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Klaipėdos ■prijungimoNaujienų]| [Koncertas

Nenori intervencijos Anglijos “protestas”

Dideli areštai Vilniuje protestuojančią prieš

Amerika nemokės už laivus
Francija nepriimsianti 

tarpininkystės
Lenkai areštavę Vilniuje 

250 komunistą
Bandymas taikinti busiąs skai

tomas nedraugingu aktu, sa
ko Franci jos ministerija.

PARYŽILS, kovo 18. — Pa
tirta, kad per savaitę laiko čia 
lankėsi Anglijos Banko direk
torius Montagu Norman, kuris 
vede pasitarimus su Anglijos 
kontribucijos komisijos nariu 
ir Francijos ir Amerikos ban- 
kieriais. Valdžia sako, kad jis 
neturėjęs oficialinių pasitari
mų su augštais valdininkais. 
Dabar jis slapta į nežinia kur 
išvažiavo, spėjama, kad į Ber- 
liną.

Francijos užsienio reikalų 
manįisteĄįįja vėl paskdlbe, kad 
bile kurios šalies bandymas pa
daryti intervenciją ar |>asisiu- 
Hmas tarpininkauti išrišime 
Ruhr ginčo netik Francijos ne
bus priimtas, bet bus skaito
mas nedraugingu aktu. Fran
cija sako, kad ji tik taela -tai- 
kinsis, kak gaus tiesioginius pa
siūlymus iš Berlino ir ji tik 
viena su Belgija spręs apie pri
ėmimą susitaikimo sąlj^gij. Ne
tik kad Amerikos tarpinihky- 
stė butų negeistina, bet net ir 
Anglija nebus prileista prie de
rybų.

VARŠAVA, kovo 18/— Len

 

kijos valdžia areštavę Vilniaus 
distrikte 250 “komunįstų ban
ditų”, kurie terorizav 
tojus, naikino telegrafo ir te

 

lefono linijas ir gelbėjc\Lietu

 

vos ir Rusijos kariuoinehęms. 
žandarai konfiskavę 
dinamito, rankinių 

ir komunistinės liteV
diaugybę.

raturos.

gyven-

Atsisako atiduoti laivus
VVASHLNGTON, kovo 18.

Valstybės sekretorius Hughes 
pasiuntė Amerikos atsakymą į 
talkininkų pasiūlymas apie at
mok ėjimą $250,(XX),000 išlaidų 
Amerikos okupacinės armijos 
Hughes griežtai atmeta talki
ninkų reikalavimą, kad iš tos 
sumos butų atitraukta vertė 
Vokietijos laivų, kuriuos Ame
rika užgriebė savo uostuose 
pradžioje karo. Atsakymas 
esąs draugiškas. Jis tapo pa
siųstas Wads>worthui, kuris 
bando išjieškoti tuos pifiigus 
iš talkininkų.

Prezidentas Hardingas pilnai 
užgyro Hughes atsakymą.

M misterija tikisi, kad Vo
kietija paprašys taikos už ko
kio menesio laiko.

nutrauktos.
Užgriebė 5 kasyklas

k. 18. — Liau- 
prie kurios pri-

Derybos
BERLINAS, 

dies partijos, 
klauso visi žymiausi Vokieti
jos fabrikantai, vadovai pa
skelbė, kad neoficialines dery
bos, kurios buvo vedamos per 
kelias pastarąsias dienas Bėr
ime, taj>o nutrauktos, kadan
gi Vokietija atsisakė svarstyti 
kontribucijų klausimą Pary
žiaus presos siulamomis sąly
gomis.

DUSSELJJOIU', kovo 18.
Franeuzų kareiviai užėmė pen
kias LYusijos valstijos kasyk
las ir kiekviename atsitikime 

darbininkai tuojaus sustreika
vo. Tose kasyklose prieš oku
paciją buvo iškasama po 50,- 
(XX) tonų anglių į dieną.

40 franeuzy užmušta
UŽMUSfi TRIS VAIKUS.

ROANOKE, Va., k. 18. - 
Ballard McGuire užmušė tris 
savo vaikus, visus jaunesnius 
kai]> 5 metai, sužeidė savo pa
čią ir paskui ]>ats nusižudė.

BERLINAS, kovo 18. — Iš 
F* r-ix3iwers.il eiiw Icacl
40 franeuz-ų kareivių liko už
mušta ir daug sužeista karei
vių traukiniui susidūrus su ta- 
voriniu traukiniu. Susidūrimas 
buvęs taip smarkus, kaiįkeli 
vagonai subirėjo į šipulius.

Didelės Prakalbos
Kalbės Soęialistų Partijos kandidatas į Chica- 
gos miesto majorus ir kiti geri kalbėtojai.

Seredoje, Kovo 21, 1923, 
MILDOS SALĖJE, 

3142 South Halsted St
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Visi darbininkai ypatingai piliečiai ateikite, 
išgirsite labai daug žingeidžių žinių.

SS3S

sąlygos
Klaipėdos kraštas turi Rauti au- 

tonomiją. Lenkija gi turi 
įgyti Klaipėdoje naują pri
ėjimą prie juros. Lietuva tu
ri atlyginti visas franeuzy 
okupacijos išlaidas.

Pašovė soparatisty vadą

Lietuvos Gynimo Komite
tas išsirinko valdybą

Ketina veikti Vilniaus atliuosa- 
vimui nuo lenką.

KONCERTAS BUVO
LABAI SĖKMINGAS.

Nežiūrint biauraus oro didžiu
le svetainė buvo kupina. 
“Tai geriausias Naujieną 
koncertas”, sako žmonės.

šeštadienio rytą Amerikos 
laikraščiuolse pasikllido labai 
sensacinga žinia, kad Anglija 
pasiimt^ laibai aštrią notą Fran- 
cii”
Franeijps okupaciją Ruhr dis- 
trikto ir reikalaujančią tą dis- 
triktą tuojaus evakuoti.

Tečiaus paskesnės žinios iš 
Londono pranešė, kad visa tai 
yra netiesa iir kad tai atsitiko 
per žioplumą Amerikos laik- 
saščių korespondentų.

Vienas Londono 
Nation, ištiestidamas 
mones apie Ruhr 
įdėjo laišką, kokis, 
nuomone,
tas Francijai. 
prasmėje tą laišką ir supra
to. Bet Amerikos korespon

dentai paskaitė jį už tikrą do
kumentą ir iš to padarė mi
nėtą sensacingą žinią. Anglija
Jokių protestų Francijai visai ga, nutardama 
nėra siuntusi, išėmus dėl var
žymo Anglijos prekybos Ruhr 
distrikte. Tas protestas buvo 
pasiųstas jau keletą dienų a t-

laikraštis, 
savo nun
ok u pači ją 
laikraščio

turėtų būti pasiųs- 
Anglai tokioje

Amerikos lietuviai senai tei
raujasi, kokiomis sąlygomis 
Santarvės ambasadorių taryba 
sutiko sujungti Klaipėdos kra
štą su Lietuva; bet ligi šiol 
jiems nepavyko gauti apie tai 
smulkesnių žinių. Jų neprane
šė nei spauda, nei “garsusis” 
Informacijų Biuras, kurio už
davinys yra informuoti visuo
menę apie Lietuvos reikalus.

Tiktai vokiečių laikraščiuo
se, atėjusiuose iš Berlino, mes 
dabar užtikome gana platų (pa
aiškinimą .to nuosprendžio, 
kurį padarė sulig Mažosios Lie
tuvos ambasadorių taryba. Ofi
cialiau Vokietijos žinių agen
tūra, Wolfo Telegrafo Biuras, 
praneša, kad ši Santarvės įstai- 

pavesti Lietu
vos suverenitetui Klaipėdos 
kraštą padare sekančias sądy-

COLOGNE, kovo 18. — Vo
kietijos 'Darei n io separatistų 
(norinčių atskirti Pareinį nuo 
Vokietijos ir sudaryti Franci
jai priklausomą Pareinio res
publikų) ■ vadovas Juozas 
Smcets liko juišautas vakdr ne
šinamo užpuoliko, kuris pas
kui pabėgo. Jo sekretorius li
ko nušautas ant vietos. Puo
limas ištiko Smeets raštinėj ir 
puolikas tuojaus pradėjo šau
dyti į juos kaip tik tapo raš- 
tinėn įleistas.

Išvijo miesto tarybą
ilENJCO CITY, kovo 18.

Kada vakar Miahuallan mie
stely turėjo sudėti prisaiką ir 
užimti savo vietas nauja mie-’ 
sto taryba, Į miesto saflę įsi
veržė būrys lazdomis ir
menini i s apsiginklavusių mo
terų ir tarybos narius išvijo 
iš miesto, kadangi taryba tų 
moterų nuomone buvusi per
daug kairi: ji susidėjo didžiu
moj iš socialistų ir komunis
tu, c

ak-

Nori sugrąžinti rusus 
iš Chinijos

ĮTEKINĄS, kovo 18. — Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus at
stovas Morgaln Paihner deda 
pastangų sugrąžinti Rusijon 9,- 
XX) pabėgėlių iš Vladivostoko, 
kuriuos dabar Raudonasis Kry
žius maitina. Tie pabėgėliai 
daugiausia yra buvę gen. Diet- 
rich kareiviai. 'Paliner važiuos 
į Čitą, kad išgavus dol jų am
nestiją. Chinijos valdžia irgi 
nori tų pabėgėlių ' atsikratyti, 
nes jų buvimas blogina padė
tį palei Rytines Chinijos gele
žinkelį.

šaukiama daktarus iš Vokieti
jos ir Švedijos.

18.BERJdNAS, kovo 
Desperatiškose pastangose 
gelbėti gyvastį Lenino, kuris 
buk esąs visai arti mirties, Ru
sijos karjerai atvyko į I^eip- 
zigą ir pasiuntė iš ten į Mas
kvą du/'smegenų ligų specia- 
list.us. (

Sto-ekliolmo žinia sako, kad 

Rusįjbs valldžios kviečiamas, 
išvažiuoja gydyti Leniną ir gar
sus Švedijos smegenų patolo
gijos specialistas prof. Hen« 
schen.

1S-

Rubsiuviy unijos bankas
New Yorke

18.NEW YORK, kovo 
Sidney Hillman paskelbė, kad 
Amalgamated \Clothing Work- 
ers of America unija baigia 
organizuoti Amalgamated Bank 
of New York.

Bankas atsidarys balandžio 
18 d., Union Sąuare. Banko 
kapitalas ir perviršis sieks 
$300,000. Visi Šėtai priklauso 
tiktai unijos nariams. Dividen
do bus mokama ne daugiau 
kaip 10 nuoš. į metus. Be to 
dalis pelno bii’s skiriama depb- 
zitoriams.

Kaikurių veikėjų sumanimu 
Chicagoje susidaręs komitetas 
iš 22 žmonių pasivadino Lie
tuvos Gynimo Knmiteto ir pa
sistatė sau tikslu veikti pagel
iai atliuosaviino Vilniaus nuo 
lenkų.

Sulig to komiteto pirminin
ko St. Rodžio žodžiais, šis ko
mitetas veiksiąs iš Amerikos 
puses, išdirbant palankumą 
Amerikos žmonių ir valdžios 
lietuviams Vilniaus klausime.

Vakar komitetas išsirinkęs 
valdybą iš septynių žmonių 
Pirmininku lapo išrinktas St. 
Ko<lis, Seikn'torium p. Lukas, 
Kasierium F. Vilkas; kili val
dybos nariai: P. Strumskis, 
I)r. A. Graičunas, J. A. Micke- 
liunas ir P. Jonis

Valdyba, sako, jau nu taru
si šaukti vieša susirinkimą iš- V. . Vnešimui protesto prieš Amba
sadorių Tarybos nutarimą ati
duot Vilnių Jenkaans.

valdžios ir 
įsteigimas 

sudarymas 
kuriomis

Mokės kontribuciją 
per 60 mėty

18 žmoniŲ'žuvo vėtroje
MEMPHIS, Ten n , kovo 18.

Vėliausiomis žiniomis, 18 
žmonių žuvo didelėj vėtroje, 
kuri siautė 7 Mississippi pa
vietuose. Vienas miestelis veik 
visai sugriautas. Nuostoliai 
kia

Vakarykštis didysis Naujie
nų metinis koncertas buvo la
bai sėkmingas visais atžvil
giais. 

K

Nors oras buvo labai bjau
rus —• šalta, snigor pustė, 
bet jis neįstengė sulaikyti tūk
stančių naujieniečių nuo daly
vavimo koncerte. Didžiulis 
Asliland Blvd. Audi tori urnas 
1 uvo artipilnis ir visi pripažį
sta, kad jei oras butų buvęs 
kiek geresnis, tai publika ne
būtų tilpusi svetainėn. Tai ra
do, kad Naujienų koncertai tik
rai pavirto chicagječių švente 
ir nuo jų niekas publikos ne
gali sulaikyti..

Programas irgi buvo labai 
puikus. Ištikrųjų musų rengė
jos — p-ios Gugienė ir Jur- 
gclion.ienč, įnešė daug naujo, 
kiekvieną dalyką, pradedant 
nuo programų dalinimo ir pro- 
graino numerių skelbimo, ypa
tingai pagražino, davė savy lu
iną, kokio nebuvo pirmiau. Ir 
pats programas buvo daug 
margesnis, įvairesnis. Buvo ir

šie-
$1,000,000

1. Atsižadėjimas Lietuvos
naudai visų teisių ir pretenzi
jų prie to krašto, kaip jos yra 
išdėstytos Versajės Sutarties 
99 skyriuje iš birželio 29 d. 
1919 m. *

2. Autonominės 
žmonių atstovybės 
Klaipėdos krašte ir 
kitokių priemonių,
butų patikrinta abiejų varto
jamųjų kalbų pripažinimas, vi
sų gyventojų lygybės principas, 
neskiriant rasės, kalbos ir re
ligijos, ir lygybės suteikimas 
taip krašto piliečiams, kaip ir 
svetimšaliams civilinių teisių ir 
prekybos srityje.

3. Tranzito susisiekimo lais
vės suorganizavimas jura, upė
mis ir žeme tuo budu, kad bu
tų atsižvelgta į lietuvių ir len
kų sričių interesus, kurioms 
Klaipėda yra natūralinis išėji
mo j jurą punktas, ir sudary
mas autonominės Klaipėdos 
krašto administracijos, kuri 
atitiktų jo plėtojimuisi ir kuri, 
ypatingai laisvos zonos įsteigi
mu ir atitinkamų atstovų da
lyvavimu, suteiktų pilną ga
rantiją, kad paminėtosios su
interesuotosios Lietuvos ir Len
kijos sritys šitame uoste ras 
reikh-lingų savo prekybai pato
gumų.

4. Lietuvos garantija, kad 
Klaipėdos krantas sturr^žlns tas 
išlaidas, kurias padarė admi- 

nistracijos galva okupacijos 
metu, bet kurios dar nebuvo 
padengtos.

5. Pervedimas Lietuvai arba 
Klaipėdos kraštui visų turtų ir 
naudos, kurie priklausė kalba
mame krašte Vokietijos impe
rijai arba kuriai kitai vokie
čių valstybei, bet tąja sąlyga, 
kad Lietuva savo vardu arba 
šio krašto vardu paimtų ant 
savęs Versalės Sutarties 254, 
256 skyriuose numatytąsias na
štas.

6. Kitaip tik Lietuva paims 
į savo randas augščiaus nu
rodytomis sąlygomis 
krašto suverenitetą, 
sadorių taryba turi 
pagaminti, Lietuvos
rasuotųjų sričių atstovų pade
dama, organinį susitarimo su 
Lietuva dokumentą apie Klai
pėdos kraštą, einant šiuo spren
dimu.

Klaipėdos 
tai amba-
Paiyžiuje 

ir suinte-

PARYŽIUS, kovo 18.
Kontribucijos > komisija paga
lios išrišė Bulgarijos kontribu
cijos klausimą. Manoana, kad 
talki ninkai priims komisijos 
nuospremlį. Tuo nuosprendžiu 
Bulgarija turi užmokėti talki
ninkams 500,(XX),000 auksinių 
frankų ($100,000,000į. Tą su
mą ji turės užmokėta bėgyje 
60

UŽDRAUDĖ FORDUS 
RUSIJOJE.

metų.

UŽMUŠĖ DU ŽMONES.

Padegė namą; sudegė du vaikai.

mirusio vy-

EVERETT, Wąsh., kovo 18. 
— Nežinomas biktadaris įsi
laužė į duonkepyklą ir kirviu 
užmušė savininkę^ našlę Cleo- 
patrą Karas ir j
ra brolį Gus Karas. Tada tas 
piktadaris viską sulaistė kero- 
sinu ir padegė namą. Gaisre 
žuvo ir du Karas vaikai, Alex- 
ander, 4 metų ir Polly, 2 me
tų.

APIPLĖŠĖ SALIU1NININKĄ.
-------- Trys '^plėšikui 

užpuolė Antano Grablowski 
saliuną prie 4218 S. Asrland 
Avė., kuda saliune buvo 25 
žmones ir atėmė iš sailiuninin- 
ko $2,500, kuriuos jis buvo 
parsinešęs išmainyti darbinin
kų čekiams. Saliune buvusių 
žmonių nelietė (

Hardingas vėl kandidatuosiąs.

vėd kandidatuos 
sekamuose rin- 
LenL tik kokia 
sutrukdyti.

