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Vatikano ultima 
tumas Ispanijai 

J -

jury rante

Rustus kri^slspanijoj

a

Nėra nusidėjęs, jei jis neskel
bė prievartos ir sabotažo, sa
ko teisėjas.

Sugrąžino Rusų atsakymą
Lenkija šėlsta ant Rusijos

ST. JOSE.PII, Mich., bal. 4.
William Z. Foster byla ta

po atiduoti kjury rankas, iš
nešimui ga\utin< ✓ nuosprend
žio. Jury tariasi jau veik visą 
dieną, bet jokio nuosprehdžio 
dar neišnešė. Eina gandų, ka\l 
iurv neistengia susitaikinti.

Protestas [Prieš Klerikalų 
Terorą Lietuvoje

, r---------------- ' * •
Neteisėtai išrinktasis “valstybės prezidentu” p. A. Stulgin- 

skas išvaikė Lietuvos Seimą, kuomet dauguma atstovų pasiprie
šino krikščionių demokratų pasikėsinimui savivališkai valdyti 
šalį. ž \

To negana. Išblaškydami liaudies išrinktuosius atstovus, 
“krikščionys” pasikvietė pagelbon miliciją ir ginkluotų vaikėzų 
bulius į Seimo rumus. Jie buvo pasiryžę ŠAUDYTI į atstovus, 
jeigu šie nebiįtų paklausę “prezidento” įsakymo! .

Tai ve kokią tvarką Kristaus vardu prisidengusi 
riai vykina Lietuvos Respublikoje — "toje ‘ Respublikoje,

Kertino angliakasiu byla
Kaltinamieji buvo toli 

streiklaužių sušaudymo 
tos.

nuo
vie-

Socialisty laimėjimas
7 Milwaukee

Vatikano ultimatu 
vmas Ispanijai

Priešinasi pastangoms^ atskirti 

 

bažnyčią nuo va^tybės. Bus 
paskelbti visuot rinkimai.

skelbti naujus rinkinius ir at
sidurti pavojuje 
limo.

Vatikanas irgi grūmoja 
valdžiai.

(jautosios iš Rymo žinios 
sako, kad papos valstybės sek
retorius paskelbė, jog Vatika
nas priešinasi permainymui. Is
panijos konstitucijos, 
premieras
tą balandžio 10 d. išsireikš už 
permainymą 11 paragrafo, tai 
Vatikanas tuojaus panaikins 
konkordatą, tuo.' iššaukdamas 
karą tarp bažnyčios ir valsty-

fašistų s|uki-

M.ADRIDAS, bal. 4. — Is
panija pergyvena rustų krizį. 
Šaliai gręsia revoliucija, įvyko 
ministerijos krizis ir neužil
go turės įvykti visuotini rin
kimai. Kartu gi ir Vatikanas 
padavė savo ultimatumą Ispa
nijai.

Rremieras markizas de Al- bės. Tai reikš nutraukimą dip- 
hucpmas padavė kabineto re- 
zighaiiją. Bet prašomas kara
liaus, jis ibetgi sutiko pasilik
ti ir toliau savo vietoje. Tik 
finansų ministerLs, buvęs pre
mjeras, grafas Romanones ne
besutiko ilgiau būti ministeri
joje ir jo vieton 'bus paskir
tas kitas ministeriš. t

Betgi premjeras paleis cor- 
tes (parlamentą) ir paskelbs 
visuotinus rinkimus.

Rremieras rengėsi sušaukti 
senąjį pąrlamentą^ l>et iškįlo 
kivirčiai siiv Vatikanu klausi
me atskirimo bažnyčios nuo 
valstybes. . ' *-

Tas klausimas (atskirimas 
bažnyčios nuo valstybės) jau 
senai yra išrištas niekurių Eu
ropos valstybių. tik ne Is
panijoj. Clią ąsilmiiiloj ^viošipa-

Jeigu
t parlamen-

tematinių ryšių, taip kad tada 
visi ryšiai tarp Ispanijos ir Va
tikano liktų nutraukti.

šaudo darbininkus.

