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Kongreso konferencija priėmė 
imigracijos suvaržymo kilio

I

Tūkstančiai žmonių arės 
luotą Rusijoj?

Nikak niet, pranešimai stipro
kai perdėti, — sako sovietų 
justicijos komisaras.

Kokius kandidatus Amen 
kos Darbo Federacija 

rems.

Visuotinas streikas Ar 
gentinoj tebesitesia

Iš Lietuvos begalės atvažiuoti Ame 
rikon tik 300 žmonių

Rusija nutraukė prekybinius 
santykius su Vokietija '

Imigracijos bilius kongre
so konferencijos priimtas
Ateivybė Amerikon sumažina

ma pusiau. Iš Lietuvos bega
lės atvažiuoti tik 302 žmonės 
per metus. Didelės privilegi
jos duodama anglams ir vo
kiečiams.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
7. — Abiejų kongreso butų kon
ferencijos komisija vakar susi
taikė galutinai dėl imigracijos 
biliaus. Tuo brliu emigracija 
į Jungtines Amerikos Valstijas 
sumažinama daugiau negu pu
siau. Iki šiol buvo įsileidžiama 
Amerikon 357,800 emigrantų, 
dabar gi, naujuoju įstatymu, 
bebus įsileidžiama tik 161,990 
ateivių per juetus.

Iš Lietuvos galės atvažiuoti 
Amerikon viso labo tik 302 
žmonės* per metus.

Naujasis imigracijos sftvar
žymo įstatymas apriboja imig
raciją dviem nuošimčiais to 
ateivių skaičiaus, koks buvo 
Jungtinėse Valstijose 1890 me
tais.

Bet to dar negana. Bilius 
proponuoja, kad nuo 1927 me
tų liepos 1 dienos imigracija 
butų apribota iki 150,000 žmo
nių per metus. Bet tuomet kvo
tos butų nustatomos sulyg 
skaičium ateivių gyvenusių 
Jungtinėse valstijose 1920 me
tais. Nežiūrint, kad bendras 
imigrantų skaičius butų suma
žintas, einant 1920 metų cen
zu Lietuvos kvota padidėtų iki 
444 žmonių metams.
Amerikos piliečių žmonės ir 
nemečiai vaikai bus įleidžiami 

virs kvotos.

Portugalija .... 2,465 474 275
Kuinanija .. .... 7,419 631 386
Rusija ...... ... 24,405 1,792 4,002
Ispanija .... ...... 912 124 141
Švedija ...... ... 20.042 9,561 3,706
Šveicarija . .... 3,752 2,081 781
Kitų Europos .... 86 125 33
Palestina ... ......... 57 100 10
Sirija .......... ....... 882 100 162
Turkija •..... .... 2,654 100 114
Kitu Azijos ........ 92 100 22
Afrika ..... . ...... 104 100 •19
Egiptas .... ....... 18 100 3
Salos ......... ...... 121 100 133
Australija . ..... 279 120 48
Nauja žęjandija 80 100 20

Viso .... .. 357,801 161,990 150,000

Japonų išskyrimo bilius.
Kongreso konferencijos ko

misija, kartu su imigracijos 
suvaržymo bilium pritemo, be 
jokios atmainos, ir įstatymą, 
kuriuo imigracija japonų

Valstijas begalės atvažiuoti tik 
japonų turistai, 
dentai ir kiti 
klasių žmonės, 
atvažiuoti sulyg 
tarties. ,

pirkliai, stu- 
pri v degi j u o tų 

kuriems leista 
tam tikros su-

Rusija nutraukia prekybi 
nius ryšius su Vokietija

Berlino policijos įsiveržimas 
rusų prekybos misijon esąs 
sąmokslas suardyti sovietų 
santykius su Anglija, sako 
Litvinovas.
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerik oj <

Lietuvos žinios

Konferencijos komisija su
tiko su įstatymo pastaba, ku
ria einant Amerikos piliečių 
žmonos ir vaikai iki 18 metų 
amžiaus bus įleidžiami neatsi
žvelgiant į kvotą. Atstovų bu
to bilius reikalavo, kad butų 
įleidžiami ir piliečių tėvai, ne
atsižvelgiant į kvotą, bet sena
tas tam pasipriešino.

Kiek kurio krašto žmonių 
buvo dabar įsileidžiama, kiek 
bus įsileidžiama einant nau
juoju įstatymu, ir kiek po 1927 
metų liepos 1 dienos, 
sekama lentelė:

parodo

Nauj. 1927 m.
Kraštai: Dabar: įstat.: liep. 1
Albanija ...... .... 288 100 18
Armėnija .... .... 230 100 50
Austrija ...... .... 7,342 990 ’ 1,842
Belgija ........ ... 1.563 509 259
Bulgarija .... .... 302 100 32
Czecho- Slov. 14,357 1,873 1,319
Dancigas ..... .... 301 223 49
Danija .......... . 5,619 2,782 1,091
Estonija ....... .. 1,348 102 221
Finlandija .... .. 3,921 145 497 1
Fiume .......... ..... 71 100 18
Frau ija ....... . $,729 3,878 2,763
Ang’/aja ir

Airija ....\.. 77,342 62,458 91,110
Graikiaj ...... 3,063 100 536
Vengrija ...... 5,747 488 1,259
Islandija ...... .... 75 100 12
Italija ............ 42,057 3,889 5.877
Jugoslavija .. . 6,426 735 601
Latvija ......... 1,500 117 253
Lietuva ......... 2,622 302 444
Luxem>burg .. .....  97 100 76
Olandija ........ .. 3,602 1,637 2,669
Norvegija .... 12.205 f 6,453 2,433
Vokietija ...... . 67,607 50,129 22,017
Lenkija ........ 30,607 8,872 4,509

BERLINAS, geg. 7. — Del 
vokiečių policijas įsiveržimo į 
rusų prekybinės misijos namus 
Berline, sovietų ambasada nu
traukė visus ekonominius san
tykius su Vokietija.

Rusų prekybos misijai įsa
kyta likviduoti savo reikalus/ 
skyriai Hamburge ir Leipzige 
tapo uždaryti, visi prekybos 
dalykai su vokiečiais nutraukti.

Sovietų valdžia taipjau at
šaukė savo žadėjimą dalyvauti 
dvejose Vokietijos tarptautinė
se parodose — Lleipcige ir 
Koelne. *

Litvinovas, kurs po užsienio 
reikalų komisaro čičerino yra 
vyriausias sovietų užsienio rei
kalų vedėjas, pareiškė, kad ta
sai vokiečių policijos žygis 
esąs ne kas kita, kaip francu- 
zų-vokiečių sąmokslas suardy
ti mezgamus gerus sovietų val
džios su Anglija santykius. Tuo 
savo žygiu Vokietija norinti 
parodyti pasauliui, ypatingai 
Francijai, kad santykiai tarp 
vokiečių ir rusų atšalę.

“GELEŽINĖS KUMŠČIOS” 
VALDŽIA.

PALERMO, Italija, geg. 7.— 
Kalbėdamas čia Italų diktato
rius Mussdlini pareiškė, kad ge
riausia valdžios forma tai — 
“geležinė kumščia.”

“Jei laisvė nėra apsaugota 
gera tvarka, tai ji virsta palai- 
Čunyb? ir chaosu”, tikrino ge
ležinės kumščios garbintojas. 
“Be geležines kumščios ir gele
žinės valios negalimi valdyti 
žmonių. Bet man vis tik nesto
ja simtatijos ir drnugingumo 
tiems žmonėms, knEe dirba ir 
kenčia ”

MASKVA, Rusija, geg. 7.— 
Sovietų justicijos komisaras 
Kurskis užgina žinių agentūrų 
pranešimus, kad pastaruoju lai
ku Maskvoj ir Leningrade 
(Petrograde) buvę tukstančia* 
žmonių areštuota, ypatingai 
tarp rusų aristokratijos ir bu
vusių Amerikiečių Šelpimo Ad
ministracijos- (American Relief 
Adminisiration) narių. Kurs
kis sako, kad tie pranešimai 
esą stiprokai perdėti.

“Skaičius areštuotųjų per 
paskutines šešias savaites įvai
rių klasių žmonių nesiekia 
daugiau per šimtą,” sako jus
ticijos komisaras, “ir didžiu
ma jų veikiausia bus greitu 
laiku paleisti, žymiausieji tarp 
areštuotųjų yra septyni kuni
gaikščio Golicino šeimynos na
riai, kuris* tapo suimti Lenin
grade dėl to, kad jie korespon
davus su didžiuoju kunliga/ikš- 
čiu Kirilu, vienu iš tų, kur vis 
dar pretenduoja atgauti Rusi
jos carų sostą.

‘‘Kai dėt areštavimo rusų, 
kurie pirmiau dirbo Amerikie
čių šelpimo Administracijoj, 
nors aš apie tai neturiu tikrų 
žinių, aš visai nesistebėčiau, 
jeigu tai butų tiesa: paskelb
tos Amerikoj žinios apie tos 
organizacijos darbuotę Rusi- 
. oj aiškiai parodo, kad ji visais 
judais rėmė Denikino avantiū
rą' prieš sovietų vaJdžią.”

Japony valdžios darbinin
kai kuria stiprią sąjungą

Organizacija apims 50,000 val
džios arsenalų d u bininku.

TOKIO, Japonija, geg. 7. — 
Japonijos darbininkai, dirban
tieji valdžios arsenaluose, kuria 
galingą savo organizaciją vardu 
Visuotina Valdžios Darbininkų 
Federacija. Gegužes pirmą die
ną Tokioj įvyko kuriamasis tos 
organizacijos susirinkimas. Val
džios aresnaluose dirba daugiau 
kaip penkiasdešimt tūkstančių 
darbininkų ir jie visi matfoma 
trumpu laiku suorganizuoti.

Peticija dėl vaiky darbo 
draudimo įstatymo

Peticiją pasirašę 78,419 žmonių 
reikalaujančių, kad toks 
tymas butų priimtas.

įsta-

WASHINGTON, D. C
7. — Kongreso atstovų luto na
rys Foster, iš Ohio, gavo petici
ją, kurią pasirašiusieji piliečiai 
prašo, kad kongresas priimtų 
priedą prie konstitucijos, kuriuo 
butų vaikų darbas įstatymu ap
saugotas. Peticija yra didžių di
džiausia — ją pasirašę 78,419 
piliečių, visi fraternalės ir susi
šelpiamosios organizacijos 
American Insurance Union na
riai, reprezentuoją dvidešimt 
keturias valstijas. Peticija ap
daryta oda ir sveria keturis 
svarus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

geg

MANILA, Filipinai, 
— Šiandie pietų laiku 
užrekorduotas stiprus 
drebėjimas, kurs turėjo įvykti 
kur nors apie šešis šimtus su- 
viršum mylių į rytus nuo Fili
pinų.

geg. 7. 
čia buvo 

žemėė

Del streiko, Argentinos sostinėj 
pradedama jausti maisto sto
ka.

PASIKORĖ Iš BAIMĖS 
» METŲ VAIKAS.

Konferencijoj dalyvauja Fi
nansų ir Užsienių Reikalų Mini
sterijų atstovai. Latvių delega
cijos pirmininku yra p. šmidtas. 
Lietuvos gi inž. Liandsbergis.

partijų (žinoma, demo- 
ar republikonų) kandida- 
ku?ie tiems reikalLvJ- 
pritaria ir pasižada juos

WASH1NGTON, L. C., gyz. 
7. — Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba paskelbė platformą, 
kuri išdėsto federacijos reika
lavimus, ir žada organizuotų 
darbininkų paramą tokiems po
litinių 
kratų 
tams, 
m am s 
ginti.

Platforma reikalauja: griež
to uždarymo durių ateiviams į 
Ameriką; priėmimo priedo prie 
konstitucijos, kuriuo butų kon
troliuojamas ir apsaugojamas 
vaikų darbas; tinkamo atlygini
mo pasaulinio karo veteranams; 
pripažinimo teisės darbinin

kams organizuotis ir kolekty
viai derėtis su samdytojais; pa
naikinimo* injunction’ų galios 
darbininkų nesusipratimuose su 
samdytojais ir streikų metu; 
atšaukimo Esch-Cumminso 
transportacijos akto; atšaukimo 
Shermano įstatymo prieš trus- 
tus dėl to, kad tasai įstatymas 
buvo vartojamas ne prieš trus- 
tus, bet prieš darbininkus, “at
imant iš algapelnių jų natura- 
les ir normales teises.”

Vestfalijos kasyklą savi
ninkai paskelbė lokautą
BERLINAS, gegužės 7. — 

Organizuotiems Bochumo ir 
Esseno' anglių kasyklų darbi
ninkams nesitikus dirbti ilgiau 
kaip septynias valandas dienoj 
po žeme ir astuonias valandas 
paviršiaus darbuose, kasyklų sa 
vininkai paskelbė lokautą. Visa
me Reino Vestfalijos distrikte 
kasyklos sustojo.

NELAIMĖS GELEŽINKELIŲ 
KRYŽKELĖSE.

Greitaiss 20th Century trauki
nys dvejose vietose sudaužė 
automobilius ir užmušė 10 
žmonių.

AMSTERIDAM, N. Y., geg. 
7.— Greitasis Twlentieth Cen
tury traukinys, lėkdamas iš 
New Yorko į Chicagą smarku
mu 70 mylių per valandą kryž
kelėj ties De Graff, apie aš- 
tuonias mylias nuo Amsterda
mo, trenkė į skersai gelžkelį 
važiavusį automobilį, sudaužė 
jį į skeliaudras ir užmušė va
žiavusius jame aštuonis žmo
nes: John Aree su žmona, tre
jetą jų vaikų ir tris jų gimi
nes.

Važiavusieji automobiliu per 
trobas nepastebėjo atbėgančio 
traukinio ir privažiavę prie 
gelžkeflio nesustojo pasižiūrėti. 
Ir visi žuvo.

South Bend, lind., geg. 7.— 
G. Wahlen, 41 metų, ir H. 
Barniey, 51 m., abu iš Elkhart, 
Ind., tapo užmušti, Tvventieth 
Century traukiniui sudaužius 
jų atomobilį ties Osceoda, Ind. 
Traukinys bego greitumu sep
tyniasdešimt mylių per valaw-

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gegužio 7 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.38
Belgijos. 100 frankų ............ $5.18
Danijos, 100 kronų ................ $17.00
Italijos, 100 lirų .........   $4.49
Francijos, 100 frankų .............. $6.58
Lietuvos, 100 litų .................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.90
Olandiją, 100 florinų ............ $37.49
Suomijos, 100 markių ............ $2.54

BUENOS AIRES, gegužės 7. 
— Argentinos Sindikalistų Są
jungos vykdomasis komitetas 
laikė ištisą naktį posėdį, svar
stydamas klausimą, ar darbi
ninkų organizacijos privalo tęsti 
toliau streiką prieš įstatymą, 
ar kokių kitokių žingsnių dary
ti. Bet niėko tikra neišsprendė.

Tuo tarpu buvo pasirta dele
gacija kreiptis į policijos virši
ninką ir prašyti, kad butų pa
leisti areštuotieji jstrejkieriai.

Kai kurie samdytojų, kurie 
dėl protesto prieš pensijų įsta
tymą buvo pirmadienį savo biz
nio įstaigas uždarę, dabar pra
deda vėl atidaryti. Vis dėl to 
keletas tūkstančių įstaigų, di
delių ir mažų, tebėra Buenos 
Airese uždaryta. Daugelis jų 
neveikia dėl to, kad darbininkai 
streikuoja, bft kitos pačios 
streikuoja ir atsisako atidaryti.

Del visuotino streiko, mies
te pradedama jausti stoka mė 
sos, duonos ir kitokių įkaisto 
produktų.

Taksi-kabų visai nematyt 
gatvėse. Uoste yra sioks toks 
judėjimas, bet labai silpnas: 
dirba tik kai kas neorganizuotų 
darbininkų.

Utenos ap., ILeliunų valsčiu
je, Labeikių kaime š. m. kovo 
mėn. 21 d. pil. S. K. sūnūs, 9 
mietų vaikas, pasikorė svirne 
ant botago (botagą radęs kely 
pamestą). Priežastis buvusi ši. 
Motina už kažin ką jį nubau
dusi ir dar grąsinusi, jog tė
vas dar smarkiau bausiąs. Tad 
vaikas, norėdamas 
bausmės iš baimės 
svirną ir pasikoręs, 
lionies nepriėmęs į
jis palaidotas nešventintuose 
kapuose. Kadangi tai buvo vie
nintelis sunūs ir tokia tragiil
ga mirtimi mirė, tai tėvas iš 
sielvarto tuo^tarpu sunkiai ser- 
8a.

Klaipėdos kraštas
Gailiu suspendavo.

IŠTIKIMAS ŠUO.

am-John McEiroy, 60 metų 
žiaus, turi būt labai dėkingas 
savo šuniui, buldogui, kurs šar
vo ištikimumu ir sumanumu 
išgelbėjo jo gyvastį.

McEiroy nukrito į gilią datl- 
bą ties Waukeganu ir neteko 
sąmones. Jo šuo, matydamas 
šeimininką nekrutantį, suprato 
nelaimę. Pabėgiojęs kiek ap
linkui šuo galų gale ' leidosi 
miesto linkui. Pastebėjęs po- 
licistą jis ėmė loti ir nuolatos 
pribėgdamas prie policisto ir 
vėl leisdamos bėgti daubos lin
kui, vis lodamas, privertė tą 
sekti paskui. Tuo buidu šuo nu
vedė pakeistą pas savo šeimi
ninką. Sei^lis buvo nugaben
tas ligoninėn, bet kartu turėjo 
paimti ir šunį, kurs jokiu bū
du nenorėjo nuo savo šeiminin
ko atsilikti.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
IŠMIRĖ CHOLERA.

j.-----------------------

PATNA, Indija, geg. 7. — 
Bengalijoj, Beharto provinci
joj siaučia pasibaisėtinai cho
lera, išmarinus šiemet daugiau 
kaip dešimt tūkstančių žmonių. 
Per vieną tik pereitą savaitę, 
suilyg pranešimais, išmirė tūks
tantis žmonių. .

ĮTARIA DEL DALYVAVIMO
PLĖŠIME $150,000 PAŠTO 

SIUNTINIŲ.