MIAiMI, Fla., kovo 18. - 
Generalinis prokuroras Dau- 
gherty paskelbė, kad preziden
tas Hardingas 
į prezidentus 
Irimuose; jei 
liga tai galėtų

Daugherty sako, kad repub- 
•likonai nominuos Maldingą be 
didelio pasipriešinimo, o ir apie 
rinkimų pasekmės nėra, abejo
nės. Sekamą vasarą preziden
tas mano važiuoti į Alajjką ir 
manoma, kad tai bus kampa
nijos kelionė skersai visą Ame
riką.

LONDONAS, kovo 18. — 
Iš Maskvos pranešama, kad 
valdžia už<bxuidė pardavinėti 
ir naiuloti Fordo automobilius 
Rusijoje dėdei Fordo anti-se- 
mitinės agitacijos. Fordas bu
vo įsteigęs ten dideles dirbtu
ves ir siųsdavo daug aulomo-
bilių.

Jim

14.

Kanada neįsileidžia 
Larkino.

MONTREAL, kovo
Kanada šiandie neįsileido Jim
I^ankin, Airijos darbininkų va
dovo, kuris nesenai tapo paliuo 
suotas iš New Yorko kalėjimo; 
jis buvo perėjęs Kanados rube- 
žių ties Highvrater, Quebee.

n

visiems labai patiko, buvo ir 
kratamųjų paveikslų. Naujienų 
koncerte chicagiečiai pirmą 
kartą pamate tuos drąsius Ma
žosios Lietuvos sukilėlius 
savanorius, kurie užėmė Klai
pėdą ir suėmė franeuzų karei
vius.

Visi atsilankiusieji buvo la
bai pa tenkinti koncertu ir vi
si sako, kad tai bim> geriau
sias koncertas už visus pirmes- 
nius Naujienų koncertus, nors 
Naujienų koncertai ir šiaip vi
suomet toli pralenkdavo visus 
kitus koncertus. Ir visi linkė
jo Naujienoms dar labiau aug
ti ir bujoti ir sėkmingai dar
buotis. Lik vieno jie negalėje 
įsivaizduoti: jei šūs koncertas 
buvo taip gražus, tai kokis tu
rės Naujienų koncertas seka
mais metais, kada Naujienoms 
švęs savo dešimt metų gyva
vimo sukaktuves!

(Apie patį Naujienų koncer
to programą ir jo išpildymą 
bus plačiau aprašyta ryto).

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.
Šie žodžiai yra Jums tik priminirnasį>-nepa- 

mirškite siuntinėti pinigų LietuvonPtame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas/ Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras Šioj šalyj.

Kada dabar, jau yra įvesti Lietuvoje savt 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Ieties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir mark&nis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. h

NAUJBKWOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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NAUJIENOS, Chicafitf. HI. Pirmadienis, Kovas 19, 1923

‘Aušra
Kovus—-1683 m.

šiame mėnesyje sueina 
medų sukaktuvės nuo pasiro
dymo pirmojo lietuvių mėnesi
nio laikiaščio lotynų raidėmis 
‘‘AUŠRA’.’, laikraštis išleidžia
mas Lietuvos mylėtojų.

Kllip tie Lietuvos mylėtojai

40

metų atghį, čionai paduodame 
pirmojo 
įžanginį

ištisai iš ŠROS 
numerio pirmąjį 
straipsnį sekančiai:

PRIEKABA
žniončs nusidavimų ne
pažįstantieji© vis yra 
vaikai.

Jau trisdešimts ir penki me
tai praėjo nuog to laiko, kada 
atsirado pirmas lietuviškas 
laikraštis. Jei mes tų kelių
metų wpų sulyginsime su il
gomis eilėmis metų, kuomet 
musų tauta visokiais vargais 
ir sunkenybėmis prispausta, 
negalėjo nė mislyti apie savo 
alpstančios dvasūs atgaivinimų 
ir dvasiškų peną, tie prašoku
sieji trisdešimt ir penki me
tai pasirodys mums kaip vaka
rykšte deina! Per ilgus tuos 
amžius musų giminė teip bu
vo paniekinta ir prispausta,

tik per Viešpatie i s malonę j i ji 
iki šiai dienai dar gyva liko! 
Senovės gadynjse kone dvigu
bų žemės plotą apgyvenus, ji 
šendie taip susimažino, jog pri
lygsta tiktai šešėliui senosios 
musų Lietuvos! Tas sunyki
mas musų tautos nusidavė ipa- 
čei dėl to, jog daugumas lie
tuvių parubežiuose su kitomis 
tautomis gyvenančių, pasisavi- j 
no per ilgus amžius svetimas | 
kalbas., Žmanės patys neišmi- 
rė drauge su išmirimu tose 
šalise lietuviškos kalbos — jie 
liko, tik priėmę kitų, svetima 
kalbą tapo ar vokiečiais ir slo
vėnais. Teip visi mokinti ke
liauninkai, kurioms teko Pru
sus aplankyti, sako, jogei ty
lias tikros Prūsijos gyventojų,

kiškam typui, nors šios dienos 
Prūsijos gyventojų didė dalis 
tik vokiškai kalba. Mes vėl ge
rai žinome, jog daugybė šios 
dienos vokiečių Prūsijoj paei
na iš Lietuvių, kurie atsižadė
ję nuo savo gražiosios klilbo: 
svetiniai tautai teko. Teip ly-

se parubežiuose: Lietuva pama
žėliu nyksta, nes nyksta jos 
kalba! Suskaityti visas prie
žastis, kurių dėl Lietuva susi
mažino ir taip baisei sunaikin 
ta tapfc butų dabar per ilgai. 
Čia mes lik tiek paminėti tu 
rime, jog rasi didžiausia prie 
žastis to viso pikto yra ta, kai 
apie Lietuvių apšvietimų pei 
lietuvišką kalba, M , kuriems 
prigulėtų lai daryti, nesirūpi
na. šendien visi mokinti vy
rai, kurie musų gyvenimų ir jo 
sunkumą pažinsta, vienu bal
su sako, jog tie musų kaimy
nai, po kurių valdžia musų gi- 

varą ant to, .idant 
už metų c

minė yra, 
mes ne šendien, 
kitų, pąvirstumėm ar in vokie
čius, ar vėl in slovėnus (len
kus ir gudus). Jeigu mes da
bar paklausytumūm, kas per 
nauda butų dėl vokiškystės ir 
slovėnystės, mums atsižaidėįps 
nuog savo numylėtos 
lietuviškos ir garbi 
praeities, kaimynai 
galėtų duoti mums ^neSJšmin- 
tingo, nę teisingo atsakymo 
Juk ir mes esame tokiepat žmo
nes, kaip ir musų kaimynai, ir 
norime visomis teisybėmis, pri- 
gub’nčiomis visai žmogystei, 
lygiai su musų kaimynais nau
dotis. Tarp tokių teisybių 
pirmutine butų ta, kad Lietu
voje Lietuviai mokslų ir apš
vietimų lietuviškose nioksliny- 

sendien mes visi 
r ujiianome, jog i.š- 
•s) su s.'?imoniis 

mokslo kalbomis daugiausiai 
Lietuvius paverčia in svetimus 
ir atskiria .vaikelius nuo jų 
gymditojų. Ar ilgai dar teip 
durnos, negalint ikrai žinoti,

žiūrint ant veikalų musų gady
nes Lietuvių troškavimai ir 
noras ne veik tlar išsipildys!...

( Laimingesnio <lcl Lietuvos 
laiko ateinat bclukuriuodaini, 
turime mes patys nipintisi apie 
savo dabarnykščius reikalus: 
ką mokslinyčios nedaro, tai 
mes. patys atlikti turime, Kū
niško ųiaisto nestokuodami,, 
pirmučiausiai turime rūpintis 
apie dvasišlui šviesą. O šis 
šviesos atgabenimas yra tai 
didėti svarbus dalykas.

To dedei tegul bus garbina
mas tas Lietuvos mylėtojas, 
kursai pirm trisdešimts ir pen
kių metų insteigdamas laikraš
tį “Lietuvninkų Prietelių” pra
dėjo rūpintis apie išplatinimų 
tarp brolių dvasiškos šviesos. 
Paskiaus atsiradęsis laiškas, o 
per ilgus metus per garbinga 
profesorių Kuršaitį Karaliau
čiuje išleidžiamas “Keleivis” 
platino Lietuvoj, kaip įmanė 
dvasišką šviesų ir žines iš vi
satinio mokslo. Pradžioje 
1878 m. pradėjo Klaipėdoj eiti 
Klaipėdoj, naujas lietuviškas 
laikraštis “Lietuviška Ceitun- 
ga” šalip “Keleivio” išeiti, kur
sai 1880 m. kitam rėdytojui, p. 
Isynarui, teko ir tapo “Naujuo
ju Keleiviu” pramintas. Skait
lius skaitytojų 
sk aitliam i 
uosi, šie 
nuopelnus 
palaikymą 
ir per naudingumą savo raštų. 
Dar išeina ir polytikiškas “Kon- 
zervatyvų Draugystes Laiškai” 
Prekule. O galiausiai bus nuo 
1 aprilio šių m. Ragainės mies
te po p Eynaro rėdymu, kus- 
sai iš “naujojo Keleivio” Drau
gystės išstojo, “Keleivis” pas 
knygų spausdiintiją Albaną & 
Kibelką išduodamas, kursai 
pagal jo grunlavolojo, ip. pro- 
fessoriaus Kuršaičio durnų ir 
velijimą tolinus rūdoms taps, 
kasai prie “Naujojo K.” nebe
galėjo nusiduoti.

Pripažindami nuopelmis tų 
laiškų mes čc dabar neminėsi
me apie jųjų pelyt iškas pažiū
ras ir nuomones. Kas dėl Lie
tuvos yra arba butų naudinga, 
kas vėl jai galėtų užkenkti, apie 
tai kiekvienas kitoniškai su
pranta ir numano, ir už savo 
darbų gali duoti atsakymą vien 
s^vžinei savo. Stodami In pul
kų savo garbinkų cjraugbrolių 

lakraščių, pirmučiausiai turi
me pasisakyti 
ris yra.

Palikdami 
tą triūsą apie 
tinią per dvasišką mokslių, mes 
nėkliudisinie iš pradžių ir už- 

’rubežinės polytikos, Musų 
laikraštis, viena tik kartą ant 
menesio išeinąs, tegul apims 
tų vietą, kuri dirvonais guli...

Trumpai sakant, laikraštis 
musų bus tik svietiškas ir pa
gal išteklių ir pajėgas musų, 
atgabęs žines tik iš visatinio 
mokslo. Tas žines suteikdami 
skaitytojams savo, mes dau
giaašei rūpinsimės išplatinti 
tarp brolių žines apie savo gi
minės (tautos) senovės veika
lus, o teipogi apie reikalus mu
sų, kaipo Lietuvių, šiose gady
nėse.

UNSVVEETENED

^vaporat^

jana

VARDAS L MIL.

tartuos
musų 

nfcttsų ne-

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS K1UCIPK1TRS ’
l’AS MUS. . TAS JUMS BUS b

ANT NAUDOS.

S, L FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
UDAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

BORDEN

L S. JUNEUONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
raminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiuB.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telet Rooeevelt/itO )

šių laikraščių 
dauginosi ir didi- 

tai laikraščiai tur 
Prūsų Lietuvoj per 

lietuviškos kalbos

koks musų mie-

aniems laiškams
Lietuvos aipšvie-

(Bus daugi

Dieną 10c.-27c.-3Gc. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAUESTinIm-th eatre-V
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

šventimu 
22c. ir 45c. (ir taksai) 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

3 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

PLUMBERIO IR( APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.

SUPPLY COMPANY

Reiškia Tyrai Pienas

Geras pienas prasideda iš vietas 
kur gaunamas. Turi paeit nuo 
švariu, sveikų karvių, iš geros 
švarios vietos. Turi būt išmelžtas 
j švarius viedrus, atšaldintus ge
rai, ir tuoj nugabetas j švarią vie
tą.

Bordeno Evaporate^ Pienas yra 
tyras ūkio pienas su Smetona. At
rasite kad jis yra maistingas, ge
ras vartojimui kukriioj, ir užimt 
vietą Smetonos kavoj.

Jūsų krautu vninkiiį turi daug to 
pieno ant rankos, nes jis rūpinasi 
jumis, ir žilio, kad Nuteikia jums 
pieną, kuris yra žinomas visoj 
Amerikoj, kaipo vienatinis gerak, 
tyras Evaporated Pienas.

Jei norit išmokt fcaip kept ir virt 
su Bordeno Evaporated pienv, iš- 
pildykit kuponą, paženklinant ką 
norit išmokt, ir mes pasiusim do
vanai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. x NEW YORK

KUPONAS

*8WCtfCMtOEvAPqrAT0 
milk

Sviecą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.

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

PAVASARINIAI IR VASARINIAI Į 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiuręjinvųi ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams^ paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mierbs 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-S1.3M $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutir.is išvalymu išpardavimas 
overkabtų jūsų kaina. Parduosime 
viską. .

Š>GORDON,
1401 S; J-Iąlsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik blskį j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedeliomis

J'

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS

DUONA 
SALDAINIAI 
ŽUVIS

VARDAS’ ...
ANTRAŠAS

Iltiniu

4138 Archer AvėUžganėdinimas garantuojamas. A D CTN.TIZ’I’TTI? Q
PEOPLES PLUMBING & HEATINGl Uj/AlAOll\ 1x1 I UNO

SUPPLY COMPANY NT A T T TI T-1 N T O T’"’
490 Milwaul.ee Av., 4«1 N. Halated St. NAUJIENOSE '

Telephone Haymerket 1018 J

RAŠALAI 
MĖSOS 
PYRAGAI

PAJAI 
PUDINGAI 
SRIUBOS

Lithuanian.

Chicagos Ofisas:
510 N. Dearborn St.

Telefonas Dearborn 3105

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač \ 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilčjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit/VėKavų

Lietuvos Vėliavjj^Turime Kėtveriopy
Vilnonę, 6 pėdų dydžio ......yC?..:................. .............................
Gražaus audeklo, 6 pėdų'dydžio .......................................
Mažos su koteliais, 8 coMų dydžio po ................. .................
B'ir puses colių dydžio su kotukais po ..............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskit0, drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokant persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

$6.00 .
$3.75 A

.. 25c -J

.. 15c ’■

a 
pa-

•1

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. į

■ f

Ofiso Telefonas TYT> TT A A A A Busto Telefonai
Central 4104 LIK- DKVAV Armitage 320F

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita ChirurgijA (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Oliso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

, 127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

j i Gyvenimo vieta: •
8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek-
I vieną vakarą, išskyrus utarniaka 

ir ketvergą. Nedėliemis nuo 9 
iki 12 ryto.

V—r -. •/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leivitt St 
, Telephone Canai 2662

Valandos: 9 Arto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pčtny^ioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis- 
rnuos^y Egzaminavoja Abstraktus 
Ir padirba visokius Dokumentus 
nerkant arba parduodant Lotus; 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičlaus 

lengvomis išlygomis.

1 /i 1

l'el. Randolph 4758

A. A RT.AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLOG

19 So. La Šalie St. f
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. f Hyde Park 8395
II IĮ |l Į . ......................................................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

TW. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietavie Advokatas
Kambarys 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building ,

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

H I I I ■ ■ II I

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus !r skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybei. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104

Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737 

ta-.......................—.......... ,

/— "■..... ..... . —*
\ Herman P. Haase 

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

183 W. Washingtcn St., 
Phone Main 1308

Chicago, III.I------ ------------------------ -

................................... — Ą
Pat Lafayette 4228

Phunbiiig, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados ‘ 

patarnauju kuogeriauiiaL
M. Yuška,

8228 W. 88tk St„ Ckicago. Iii.
------  *

Milwaul.ee


NAUJIENOS, Chicago, ID. 8

į KORESPONDENCIJOS Pinigas

Nrw Yorko-Brooklyno 
padangėj

Komureistb’iki fašistai.

sustojo ir ėmė rėkti, kad tik 
vienam Bimbąi duoti kalbėti. 
Vienas komunistas pribėga prie 
pirmininko stalo ir rėkia, kad 
pakeltų 
Bimbą; 
šia. K
Bet vistiek komunistai 
kad uzBrooklyn, Nr Y. — Kovo 5. 

LSS. 19 kp. surengtame susi
rinkime drg. V. Poška laikė 
prakalbą tema “Darbo Unijos 
švietimo Lyga”. Visų pirma ji-

jos itkshis ir programą, 
gale padarė išvadą, k;

tik komunistų įrankis demo
ralizavimui darbininkų unijo
se. “Jie (komunistai), sako,

amalgamacijos, bet pasiskaity
kite “Laisves” 1919 metų nu
merius ir tenai ne vienam re
dakciniam straipsnyje rasite 
pasakyta, kad reikią griauti 
unijas iš pamatų”, sako V. 
Poška, ir čiajau pacitavo) i 
‘^Laisves”, straipsnius, kur ra-

unr 
aš sutinku, 
prieš tokiu 
tik jau nei 

neturi taip 
komunistai.

publika rankas už 
pakelia neperdaugiau 

prieš — didžiuma, 
rėkia,

Bimbą didžiuma, Al- 
irikštas ir ima kolio- 

ti komunistus. Tie ir ant jo 
šiykščiausais žodžiais plusta. 
Bet mat Grikštas tai Grikštas; 
jisai kaip jau pradėjo komu
nistus^ visokiais žodžiais keikti, 
ta jau net ir svetainės savinin
kas išgirdo) ar gal kas jį pa
šaukę ir atėjęs prašė rengėjų 
susirinkimą uždaryti. Ir žino
ma tuomi tapo susirinkimas 
uždarytas.