Ikišiol šią 
noje nušauta 
darbininkus.

save itę Barcelo-
tri; radikalus

Rusijos atsakymas 
Anglijai,

ir ji tokiam atskirimui labai 
priešfoasi. .

Ispanijos kardinąs, Sarago- 
ssos arcivyskupas, išleido ul
timatumą, kurį paskelbė visi 
laikraščiai ir kuriame jis įsa
ko kabinetui, kad Ispanijos 
konstitucijos 111 paragrafas 
neturi būti pakeistas_ įr kad
premjeras turi apginti jį savo 
kalboj atidarant parlamentą. 
Tas kardinolo ultimatumas pa-

LONDONAS, bal. 4. — Gau
tomis žiniomis, Anglijos atsto
vas Maskvoje Robert Hodgson 
sugrąžino Rusijos valdžiai jos 
pačios atsakymą į Anglijos 
notą, protestuojančią prieš nu
teisimą nužudymui kun. But
kevičiaus. lAusijos atsakymas 

yra nepaprastai aštrus ir pa- 
reiškia, kad Anglijos protes
tas yra maišymasis į Rusijos 
vidurinius reikalus, todėl yra 
nedraugingas aktas. Rusijos at
sakymas užbaigoj sako:

aktus, kurie dėjosi Indijoj ir 
Egypte, sunku yra skaityti An
glijos valdžios atsišaukimą var
de žmoniškumo ir gyvubės 
šventumo labai įtikinančiu”.

Lenkija nori nutraukti 
ryšius su Rusija

Kabinetas svarstys apie nu
traukimą diplomatinių ry
šių.

Dabar 
sulaužy-

Bažnyčia grūmoja valdžiai.
11 paragrafas nustato, kad 

valstybės religija bus Rymo 
katalikų bažnyčia. Premiero 
Alhucemo yra liberalė ir yra 
prisižadėjusi reformuoti val

stybes konstituciją, kad sutei
kus lygybę ir laisvę visoms 
religip 
minfst
ti savo rinkimų prižadą, arba 
turės užpykinti didžiausią or
ganizaciją Ispanijoje — dide
les gaujas kunigų. Kardinolas 
atvirai prigrūmojo . premierui, 
kad jei 11 paragrafas bus pa
keistas, visų parapijų kunigai 
uždraus savo parapijonims 
balsuoti už valdžią, po prigrą- 
t^nimu amžino prakeikimo.

Alhucemas bijodamasis kri- 
zio, atidėliojo rinkynus kiek 
galima ilgiausia, 
josi fašistų. Vienatine išeitim 
buvo tik paduoti rezignaciją. 
Kita išeitim buvo sušaukti se
nąjį parlamentą, kur vėl rei
kėtų taikinti negalimą sutai
kinti dalyką: bažnyčią su val
stybes reformomis, arba pa-

VARŠAVA, bal. 4. — Len
kijos kabinetas šiaųdie tarsis 
apie tai, kokių žingsnių grieb
tis atgiežai už Rusijos sušau
dymą kun. Butkevičiaus.

Numatomas yra nutrauki
mas diplomatinių ryšių su Ru
sija. Rengiamąsi l (Lenkijoje 
prie didelių demonstracijų prieš 
Rusiją. ♦

Rusai užgriebė angly laivą
s ypač bi-

LONDONAS, bal. 4. — Ru
sijos kanuoliniai laivai suėmė 
kovo 31 d. Anglijos laivą 
James Johnson prie Sem sa
los ir nusigabeno jį į Mur
manską, už 50 mylių. Angli-' 
/jos agentui 'Maskvoje įsakyta 
užprotestuoti prieš užgriebi
mą to laivo.

Teisėjas White davė gana 
ilgas instrukcija*/ jury, kurios 
'susiveda prie to, kad nė ne
buvo bandoma užginčyti Fos- 
t^fio dalyvavimai Ikomunistų 

konvencijoje ir todėl Fosteris, 
yra kaltas, jei kohiunistų par
tija tada kada Jis dalyvavo 
jos konvencijoje Michigano 
raistuose buvo draugija, kuri 
skelbė kriminalinį sindikaliz- 
mą ir jeigu Fosteris savano- 

prie konvenci
ni tų delegatų

riai prisidėjo 
jos ir pritarė 
nusistatymui.