Chicagos paštd inspektorius 
Fahy areštavo itailą Ernestą 
Fontano, )4018 Sheridan Rid., 
įtartą kaipo vieną plėšikų, kur 
nesenai užpuolę ties- Harvey 
stotim pašto vežimą, atėmė 
pašto maišus su 150 tukstanuių 
dolerių.

VĖSULA SUGRIOVĖ VISĄ 
MIESTELI SAKSONIJOJ.

..  ................................... ■■■

BERLINAS, gegužės 7. — 
Gauta čia1 šiandie žinia sako, 
kad staiga užėjęs baisus vėsu- 
los sūkurys sugriovęs visą Klei- 
nbredten mietelį, netoli Nord- 
hauseno, Saksonijoj. Miestelis 
taip sunaikintas, kad atrodo 
tartum butų artilerijos ugnim 
subombarduotas.

išvengti 
nuėjęs į 

Kun. ve- 
kapus ir

“Memeler Dampfboot” prane
ša, kad Berlyno “Oberkirchen- 
ratas” (vyriausioji Vokietijos 
protestantų tikybinė instituci
ja) suspendavęs kun. Gailių už
tai, kad jis priėmęs jam pavestą 
Klaipėdos krašto bažnyčios ko
misaro vietą. — Nejaugi 
žingsnį vokiečiai neskaito kiši
musi 
lūs?

į Lietuvos vidaus reika-

Potvynis praeina.

IETUVOS LATVIJOS GELž- 
KELIŲ KONFERENCIJA.

ir sutarties 
dėl mazgų Joniš- 
Mažeikiai — Lai- 
— Griva. Ši kon- 
eilinė konferenci- 

pasi-

KAUNAS (Elta). — Balan
džio 11. — Kaune prasidėjo 
Lietuvos ir Latvijos geležinke
lių atstovų konferencija tiesio
ginio susisiekimo 
klausimu kas 
kis — Meitė, 
žūva, Abeliai 
ferencija yra
ja einant 1922 m .-rudenį 
rašyta sutartimi de'I tiesioginio 
ir netiesioginio susisiekimo sie
nų klausimų pakeitimo, o taip 
pat keleivių ir prekybinių trau
kinių susisiekimo reikalu. Kon
ferenciją atidarė gelžkelių di
rektorius inž. Sabaliauskas. Pir- 
mininku išrinktas inž. Liands
bergis. Konferencija pasidalino
į tris pakomisijas: finansinę,, 
techninę ir eksploatacinę. Pako- 
misijoms pasitarus bus plenari
nis posėdis, kuris patvirtins iš
dirbtus projektus, kurie vėliau 
turės būti patvirtinta Latvijos 
ir Lietuvos Susirinkimo Minis
terijų. \ '

Nėmuno Rusnės rankovėje le
das sulužo ir dalinai išėjo, bet 
Skirvytės ir Atmatos rankovėse 
ligi antradienio vakarui tebesi
laikė stipriai. Pakilęs stiprus 
vakarų vėjas sulaužė ledą Kur
šių marėse ir jau nuo Juodkran
tės ligi uosto ledas baigia išeiti. 
Užtvinusiose vietose vanduo po 
truputį pradeda nukristi. Kraš
to upės ir upeliukai jau be ledo. 
Iš nukentėjusių dėl 15dų ir pot- 
vinio vietų žinių dar negauta, 
bet eina gandai, kad daug tro
besių yra apgriauta ir visiškai 
nunešta. Susisiekimui Šilutės 

su Rusne, kai lik ledai leis, pra
dės vaikščioti garlaivis.

Chicago ir apielinkė. — šian
die didesnėj daly apsiniaukę. 
Vėsu. Pusėtinas šiaurės vėjas.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 
7':56.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kastus 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 į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI
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Kas Dedas Lietuvoj
LIETUVOS METALINIAI 

PINIGAI.

Jau senai buvo rašoma, kad 
musų vyriausybė žada išleisti 
savus metalinius pinigus. Pa
gaminti pinigų projektams bu
vo paskelbtas konkursas. Da
bar jau projektai pagaminti. 
Žymiausi — dailininko Zikaro. 
Jo ir kitų patiektus projektus 
svarstė Ministerių Kabinetas, 
netrukus jų svarstymas bus 
įneštas Seiman.

Pinigai numatoma lieti iš va
rio ir aliuminijaus mišinio, si
dabro ir aukso. Iš vario-aliu- 
minijaus bus mušama pinigai 
po 1, 2, 5, 10, 20, 50 centų; iš 
sidabro —1, 2, 5 ir 10 litų; iš 
aukso — 25 ir 50 litų. Vario- 
aliuminijaus monetų manoma 
paleisti apyvarton 6 milijonų li
tų vertės; vadinasi, vienam gy
ventojui atsieitų 10 litų. Sidab
rinių pinigų kiekvienam gyven
tojui projektuojama išleisti apie 
50 litų. Auksinių pinigų skai
čius neribotas.

Pirmiausia manoma paleisti 
apyvarton smulkiąsias monetas 
— nuo 1 cento ligi 5 litų, viso 
už 21 milijonų litų vertės.

Pinigus spausdinti siūlosi 
daugelis firmų; kauniškė
“fcmidto” fabriką, kelios Vokie
tijos, Šveicarijos, Anglijos, Da
nijos ir kitų šalių firmos.

RAKTUNIŠKĖ, Dūkšto valse.

Dr-jos svarbiausias tikslas bu
vęs spektaklių-koncertų rengi
mas.

1923-21 m. D-jos pastango
mis buvo suvaidinta Biržiuose, 
be kitų veikalų, kurie buvo pa
kartoti, dar: ‘^Nugalėtojai,” 
“Karolio teta,” “Rudens smui
kai,” “Uošvė į namus — tylos 
ndbebus,” “Krikštamočių Jule 
iš Tūlos” (iŠ *rankraščio) ir 
koncertas bei kaukių vakaras.

IKja turi knygyną iš 655 
knygų, išsirašo kelis laikraš
čius.

D-jos kasoje yra 1470 lt. 3v 
centai; pereitų metų pradžioj 
buvo 398 lt. 25c.

Per veikimo metus V-bos pa
daryta 9 posėdžiai.

Revizijos k-ja viską tvarkoj 
rado.

I naują V-bą išrinkti: J. Kut- 
ra, pirm.; Baltrušis, vice-pirm., 
F. Vosiliunaitė, sekr.; B. Kas
paravičius, ižd. ir J. Dilys, kny
gius : kandidatai: O. Mikele- 
nienė, E. Kraftaitė.

1924 m. vis. sus-mas pasky
rė 1000 lt. pianinui, 300 lt. kny
goms ir 180 lt/ scenai (pan
kams) .

Sus-me paikelta sumanymas 
paimti “Mūzai” iniciatyvą rū
pintis įsteigimu Biržuose vie- 
šojo knvgyno-skaityklos.

(“L. ž.”)

kaip drįstąs rašyti apie poną 
Storastą. Tą, kuris rašęs apiė 
Braslavės Storastą laikrašty 
“Przegląd Wilenski” Nr 2, jau 
pasodinę 7 dienom, nors apie 
tokį areštą čia niekas nė negir
dėjo.

Po to sustatė protokolą klau
sinėdamas; ar rašė į laikraštį, 
ąr nekalbėjo kam, ar skaitė tuos 
straipsnius - korespondencijas;; 
kurios parašytos apie Storastą, 
ar pyko ant Storastos, kaip laik
raštyje rašo, ar kosėjo, ar spjau
dės kosėdamas ir t.t. žodžiu 
protokole betruko klausimo, ar 
čiaudant dar ko neatsitiko... O 
to, kad nesveikų nervų kunigą 
bereikalo alkvietė šalčiuose ir 

pustomuose už 60 kilm., kada ir 
pats Storasta prisipažino kaltas

esąs. (“Možė nasza wina!”) 
anas policininkas neklausė ir 
neįrašė. Taip išeina, bijokitės 
lietuviai skųstis ir sučiaupę bur
nas ir1 prikandę liežuvius tylėki
te, o ką mes jums darome — 
kentėkite, nes kitaip mes jums 
parodysime, žydai būdami Ba
bilonijos nelaisvėj • nesilenkė 
prieš žiauraus Nabukodonosoro 
stovylą, Danielius Kyro—persų 
valdovo— belaisvis, ne^ibaiide 
liūtų duobės ir tvirtino teisybę 
—ir mes lietuviai, nors nelais
vėj, bet gyvenamo savo krašte 
ir nenusigąsime dėl teisybės 
nei protokolų nei grąsinimų. 
Lietuviai nors ir žino, kad “tei
sybė akis bado”, bet niekados 
jos nevengė, ir sakyti į akis ne- 
sid rovėj e.—Ba—ras.

Čia yra tikras giminingumas
I »

7 švarumas ir turtingumas 
piene eina ranka rankon, 

štai kodėl saugus prirengi- , 
Inas išdirbime Borden’s “Se
lected” pieno užtikrina jums 
tą švarumą ir grynumą ku- i

ris padaro Bonden’s “Select- /
ed” maximum pieno geru- IĮ
mo. Zf

Okupuotame Krašte
BRASLAVfi

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

ANT NAUDOS. >

S ■ L. F ABI ON ft S CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, '♦

i , ..................... ■ i

SVARBIOS PRAKALBOS!!!
Rengia I. W. W. Propagandoš Grupė

Penktadienyje, Gegužio 9 d., 1924
' Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

(f

Kalbės du goti kalbėtojai. Lietuvys, tik-ka atvykęs iš rytinių valstijų.
J. BRIJUNAS, kalbės temoje “Gręžimas iš vidaus” ir I. W. W.

Anglas garsus kalbėtojas F. BOWERMAN, kalbės temoje apie I. W. 
W. Organizacijų ir jos principus.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga liuosa.
Kviečia visus. Liet. I. W. W. GRUPE.

RiSTYNES

JŪEH
Užsisakykit 

I

Borden’s
“Selected”

Šiandien
BORDENS
EnnFMasCo. oFIllinois 

Fmnklin 3H0

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8828 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: nue 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrui tetverta.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina flO centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Braslavės apskr. Nuo Ratku- 
niškės kaimo už pusvarsčio 
miške yra to paties vardo vien
sėdis, kuriame gyvena miško 
sarg*as Volkovskis. Vasario 28 
š. m. prieš dvylikta valandą 
nakties pradėjo belstis į duris 
prie jo vadindami save polician- 
tais, bet šeimininkai nusistatė 
nežinomųjų svečių neleisti ir 
lyg tik pasakė neleisią, tuoj už-, 
puolikai sveidė į grįčią rankinę 
bombą, kuri sprogdama sužeidė 
dvi moterį, ir šiaip visus bal
dus sudraskė. - Iš išgąsčio jau
noji moteriškė vienmarškinė, 
vienplauki nė ir basa iššoko per 
langą ir sniegu nubėgo į kai
melį, kame sukėlė rėksmą. Už
puolikai prasišalino. Užpulta
sis viensėdis šioj pusėj netoli 
lenkų pasienio sargybinių. Pėd
sakas yra iki pat sienos pėdsa
ko, kur vaikščioja sargybiniai, 
o iškur plėšikai ir kas jie tik
rai nežinoma, nors visi tvirtina, 
kad ne iš lietuvių pusės atėję. 
Užpultojo gyventojo turtas ži
nomas kitiems: fai kelios de
šimtys dolerių, kuriuos sūnūs 
jam atsiuntė iš Amerikos.

—Bajoras.

Braslavės Storastai, kaip ma
tosi iš jo elgesio, nepatiko strai
psnis “Namų areštas katalikų 
kunigams kaip ir Muravjovo 
laikais”, įdėtas “Lietuvos Ry
tuose” Nr. 21 (119). Į Smalvos 
kleboną buvo atvažiavęs iš 
Dūkšto Rajono Viršininkas sa
kydamas, kad esąs Storastos, o 
aš dalies ir iš savo iniciatyvos 
atvykęs ištirti dalyko dėl para
dyto straipsnio. U# tai redak
torius galįs atsisėsti kalėjimai),

Kuomet jus kankina skaudus atakas * 
reumatiSkų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strėndieglls, skaudami sąna- . 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patiki
nant su

Ireg. S. V Pat. Biure.

ir tuojaus pajaučiama maloniai de- *' 
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau- • 
damą vietą, kuri suteikia malonų ana- * 
gumą! Visiškai nėra reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. •

Pain«Expelleris tikrai pagelbės ir • 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- e 
miem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonkų • 
parankioje vietoje. *

35c. ir 7Cc. už bonką aptiekose. * 
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. ,

BIRŽŲ “MŪZOS” VEIKIMAS.

Biržai. Kovo 4 d. gimnazijos 
bute įvyko Biržų Dailės Dr. 
“Mūza” vis. susirinkimas, kurį 
atidarė Dr. Pirm. mok. J. Kutra, 
ir kurio pirm, išrinkta agr. Va- 
riakojis, sekr. — stud. VI. Ja
ku benas.

Nauji visuotino susirinkimo 
patvirtinti nariai įsirašė: Vasi- 
lytė, Pr. ir Pr, b-ko knygvedis, 
gim. mok. V. Didžiulis, mat. M. 
Tonkūnas, proviz. Baltrušaitis, 
stud. VI. Jakubėnes.

V-bos pranešimą padarė J. 
Kutra.

Puritan 
Malt

Jie Eina Persitikrini
•J, MEYERIS
J. BANCEVIGIUS

\ ‘ t N

K. POŽĖLA
K, BOUCHE

Svarbiausios šių me
tų ristynės įvyksta 

y
z- v sS

Ketverge, Gegužės 
8 < 1924

Schoenhofen Salėje 
Kampas Milwaukee 

ir Ashland

Čia išsiris klausimas, 
su kuo dar Požėlai 
liks persiimti su J. 
Meyeriu nr su Dra- 
piežnu Dzuku — J. 
Bancevičium.

Karolis Požėla čia pat* A . '
turės atlaikyti čampi- 
ono vardą prieš Fran- 
cijos didžiausią čam- 
pioną Konstantiną 

/z ,

Bouche, kurs sako, 
kad jam turi priklau
syt pasaulio čampio- 
no vardas.

ELEKTRA
šviesa ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Caah arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pr«L

1619 W. 47C St, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. J. P, WAITCHES 
LAWYEJr Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 107K Indiana Avė.

Tel.t Pullman 6877.

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

Room 909 Chicago Trust Building
7* West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 8208 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■ .. —, u,.,

Y •- £ i ■ ■

GahmaGauti
Naujienose

«i

JOHN KUCHDNSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS

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

Valandos) 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PBtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

NORTH
GERMAN

LLOYD*
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

N ORTU GE&MAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicagof 111.

Prašykite kiano pUritan ir gaukite 
turtingiausi stipriausi, malt extract 
dėl geriausių pasekmių.

Jus nežinosite kaip geras jis yra 
kol nepabandysite.

Padarykite bandymą — šiandien.

Dvi rųšis —• Plain Puritan Malt 
Extract 3 uncijų pakelis apynių ir 
Puritan Hop-Flavored Malt Sugar 
Syrup. .

PuriTan
M ALCSiss

“Higheat duaJitf

■'■"f ' . 1

4 Ristynėse taip pat da- 
£glyvauja du svarbus 
| lenkų ir rusų ristikai.

Ristynių pradžia 8:15 
yal. .

^Tikietai išanksto par- 
^siduoda: Naujienų 
$ ofise, Aušroj, 3210 So.

# Halsted st. ir J. Kos- 
f tomsky aptiekoj kam- 
Ipas Noble ir Division

Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti 

b

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

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Si m anas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS -
1739 S. Halsted St., Chicago, II).

I—' ■ ' ' ■■■ ■ " ....... .........%

Tol. Dearborn 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS 

vidunnleetyj.
Room 1728 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washingtok St. 

Cor. Waahington & Clark

Kuku Tel.i Hyde Perk 8896 
h—— ■ ■ —................-............. v

t

■------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ---------------------- •--------------------------------------------------------------

G ar sinki ties “Naujienose”

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
BOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
------------------------------------------------------------------

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6787

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

2> So. L# SąRe St. Room 889 
Tai. Central 6390 

Vak. 8228 S. Halsted Chicaga.
Tel. Y arda 4681

............................................... ,■ į •, ,

XBucerzan 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plundngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainuosią visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
heating SUPLY CO.
490 Milwaukce Avė. and 

461 N. Halsted St. 
Haymarket lulS, llaymarket 4221

/
~~ ' ' ....... 1 ..............

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W, 3ĮĮ-th St„ Chicago, III.
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White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatorrds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasl- 

dijimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago, III.

Garsinkities Naujienose

SvečiusVažiuokime Lietuvon Telefonai!

Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvonžodynas dir

Gegužio MėnesyjeLEVIATHAN
Tiesiai j Klaipėdą

Framiškas Daktaras

EKSKURSIJOSNAUJIENOS
1739 So. Halsted St

3113 Soith 
Halsted St.

TIESI 
KELION

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

I. L. OAVIDONIS, M. D
4643 8o. Michlgu Avė. 

TeL Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

ano 5i80 iki 7i8l vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiustu gimimo 
metrikus, arba atsilankykite i Naujie-

Tai bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas. 1

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

nuo dar- 
darbas eina, 
;.t. tęsėme

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: f
9 iki 19. 1 iki 8 dieni 
Ir 6:80 iki 9:80 vakare

<608 S. A4iland Avė. 
netoli 46th BL, Chkegd, UI.

8416 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

iki 2 vai. po pietų.

^=DR. HERZMAN'^B
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 

vietas, ir tuojaus plauksi
me į Klaipėdą, matydami gražius Vo- 

kietuos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui. !

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

tiesiog
žmogelį; be mažiau- 

pompos” pasisveikinome,

Telephone ,Yard« 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.

keletą sąsiuvinių išleisti. Be to 
dar reikia universitete lekcijas 
skaityti, šian ten dalyvauti, o 
visa tas daug laiko atima.

—Ar Tamsta visą lig šiol iš
ėjusią literatūrą žodynui sunau- 
dojate?