Tai ve koki “kultūringi” 
darbai musų komunistų. Na, ir 
kas butų, jeigu valdžia butų 
jų rankose? Blogiau butų, ne
gu prie Rusijos caro kad būda
vo. Dabar Brooklyno progi’e- 
syviškoji publika kalba, kad 
šiaip ar taip, bet su komunistiš
kais fašistais reikės kas nors 
daryti, kuomet jie. žmonėms 
neduoda nei susirinkimų lai
kyti; mat jau šitas dalykas ne 
pirmutinis — jau jie daug su- • • • ’ si rinkimų suardė.

Reikia pasakyti, kad drg. V. 
Poška kalbėjo gana gerai ir 
nuosakiai ir jo kalba matyt pub-

Iš liejyklos išsirito į pasaulį 
naujut naujas ^pinigėlis — de
šimtukas. Taip puikiai jis žiba, 
blizga, ir kiekvienas jį priima 
taip maloniai, kaip kad mylimą 
svečią.

Išėjęs iš kietų darbininko ran
kų, kurs jį padarė, pinigėlis kar
tu su daugybe kitų savo bendrų 
buvo gražiai suvyniotas į poi>e- 
rį ir nugabentas į didelius tvir
tus akmens rumus. Ten jį užra
kino tam tikrame rusyj su sun
kiomis plieno durimis.

Po kurio 'laiko atėjo žmonės, 
atidarė plieno duris, įėjo rusin 
ir kartu su kitais poperiniais vo
leliais išėmė ir tą volelį, kur bu
vo įvyniotas tas žibantis dešim- 

galima 
dešim-

tutės dešimtukas pakliuvo mė
sininkui, o iš mėsininko pateko 
ledu vežiotojui, kurs jį atidavė 
namu tarnaitei, o ta vėl atidavė 
jį savo šeimininkei.

“Kaip tik laiku”, tarė šeimi
ninkė* ir maudamos pirštinaites 
sukando dešimtuką dantimis, o 
paskui įmetė jį į yaašnelę.

Kad po kelių 
mininkė mirė šiltinėmis, 
tai patyrė dešimtukas nuo vieno 
sudėvėto cento, kai abudu neti
kėtai susitiko vieno javu pirklio 
kišenėj. Javų pirklys atidavė de-

.vaičių ta šei- 
apie

šimtuką vienam aklam elgetai, 
o tasis vėl atidavė jį savo gir
tai meilužei. Nuo tosios dešim
tukas atsidūrė smuklės spiaudy- 
kloj, o iš čia buvo išverstas sru
tynam Srutyne rado jį laikraš
čius pardavinėjąs vaikas' ir} įsi
kišo jį burnon; paskui atidavė jį 
vienam laikraščių pirkėjui.

Tokiu budu dešimtukas nuo
latos ėjo ir ėjo, iš vienų rankų 
į kitas. Kiek rankų jis perėjo ir. 
kiek kartų jis buvo patekęs.į 
vieno ar kito dantis — negalė-' 
tum nei suskaityti. Ir kur tik

jis ėjo, jis nešė ant savęs skre- 
tenas ir limpamų ligų bakteri
jas, nenoroms užkrėsdamas ki
tus žmones.

Bet ką daryti? Sako: pinigas 
nesmirda. O žmones negalvo
ja

MRS. A. MICHNIEV1CZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampai* 81 gat.
Telefonas Yards 1119

suterš-

matų”. Tolinus drg. V. Poškų 
sako: “Komunistai ir jų lyg 
visuomet sako, kad reikia ke 
voti prieš išdavikiškus 
vadus. ‘ Taip, ir 
kad reikia kovoti 
unijų vadus, bet 
mažiausios teisės 
kalbėti mūsiškiai
Juk/tik atsiminkite Jankausku 
lokauto laiku pirmininkavimą 
vietiniam lietuvių amalgamė- 
tų skyriuje; kur ir i>o šiai die
nai kriąučiai neturi to laiko 
apyskaitų ir lųiygų. Pagalios, 
paimkime uoliaustį Lygos šali
ninkių Bekampį, jo su bosais ir 
bosienemis girtas puotas ir 
tas overkotų dovanas nuo bo
sų, su kuriais, kaip žinote, ir 
laisviečius apdovanojo”. Pub
likoje kilo juokas, o komunis
tai pradėjo nerimauti. Baig
damas prelegentas pareiškę,
kad Lygos dbalsiai “arnalga-^
inacija” ir “gręžimas” [?] nė
ra -tai blogi dalykai ir jiems 
nebiitų reikalo priešintis, bet I ,|auskas $2, Fred. Netzel $2, 
komunistai tuos obalsius var-(jlIOZ Balušauskas $1, Gustavas 
toja apgavingai taip, kaip jie 
kartojo “suvienyto darbininkių 
fronto” obalsį. Tikrenybėje; 
jie tik nori užimti unijose vie
tas ir padaryti jas dar biuro- 
kratiškesnėmis negu jos dabar 
yra.

Po prakalbos, 
galima Jaukti 
pakėlė lermą. 
Poškai kalbėti, 
paaiškino, kad galės dabar būti 
diskusijos r kiekvienas galės 10

veik pilna Sokolų svetainė.
—Pasvirkaln ietis.

Klaipėdos reikalams 
aukos

Fastoria, Ohio, lietuviai sudė
jo ir atsiuntė Klaipėdos reika
lams aukų:

Kazimeras Prankunas $10; 
Julionas Kariūnas $5, Ernest' 
Netzėl $5, Kristupas Balsat $5, 
Gustavas Balsat $5, Juozapas 
Balušauskas $2, Kazimeras Sal-

kai pi r 'buvo 
komunistai

pirmi įlinkas

miliutų kalbėti. Pirmiausiai 
gavęs balso p. Bimba rėžia iš 
peties: bet matyti vyrukas bu
vo tiek susinervavęs, kad apart 
plūdinio nieko daugiau nega
lėjo pasakyti. Praėjus dešim
čiai luinu tų nori jis dar kal
bėti, bet pirmininkas Glavec
kas jam paaiškina, kad yra ir 
dangau norinčių ir užsirašiusių 
kalbėti. Bimba matydamas, 
kad yra daug užsirašiusių kal
bėtojų, nuo kurių jis gaus dar 
daugiau vėjo negu nuo drg. 
Poškos, ėmė lermą kelti. Tuo
met ir visa komunistų šaika

Gibatys $1. Viso kibo $38.00. At
siuntė G. Balsat.

Thorp, Wis., per F. Mikolainį: 
Ūkininkų Draugystė $20, Jonas 
Kurtinaitis $5, F. Mikclainis $5, 
T. Kavaliauskas $2. Viso labo 
$32.00.

Madison Pilietis, Chicago $5. 
Klaipėdos ir Vilniaus reikalams.

Ben. Dijokas, E. Chgo, Ind., 
$30.00.

Fran. Kiella, Chgo., $2.00.
Aukos, viso $107.00, perduo

ta Chicagos Liet. Klaipėdos Gel
bėjimo Komitetui.

tukas. Nuo tos dienos, 
sakyt, prasidėjo tikrasai 
tuko gyvenimas.

Kartu su keliais kitais
tais poperiniais pinigais nauja
sai dešimtukas pateko į valdinin
ko rankas, išmokant mėnesio al
gas.

Buvo šaltas žiemos laikas. Ei
damas namo valdininkas užėjo 
smuklėn išmesti burnelę, susi- 
šildyti. Pasigraibęs po kišenes, 
smulkiųjų nerado — be vieno; 
kito varinio cento kišenei buvo 
tik namų raktas. Tat išsitraukė 
mašnelę ir išėmęs ką-tik gautą 
žibantį dėšimtuką atidąVe smuk
lininkui. Po to smuklininkui rei
kėjo duoti “ręsto” iš kvoterio 
kažin kokiam pusgirčiam žmo
gui, ir naujasai dešimtukas at
sidūrė naujoj vietoj — girtuok
lio kišenėj, kartu su keliais 
smirdančiais sutrintais cigarų 
galais.

Čia betupėdamas dešimtukas 
galvojo, kur jam teks dabar iš
sikraustyti iš tos prismirdusios 
kišenės. Neilgai teko laukti. Ki
šenėn įlindo maža švelni ranka, 
kuri su visais kitais pinigais iš
traukė ir tą dešimtuką. O daly
kas čia buvo toks. Savininkas 
buvo gerai įmigęs, tat taja pro
ga naudodamos jo žmona ap
kraus tė vyro kišenes.

“Valkata!” išgjrdo dešimtukas 
moterį kalbant: “jau vėl jis vis
ką pralakė 1”

Taip besisielojant ant dešim
tuko nuĮašo kelios karštos ir 
karčios moteriškės ašaros.

Tuo budu dešimtukas gavo 
pirmutinę savo maudynę.

Veikiai po to dešimtukas pa
teko į anglių vežiotojo rankas. 
Bet čia jis irgi ilgai nebuvo. An
glių vežiotojas dešimtuką, kar
tu su kitais smulkiais pinigais, 
atidavė kaž-kokiai senai žmone
lei. Jos namuose betgi buvo įsi
metus liga vadinama “šiltinės”, 
tat žrųonelė veikiai tą dešimtu
ką atidavė aptiekininkui už vai
stus. Aptiekininkas, sėdęs tram
vajui! važiuoti, atidavė dešimtu
ką konduktoriui, kuris paskui 
atidavė jį prostitutei. Iš prosti-

ictuviai

Krėslai ap-

Krėslai su 
ramsčiais

14.50

COME PUT OF THE BF.ATEN PATU

Italijoniškas RcHu.&sance due-tone riešuto medžio valgomojo kamjiario 
setas. Vėliausias pristatymas šių populiarių setų pasiūloma šiame 
išpardavimo labai pigia kaina. Visi šmotai yra dideli ir geroje pro
porcijoje, dviejų spalvų užbaigimo, tikro riešuto 
dengti tikra skūra su atemamom s sėdynėmis.
China 
eloset 
38.50

. Jonas Lukošius

Halsted 
------------------- siu dėkingas už 

atsilankymą, o 
suteiksiu goriau
si patarnavimą.

Ant lengvų

išmokūji-

iu ų be pro

cento

medžio.

MIDDLETON & SONS

c-

Krės
lai 

9.50
Ruletas 16 
colių pločio
59.75

Nepamirškite, kad dvi Bavaitfia tik iki Velykų; parenkite savo namus 
kuogražiausiai. Pirkite rakandus: Victrolas, Pianus ir kilus reikalin
gus daiktus, bus smagiau ir gražiau, praleisti Velykas. Mes parduo
dame ant lengvų išmokėjimų. Pašaukite Joną Lukošių, No. 5. Pa
tarnausiu kuogeriausiai kožnaine departamente, einu per yisą Storų 
parduodamas nuo mažiausio iki didžiausio daikto.

Valgomojo kam
bario stalas

39.50

Grojikiiai Pianai Dabar $385.00
Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus mahogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stipiųs balsai 
Visas materijolas pilnai garan
tuojamas. ,
DYKAI — Mahogany benčius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. Lengvais išmokėjimais, be 
nuošimčių, $10 j mėnesį.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sk 
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Baigusl

Akušeri
us kolegi
ją; ilga* 

p rakti ka
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalS- 

•e. - - Ea sėk
mingai | pa- 

tarnauja 
orie gini- 
tymo. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

PINIGAI
IŠ

Roselando
Lietuvon

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: ltž5 W.
18th St., netoli Kišk St.

VALANDOS: Nuo 1^—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexe) 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halst/4 St. ,

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak
- .....................-....... — ■

Telefonai:

Roselandiečiams ir kėn

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- . 

tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-
sington.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai 1

DR. CHARLES SEGAL
^Praktikuoja 16 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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

pešt

Turiu patyrimą 
ligose; ru 
u pri žiu- 
ne ir ku-

<iiK} lance ilgo
10929 S. State

• Chicago, III

Tel.yPullman 5432 

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija. <■ 

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinant} Liepos mėnesį.į Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Ijetuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku- 
ns palengvina visus išeivio vargus. 
I ž patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama laetuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.

_ Del tolesnių informacijų kreipki
tės prie laivų kompanijos agento 
savo mieste, arba
prie arčiausio.

J

UUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pi Ii y ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp- 
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu ir pūsles, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau. «
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

r
...........................................■■■■■■ ................

DR. A. J. BERTA*
PHYSICIAN IR SURGEON 

34G4 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
♦ Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
> -

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

2816 So. Michigan Avė. 
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

1
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir

Oxygen (“gesas”)
i Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka-
' re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street

? , Phone Canal 0257

K-

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3261 South Halsted St.
Tel. Boul^ard 6052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Reeidence Canal 2118

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo (j iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

y

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

r
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Are.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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.

Įpr 1 T7"" ’l— 

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

Akušerka

$ 1113 S. Halsted st

I Tel. Blvd. 3138

gi’er 15 metų pa- 
;ekmingo prak

tikavimo turiu 
jatyrimG. Pasek- 
ningai patarnau
ti prie gimdymo 

Kiekviename at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu

TYM- 
mergi-

' č tikime 
apatišką 
ėjimą.

patarimus 
terims ir 
noms veltui.

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ,v. ryte, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—g Vak. Nedėliomis 10—12 dieną
Res. 1139 Tndependence Blvd. Chicago

’ Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. It BLUMENTHA!

Optetnetrl.’
Tai BOU l«var< *48?

(MBPU 47-t«a (Bt.
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JJetuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ...................   >8.00
Pusei metų .......... ............. ...... 4.00
Trims mėnesiams ..........-..........  2.00
Pinigus reikia siųsti paito Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Užsimokėjimo
Chicagoje — paštu:

Metams ......... ...

kaiti a:# »
..............  $8.00

"Pusei metų ........... ........... 4.00
Trims mėnesiams ... ................ 2.00
Dviem męnesiam ..... .... 1.50
Vienm mėnesiui _________ _  .75

Chicagoje per nešiotojui:
Viena koniia .......... 3c
Savaitei ......  .... . 18<

Mėnesiui .......... ................. 75c
Suvienytose ValstijoM
- paštu:
Metams...... ..... —IT-

na Chicagoje 
_______ >7.00 1

Pusei metų ........... 8.50
Trims mėnesiams..... _________1.75 1
Dviem mėnesiam .... __ _____ 1.25

. Vienam mėnesiui __* ________ .7511

menesio rinkimuose gausias 
ne mažiaus, kaip 62,000 bal
sų, bet galįs gauti net 100,- 
000 suviršum; Tuovgi tarpu 
iki šiol socialistų kandidatas 
į miesto mayorus Chicagoje 
niekuomet nėra surinkęs 25,- 
000 balsų. /

Esant šitokiai situacijai, 
socialistų balsai veikiausia 
nuspręs rinkimų rezultatus. 
Jeigu Cunnea ir nebus iš
rinktas, tai tas kandidatas, 
kuriam jisai atitrauks dau
giausia balsų, bus nugalėtas 
kito konkurento. Tiek repu- 
blikonai todėl, tiek demokra
tai yra priversti žiūrėt, kad 
socialistinė banga nenuplau-

Jeigu po visų škilimų ir 
frakcinių kivirčų socialistai 
sugebėjo jau tiek atsigauti, 
kad užėmus šitokią poziciją, 
tai reikia pripažint, jogei jie 
jau yra pasiekę labai daug. 
Tur-but tiesą sako drg. Cun
nea, kad “kairiojo sparno” 
atsimetimas nuo partijos, iš
ėjo jai į sveikatą.

Šnipas balsavo 
už ne!egaline 

organizaciją.
Byla komunistų, kurie bu

vo pernai vasarą suimti Mi- 
Chicagos politikos vadai ir ’ chigano valstijos miškuose, 

stambioji spauda tolyn-vis i ^laikant slaptą konvenciją, 
aiškiaus [ 
nio"elemento reikšmę šioje 
miesto mayoro rinkimų kam-1 
panijoje. 
sirkikimai 
socialistų 
Cunnea 

susirinkimus “žmonės laužte galinę organizaciją ir toliausir šnipų darbai komunistų 
laužiasi, nors už įžangą yra 
imama mokestis,

Socialistų reikšme 
Chicagos rin
kimuose. i

pastebi socialisti- j iškelia vis naujų įdomių fak- 
tų. : ' ■

j Komunistų advokatas, p.
Jie mato, kad su- IFrank P. Walsh, pareiškė 

kuriuose kalba teisme, jogei jisai turi jrody- 
kandidatas, Wm. ’ mų, kad komunistai buvo su-

a, esti ' kupini publi- sirinkę j tą konvenciją tikslu
Jie stebisi- kad j tuos nutart panaikint savo nele- pradėjo aiškėti provokatorių 

veiktuviešai. Bet šito tikslo1 judėjime, tai jo apaštalai 
__ kuomet ivykinimą sutrukdęs šnipas, nuolatos stengiasi šitą ne- 

_ b 4 w J • į t VI O 1 1 *1 11 zv m C? f O lė" f" O 11 *-l f" 01 d I Tl "

i republikonų ir demokratų teisingumo .
sunku1 agentas, Francis Morrow.

• • 1 • _ , 1

nors 
ereikia mo-

mitingus publiką yra 
net su muzika 
įžangos tenai 
keti.

“Tribune’os” reporteriai, j 
tūkstančius 

balsuotojų teatruose, prie 
dirbtuvių ir gatvekariuose, 
pranašauja per savo laikraš
tį, kad Cunnea balandžio,

tu su pačiu “kairiuoju” munistų organizacijose Šni- 
sparnu prieš įnešimą. Jo pai ne tiktai šnipinėja, bet ir 
balsas suteikė daugumą įne- vaidina vadaujančias roles, 
šimto priešams, ir tuo budu 
likvidavimo sumanymas ta
po atmestas. (-•*-

Taigi išeina taip, kad val
džia per savo agentą sulaikė 
komunistus nuo panaikini
mo nelegalinės organizaci
jos. Pati valdžia stengėsi 
padaryti taip, kaet komunis
tai neišeitų iš “revoliucinio” 
požemio!