Instrukcijose plačiai aiškina
ma ir apie kriminalinį sindi 
kalizmą. Teisėjas sako, kad 
komunistę partija, taipjau ir 
Fosteris turi pilną teisę skelb
ti klesų kovą, masinio /Veiki
mo, proletariato diktatūrą, so
vietų valdžią, panaikinimą ka
pitalistinės sistemos, interna
cionalizmą, rėmimą Rusijos 
sovietų valdžios ir minirtias 
<omunistų limentuose įr
itinės ir ekonominei permai

nas. Tai nėra nusidėjimas. Bet 
iomunistai ir Fosteris«qjgpįldė 
nusidėjimą ir peržengė krimi
nalinio sindikalizmo įstaty- 
mis, jei jie skelbė prievartą, 
jiktadarybę, sa'botažą ir tero

rą kaipo priemones įvykifii- 
mui komuni^fų skelbiamųjų 
permainų draugijos susitvar- 
<ymę.

Net jeigu jury ir rastų, kad 
partija perženge 
sindikalizmo jsta- 

Fosteris visliek 
jei jis vien daly-

triminalinio 

ymus, tai 
nėra kaltas, 

vavo partijos konvencijoje. Bet 
jis tokiame atsitikime yra kal
tai, jei jis dalyvavo konven
cijoje su žinia, kad partija 
skelbia kriminalinį sindikaliz- 
mą ir kad jis savo dalyvavi
mu norėjo prisidėti, pagelbė
ti ir paskleisti tokį skelbimą 
(kriminalinį sindikalizmą).

Fosterio byla tęsiasi jau 
ketvirtą savaitę. Ji kįte delei 
pereitą vasarą laikytos Miėhi- 
gano raistuose ties Bridgman 
komunistų konvencijos, kurią 
užklupo valdžios agentai. Iš 
dalyvavusių 32 tapo suimti, 
ar vėliaus pasidavė valdžiai, jų 
tarpe ir vienas valdžios šnipas. 
44 dar nesurasta.

Abi pusės sutarė, kad seka
ma byla bus Charles E. Ruth- 
enberg. Jo nagrinėjimas 

balandžio 16 d.
pra

sidės

i

Susirėmimas su 
nacionalistais

VIFJNNA, bal. 4. — Apie 
nacionalistų kalnuose į pietus 
nuo Viennos susirėmė su 4(M) 
ginkluotų socialistų. Persišau- 
dimas tęsėsi visą valandą, bet 
tik du nacionalistai likę su
žeisti. Automobiliais atvykusi 
policija sustabdė kovą. Visi 
laikraščiai reikalauja, kad na
cionalistų ir socialistų gink
luotos kuopos butų išardytos.

200

poli tik ie- 
kuri 

darbo žmonių/krauju tapo apginta nuo priešų, kuriz<ninkiomis 
Amerikos lietuvių ^darbininkų aukomis buvo rei na ir stipri
namą.

Vietoje demokratijos klerikalai nori įsteigti despotizmą, vie

 

toje žmonių Imsvės — ginkluotos jėgos viešpatavimą. Ir eidami 
jie jau stveriasi kruvino terbrd priemonių.

MARION, 111., bal. 4. — 
Kaltinamosios Į pusės liudiji
mais, vienas teisiamųjų už už
mušimą streiklaužio, Olis Gdark 
(pakartotinai maldavo minios 
paleisti suimtuosius streiklau
žius ir jisai griežtai protesta
vo prieš tuos nepažįstamus 
žmones, kurie kurstė streik
laužius užmušti.

Astuoni 
kad Clark 
teisiamasis, 
$tume nuo
da nužudyta streiklaužius.

Valdžios gi liudytojai liudi
jo, kad tie du žmonės, kartu 
su kitais, išvedė iš kasyklos 
buri streiklaužių, kuriuos pa
skui rasta sušaudytus. Bet 
nė vienas tų liudytojų nema
tė kas ištikrųjų streiklaužius 
nušovė.

prie šito tiksli, jie jau stveriasi kruvino teriJrd priemonių. To 
“krikščioniškiF organizacijų globa tveriasi “fašistų” gaujos, ku
rios siuntinėji grasinančius laiškus socialdemokratų vadams ir 
grūmoja peik 
tinh^mažunpjffatstovąms.