—Oi, kas ją visą besunaudos! 
Man svarbu seniausieji XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX amžių 
kalbos palaikai. Į mano žodyną 
įeina visi ligi šiol išėję lietuvių 
kalbos žodynai—spausdinti ir 
nespausdinti, rankraščiuose, ži
noma, įeina pirmieji lietuviškie
ji laikraščiai. O šių dienų lite
ratūrą ir laikraščius teks tirti 
jauniesiems. Rašytojų svar
biausia įeina žemaitė, Daukan
tas; Valančius ir dar kai kurie, 
žinoma, būt gerai viską, kas tik 
yra, sunaudoti, bet mano jėgos

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 6464
Valandos 2:80 Iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Binras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Drexel 2279

ny 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 tu, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname- 
čiM vaiky pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš Ncw Yorko gegužės 
24 d. keleiviai išvažiuos iš Chicagos nuo 
Dearbom Stoties, Dearbom and Polk 
St. ant ERIE R. R. traukinio, Seredoj 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare. New 
Yorke pribusime Gegužio 23, 7 vai. ry
to. ERIE R. R. Comp. atstovas Pasitiks 
Ekskursija New Yorke. Norint viską 
gerai kelionei aprūpint, reikia tuoj 
pradėt rengtis. Neatidėliokit.

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

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.

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

fatnily for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this tirne 
had I not found 
it gilt edgėd and 
as reconnnendcd.” 

Gco. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na ha s 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
moro than Fifty 
years.
Scjd Everywhcne 

Tablets or 
Liųuid

nekelia. Ir ar žinote, juo aš 
daugiau dirbu, juo plečiasi ma
no—žodyno dirva. Kaip matau 
tai šis žodynas bus tik medžia
ga tikrajam Lietuvių kalbos 
žodynui

Buvęs “Išeivių Draugo’’ 
(Škotijoj) redaktorius ir admi
nistratorius—Leonas Vitkaus
kas, dirbęs prie “Lietuvos ži
nių” dienraščio kaipo redakto
riaus padėjėjas nuo 1923 metų 
gegužės mėnesio, nuo šių metų 
balandžio mėnesio persikėlė į 
Šiaulius, kaipo redaktorius-ad- 
ministratorius “Šiaulių Naujie-

SKILVIO, KEPENŲ, 
J. Geriausia pa- 
ienas doleris at- 

Atsiųskite i

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija. 8150 W. 68 St. Phoną 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:81 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisu.

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy< 

duoJėa nuo 
KRAUJO ir INKŠ' 
šauly reguliatorius, 
neėe mėnesius gydymo.

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. 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.

[Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewtdi

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

Phone Boulevard 3033 
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

Jau skaitytojai turbut visi ži
no, kad pradžioj šių 1924 m. 1 
sąsiuvinys “Lietuvių kalbos žo
dyno” profesorio Kazimiero 
Būgos sudaryto išėjo. Dabar 
jis rengia 2-rą sąsiuvinį, žodyno 
rengimas bei sudarymas —mil
žiniškas darbas, geležinės svei
katos, akmeninių jėgų iš žmo
gaus reikalaujantis. Man žody
no rengimas persistato plačių 
plačiausias javų pjūties laukas, 
kur nė galo nė krašto nesimato, 
o pjovėjas — vos vienas K. Bū
ga ką tik kaip vabalėlis įmato
mas menku dalgeliu piauja-gy- 
duoja ir, rodos, kad jis savo 
amžiuje tų platybių neišpjaus, 
rodos užeis ruduo ir žiema (se
natvė ir t.t.) ir tą darbą su
trukdys...

Pirmajam “Lietuvių kalbos 
žodyno” sąsiuviniui išėjus ne
galėjau iškęsti nenuėjęs pas 
patį K. Būgą, pasveikinti, ilgiau
sių metų, stipriausios sveikatos 
palinkėti. Ir radau už Seimo 
rūmų kieme vieno aukšto name
lyje panašiame į paprasto ūki- Į 
ninko grinčią žmogelį 
paprastą 
sios 
pradėjome kalbėtis, žinoma, pi 
miausiai nuo žodyno, 
bo, nuo to, kaip 
kaip ilgai tęsis ir

• kalbą.
Kambarys, kur

bamas, bus nedidesnis, už pa
prastą ūkininko grinčią: stalas, 
pora langų, nedidžiausia ketur
lypė knygoms lentyna, keletas 
dėžių su žodyno kortelėmis, 
elektros šviesa, — ot ir visa 
žodyno laboratorija. Patyriau, 
kad tame žodyno rengimo kam
bary susirenka vakarais kokia 
tai Terminų Komisija ir prirū
ko tabako durnais taip, kad kir
vis ore laikytųsi, kas, žinoma, 
nerūkančiam K. Būgai, reikia 
manyti, daug nemalonumų pa
daro — pasmirdusiu oru ręikia. 
kvėpuoti. q

—Kaip Tamstai darbas eina, 
kada galima tikėtis viso žodyne 
išeinant ?—paklausiau.

—O, kad šitaip eis, kaip da
bar eina, tai kas žin ar mane 
amžiaus užteks; juk man vie
nam priseina dirbt, tvarkyt, ra
šyt ir net korektūrą vest. Nėra 
kol kas tinkamų žmonių, kurie j 
galėtų žodyno darbą dirbti. Čia 
reikia tam dalykui specializuo
tis. Turiu kokius 5—6 moki
nius, kurie turi gabumų, bet 
tai vis žalia medžiaga; truks 
koki 4—5 metai, kol jie pas mar 
ne pasimokinę tiek supras, kiek 
reikia suprasti žodyno darbui 
dirbti, tai tada gal bus galima 
skubiau žodyną leisti. Dabar 
kol kas nebus galima per me
tus daugiau išleisti kaip 1—2 
sąsiuvinių. Buvo davus Švieti
mo Ministerija 3 raštininkes 

merginas perrašinėjimui korte
lių, bet iš to nieko gero neišėjo, 
nes čia vieno perrašinėjimo 
neužtenka, ypač statant žo
džiams priegaddas, dar labiau 

apsunkina darbą, nes viską'pa
čiam reikia peržiūrėti, sekti ir 
t.t Kad būt tinkamų darbinin
kų, tai, žinoma, darbas greičiau 
eitų ir būt galima per metus

abejoji akimis, pasiteiraak 
A. R. BLUMENTHAL

OptumatrUt
G, T«L Boolevard S481

444* 8. Aihlani Ava 
Kampu 47-toa gal 

1-roe Inbaba

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan StM , Chicago.
Telephone

> Boulevard 2160
Valandos

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

Mrs. MIGHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119 HRHHB

Baigusi akuše- ••••.. j ;
rijos kolegiją; h /y Ne
ilgai praktika- . 4.
vusi Pennsyl- > '
vanijos ligon- 
bučiuose. Sfcži- ^^B
ningai patar- B
nauja, visokio- Hr
se ligose prieš
gimdymą, laike |K| ^B
gimdymo ir po a B
gimdymo. B||: ą H

Už dyką pata- • B
rimas, da ir ki- Btą-’ B
tokiuose reika- įf B
luosc moter ims B Y **B
ir merginoms, .... J$5jB
kreipkitės o ra- K 'v

K. BDga ir Lietuviui 
Kalbos Žodynas.

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

PER HAMBURGĄ,P1L1A\Ą 
/• ARBA. LIEPOJO

1 / Važiuokite via! parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai vąfiuoja i Piliavą

y Aplenkia Lenkų juostų (koridorių)
VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM

BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-n.ų LOVŲ
1 POLONIA .....................................L. May 21
j. LITUANIA ................................... - june 11
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j HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
’ — LIEPOJU IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

užbaigė K. Būga.
—Pranės Brolis.

LEONAS VITKAUSkAS IŠVA 
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Darbo Partija ar “trečio
ji partija”? Toks klausimas 
šiemet stovi prieš Amerikos 
darbininkus. Dar niekuomet 
praeityje nebuvo plačiosiose 
Amerikos žmonių masėse 
taip didelio nepasitenkinimo 
kapitalistinėmis partijomis, 
kaip šiemet. Šimtai tūkstan
čių žmonių, kurie pirmiaus 
metai iš metų balsuodavo už 
republikonus arba demokra
tus, dabar jau yra nusivylę 
tomis partijomis ir nebeno
ri daugiaus jas remti. Jeigu 
Socialistų Partija nebūtų bu
vus suskaldyta ir susilpnin
ta, tai nėra jokios abejonės, 
kad žymi dalis tų žmonių at
einančiuose v rudens rinki
muose atiduotų savo balsus 
jai.

Bet socialistai dabar nė
ra pakankamai stiprus, kr.ū 
galėtų tas nepasitenkinu
sias minias patraukti prie 
savęs. Iš to kyla reikalas 
naujos partijos. Bet kokia ji 
turi būti? Apie tai dabar ir 
galvoja visi politikos veikė
jai, kurie nėra surišę savo 
likimų su kapitalistinių par
tijų mašinomis. Tarpe tų 
veikėjų reiškiasi du kryp
sniai : vienas liberaliniai- 
buržuazinis, antras darbi
ninkiškas.

Buržuazinio krypsnio po
litikai nori, kad pažangieji 
elementai, kurie iki šiol rem
davo republikonus ir demo
kratus, galutinai atsimestų 
nuo jų ir sutvertų pažangią 
buržuazinę partiją. Jie ma
no, kad ta partija galėtų feu- 
sidaryti iš vidutinių ir smul
kiųjų biznierių, kurie ken
čia dėl stambiojo kapitalo 
įsigalėjimo, iš vakarinių val
stijų farmerių ir iš radika
lės inteligencijos. Jie tikisi, 
kad šitaip suorganizuotą 
naująją partiją paremtų ir 
daugelis darbininkų, kurie 
pirmiaus balsuodavo už ka
pitalistines partijas.

Šitokios partijos idėja yra 
labai pasklidus Amerikoje. 
Stambieji anglų dienraščiai 
nuolatos apie ją 'kalba, ir 
kalba su dideliu susirupini- 

1 mu. Reiškiama nuomonė, 
kad, jeigu tokia partija įsi
kurtų ir pastatytų populerų 
asmenį kandidatu į prezi
dentus (pav. La Follette’ą), 
tai ji galėtų gautį daugumą 
balsų kokiam pustuzinyje 
valstijų, ir tuomet į prezi
dentus nepraeitų nei repub- 
likonas, nei demokratas. Pre
zidentą rinkti gautų kongre
sas; bet ir kongrese nė vie
na stambiųjų kapitalistinių 
partijų gal neturėtų reikia
mos daugumos prezidentui 
išrinkti. Pasidarytų didelė 
painiava. Kad jos išvengti, 
republikonai arba demokra
tai butų priversti padaryti 
tai naujajai partijai stam
bių koncesijų (nusileidimų) 
ir tuo budu ji, nors ir nebū
dama dar labai stipri, jau 
imtų diktuoti krašto politi
ką.

Liberaliniems politikos 
veikėjams tai yra labai ma
sinanti perspektyva. Bet dar
bininkų judėjimo veikėjai 
žiuri į dalyką kitaip. Jie ma
no, kad tverti naują buržua
zinę partiją neverta. Tokių 
partijų juk buvo praeityje 
— pav. garsioji Roosevelto 
“progresyvė partija”—, bet 
iš jų nieko neišeidavo: pa
gyvenusios kurį laiką, jos 
vėl susiliedavo su viena ar
ba antra kapitalistų partija. 
Darbininkiško krypsnio vei
kėjai todėl sako, jeigu jau 
tverti naują partiją, tai — 
ne iš buržuazinių liberalų, 
bet iš gyvuojančiųjų darbi
ninkų organizacijų. Jie no
rėtų, kad Amerikoje įsikur
tų partija, panaši į Anglijos 
Darbo Partiją. *

Šitokios partijos kamie
nas turėtų susidėti (kaip ir 
Anglijoje) iš stambiųjų dar
bininkų unijų. Į ją taip pat 
galėtų įeiti Socialistų Parti
ja, kooperatyvės darbininkų 
organizacijos ir kitokios dar
bininkų grupės, pritarian
čios Darbo Partijos tiks
lams. Galimas daiktas, kad 
tokiai partijai pritartų ir 
daugelis farmerių, laisvųjų 
profesijų atstovų (inteligen
tų) ir smulkiųjų biznierių; 
vienok jos tikslas butų ne 
žvejoti tarpe įvairių nepasi
tenkinusių elementų (kurie 
dažnai patys nežino, ko jie 
nori), bet sujungtizį daiktą 
organizuotųjų darbininkų 
jėgas, kad pastačius jas po* 
litikos dirvoje prieš kapita
listų klasę.

Šitai idėjai, pilnai pritaria 
ir socialistai. Idant prisidė
jus prie Darbo Partijos 
įsteigimo, Socialistų Parti
ja dalyvauja Vadinamojoje 
Progresyvio Politinio Veiki
mo Konferencijoje, kurį šių 
metų liepos mėnesio 4 d. lai
kys suvažiavimą Clevelande. 
Jeigu tame suvažiavime įsi
kurs Darbo Partija, tai bus 
padarytas stambus žingsnis 
pirmyn Amerikos darbinin
kų judėjime, ir socialistai 
įstos į ją. Jie tuomet Ame
rikos Darbo Partijoje loš 
panašią rolę, kaip Nepri
klausomoji Darbo Partija 
(kuri nuo pat pradžios bu
vo grynai socialistinė parti
ja ir pasiliko tokia) — An
glijos Darbo Partijoje. Bet 
jeigu liepos 4 d. suvažiavi
mas neįstėigs Darbo Parti
jos, tai socialistai į jokias ki

tas kombinacijas neis, bet 
veiks ir toliaus savarankiai, 
kaip iki šiol.

Koks gi yra nusistatymas 
tuo naujosios partijos klau
simu paš komunistus? Ar 
jie stoja už Darbo Partiją, 
susidedančią iš darbininkų 
unijų, ar už liberalinę par
tiją, sudarytą iš įvairaus 
“progresyvio” mišinio? Jie 
stoja už liberalinę partiją. 
Komunistai veikia išvien su 
kai kurių valstijų Farmer 
Labor partijomis, su Komi
tetu Keturiasdešimts Aštuo- 
nių ir su dvejetu vadinamų 
“progresyvių” partijų vaka
rinėse valstijose, atsimetu- 
sių nuo demokratų partijos. 
Visos šitos organizacijos at
stovauja smulkiųjų savinin
kų elementams sodžiuje ar
ba miestuose. Jeigu prie jų 
bus pritrauktą ir šiek-tiek 
radikaliai nusistačiusių dar
bininkų, tai visviena smul- 
kiai-buržuazinis gaivalas ta
me susivienijime bus nepa
lyginamai stipresnis. Jisai 
gali sutvert tiktai buržuazi
nio liberalizmo partiją (jei
gu jisai nepakriks).

Kartu su tais smulkiosios 
buržuazijos elementais, ko
munistai šaukia 17-tai die
nai birželio mėnesio suva
žiavimą į St. Paul. Reiškia, 
jau jie yra galutinai nusi
tarę eiti išvien su buržuazi
niais liberalais. Idant jų ne
nugąsdinus savo '“revoliu
cingumu”, komunistai atsi
sakė net reikalauti, kad St. 
Paul suvažiavimo platfor- 
mon butų įdėtas punktas 
apie sovietų Rusijos pripa
žinimą; o apie “proletaria
to diktatūrą”, žinoma, jie 
visai nė neužsiminė, šitaip 
pataikaudami liberalams, jie 
tikisi galėsią prisiplakti prie 
jy-

Vienydamiesi su libera
lais, komunistai tuo pačiu 
laiku, kiek drūti, agituoja 
prieš Cievelando konvenci
ją, kurioje ketinama steig
ti Darbo Partiją. Be palio
vos jie šmeižia ir Anglijos 
Darbo Partiją, kurios pa
vyzdys skatina ^Amerikos 
darbininkus veikti politiko
je nepriklausomai nuo bur
žuazijos. Tas viskas rodo, 
kad jie yra pasiryžę sutruk
dyti klasinės darbininkų 
partijos atsiradimą Ameri
koje. Vienok jie iki šiol vis 
nesisarmatiją girtis, kad jie 
esą vieninteliai darbininkų 
reikalų gynėjai!

VĖL SUIRUTĖ KOMUNISTŲ 
PARTIJOJE.

Amerikos komunistai vėl 
pergyvena krizį. Jų “darbinin
kų” partijoje pasireiškė ten
dencijos, su kuriomis centrui 
tenka pradėti atvirą kovą. Apie 
tai mes patiriame iš oficiali o 
pareiškimo, tiiipusio komunistų 
spaudoje; su Foster’įo ir Ru- 
thenberg’o parašais.

Viena tendencija yra oportu- 
nistinė. Ji pasirodė Minncsotds 
ir Detroito komunistuose. Pa
sak centro komiteto, tosę vie
tose komunistai, besidarbuoda
mi “trečiosios partijos” suor
ganizavimui, ėmė užmiršti, kad 
jin yra “komunistai ir Darbi
ninkų Partijos nariai”; kitaip 
sakant, jie ėmė visiškai atsi-

žadėti savo komunistinių prin
cipų ir pasiduoti įtakai libera
lų, su kuriais komunistai mė
gina sulipdyt tą “trečiąją par
tiją.”

Komunistų centras vadina 
tai “oportunistiniais iškrypi
mais” :

“Iškrypimai, pasireiškę Mi- 
nnesotos ir Michigano vals
tijose, yra oportunistinio 

charakterio.”
Pasirodo, kad tie oportirnis- 

tiniai iškrypimai nuėjo taip 
toli, jogei “darbininkų parti
jos” veikėjai ėmė varyt agita
ciją, “kad1 darbininkai remtų 
kandidatus, einančius ant se
nųjų partijų tikinto”! (Žiur. 
“Laisvės” 105 num.)

Be šitų iškrypimų į oportu
nizmo pusę, buvo da ir kito
kių. Dviejų komunistinių dien
raščių redaktoriai, būtent Lore, 
vokiečių “N. Y. Volkszeitung’o” 
redaktorius, ir Olgin, žydų 
“Freiheit’o” redaktorius, ėmė 
viešai kritikuot patį švenčiau
siąjį komunistų autoritetą — 
komunistinjo f jnternadionalo 

pildomąjį komitetą. Tuodu 
“heretiku” Amerikos komu
nistų viršininkai turėjo “mal
šinti” griežtoms priemonėms, 
idant nedavus “herezijai” pa
sklisti visoje partijoje.