Įdomus faktas, ar ne?
Kuomet treji suviršum 

metai atgal Amerikoje orga
nizavosi komunistai ir priė
mė tokį “revoliucinį” pro
gramą, kad buvo aišku, jo
gei jų partija legaliai gy vuąt 
negalės, tai jiems buvo nuro
doma, kad Amerikoje nele- 
galinė partija gali būt nau
dinga tiktai valdžios šni
pams ir tiems elementams, 
kurie geidžia pragaišties 
darbininkų judėjimui. Bet 
komunistai tų gerų patarimų 
nė klausyt nenorėjo. Jie 
šaukė, kad tikras revoliucio
nierius turi, kad ir rusyjė 
gyvendamas, kovot; vėliaus 
gi, įsismarkavę, jie ėmė 
skelbti, kad nelegalinė parti
ja tai esąs pirmutinis daly
kas, be kurio negalį būti tik
ro revoliucinio judėjimo! Ir 
jie sulindo į “revoliucinius” 
rusius.

O dabar mes matome, kad 
už šitą “principą” uoliai ko
vojo ir valdžios agentas, įsta
tytas į komunistų partiją!

Reikia čia dar ve kas pas-' 
tebėti. Nuo to laiko, kai

departamento malonų jiems faktą pateisin- 
j ti tub, kad, girdi, šnipai len- 

Tas asmuo, apie kurio tar-' da į visas darbininkų orgą- 
navimo slaptojoje valdžios 
policijoje nebėra jokios abe
jonės, dalyvavo komunistų 
konvencijoje, kaipo delega
tas, ir kuomet buvo paduotas 
nubalsavimui nelegalinės or
ganizacijos likvidavimo klau 
simas, tai jisai balsavo kar-

nizacijas, ir nieko tame ne
są pažeminančio joms. P-ui 
Dėdelei ir’ kitiems komunis
tiškiems pleperiams, kurie 
bę paliovos kartoją šitą pa
sakaitę, tenka nurodyti, kad 
svarba yra ne tame, kur šni
pai eina, bet ka jie daro. Ko-

R
A. N. TOLSTOI Vertė J. Lapas.

Gaisro Paveikslai
Juodoji šmėkla.

Greitu,

sprogo, išnešdama iš netoli stovinčio namo 
stogo stulpą geltonų dūmų ir plytinių dul-

Diilkčtu gatvės sniegu -perbėgo prie 
žemės susilenkęs kareiviškais rūbais vyras; 
po jo nubėgo antras, vėliaus trečias... pen
ki vyrai perbėgo skersai gatvę ir sukrito

> pasigirdo tolu- 
garsai. Vienas 
iškėlė šautuvą 
girdėjosi trali

prie vartų. Ta-ta, ta-ta! —> 
moję umaus sproginėjimai 
kareivių pasistojo už vartų, 
ir iššovė ton pusėn, iš kur 
kus šaudymai. Bet tuoj jis 
t i kairiąją ranką. Ištraukęs 
petaitę, dantimis sukanda skepetaitės kam
pą ir {Skubiai apsiriša pirštą. Ore kulipkos 
tik švilpiau-V švilpia jos. švebifai ir gai
lestingai, Vienos kulipkų kerta namo sie
non ir ardančios tinkos dulkės, tarytum 
durnai, kyla viršun; kitos kulipkos puola 
į Tarigą* ir sudaužytų stiklų šukei? skambė
damos krinta žemyn. Iš oro puola ledinės 
purslos, nė tai lietus, nė sniegas. Per 
lijundros riįką namų langai liūdnai nyko. 
Granata prašvilpė vėl ir tolumoje sprogo.

Stovintieji prie vartų vyrai galvojo: 
šaudymas prasidėjo visąme mieste; delei 
sproginėjimo sunkių kulipkų ora'^ ir namų 
langai dreba vis dažniau ir dažniau. Prie
šas skubiai veržiasi iš kelių pusių.. rVisiems 
jau buvo aišku, kad miestą paėmė raudo
nieji. Pasilikti prie vartų nebuvo mažiau
sio išrokavimo, nes susisiekimas su sa-

iš kišenes ske-

vaisiais senai buvo pakirstas; pereiti gat
vę irgi nebuvo galima. Pažeistasis rankon 
kareivis, ^pulkininkas Nikitin, kuris buvo 
komanduotoju per dieną sutirpusio pulko, 
žiurėjo į ledui pursluojanlį dangų, krims
damas* savo lygiais ir baltais dantimis jau 
užgesusį papirosą. Jo jauną, su plačiai at- 

f v irom akini ir nuo šaudymo ir krauju 
suteptą veidą dengė įtempimo ir susirūpi
nimo rukšlos. Vartodami nešvarią kalbą, 
kiti keturi kareiviai tykiai šnybždėjosi, 
rišdami klausimą kaip pabėgti. Ne leng
vas tai dalykas! i

Nikitinas atidarė mažas vartų dure
les ir žiurėjo į sniegu apdengtą aikštę, kur 
nesimatė jokios pėdsakus. Kairiojoj pusėj 
tęsėsi augšta ir rusva tvora; dešiniojoj pu
sėj — nudaužyta ir purvina namo siena; 
gile aikštes matėsi medinė daržinės siena. 
Pati aikštė buvo siaura kaip siųstai. Tai 
buvo pirmutinė diena Nikitino pajautimo 
mirties ligos: ji slogino jam pilvą, persi
metė į gerklę, o jo akys aptemo. Bet tai 
veikiausia buvo nuo išbadė j imo.

Apleidęs atviras vartų dureles, Niki
tinas pečiais prisiglaudė prie, muro sienos 
ir pats sau tarė: “Reikia laukt; kai su
tems, mes pamatysime.” Ilgai laukt jam 
neprisiėjo. Dclei didelio šaudymo nemi-

nės pusės takely urnai pasirodė kailine ke
pure ir plačia, užriesta nosia vyras, su ap
valiom, mėlynom akim po kai'linės kepu
rės. “Jie čionai!” suriko jis beprotiškai ir 
skubinosi atgal prie savųjų. Nikitinas iš
gąstingai šyptelėjo, kilstelėjo galvą ir po 
dviejų žingsnių už kampo nugirdo šnyb- 
ždesį: “Granatą, granatą meskit!” $

Nikitinas pakreipė akis vartų link, j 
jo kareiviai tykiai išėjo už vartų į aikštę.!

Vyriausias komunistų par 
tijos organizatorius ir teore
tikas buvo Louis Fraina, 

. šnipas iš Būrns’o detekfivų 
'agentūros. Tas pats šnipas 
buvo ir Amerikos komunistų 
partijos tarptautinis delega
tas, atstovavęs jai “trečiojo 
internacionalo” kongrese. 
Kitas šnipas, Francis Mor- 
row, kaip matėme augščiaus, 
buvo tiek įtakingas komuni
stų partijoje, kad buvo pa
siųstas į slaptą partijos su
važiavimą, kuriame, reikia 
manyt, turėjo dalyvauti tik
tai patys gabiausieji ir išti- 

i kimiausieji partijos vadai. 
Ir suvažiavime jisai suvaidi
no sprendžiančią rolę parti
jos taktikos nustatyme.

Jeigu šnipai bei provoka
toriai tvėria organizaciją ir 
vadauja joje, tai jau negali
ma sakyt, kad čia yra tas 
pats, kas kiekvienam kitam 
žmonių susivienijime, į kurį 
gali įsiskverbti nepageidau
jami elementai. Ne, tokią 
organizaciją reikia pripažin
ti šnipų bei provoKatorių 
įrankiu.

O žmonės, kurie duoda sa
ve šnipams bei provokato
riams vadžioti už nosies, yra 
ne “revoliucionieriai” ir ne 
“susipratę kovotojai”, bet — 
avigalviai.

| Apžvalgai
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KATALIKIŠKA” LEGENDA.

Musų “krikščionys” jau mė
gina sutverti legendą apie tuos 
įvykius Lietuvoje, kurie privedė 
prie valdžios puolimo ir Seimo 
paleidimo. Jie nori įkalti žmo
nėms į galvas, ^kad klerikalų 
konrtoliuojamos valdžios nuver
timui Lietuvoje susidarė “neka- 
talikų blokas”, kuris susiorgani
zavo daugiausia socialistų pas
tangomis.

“Draugas”, pav. rašo:
“Jie (socialistai) atrado ga

limu dėtis su žydais, kurie vi
są laiką pasižymėjo spekulia-

s

Pirmadienis, Kovas 1923
....—....... ............... ........................................................ Į .. ...... .... .. ........

ei j a, kainų kėlimu, Lietuvos iŠtįesų gyvuoja tarpe keturių 
užgauliojimu užsieny ir nepa- augščiaus paminėtųjų partijų, 
sotinamais teisių reika'lavi- ■ Kiek Amerikos lietuviams ten- 
mais, niekur pasaulyje negir-'ka patirti apie santykius Lietu- 
dėtais. ‘Darbo žmonių priete-1 vos politikoj e, tai jie mato, kad 
liai’ susidėjo su tais, 
šiandieną Lietuvoje daugiau
sia išnaudodami, kyšiais kuo- nebuvo keturių augščiaus pami
nė supūdė Lietuvą, iš kariuo- nėtų partijų susiblokavimo, bet 
menės bėgdami, moka tik nebuvo pastovios sutarties net 

tarpe bet kurių dviejų iš tos 
grupės. Socialdemokratai nie
kuomet nebuvo bloke nei su liau
dininkais, nei su žydais, nei su 
bolševikais; liaudininkai taip pat 
niekuomet nebuvo 'susitarę su 
žydais arba bolševikais; ir žydai 
su bolševikais taipgi niekuomet 
nesiblokavo.

Tai yra visiems žinomi faktai. 
Jeigu gi “Draugas” turi kitokių 
žinių, tai tegul jisai parodo jas 
publikai, — priešingai atsitikime 
mes turėsime pasakyt, kad jisai 
meluoja ir dumia akis žmonėms.

Prie progos mes čia priminsi
me, kad blokus, kuriuos klerika
lui dabar prikaišioja savo opo
nentams, jie nuolatos yra darę 
patys. Ilgą laiką jie buvo susi
blokavę su liaudininkais. Pas
kui jie buvo susiblokavę su žy
dais — j e, su tais pačiais žydais, 
kuriuos šiandie “Draugas” taip 
piktai keikia!

Ar ne žydai daugiaus kaip per 
pusę metų nuolatos balsuodavo 
išvien su “krikščionimis” St. Sei
me? r nežydų pagelba “krik
ščiony ’ sudaTvdavo tenai kvo-

‘Darbo žmonių priete-'
kurie tenai nieko panašaus nėra ir ne

buvo.' Ne tik niekuomet tenai

žmonių prakaitu,*pinigais pre
kiauti, girtybę platinti ir tabo
ką su dektukais...”
Toliaus marijonų klioštoriaus 

organas tęsia?
“Bet socialistai susidėjo su 

bolševikais. Su tais pačiais, 
kurie užėmę musų kuone visą 
Lietuvą, tūkstančius jaunų 
gyvybių paguldė į kapus. Su 
tais pačiais bolševikais, kurie 
badą atnešė, ligomis užkrėtė 
visą musų žemę. Su tais pa
čiais, prieš kuriuos stojo visa 
musų žemė galvas guldyda
ma. Su tais pačiais...”
Visą “Draugo” litaniją čia ne

verta kartoti. Bet jau ir iš to, 
kas paduota augščiaus, matyt, 
kur jisai taiko.

Socialistai, žydai ir bolševikai, 
girdi, susidėjo ir padarė bloką 
prieš katalikus. Bet ištiesų tai 
jokio tų partijų blaka nėra ir 
nebuvo. Nėra net jokių davinių 
sakyt, kad jos buvo arba yra ko
kiu nors budu “susidėjusios” 
tarpe savęs. O yra tiktai fak
tas, kad jos viename balsavime 
visos vienodai balsavo.

Kad įvairių partijų astovai 
kariais vienodai paduoda balsą, 
tai yra toks paprastas dalykas 
parlamentų praktikoje, jogei ni 
kas nekreipia į tai ypatingos db- 
njės; ir joks protingas žmogus iš 
tokio balsų supuolimo nedaro iš
vados, kad tarpe balsuotojų yra 
koks nors ryšys.

Minėdamas “socialistus, žydus 
ir bolševikus”, Chicagos klerika
lų laikraštis turi omenėje bent 
keturias* partijas: valstiečius 
liaudininkus, socialdemokratus, 
žydų frakciją ir “darbininkų 
kuopų” atstovus. Mes dabar pa
klausime jo:- kame įrodymai, kad 
tos keturios partijos buvo iš- 
anksto susitarusios balsuot vie
nodai? Jeigu susitarimas buvo, 
tai galima kalbėti apie “susidė
jimą”; bet .j pigu susitarimo ne
buvo, tai “Draugo” pasakos apie 
“susidėjimu” yra- išmistas.

Bet bloko sudarymui neužtek
tų nei susitarimo dėl vieno bal
savimo. Blokas yra pastovi su
tartis tarpe dviejų arba keleto 
partijų. Tegul gi “Draugas” 
įrodo, kad tokia pastovi sutartis

jų labai dėl to susirūpinę. Kas 
bus? Kad išvengus “kracho” 
susilpnėjusios pašelpinės drau
gijos ima jungtis daiktan, iŠ 
dviejų, neretai net ir trijų drau
gijų sudaro vieną Tuo budu iš
vengia bankroto. Bet ar ilgam ? 
Po metų, kitų ir vėl tas pats 
pavojus gręsia., Nes imigrantų 
jaunų Amerikon neatvyksta, 
ant kurių remiasi draugijų iė- 
gos. Visa kas pasilieka7 daryti 
draugijoms, k Ii ubams ir kuo
poms, tai iš vienos pusės glaus
tis prie didelės organizacijos, 
tokios kaip Susivienijiųias Lie- 

I tavų Amerikoje (SLA.), iš ki
tos pusės — stengtis prezervuoti 
narių sveikatą.

Žmonių sveikatos prezervavi- 
mui jau nuo trejų metų yra 
leidžiamas mėnesinis laikraštis 
“Gydytojas”. Tas žurnalas nė
ra nei politinis, nei gi srovinis. 
Rašomas' lengva lietuvių kalba 
vien tik sveikatos reikalais. Rei
kėtų todėl, kad jį skaitytų visi 
lietuviai, vyrai ir moterys, ku
riems rupi sveikas veiklus gy
venimas. Nežiūrint, kad “Gy
dytojas” tik treti metai kaip 
gyvuoja, jau spėjo užimti įžy
mią vietą musų visuomeninia
me gyvenime — plačiai tapo at
jaustas ir išsiplatino po visą

ruiptff kuomet kairioji St. Seimd 
dajis apleisdavo sėdžias? Ar
ne) žydai padėjo čionims” 
įsteigti prezidentą, suklėpkalinti 

ietuvos mokyklas ir daigelyje 
kitokių klausimų sudarkyti Lie
tuvos konstituciją?

To klerikalai negalės užsigin
ti. Bet jeigu jie šiandie sakę, 
kad žydai esą aršiausi Lietuvo 
išnaudotojai ir tvirkintojai, tai 
jie tuo tiktai prisipažįsta, kad jie 
su nieku neatsisako dėtis išvien, 
kad tik jų murzinam klerikaliŠ- 
kam bizniui butų nauda!

Ir šita veidmainių ir parazitų 
gauja nori, kad Lietuvos liaudis 
pavestų į jos rankas visą valsty
bės galią.

ir tenai neša žmonėms naudos 
savo rimtais pamokinimais apie 
sveikatos užlaikymą.

Reikėtų, kad tas rimtas žmo
nių sveikatai pašvęstas laikraš
tis rastųsi kiekviename lietuvių 
name, juo labiau, kad jo kaina 
yra visai pigi, vienas doleris me
tams. (Adresas: “Gydytojas” 
3310 So., llalstcd St., Chicago, 
III.). —Visuomenietis.
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Town of Lake
LIETUVON

Sveikatos Dalykai
SVEIKATOS PREZERVAVIMO 

REIKALAS.

Sustojus imigracijai Ameri
koje lietuvių pašelpinės drau
gystes kliubai ir kuopos silpnė
ja turtu ir nariais. Daugelis

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street

Nikitinas pasekė juos ir užsklendė vartus. 
“Nupieškite savo pečių dirželiui/ ir pasiša
linkite,” pasakė jisai. Karpiai pametė 

 

šautuvus, kepures ir vienįzfdtiems padėda
mi kabinosi per tvųrą^urių trys sunkiai 
peršoko kiton pusėlL “Sustokit, sustokit!” 
tuoj pasigirdo /z tvoros širdį draskantis 
balsas. “O Viešpatie, kam jus,..” Prasi
dėjo plakimas ir... “Draugai, ne...”