Kuo pavilgs gyvenimas Lietuvoje, jeigu tas klerikalų ugdi- 
namasai “fašftmas”, anti-semitizmas ir kitoks chuliganizmas te
nai įleis šakpf

Kokia b u 
grimsti į krati

Kokia bu
bus suteptas

Kol^ar ii 
kos lietuviai, i 
das ir ateitis, 
kalų terorą Ll

Ateinanti
rengia šituo ti 
je. Tegu sul 
'lietuvių visuoj

bei revolveriu pažangiemsiems veikėjams ir tau-

» ir išbujos ?
į pasaulio opinija apie Lietuvą, jeigu ji pradės 
po ir purvo pelkes?
t viltis Lietuvai atgauti Vilnių, kuomet jos vardas 
juodašimčių darbais? .
evėhi, reikia stoti kovon prieš tą pavojų. Ameri- 
kuriems rupi Lietuvos laisvė, Lietuvos geras var- 
turi pakelti savo balsą ir užprotestuot prieš kieri- 
etuvoje!
antradienį, balandžio 10 dieną, L. S. S. 4 kuopa 
kslu Chicagdje dideles prakalbas Mildos svetainė- 
įrunta draugai ir kitose vietose. Tegu Amerikos 
bene prabyla.

Prancūzai įžėmė dar du

BERiLIiNAS,'bal 1. — Iš 
Ruhr pranešama, • kad skaičius 
užmuštų Kruppo dirbtuvėse 
padidėjo iki 13, dviem darbi
ninkam pasimirus nuo žaizdų. 
Jie visi bus ((palaidoti bendra
me kape Essene apie pabaigą 
šios savaitės, h KrUpp\> dirbtu
vės, kuriose jau užsibaigė 24 
valandų protesto streikas, bus 
uždarytos laike laidotuvių.

Keturi Kruppo ,/direktoriai 
tapo uždaryti Wcr<len kalėji
me, kur jie laukia karo teis

mo.
Vokietijos valdžia pasiuntė 

Francijai aštrią notą, reikalau
dama pilnos satisfakcijos už 
nulkau'tuoisiius daittiininkus ir 
jų šeiminas ir taipjau paliuo- 
savimo Kruppo direktorių ir 
kitų suimtųjų.

Francuzai, gautomis iš Wieš- 
baden žiniomis, deportuoja iš 
okupuotųjų teritorijų daugelį 
buvusių Vokietijos armijos ofi- 
cierių.

Francijos kavalerija užėmė 
Ruenderoth ir (riinborn, neto- 

už-Ii Cologne. Taipjau tapo 
imtos dar trys kasyklos

Ptohibioijos agentas nuteistas 
kitfėjiman už vagystę.

WHF:ELiING, W. Va.* bal. 
3. - - Prohiblcijos vykinimo 
agentas Dean Nye, buvęs Rich- 
mond, Ohio, miesto maršalas, 
liko nuteistas Moundsvillc, W. 
Va., katorgon šešiems metams 
už pavogimą automobilio.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 4 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
jais iftaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos itlO kronų......
Belgijos 100 markių .....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių ...........
Francijos 100 frankų ..
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų...........
Lenku 100 markių ......
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų.......
Šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų .......
Vokietijos 100 markių Jie

.. $4:67
.....
... $5.66 
. $19.10 
.. $2.75 
.. $6.51 
.. $5.00 
. $10.00 
.... Uc 

$18.13
. $39.30 

$18.47 
$26.62

liudytojai liudijo, 
ir Howard, kitas 
buvo mylios at- 

žudynių vietos, ka-

Ofi-

Užvakarykščiu rinki
mu daviniai

•44 < j

Patvirtina Butkevi 
čiaus sušaudymą

LONDONAS, bal. 4. —
cialinė bolševikų žinių agentū
ra Rosią patvirtina žinias, kad 
generalinis vikaras kun. But
kevičius liko sušaudytas.