Tokių pavojingų dalykų pa
sirodė “darbininkų partijos” 
dešiniamjam sparne. Bet kai
riajam josios sparne reiškiasi 
dar gal aršesnių pavojų. Čia, 
kaip sako Fosteris ir Ruthen- 
bergas, jau atsirado organizuo
ta opozicijos frakcija. Štai, ką 
rašo apie ją centras savo pa
reiškimo partijos nariams:'

“Nesenai laikytuose narių 
mitinguose (Philadeilphijoj ir 
Nqw Yorke), tūli draugai 
darė pasikėsinimus iškelti 
frakcinius klausimus ir, nors 
netiesioginiai, kristalizuoti 
opoziciją prieš Part. Centro 
Veik. Komitetą. Abiejuose 
mitinguose buvo įnešta pa
našios rezoliucijos, reikalau
jančios, kad £. V. K. pada
rytų šiuos dalykus:/

“1. Vytų' laukan oportu- 
nistines tendencijas, pasi
reiškiančias dabartiniu lai- 
k u Partijoj;

“2. Imtųsi darbo prieš 
draugą Lorę dėl jo nesenai 
darytų atakų ant Kominter- 
no.

“Šių rezoliucijų prasmė, 
kaip ir. jy ‘įteikimo budai, 
įtikino mus kad mes turim 
rąikallą su organizuota opo
zicija prieš C. V. K.”
Tąųji opdrtunistinės tenden

cijos vienoje pusėje, organi
zuota opozicija antroje pusėje; 
o vidų ryji© centro komitetas, 
kuris, kaip ta pereklė višta, 
kvaksi apie vienybes reikalin
gumą, bijodamas, kad partijos 
nariai neiškriktų.

Išrodo, kad komunistų or
ganizacija stovi prieš naują 
skilimą. Pernai nuo jų atsime
tė vadinamieji “kairieji ko
munistai” ir pavirto griežtais 
jų priešais. Dabar ir vėl pas 
juos reiškiasi tpriiciSingos frak
cijos, tik jau ne dvi, bet trys— 
“opozicija”, centras ir “opor
tunistai.”

Galima įsivaizduoti, kas pa
sidarys iš komunistų partijos, 
kuomet ji ateinantį menesį 
mėgins sudaryti St. Paul mies
te “bendrą frontą” su farme
rių ir liberalinių buržujų orga
nizacijomis. Mišinys susidės 
su mišiniu, ir išeis — chop suy.

NEŽINO NĖ SAVO 
BIBLIJOS! s

“Draugas” labai mėgsta vai
dinti mokytojo rolę ir kalbėti 
apie “Grigaičio ignoranciją.” 
Bet bėda, kad jisai, iiorszfiugš- 
tai nešasi, vienok neįstengia 
ne suprasti to, kas “Naujieno
se” rašoma.

“Draugas” sako, kad “Nau
jienos” “iškoliojusiojs krikščio^ 
nybę”, pavadindamas Kristaus 
idėjas nusususiomis. Tai yra 
netiesa, kadangi “Naujienos” 
pavadino nusususiomis ne 
Kristaus idėjas, o “Draugo.”

Kristus niekur nemokino 
šmeižt, meluot ir skelbt neapy
kantą, o “Draugas” nuolatos, 
tą daro. Kuone kasdien mes 
sugauname jį bemeluojant ir
beapkalbinėjant žmones. Taigi 
Kristaus idėjos yra vienas da
lykas, o “Draugo” pliovonės 
yra kita^ dalykas.

Jisai atrado, be to, kad 
“Naujienos” pasakiusios, jogei 
socialistai nepeikia žmogaus 
už neteisingą arba nedorą tur
to vartojimą. Tai irgi yra ne
tiesa; “Naujienos” nieko pana
šaus nesakė.

“Naujienų” straipsnyje, Įcurį 
“Draugas” mėgina kritikuot, 
apie gerą arba blogą turto var
tojimą visai nebuvo kalbos, o 
buvo tiktai kalba apie turto 
įgijimą. “Naujienos” pasuke, 
kad socialistų mokslas nedrau
džia žmogui įgyt turtą, bi tik 
įgijimo būdas butų doras ir 
teisingas. Iš to pasakymo visai 
neišeina, kad socialistai nepai
so, ar doru ar nedoru budu 
žmogus praleidžia savo turtą.

Žmogus, kuris 'savo turtą 
r rapaleistuivaus arba pragir
tuokliaus, žinoma, bus socialis
tų peikiamas. Bet apie tai 
“Naujienos” nematė reikalo 
ne kalbėt, kadangi tas yra sa
vaime suprantama ir apie tai 
nebuvo klausimo.

“Draugas,” vadinasi, laukia
si į atdaras duris, prikaišioja 
“Naujienoms” tą, ko jos visai 
neketino užginčyk Koks gi 
iš jo yra “mokytojas,” jeigu ji
sai nesugeba be iškreipimo net 
pakarto! savo oponento min
tis? Pamehiot bi'lio durnius ga
li!

Kas nori būt krikščionybės 
mokytoju, tas privalo pažinti 
krikščionybę. O “Draugas”, 
kaip matyt, neturi apie ją ma
žiausios nuovokos. Jeigu jisai 
turėtų , tai jisai juk nebūtų pa
rašęs sekančios nesąmonės:

“Kristus niekur nepasmer
kė turtų vartojimo.”
Pasirodo, kad “Draugo” .re

daktorius visai nežino šv. Raš
to, kuriame yra aiškiai pasa
kyta, kad “lęngviaus yra kup
ranugariui perlįsti per adatos 
ausį, negu turčiui patekti į dan
gaus karalystę! Turtingas žmo
gus, pagal tuos Kristaus žo
džius, turi eiti į pragarą. Ar tai 
nėra turto pasmerkime?

Mes galėtume špa.ltų špaltas 
prirašyti ištraukomis iš Bibli
jos, kuriose yra išreiškiama pa
smerkimas turtams ir turtuo
liams. Jeigu “Draugo” redak
torius iki šiol apie tas Biblijos 
vietas nieko nėra girdėjęs, tai 
jisai be reikalo duoną valgė. 
Ažuot smarkavęįs prieš “Nau
jienas,” jisai todėl gerinus at
sisėstų ir pasimokintų!

Įvairenybės
Pojūtinė kasykla.

Prieš šimtą metų turtingiau- 
sis anglų kasyklų savininkas 
Anglijoje lordas Lonsdalė krei
pėsi į Anglų vyriausybę, pra
šydamas pastarosios leidimo iš
plėsti ' kasyklas 17 kilometrų 
nuo kranto į jurą ir 35 kilo
metrų pločio pajūriu, už ką jis 
siūlė valdžiai 50,000 svarų 
sterlingų. Šis Lansdales suma
nymas anais laikais tietk. fan
tastingas ir neįvykdomas rodė
si, kad valdžia išdidų lordą 
keisčiausiu ekcentriku palaike 
ir mielai be jokių varžymąsi 
patenkino Lanšdalę užgaidą už 
siūlomą sumą pinigų.

Tačiau pastarųjų laikų tech
nika įrodė tai, ko anais laikais 
nepamatė anglų vyriausybė. 
Patobudintos technikos (Prie
mones leido lordo ainiams iš
plėsti anglių kasyklas kelioli
ka kilometrų po juros dugnu. 
Šios kasyklos yra vienos di
džiausių' Anglijoje ir duoda 
milžinišką pelną ainiams to 
lordo, kurjs tiek gerai mokėjo 
Žiūrėti į tolimą ateitį.

[Trimitas]

Siuskit pinigus per 
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Dar apie Vilniaus kanki
nių moksleivių bylą.

Kovo mėn. 28 d. 11 vai. prieš 
piet Vilniaus apygardos teisme 
prasidėjo lietukų abi tu iii en tų 
byla. Patraukti teisman: bai
gę pereitais metais Vyt. Di
džiojo gimnaziją: Pakula, Um
brasas ir Žemaitis, buvęs VII 
kl. mokinys Tijūnėlis baigę 
Vilniaus Mokytojų seminari
ją: Kumpa ir Tamulevičius ir 
du rusu: Kozlovas ir Taraso- 
vas. šeši jų visus beveik me
tus buvo laikopii kalėjime, bū
tent: Kumpa, Tamulevičius, 
Tarasoivas, 'Ilijunc^, Umbra?- 
sas ir Žemaitis. Pakula pradžio
je buvo taip pat suimtas, bet 
vėliau buvo paleistas už kau
ciją 15 mik markių. Kozlovas 
taip pat laisvas.z

Teisme pirmininkavo: vice
pirmininkas Owsianko; teismo 
nariai buvo: Jodzewiczius ir 
Okuliczius. Kaltino prokuroro 
padėjėjas Jankewiczius.«

Publikos prisirinko pilnin
tele salė. Vilniaus lietuvių vi
suomenė labai susirupinusi 
nelaiminga patrauktų teisman 
jaunikaičių padėtim gausingai 
susirinko, tačiau greit apsivylė. 
Dar teismui nepradėjus atėjo 
žinia; kad byla bus nagrinėjar 
ma uždarytomis durimis. Visi 
ištroškę pamatyti nelaiminguo
sius.

Apie 11 vai. įvedė posėdžių 
salėn kaltinamuosius. Kaltina
mųjų suolan jie susėdo šia tvar
ka: Tarajsovas, Žemaitis, Umb
rasas, Tamulevičius, Kumpa, 
Tijūnėlis. Iš publikos išėjęs sė
dasi Kozlovas. Pašaukus Pa
kulą jis nepasirodė. Tada teis
mas pašaukė p-lę Pakulaitę, 
kaipo laidavusią vaduojant iš 
kalėjimo. Tačiau ši pareiškė, 
,[og nieko nemokanti pasakyti, 
kur jos giminaitis esąs. Teis
inas pasitaręs paskelbė savo 
nutarimą: kauciją sukonfis- 
kuoti iždo naudai, o kaltina
mojo suradimui padaryti žings
nių: Pakulos bylą išsikirti iš 
bcųdros bylos.

Kaltinamieji laikėsi ramiai 
ir drąsiai, tačiau jų išvaizda 
kėlė neramumo: mat sunkus 
kalėjimo režimo metai jautriai 
jaunikaičių sielai labai daug 
atsiliepė: veidai išblyškę, kai 
kurių net įdubę, juose atspin
di bendras moralinis nuovar
gis.

Prasidėjo šabloninė klausimų 
eilė: vardas pavardė... kur gi
męs. .. kurios valstybės pilie
tis... Visa ėjo gerai, kaltina
mieji, išskyrus du rusu atsaki
nėjo tvirtu drąsiu balsu, dau
giausia kategoringai: taip, ne. 
Kiele painiau išėjo siu pilietybe.

Visi lietuviai pasirodo neturį 
pilietybes. Gimę Švenčionių, 
Giedraičių, Malėtų, Marcinko
nių parapijose, gyveno visą 
mokymosi laiką Vilniuje, į 
klausimą “kurios valstybės pi
liečiai,” nemoka atsakyti, nes 
patys nežino, kurios yra. Vieni 
jįų padavę prašymą Lenkijos 
vyriausybei pilietybės gavimo 
reikalu, susilaukė neigiamojo 
atsakymo; kitų gimimo vietos, 
padalinus heutralinę zoną, at
sidūrė Neprikl. Lietuvos pusėj.

Kaltinamuosius gynė penki 
advokatai. Lietuvius gynė pp. 
T. Wroblewskis, Pietrusėw*i- 
ozius ir St.' Mickewiczius; 
smulkiau jie taip pasiskirstė: 
p. Wroblewskis — žemaitį ir 
Umbrasai p. Petruseftviczins — 
Kumpą ir Tamulevičių, p. Mic- 
ke^viezius — Tijūnėlį, Kozlo- 
vą ir Tarasęvą gynė du advo
katu valdžios paskirti.

Atlikus šiuos formalumus pro
kuroras, pasiremdamas atatin- 
kannų įstatymų straipsniu, rei
kalavo, kad byla butų nagri
nėjančia uždaromis durimis. Ta
da mec. Wroblcwskis gynėjų 
vardu pareiškė, jog jis esąs 
įteikęs asmenų sąrašą, kurie 
reikią palikti salėj. Sąraše iš
vardyta keliolika asmenų. Pro
kuroras priešinasi, teisindama
sis, kad įstatytnu numatoma 
tik po tris asmenis iš proku
ratūros ir kaltinamųjų pusės. 
Jam atsakė meccn. Wroblc.Avs- 

kis, jog prokuroro galvojime 
nėra logikos, nes kaltinamųjų 
esant septyniems, teįsileidŽiant 
į salę tris asmens, keturiems 
kaltinamųjų šita teisė butų at
imta. Toliau teirautasi apie 
anų asmenų pilietybę, čia adv. 
Pietruseviczius perskaitė ata
tinkamą įstatymų straipsnį, 
kur pasakyta, kad salėj gali 
pasilikti po tris asmenis kalti
namojo giminių ir pažįstamų. 
Teismo pirmininkas pareiškęs, 
kad teismui neįsakoma, 6 tik 
leidžiama palikti salėj pašali
nių asmenų. Tuo tarpu iš sa
lės pašalinta visa publika ne
patekusi į sąrašą. Sugrįžęs teis
mas paskelbė, jog nutarta sa
lėj palikti tik septyni asmens, 
kurie išvardinami; visi kiti, 
beveik pusė sąrašo, išbraukti 
ir pašalinami. Prie šių asmenų 
prokuroras paprašė palikti dar 
du asmeniu, jų skaičiuje p. K. 
Stašį. Toliau ėjo byla uždary
tomis durimis.

Kovo mėn. 28 d. Vilniaus 
Apygardos teismas apie 7 vai. 
paskaitė savo nutarimą. Lietu
viai Umbrasas ir Žemaitis nu
bausti kalėjimo 8 metais, ru
sų valstietis Tarasovas — 6 
metais, lietuviai Kumpa, Tamu
levičius ir Tijūnėlis — po 4 
mot. sun. kalėjimo. VisiJms 
jiems atimtos teisės, Kozlovas 
išteisintas.

Kaltinimas buvo suformuluo
tas ir teisino nutarimas pada
ryta* einant III, B. K. straips
niu. Teismas visai neatsižiurč- 
jo, kad du nuteistųjų yra ne
pilnamečiai; kaipo antru nuta
rimo griežtumu žymė — ne- 
priskaitymas prie bausmės 
laiko (10 mėn.) išsėdėto kalė
jime ligi teismo. Gynėjai pa
davė apicliaciją.

Tai tokios yra plikos žinios, 
viešai paskelbtos po bylos na
grinėjimo, kuris buvo atliktas 
uždarytomis durimis, šita štai 
aplinkybė užčiaupia spaudai 
burną ką nors rašyti dėl bylos 
cSttiės ir dėl tos ar kitos pu
ses bešallišlkumo nagrinėjimo 
metu, o ypač apie tardymo ei
gą, kuri paprastai labai daug 
nusveria bylos likimą.

Viena tik mes turime čia iš
kelti aikštėn. O tai tas įspūdis, 
kurį padarė kovo 28 d. nutari
mas lietuvių visuomenei.

Teismo nutarimas čia yra su
tiktas ne kaipo teisybės trium
favimas, bet kaipo naujas 
skaudžiausias ir liūdniausias 
smūgis, kurio pėdsako niekas 
negales išdildyti, iujs lietuvių 
visuomenės įsitikinimu, . šita 
byla yra ne kas kita, kaip tik 
nenotmalių santykių pasekmė 
taip sunkia našta užgriuvusiu 
ant Vilniaus Didžiojo karo me
tu, o ypač pradedant 1919 me
tais, kada čia įvairios okupaci
jos po kelis kartus į metus kei
tėsi. Tai buvo sunkiausi laikai, 
kada beveik kiekvienas Vil
niaus gyventojas visai lengvai 
galimai butų buvę įtarti šnipi
nėjimu, valstybes pardavimu ir 
h t. nebekalbant jau apie to
kias tardymo metodes, apie 
kurias gavome apsikaityti “Lie
tuvos Rytuose” (iš str. “Žiau- 
rųjų barbarų naguose”), o apie 
kurias ir musų padangėj teko 
nekartą girdėti. Tai buvo lai
kai (o Vilniuj jie šiandie dar 
ne visai pasibaigė), kur dėl vie
no kokio šnipo karierai rodo
mo “darbštumo” ar iš .asmeni
nio priešo liežuvio žmogus be
žiūrint gailėjo būti pastatytas 
“pas mūrą” arba ir nuteistas 
sunkiuoju kalėjimu ilgiau
siems metams. Bylos, kurios ši
tokiais laikais esti iškeliamos 
visai kitokio pobodžio įgyja, ir 
visuomene šitokiose bylose ne
įstengia atskirti, kur pasibai
gia teisingumo aktas, o kur 
prasideda paėmusių viršų vieš
pačių kerštas. —Elta.

Redakcijos Atsakymai
Rev. Kun. Stanislaus Linkus. 

—Nemokamų sektantiškų pra
nešimų nctalpiname.
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Ar jys norit socializmo?
Kai kas yra pasakęs, kad So

cializmas nebus įvykdintas ket
verge 2:30 vol po pietų. Kitais 
žodžiais pasakius, tai nebus 
umus perversmas, taip kad ga
lina butų nurodyti dieną ir va
landą, kuomet Socializmas j- 
vyks. Bet yra i neginčijamas 
faktas, kad Socializmas įvyks. 
Jo įvykimas bus • greitesnis, 
kuomet socialistai įgaus galę 
valdžioje. Tas gali lengvai į- 
vykti jei tik piliečiai balsuotų 
už Socialistų tikietą.

Kuomet tokia diena gali at
eiti ?

Ji gali ateiti ir labai greitai, 
bet reikia, kad prie to pagreiti
nimo prisidėtų ne tik socialis
tai, bet ir kiti .darbininkai, ku
rie nuolat balsuoja už socialistų 
kandidalus.

Socialistai, "kurie priguli prie 
partijos, visuomet turi užtekti
nai darbo ir jie veikia. Bet tie, 
kurie vien tik balsuoja už so
cialistų kandidatus, jie darbo 
mažai turi, tik paduoda savo 
balsą ir užbaigta. Reikėtų, kad 
tie darbininkai ateitų socialis
tams padėti dirbti ir aktyvį so
cialistinį darbą. Tuomet socia
listų laimėjimas butų greites
nis. Gal būt, tie darbininkai, 
kurie balsuoja už socialistus, 
nori Socializmo, bet jie nevei
kia toje linkmėje, kad į gyveni
mą įkūnijus Socializmą.

