaltinimų ir, sako busią 
atatinkamai nubausti. Tuo tar
pu nuginkluoti, atimtos žvaig
ždės ir uždaryti pakutavot.

SUGAVO ČIGONŲ KARA
LIAUS DUKTERĮ.

Ed. Sindai, 1124 N. La Šalie 
gat., pasiskundus policija areš
tavo čigonkikę. Skundėjas pa
sakojo, kad čigonkikė- bepasako
dama jo ateitį iš jo delno, išvi
liojusi iš jo ir $300.

.vo ieškoma. “Karalius už jos 
suradimą buvo paskyręs apie 
porą šimtų dolerių dovanų ir 
kaltino, kad ji išeidama išsine
šusi $2000. jo pinigų.

“Karalaitė” Bimbo neprisipa
žįsta nė prie vieno 
Sako, jai įkyrėjęs 
gyvenimas ir ji atvykusi Chica- 
gon apsigyventi liuosai.

kaltinimo.
čigoniškas

MERGAITĖS 10 ir 11 METŲ 
SUGAUTOS VAGYSTĖJE

Dvi mergaitės įėjo į E. E. Bi- 
gielow namus Wilmette, ir 
pagavusios kapšelį su $32. ban
dė pabėgti, bet policistas paste
bėjo ir areštavo. Mergaitės yra 
viena 10, kita 11 metų. Abi gy
vena Wilmette. Jos liko paves
tos jaunųjų prasikaltėlių teis
mo globai.

Vandos draugė bandė nu 
mirti Dailės Institute

Bestovėdama pilnoj savo nuogy
bėje paėmė nuodų. Kaltina 
nepavykusį meilės romansą.

Kostancija McDermott, 18 
metų mergina, artistė-mokinė ir 
labai puiki modelis, bandė at
imti sau gyvastį prarydama 
nuodų. Kada ji ėmė nuodus, 
tuo laiku pozavo nuoga “Gy
vybė”. Kita mergina, taipgi 
modelis pastebėjo ją imant nuo
dus ir pranešė Instituto virši
ninkams.

Ji nugabenta kauntės ligoni
nėn, iškarto gynėse, kad neėmu- 
si nuodu, bet vėliaus prisipaži
no. Dalinai tapo išgauta, kad 
tai buvo nenusisekęs meilės ro- 
mansas. (

Ji buvo žinoma Dailės Insti
tuto modelis ir kartu, dailės mo
kinė. Taipgi buvusi artima 
draugė Vanda Stopa, kuri da
bar guli negyva taipgi dėl ne
nusisekusios meilės. Ar Vanda 
turi ką bendro prie šio pasikė
sinimo, dar nepaaiškėjo.

ATĖMĖ $2,770 NUO SKAL
BYKLOS PREZIDENTO

Keturi prastai apsirengę vy
rai sekė paskui ponus David S. 
Gold, 2817 Wrightwood Avė., 
Wet Wash skalbyklos prezi
dentą su jo šeimyna ir po tam 
aprubavojo juos. Viso plėšikai 
pelne $2,770. Tai buvo turtas 
jo paties, jo pačios ir jo duk
ters; susidėjo iš pinigų, iš dei
mantų ir brangių kailinių. Po
nas prezidentas įsakė policijai 
sugauti tuos “daubos pabus
tas”.

SUBARTA PATI Už GĖRIMĄ 
MUNŠAINO, IžGĖRĖ NUODŲ

Frank Thomas, 1533 S. Kee- 
ler avė. turėjo gražią pačiutę 
vardu Antonisę. Viskas buvo 
gerai. Antonisė buvo gera mo
teriškė, turėjo šešis vaikus ir 
labai gerai juos užlaikė; tik 
pastaruoju laiku ji ėmė nepa
prastai gerti tą netikusį pada
rą—munšainą. Už tokį darbą 
vyras, sako, biskį ją apibaręs.

“Gerai—sako Antonisė — aš 
išgersiu paskutinį mano drink- 
są”.

Ji įėjo miegrumin ir išgėrė 
bonkutę nuodų. Valandą vė
liau nuvežus Garfield Park li
goninėn ji numirė. Jos blaivu
sis vyras paliko našlys, o jos 
šeši maži vaikučiai—našlaičiai.

TRIJŲ SAVAIČIŲ JAUNAVE
DĖ NUSINUODINO.

Poųia Rebecco Tiger, 40 me
tų, trys savaitės atgal apsive
dė su aptiekininku 6135 Rhodes 
gat., mirė ligoninėje nuo nuodų. 
Nuodai, sako, likę paimti per 
klaidą — vieton miltelių 
galvos skaudėjimo.

nuo

MIESTAS ATMETA PASIŪ
LYMĄ $5,300 Į METUS.

Chicago North Shore and 
Milwaukee elektros linijos kom
panija siūlė miestui $5,300 į 
metus už naudojimą augštųjų 
kelių miesto rubežiuose, bet 
transportacijos komitetas at
metė. Norima priversti kompa
niją priversti užmokėti kas yra 
nemokėta x nuo seniaus ir pasi
daryti su miestų kontraktą.

APKALTINO Už PRIGAUDI- 
NĖJIMĄ PER PAŠTĄ.

Samuel Nast, viršininkas 
Nast ir Co., brokerių firmos, 
kuri metai atgal nusibankruti- 
no, palikdama atsakomybių 
$1,350,000. penktadieny liko 
apkąltinta per grand jury už 
naudojimą pašto prigavingiems 
tikslams. Prirodyta, kad dau
giau kaip milionas dolerių yra 
žuvę tik dėl prigavystės.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Sportas
Spėka ir brutalumas ar mokslas 

ir protas?

čia yra du pamatiniai dėsniai, 
kurių vertę teks pažinti Chica- 
gos lietuviams gegužio 12 d. 
Šv. Jurgio parapijoje.

Čia ir bus tų dviejų susidūri
mas.

Karolis Sarpalius — medici. 
nos studentas, muzikantas, dai
lės mylėtojas ir sportas — ris- 
tikas. William Demetrai — 
graikas, brutalus su dideliais 
muskulais. šie abu eis ant 
matraso ir įrodys kuris iš jų ge
resnis, kurio galybė yra dides
nė. Jie taipgi turės įrodyti, kas 
laimės: — spėka ir brutalumas 
ar — mokslas ir protas.