(Rygos žinia buvo tam už
ginčijusi ir sakė, kad kun. But
kevičius tebesąs gyvas ir kad 
jo nužudymas atidėtas).

Socialistai gavo virš 40,000 
balsų; •

CHICAGO. — Kaip žinia, 
užvaka ykščiuose rinkimuose 
miesto yoru tapo išrinktas 
demokrat teisėjas William 
E. Dever. Jis gavo 387,961 bal
sų, arba 103,748 balsus dau
giau, negu republikonų kandi
datas Arthur C. Luątler, kuris 
gavo 284,213 balsų.

Scvedalisitų kan<lid«dxis j ma- 
yorus Williain A. 'C-unnea ga- 

vo 40,811 balsų. Reiškia, so
cialistų balsai šiuose rinkimuo
se kuo ne dvigubai padidėjo, 
palyginus su pereitais balsavi
mais.

Miesto klerku išrinkta Gor- 
man, o miesto iždininku Cer- 
venka, abu demokratai. 
' Šiemet miesto taryba 
dės iš 50 aldermanų, 
naujo padalinimo miesto 
vvardų. Delei to padalinimo Šį 
pavasarį buvo renkami visi 
aldermanai. Pirmuose balsavi
muose buvo išrinkta 30 alder- 
manų, o užvakar dar 20 
tose wardosc, kuriose, pirmes
ni iuose rinkimuose kandidatai 
negavo reikiamos pusės balsų. 
Naujoji miesto taryba susidės 
iš 38 demokratų ir 12 repub
likonų.

susi-

į 50

Valstiečių sukilimas 
Rusijoje

BEiRNE, bal. 
nos 
mis, 
mąs 
joje.

Ukrai- 
žinio- 

sukili- 
Rusi-

atstovų gautomis 
didelis valstiečių 
prasidėjo * pietinėje
Tikri smarkus mūšiai 

valstiečių ir sovietų spė
kų siaučia Žilom iro ir Rakit- 
no apielinkese. Sovietų vado
vai prašo skubiai prisiųsti ka
riuomenę ir artileriją.

MAGNOJJA, » bal. 3.
Trys seni žmonės žuvo gai

sre, kuris sunaikino senių 
prieglaudols namelį, kuriame 
jie gyveno.

MIlLAVAUKEE, Wis..t bal. L 
Dienos šviesos taupimo (pa- 

varimas laikrodžių vieną va
landą priekyn vasaros laiku) 
pasiūlymas tapo balsuotojų at
mestas didele didžiuma balsų.

Nepilni daviniai rodo, kad 
socialistai išrinko dar tris na
rius į miesto mokyklų tary
bą. Dabar ta taryba susidės iš 
11 “irepartinių*** (republikonų- 
demokratų koalicijos) ir I so
cialistų.

6,000 angliakasiai > 
streikuoja ...r -- - - - - - - '

SOMERSET, Pa., bal. 3.
Organizavimas Angliakasių So- 
meirset apielinkėje eilna sėk
mingai. Angliakasiai būriais 
rašosi prie unijos ir priside
da prie streiko. Dabar toje 
apielinkėje streikuoja apie 6,- 
000 angliakasių už pripažini
mą unijos. Ikišiol tas distrik- 
tas buvo neorganizuotas, bet 
jis pradėjo organizuotis laike 
visuotino angliakasių streiko.

Muštynės tarp žydų Rusijfįje.

MASKVA, bal. 1. Kre- 
meneuge ištiko susirėmimas 
tarp komunistų ir tikinčiųjų 
žydų. Tikintieji užpuolė žydų 
komunistų surengtą pašaipą iš 
žydų 'včlykų, delei-ko ištiko 
smarkios muštynės^

Anti-rcdigjfnės demonstraci
jos įvyko visoj Baltgudijoj ir 
Ukrainoj. Be to žydai komu
nistai atsišaukė į visus žydus 
eiti dirbti per vėlykų šventes 
ir pirmos dienos uždarbi ati
duoti darbininkų judėjimui, o 

antros raudonijai armijai.