Mes turime kovoti sutartinai, 
bet ne pasisklaidžius. Mes pri
valome kovoti sistematiškai.

Mes, darbininkai, privalome 
subudavoti galingą ir tvirtą or
ganizaciją, nes ir darbininkų 
priešai, kapitalistų klasė, turi 
galingas savo organizacijas.

Milijonai neorganizuotų so
cialistų nieko nereiškia kapita
listų klasei. ' \

Bet pusė milijono gerai orga
nizuotų socialistų, gali padary
ti tokius perversmus Jungtinėse 
Valstijose, kokių dar niekas iki 
šiol nematė ir nesvajojo.

Nei vienas darbininkas nėra 
geras socialistą, jei jis aktyviai 
nepriguli prie Socialistų Parti
jos.

Socialistai, kurie nėra akty- 
viški nariai Socialistų Partijos, 
yra išnaudotojai savo tokių pat' 
draugų, socialistų, kurie prigu
li prie partijos, nes mat, socia
listai daro tiesioginį perversmą 
iš kapitalizmo į socializmą. Jau 
yra daug vietų, kuriose tiesio
ginė atsakomybė puola socialis
tams.

Prigulėjimas prie partijos ir 
užsimdkėjimas mėnesinių mo
kesčių, yra viena pirmutinių 
užduočių kiekvieno gero socia
listo. Ir kuris priguli prie So
cialistų Partijos, privalo būti 
geru ir veikiančiu nariu, bet> ne 
pastumdėliu. Kiekvienas akty- 
vis narys Socialistų Partijos 
yra dalis besiartinančio Socia
lizmo. Kiekvienas narys Socia
listų Partijos privalo būti veik
lus. s

Kiekvienas narys turi būti 
gerai susipažinęs netik su Sočia-* 
lizmo teorija, bet taip pat su 
taktika ir kasdieniniu veikimu. 
Reikalui prisiėjus, tuomet or
ganizacija gali veikti be jokių 
abejonių ir tas veikimas bus 
tikras, kuomet visi nariai žinos
ką jie turi daryti. Latvių socialdemokratai visuo- riu valstijos Pildomojo Komi- dalinės reakcijos.”
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kus Socialistų Partijos skyrius. 
Taipgi manoma, kad greitu lai
ku bus suorganizuotas skyrius 
ir Birmingham, Ala. šis geležies 
ir plieno distriktas jau yra ge
rai pribrendęs prie Socializmo.

»
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čia buvo d. Pankeno lekcija’. 
Lekcija buvo labai pasekminga, 
ir piniginiai ir moraliniai. Da
bar čia draugai mano greitu lai
ku užkviesti pas save d. Ryan 
Walker. Jie tikisi čia padaryti 
kiek pinigų, kad galima butų 
pasekmingai varyti kampaniją.

Balandžio 20 dieną buvo su
šauktas susirinkimas valstijos 
Pildomojo Komiteto. Komitetas 
nutarė, kad nieko nelaukiant 
pradėti rengtis prie kampanijos 
1924 metų. Ir visi draugai ma
no, kad tas darbas yra pavestas 
labai geriems ir atsakantiems 
draugams ir tikimasi gerų pa
sekmių.

Specialiu pakvietimu Darbi
ninkų Kolegijos, čia kalbėjo 
gegužės 4 dieną, d. Emi'I Her- 
man, Nacionalis Organizatorius 
Socialistų Partijos. Jo kalbos te
ma buvo “Kelias į Liuosybę”; 
Ta Darbininkų Kolegija čionai 
yra< suorganizuota visokių pro
gresyvių darbininkų organiza
cijų ir čia labai tankiai. kalba 
visokie kalbėtojai. Tai yra tik
ras darbininkų apšvietos židi
nys. Paskiau d. 'Emil Herman 
keliaus su prakalbomis į šias 
valstijas: Oregon, Washington, 
Montana, Idaho, Nevada ir Ca- 
lifomia.

Reikėtų, kad kiekvienas geras 
Socialistų Partijos narys pasi
žadėtų, kad jis savo apielinkėje 
veiks, kiek tik jis turės jėgų; 
kad jis budavos didelę tvirtovę 
ir kad jis prisidės prie perkeiti
mo soėialės sistemos į tikrą So
cializmą.

Mes turime būti praktiški.
Mes turime šaltai svarstyti.
Mes turime užpulti priešą su

tartinai ir saugoti, kad visuo
met išeitumėm pergalėtojais.

Darbas nėra sunkus; kiekvie
nas darbininkas gali tai atlikti, 
jei tik jis turi tikslą—augštesnį 
tikslą gyvenime.—Azy.

Reakcijos pamatai juda
Bent kiek sekant darbininkiš

kąją užsienių spaudą, negali
ma nepastebėti tos tyro oro 
srovelės, kuri jaučiasi po dvo
kiančia krauju ir degutu reak
cija. Bendras dalykų stovis 
nors išlėto, bet tvirtai eina ge
ryn. Palyginant darbininkų 
klasės padėtį metus-kitus atgal 
su dabartimi, drąsiai galima sa
kyti: reakcijos pamatai juda! 
šiuo klausimu nemažai susido
mėjęs ir Latvijos s.-d. darb. par
tijos organas “Socialdemo- 
krats”, kurio straipsnių kelio
mis minčių nuotrupomis pasi
naudoju rašydamas šį straipsnį.
Pusantri metai praėjo nuo to 

laiko, kaip Mussolini, panaudo
jant biauriausias priemones — 
žudymus, deginimus ir kerštą, 
pagriebė Italijos valdžią į savo 
rankas. Bet ir jo kovos būdas 
ir jo tikslas liko svetimi ir ne
suprantami Europos denlo.krati- 
nei visuomenei, nekalbant jau 
apie proletariatą. Ir vistik — 
nežiūrint tos menkos rolės, ku
rią vaidina Italija tarptautinėj 
politikoj, nežiūrint tų barbariš
kųjų kovos priemonių, kurio
mis pasinaudojo Musolinį, ne
žiūrint tų supelėjusių valdymo 
metodų, kuriuos taip uoliai sten
gėsi atgaivinti fašistai, — vi
sose Europos šalyse šį “kumščio 
politika” rado sau karštų prita
rėjų. Buvo įvykdytas panašus 
sukilimas Ispanijoje, buvo ban
domas ir Bavarijoje, o mažes
niame maštabe ir kitose šalyse.

Neatsiliko ir Lietuva, nors 
čia teko pasitenkinti vien iškabų 
murzinimu ir langų daužymu. 
Visoje darbininkijoje buvo žy
miai nupuolęs ūpas — reakcija 
smarkiau siautė. Areštai, tar
dymai, mušimai, cenzūra — vi
sos tos represijos, kurios kitą
syk sukeldavo bent norą pasi
priešinti, dabar paraližavo poli
cinį ir profesinį judėjimą. Ap
mirė partijos kuopos, profesi
nės sąjungos, iškriko vietose 
darbininkų veikėjai, įbauginti 
krikščioniškųjų šompolų...

Dabai* Jaučiasi kokia tai at
maina. Tarptautinė darbininkų 
klasė gali pasidžiaugti net ke
liais laimėjimais. Anglijoje iš
rinkta darbininkų valdžia, o juk 
Anglija turi labai didelės įtąkęs 
į pasaulinę politiką. Šveicarijoj 
visuotinu balsavimu patvirtin
tas darbininkų ikišiolinis svar
biausias laimėjimas —8 vai. 
darbo diena. Musų kaimynų 
ėstų valdininkai užprotestavo 
prieš darbo dienos pailginimą ir 
valdžia turėjo nusilenkti prieš) 
darbininkų iškovotąsias teises?

OREGON
Valstijos komitetas Socialistų 

Partijos dabar čionai pradėjo 
smarkų organizavimo darbą. 
Čia draugai jokiu budu nenori 
atsilikti nuo Washingtono vals
tijos. Ir jie tikisi, kad greitu 
laiku čia bus subudavoto didelės 
Socialistų Partijos kuopos.

ILLINOIS
Cook County Socialistų Par

tijos surinko keletą šimtų sva
rų rūbų ir čeverykų ir nusiuntė 
Vokietijos bėdniems darbinin
kams. Tie rūbai buvo pasiųsti 
per American Relief Society. 
Socialistų Partija gavo nuo Vo
kietijos darbininkų širdingą pa- 
dėkavojimą už tą gerą darbą.

Visoje Illinois valstijoje at
sinaujino keletas Socialias 
Partijos kuopų. Drg. Snow, 
valstijos sekretorius raportuoja, 
kad jam darbas labai gerai se
kasi organizavime naujų kuopų. 
Ir tos naujos kuopos1 parodo di
delio gyvumo organizacijos 
darbe. Kaip tik atsibus Nacio- 
nalė Socialistų Partijos konven
cija ,tai jau yra suplanuota pra
dėti siuntinėti literatūrą vi
soms partijoms kuopoms. Lite
ratūra bus siuntinėjama tiesiai 
iš Nacionalio partijos ofiso. 
Daug kuopų reikalauja, kad pas 
juos atvažiuotų su prakalbomis 
d. Wm. H. Henry?

INDIANA
Indianos valstijos draugai da

bar yra nusiminę, nes balandžio 
14 dieną mirė labai geras ir 
senas Sociallistų Partijos dar
buotojas d. Russel Wyttenbach. 
Jis buvo žinomas veikėjas viso
je valstijoje ir taipgi buvo na
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Kad galėčiau!
Kad galėčiau aš dainą nupinti, 
Tiktai vieną iš daugel dainų, 
Ir visus ligi vieno įdėti \' 
Į ją vargus beturčių žmonių!
Dieną—naktį aš vis nemiegočiau, 
Vis tik rinkčiau dainelei gaidas,
Jų nelaimes visas apdainuočiau 
Jų tamsumą, kančias ir skriaudas. 
Į tą dainą aš viltį įdėčiau, 
Ji prie darbo vestų žmonelius, 
Tamsius debesius žaibų praplėsčiau 
Ir paskleisčiaų šviesos spindulius. 
Mano daina jiems būt už vadovą 
Ir pabudint’ iš miego visuh, 
Ji paragintų stoti į kovą 
Ir parodytų naujus kelius.

(“S. D.”)

linu balsavimu pravedė svarsty- 
tinumą įstatymo apie neatlygi- 
nimą dvarininkams «už nusavin
tą žemę, čia yra dalykai, ku
riais kiekvienas susipratęs dar
bininkas gali pasigėrėti.

Darbininkų jėgų tvirtėjimas 
jaučiasi ir Lietuvoje. Pakila 
žiauriosios reakcijos prislėgta- 
sai ūpas, atgyja apsnūdusios 
kuopos, ima krutėti jaunimas. 
Draugai! Desperacija, bejėgis 
nusiskundifrias mupis nieko ne
atneš! Nesėdėkim rankas sudė
ję! Dabar yra laikas imtis 
darbo, nes reakcijos pamatai ju
da! (“S. D.”)—....Pušinis.

Socialistu Partijoj
ALABAMA

Bessemer, Ala. Dabar nese-
teto. Jis jau sirgo apie porą 
metų ir draugai nesitikėjo jo

liai susiorganizavo labai smar- pasveikinimo. Jis paliko mote
rį ir keletą vaikų. Visi Socia
listų Partijos nariai jo labai 
gailisi, nes buvo nenuilstantis 
darbuotojas.

OHIO
Clevelando .Socialistų Partijos 

kuopa buvo surengusi didelį su
sirinkimą dėl d. Panken, kuris 
čia kalbėjo balandžio 27 dieną. 
Tas masinis mitingas* buvo la- 
oai pasekmingas. Dabar drau
gai planuoja surengti didelį ma
sinį mitingą draugui J. Schart, 
tandidatui į gubernatorius, jam 
jau yra paskirta ir diena — ge
gužės 27. Tikimaši, kad ir šis 
masinis mitingas bus pasek
mingas.

NEW JERSEY
New Jersey valstijos Socia

listų Part. Pild. Komitetas tu
rėjo savo susirinkimą balandžio 
20 dieną. Jie užgyrė Nacionalio 
Socialistų Partijos Ofiso planą 
—kad butų siuntinėta visoms 
Socialistų kuopoms kas savaitė 
propagandos literatūra. Dau
giausiai ta literatūra bus dėl 
kampanijos ir valstijos sekre
torius tuojau susineš su viso
mis kuopomis ir praneš, kad jos 
butų pasirengusios tą literatūrą 
išplatinti.

MONTANA
Montanos valstijos sekreto

rius praneša Nacionaliniam So
cialistų Partijos Ofisui, kad jie 
turi pilną surašą socialistų kan
didatų ateinantiems rinkimams, 
primary rinkimai bus tenai ge
gužės 27 dieną. Delegatais į 
Clevelando Konvenciją yra iš
rinkti dd. James ,P. Grabam ir 
James L. Wallace.

Pasaulinės Žinios
Fašistų darbeliai.

Italijoj per rinkimų kampa
niją fašistai terorizuoja savo 
priešininkus, ardo jų mitingus, 
muša vadus, užpuola ant redak
cijų, o valdžios organai (polici
ja) fašistų ekscesams nesiprie
šina. Negalėdami patys apsi
ginti Italijos socialistai pasi
kvietė Anglijos darbo partijos 
atstovus, kad šie atvažiuotų Ita
lijon ir sektų fašistų veikimą 
pcir rinkimus.

Taip pat jąu pirmiau yra 
padariusi ir Vengrijos opozi
cija.

Anglijos Darbo Partijos cent
ro i|pomitetas sutiko nusiųsti 
Italijon delegatus.

Jie žino, ko nori.
Rinkimai į parlamentą bus 

gegužes 11 d. Paryžiuj įvyko 
valstybės ir visuomenės įstai
gų tarnautojų profesinės- są
jungos atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimas taip pat svarstė 
apie dalyvavimą rinkimų kam
panijoje. Dauguma kalbėtojų 
išsitarė už reikalingumą tettier- 
gingai dalyvauti rinkimų ko
voje, stoti prieš tautininkų blo
ką ir Puankare politiką drau
ge su profesinėmis darbininkų 
sąjungomis. Darbininkų atsto
vas Žuo pareiškė, kad jų są
jungos nutarė padaryti visų 
pastangų “paliuosuoti kraštą 
nuo tautininkų bloko. Jeigu šį 
kartą musų pastangos nepasi
seks — sako Žuo — reikia 
laukti rimto sustiprėjimo šo

♦

Šilo Sapnas.

Komunistai prieš komunistus.
Charkovo kovo 5 d. opozi

ciniai komunistai išleido slap
tą atsišaukimą, kuriame sako, 
kad nuo kovo 1 d. komunisti
nės žvalgybos įsakymu iš Uk
rainos išsiųsta į Sibirą 262 dar
bininku, jų tarpe 42 komunis
tų partijos nariai iš opozicijos. 
Darbininkai buvo suimti naktį, 
kai kurie net negalėjo atsisvei
kinti su savo šeimomis ir pa
siimti reikalingų daiktų. Atsi
šaukimas kviečia dąrbininkus 
susivienyti su opozicija ir nu
versti valdžios užgrobikus, ku
rie darbininkų vardu daro nie- 
leistinus dalykus.

—-------- , (
Komunistų partijos priedas.
Komunistų leidžiamieji laik

raščiai turi įdomų priedą, ku
ris vadinasi “Judošių maišelis“. 
Į tą maišelį komunistai kemša 
šiokį ir tokį. Bet dauguma* pa
tekusiųjų į maišelį — tai bu
vusieji komunistų partijos na
riai. Kol jie maitinosi Mask
vos buterbrodais, tarnavo ko
munistams, bet kai žvalgybi
ninkas pagrąsino Maskvos bu- 
terbrodininkui arba pasiūlė rie
besnį buterbrodą, jis perėjo 
tarnauti Lietuvos žvalgybon ir 
išdavė visus jo žinomuosius ar
ba tariamuosius komunistus. 
Štai š. m. “Komunistas” pa
skelbė “Judošių maišely” vien 
tik iš Rokiškio apskrities 9 pa
vardes! O kiek tokių pavar
džių bus dar paskelbta, kiek 
liks neatidengta. Nė viena ko
munistų byla neapseima be iš
davimų. Buvusių karštų komu
nistų Aleksos ir Dulkino žy
giai jau paaiškėjo viešai. Nėra 
abejones, kad komunistų “Ju
došių maišelis” vis labiau plė
sis. Galų gale jis pasidarys toks 
didelis, kad jame galės patilpti 
visa komunistų partija. Tie ne
va “tikrieji darbininkų reika
lų gynėjai” smarkiais žodžiais 
patraukia nenuisistovojusius 
darbininkus, o paskui atiduo
da juosi • į žvalgybos rankas. 
Žvalgybai to tik ir tereikia. Ji 
gauna progos pulti ir ardyti 
darbininkų organizacijas. Taip 
komunistai patarnauja reakci
jai.

Iš Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos Gyvenimo

Gar Ieva (Kauno apskr.) — 
Kovo 22 d', š. m. Pamaišupio 
kaimio Garlevos vaisė. įvyko L. 
S.-D. Partijos steigiamasis su
sirinkimas drg. Petro Žilinsko 
bute. Buvo atvykęs draugas iš 
Centro, plačiai paaiškino apie 
socialdemokratų veikimą ir jo 
reikšmę. Susirinkimas, išklau
sęs drg. iŠ Centro pranešimo, 
vienbalsiai nutarė įkurti ir iš
rinko iš trijų narių komitetą. 
Į Partiją įstojo daug energin
gų draugų, kurie yra pasiryžę 
uoliai darbuotis S.-D. naudai, 
nes tik per juos mano atsiekti 
naudingų darbininkams page
rinimų. Draugai, imkite pavyz
dį iš pamaišuipiečių. Linkiu 
daug pasisekimo siusipratu- 
sicmis draugams. —Marksistas.