Bilietai jau yra pardavinėja
mi šioms ristynėms, visu smar
kumu, ir juos galima jau gauti 
“Naujienose”, jų Bridgeporto 
skyriuje, Universal State Ban
ke, pp. G. Benošiaus, P. Dallens, 
J. Urmano, ir K. Montvido ap- 
tiekose, J. Uktverį 3235 So. Hal- 
sted Str.

Kas yra Karolis Sarpalius
e

Chicagos Universiteto medi
cinos studentas, dainininkas, 
smuikorius, pianistas ir sunkios 
vogos 192 svarų atletas risti- 
kas. • >

Jis per virš tris metus dirbo 
rytosi dėl Chicagos Universite
to. Daug kovų laimėjęs, bet 
nė vienos dar nepralaimėjo.

Jis visados buvo kaipo lietu
vis ir atstovavo visur lietuvius, 
nežiūrint to, kad jis čia (Penn- 
sylvanijos valstijoj) gimęs.

Visa Sarpalių šeimyna yra 
gerai žinoma lietuviams.

Dabar prisieina tam studen
tui Karoliui Sarpaliui žengti 
žingsnį pirmyn, o tas žingsnis 
yra apgalėti tą graikų Demoną 
“William Demetralą.

Jeigu K. Sarpalius laimi, tai 
jam bus atdaros durys į plačiajį 
pasaulį, ir jis tuomet galės bai
gti savo medicinos mokslą.

Karolis Sarpalius neprašo au
kų nei kokių duosnybių, tik pra
šo simpatijos ir atsilankymo į 
jo įvykstančias ristynes, gegu
žio 12 dieną, šv. Jurgio svet. ir 
duoti jam lietuviško ūpo dau
giau, kad jis galėtų praskinti 
sunkų ir kietą taką.

Visų lietuvių priedermė į tas 
jo pirmas dideles ristynes atsi
lankyti.

* *
♦

Sporto mokykla pradės veikti 
šioje savaitėje. Tėmykite Nau
jienas.

* *

Golfo mokykla 3204 So. Ilals- 
sted po vadovyste p. A. K. Me
no skelbia konkursą golfų, ku
ris įvyks šio gegužio mėnesy.

* **

Ar ne laikas pagalvoti, kad 
sutverus didelę visoj Amerikoj 
sporto organizaciją panašią če
kų ‘’Sokolams” tik gal butų kiek 
skirtesnė. Pagalvokime.

ŠMEIŽIA POŽĖLĄ.

Balandžio 21 d. M. Moldažio 
svetainėj p. Karolis Požėla ri
tosi su Italu čempionu Magno- 
ni. “Naujienų” skaitytojams 
jau žinoma, kad savo priešą p. 
Požėla be jokio vargo paguldė. 
Tai rodo, kad p. Požėla yra 
stiprus ir pasižymėjęs ristikas.

Vis tiktai pačiame vakare 
man teko būti liudininku vie
no ytin nemalonaus incidento 
gerb. Požėlai, būtent: pradėta 
nereikalingas šmeižtas prieš 
Požėlą.

Dalykas , buvo toks. Ponas 
Sarpalius pasisakė, kad jis no
rįs ristis su p. Požėla, tai p. 
Kulis pradėjo plėpėt, kad p. 
Požėla į šią šalį atvažiavęs kai
po driskis, o dabar norįs pasi
rodyti dideliu žmogumi. Bet, 
girdi, dabar jisai bijo imtis su 
Sarpaliųm. O tai rodo, kad Po
žėla esąs nekoks ristikas.

Visai aišku, kad p. Kulis tu
rėjo tikslo šmeižt Požėlą. Kad 

taip buvo, gali pasakyti ir tie, 
kurie tose ristynėse dalyvavo. 
Pav., Kuliui bekalbant publika 
jį sustabdė.

Man nesuprantama, kad ta
tai reikėjo daryti. Nejaugi p. 
Kulis mano, kad tie šmeižtai 
p. Požėlai pakenks? Jeigu jie 
taip mano, jie klysta. Aš, kai
po laikrodininkas, turįs daug 
pažinčių su daugeliu vietos lie
tuvių, galiu pasakyti tiek, kad 
p-as Kulis sakė netiesą, buk 
Požėla į šią šalį atvažiavęs kai
po driskis (be čeverykų ir tt.). 
Buvau pas p. Požėlą ir mačiau 
kaip jisai gyvena. 'Mačiau ką 
jisai atsivežė iš užsienio. Ka
da p. Požėla atvažiavo, tai 
jisai turėjo pakankamai ne tik 
čeverykų, bet taipjau ir visų 
kitų jo gyvenimui reikalingų 
dalykų. Tai žino ir p. Kulis. 
Taigi jo pasakymais, buk p-as 
Požėla atvažiavęs Amerikon 
nieko neturėjo, yra piktas pra
simanymas. Bet tai juk negra
žu ! Ar p. Kulis šito nesupran
ta?

Gierb. Požėla buvo ir yra 
vienas geriausių ristikų. Chi- 
cagiečiai tiktai dėlto jį ir pa
mylėjo. O tokių Kulių ir kitų 
Požėlai daromi šmeižtai tiktai 
jiems patiems pakenks. Laikas 
šitą tiesą suprasti ne tiktai p. 
Kuliui, bet ir visiems kitiems 
Požėlos oponentams, kurie ne
užpelnytų laurų ieško.

Juozas Lukas, 
744 N. Clark St., Chicago, III.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Ištrėmimas vyskupo Pro- 
kopiaus iš Ukrainos

ODESA, geg. 2. — Cherso- 
nės vyskupas Prokopius, ‘ teis
mo pasmerktas dėl kontr-revo- 
liucinės darbuotes ir rėmimą 
Denikino jėgų, dabar ištremia
mas iš' Ukrainos, o jo turtas 
konfiskuota.

Teismas buvo jį pasmerkęs 
sušaudyti, bet atsižvelgiant į 
tai, kad jo nusikaltimas buvo 
padarytas penkeri metai atgal, 
mirties bausmę jam pakeitė 
ištrėmimu.

36 mierai reikia 2 yardų 40 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virfi 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio num«eri, pažymėti rnlerą ir aiS- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Lai Skus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
3alsted St., Chicago, III.
r“-------- ?---

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

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

Mieros ...................4..... per krutinę

(Vardas ir pavardėj 
to

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

L
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(Tąsa ant 6-to pust)
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Gauriškių parapijos, 
rėd.