WISG()NS1N RAPIDS, Wis., 
bal. 4. John Magnuson, ku
ris pasiuntė per Kalėdas bom
bą, užmiršusią Mrs. James R. 
Chapman, liko nuleistas visam 
amžiui kalėjimai!. Bevto kas
met dienoj užmušimo, gruod
žio 27 d., jis turės būti paso
dintas karceriu. 5

v

Eina gandų, kad prezidentas 
žayas paprašys m i n isteri ją re
zignuoti, delei jos priešinimosi 
prezidentui. Keli ministeriai 
bus palikti senieji, bet didžiu
ma jų bus ]xikeisti najjįais.

VAN BUREN, Me„ bal. 3 
— Penki 
re, kuris 
hotclį. 4 
ris ir du
durnų, o hotclio sayjfiinkas pa
simirė nuo) žaizdų.

žmonės žuvo gais- 
sunaikino nedidelį 

svečiai, vyras, mote- 
vaikai, užtroško nuo

TOPIEKA, Ka., bal. 4. — 
Daugely vietų Kansas valsti
joj šiandie smarkiai snigo.

Šiandie — apsiniaukę, nedi
delė permainą ‘ temperatūroje.

Saulė teka 5:28 v., leidžiasi 
6:18 v. Mėnuo teka410:19 v. vi

Jau Eina
> !

Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagejbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiąnt ten pinigus per 

’ Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais patnatais.
, Pinigai Rusijon yra siunčiami dole

riais.
Kas norite gelbėti savo gimines i 

stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. '

K

li

1739 So. Halsted St., thicago, UI
li.l
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Paleidus Seimą

Kaunas, kovo 13. — šiandien 
Lietuvos Respublikos politinia
me gyvenime įvyko rimtas ir 
nežinia* kokių pasekmių turė
siąs istorinis aktas. 11 vai. die
nos tapo paleistas naujasis Re
spublikos įstatymų leidėjas — 
Seimas. —' „

tuč tuojaus buvo nuimta nuo 
Seimo rūmų aukštai plevėsavu
si raudona valstybine vėliava. 
Gatvėse pasirodė ginkluoti ap
sišarvavę geležinėmis kepurė
mis kareiviai. Žmonių ūpas la
bai įtemptas ir nervingas, vi
sur tik ir girdėti visokios kal
bos spėliojimai vis dėl nepapra
stojo nuotikio. Kauno piliečiai 
sutikdami viens antrą klausia: 
“Kašubus dabar paleidus Seimą 
tokiHo svarbiu momentu, kada 
ant valstybės gyvato tiesia,savo 
ranką plėšrusis lenkas, kada 
Santarvė statydama Lietuvai 
sunkias sąlygas grąsina vėl at
imti,. Klaipėdą !’r Del paleidimo 
Seimo, žinomas dalykas, yra 
k'atta dabartinė valdžia. Bet 
prie to privedė patsai. aa. neil
gai gyvnTusjs'^^ niUU
pirmųjų dienų savo susdrinki
nio ir lig paskutiniosios dienos 
nesugebėjo nieko veikti, o tik 
nusiskyrę sau po 100 litų mėne-

šiol posėdžių dienas praleido 
ginčams ir partines kovas rie
tenoms, kuriose neretai priei
davo net prie labai stiprių žo
džių. Neišgydoma liga' Seimas 
susirgo vos 1 ik užgimęs, ir ne
belemta jam įtivo išgyti.

Seimas išgyveno vos 4 mene
sius. Dabar, po dviejų mėne
sių būtent 12 ir 13 gegužes bus 
renkamas naujas Seimas. Ma
tysime, kas dabar laimės. Lie
tuvos piliečiai tuo reikalu yra 
rimtai susirūpinę ir jau iš pir- 
mosją* Seimo paleidimo dienos 
girdėti ivairių įvairiausių, spė- 
liojimiSpyieni sako, kad į bu^ 
siantį Stirną krikščionių ma
žai bepakilusią, kiti kalba at
bulai, buk busiančiuose rinki- 
kimuose dešiniosios srovės ne-

DRISKIŲ BALIUS

/ Rengia
rašelpos Draugyste Mo

tiejaus Valančausko
Subatoje, 

Balaridžio-April 7, 1923,
Mildos Svetainėje,

3148 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga 50c. su rūbų pasidėjimu. 
Muzika bus Brolių Sarpalių.