Pasilikusis šioj pusėj 
tas i s 
kelius valandėlę klausėsi,’ vėliaus 
į aikštės galą. Už vartų girdėjosi šukavi
mo garsai; sprogo granata; tinka nuo sie
nų puolė žemyn; virš vartų pasirodė dū
mai; šautuvų drūtgalių smūgiai prasidėjo. 
Nikitinas į visa lai liūdnai žiurėjo, klau
sėsi jis tų garsų, bot jam atrodė, kad vis- dėjo šaudymas., 
kas apie jį ėhiė temti. Nuo vartų jis nusi
grįžo ir žingsniavo šalin, bet žvilgterėjęs į 
namo skiepo langą, tamsiam lange pama
tė dviejų kūdikių veidus, kurie įtemptom 
akim į jį žiurėjo ir laukė pagalbos. Vienas 
kūdikių valandėlei užsimerkė, bet po to 
žiurėjo vėl. Nikitinas pamosikavo jiems 
ranka, Ištraukęs ranką iš skudurų, vienas 
kūdikių Nikitinui irgi mosikavo. “Tai yra 
galas,” mąstė Nikitinas. Bet pasistiprinęs 
jis žvilgterėjo tvoron ir sekdamas karei-

ne.. 
tvoros kotvir- 

Nikįlino kareivis trindamas delnais
nubėgo

Tos pėdos vedė už namo prie plokš
čiu stogu biįloles — prie išeinamosios vie
tos. Pirmiau nubėgiisis kareivis matomai 
užlipo ant budeles ir nušoko ant daržinės 
stogo. Nikitinas bandė užlipti tuo pačiu 
budu, bet nupuolė atgal, jam pakenkė 
sužeistoji ranka. “Galas,” garsiai pakar
tojo jisai, darydamas didelius ir skubius 
žingsnius kiton pusėn budelės. Už budelės 
jis sukrito prie žemės ir žvalgėsi. Arti 

kvartų virš .tvoros išsikišo kailinės kepurės

/

ir raudonųjų galvos., Jie apžiūrinėjo aikštę.
Du raudonieji nušoko nuo tvoros į ple- jo. 
cių. Atkištais šautuvais žengdami aikštele 
jie painate pėdas. Nikitinas pasisuko, idant su 
jo dęšiniajai rankai butų patogiau ir iš
tiesė revolverį besiartinančiam augštam, 
plačios krutinės vyrui. Tas vyrasz vilkėjo

Kas gi tu per vienas?” paklausė jie

Aš buvau su baltaisiais, bet po velnių 
s,” atsakė Nikitinas.

“Po velnių su karu,” tarė Vladimiro 
kaimietis, atokios vergijos, kokia yra mu
sų, dar nebuvo; mes skcrdžiaifie vieni ki-

tkumpais raitelio kailiniais su neužsagsty- tus. 
tu] nuo saulės nudegusiu sprandu. Jo spran
das buvo drūtas ir rukšlėtas, ir buvo pa
našus į jaučio sprandą; jis be abejonės 
buvo linksmaus budo žmogus. Nikitinas 
nustatė revolverį sprando lygumon ir iš
šovė iš apie dešimt žingsnių tolumos. Mil
žinas vyras šoktelėjo viršun, pąkratė ran
kas ir sukrito prie žemos. Antrasis karei
vis nubėgo prie vartų. Iš už tvoros prasi-

Nikitinas pašliaužė arfi daržines po 
medinės budelės stogeliu ir tik dabar pa
stebėjo, kad daržinės siena visai nesiglau
dė prie mūrinio namo sienos, — tarp jų 
buvo plyšys. Jis įšliaužė namų tarpan ir šienu, 
prisispausdamas nugara ir krutino prie 
sienų šliaužo priekin, nuplėšė pųvančias 
lentas, kuriomis buvo užkaltas kitas ply
šio galias, ir atsidūrė tuščioj gatvėj. Jo są
monė vėl nušvito, jo judėjimas pasidarė 
drąsus ir vikrus. Revolverį jis numetė į 
purvino sniego kupstą, nuėmė pečių dirže
lius, pakišdamas juos po sermėgos, ir ra
miais žingsniais,, phisilaikyd’amas vidurio 
gatvės, žingsniavo vidurniiestin. Prie kryž
kelės jis susitiko du raudonuoju, iš kurių 
kalbos sprendžiant jie buvo kaimiečiai iš 
Vladimiro. Jų drapanos buvo nuplyšusius, 
kojų blauzdos apvyniotos skudurais, o jie 
patys nuo šalčio drebėjo ir aimanavo. Jie 
Nikitinui pasakė, kad miestas yra* paim
tas, bet daug baltųjų dar vis slapstosi pa
lėpėse ir larpnamiuose? ‘

■^1
Vla-Kumštelėjęs alkūne savo draugui 

diiniro kaimietis pasakė:
“Pletnevai, tu esi drąsus vyras, 

į aną langą: iš jo žiuri žmogus.”
• Didžiojoj gatvėj Nikitinas pa 

įeinančiusz j miestą kareivius. Tai- buvo 
pryšakinė raitelių korpuso dalis. Jojo jie 
ant įprakaiituotų ir purvinų arklių, su pa- 
kreiptom vienon pusėn ant savo galvų ke
purėm ir išsikišusiais iš po jų plaukais. 
Išdidžiai jie žiurėjo į žmones ir šaipėsi. 
Visi jie buvo švariai ir gerai apsirengę. 
Po pirmos sohiės tęsėsi vežimai su ncap- 
skaitoma daugybe reikmenų: duona ir

(Vrli otelio tfhgos, prie takelio sėdė
jo didelis^ juoda barzda ir įdubusiais žan
dais medėjas.! Galva jam buvo apmauta 
plačiu, skuriniu, senovės rusų mados šal
mu. Rūsčiom, juodom akim tas Vyras aty- 
džiai apžiūrinėjo pro jį keliaujančius ka
reivius, mantą ir praeivius. Ant pilkoj jo 
sermėgos krutinės kabojo raudonązį^kik-

šauk

Nikitinas nenorom nukreipė savo 
akis į šalį ir nusijuokė: “Ne, šūviais jo 
nenudėsi, kryžiavol jį reikia.” Nikitinas 
bandė užsidegti papirosą, liet ra os dre
bėjo ir nė vienas degtukas neužsidėk

'l'ą pačią naktį Nikitinas apleido m 
tą, dvidešimtame varste savo kelionės 
perėjo frontą prie baltųjų ir apsirgo karšl-

(Bus daugiau)

. I v
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CHICAGOS
ŽINIOS ::0 •

už Cunneą bus paduota 100,- 
000 balsu su viršum. O tai su
darys keturis kartus daugiau, 
negu kada nors, socialistų kan
didatas į majoius yra gavęs 
Chicagoje. t

PLIKAS ŠOKIS.

Areštuota 197 vyrai ir 8 
moterys.

Lietuvį Rateliuose Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Socialistą kampanija Bė Dr. Frank Lydston
TUKSTAN&IAI ŽMONIŲ EINA 

KLAUSYTI DĖBSO IR 
(VNNEO PRAKALBŲ.

Pionierius liaukų persodinimo 
operacijose?

Cunnea gausiąs tris ar keturis 
kartus daugiau balsų, negu kada 
nors socialistu kandidatas į ma- 
jorusyra gavęs Chicagoje.

Tokios sėkmingos kampani
jos Chicagos socialistai dar 
nėra turėję. Kur lik kalba Cun- 

ir I'><A>sas, ten susirenka 
tūkstančiai žmonių. Pav pra
eitą penktadienį amalgamėtai 
surengė Debsui ir Cunnea pra
kalbas Ashland Boulevard Au- 
diįoriume’ Žmonių susirinko 
kdturi tūkstančiai, o tūkstan
tis suviršum turėjo grįžti na
mo nes svetainė buvo kimšte 
prikimšta, ir niekur nebebus 
vietų. Ir tai nežiūrint to fak
to, kad imama ‘ 
gos kampanijos 
dengti.

Darbininkai 
suoti už

Debsas savo kalboje pasakė:
“Jeigu ^rinkimų dienoje Chi

cagos darbo žmonės bus taip 
jau ištikimi W. Cunnea, kaip 
kad Cunnea visą savo gyveni
mą buvo ištikimas darbinin
kams, tai jis bus sekamas Chi
cagos majoras.

“Aš pažįstu jį per daugelį 
metų. Aš gerai žinau, kad jis 
turėjo daug progų persimesti 
į priešų abazą — tarnauti 
korporacijoms ir praturtėti. 
Aš žinau, kad jis visuomet ir 
visur pailaiko darbo žmonių 
pusę. Tat kaip gali darbinin- 

rinkimų dienoje balsuoti 
prieš žmogų, kuris visuomet 
buvo ištikimas darbininkų rei
kalams. To aš negaliu supra
sti”..

5.centai įžan- 
išlaidoms pa-

privalo bal- 
Cunneą.

Iš Los Angeles atėjo žinia, 
kad ten mirė nuo plaučių už
degimo paskilbęs Chicagos chi
rurgas, Dr. Krank Lydston. 
•Lydston buvo vienas pirmųjų 
daktarų, kuris pradėjo daryti 
liaukų persodinimo operacijas. 
Tyrimo tikslais jis išėmė iš 
nelaimėje užmušto jaunuolio 
liaukas ir padėjo sau.. Toje 
srityje I>r. tlLydstOr* buvo pla- 

čiai paskilbęs visame pasauly
je.

* Kai prieš kelis metus atva
žiavo Chicagon žinomas rusų 
liaukų specialistas, Dr. Voro- 
nov, tai Dr. Lydston tvirtino, 
kad rusų daktaras gavęs idėjos 
savo tyrimams iš jo.

Buvo geras kriminologijos 
žinovas.

Dr. Lydston buvo 
mus chirurgas, bet 
ras kriminologijos
Kriminologiją jis studijavo be
giu 20 metų ir tuo klausimu 
parašė nemažai knygų. Be mok-, 
slinių knygų jis yra pa rašęs 
vieną dramą, kur išrodo m a pa
veldėjimo padariniu: iš krimi
nalinių tėvų gimsta krimina
liniai vaikai.

Ėjo profesoriaus pareigas.
Per eilę metų Dr. Lydston 

"jo profesoriaus pareigas Illi
nois untiversiteito medicinos 
departamente, kurią randasi 
Chicagoje. Jis ten išguldinėjo

Pirmas Liet. Socialistinės 
Jaunuomenės Lygos 

draugišas vakarėlis

kas

Laikraštis “Tribūne” 
bandiiomosius rinkimus, 
rinkimai rodo, jog šiais

Šiaudinių • balsavimų daviniai.

daro 
Tie 
me

tais socialistų kandidatas į ma
jorus sumuš visus pirmuosius 
rekordus. Siuvėjų tarpe už 
Cunhea paduodama daugiau 
balsų, negu už abiejų senųjų

cinus. Remiantis surinktais da
viniais, “T.” apskaičiuoja, kad 
už socialistų kandidatą bus 
duota 62,000 balsų Bet 
jau priduria, kad Cunnea 
vėjyje tas apskaičiavimas

pa
teli 
at-
ne- 

tinka. 62,000 balsų galėtų gau
ti paprastas socialistu kandi
datas. O Cunnoa yra labai įta
kingas žmogus* ir biri nepa
prastą asmenybę. 1912 jis kan
didatavo į valstijos ^prokuro
rus ir surinko 107,617\ balsų. 
Daugelis mano, kad tada jis 
buvoišrinktas, o tik suktybė
mis jį sumušė. 1916 m. tam 
pačiam urėdui jis vėl surinko 
102,647 balsus.

Vaduojantis tas faktas “Tri
būne” ir sako, kad balandžio 
3 d. pilnai galima tikėtis, jog

ne tik žy- 
taipgi ge- 

žinovas.

Spėjama, kad jo lavonas bus 
parvežtas Chicagon palaidoji
mui.

VAIKO ŠPOSAI.

Arba kaip galima užinteresuoti 
žioplius.

Gal perdidelis įdomavimas 
ir užmušė tą pasakingąjį kati
ną, o gal ir ne, bet—

Telegramų išnešiotojas, visai 
dar jaunas vaikinas, iškirto 
didmiestyje tokį šposą. Jis 
sustojo šaligatvyj ir ėmė žiū
rėti į vieno namo viršūnę. Jis 
nič nieko nesakė, o tik įsmei
gęs akis žiurėjo ir žiurėjo.

Praeivis sustojo ir į tempe 
savo kaklą. Paskui kitas, tre
čias. Už kokių penkių minu
čių prisirinko apie šimtas žmo
nių ir visi žiurėjo į namus.

Prabėgo 10 minučių ir žiop
so! ojų minia padidėjo iki ke
lių šimtų. Nors vaikas jau se
nai buvo pasišalinęs, bet žmo
nės užvertę, galvas vis dar žiu
rėjo į namus. Tik raitiesiems 
policistams atvykus, minia ėmė 
skirstytis,

“Latras”; pastebėjo vienas 
policistų, “jis visą dieną krečia 
vidurmiestyje tos rųšies špo
sus ir neduoda mums ramumo: 
mums tenka iš vienos vietos 
vykti kiton, kad skirstyti susi
rinkusiuosius žiopso tojus.”

Jie norėjo tu- 
vakarą, todėl pa- 

aštuonias jaunas mo- 
Pastarosios pradėjo 
sulig muzikos *takto 

rubus nuo sevęs mė

Vakarėlio programas buvo gy
vas ir įvairus. — Visi kalbėto
jai linkėjo Lygai kuogeriausio 

pasisekimo.

Eagle Oriental Kliubas su
rengė “pasilinksminimą” Bjorg- 
vine svetainėje, 1689 N. Arte- 
siajp Avė., paminėjimui devy- 
niosdešimtys dviejų\ metų sa
vo gyvavimo, 
rėti “šaunų” 
sikviete 
toris, 
šokti ir 
pradėjo
tyti, taip<įkad paliko plikutė
lės. Paliko tik čeverykučiai. 
Nelaimei įsiveržė policija, kuri 
visa tai teini j o pasislėpus. Vi
si liko areštuoti: astuonios mo
terys ir 197 vyrai.

Kovo keturioliktą įvyko teis
mas. Teisėjas nubaudė vyriis 
sumokėti po vieną dolerį baus- 

mės, o tvarkos vedėjas, pianis
tas ir durų sargas 
“prisaikin tiems teis
Jūrei. Teismas jų įvyks 
dvidešimts šeštą.

atiduoti 
l” — 
kovo

30 DIENŲ KALĖJIMO IR

$100 pabaudos už per- 
greitų važiavimą.

Teisėjas , Bptrre'Ili pasiuntė 
Waller Evansą,- 1228 E. 68-ta 
gat., visam mėnesiui į kalėjimą 
ir be to liepė užsimokėti $100 
pabaudos.

Teisėjas Evansui pasakė tokį 
pamokslėlį: “Žmogus, kuris bū
damas girtas, smarkiai važinė
ja ir stato pavoj-u n kitų gy
vastis, turi eiti į kalėjimą. Pini
ginė bausmė
Kiekvienam automobilio' 
n ink u i sumokėti pabaudą 
daug ką reiškia. Po to jis 
gali lakstyti gatvėmis.”

Evans savo automobiliu 
žeidė policistą ir užgavo 
kitą automobilių.

yra tik juokas, 
savi-

ne-
vėl

sų-
dar

PENKIOS UNIJOS PASIRAŠĖ

sutartį su Namų statymo 
asociacija.

Be mūrininkų, dar penkios 
unijos pasirašė* sutartį su Chį- 
cagos Namų statymo asociaci
ja. Einant naująja sutartimi, 
mūrininkai, tii ūkininkai, daili
des, ctc. gaus $1.25 valandai. 
Tai reiškia, kad jiems liko pa
kelta 15 centų valandai.

šeštadienį, kovo 10 d. vaka
re, Mildos mažojoj svetainėj 
įvyko pirmas Lietuvių Socialis
tinės Jaunuomenės Lygos drau
giškas vakarėlis Kadangi va
karėlis visai maža tebuvo gar
sinamas, antra, tą patį vakarą 
pasitaikė “Rūbo’’ bendrovės 
visuotinas ščriiiiiiikų susirinki- 

mas, 'kuriu dauguma Lygai už- 
jaučiųjų būtinai turėjo atsilan
kyti, tai vakarėliu žmonių susi
rinko tiktai vidutiniai.

Griežiant Jaunuolių orkest
rui lietuviškus ir angliškus šo
kius, svečiai labai linksmai iki 
vakarienės pasišoko ir pažaidė 
Apie pusę po dešimts prasidė
jo vakarienė ir programas. 
Tarp kitko, puikiai vakarie
niaujančius palinksmino p-lė 
Aldona Normantaitė, kuri pia
nu akomponuoj'aiTt, pašoko 
nok tarno šokį. Vėliaus sekė 
trumpos prakalbėlės. I^irmas 
iš eilės, drg. Grigaitis, trumpoj 
savo kalboj nupiešė, kaip keletą 
metų atgal Lyga buvo pasieku
si augščiausio laipsnio, plačiai 
išsiplėsdama savo veikimu, 
darbuote, nariais ir kuopomis, 
iki užėjo skilimo audra. Nega
lėjo nei Lyga atsilaikyti ir nu
stojo laikinai veikusi. Bet šian
dien, - tęsia toliau kalbėtojas, 
praėjus tai audrai ir pilnoj 
šviesoje pasirodžius to viso re
zultatams ir vėl atgija Lyga ir 
pradeda veikti ir tęsti toliau 
pradėtąjį darbą, eiti sau užsi- 
briėžtuoju keliu.