42 met. Išgyveno

Tai buvo koncertas vertai 
mažos įžangos. Grigaitis 
D r. Mont vidas iškėlė naujus 
obalsius. Pirmyn choras pasi
žymėjo.

Pučkai? Pleiskanos?
Prišiųsk savo adresą, gausi dykai 
naudingus patarimus kaip išsi- 
gydyt.

L. VULKAN, .
1499 E. 71 St., Cleveland, Ohio.

LEVIATHAN

EKSKURSIJOS

WoSPrrfxu ■
UJHO

Tiesiai j Klaipėda

LSS. VIII Rajonas dova 
nojo chicagiečiams 

kncertą

buvo lygiai svarbus ir tvarkiai 
| pasakytas.

Pirmyn Mišrus Choras irgi 
parode savo galią. Internacio- 

■ nalą, kuris yra labai sunkus 
dainuoti, jis sudainavo gana ge
rai; o kitos dainos buvo dar ge
riau sudainuotos. Pirmyn Cho
ras turi fabai gerų balsų, ypač 
plonųjų. Ponios Dunduliene, Min 
lerienė, Rypkevičienė ir kitos 
turi labai gerus balsus — skam
ba kai stygos.

P-lė Briedžiu tė moka labai 
gerai skambinti pianu, bet jai 
trūksta drąsos. Ji tokia skrum- 
nutėle, tokia baukštutė, kad 
rodos ims ir palėks kai paukš
tytė.

Viliutė drąsesnė. Ji moka ge
rai deklamuoti (sulig senovišku 
stiliumi), tik eilės buvo parink
tos nepergeriausios: senos ir 
perdaug grubijoniškos. O kai ji 
pati tokia graži ir meilutė, tai 
jai pritiktų kitokio turinio ei
lės. Grubijoniškai deklamuo
jant reikia ir pačiam pasidaryt 
grubijonu, o ji tartum karvelė-

Gegužio 2 d. LSS. VIII Rajo
nas suteikė mums labai puikų 
koncertą pagražintą su prakal
bomis. Tokių parengimų labai 
retai teesti, ir Rajonui užtai pri
klauso didelė garbė.

Didžioji Mildos svetainė prisi
rinko pilna žmonių — lietuvių 
darbininkų, vyrų ir moterų. Bu
vo tyku, ramu ir malonu. Nėra 
abejonės, kad kiekvienas iš da
lyvavusių iškilmėje buvo kuo- 
geriausia patenkinti.

Reikėtų prirašyti pilną jaučio lis mėginąs varno giesmę gie- 
skurą, idant tą viską nuodugnai doti, parodo, kad ji bando atlik- 
aprašyti ir dar prie to savo įs-, ti tą, kas jai pačiai nepatinka, 
pūdžius pridėti. Tai butų nepa-jLet sakau Viliutė gabi mergai- 
togus dėl skaitytojų. Iš skuros.tė.
netaip gerai ■ skaityt, kaip iš i 
Naujienų. Tai tegul būna para-’ 
syta į Naujienas, nors trumpai, I vaidyįi"' Jo" yda'yra' 
kaip ten buvo. > > -- - - — -

Ten buvo štai kaip.
Kalba d. ‘Grigaitis.

Pirmos žvejį tė, sako, yra trys- 
dešimts penkių metų sena. Ta 
šventė pasidarė, sako, kaip 
kokia įstaiga. Jos prasmė per 
tuos trysdešimts penkius me
tus nepranyko ir nepasikeitė, o 
dar labiau pasireiškė. Tuo laiku 
iškelti obalsiai pasidarę aiškes
ni ir suprantamesni.

O kokie tie obalsiai?, sako, 
Kova už laisvę, lygybe ir broly
bė. ši šventė liko įsteigta lai
ke apvaikščiojimo šimto metų 
sukaktuvių nuo didžiosios Pran
cūzų Revoliucijos. Tie obalsiai 
buvo iškelti ir skelbiami laiko 
Francuzų revoliucijos. Bet pra
ėjus šimtui metų, darbininkų 
klasė pasijuto esanti pavergta 
nedaug mažiau, kaip ir pirma! 
Tai reikėjo tuos 
paskelbti ir pradėt 
voti.

Kovot, sako, 
kad mes norime su pūstelėto
mis. Budai musų kovos yra 
ginčai, reikalavimai ir tų ginčų 
išrišimas musų naudai. Ginčų 
rišimus gali būt ramus ir tai
kus, o duoti geresnes pasekmes 
negu muštynės.

Ši šventė dabar įgavo dar 
daugiau reikšmės, sako, ir nau
jų obalsių. Apart kovos už lais
vę, lygybę ir brolybę, dabar 
skelbiame kovą už panaikinimą 
karų. O karus galima panaikin
ti, sako, pakeitus visuomenės 
organizaciją.

Panaikinus karus, sako, tau
toms nebus reikalo mušti viena 
kitą su ginklais, su armotomis; 
naikinti viena kitos turtus ir 
gyvastis. Visa tai bus galima iš
rišti teismo keliu, taip kaip da
bar yra išrišama ginčai tarp su
sivaidijusių atskirų piliečių. Į 
tokias tautas, kurios nepaisyda
mos teismo imtų užpuldinėt ki
tas tautas bus žiūrima kaipo į 
kriminalistą ir tokią nesunku 
suvaldyt.

Grigaitis kalbėjo labai daug. 
Kiekvienas jo kalbos sakinys

Sarpalius yra fine daininin
kas: turi gerą balsą ir moka ji 

nepaisymas 
! ištarti žodžių. Taria kaip ir kal- 
įbos nemokėdamas. Tiesa., lietu- 

Gegužio i viską kalbą jis negeriausia ir 
temoka, bet kad angliškoj dai
nuodamas nepasako nei vieno 

ir žodžio, kad galėtumei suprasti, 
tai jau 
tiesiog 
prasmę, dėdamas dainon tokius 
žodžius, kurių ten nėra. Pana
šiai dainuoja visi musų dainin- 
ninkai — patartina jiem pasi
mokinti nuo Kudirkos ar Babra
vičiaus. Ypač pirmasis labai ai
škiai taria žodžius.