Dirvonėnų dvaras (Raudėnų 
vai., Šiaulių apskr.)— Kovo 16 
dieną, pasibaigus žemės ūkio 
darbininkų prof. sąjungos sky
riaus steigiamajam susirinki
mui, įvyko susirinkimas L. S. 
D. P. Raudėnų vai. organizaci-'

jos narių. Perrinktas komite
tais. Ta pačia proga nariai įsi- 
mdkėjoį nario mokestį. Drau
gai raudėniškiai labai intere
suojasi ir noroms imasi orga
nizacinio • darbo. Susidomėję 
klausėsi pranešimo Centro at
stovo, Jkuris jiems daug ką pa
aiškino. čionai, galima tikėtis, 
išsidirbs priešakinių darbinin
kams darbuotojų, kurie atliks 
victojia organizacijos/darbą ge
rai. Tiktai reikalas čionai įs
teigti |darlbiuinkų knygyiiėlį, 
kad turėtų iš ko pasimokyti ir 
lavintis. —šlėga.

Dotnava (Kėdainių apskr.) — 
š. m. kovo mėn. 16 d. čionai 
įsikūrė L. S.-D. P. organizaci
ja. Įstojo 9 nariai. Įstojusieji 
draugai nuo geniau dalyvauja 
L. Ž. U. D. prof. sąjungoje kai
po aktyvus jos nariai. Be abe
jonės, kad’ir partinį darbą ves 
energingai.

Kėdainiai. — Š. m. kovo 16 
dieną įvyko pasitarimas Kėdai
nių miesto ir apylinkės darbi
ninkų. Įkurta L. S.-D. P. Kė
dainių miclsto organizacija. Įs
tojo keliolika narių.

Kretinga. — Kovo mėn. 23 
dieną įvyko vietos organizaci
jos susirinkimas dalyvaujant 
C. K. atstovui. Kretingos orga- 
niz. pastaruoju metu jau tiek 
susitvarkė, kad malonu žiūrėti 
į mažą musų draugą būrelį. 
Svarstyta įvairus (klauislima'i, 
kurių minėtini šie: a) sudary
mais tamprios Kretingos rajo
no s.-d. organizacijos, b) kūri
mas prof. darbininkų sąjun
goj c) laikraščio platinimas ir 
kiti. Be to išklausyta praneši
mas iš C. K., s.-d. frakcijos ir 
Kretingon Apskrities Komiteto 
darbuotės. Organizaci'jon įsto
jo 3 nauji draugai. Žadama su
daryti Kartenos ir atgaivinti 
Darbėnų partines organizaci
jas.

Skaudvilė (Tauragės aps.)—■ 
Kovo 16 d. š. m. įvyko Skaud
vilės kuopos visuotinas susi
rinkimas. Tartasi apie reikalin
gumą dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose. Nustatyta į Apsk
rities Tarybą 4 kandidatai ir j 
Valsčiaus Tarybą 10 kandida
tų. Į Partijos Tauragės apskr. 
konferenciją buvo išrinktas d. 
J. Lasauskas.

Dejuojame, kaip ir kiti, dėl 
sunkių laikų* nedarbas, viskas 
labai brangsta, litų nėra, drau
gai nario mokesnio neturi iš 
ko mokėti. Kita dar sunki naš
ta — tai šmeižimas musų iš 
bažnyčios sakyklos net pavar
dėmis. Kum. Lašas nė viename 
savo palmoksle nepraeina neuž
kliuvęs “cicilikų.” —Pipiras.

Mažeikiai. Kovo 30 d. įvyko 
Mažeikių aps. konferencija. Da
lyvavo 15 delegatų sprendžia
muoju balsu (nebuvo tik Židi
kų org-cijos atstovo). Konfe
rencija visais žvilgsniais pavy
ko. Apskrities komiteto orga
nizacinis gabumas visur matosi. 
Iš vietos organizacijų smarkiau 
veikia Mažeikiai, čia yra kilęs 
sumanymas įsteigti savo kliubą 
ir knygynėlį, -r- Kovo 30 d. per
siorganizavo “žiežirbos” kuopa 
ir išrinko naują valdybą. Ir toje 
srity tikimės vaisingo darbo.

Laižuva (Mažeikių apskr.). 
Vietoje yra draugų, kurie susi
rūpinę įkūrimu s.-d. valsčiaus 
org-jos. Laukiame prisidedant 
dar vieno kovos būrelio.

Rokiškis. Kovo 23 d. buvo vi
suotinas organizacijos narių su
sirinkimas. Iki šiol pastebėti} 
disciplinos stoka. šeši nariai 
už nesilankymą į susirinkimus 
ir nemokėjimą mokesnio iš 6r- 
ganizacijs išbraukti. Išrinktas 
naujas komitetas iš penkių veik
lesnių draugų. Nutarta daryti 
komiteto posėdžius kiekvieną
sekmadienį, o visuotinus narių 
susirinkimus kas ketvirtą sek
madienį. —Vakąre įvyko orga
nizacijos surengta dr. Pureno 
paskaita. Iš paskaitos organi
zacija turi virš 100 lt. Rokiškė
nų ūpas tvirtas.

Telšiai. Apskr. konferencija 
Telšiuose įvyko kovo 23 d. Daly
vavo 5 atstovai nuo vietos org- 
jų ir C. K. atstovas. Organiza
cijos išvystymui nutarta suda
ryti fondą, iš kurio butų galima 
atlyginti susisiekimo išlaidas 
visoje apskrity organizavimo 
reikalais. Patvirtintas laikinai 
veikęs Apskr. K-tas. Nutarta 
steigti darbininkų profesines 
sąjungas, organizuoti jaunimą, 
platinti socialdemokratinę lite
ratūrą. Telšių apylinkės darbi
ninkai palinko spiestis į savo 
klasines organizacijas.

Raseiniai. Kovo 23 d. įvyko 
Raseinių apskr. konferencija. 
Dalyvavo 11 atstovą nuo 5 orga
nizacijų. 4 org. atstovų neat
siuntė. Priimta tam tikri nuta
rimai savivaldybių rinkimų ir 
prof. darbininkų s-gų atgavini- 
mo klausimais. Del Aps. K-to 
veikimo konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurioje pažymėta, 
kad Aps. K-tas neatliko jam 
pavestų darbų. Išrinkta naujas 
komitetas iš 5 draugų.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ STEIGIAMIEMS DAR
BININKŲ KNYGYNAMS ŠIAS 
KNYGAS SUAUKAVO AMAL- 
GAMEITŲ RUBSIUVIŲ UNI
JOS 269 SKYRIAUS DRAU
GAI: draugė Lekešiene, J. Ben- 
dokaitis ir J. Jakštas.

Vak. Europos Lit. Istorija ....,4
Spėka ir Medžiaga ............... 1
Jono Biliūno Biografija’......... 1
Valstybė ir Revoliucija ....... 4
Militarizrhas ..................... x... 6
Karė-Ko Delei ...................... 2
Anarchizmas ir Socializmas ....6 
Komunistų Manifestas ....... 6
Kaip kunigai rūpinas darb-ais 5 
Dėdės Šamo gyven. ir darbai 2
Mažoji Lietuva ......................  1
Dievo Teismas ................   1
Amerikos Macohas ............... 2
Barbora Ubrika .............. .....  1
Socialdemokratų pažvalgos .... 2 
Slaptybės Čenst. vienuolyno 1 
Karolis Marksas ........   4
Kas yra taip, o kas netaip .... 1 
Darbininkai ir jų ateitis ........ 1 
Kasgi tie bolševikai. ............... 2
Kunigų Celibatas.................... 4
Monologai ir Deklamacijos .... 1 
Ar yra Dievas ...................  2
Baltoji Vergija ......................  1
Radikalizmas ...............    1
Paskaita SLA...... ...................  3
Pigiausias ir geriausias Dar

bininko pragyvenimas .... 1 
Lietuvos Konstitucija ........... 1
Dievo žmogus ...................... 1
Kunigo Išpažintis ................... 1
Amerikos Darbo* Jud. Bankr. 1 
Moters ir Politika.......... ......... 2
Kunigai ir Revoliucija........... 7
Apie Bažnyčią .,....................  3
Užmušimas Caro Aleksand. II 1 
Darb. priespauda ir jos priež. 1 
Kas iš kur pareina ............... 1
Galvočius .............................. 1

Revoliucija jos prasmė, prie
žastys ir pamatas ...  2

Pramoninis Socializmas ....... 1
Dievo piktadėjystė ............... 1
Ant Rytojaus po Soc. Rev...... 1
Popas ir Velnias...... -•............... 3
Politiškas Minių Streikas.......1
Agitatorius ...........................  1
Aukos Karės Dievui ............... 1
Kaimiečių Kovos su Ponais .... .1 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai 1 
Emigracija ......................  1
Sovietų žemės Socializmo

įstatai Rusijoj ..............f 2
Kalendorius ..............................1
žmonių Skerdykla... ............   1
Iš Dvasiškų Tėvų gyvenimo 1 
Kunigai ir Bedieviai...............1
Gyvenimas šv. Tėvo Bened. 4 
Rusų Revoliucijos Istorija .... 1 
Darbininkų Partijos progr. 1 
Tėvynės Myl. Diyjos įstatai ^.. 1 
Debatai ...........       1
Katalikų Bažnyčia ............... 1
Šalių Socialdemokratai ......... 1
Kaip žmogus Mąsto ........... 1
Apie Peklą .....   1
Ateities Surėdymas ............... 1
Socializmas ir Darb. klausym. 2
Socializmo A. B. C.................. 1
žlugimas” Sociaįdem-jos ....1 

Rusija 1919 metais ......... ...į. 2
Vokiečių Kalboj T............ 'X..', 20
Bolševikų Brošiūrėlių ...........  19
Angliška ...........L..................... 1
Teisybė ..........   1
Dievo žmogus ................ >....  1

Viso knygų ................... 156
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Užsisakykite Tuoj aus

NEDĖLIOS NAUJIENAS
llitljudiiian ^unbap Jocius

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

NEDĖLIOS N A U JIE NO S bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

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

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

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

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

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi-

/ Z, ' * , * •

mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Aųgustinavičius.

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

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

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

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

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

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
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:

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Nau j ienų 
prenumerata: 

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas Žemiaus paduotu adreso, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardu ir Pavarde

Adresas .......... —

Vardas ir Pavarde

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

Ai

I
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CHICAGOS

Moteris apskundė Gaisro 
Departamento Komisijo- 

nieriy ant $50,000
John F. Cullerton, Chicago 

gaisro komisijonierius atsidūrė 
keblioj padėty; tūla -panelė, 
Ethel Patricia Kennedy patrau
kė jį teismini už svtviliojimsį 
ant $50,000. Ji kaltina komisi- 

jonierių, kad buk jis žadėjęs 
vesti, bet nieko jai nesakyda
mas apsivedė su kita. Minėta pa 
nelė paduoda porą meiliškų laiš
kų rašytų jai pono komisijonie- 
riaus, kada jis lankėsi New 
Yorke. Atrodo, kad jis buvo iš- 
t ikrų jų labai į ją įsimylėjęs. 
Kodėl jis jos po to nevedė, tai 
tik jis vienas težino.

Ponas komisijonierius persi
skyrė su savo pirmąja pačia me
tai laiko atgal. Perskyrų pama
tas buvo — apleidimas. Pirmo
ji pati laimėjo $25,000. alimo- 
nijos. Komisijonierius nusiduo 
da nieko nežinąs apie panelę 
Kennedy; tai esanti'politika, su
galvota prieš jį, per jo priešus.

Bet poną Komisijonierių išti
ko ir kita bėda: Miesto Taryba 
kaltina jį grafte, būtent .paėmi
me iš Miesto $30,000 ir nesu- 
vartojimą kur reikia.

Pieno išvežiotojai 
algy pakėlimą

gavo

Kontraktas pasirašytas metų 
laikui.

Chicago pieno išvežiotojai per 
sekamus metus žada< dirbti su 
pilnu pasitenkinimu. Nors jie 

> turi gan anksti keltis, ir kada 
kiti miega saldžiu miegu, jiems 
reikia baladotis nuo durų iki 

» durų, nuo rezidencijos ilp rezi
dencijos ir žiūrėti, kad visi tu
rėtų pakankamai pienelio ir. 
smetonėlės pusryčiams ir visai į 
dienai. Dabar už tokį jų gerą 
darbą jie gaus biskutį geresnį 
atlyginimą, butent, keturiais 
doleriais daugiau, negu gavo 
pirmiau.

Iki šiol pieno išvežiotojų al
gos buvo $41.00 į savaitę, da
bar bus $45.00. Apart papras
tos algos jie gauna da atatinka
mą komišiną. Su visu jų algos 
susidaro nuo $60.00 iki $70.00 į 
savaitę. Yra vietų kur pieno iš
vežiotojai uždirba iki $90.00 į 
sąvaitę.

Katalikai iškeliavo pasi 
tikti ir pasveikinti 

Kardinolu
Antradieny, kaip 11:30 iš ry-1 

to, Chicago laiku, nuo La Šalie 
stoties išvažiavo New Yųrkan 
104 katalikai pasitikti ir pasvei
kinti naujus Amerikos kardino
lus, labiausia chicagietį Munde- 
leiną. Iš delegacijos yra dau
giausia kunigai. Jie išvažiavo 
specialiu traukiniu ir manoma 
pasieks New Yorką trečiadieny 
penktą valandą po pietų.

Apart kunigų yra ir keletas 
įvairių mokslinių įstaigų atsto
vai, svarbiausi, prezidentai iš 
sekamų universitetų: Loyola, 
De Paul ir St. Mary — Lake 
universiteto skyrius. Iš kunigų 
yra paskirta įvairios komisijos, 
kurios rūpinsis prirengti visas 
priėmimo apeigas ir ceremoni- 
jas, čia ir New Yorke. Komisi- 
jon įeina ir lietuvių St. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Krušas.

Kardinolas Mundeleinas lydi
mas delegatų išvažiuos iš New 
Yorko 10:50 šeštadienio ryte ir 
pribus Chicagon sekmadieny 
apie pietus. Chicagos laiku, B. 
and O. gelžkeliu sustos ant Lea
vitt ir 55 gat. Nuo čia jis eis

BUCERIUS ŠOVĖ I PAČIĄ 
TRIS KARTUS IR ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.

NUPUOLĖ DU SYKIUS PER 
SAVAITĘ. Sarpalius sveria 192 sv.

John Biger, bučerius, 2515 N. 
California avė., užvakar iššovė 
tris šuvius į savo pačią ir pas
kui nusišovė pats. Jiedu susigin- 
čino dėl munšaino: jis'norėjo 
gerti, o pati neleido; jis puolė 
prie registerio pasiimti pinigų, 
pati metė jam su kiaušiniu. Ta
da jis pasitvėrė revolverį ir ėmė 
šaudyt. Pati sužeista dviem šū
viais ir gal būt mirs. Pats 
negyvas.

Philip Linick, .5 metų vaikas, 
1446 North Leavitt ' str. nu
puolė antru kartu begyje vienos 
savaitės, per langą 
augšto. šis puolimas jam buvo
daug blogesnis negu pirmasis: 
pėrsikirto nosį ir gal būt įlaužė 
galvos kaulą. !

nuo antro

guli

PASIŲSTAS KALĖJIMAN 
MIRČIAI UŽ NUŽUDYMĄ 

PAČIOS.

IKI

Samuel Rosen, 34 metų, liko 
nuteistas kalėjiman iki gyvos 
galvos už nužudymą savo pa
čios. Jis nužudė savo pačią pe
reitą rudenį. Kada teisėjas pa
skelbė savo nuosprendį, prasi
kaltėlis apalpo ir turėjo nešti- 
nai išnešti iš teismo kambario. 
Jis bus išvežtas Joliet kalėji
man.

BESISVEČIUODAMAS BAN
DITAS ATĖMĖ $80.

Fred Faeber, vedėjas Stan
dard Oil gazolino stoties, ant 
Michigan ir 60 gat. pranešė po
licijai, kad vienas banditas atė
mė iš jo $80. Atsilankęs pas jį 
nepažįstamas žmogus ir apie 
valandą laiko gana mandagiai 
kalbėjęs. Paskui atrėmęs revol
verį ir pareikalavęs pinigų. Pa
siėmęs pinigus ir dingęs.

SUGAUTI KETURI SENIAUSI 
KIŠENVAGIAI.

Sekmadienio vakare liko ant 
Milwaukee ir Irving Park bul
varo sugauti keturi kišenva
giai, beapdirbinėjanti žmonių ki
šenes ant susigrudusio kampo. 
Seržantas Maurice Bymes sako, 
kad tai buvę seniausi kišenva
giai Chicagoje. Seniausias iš jų 
yra 65 m. o jauniausias 55 me- 
tų> Visų metus sykiu sudėjus 
bus 246 metų. Sako vogti dar 
neperseni.

Ardant seną budinką, Palmer 
Ilouse, antradienio vakare, kri
sdamas sunkus balkis įlaužė tre
čiojo augšto grindis ir sužeidė 
tris ten dirbusius darbininkus.

Crist Lund, Lund Coal kom
panijos viršininkas, 1747 N. Ca- 
l'fomia Avė., smarkiai važiuo
damas automobiliu, mirtinai su
žeidė žmogų, L. Leinanski, 31 
metų ir pasileido lėkt greitumu 
apie 60 mylių į valandą. Motor- 
ciklio policistams prisėjo' vytis 
jį labai tolimą kelią, kol pasise
kė'sugauti. Lund apkaltintas 
žmogžudystėje; paleistas po už- 
sistatymo $10,000 kaucijos. 
Leinanskis pervažiuotas ties 
Neva Avė., Norwood Park.

Viešųjų mokyklų mokytojai 
paskelbė McAndrew — Mokyk
lų Superitendentui karą. Apie 
keturi tūkstančiai mokytojų da
lyvavo krutomų paveikslų spe
cialiai jiems parengtų teatre di- 
didžiuliam Auditorium, kai pa
nelė, Margaret Haley, mokyto
jų susivienijimo vadove, savo 
septynių minučių kalboje pas
merkė poną McAndrew. Gihčas 
yra kilęs dėl Mokytojų Tarybos, 
kurią ponas McAndrew ignoruo
ja. Jis paskelbė, kad tokia ta
ryba nesanti reikalinga; o mo
kytojai sako, kad jis nė tiek ne
sąs reikalingas. Karas žada tęs
tis iki pergalės.