Lyga —• aiškina kalbėtojas 
—kaipo socialistinės jaunuo
menės organizacija > ir gynėja 
socializmo idėjų ir principų, 
be kitų pasilinksminimo daly
kų, stengsis savo narius kaųx>

Naujieny Pinigų 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:
16124—J. Butauskui
16162—St. Karcckaitei

, 70—J. Mcdelinskas 
15400—V.
15893—J.
16267—J.
16292—R.
16293—Jurgis Juška
16294—Juozapas Juška
51354—J. Stonis
15798—hF. Urbonavičienė
Tel. 198-4 -K. Gabia Ziabiskio

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleia- 

kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DK. SEKNEK, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chitago, IUL
Ofiso valandos tik' vakare nuo |5 iki 9 

NedeliomU nut 10 iki 1. Tel. Yards 0632

Nušoko nuo trečio aukšto

Morris 
amžiaus, 1036 Maxwell St 
rodamas pasprukti nuo polici
jos, kuri buvo apstojusi na
mus, šoko nuo trečio aukšto ir 
sunkiai susižeidė, 
kad pasveiktų. .

Policija norėjusi 
mainymą failšyj

Bernstdki, 20 . mėtų 
no-

Maža viltis,

jį areštuoti
uz

Studentų konferencija.
N Oir thjwester n universitete 

laikoma studentų konferenci
ja. Yra suvažiavusių delegatų 
iš 35 universitetų bei kolegijų. 
Vienas svarbiausių dienotvar
kes klausimų yra studentų sa
vivaldybes..

lavinti politikoj ir šaip apšvie
tei .

Pagalinus drg. Grigaitis nu
rodė, kaip socializmo idėjos 
yra vienintėlės nesukri Ūkuo
jamos idėjos, kuriomis tiktai 
vadovaujantis tegalima pasauly 
įvykinti geręsnę tvarką ir pra
šalinti nelygybę ir išnanulojimą.

Po jo sekė trumpos prakal- 
bėlčs dd. Kubiliaus, Čeponio, 
Vaši 1 i a u sk o, A ligūsti navičia u s
ir Misiaus, kurie tarp kitko 
plačiau nupiešė Lygos princi
pus ir veikimą. Po programo 
ir vakarienes buvo išlainieji- 
mai ir šokiai. Pirmą prizą — 
mandoliną 
čiuiliutė. 
nugirdau.

Svečiai

išlaimėjo p4e 
Kitą pavardžių.

Viš-
nc-

pa
tenkinti vakarėliu. Geistina, 
kad ir daugiau panašių vakarė
lių Lyg iečiai mums surengtų 
Valio, lai gyvuoja musų pro- 
gresyvis jaunimas! —J. A.

išsiskirsto labai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Raistng thd Family- »Po,or Pa strąins on a knot and $waliows a.camglf
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AP.E.

15525-

Daraška
Jakaitis

15604—0.
15683—P.
15698—U.
15752—0

Rainaitė
Savukaitis
Malinauskienė

Juškevičienė

Vainora

Čekiai: —
1830—O. Vaičiulis 
1878—A. Juodžiutė 
4634—M. Stonis
4650— 0. Butienė
4651— V. Kensmenas 
4666—A. Dongveckaitė 
4679—J. Grincevičius 
4686—O. šmotovičienė 
4690—J. Klikna 
4692—L. Strigienei
4697— A. Požemskiene
4698— J.
4703—P. Žiūkas 
4707—J, 
4710—-A. Petkevičius 
4712—iM. Šimkienė 
4724—Sočiai Demokratas 
4738—S. Kairys 
10222—0. 
10369—A. 
10378—B. 
10380—J. 
10381—K. 
10382—M. 
10383—M. 
10387 B. 
10,390—K. 
10391—P. 
1()396—A. 
10397—K. 
10399—A. 
10403—A. 
10404-A. 
10405—A. 
10410—J. 
10415—P. 
10424-Lic 
12141—J. 
12146—J. 
12151—V.
12152—D. Klumbienei 
12155—P.

Petrokas

12160—M

12164—A.
14095—0.
15047—P.

15058 -P.
15059—P.
15060—U.

15785—J.

Laužai te 
Zalatorius 
Rimdziuvienę 
Aidulis

Mažeikiu tė 
Norbutaito

Daukšienė 
Zubavičia

Bagdonienė

Jurevičiūtė 
Nacienė 
iSdiuzelienė 
Eicienė 
Skudrickas
Kiselienė 
G irsta u tas

A.. .5 uodsuulcis

Sannukšnis
Suvakaičiute
Tugaudas 
Gudavičaite

15814—P. 
15820----J.
1.5834—J. 
15846—A. 
15877-J. 
15926—Z.
15927—A. Jablonskienė 
15928—A. GražinkČ 
15934—M.. Volertienė 
15953—J. Jagučanskicnė 
15956—E. Nakrošai’tė 
15961—A.
15965- 4L 
15990—Z. 
15991—A.
16012—V. Iškauskas
16025—j. Jonaitis (sūnūs) 
16028—J. Babonas

Pocienė 
Mažulaite 
Makevičienė 
Urbonienė 
Graičiunas

Rciteris
Mickus
Barsienė
Šalentas

16029—M. 
16031—M. 
16032—B. 
16039—0. 
16040--A.
16044—V. Lukminas 
16060—J.
16062-J. 
16070—M. 
16075—0. 
16076—A. 
16077—V.
16079—V. Barusevičius

Masis 
Juzcnicnė 
Pietravičienė 
Vcnslovienė 
Kiselienė 
Venclovas

16152—J. Valavičius

Normantienė 16080—A. Buri) ulevičiu s
Normantas 16097—M. Misevičiulė
Paulauskas 16101 —J. Vaitish
Grinius 16109—M. Butkevičienė
Sakalauskas 16122-K. Kasperavičia
Sakalauskas i 6125—0. Skirienė
Juozapailis 16128—M^ Laurinicnė
Žili n skis 16135-J. Staponis

4. Ūkininkas 16138-iK. f Erlingis
Vasiliauskas '• 16142 - J. Tamošiūnas
Gehimbauskas 
Jusas

Paulauskui 
Kalnis
Jaunienė
Eičienė
Skrabu fenas 
Budancienei 

Steponaityte 
Tvari jonas
Rudis
Gan ron skis 
Usonienė

16171—P. Varaszius 
16176—M. Rudokas 
16178—R. Stumbrienė 
16184—Z. Bacienė 
16185—I. Masiliūnas 
16188-^J. 
16189—J.
16190-4).
16196-.P.
16198—P.
16202—A.
16203-J.
16206—J. Bulavas 
16214—V., Čeponis 
16221—J. Paleckis 
16222-hM.
16223-4V 
1623V4M. 
16226—M. 
16231-4). 
16240—0. 
16214—iE, 
16249—0.
16260—M. Jakubauskienė

Bu teiksite 
želkauakas 
Daugintaitč 
Majauskas 
Galkauskas 
Karbauskas 
Bičių ši s

Perlaidos:
Tel. 199 —d®. Ž*lk«u«kaitė
Tol. 199—J. Aklas

141 —M. Mešk imanč 
142—E. Bagočianė 
145—M. Dervinis 
162—V. Petrokiče 
15269—P., Paimliom s 
15338—<P. Kimbirauskas 
15397—B. Vielienė

Dočka 
Kazlauskas 
Servienė 
Rusienė 

Garbausikai'tė 
Valiulienė 
Andrulienė 
Trijunienė

Kvitai su paemejy parašais randasi 
"Naujienų” ofise.

.NA OOMT TVUHVe. \ 
^2 5*0 rO°

f t-_ .

-o-

- ------------- ----------- -  T
akių ligras

Ar jurr.'s skauda galvft ’
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar .skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius tai* | 

ietis ?
Ar atmintis po truputį malėjai
Ar akys opios šviesai?
A.r jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą ?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augfito virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 10 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

.. ..........—.... -n ----------------- ----- —................... /

DR. VAITUSH, 0. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai • 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVcst 47fh St.

Phone Boulevard 7589

................. ........ ..........................................
Dr. Natalija Žukauskas

Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,- 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 VV. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos, nuo 2 iki 8 vai. vakare.

»■■■■—. .......... . ...................

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas , ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
susišlapinirną, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.-*
2159 VV. 21 ?St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 ypl. iki 9 p. m. Nedėlioj 

fTęiki 12 a. m.

■liMiMMMNMMMMMSMMMH*

Yarda 1138 X

ŠTANLEY P. 
MAŽEIKA

1 RA KORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

•ilius visokiems 
eikalains. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago. J

f" ...... ................ .............. .....Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Araborius ir Balsamuotojas 
Autamobilius turiu visokiems rei- 

hulams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

.............................  ........ .......... ....... /
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Pirmadienis, Kovas 19, 192b

U11CAG0S
ŽINIOS

už Cnnncą bus paduota 100,- 
000 balsu su viršum. O tai su
darys keturis kartus daugiau, 
negu kada nors, socialistų kan
didatas į majoius yra gavęs 
Chicagoje.

PLIKAS ŠOKIS.

Areštuota 197 vyrai ir 8 
moterys.

Socialisly kampanija Mirė Dr. Frank Lydston
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ EINA 

KLAUSYTI DĖBSO IR 
GtNNEO PRAKALBŲ.

Pionierius liaukų persodinimo 
operacijose.

Cunnea gausiąs tris ar keturis 
kartus daugiau balsų, negu kada 
nors socialistų kandidatas į ma
jorus yra gavęs Chicagoje.

Tokios sėkmingos kampani
jos Chicagos socialistai dar 
nėra turėję. Kur tik kalba Cun
nea ir Dcbsas, ten susirenka 
tūkstančiai žmonių. Pav pra
eitą penktadienį amalgamėtai 
surengė Jlebsui ir Cųnnea pra
kalbas Ashland Boulevard Au-

kdturi tūkstančiai,' o tūkstan
tis suviršum turėjo grįžti na
mo nes svetainė buvo kimš)£ 
prikimšta ir niekur nebebus 
vietų. Ir tai nežiūrint to fak
to, kad imama 25 centai įžan
gos kampanijos 
dengti.

Darbininkai 
suoti už

Debsas savo kalboje pasakė: 
“Jeigu rinkimų dienoje Chi

cagos darbo žmonės bus taip 
jau ištikimi W. Cunnea, kaip 
kad Cunnea visą savo gpeni- 
mą buvo ištikimas^ darbinin
kams, tai jis bus sekamas Chi
cagos -majoras. x /

išlaidoms pa

privalo bal- 
Gunneą.

Iš Los Angeles atėjo žinia, 
kad ten mirė nuo plaučių už
degimo paskilbęs Chicagos chi
rurgas, Dr. Krank Lydston. 
•Lydston buvo vienas pirmųjų 
daktarų, kuris pradėjo daryti 
liaukų persodinimo operacijas. 
Tyrimo tikslais jis išėmė iš 
nelaimėje užmušto jaunuolio 
liaukas ir padėjo sau. Toje 
srityje Dr. Lydston buvo pla
čiai paskilbęs visame pasauly
je-

* Kai prieš kelis metus atva
žiavo Chicagon žinomas rusų 
liaukų specialistas, Dr. Voro- 
nov, tai Dr. Lydston tvirtino, 
kad rusų daktaras gavęs idėjos 
savo tyrimams iš jo.

Buvd geras kriminologijos 
žinovas.

Dr. Lydston buvo 
mus chirurgas, bet 
ras kriminologijos

Eagle Oriental Kliubas su
rengė “pasilinksminimą” Bjorg- 
vine svetainėje, 1689 N. Arte- 
sian Avė., paminėjimui devy- 
niosdešimtys dViejų\ motų sa
vo gyvavimo. Jie norėjo tu
rėti “šaunų” vakarą, todėl pa
sikvietė astuonias jaunas mo
teris. <, Pastarosios pradėjo 
šoktf ir sulig muzikos .takto 
pradėjo* rubus nuo sevęs mė
tyti, taip kad paliko plikutė
lės. Paliko tik čeverykučiai. 
Nelaimei įsiveržė policija, kuri 
visa tai tėmrjo pasislėpus. Vi* 
si liko areštuoti: aštuoniosymo
terys ir 197 vyrai. \

Kovo keturioliktą įvyko teis
mas. Teisėjas nubaudė vyrus 
sumokėti po vieną dolerį baus
mės, o tvarkos vedėjas, pianis
tas ir durų sargas atiduoti 
“prisaikiptiems teisėjams” — 
Jūrei. Teismas jų įvyks kovo 
dvidešimts šeštą.

30 DIENŲ KALĖJIMO IR

metų. Aš 'gerai žinau, kad jis 
turėjo daug progų persimesti 
į priešų abazą — tarnaut! 
korporacijoms ir praturtėti. 
Aš žinau, kad jis visuomet ir 
visur paklaiko darbo žmonių 
pusę. Tat kaip gali darbinin
kas rinkimų dienoje balsuoti 
prieš žmogų, kuris visuomet 
buvo ištikimas darbininkų rei
kalams. To aš negaliu supra
sti”., •

dąro
Tie
me-

Šiaudinių balsavimų daviniai.
Laikraštis “Tribūne” 

banduolnosius rinkimus, 
rinkiniai rodo, jog šiais
tais-socialfstų kandidatas į ma
jorus siiHitiš visus pirmuosius 
rekordus. Siuvėjų tarpe už 
Cunnea 'paduodama daugiau 
balsų, negu už abiejų senųjų 
partijų kandidatus kartu paė- 
ėmus. Remiantis surinktais da
viniais, “T.” apskaičiuoja, kad 
už socialistų kandidatą bus pa
duota 62,000 balsų. Bet ten 
jau priduria, kad Cunnea at
vejyje tas apskaičiavimas ne
tinka. 62,000 balsų galėtų gau
ti paprastas socialistų kandi
datas. O, Cunnea yra labai įta- 
' kingas žmogus ir turi nepa
prastą asmenybę. 1912 jis kan
didatavo į valstijos prokuro
rus ir surinko 107,617 balsų. 
Daugelis mano, kad tada 
buvo išrinktas, o tik suktybė
mis jį sumušė. 1916 m. tkm 
pačiam urėdui jis vėl surinko 
102,647 balsus.

Vaduojantis tas faktas “Tri
būne” ir sako, kad lxilandžio 
3 d. pilnai galima tikėtis, jog

ne tik žy- 
taipgi ge- 

ž i nova s. 
Kriminologiją jis studijavo bė
giu 20 metų ir tuo klausimu 
parašė nemažai knygų. Be mok
slinių ‘knygų jis yra parašęs 
vieną dramą, kur išrodoma pa
veldėjimo padarinia: iš krimi
nalinių tėvų gimsta krimina
liniai vaikai. *

Ėjo profesoriaus pareigas.
Per eilę metų Dr. Lydston 

čjo profesoriaus pareigas Illi
nois unfi versi teto 'medicinos 
departamente, kuris randasi 
Chicagoje. Jis ten išguldinėjo 
:hirurgiją? <

Spėjama, kad jo lavonas bus 
parvežtas Chicagon palaidoji-

$100 pabaudos už per- 
greitą važiavimą.

Teisėjas Boįrrelli pasiuntė 
Walter Evansą, 1228 E. 68-ta 
gat., visam mėnesiui ų kalėjimą 
ir be to liepė užsimokėti $100 
pabando?.

Teisėjas'Evansui pasakė tokį 
pamokslėlį: “Žmogus, kuris įbil
damas girtas, smarkiai važinė
ja ir stato^ptiVojun kitų gy
vastis, turi eiti į kalėjimą. Pini
ginė bausmė yra tik juokas. 
Kiekvienam ąu tomobi 1 io 
ninku! sumokėti jiabaiu
daugSką reiškiam Po\to jis 
gali lakstyti gatvėmis.”

Evans savo automobiliu 
žeidė policistą ir užgavo

savi-
ne-
vėl

sū
dai

nini.

Arba

VAIKO ŠPOSAI.

kaip gulima užinteresuoti 
žioplius.

* Gal perdidedis įdomavimas 
ir užmušė tą pasakingąjį kati
ną, o gal ir ne, bet—

Telegramų išnešiotojas, visai 
dar jaunas vaikinas, iškirto 

didmiestyje tokį šposą. Jis 
sustojo Šaligatvyj ir ėmė žiū
rėti į vieno namo viršūnę. Jis 
nič nieko nesakė, o tik įsmei
gęs akis žiurėjo ir žiurėjo.

Praeivis sustojo ir įtempė 
savo kaklą. Paskui kitas, tre
čias. Už kokių penkių minu
čių prisirinko apie šimtas žmo
nių ir visi žiurėjo į namus.

PrabėgO\10 minučių ir žiop- 
sotojų minia padidėjo iki ke
lių šimtų. Nors vaikas jau se
nai buvo pasišalinęs, bet žmo
nės užvertę, galvas vis dar žiu
rėjo į namus. Tik raitiesiems 
policistams atvykus, minia ėmė

YlLatras”^ pastebėjo vienas 
polierStų, visą dieną krečia 
vidurmiestyje tos rųšies špo
sus ir neduoda mums ramumo: 
mums tenka iš vienos vietos 
vykti kiton, kad skirstyti susi
rinkusiuosius žioi>solojus.”

PENKIOS UNIJOS PASIRAŠĖ

sutartį su Namų statymo 
asociacija.

Be mūrininkų, dar penkios 
unijos pasirašė* sutartį su Chi
cagos Namų statymo asociaci
ja. Einant naująja sutartimi, 
mūrininkai, tinlkininkai, daili
dės, etc. gaus $1.25 valandai. 
Tai reiškia, kad jiems liko pa
kelta 15 centų valandai. ,

Nušoko nuo trečio aukšto.
Beraštei!!, 20 . metų 

1036 Maxwell St., no- 
pasprukti nuo polici- 

aps toj usi na-

Morris 
amžiaus, 
rišdamas 
jos, kuri buvo
mus, šoko nuo trečio aukšto ir 
sunkiai susižeidė. Maža viltis, 
kad pasveiktų.