Pasarga: Driskiams bus, 
duodama vieta apsirengi
mui. Bus duodamos didelės 
dovanotiems, kurie atsižy
mės tikrais driskiais: Šiau
lių Lucė, Balsių Magdė.

Kaip vyrus taip ir moteris 
kviečia. , Komitetas. -

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAJESTIf*
Monrp^ga't. arti State bepersto- ' 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., I 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak- ‘ 
sdi). šeim. rateliams 10c paski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.' 8 Dideli kornediniai aktai ir 

krut. paveikslai. *
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”)

išskiriant nei pažangos eisiu iš 
vieno ir dėlto busiantis Seimas 
busiąs daug dešinesnis. Girdėti 
balsų: “Koks Seimas nebūtų, 
kad tik kuri nors iš esančiųjų 
skaitlingesnių politinių srovių 
pravestų Seiman žymesnį savų
jų skaičių kad galėtų be didelių 
kliudymų darbuotis.

— Kauno lietuvis.

Vėl protesto manife
stacija

Kaunas. —(Musų koresp.).— 
Sekmadienį, kovo 11 Kaune 
prie Įgulos bažnyčios 1 vai. 
įvyko protesto mitingas — 
manifestacija prieš Santarvės 
sąlygas statomas iLiOtuvai Klai-

kalbėtojai kviesdami sius i ui tik tį
sius reikalauti iš valdžios ne
priimti Santarvės sąlygų reika
laujančių iš Lietuvos netik 
huoso Klaipėdos uosto Lenki
jai, bet dargi ir juokeli kontri
bucijos dalį priklausančią vo
kiečiams. /

Šioje manifestacijoje dai
giausia dalyvavo fašistiniai gan 

/■aliai, nes joje žymią rolę lošė 
fašizmo garbintojas kun. Vili
mas. Jis savo kalboje griež
tai smerkė Seimo partijas už 
valstybes griovimų ir jam bai
gus kalbėti minioje net girdė
josi balsai: “šalin žydus 'su 
liaudininkais!” ir lt.

Pasibaigus kalboms prie baž
nyčios manifestantai vaikščio
jo po miestą į svetimų valsty-

bių konsulatus ir pas Prezidco- sitoties kasininkaų padavę bi- 
lietus, sąskaiitininkui Didžiarie- 
kiui perduodami sąskaitas pa
rodydavo mažesnę pinigų su
mą negu yra gauta už parduo
tuosius bilietus, o pastarasis 
jas praleisdavo kaipo tikras.

Paaiškėjus minėtoms sukty
bėms prasižengėlius tarnypoš 
administracija ryžosi areštuoti.' 
Atėjus stoties ^žandarams jį st> 
imt,* pastarasis ištraukęs iš ki
šenes brauningą paleido sau į 
galvą kulką ir krito ant vietos 
negyvas. t

Vogusieji valstybes pinigus 
du stoties bilietų pardavėjai 
—'kasininkai areštuoti.

tą. Eidami pro šalį žydų Mi
nisterijos manifestantai triukš
mingai švilpė.

Manifestacija nors ir nebuvo 
taip skaitlinga kaip buvusios 
Kaune 14 ir 18 sausio, bet vis
gi 'dalyvių buvo nemažai.

— Darbininkas.

Nusišovė sąskaitininkas
Kaunas. (Musų koresp.] —- 

šeštadienį kovo 10 dienų, 6 vai. 
vakaro Kauno stoty nusišovė 
Geflžkelių Valdybos rinkliavų 
skyriaus sąskaitininkas, 24 m. 
pil. P. Didžiariekis, kilęs iš Pu- 
ponių kaiimo, Kupiškio valsč.