Dr. Montvidas pradėjo kalbėt 
ir paklydo. Jis buvo bekeliaująs

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

JUOZAPAS SMALINSKAS

Persyskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 25, 1924. Patiko ne
laimę ant geležinnkeiio, trauki
nys užmušė. Turėjo amžiaus 
44 metus. Iš Lietuvos paėjo: 
Tauragės ap., Naumiesčio mies
telio . Paliko Lietuvoj moterį 
ir du vaikus. Velionis nepri
klausė prie jokios pašelpinės 
draugijos. lako palaidotas į 'šv. 
Petro ir Povilo kapines Skarbro, 
W. Va. Norinti plačiau žinoti, 
kreipkitės žemiau nurodytu ad
resu.

M. FRANEWSKY, 
P. O. Box 58, Millburn, W. Va.

ANTANAS VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 4 d. 1924 metų, 4:20 ryto 
po sunkios ligos. Amžiną atil
sį Antanas paėjo iš Lietuvos, 
Iląkių parapjos, Gedrimų kai
mo, Telšių ap., Amžiaus 50 
metų. Išgyveno Amerikoj 19 
met. Paliko dideliame nuoliudi- 
me moterį Kazimierą ir septy- 
nius vaikus ir pusserį po vyru 
Kuikiene ir Lietuvoj sūnų Sil
vestrą.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
geg. 7 d. iš namų 10922 Edbroo- 
ke Avė. 7:30 ryte į Visų šventų 
par. Bažnyčią, Roselande, o po 
pamaldų į Šv. Kazimiero kapi
nes.

širdingai užprašome visus 
gimines ir draugaus dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudime palikę
Moteris, vaikai ir pusseserė.

Laidotuvėse patarnauja grar . 
borius Eudeikis, Yards 1741.

PETRAS EČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 3 dieną 1924 m. 6:10 po 
piet, ligonbuty. /

Amžiną atilsį Petras paėjo iš 
Lietuvos,
Balandžių kaimo, Kauno 
Amžiaus
Amerikoj 20 metų . Paliko di
deliame nubudime moterį Mor
tą ir tris sūnūs: Petras 10 m., 
Antanas 8 m., Stanislovas 2 m. 
Laidotuvės įvyks utaminke 
geg. G d. 8 vai. ryto iš namų 
4624 So. Paulina St.. j šv. Kry
žiaus bažnyčią, o po pamaldų į 
Šv. Kazimiero kapines. Širdin
gai užprašom visas gimęs ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse.

Palikę dideliame nubudime
Moteris ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Yards 1741.

Bridgeporto
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Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
ETUVON

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau- 
jienp priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patoguifio, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti. ’ • • i

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi
me i Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

Tai bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi- 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi
sados.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Gegužio Mėnesyje
, Laivu

Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

> * ’

, .Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstų gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. * Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso.

Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tų, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 
atidėliokit!

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

Chicago. III.
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Lietuvių Rateliuose goti, nes iš to paveikslo daro 28 d. — ši pramoga rengiama
sau pragyvenimą, 
turėtų būt švari.

Ranešė šv.
—Svainis.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)■ 1
dievai žino kur, bet paskui su
sirado kelią ir laikėsi prie jo 
nors ir labai krivailiodamas. Jei 
jis nebūtų susitvarkęs, aš bu
čiau jį labai išbaręs; dabar tik 
pasakau daktare, pasiprovyk!

Bet jis šį-tą ir naujo pasakė. 
Darbininkai, sako, jei nenori 
perdaug skursti, turi kovoti už 
savo kailį. Nemanykite, sako, 
kad jus kovodami už savo kailį 
darote kam nors kitam įęertį, 
apaštalais liekate—visai ne! Tie 
žmonės, kurie savo klasės reika
lus labiau gina, jie labiau negu 
kiti mato reikalą kovot už savo 
kailį. Kitus žmones, sako, pri
verčia kovot pareigos link kitų: 
ar tai vaikų, ar senų tėvų, drau
gų — ar kokios kitos pareigos. 
Tokie žmonės, sako, negali būt 
pesimistais. Pesimistas, sako, 
kuris neturi prieš save jokių 
pareigų, jis nepaiso nieko — jis 
gali šokt į ežerą, kad ir šį pat 
vakarą, jam vistiek. Todėl,sako, 
jei jus norite ginti 
stokite į darbininkų 
jas ir kovokite!

Jis ir daugiau da
rų dalykų ir juokų prikrėtę, tai, 
sakau viską tą priimu už gerą.

Buvo ir daugiau gerų dalykų 
—bet kas čia viską besuminės!

Publika pasiklausiusi, pasige
rėjusi skirstėsi pamažėliais ir 
kiekvienas krapinamas smulku
čio lietaus bėgo namo, kas pės
čias, kas automobiliu, kas stryt- 
kariu. —Reporteris

Roslad, III.

ne dėl pelno, tik de,l draugišku
mo, užtai malonu bus visai Chi- 
cagos inteligentijai susitikti 
“gegužinėje” C. L. M. Kliubo 
gražiame Edgewater Beach 
viešbutyje. — Koresp.

savo kailį, 
organizaci-

pasakė ge-

Pupa

Brighton Park
A te i-Visiems gerai žinomoj 

ties žiedo V. draugijėlėj įvyko 
didelė permaina. Pirmininkė A. 
Milerienė rezignavo iš jos va
dovavimo. Nutaiųmų raštinin
kas J. švytaris nei'ant susirin
kimo neatėjo. Jis rezignavo ir 
pridavė knygas nesu rašęs nei
protokolų. Vadinas, palengva 
marino draugijėlę. Finansų raš
tininkas raportavo, kad jam 
būnant sekretorium nieks mū- 
nesiųių mokesnių nemoka.

Gramatikos komisija nesi
lankius ant pamokų ir nežinan
ti kas dabar yra daroma. I3et 
savaitinė lietuvių kalbos pa
moka sulaikyta, nes tik 12 vai
kų ją telankę. Delei pirmadie
nių pamokos kilo diskusijos 
apie mokytoją P. Sarpalių. Vai
kai nustoję ūpo ir jie, sako, 
niekad 'neišmoksią lietuviškai, 
nes mokytojas kalba angliškai. 
Dalykus apkalbėjus, liko pa
vesta valdybai viską apžiūrėti 
ir blogą stovį pataisyti.

Zigmontas iš finansų sekre
toriaus perkeltas į nutarimų 
sekretorius, o finansų sekr. pa
skirtas visiems žinomas W.