Ateinančiose rinkimuose, bir
želio antra diena, yra rengiama 
paduoti Chicagos balsuotojams 
nubalsuoti Miesto paskolos pro
pozicija sekamiems 
mams:

South Water Str.
Roosevelt gat.
Fine Art budinkui 5,000,000 
Viso $16,000,000. Jęį tasai 

pasiūlymas butų priimtas, butų 
išleisti bonai ir kalbama pasko
la užtraukta. Yra ir daugiau

katedron tarp eilių suformuotų pagerinimų ir pagražinimų, ką 
mokyklų vaikų, Miestas nori daryti, bet tuo tar

pu nėra ištekliaus.

pagerini-

$10,000,000
1,000,000

iš pavapi jonų 
kurių ten bus 140,000.

Diena rusti tai šiandieną!
Jau netik yra kalbama, bet 

ir 'giedlama: “IViena rusti, die
nu ana...” Ta diena bus netik 

rusti, bet ir baisi dėl musų 
sportų. Ta diena yra šiandie
ną ir ji parodys, ar musų vy
rai yna verti sportmeno var
do?

Johnny Meyer iš drapieŽno 
dzūko nori padaryti sutirškin- 
tą birbynę. “Jei aš nepatiesiu
J. Bancevičių,” sako Jonukas, 
“tai jus mane daugiau nebe
matysite.”

“O jei aš nepadhrysiu iš Me- 
yer’io kringelį, tai aš daugiau 
visai ne dzūkas,” sako Bance^ 
vičius.

Abudu laukia šios dienos 
vakaro, kad Sehoenhofen sve
tainėje pasirodyti vyrais ir iš
eiti pergalėtojais. Kurs bus tuo 
pergalėtoju, Bancevičius ar 
Meyeris? ,

K. Požėlai šį kartą ar nepri- 
seis rūgščių kruopų pasrėbti?
K. Bouche, franeuzas, nori pa
rodyti, kad jis nėra lepšė. Jis 
žada Požėlą pamokinti francu- 
ziškos gimnastikos.

Pąmatysinie, ar franeuzai 
yra galingesni.

šį kartą nukentės kai kurie 
ir pašaliniai. Vieni dėjo pini
gus už Baticevičių, kiti — už 
Meyerį. Už Požėlą tūlas aukso- 
rius stato net visą saivo turtą: 
žiedus, laikrodėlius, deimantus 
ir kitus savo

Bus daug, 
“diena rusti”

turto daiktus.
kuriems reikės 

pagiedoti.
—Bubnis.

t S i . • •

Ar įvyks Sarpaliaus su 
sirėmimas su Požėla?

K. Sarpalius išsigando greko- 
romaniško styliaus.

Kaip buvo' vakar paskelbta 
Naujienose, K. Požėla sutiko 
eiti' ristynių tikruoju ristynių 
stylium, būtent greko-romaniš- 
ku su K. Sarpaliuni, vienok 
reikalauja kad Sarpalius pir
miausia pastatytų $500.

K. Sarpalius, kaip matyt, iš
sigando greko-romanjško sty
liaus, ir atsiliepdamas sako, 
kad jis paguldytų Požėlą ame
rikonišku stylium su kojų lau
žymu ir tt.

Kol jiedu nesusitaikins apie 
stylių, tarp jų ristynių, žino
ma, negali įvykti. Išrodo, kad 
K. Sarpalius būdamas didesnis 
ir sunkesnis turėtų nesibijoti 
imtis su Požėla reguliariu ris- 
;ynių stylium, butent greko-

prieš Požėlą.
K. Požėla jau 
Sarpalių risty- 

yra

romanišku.
Štai seka K. Sarpaliaus ‘ir jo 

manadžeriaus pareiškimas:
Sarpalius eis
“Kadangi p. 

šaukia Karolį
nesna, labai gerai ir tai 
malonus įvykis, ir už tai p. K. 
Požėlai galima tarti ačiū. .

“Bet ristynesna K. Sarpalius 
šaukė p. Požėlą ristis “catch 
as eatch can” styliumi, ir ža
dėjo ir dar žada paguldyti du 
tartu į valandą. Apart to dar 
stato iš savo pusės $500, bet 
tartu reikalauja, kad p. Požė
la taipgi pastatytų tiek pat.

“Reiškia.,, jeigu Karolis Sar
palius nepaguldo p. Požėlos 
du kartu į valandą Amerikos 
styliumi, tai tuos pinigus gau
na p. Požėla, o jeigu atsitiktų 
priešingai, tai pinigus ima Sar
palius.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Požėla ritosi su vyrais, sve
riančiais net 250 svarų, ir dar 
Amerikos styliumi!

Prie galo einant, jeigu p. 
Požėla sutinka iš savo pusės 
dėti $500 ir ristis Amerikos 
styliumi, tai p. Sarpalius bus 
ketverge, 8 d. gegužės. O jeigu 
ne, tai po Karolio Sarpalio ris- 
tynių su Wm. Vemetralu ge
gužės 12 d., Šv. Jurgio svet., 
32 pi. ir Auburn avė., K. Sar
palius duos tą progą Požėlai 
gauti visai veltui.

Karolis Sarpalius ir Juozas
Uktveris, jo manadžeris.

Lietuviu Rateliuosei

Kaip atsirado raštas?
Rytoj (penktadienį), L. Soc. 

Apšvietos Kliube rengiama pas
kaita apie rašto istoriją, kurią 
skaitys M. Vaidyla.

Nedaugelis tur būt teužklau- 
sia savęs: kada žmonės pradė
jo vartoti raštą? kaip tas raštas 
atrodė senų senovėje ir kaip jis 
tobulėjo iki nepasiekė dabarti
ni d laipsnio?

Šie įdojnus dalykai bus svars
tomi rytoj vakare, 7:30 
Raymond Chapel svetainėje 
W. 31 Str.

Didelės muštynės 
Bridgeporte

vai.
816

Ponas šl’k is sumušo poną Var- 
kalą. Perskelta galva ir an
takis.

5 .1 &
Antradienio-i vakare, apie 9 v. 

pas poną J? Varkalą, kuris turi 
Public Acountants ofisą, 3241 
So. Halsted St, apsilankė ponas 
Šlikas ir dikčiai jį apkūlė: su
daužyta galva ir perskelta ant
akis. Ponas Varkala nugabentas 
ligoninėn ir negreit tepasveiks.

Muštynių priežastis buvusi 
kokia tai rašdifea mašinėlė, ar 
kitokis turtas,(dėl kurio nebuvę 
galima geruoju pasidalyti.

Cicero, III.
Lietuvos Kareivių balius.

Pereitą sekmadienį, Draugys
tė Lietuvos Kareivių turėjo ke
purinį balių. Žmonių prisirinko 
nedaug, bet nuostolių gal nebus, 
ši draugystė yra didelė, tai, ga
lima sakyt, kad nė pusės jos na
rių nebuvo. •

' Tame vakare turėjo būt dali
namos dovanos tiems, kurie iš-' 
buvo draugijoj nesirgę per de-' 
šimtį metų. Dovanas — žiedus 1 
turėjo laimės gauti net 8 ypa- 
tos, bet nė vieno nebuvo. Tai tas 
balius paliko nelabai gerą, o kai 
kam ir visai prastą įspūdį.

— Teisingas.

So. Chicago
St. Izidoriaus D-stės Jubilėjinis 

koncertas nusisekė.

Pereitą sekmadienį, čia vie
tos S t. Izidoriaus Artojo Drau- 
jyyste turėjo Jubilėjinį koncer
tų.. Su ta iškilme buvo pažymė
ta ketvirtdalis šimtmečio drau
gystės gyvavimo sukaktuvės. 
Tai, yra ilgokas laikas...

Į koncertą susirinko veik visa 
So. Chicaga — t. y. lietuviškoji 
jos dalis. Pono Grušo mokiniai, 
ar kaip juos vadina, Jaunuolių 
Orkestrą išpildė muzikalę pro
gramą dalį; o ponas Jurgelionis 
— advokatas iš Chicago pasakė 
prakalbą. Viskas pavyko kuo- 
puikiausią ir vietos lietuviai il
gai, ilgai šį koncertą paminės.

— Korespondentas.

(Seka ant 8-to pusi.)

Naujo kraujo, nervų ir 
stipruo budavotojas.

Daktarai suranda, kad ji suteikia pui
kų palengvinimą dėl senų ir jaunų
Daug tūkstančių žmonių vartoja tą 

naują gyduole, Nuga-Tone, ir gauna 
puikų palengvinimą tik į keletą dienų. 
Nuga-Tone greitai sugrąžina pep, vik
rumą nuvargusiems ir silpniems ner
vams ir muskulams. Ji būdavo ja rau
doną kraują, stiprius nervus ir pui
kiai padidina jiegą gyvenimui. Del 
prasto virškinimo, užkietėjimo, nema
lonaus kvapo, galvos skaudjėjinro, 
prasto miego, nieko nėra geresnio, 
kaip Nuga-Tone. Ji padaro savo dar
bą ir padaro greitai. Nuga-Tone'su
teikia puikų apetitu, stiprų, atšvieži
nantį miegą, stimulioja kepenisJr re- 
gulioja inkstus, vidurius ir žarnas 
puikiai. Musų skaitytojai-privalo pa
bandyti šią gyduolę, nes jie nieko ne
prasto ja.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visąm mėną^įui gyduolių apie 
už $1. 'Rekomenduojama, garantuoja
mu į? pardijodąpaa visų gerų a^tieko-

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugoj’ame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

4.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
20313 — E. Šukienė 
53281 — J. Tunkunas 
95619 — A. Baranauskaitė 
95622 — S. Kazanauskas
20317 — M, Lukošienė
20318 — L. žutauskaitė
20321 — K. Kurmiui
20322 — T. Pocius

. 20323 — B. želinskis
20329 — J. Tugaudžiui 
20330
20332 — E. Kniukštaitei
20333 — L. Grišaitis
20335 — D. Gedminau
20337 — R. Palšaičiutė
53287 — P. Putvinskis
53288 — K. Česnulevičiui
53290 — A. Katauskienė
53291 — B. Mikalauskienė 
20340 

z20349
20351
20353 — L. Andriulienei
53294 — S. Klimkevičiui 
£0358 '— J. žilinskiui 
20360 — P. Badanienė

K. Jakubauskas

20J61 — M. Malčevičienei
53297 — P. Pocevičiui
20365 — A. Grigaliui
20367 — A. Mickevičiui
20374 — E. Geležinienei
20375 — J. Dragūnui
20378 — J. Rubinskienei
20379 J. Pundinui s
95630 — A. Bočiui
20386 — E. Rukštelytei
20389 — A., Januševičienei
20391 — O. Gudauskienei
20399 — M. Varševičkei
20404 — O. Sedieneij
20412 — J. Padgurskiui
20415 —,D. Martinkienei
20426
20429
20430 — V. Banienei
20446 — J. Taurilienei
20448 — J. Macienei
20452 —- B. Vilienei
20456 —■ J. Tautkienei
20457 — KfLaučiškiui
20459 — N. žmoginui
20460 — G. Patapof

-E. Jurenaičei
O. Jakubauskienei

K. Mejui
V. Vidrinui
J. J. Raliui

Kvitai su paėmėja parašais rantas! 
“Naujienų” ofise-

NEGALĖJO VAIKŠČIOTI IŠ 
PRIEŽASTIES SKAUSMŲ!
Labai sunki moteries liga bu

vo išgydyta su pagelba 
Lydia E. pinkham’s 
Vegetable Compound

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jek akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiSkja, kreipkitės i paty
rusį lietuvj akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

Te. Boulevard 7679

St. Louis, Missouri. — “Aš turėjau 
tokią didelę moterišką ligą, kad aš ne- 

galėjau vaikščioti, 
nuo tų didelių skau 
smų nuo uždegimo. 
Mano nugara labai 
skaudėjo. Aš nega
lėjau pasilenkti, ne 
galėjau lipti laip
tais ugštyn, nes bu 
vau silpna, ir be
veik nei viena nega 
Įėjo būti prastesnėj 
padėty .kaip aš bu- vųu. AS jžau suvar- 

Lydia E. Finkham’stojau 12 butelių
Ve.getablc Comįouhd, ir dabar esu 
tvirta moteris ir savo darbu galiu 
pralenkti savo kaiininkas. Jie stebi
si, kaip aš galiu padaryti tiek daug 
darbo. Aš galiu pasakyti, kad aŠ re
komendavau jūsų gyduoles tūkstan
čiams moterų. Aš dasižinojau apie 
jas iŠ mažos knygutės pamestos pas 
mano duris”. — Mrs.
hamp, 1104 Morrison 
Louis, Mo.

Laiškai kaip šitas 
vertę gyduolių Lydia 
Vegetable Gompound. Jie pasako apie 
palengvinimą tokių didelių skausmų 
po vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Paskutinėj didelėj kampanijoj pir
kimo Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš 100 raportuoja, kad 
gavo palengvinimą nuo jų vartojimo. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

L). M. Beuc- 
Avenue, St. 

labai pakelia 
E. Pinkham’s

DR. VAITUSH, 0. D x Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kyrir 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisc 
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 atkreipiame 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 1.0 iki 1 p. p- 
1545 West 47th St.

Phone llGidevard 7589

Lie tuvių Dantistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausme 
Bridg© geriausio aukso. Su rniFi 
pleitoin galima valgyti kiečiausią mai 
itą. Garantuojame visą savo darbą, j) 
žemas musų kainas. Sergėkite aav* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

iMft Wcst Kth fcfccet,
Netoli A«hRijr« Are.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo D' 
8Tų-

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard 
1545 W. 47th St„ 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlijio 
Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnųNuo visų skilvio ligų ir žarnų 

(spęcialiai prašalina tape-wvxm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra ju^ų tansilu, bet yra rei-. 

. galinga pasimatyti su Chirbprak- 
torių.

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathea, 

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

3250 So. IFalsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare. 
Nedeliom 9—12 jž ryto.

Phone Yards 4951

Tik k§ atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

uuiuiiuiiiiiiim

, privatiikų lydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
niuką i* T:vz!ope- 
jišką b< itį gydy
mo. Did.lii skai
čius žmoti^ a«y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, c-įtei
kia progą duoti 
geriausį medikai j 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ižtesitf 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą. ;

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visižka pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dcarborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Buihling, Imkite elevatorių 

iki 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

▼ai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedčlyj, seredr^v b 
vubatoje nuo 10 vxL ryto 
iki 8 vai. vakare.

PIBi G AI
' iš | 1

ROCKFORDO

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta

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

Rockford Real Estate 1 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate ( 
and Loan Co. \

809 So. Main St.,
Rockford, III.
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Bridgeporto Draugijy 
Darbuotė

Antradieny, balandžio 29 d. 
Mildos svetainėje 3142 So. Hal- 
sted Str. įvyko Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto mėnesinis susirinkimas. 
Delegatai dalyvavo nuo 32 drau
gijų. Nepribuvo delegatai nuo 
sekančių draugijų: šventos Ma
rijos Panos Rožancavos, Jaunų 
Lietuvių Amerikos Tautiško 
Kliubo, Jaunų Lietuvių Kliubo 
ir Birutės.

Kaip ir visuomet buvo skaity
tas protokolas, kuris tapo vien
balsiai' priimtas.

Komisija rengimo pikniko, 
kuris įvyks birželio 15 d. Justi- 
ce Parke, raportavo, kad jie de
da savo geriausias spėkas, kad 
piknikas pavyktų kuogeriausiai, 
taipgi prašė delegatų, kad jie 
kurie turi paėmę pikniko tikie- 
tus dėl padavimo pasistengtų 
išparduoti.

Auditorium bendrovės direk
torius — K. Demereckis rapor
tavo, kad Auditorium budavo- 
jimo darbas eina tvarkiai: su 
kontraktorium yra kontraktas 
pasirašytas, kad namas turi būt 
užbaigtas iki spalio mėnesio.

Komisija rengimo apvaikščio- 
jimo Auditorium šėrų sutvirti
nimui raportavo, kad jie tikru 
planu dėl apvaikščiojimo nepa
gaminę, nes jiems nebuvo tik
rai žinoma, kaip greit bus už
dėtos pirmų lubų grindys. Da
bar nuo board direktorių suži
nota, kad gegužio pabaigoje, 
netik kad bus uždėtos pirmų lu
bų grindys, bet ir sienos bus iš- 
muravotos iki antram augštui. 
Delegatai tą viską nuodugniai 
apsvarstę nutarė surengti ap- 
vaikščiojimą, birželio 1-mą d. 
ant naujų Auditorijos grindų. 
Del pasekmingesnio darbo tapo 
padidinta komisija nuo 5 ypatų 
iki 9 jie yra sekanti: P. žalpys, 
S. Čepaitis, J. Račius, P. žiur- 
nienė, P. žiuraitienė, K. Naug- 
žemis, J. Antanaitis, S. Mažei
ka ir K. Demereckis. į apvaik-' 
ščiojimo iškilmes nutarė kviesti 
visas Chicagos lietuvių koloni
jas be skirtumo pažvalgų.

Buvo prisiųsti trys užkvieti- 
mai: vienas nuo Tautiškų Ka
pinių komiteto, kuris kvietė Su
sivienijimą imti dalyvumą pa
puošimo kapų dienoje, gegužio 
BCMoj. Antras nuo Draugijos 
šventos Petronėlės ir trečias 
nuo Draugijos Vyskupo Valan- 
čausko, kuri kvietė Susivieniji
mą atsilankyti ant viršminėtų 
draugijų rengiamų vakarų.

—A. J. Lazauskas.

L. S. J. Lygos mėnesinis 
susirinkimas

Susirinkimas buvo tvarkus, gy
vas ir skaitlingas. Nutarta 
keletas svarbių dalykų, šeši 
nauji nariai įstojo. Lygos 
šeima dauginasi ir tvirtėja 
žengdama progreso keliu pir
myn.

Gegužio 2 d. 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel svetainėje, 816 
West 31 St., įvyko Lygos mė
nesinis susirinkimas. Susirinki- 
man atsilankė gana skaitlingas 
būrys jaunimo abiejų lyčių. Vi
sų veiduose matėsi maloni drau
giškumo Šypsą, entuziazmas, 
gyvumas ir didėlis noras lavin
tis ir veikti apšvietos, laisvės ir 
laimės labui.