Policija norėjusi jį areštuoti 
mainymą falšyvų čekių.na

Studentų konferencija.
Ncfirtbivviestern universitete 

laikoma studentų konferenci
ja. Yra suvažiavusių delegatų 
iš 35 iiniversitetų bei kolegijų. 
Vienas svarbiausių dienotvar
kės klausimų yra studentų sa- 
vivaldybos.i

Lietuvlii Rateliuose
Pirmas Liet. Socialistines 

Jaunuomenės Lygos 
draugišas vakarėlis

Vakarėlio programas buvo gy
vas ir įvairus. — Visi kalbėto
jai linkėjo Lygai kuogeriausio

- pasisekimo.

šeštadienį, kovo 10 d. vaka
re, Mildoj mažojoj svetainėj 
įvyko pirmas Lietuvių Socialis
tinės Jaunuomenės Lygos drau
giškas vakarėlis Kadangi va
karėlis visai maža tebuvo gar
sinamas, antra, tą patį vakarą 
pasitaikė “Rūbo” bendrovės 
visuotinas šėrininkų susirinki
mas, kuriu dauguma Lygai už- 
jaučiųjų būtinai turėjo atsilan
kyti, tai vakarėliu žmonių susi
rinko tiktai vidutiniai.

Griežiant Jaunuolių orkest
rui lietuviškus ir angliškus šo
kius, svečiai labai linksmai iki 
vakarienės pasišoko ir pažaidė 
Apie pusę po dešimts 'pasidė
jo vakarienė ir proghųną^. 
Tarp kitko, puikiai vakarie
niaujančius palinksmino p-lė 
Aldona Normantą i te, kuri pia
nu akomponuoj'ant, pašoko 
nokturno šokį. /Vėliaus sekė 
trumpos prakalbėlės. I^irmas 
kVeilės, drg. * Grigaitis, trumpoj 
jgavo kalboj nupiešė, kaip keletą 
metų atgąl Lyga buvo pasieku
si augščiaųsio laipsnio, plačiai 
išsiplėsdama savo veikimu, 
darbuote, nariais ir kuopomis, 
iki užėjo skilimo audra. Nega
lėjo nei Lyga atsilaikyti ir nu
stojo'laikinai veikusi. Bet šian
dien, tęsia toliau kalbėtojas, 
praėjus lai audrai ir pilnoj 
šviesoje pasirodžius to viso re
zultatams ir vėl atgija Lyga ir 
pradeda veikti ir tęsti toliau 
pradėtąjį darbą, eiti sau užsi- 
briežtuoju keliu.

Lyga —• aiškina kalbėtojas 
—kaipo socialistinės jaunuo
menės organizacija ir gynėja 
socializmo idėjų ir principų, 
bo kitų pasilinksminimo daly
kų, Stengsis savo narius kaipo 
ir visą visuomenę kiek galint 
lavinti politikoj ir šaip apšvie
tei-

Pagadinus drg. Grigaitis nu
rodė, kaip socializmo idėjos 
yra vienintelės nesukri Ūkuo
jamos idėjos, kuriomis tiktai 
vadovaujantis tegalima pasauly 
įvykinti geresnę tvarką ir pra
šalinti nelygybę ir išnaudojimą.

Po jo sekė trumpos prakal
bėlės dd. Kubiliaus, Čeponio, 
Vasiliausko, Augustinavičiaus 
if Misiaus, kurie tarp kitko 
plačiau nupiešė Lygos princi
pus ir veikimą. Po programo 
ir vakarienės buvo išlaimėji
mai ir šokiai. Pirmą prizą — 
mandaliną išlaimojo p4ė Viš- 
čiuiliutė. Kitų pavardžių ne
nugirdau.

Svočiai išsiskirstė labai pa
tenkinti vakarėliu. Geistina, 
kad ir daugiau panašių vakarė
lių LygieČiai mums surengtų 
Valio, lai gyvuoja musų pro- 
gresyvis jaunimas! —J. A.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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.

A •

Pinigus gavo:
16124—J. Butauskui 
16162—S t. Kareckaitei

, 70—J. Mcdelinskas 
15400—V. Daraška 
15893—J. Jakaitis 
16267—J. Suchodinska 
16292—R. Juškevičienė 
16293—Jurgis Juška 
16294—J uozapas J uška 
51354—J. Stonis 
15798—F. Urbonavičienė 
Tel. 198-4—K. Gabia Ziabisftio

čekiai: —
1830—O. Vaičiuliu 
1878—A. Juodžiutė

' 4634—M. Stonis
4650— jO. Butienė
4651— V. Kensmęnas 
4666—A. Dongveckaitė 
4679—J. Grincevičius 

-4686—O. Šmotovičienė
46QQ—J. Klikna 
4692—L. Strigienei
4697— A. Požemskienė
4698— J. Vainora 
4703—P. Žiūkas 
4707—J. Petrokas 
4710—A. Petkevičius 
4712—M. Šimkiene 
4724—Sočiai Demokratas

10222—0.
10369—A.
10378-^B.
10380—J.
10381—K.
10382—M.
10383—M.
10387—B.
10390—K.
10391—P.
10396—A.
10397—K.
10399—A.
10403—A.
10404—A.
10405—A.
1041 O^L
ioii^Cp?
10424— Ly
12141—J. Vasiliauskas
12146—J.
12151—V

15525—G.

15604—0.
15683—P.
15698—U. 
15752—0

15773—0 
15785—J.

15813—A.

15820—J.

Rainaitė /
Savukaitis
Malinauskienė

15926—Z.
15927—A.
15928—A.
15934—M..

Nakrošaitč 
Rciteris 
Mickus 
Barsienė 
Šalentas

Jurevičiūtė 
Nacienė 
iS'liuzelienė 
Eicienė 
Skudrickas 
Kiselienė 
Girštautas 

Frejeras 
A. Juodsnukis 
šarmulišnis

15846—A. Suvakaičiutė 
15877—J. Tugaudas 

Gudavičaitė 
Jablonskienė 
Gi’ažiukė 
Volertiene

15953—J. Jagučanskienė 
15956—E. 
15961—A. 
15965—4U 
15990—Z. 
15991—A.
16612—V. Leskausikaa 
16025—J. Jonaitis (sunūs) 
16028—J. Babonas 
16029—M. Pociene 
16031—M. Mažulaitė 
16032—B. 
16039—0.
16040—A. Graičiunas 
16044—V. Lukminas 
16060—J. Masis ♦

Makevičicnč 
UrbonienėLaužaitė 

Zalatorius 
Rimdziuvicne 
Aidulis

Mažeikiu lė 16062r~J. Juzcnicnė
Norbutaitė 16070—M. 4, ’ i e 1 ra vi čion ė
šiputienė 16075—O. vcnslovienė
Daukšienė 16076—A. Kiselienė
Zubavičia 16077—V. Venclovas

Bagdonienė 16079—V. Barusevičius
Normantienė 16080—A. Burbulevičius
Normantas 16097—M Misevičiute
Paulauskas 16101—J. Vaitish
Grinius 16109—M. Butkevičienė
Sakalauskas 16122—K. Kasperavičia
Sakalauskas 16125 —O. Skirienė
Juozapaitis 16128—M. I>aurinicne
Žili n skis 16135—J. Staponis

et. Ūkininkas 16138—K. Erlingis

12156—P.
12160—M.
12162—L.
12161—A.
14095—0.
15047—P.

15059—P.
15060—U.

Gelumbauskas 
Jusas 
Klumbienei 
Paulauskui 
Kalnis
Jaiinicne 
Eičienė 
Skraibu tonas 
Budaucienei 
Steponaitytė 
Tvari jonas 
RŠtidis 
Gan ron skis 
Usonicnė

16142—J. Tamošiūnas 
16152—J. Valavičius 
16159—O. Jagminienė 
16171—P. Varaszius 
16176—<M. Rudokas 
16178—R. Stumbrienė 
16184—-Z. Bacienė 
16185—I. Masiliūnas 
16188—J. 
16189—J. 
10190-4). 
16196-4\ 
16198—P. 
16202—A. 
16203—J.
16206—J. Bulavas 
16214—-V., Čeponis 
10221—J. Paleckis 
10222—iM. 
10223—B. 
10225—M. 
10226—M. 
16231-0. 
16240—0. 
16214—®;, 
16249—0.
16260—M. Jakubauskienė

Rutcikaitė 
Želkauskas 
Dauginta itė 
Majauskas 
Galkauskas 
Karbauskas 
Biči irsis

JUS AKYS
Yra Jums brangesnės už viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik^pas mane pasitarti.

DR. SERNEK. ŠERNAS
' Lietuvis aklų daktaras (Optometri.t)

3315 So. Hnlsted St., Čhicago, IU.
Ofiso valandom tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomu nut 10 iki 1. l’el. Yarda 0632

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymn mene 

oiuipiom&i purei 
akių ligas

Ai jums h 
ArTusų a 
Ar yra už 
Degina ar 
Ar skaitai 
Ar kvaist; 
Ar matuti 

kus?

• K 
ni

s gecit pu v gstaT

plukančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augfito virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dieno*.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins ‘akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimu akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVcst 471 h St.

Phone Boulevard 7589

..... 1 .. ... ............. 11 11 ........ .............. '
Dr. Natalija Žukauskas 

Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos< nuo 2 iki 8 vai. vaksure.

Perlaidos:
Tek 199 —Žalkauskaile 
Tol. 199—J. fcilas 
138—0.
141— M.
142— E. 
145—M. 
162—V.
15269—P., Paliulio’nis 
15338—P. Kimbirauskas 
15397—B. Vielienė

Diglaitė 
Medkinianė

Bagočionė
Dervinis

Petro'kiče

Dočka 
Kiaalauskas
Servienė
Rusienė

Garbauskaitč
Valiulienė
Andralienė
Trijunienė

Kvitai su paėmėjo parašais randasi 
“Naujiena” ofise.

> I

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
ČIIIROPRACTOR .

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata-. 
rimai dykai. y
2159 W. 21 St., kampas Leavttt "Št.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedčlioj 

i i 9 iki 12 a. m.

Tel. Yards 1138

ŠTANEĖY P.
MACEIKA

1RABORIUS IR
Balsamuotojas
Tūrių automo- 

>ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chiciigo.

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Oraborius ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei- 

hatams; prieinamos kainos. 
, 1911 Canalport Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Kovas 19, 1923

Lietuviu Rateliuose.
(§eka nuo 5-to pusi.)

Roselando parapijom] byla
šiandien gal prasidės teismas.

Kadarųįi artinasi kovo 19 d., 
kada prasidės Roselando para- 
pijoniu tardymas teisme delei 
įvykiui Visų šventų parapijoje, 
tai dabar parapijonįų tarpe ei
na didžiausias bruzdėjimas. 
Vieni sako, kad kun. 
laimėsiąs ir ne tik 
drausmės busiančios 
bet dar busią ‘išimta
drausmių-indžionkšenų prieš ki
tus parapijoms. Gi kun. Lape
lio davatkos jau net nuospren
džius daro: kaikuriems 
tininkams’ yra paskirta 
mas iki gyvos galvos.
Adv. K. Gugis neveda

Lapelis
išimtos 

paliktos, 
daugiau

540 Dimidos F 
548 Dziudenisi F 
544 Dronsejko Juzef 
55(1 Gapsiui Augustinui 
569 Gotaubras John
582 Jasmont W
583 Jaunienie Ona 
589\Judejko Waler 
591 
592 
596 
607 
612 
620 
622 
625 
628 
630 
631 
632 
633 
638 
644 
654 
659 
661 
664

( kins, ką reiškia Susivienijimas. Lietu- 
1 vių Amerikoje ir kokią naudą jis duo
da Amerikos lietuviams. Visi lietu1 
viai be skirtumo lities, tikėjimo ir pa- 
žvalgų malonėkite atsilankyti. Įžan
ga nemokama ir jokių aukų nebus 
renkama. —■ Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

VYRŲ

inaiš

bylos.

Čia leidžiama gandas, kad 
buk kun. Lapelio bylą prieš pa
rapijoms vedus adv. K. Gugis. 
Maža to, jis dar turįs du padė
jėju ir visus kun. Lapelio prie
šus sukišiąs į kalėjimą.

Parapijonys, kurie pažįsta 
adv Gugį, yra labai tuo su
sirūpinę. O kadangi tas gan
das yra ‘plačiai skleidžiamas, 
tai aš asmeniškai buvau nuėjęs 
pils adv. Gugį tiesos patirti. Pa
klausus, ar jis ištiktųjų kun.

gis atsakė nieko •nežiiuis apie 
tą dalyki} ir a(>ga i testavo, kad 
jis pirma nežinojęs apie lei
džiamus*' gandus, 
pats butų viešai 
su kun. Laipelio 
soliutiuiai nieko 
rįs.
Dar tikrai nėra žinoma, kada 

prasidės klausinėjimas.

esą tada jis 
pranešęs, kad 
byla jis ab- 

bendra nelu-

Dar tikrai nėra žinoma, ar 
klausinėjimas bus pirmadieni? 
t. y. Šiandien, ar ne. Užklau
sus tbisėjo ar byla No. B 91417 
bus nagrinėjama kovo 19 d., 
jisai atkakę, kad tikrai negalįs 
pasakyki. Esą kovo 19 d. at- 
^idarąOTik Circuit teisinas ir 
visos, bylos yra ruošiamos. Jei 
busianti priruošta roselandiečią 
byla, tai klausinėjimas prasi
dės, o jeigu ne, lai klausinėji-

Sekite “Naujienas”. Bylos 
eiga jose bus plačiai aprašoma.

—Reporteris.

RUOŠIAMA, POKYLIS D. ŠLE
ŽEVIČIENEI PASITIKTI.

Chicagfečių Kom. Liet. Naš
laičiams šelpti jau puošiasi i>a- 
sitikti I). Šleževičienę ir Vin
čienę, Liet. Naši Šelpimo Kom 
atstoves. Joms rengiama marš
rutas kaip Chicagoj’e, taip ir 
Chicagos apylinkėse

Great Northern 
Crystal kambaryj,

pradėta drive’ 
komito-tan įeina 
S t. Valančius, S 
ti

viešbutyje, 
balandžio 8 
Tuo ir bus 
Chicagiečii

i. Grisius ir ki- 
— Raganius.

APSIVEDĖ
>

Drg. Justas Gečas apsi\ 
su Eleonora Borysas. Abu 
navedžiu yra nemažai

nu
veikę

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vjTiausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturioliką dienų ' 
paskelbimo.

nuo

501
502
506
509

528

536

Aras Jonas 
Aleknaucis J 
Antanas Senones 
Barisiui Aleksandr 
Biezis Mykolas 
Blynstrubower Ana 
Buneckis S J 
Chadis Stanfs 
Dargužis K

682
691
692
693
695
697
698
711

718
726
728
734
735
748

Muskas Mrs M 
Kaltis P M 
Kazdailis Kazimeras 
Kondrotas W 
Koveikis Felikas 
Kulikauskiene Mikalina 
Lankretis Stasys 
Malkewicene Lewo.se 
Kudulita M arion ai 
Maslauskis Josef 
Miskevic Andrėj 
Mikuta Ewa 
Liangi nas Merkis 
Nausėda Jahn 
Norusa Adolfas 
Paukštis Antony . 
Porys Stanislaw 
Rakauskas Alės 
Raila Pranas 
Ruskis Stanley 
Sabo Aleks 
Seikis Willim 
Serpitate Kaziemera 
Sezdri Kastantas 
Skinkis Petrone 
Simonaitis Jonas 
Simauatis Petras 
Stonkui Tadui 
Sutkus A 
Tamosautskui Ignacui 
Tydenui Obfor 
Valickiui Kastantin 
VValuckis Franci skus 
Walanus Wojciech 
Žalimas Jozapas

“He,pieno, nėra vyro”

Rašo C. Houston Goudiss

leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio ma;sto magazino 
aktorius apie virškinimą, įsteigėjas 

The Forecast Virimo Mokyklos.
Maisto mokslininkai pareiškė, ka< 

oienas yra didelis “apsaugotojas” 
naiste.

Tas reiškia, ktui kokie nors nedatek- 
’iai maiste — kiekvienas trukumas 
eikalingų elementų kurie yra reika

lingi padaryti maistą tikrai tinkame 
- gali būti balansuojami pieno pagel

ia arba iš pieno pagamintų valgių.
Pienas pats per save yra tikriau- 

ias maistas — tai vienatmis maistas 
mis turi visus reikalingus maistu’’ 
lementus. Suaugę taip pat reikalau 

ia pieno, kaip ir maži, kuriems re’- 
-alinga dėl ių sveikatos palaikymo ir 
’ų augimo, jis balansuoja kūną ir su- 
nigusiems.

. Bet nuolat užsiėmė vyrai ir mote 
įs, neturi laiko dėtai’škai išstudijoti 

’’as jiems būtinai reikalinga kasdieni- 
’i-im valgiui, kokie maistai jiems yra 
eikalihgi ir kokie maistai yra jiems 

'dėdingi.
Bet tas norą reikalinga, nes pieną’ 

uteikia visuomet maistui kas būti 
uii yra reikalinga valgiui.

Padarykite, kad pas jus pienas bu- 
‘u vartojamas kaipo svarbiausias vaL 
-ns ir kuris suteiktų jums sveikatos 
Nes pienas turi savyje visus reikalin
gus maisto elementus ir tain yra pie 
'e sudėtas, jog j's suvirškinamas 1”- 
' •'i lengvai be jokių apsunkinimų vi
duriams. ,

“Daugiau pieno prie valgio!” Yrr 
ai svarbiausias užrašas kiekvienr 

^mogaus'Keliu’ į sve’katą. Jeigu ju 
galite, visuomet gauti visai tyrų, švie 
'ia, švarų pieną užlaikoma nuo viso 
'■iu kitų priemaišų, vartokite jo kožnc 
l’ena po kvorta k;ekvienam žm< gu; 
'»rmiau negii pirkaite svarą mėsos 
Vigu i«s nesate tikras tyrume ir šva- 
•nmo kokio nors kito pieno, vartokite 
^orden’s Evaporated Pieną jusi} vir- 
‘m’ės patarnavimui.