Balandžio 29 d. K. Strumilo 
svetainėje įvyko prakalbos, ku
rias surengė Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovė. Jos buvo 
surengtos tikslu supažindinti 
vietos gyventojus su bendrovės 
reikalais, o supažindinus pradė
ti vajų. Kalbėjo žaldokas ir 
Andrulis. Jų kalbos maždaug 
šokama: “Jau pora metų atarai, 
kaip ciceriečiai įsigijo nuosavą 
namą su svetaine. Kuomet jie 
įgijo kapitalo, tuoj nusipirko lo
tus už kuriuos buvo užmokėję 
$7500, o kuomet turėjo ižde 
$16000 pradėjo statyti namą su 
svetaine. Jie Šerus pardavinėjo 
po $25. gi šiandien jie yra 
pakilę vertėj $40. Už kelių me
tų svetainė taps išmokėta, kiek
vienas šėrininkas galės gauti 
dividentų po tris dolerius į me
tus”. Ragino roselandiečius im
ti pavyzdį iš ciceriečių, tokios 
mažos kolonijos. Nors buvo pu
sėtinai išgarsintos tos pi/akal- 
bos, bet publikos prisirinko ne
labai daug, gal todėl, kad oras 
atšilo mažai kas beįdomauja 
prakalbomis. Po prakalbų bus 
pradėtas vajus. Šerų pardavėjai 
eis per kiekvieną stubą pardavi
nėdami bendrovės šėrus, o ku
rie atsisakys jų pirkti, bus ra
portuojama bendrovės susirin
kime. (Ar turi Blue sky leidi
mą? Red.)

Bendrovė jau turi namo pa
veikslų, jie yra įstatyti viešose 
vietose. Tą galite jau matyti, 
koks bus bendrovės namas. Yra 
užsakymas paduotas architek
tui pagaminti tikrą planą na
mui. Jis bus gatavas gal anWki- 
to šėrininkų susirinkimo. Jeigu 
tas vajus nusiseks po jo bus 
pradėtas statyti namas Rose- 
lande. Todėl turėtų visi dirbti 
tam, kad jis nusisektų, O nusi
sekus bus nauda vietos gyvento
jams.

Sekantis Bendrovės susirim-) 
kimas bus svarbus, įvyks sekan
tį pirmadienį todėl, turėtų kiek
vienas šėrininkas atsilankyti. 
Jame bus svarstomi prisirengi
mai prie vajaus be to dar yra 
ir kiti reikalai.
—LDN. B-vės Korespondentas.

Chicagos Lietuviu Mote
ry Kliubas

L. M. Kliubo susirinkimas

Krutamyjy paveikslu dar 
bas slenka pirmyn

t
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.meis taip nešvariai kalbėti?

—Tu manai, kad aš kenas?! 
į —Tamstos pavardė juk prasi
deda su raide K?

Susiraukė ponas K., pasipurtė 
ir nieko negalėjo atsakyt. O 
Reporteris Pupa tęsė savo filo
sofiją:

—Matote, ponas K: švarumas 
yra butiniausįas dalykas. Jei 
tamsta nori būt švarus išvalyk 
savo sielą, nelaikyk savyje nie
ko, ko negalėtum parodyt ge-

C. Urbaičio vedami lietuvių Gausioj žmonių draugijoj. Ne- 
‘ dramos artistai turėjo tretį iš švarumai kur nebūk išpurkšti 
' eilės susirinkimą ir vis dauginus rodo> kad tas žmogus yra nešva- 

ateina naujų užintei-esuotų kru- Irus - Lvjrus išmatų Lenui.
. tarnais paveikslais. Tai pasakė Reporteris Pupa ir
1 Susirašiusių yra virš trysde- (nuėjo savo keliais. |

šimts Chicagos gabiausių ir se
niausių artistų-mėgėjų.

Prasidėję! lavinimas arba taip 
sakant ištyrimai artistų. Pas 
visus randasi geras ūpas ir pasi
tikėjimas.

Lankėsi proletarų meno galva 
—Pakaušis ir kritikavo visą už
vedimą, girdi, reikia lietuvių 
gramatika mokėti ir ims dau-1 KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
Siaus, kaip metai kol galSs k, 
gero padaryti; o antra, girdi, mas kas savaitė po doler|-kitą, nei 
padarytų lietuviškų filmų nebus 
kur dėti, nes ir taip visos fir- Naujienų Spulka
mos užverstos su filmomis s- Halsted st.
tik bereikalingas pinigų aikvo- 
jimas.

Jam buvo atsakyta, kad lietu- Į 5
viškų filmų “plėvelių” T 
ra; ir kas galėjo painformuoti | daiyvauti.
jį jog firmos užverstos su plė
velėmis, kurių dar nėra.

O kas link gramatikos, tai 
klaidingas nuomonių skleidi
mas. Prie krutamu jų paveikslų 
gramatikos nei nereikia — dau
giausia reikia nudavimų.

Praeitą seredą atsilankė dar 
daugiaus artistų ir visiems ži
nomas A. Kvederas. šis susi
rinkimas nebuvo įvairus, nes 
patsai to darbo vedėjas sirgo ir 
negalėjo būt. Kad ir buvo pri
siųstos informacijos per draugą 
J. Jankų, bet be paties vadovo 
nebuvo galima nieko sudaryti. 
Kitą seredą vėl bus susirinki
mas Raymond Chapel svetainėj. 
Čia tikrai bus kas naujo, nes C. 
Urbaitis girdėt jau sveikesnis ir 
bus ant pamokų. — Kiškelis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

North Sides Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įvyks pir-

. Liuosybčs salėj, 1822 Wabansia 
dar nė- avė. Visi nariai būtinai kviečiami 

• • 1------ »-•, —Valdyba...

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side, mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužio 5 d., 7:30 v. 
vak., parapijos svetainėj, 1644 Wa- 
bansia Av. Nepamirškit nariai atsi
lankyti dėlto kad turėsim svarbių rei
kalų. Taipgi kurie norit būt polie- 
čiais ateikite ir prisirašykit prie šito 
Klubo. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio veikalas O. S. 
S. repeticijos atsibus pirmadieny, ge
gužio 5, 7:30 v. v. Meldažio salėj. Vi
si dalyviai malonėkite būtinai laiku 
atsilankyti Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė laikys mėnesini susirinkimą, 
gegužio 5 d., 8 vai. vakare Keistučio 
Spulkos name, 840 W. 33 St. Prašau 
pribūti visų draugysčių atstovų ir di* 
rektorių, taipo prašau ir daugiau 
draugijų prisidėtą prie statymo sve
taines, ba draugystėms yra labai rei
kalinga svetainė. Rašt. J. Balchunas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pirmadienis, Geg., 5, 1924

REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKALINGAS naktinis 
rėjas taipgi reikalingos 2 
terkos.