Atidarius susirinkimą ir iš
rinkus drg. C. Jonės tvarkos ve
dėju, susirinkimas skubiai ėmė
si darbo. Susirinkimas buvo 
tvarkus ir dalykai svarstyta ga
na gyvai ir rimtai. Iš valdybos 
ir įvairių komisijų raportų bu
vo aišku, kad lyga smarkiai au
ga nariais ir kad jos veikimas 
kas sykis didėja, užimdama vis 
didesnę ir svarbesnę vietą jau
nuomenės judėjime.

Nutarta pardavinėti aocialiM
tų presos pikniko tikietus. Visi I nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

nariai, dalyvavusieji susirinki
me liosanoriai apsiėmė pasi
darbuoti ir padavė savo vardus 
ir antrašus, kad sekretorius ga
lėtų prisiųsti tikietus pardavi
nėjimui. čia reikia pabrėžti, 
kad panelės — lygietės, kurių 
prie lygos priklauso gana dide
lis “bunčius”, visos kaip viena 
su dideliu entuziazmu apsiėmė 
pardavinėti Socialistų presos 
pikniko tikietus.

Taipjau nutarta suorgani
zuoti Lygos stygų orkestrą ir 
tam darbui atlikti išrinkta ko
mitetas ištrijų narių: drg. Ju- 
so, A. Bočkio, ir panelės Aldo
nos Grušaitės. Tai vienas iš pui
kesnių ir reikalingų dalykų. 
Orkestrą suteiks lygai netiktai 
smagumo, bet sykiu ir daug 
naudos. Dabar prie lygos pri
klauso daug narių, mėgstančiu 
muziką. Niekurie jau gerokai su 
ja (muzika) yra apsipažinę.

šiame susirinkime lygon įs
tojo šeši nauji nariai: p-lės Ste* 
fania Cibulskis, Helen Blake, 
seserys Euginija ir Aldona Gru
šaitės, dr-gai A. Bačkis ir Pet
ras L. Gelažis. Visi jauni, pilni 
energijos ir gyvumo.

— P. F. Mauras.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakar žinioje iš Roselando 
įsibrovė stambi klaida.

Pasakyta:
“Padengimui lėšų aukų su

rinkta $100,” etc.
Turėjo būti:
<sPadengimui lėšų aukų su
rinkta $10.01, etc.”

Rengiasi
Prisirengimas prie Naujienų 

ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
kyt! dokumentus įšvažipoj an
čių, kaip ir tų, kurie reikės at
vežti iš Lietuvos.

Susirašiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neištikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaund 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
tą.

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote neatidėlio
jant atsilankykite į Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen- 
tų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už J921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa- 
Šta.

Su visais reikalais . rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
• 1789 S. Halsted *St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. Saikų, 
1521 Irving Avė.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
laikys susirinkimą ketvirtadieni, geg. 
8 d., 8 v. vak. brolių Maženių svet., 
kampas Pershing Rd.jir Kedzie Avė. 
Visi nariai kviečiami atvykti ir atsi
vesti naujų narių kol įstojimas pigus.

— Valdyba.
-----------

Paskaita. — Sekamą penktadienj, 
geg. 9 d., 8 vai. vakare, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., L. S. Apšvie
tos kliubui ir L. S. J. Lygai paskaitą 
laikys M. Vaidyla temoj: “Rašto Isto
rija”. Bus aiškinama kaip atsirado 
dabartinė musų abėcėlė ir kaip rašė 
žmonės žiloj senatvėj. Visi kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

Fontaninių šepečių Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 9 d., 8 vai. vak.. Savickio svet., 
1900 S. Union Avė Kadangi valdy
ba yra išbėgiojus ir niekas metinio 
susirinkimo nešaukia, tad mes buvo
me susirūpinę surasti kur randasi 
bendrovės turtas, kas mums ir pusi
kė šis susirinkimas bus paskutinis. 
Malonėkite būti visi.

— S. Gasparaitis ir Komitetas.

Svarbios prakalbos. — Rengia T. W. 
W. propagandos grupė, gegužio 9 d., 
Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted 
St. Du geri kalbėtojai, lietuvys ir 
anglas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus Liet. I.W.W. Grupė

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu
bo narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 
Archer Avė.

PASARGA.
tfĖSIGARStfMNTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
>>ut atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

oaib apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto 

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji 
mai, apsivedimai, asmenų jieš'-oji 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoku 
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Naujienų administracija pa 
lieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimam-

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
PAJIEŠKAU brolio Jono 

?luko pirma gyveno apie 18 gt. 
Chicagoje. Atsišaukite greitai 
reikale valdžios bonų.

A. Plukus,
8351 Kerfoot Avė. Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užtaisomas 

r rantuojamas už $4. Automobilių 
roką patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkfcj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
>\dga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no vyro, geistina kad butų su valgiu 
Brighton Parko apielinkėj. Kas tu
rit tokį kambarį, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu, laišku ar telefonu.

FRANK LUCAS » , 
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys dėl vie

no arba dviejų, su valgiu arba 
be valgio.

2050 W. 21 St.,
2 flat, rear

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.. Ketvirtadienis, Geg. 8, 1924
——Mi—M—1—Į—W . ■! IIĮĮ

JIESKO PARTNERIŲ 
EXTRA!

DIDŽIAUSI PROGA PA
DARYTI DIDELIUS 

PINIGUS!

Reikalingas vienas ^arba 
du žmonės SU pinigais prisi
dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “hotelio” mieste 
Chicagos. Namas jau nu
pirktas, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis hotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 į me
tus. šio “biznio” negalima 
vienam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai, 
šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o nežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai Čia yta milži
niška proga padaryti krūvą 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningą biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuoj aus 
dasižinoti plačiaus apie virš- 
minėtą propoziciją, ir tas, 
kuris perskaitęs Šį praneši
mą pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimą ant visados.

Laimė, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo 
duris, bet jeigu jos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai prie pat savininko 
po viršminetii adresu:

3241 So. Halsted St.
Antros lubos

Telephone Boulevard 5066.
------ ——;  T*----------- .

K . •
JIEŠKAU PARTNERIO, kuris mo

kėtų važiuoti bei valdyti gazolinu va
romą laivelį ant 'vandenio ir galėtų 
nors kiek žuvauti. . Įnešti tūrėtų part
neris bent 400 dpi. ,

Atsišaukite į groternę
3530 So. Parnell Avė.

REIKALINGA —
MERGINA AR MOTERIS 

DIRBTI LUNCII ROOM
Atsišaukite:

2113 So. Halsted Str.

REIKALINGA veiterka į Re- 
stau rantą, geros darbo sąly
gos. ,

Kreipkitės
3206 So. Halsted Si.

REIKIA UAP.BININKŲ
J____ VYRŲ_________

REIKALAUJU darbininkų 
ant farmos.

Atsišaukit pas
J. F. RADZIUS, 
668 W. 18th St.

REIKIA bučerio, kuris su
pranta savo darbą, darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsišau- 
kitę, 858 W. 38-čias Str. Tel.1 
Yards 2947. '

REIKIA dviejų shearmenų ir 
5 darbininkų, darbas geležies 
atkarpų jarde. Ateikite pasi
rengę darban, Cohn Iron & 
Steel Co., 2034 S, Park Avė.

REIKIA —
ANTRARANKIO DUONKE

PIO.
ATSIŠAUKIME

1208 E. 93 ST.

AUTOMO ILIAI
PARSIDUODA trokas tono 

ir pusę už jūsų praisą. Atsi
šaukite adresu 931 W. 32nd St.
nuo 6 iki 9 valandai vakare. 3 
augštas. ,

»

RAKANDAI
PARDAVIMUI 1 heaiteris, 

valgomo kambario setas, 1 cash 
registeris.

Atsišaukite;
Peter Gush, 944 W. 37 Place.

PARDAVIMUI RAKANDAI mažai 
vartoti, tinkami dėl vieno ar dviejų 
vyrų ar šiaip dėl mažos šeimynos. 
Parduosiu pigiai, galima ir kambariai 
rendavot, renda $9 mėn. Matyt ga
lima nuo 5 vai vak. Į

J. B.,
731 W. 21st St., Chicago, III.

PARSIDUODA keturių kam
barių rakandai gerame stovyje. 
Pianas gramafonas, karpetai ir 
taip tol. 1956 Canalport Avė., 
2nd fl. front.

PARDAVIMW~~
TURIU PARDUOTI TUOJAU 

GROJIKLĮ PIANĄ
Pirmos klesos padėjime, $700 ver

tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
rolelių kabinetas, ir 90 muzikos 
volelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mų greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

PARDAVIMU] —
GROSERNĖ IR

BUČERNĖ, 
PIGIAI. *

3600 South Union Avė.

PARDAVIMUI bučerriė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th PI.
Tol. Lafayette 5877

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turi būt parduota šį 
savaitę. Atiduosiu pigiai.

Atsišaukite
, 5610 So. Kedzie Avenue

EXTRA!’!
PARDAVIMUI krautuvė, sal

dainių, Ice Creamo ir grosernė.
Atsišaukite:
4435 South Honore Str.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
Cream, Soft Drink ir visokių smulk 
menų krautuVėį lysas galima gauti 
ant kiek tik nori laiko, 5 ruimai gyve
nimui, rendos $40 į mėnesį.

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tcssen prie didelių parkų, leikos n 
prie pat Chicagos Universiteto, kito 
tokio biznio nėra per kelis blokus, pi
gi renda su kambariais dėl gyvenimo. 
Parduosiu pigiai, atvažiuokit o patys 
persitikrinsit, kad šis yra puikiausias- 
biznis kokį kada matėt.

Atsišaukite
1413 E. 58 St.

Phone Fairfax 2619

"PARDAVIMUI mažas moder- 
niškas restauranas, daromas 
didelis biznis, parduosiu labai 
pigiai.

Atsišaukite:
X

3106 Archer Avenue

TURIU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus fix- 
tures. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockwell Str.

PARDAVIMUI grosernė už 
gana pigią kainą—priežastis 
pardavimo turiu daugiau biznių. 
Renda pigi ir lysas ilgam laikui. 
Kreipkitės į grosernę.

3530 Parnell Avenue

PARDAVIMUI 3-jų kėdžių 
barbernė. Biznio vieta gana ge
ra—apgyventa visokių tautų. 
Renda pigi ir lysas 2 metams. 
Priežastis— turiu 2 biznius.

2703 W. 38 Str.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Turi būti parduota šią 
savaitę. Atiduosiu pigiai. Kreip
kitės :

821 W. 34 Str.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė geroj vietoj — pi
giai. Biznis išdirbtas virš 25 m.

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago, III.

GROSERNE PARDUODU pigiai, 
kampinė krautuvė prie dviejų karų 
linijų, padaroma nuo $2500 iki $3000 
biznio j menesį. Lietuvių ir ameri
konų kolonijoj, čia galite uždirbti 
daug pinigų.

Atsišaukite
2018 So, Halsted St*

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernės di

delis Ice Box. Visas geras be
veik kaip naujas ir kitokių bu
černė daiktų randasi. Kreipkitės 
100 W. 59 St. Tel. Normai 3195.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai gerafti biznieriui. Groser- 
ninkui priklauso ir namas.

gTONEY’S
3602 ®o. California Avė.

Tel| Lafayette 1789

- PARDAVIMUI barberio įren
gimai, 2 krėslai, veidrodis, kei- 
sai ir abfflnai viskas, su renda 
arba be lendos.

42541So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roje vietoje ir geras biznis, pigi 
renda, gėra priežastis pardavi
mui, gėrį vieta jaunai porai, 
veikite greitai.

53|0 So. Paulina St.

NAMAI-ŽEME^
BRIDGfiPORTO apielinkėj parsi

duoda mūrinis 7 metų senumo namas 
2834 S. Upion 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. Ewald & Co., 840 W. 33rd Street. 
>1 Yards 2790.

BARGENAS
Lotas 30x125 pėdų, Rockwell netoli 

68 St.. netoli lietuvių mokyklos ir 
bažnyčios. Turi būt parduotas šią 
savaitę. Kaina $950.

Telefonuokite savininkui 
Republic 1932

KAD UŽBAIGUS namų reikalus, 
priverstas parduoti 4 flatų namą už 
$2,600 pinigais. Tas namas randasi 
3838 Normai Avė.

Atsišaukite
A. H. BEGGERS, 
3106 Archer Avė.

PARSIDUODA bargen. 2 sto
rai ir 4 fl. 2-5 2-4 5211 — 5213 
So. Halsted Str. Del informa
cijų klauskite Wm. Gritėnas, 

3241 So. Halsted Str.
2 floor Tel. Boulevard 5066

NAUJAS 2 FLATŲ MŪRINIS 
NAMAS.

6-6 kambarių, sun parloras, ugna- 
vietė, knygynas ir bufetas, mahogany 
ir riešuto trimingai, ice baksis. gasi- 
nis pečius pleisteriuotas skiepas, garu 
šildomas, plieno konstrukcijos, platus 
totas, kaina $15,500, pinigais $5,000; 
kitus kaip rendą.

Telefonuokite asvininkui
• Republic 1932

BARGENAS
Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, už 

$1250 kiekvienas, 50 Avė. ir 16 St. 
Cicero, III. Tinkanti 2, 3 ir 4 fla
tų namams. ,

‘ CHICAGO CITY REALTY CO. 
105 N. Clark St.

Phone Dearborn 2950

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Kampinis 6 kambarių puikus na

mukas; garadžius užpakalyj. Mai
nysiu ant biznio geroj vietoj, <)učer- 
nes ar grosemes.

SLONKSNIS & KODIS
3401 S. Halsted, antros lubos.

Tel. Yards 2242

PARSIDUODA muro biznia- 
vas namas 2 štorai ir 4 flatai; 
geram stovyje.

5731 — 33 So. Halstęd Str.
Tel. Kildare 6672

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

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

PARSIDUODA — namas ir 
lotas geram stovyje.

1700 Ruble Street,
Pasimatyti galima vakarais po 
6’ vai. arba dienom iki 5 vai. po 
pietų.

PARSIDUODA namas su 
dviem štorais ir kambariai gy< 
venimui.

Atsišaukite:
3002 Emerald Avė. Chicago

PARSIDUODA namas su bizniu. 
Randasi 3232 So. Canal St. arba bu- 
černe ir grosernė ant Archer Avc. 
Priežastis du bizniu negaliu va
ryti.

Kreipkitės prie • savininko 
4314 Archer Avė.

SPECIALIS BARGENAS. South 
Side mūrinis namas, 6 flatų, 5 kam
barių, 1 krautuvė ir lotas, elektra, ga
ru šildomą, rendų $450 į mėnesį, kai
na $30,000. įmokėt $10,000.

3332 Milwaukee Avė.
Phone Irving 1186

NAMAI-ŽEME
Parduodu, mainau ir perku

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

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

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

----------i—------------------ -—---------
GREITAM PARDAVIMUI

Mūrinis namas, delikatesen. groser- 
nes ir bflčernes biznis ant Halsted 
gatvės Arti 76 gatves . Lotas jlra 
vertas $8000 . Pastačius geležinkelio 
stotį šis lotas bus kampinis ir bus 
vertas $15,000. Dabar galima pirkti 
už $7,500, cash su $5,000 morgičio.

PARDUODU PIGIAI:
2 kampinius lotus po 30 pėdų plo

čio prie 64 gatvės ir Keeler Avenue. 
Šie lotai# tinka bizniui ir yra ve-ti 
$2,000. * tlabar parduodu abudu ai 
$750 cash.

PARDUODU PIGIAI:
2 lotus ant Kedzie Avenue prie 66 

gatves. • Abu lotai yra bizniavi, po 
25 pėdas pločio. Parduodu juos po 
$l,0i0 cash. likusius išmokėjimais 
tinkamais pirkėjui. Ištaisius Mar- 
(juette Parką, pastačius ligoninį Šie 
lotai bus verti nemažiau $12,000.

‘ K. DRANGELIS, pas 
J. Sinkus & Co., 

809 W. 69 St.
Telefonas Normai 4400

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimų medinis namas po 6 

ir 4 kambarius, randasi — 923 W. 
33rd Place.

2 pagyvenimų bizniavus namas, su 
visu bizniu, randasi 919 W. 20 St.^

4 pagyvenimu po 6 ir 4 kambarius, 
dviem automobiliams garadžius, du 
lotai prie šalies,rendos $85 į mėnesį. 
Kaina $8,500.

Tie visi namai parsiduoda pigiai, 
Išsimaino ant mažo namo į laukus ar
ba ant bučernės, grosernės.

Platesnių žinių kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO., 

REAL ESTATE
3352 So. Halsted St., 

Chicago,. III.
Phone: Boulevard 9641

SOUTH S1DE BARGENAI
2 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius. visi įtaisymai, cimentuota^ 
beismantas, furnace heat. Kaina 
$10,500, įmoket $3.000. Randasi prie 
Garfield Blvd. ir Elizabeth St.

2 flatų naujas mūrinis namas, po 6 
kambarius, karšto vandenio apšildo
mas, visi įtaisymai pagal šios mados, 
ant dviejų lotų statytas. Randasi ne
toli Lietuviško Vienuolyno. Reikia 
įmokėt tiktai $5.000.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
REAL ESTATE 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone: Boulevard 9641

MEDŽIAIS APAUGĘ LOTAI 
$650

Del statymo namų arba labai 
geras investmentas, labai gra
žioje vietoje, North Shore, ne
toli ežero ir gera tranSportacija, 
$162.50 įmokėti, kitus po $6.50 į 
mėnesį.

AMERICAN REALTY CO., 
110 So. Dearborn St., 

Room 912

PARDUODU 2 pagyvenimų naują 
medinį namuką 5 ir 4 kamb. ant 
Archer Avė., 2 karų garadžius ir 5 
lotai, galima ir mažą biznį uždėti. 
Taipgi fordą ir rakandus, sykiu ar 
atskirai už teisingą pasiulijimą. Išva- 
žiuju į Lietuvą, M. P., 6444 Archer 
Avė. Tel. Prospect 1070.

MOKYKLOS
■—I ................................... M

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
■------------------------------*»

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

barberystės. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į savaitę.

International Barber College, 
5 651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State Str.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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