čia neral» būti abejonių anie grv- 
’uma ir švarumą ir maistingumą šJr 
misų produkto, kuris yra. riebus, švie
sas pienas iš kurio vra dalis vanden0 
■’irnta ir sunitas į sanitarių^ kenue 
kiekvienas kenas turi 63 metus paty
rimo ir patarnavimo.

Pranešimai
Kas, ką, kur, k^iip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

North 
junėlio” 
ij, kovo 

svet., 1822 Wabansią Avė. 
vai ateikite paskirtu laiku, yra daug 
svarbių reikalu. Kviečiami ir tie tė
vai, kurių vaikučiai dar nepriklauso 
Bijūnėliui. Turime geriausios dabar 
progos pasinauodti, kadangi Dr. 
Montvidas dykai mokina musų vaiku
čius ęrynos lietuvių kalbos. lekcijos 
kiekvieną sekmadienį i£:30 v. po piet.

— Valdyba.

Side. — Vaikų draug. “Bi- 
susirinkimas įvyks pirmadie
19, 7:30 vai. vak. Liuosybės

Visi tė-

Roseland. — Įvyko permainos. Bu
vo pranešta, kad kovo 19 d. K. of P. 
svetainėje kai bes \ S. Stedmanas ir 
kandiadtas į miesto majorus Cunnea, 
o balandžio 2 d., toj pačioj svetinėje 
kalbės E. V. Debsas. Dabar yra per
mainytos dienos: S. Stedman »ir Cun
nea kalbės kovo 28 d., K. of P. svet. 
o E. V. Debsas kalbės kovo 31 d. K. 
of P. svet. Komitetas.

Didelės Prakalbos. Kalbės Social
istų Partijos kandidatas į Chi- 
cagos miesto majorus ir kiti geri kal
bėtojai} Seredoje, kovo 21, 1923, Mil
dos salėje, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi darbinin
kai ypatingai piliečiai ateikite, išgir
site labai daug žingeidžių žinių.

Rengia L SS. 4 kp.

ELIZABETH, N. J. — IJetuvos So
cialdemokratų atstovo d. Kipro Bieli
nio prakalbos įvyks sekmad’enį, kovo 
25 d. kaip 2 vai. po pietų Lutvino sve
tainėj, 69 So. Park St. Vietos lietu
viai dar pirmą kartą išgirs prakalbą 
iš Lietuvos atvykusio tikro darbininkų 
atstovo, todėl kviečiame visus atsilan
kyti.

Prakalbų Reng. Komitetas.

ASMENŲ JiESKOJiMAI
PAJIEŠKAŲ Onos Vaičienės ir 

jos sunaus Pijušo, pirmiau jie gyve
no apie Mahanoy City. Turiu jiems 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

M. KAZLAUSKIENĖ 
5521 W. 63rd PI., Chicago, III.

REIKIA molderių, apprenti- 
ce molderių, grinderių, šeriuo
toji] ir šiaip darbininkų. Nuo
lat darbas ir gera alga. Atsi
šaukite.

1760 Diversey Parkvvay

’ SALIUNAS pardavimui iš 
priežasties būdama našle negaliu 
užlaikyti dvi vieta, turiu viena 
parduoti. Kreipkitės

2050 W. 21 St.

EXTRA BARGENAS

APSIVEDIMUI
JIEšKAU merginos arba našlės ap- 

sivedimui. Mergina turi būti no jau
nesnė ir nesenesne kaip 30 iki 40 me
tų amžiaus. Butų malonu, kad pri
siųstu savo paveikslą. Aš esu 39 me
tų amžiaus. Atsakymą duosiu kiek
vienai. Kreipkitės sekamu adresu. 
K. W. Waikinas, P. O. Bo.x 13, Rock- 
ford, III. ‘ ----

DARBININKŲ prie t rokų ir 
generaliam darbui, valandos 
nuo 8 iki 4:30 po piet. Alga 44c. 
j valandą. Atsišaukite į samdy
mo dep.
STEWART—WARNER SPEE- 
DOMETER CORPORATION

f 1828 Diversey Parkvvay

PARDAVIMUI saliunas senas ir 
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių, 
Ilgas lysas. Ruimai dėl gyvenimo, 
renda pigi. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. •

Kreipkitės
3558 Pamell Avė.

2 aukštų mūrinis namas, beveik 
naujas 6 ir 6 kambariai, karštu van
denin apšildomas, cementuotas baise- 
mentas, laundry ir šeip visokiais nau
jais įtaisymais. Didelis garadžius 
dėl 2 karų, lotas 50x187 pėdų, medžių 
mažų ir didelių yra aplinkui namą. 
Metinė randa $2,040, kaina $13,200, 
narnai randasi Auburn Parke.

AUBURN PARK REALTY CO. 
7925 So. Halsted St. 

MickeviČia

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
tnn Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

Reikia
ISRENDAVOJIMUI

RENDAI šio ir 4 ruimai 
elektra, maudy , rendos $45 į 
mėnesį, 620 W. 37 St. Kreipkitės 

KOCH & CO.
2603 So. Halsted St.

Dirbtuves darbininkų. Tru- 
kerių ir pagelbininkų prie maši
nų. Daugumas darbų yra nuo 
štukų. Patyrimas nereikalin
gas. Dieniniai arba naktiniai 
šiftai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.
135th St. ir I. C. Tracks

PARMI DUODA saliunas; 
apielijik4 apgyventa visokių 
tanių, biznis geras ir senas. Tu
ri būti perduotas greitai ir to
dėl atiduosiu pigiai..

602 W. 14 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

geriausių. Turi būt parduota j 
trumpą laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Summer Resorts. At
sišaukite tuoj aus.

Tel. Boulevafd 5788.

PARDAVIMUI 2-2 flatų namas, 4 
kambariai, gasas, elektra, visur įren
gimai, įėjimas iš priekio ir iš užpa
kalio, yra suros, vanai įrengimas, bė
gantis vanduo, pastatyta ant lot 
37%xl25. Randasi 6 blokai nuo k/- 
rų, netoli Sturges & Bumes M f g. G 
Nat. Malble Co. ir Flexatile 
Melrose Park. Netoli iki 
y ardų. Pigiai jei pirksite

o., 
Profriso 

 

tudjau. 
Dalį pinigais, kitus pagal sutartį. 
Henry G. Glos, 126 So. 19th Avė., 
Mayvvood, 111. Telefonas Maywood 
1182-M. Atsišaukite nedėlioj po pietų 
arba telefonuokite dėl- pasimatymo.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automdbilių 

trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
'inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
ižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
IOOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
hone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PUIKI PROGA

uždirbti gerą algą, kuomet 
dar mokinatės darbo. Darbas 
>rie stalo, mašinų operatorių, 
leresnis uždarbis prie darbo 
nio štukų, kaip tik greit iš
noksite.

hiren St.

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chięagos geriausiai užlai- 
•omų dirbtuvių. Darbas mergi- į 
’om-s tarpe 15 ir 25 metų am-1 
iaus 
imsis 
’arbą, darbas nuo štukų. 
orija, pigu valgis. r
^ILLINOIS MINIATURE LAMP \

DIVfSION, 
2243 W. Harrison St.

dirbtuvių. Dalbas 
tarpe 15 ir 25 metų 
kurios kalba angliškai. Paty- I 
nereikalingas. Kaip išmoksit 

Yra kafe-

MOTERŲ 
— ir — 
merginų

LeLngvam dirbtuvės darbui
Sudėstymui mastinių tavorų 

—ir—
Priimti nešiojamų rūbų orde 

rius.
Patyrimas nereikalingas.
Gera pradžiai mokestis.

BERNARO HEWITT CO.
910 W.. Vau Buren St.-7

REIKIA DARBINIHKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

-’****>•*

Riverdale, III.

EXTRA PARDAVIMUI bučemės ir 
grosernė s įrengimai (fixtures) ir 
daug visokių daiktų, kas reikalinga. 
Parduosiu labai pigiai, ba aš negaliu 
biznio laikyti, man kojos skauda.

JURGIS ŠNEKUTIS
8853 Commercial Avė. 

South Chicago, UI.

REIKTA —

Darbininku
Nuolat darbas

Gera mokestis
NATIONAL LEAD CO.

1710 S. Peoria Si.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Darome gerą biznį. 
Pigi renda.

Kreipkitės
4958 Princeton Avė.

BARGENAS FARMA!!!

G5 akrai ženrčs su gerais bučiu
kais ir gera žemė prie upės su mi
šku, 9 akrai rugių užsėta prie ak
meninio kelio tris milios nuo mies
tuko Hart. Puiki vieta. Noriu pa
vasarį parduoti ar išmainyti ant 
namo. Priežastis pardavimo turiu 
2 ukes negaliu vienas apsidirbti 
Platesnių žinių klauskite savininko

C. MATULIS,
Hart, Michigan Road 4

PARSIDUODA
SALIUNAS

IR BARAI.
3200 Federal S t r.

PARSIDUODA labai pigiai biznia
vus mūrinis namas 2 aukštų, 8 metai 
kaip statytas, tik už $18,800. Mau
dynės, skalbynes, elektra, aržuolo vi
dus ištaisytas, , 85 pėdos, cimantinis 
beisementas.

K. DAGIS
3313 So. Halsted St.

i PARDAVIMUI saliunas Bal
to Dobilo Kliubo. Pelningas 

j biznis, kas nori 
atsišaukit tuoj, 
parduoti, turiu 

1632 W.

NORIU PARDUOTI arba mainyt: 
gerai gyvuojančios bendrovės Šerus 
ant namo, loto arba Tarmes. Del pla
tesniu informaciiu kreipkitės

M AIJSKSANDRA
1019 N. Richmond St., Chicago, III. 

Tel. Armitage 3708

Esu pirverstas 
3 biznius. 
46 St.

~ . PARDAVIMUI vyrų ir ino-
hOlKia """ drabužių krautuvė, Gera

Dirbtuvės darbininkų. Trukę- vieta ir pigi 1‘epda, $60 lisas ant 
rių ir pagelbininkų prie mašinų. metip 4 kanrb. dėl gyvenimo 
Daugumas darbų yra nuo štukų. ’r garadžius. AN1ON MĮCHA- 
Patyrimas nerika'lingas. I ^736 W. 47-th St.

Ateikite pasirengę darban.

PARDAVIMUI namas pigiai 
$7000.00, 620 W. 37th St.

Keripkitės
KOCH & CO. 

2603 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
narna v su 2 lotais, cementiniu

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

T

foTografistų ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting roon Puiki prga dėl
jauno artisto. inkas priverstas 
parduoti į trunvpą , priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

pai u, garadžius 2 karams, 
sklypas, gasas. Visi įtaisymai. 

 

Bergenas pinigais. H. Kueker, 
642 W. 101 St., Femwood.

Phone Pullman 2481

MOKYKLOS
REIKIA dairbiųinkų, gera mo

kestis, nuolat darbas, dienomis 
arba naktimis.

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė.

i i

SALIUNAS ir eiga 
pardavimui už pigi^kaina. 
apelisti miestą j trumpą laiką, 
biznio vieta.

Kreipkitės prie savininko 
922 W. 79th St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertės 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kędzie Avė.

krautuvė 
s turiu

Gera

NAMAJ-ZEME
DIDELIS BARGENAS.« Par

davimui namas su lotu ir sa
li linas. Namas šviesus su 3 gy
venimais. Kaina $6000 Rendos 
neša $70. H, Kunt, 1707 Mor
gan Street

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvSjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

—SBara Patek, pirmininkė.

BILE VIENAS (vyras arba mote
ris), kurie supranta labai gerai apie 
tikrai gerą ir paprastą biznio propo
ziciją ir kuris gali perstatyti faktus 
įpie musų biznį kitiem^ teisingu budu, 
gali uždirbti kelis šimtus dolerių į sa
vaitę, šalę to padaryti daug draugų.

: ir pa

TIESIAI PA AUKAUSIU savo G 
, kambarių moderniškus rakandus, 
jei pirksite tuojau. Puikus player 
pianas, fonografas, karpetas, oda 
muštas parloro sėtas, riešuto med
žio setas miegamo ir valgomo kam
bario, pastatoma liampa, rašymui 
stalas ir t. t.

5046 Calumet Avė., Phone Ken- 
wood 4134 E3

PARDAVIMUI 4 flatų na
mas su extra lotu ir dviem 
garadžiais. Rendos į mėnesį 
atneša $180. Atsišaukite dėl 
informacijų pirmas augštas 
iš užpakalio.

6228 S. Aberdeen St.

Jei jus esate gabus, atsišaukite 
simatykite su

E. E. BERGER, 
c-o T. H. Welch Co„ 

ofisas
303 Hammond Bldg„ 

Detroit, Mich.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame cottage ant loto 25x125 
pėdų. Savininkas

2928 W. 38th St.
Phone Lafayette 5494

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 S. Halsted StM 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Kn edystės, 
Stenografijos, Type g, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rapymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelno 
Geografijos, Politikinėą 
jos, Pilietybės, Dailrašystėi 
matikos, Literatūros, 
Etimalogijos, Oratorystės. \ 

Klesos Uenomis ir vakarais.

istorijos, 
:onomi- 
, Gra 

Retorikos

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA į fandrės išsiuntinė
jimo ruimą ir dirbtuvės darbi
ninkų Gera mokestis, nuolat 
darbas. Atsišaukite į samdymo 
dept. CHANE CO. S. Kcdzie & 
40-tr St., or So. Canal & 15 St.

REIKIA SIUVĖJO. \ Turi būt pir
mos klcsos preseris prie Iloffman ma
šinos. Nuolatinis darbas ir gera mo
kestis garantuojama. Ideales darbo

SVARBIOS PRAKALBOS. — SIA.
129 kuopa reniną prakalbas tročiadie- ____ _ v____  _ _____ ______
nį kovo 21, 7J0 v. v. J. H. Rašins'rio saygos." Telefonuokite TSt.~ Charles 
svetainėje, 72I> W. 18th St., arti So. J68, Illinois Čleaners & Dyerfi, St. 
Halsted St. Gabus kalbėtojai išaiš- Charles, III.

PARDUODU automobilių 7 
sėdynių, žieminis karas geras 
kaip naujas; esu priverstas par 
duoti labai pigiai.

4547 So. Paulina St.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas, vieta dėl krautuvės ir di
delė svetainė ant viršaus kas
dien užimta 26x150 lotas. Atsi
šaukite 3714 S. Halsted St. ant 
2-rų lubų.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateit 
ir pasimatyk sa mumis. Mokinami 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius. Lai* 
ajus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
tfUNSON SCHOOL OF 14OTORLN* 

1W7 W. Madlson St X

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, ge

roj vietoj; biznis išdirbtas.
Atsišaukite:

1005 W. 69-th St. Chicago.

PARDA VIM UI barbershop, 
pirmos Liesos; fransfer kam
pas Priežastis pardavimo / pa
tirsite ant vietos.

755 W. 35-th Št.

PARDAVIMUI gera proga norin
čiam gyventi ant farmos. Tai geriau
sia farma Michigano valstijoj, 148 
akrų, su naujoms trioboms, 28 štukos 
raguočių, 3 geri arkliai. 2 kiaulės, 40 
vištų ir visokios mašinos. Rugiam 
piauti, šieną piauti, kuliama mašina, 
Šiečką piauti ir grūdam malti ir ga- 
zalinis inžinas 6 arklių. Parduosiu 
nebrangiai, arba mainysiu ant gero 
naino. Farma yra be skolos. Del 
platesnių žinių rašykit.

J. KAIRIS,
Rox 4, Peacock, Mich.

O Chicagoje galit dasižinoti 
TOSEPH KAIRTS, 

5926 So. Elizabeth Str., Chicago, III.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas./Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto , iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čibs gat., 2-rtffl luboa)

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. .Leavitt St., kontrolės rašt. p-le 
I)/ Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti- 
utis; durų sargas K. Apšega.

Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Ijeudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. StanisauskaS, J. Mar- 
tinkus ir L. AJeksandrayiče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, 111.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAš. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm1, padėjėjas G. 
Medaiinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. M į Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glom 
P .Medalinskienė. J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienj. 1-rną valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
AvA; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič. 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A.
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirmi. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nu^®" 
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiūnai, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt’. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St.. finansų rast. 
J. Aleksandraviče. 3653 S. Herrni- 
tage Avė, kontroles rašt. J. Mise
viče. 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juza> 
tis. 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalką J. Kal- 
naitis.

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienj 

svet., 1315 Noi-th

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 mfetams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, nagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė,; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt.*M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; klįubo dak
taras A. Montvidas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut rašt. A. J. 
I>azauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtu rašt. 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas: maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir SSČios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.: pirm, padėjėjas F. Šil

elius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
\J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
ėto rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 

/St.; ižd. Chas. Chepulis. 1840 So. 
7 Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 

bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštad'enio vakarą. D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis. nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. iftausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas'erius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mfnuo pirmo penktadieni* 
vakarą, D. ShemaiSio svet. 175# S*. 
Union Avė. Priimami vigi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin... Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemjaitas; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus: Durų 
Petras RarbŠiS; SM’ra.ik'dt 
Leonas Shlogeris.

Lewo.se