A. K. Mosiulis, 
1745 So. Halsted Str.

Oanal 6025.

PAJIEšKAU — 
GERO BUČERIO.

Atsišaukite
5940 W. 63 I’lace

Tel. Prospect 2688

AUTOMOBILIAI

vi- 
vei-

PARDAVIMUI grosemė, saldai
nių, tabako ir kitų smulkmenų krau
tuvė geriausioj biznio vietoj, puikus 
fixtures, pigi renda, su 4 kambariais 
dėl gyvenimo. Turi būt parduota iki 
gegužio 7 d., už bile kainą.

5343 So. Halsted. St. 
Tel. Boulevard 3277

PARDAVIMUI kendžių, Ice 
cream, cigarų ir kitokių daiktų 
krautuvė. Parduosiu pigiai ir 
greitai, nes reikalingi pinigai.

3343 So. Morgan St.

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

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

Ką Reporteris Pupa 
girdėjo

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant “turing” karo Hub-Cab auto
mobilius. Kartu gali gauti ir dar
bą. Matykit

A. Ambrozevičių 
3210 So. Halsted St.

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

Kreipkitės
3300 So. Union Avė. 

po 5 vai. vakare

RAKANDAI
BŪT šią savaitį parduota,TUR

labai pigiai, vidurinio kambario setas, 
karpetas, bufetas.
vės pečius ir supamoji kėdė.
duoda greit ir pigiai.
tas laimes.

219 E. 115
Tel. Pullman

_ _ NAMAI-ŽEME
BIZNIO NAMAS 

30% (nuošimtis) už indčtus 
pinigus.

Parsiduoda 2 storai kam
pas 68ta ir Ashland Avenue. 
Mūrinis namas, aukštas bei- 
smantas po visu namu, fur- 
niso apšildomas, su $4,000 
inmokėjimo gali nupirkti ta 
narna. Namas išrandavotas 
per 3 metus. Randos neša 
$1,380 per pirmus metus, 
antrą ir trecią metą dau
giau randos. Taigi už indė- 
tus pinigus atneša 30% (nuo
šimtį). Pasiskubinkite ta 
narna nupirkti, mažai tokių 
bargenų atsitinka.

ROZENSKI-LEMONT4

BRIDGEPORTO apielinkėj parsi
duoda mūrinis 7 metų senumo namas 
2834 S. Union Av. Krautuvė ir 3 pa
gyvenimai po 4 didelius kambarius, 
aržuolo medžio visur, maudynės, elek
tra, aukštas cementuotas beismentas, 
plovykla ir visi parankamai; $5000 
įmokėti, likusią skolą kai renda. John 
P. Ewal<l & Co., 840 W. 33rd Street. 
3 c! Yards 2790.

SPECIALIS BARGENAS 
Pardavimui didelis lotas pigiai. 
Randasi geroje vietoje, tarp 69 
ir 70 gat. ant Washtenaw, kreip
kitės prie savininko apie 6 vai. 
v. J. Jagminas, 3356 Emerald av.

PARDAVIMUI naujas jewel 
apt. namas, 12 sun parlorų, po 4 
kambarius ir miegojimo porčiai, 
S. E. kampas Indiana Avė ir 70 
St., lengvais išmokėjimais, ren
da $10,800, kaina 70,000.

M. GLICKI, savininkas 
12043 VVallace St.

Phone Pullman 6719

Ice box’is, virtu-
Parsi-

Kas pirmas

St.
4306

6312 S. Western Avė 
Prospect 2102

RAKANDAI vartoti, parduosiu 
pigiai visus ar po vieną, 
gramofonas ir kiti.

4 
ros

Deska,

Eelekt-

3 
vai.

RUIMAI randon, $15. 
šviesa. t

2040 So. Halsted St. 
lubos; kreipkitės nuo 5 iki 8 
vakare.

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLI PIANĄ

Pirmos klesos padėjime, $700 ver
tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
rolelių kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išdavė raportą, kuris liko 
priimtas. Raportas nuo baliaus 
komisijos parodė, kad draugijė
lė turėjo daug nuostolių.

Tėvų ūpas nenupuolęs. Ren
giamas vakaras ir trys darbš
čios moterys apsiėmė surengti 
vakarą arba pikniką, kad išly
ginti nedateklius.

Iš didžiųjų vaikų skyriaus 
raportas priimtas ir paaiškėjo, 
kad didesni vaikai susirašė at
skirai, užsidėdami mokestį se
kamai: 25c. įstojimas, 10c. mė
nesinėj ir 5c. saviems reika
lams, kas sudaro 15c. į mėne
sį. Susirinkimus laikys kas dvi 
savaitės penktadieniais.

Didesnieji vaikai pagedau
ja, kad butų geresnės dainos — 
duetai, kvartetai. Jie nieknie
kių nenori. —Kiškelis.

*

atgal Naujienose 
kad Nekalto Tra

C.
įvyko bal. 30 d. 2 vai. po pietų 
p-ios M. Elias rezidencijoj, 
(10550 Longwood Blvd.) Ka
dangi p. M. Elias yra kliubo pir
mininkė, tad narės pasinaudd- 
mos jos svetingumu suvažiavo 
susirinkiman veik visos. (P-nų 
Elias namas, kaip pritinka Uni- 
versal State Banko prezidentui, 
yra turbut gražiausias lietuvių 
Amerikoje. Turbut tai vieninte
lė rezidencija lietuvio, kurioje 
randasi Rytų kilimas “oriental 
rūgs” brangus ir artistiški ra
kandai bei paveikslai). Malonu 
buvo tad visoms susirinkti, taip 
gražioje vietoje.

Po skanaus užkandžio, įvyko 
kliubiečių pasitarimas. Raportą 
nuo išsiųstų Lietuvos Našlai
čiams pinigų išdavė p. A. Nau- 
siedienė. Apie pagerbimo pra
mogą pp. konsulienės — M.1 
žadeikienės ir M. Žemaitienės, 
įvykusią kovo 19 d. Atlantic 
viešbuty atpasakojo kliubo sek
retorė p. E. Šatkauskienė. Vis
kas gerai pavyko ir viešnias pa
tenkino.

Kadangi artinasi vasara, tai 
kliubietės sutarė surengti dar 
vieną pramogą, bet jau ne lab
daringą, tik draugišką, būtent 
“gegužinę” gražiame Edgewa- 
ter Beach viešbuty, kurs pasta
tytas ant kranto ežero, toli į 
šiaurę. “Dinner-dance” įvyks 
gegužės 28 d., 7 vai. vakare pra
sidės pietus, o paskui seks šo
kiai. Bilietus galima pasipirkti 
pas kliubo nares — pramoga 
bus tikrai graži. Surengimui 
“May party — dinner dance” 
komitetan įėjo pp. M. Elias, E. 
Šatkauskienė ir T. Martinkie-

TEOFILIUS ; VĄJDYLA pa- 
j ieško Boro Kazimiero.

Atsiliepkite t
JONAS ŽADEIKIS, 

1433 W. 13 St.1 Chicago, III. 
__________ ■ n K',- ••________________

. ■ ,• v,i,. 7Z
PAJIEŠKAU Antano Galkausko, 

kuris paeina iš Lietuvos Raguvos vol., 
Panevėžio ap. Siuvėjas pagal užsi
ėmimą, ilg^ą laiką pragyvenęs Rusi
joj, apie 12 metų pragyvenęs Ameri
koj. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti kurie jį pažysta atsiliep
kite šiuo adresu. Viktorija Dragunie- 
nč, 4020 S. Rockvvell St., Chicago, III.

PARDAVIMUI_ _
EJtTRA BARGENAS

Parduosiu pigiai bučernę ir gro- 
sernę; up-to-date įtaisyta, yra tro- 
kas. Pigi renda, 4 kambariai gyveni
mui. Tirštai svetimtaučių apgyven
ta vieta. Priežastį patirsit ant vie
tos.

Atsišaukit į
Naujienas, Box 486

GROSERNĖ ir Icekriminė; par
duosiu labai pigiai iŠ priežasties; 
turiu kitą biznį; kam reikalinga atei
kit ir persitikrinkit, kaina $1,150 ax- 
ba mainysiu.

3000 Pershing Road 
Lafayette 1271 
Republic 5705

PAMATYKIT SITUOS BARGENUS
2. FLATU biznio namas, 5 kam

barių, ant 2 floro yra svetainė, ga
lima padaryti 2 flatus po 4 kam
barius ir lotas prie namo; kaina 
$9000. su bizniu $11500.

2 FLATU namas, 3—5 kambarių 
su groserio bizniu; namas ant kam
pinio loto 33x125 pėdų; augančioj 
apielinkėj, labai gęra ateitis; kai
na $11500.

3 FLATU mūrinis namas, 2 fla
tai po 7 kambarius, trečias fialas 
yra padarytas į du f 14tu po 4 kam
barius; pečium šildomas, garadžius 
dėl 2 karų ir lotas. Rendos $150 į 
mėnesį; galima jgaut $200 rendos. 
Kaina $17000, morgedžins $12000. 
Ant šito namo yra didelis uždar
bis; nepraleiskit progos.

2 FLATU medinis namas, 5—5 
kambarių, miegamais porčiais, vi
si įtaisymai vėliausios mados; kai
na $9500.

1 FLATO mūrinis, 8 kambarių, 
furnaee šildomas, garadžius nau
jos inadbs; kaina $9000.

1 FLATO mūrinis namas, 6 kam
barių. karštu vandeniu šildomas, 
visi įtaisymai vėliausios mados; 
kaina $8500.

1 FLATO mūrinis, 6 kambariu, 
furnaee šildomas; kaina $8300, 
cash $2500.

J FLATO medinis, 4 kambariu 
ir lotas 30x125 pėdų; kaina tiktai 
$4000.

36^x125 kampinis Jota? arti 
Marųuette Parko; kaina $950. 2
kampiniai biznio lotai ant 71 St. 
kaina $2700.

6837 So. Wasbtenaw Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
medinis namas, karštu vandeniu 
šildomas, elektra, moderniškas, 
50 pėdų lotas.

3309 \V. 63rd PI.
Tel. Plospect 9518

PARDAVIMUI '5 kambarių 
medinė cottage, su augštu skie
pu, galima padaryti dar kitą 
flatą, elektra, naujas plumin- 
gas, vana ir toiletas, didelė baf- 
nė iš užpakalio, kaina $5000, 
lengvais išmokėjimais, prie 
Bishop St., netoli Garfield blv.

John A. Funk,
1022 W. 51 St., Yards 0134

..... - .... , - 
PARSIDUODA maža farma, apie 

12 akrų žemės. Tinkama dėl Sum
inei' Resort arba auginimo vištų. 
Labai patogi vieta, 2 blokai nuo 
gelžkelio stoties, ant \Vashburn 
ežero kranto.

Woodboro, Wis.
TAIPGI parduodu pusę rasta- 

ranto; geistina, kad butų partne
ris nevedęs. Kam tokis biznis pa
tinka — atsišaukit tuo jaus.

3202 S. Halsted St.
2 lubos.

MOKYKLOS

sudejavo

kenas ? 
kurį tiek

ir

matomai, 
nuodais 

nuodų ir

Tamsta

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Bajorino. Du metai atgal išvažiavo j 
Kenosha, Wis. Paeina iš Tauragės ap. 
Pagramončio parap., šaukinų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl mirties bro
lio Juozapo Bajorino. Meldžiu atsi
šaukti pats ar kas kitas praneškit, už 
ką busiu labai dėkingas. Jonas Bajo- 
rinas, 2919 Emerald Av., Chicago, III.

PARDAVIMUI kampinė krau
tuvė ir flatai, savininkas' apleid
žia miestą. Atiduosiu už $13,500 
pinigais reikia $10,000.

2959 W. 39 Str.

PARDAVIMUI 11 kambarių re i- 
dencija, elektra, garadžius, vištinin- 
kas, 6 lotai, $5000. Krautuvė ir 4 
kambariai, elektra, garadžius ir 6 lo
tai, $2000.

T. KARVASEK, 
Garden Line Avė. 
Justice Park, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Kicįk laiko 
buvo rašyta, 
sidėjimo bažnytėle labai pras
tai išrodo: iš vidaus nemalevo- 
ta ir nusitepusi. Dabar turiu 
pranešti, kad bažnytėlė Jau iš- 
malevota ir maleva dar “tebe
kvepia.” Bet iš lauko pusės 
stovyla mėšlais apkrauta ant 
pat Panelės švenčiausios gal
vos! Žmonės sako, kad kimi- - --------- ----- - ------------
gas turi laiko ir galėtų numaz-lnė. Nepamirškite tad gegužės

Susipažino Reporteris Pupa 
su vienu žmogumi, kurio pa
vardė prasideda su didele raide 
K. Susipažino ir pradėjo kalbė
tis.

—Tai tamsta Reporteris Pu
pa iš tų Naujienų?

—Taip.
—Jūsų tos Naujienos, tai... 

tai... — ir pasipylė nešvarus žo
džiai, ir byro, byro it šiukšlės iš 
išmatų keno! — Jus visi niekai, 
date oi!

—Biednas Kenas! 
Reporteris Pupa.

—Kur kenas? Koks
—Išmatų kenas, į

daug šiukšlių yra suversta... Į- 
sivaizdink sau, kad nelaiminga
sis turi visas tas šiukšles nešio
tis savyje per dienų dienas!... 
Rūgsta jos ten ir pūva...

—Nesuprantu!
—Taigi, sakau pūva kene to

kia daugybė nereikalingų šiuk
šlių; darosi nuodingi gazai 
nuodija patį Keną...

—Nieko nesuprantu!
—Keno sienelės; 

yra persisunkusios 
perdėm. Ir daugiau 
gazų į Keną...

—Susimildamas!
mane pykdini pasakodamas apie 
keną, gazus, nuodus, šiukšles — 
ir kipšas žino ką, kuomet aš 
kalbu apie Naujienas!

—Tame ir dalykas, ponas K, 
dėl tų šiukšlių turi nukentėti 
Naujienos visai bereikalingai. 
Matot, susirenka į Keną šiukš
lės biesas žino iš kur, pūva, pa
daro nuodingus gazus ir tie ga
zai nebesutilpdami jame veržia
si laukan ir purkščia ant Nauj 
j ienų.

—Vistiek nieko nesuprantu!
—Tamsta juk paleidai prieš 

Naujienas visą glėbį nešvaru
mų?

—Taip. Jus tokie esat!
—Dalyvaudamas tamsta ge

roj draugijoj, manau, drovėtu-

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės: . >
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTft

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
brokų patarnavimas Chičagoj ir apie- 
dnkfij. įstaigą 34 metų senumo. Di
dinusia it> geriausia stogų dengimo 
>udga Chičagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing (Co.. 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.
---- — „-------- .............. ......

ŽINOTINA Ciceriečiams ir 
aplinkiniams. Atlieku visą plum- 
bingo darbą, taipgi sutaisau se
nus. W. WAITKUS, 

1531 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3452

REIKIA DARRININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų darbui į de
šrų departmentą, 8 vai. dienoje. 
Laikas ir pusė už viršlaikį.'

ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph

I

DIDŽIAUSIS bargenas, didele 
bučernč ir grosernė South Side, 
biznis išdirbtas per ilgą laiką, par
duodu pigiai už cash arba mainy
siu ant namo. Atsišaukite tuojau.

SLONKSNIS
3401 S. Halsted St., antros lubos 
Tel. Yards 2242

PARDUODU pigiai bučernę, gro- 
sernę, ice cream, kendžių ir smulk
menų krautuvę, Brighton Parke; 
cash biznis. eKturi ruimai, maudy
nė, 3 mašinų garadžius; renda $50. 
Pardavimo priežastis — išvažiuo
jame į Californiją.

4354 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI grosernC, kendžių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. 
Biznis išdirbtas. Turiu greitai par
duoti, nes išvažiuoju Lietuvon su 
Naujienų ekskursija. Atsišaukit

4522 S. Harmitage Avė.

PARDAVIMUI —
Čeverykų taisymo šapa 

priežasties ligos.
Atsišaukite

2646 W. 63 St.

iš

GROSERNĖ pardavimui, yra 
6 kambariai iš užpakalio, daro
mas geras biznis, turi !but par
duota tuojau, nes apleidžiu mie
stą.

2844 W. 22nd St.

PARSIDUODA mažutė Grosemė 
su pilnai įrengta soft drings, cigarų 
ir tabako, arti prie mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu ruimais, kas bu
tų reikalingas, gali pirkti su visais 
rankandais (fumiture), nes turime 
apleisti miestą. 6009 So. Racine Avė., 
Phone Normai 5252;

PARDAVIMUI du lotai prie 
daikto, Brighton Parke, 44 So. 
Fairfield Avė. prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios, gražioj 
vietoj, kreipkitės.

3341 So. Aubum Avė.
3 lubos užpakaly.

EXTRA! LOTAI, LOTAI
Pirk vieną iš šitų lotų ir 

gubink savo pinigus.
LOTAS ant Western avė. 

gat. 25x125, kaina $2,500.
LOTAS ant Western avė. 

gat. 25x125. Kaina $2,500.
2 LOTAI ant Western avė 

125, arti 72 gatvės, kaina $3,500,
KAMPAS'63 gat. ir Washtenaw, 

58x125 pėdų; kaina $15,000.
KAMPAS Kedzie ir 66 gat. 

125 pėdų; kaina $7,000.
3 AKRAI žemės ant Liland 

104 gatvės; kaina $1,800.
Atsišaukit ir pasimatykit greitai 

su WALTER YURKEVICE
2423 W. 63 Street.

Tel. Prospect 4345.

padvi-

ir 69

ir 61

u 50 x

58 x

ir

PARSIDUODA 5 kambarių 
medinis namas su keturiais lo
tais žemės. Pigiai tik $5000.

Atsišaukite.
4535 So. Keeler Avė.

WEST PULLMAN
Vienas iš pigiausių namų dviejų 

pagyvenimų po 5 kambarius, kaira 
tiktai $6.000, $1,500 cash, daugiau 
kaip rendomis. Meldžiu nepraleis J 
progos.

ST. MARKŪNAS, 
547 W. 120 Str.

Tel. Pullman 4674

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas ir garadžius, $2000 
pinigais.

Kreipkitės
1454 So. Peoria St.

_________________________

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietoviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboj 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsiaa 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 St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kolos 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.