Nusižudymo priežastis yra 
tokia. Darant parduotųjų ke
leivių bilietų ir jų_sąskaitų re
viziją išėjo aikštėn padaryto
sios suktybes ant sumos 800 li
tų. ’ Būtent pasirodė, kad tūli

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių - iš^žnetu\os.
White $tar Line

New York į Cheriąourg ir Southampton 
(Pasaulio uidžiausis laivas)

Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Majestic balandžio 21; geg. 12; birž. 2 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
Ne\v York-Plymouth-Cherbpurg, 

Hamburg.
*Naujos 3 klesos kajutos

*Manchuria bal. 19 — Mongolia geg. 3 
Minnekahda (3 klesos) ........... Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Ncw York Plymouth-Cherbourg- 

Antwerp
Belgenland bal. 18; Lapland geg. 2
Zeeland bal. 25; S't. Paul birželio 9

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentu.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. ChicagO, III.

Šventoji Naktis 
KARDO PARAPIJOJ!
Sekmadieni, Bal.-April 8,1923 

M. Meldažio Svet., 
2244 W. 23rd Plące

i Pradžia 7:30 vai. vakare

Linksminkitės ir 
aplankęs Lietuvą, Rymą i 
mokslą ir palaimįs visus

Visi,
kitę/ ant 
grieždami ant

Nepamirškite
Apart Kunigų dalyvaus 

tas-tenoras, Vyrų kvartetas įr

gkitas, nes 
vėl gryzo (

kurie norite būti išganyti 
šventos Nakties. Jam tį 

ant visokių instrumentų, 
mirškite Šventos Nakties 
t Kunigų dalyvaus “Jauni 
is, Vytu kvartetas ir kiti.

Kuu. Bimba ir vėl su jumis. Jis 
Chicagon. Jis sakys graudingą pa.- 
tik bus jo pai-apijoje.

, atsilankykite patys ir kitus atsives- 
tąmaus kunigai, aniuolai giedodami ir

Balandžio 8 — 1923.
Orkestras”, p. J. Čepaitis, solis- 

viečia visus L. U. F. J-ma Kuopa.

Piltsburp Lietimai!
< i /> / ' (

Šiuo pranešame jums, jog musų° atstovas 
I P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė

damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie 
dar jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas)pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir lietuvė butų apšviestu; pa
žįstančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

“Naujienos” yra 
nam norinčiam jsjg 
garbę.

Kožnas dPittsburgietis: vyrai, moterįs, 
mergino/i.r vaikai, visi “Naujienų” skaity
tojai iiTrėmėjai esate kviečiami prisidėti 
prįė siio darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui surasti

griausiu padėjėju kož- 
ti apšvietę, žinojimą ir

dant
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste;Įcu- 
ri^dar nėra “Naujienų” skaitytoju.

Naujienų Administracija.

Compajn*

LAFAYETTE ........................... .. Geg. 12
ROCHAMBEAU .......................... Get. 31
PARIS ................................. Balandžiu. 25
CHICAGO ............................. Balandžio 28

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir šeSiems žmončms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancuzižkas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yravynas 
ir

Visais reikalais k 
French Line agento, 
ofisą, 19 State Str., 
Chicagos ofisas 183

kreipkite prie Vietos 
agento, arba | kompanijos

Dearborn St.

Gelžkelietis.

DAUGIAU KAIP PER

' — Borden’s
visuomet buvo pirmutinių 

išdirbime švaraus ir svei-
•

ko pieno. Pats pirmutinis 
Borden’o produktas yra 

Bor s'Selected Pienas

J3ED.

PAGALBA MERGINOMS
mo§ dirba

Mrs. Lodic papasakoja, kaip 
Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, pagelbėk 
jo jai.

Tyrone, Pa. — “Draugas papasa- 
kojo mano vyrui, kaip Lydia E. Pink- HfilillIilTllillrt ii ^a,n s Vegetable IlIlIiHmaOlti Compound pagel- 

bėjo jo pačiai, tatai 
mano yvras nupir- 
ko bonKą, nes aš 
buvau taip parsi- 

flMĮH baigusi, turėjau ' umll I1b-rviJ silpnumą, ’llll nebuvo jokios pa- Įllll?>k I ,1’iegos mano kūne 
ir turėjau tokius 

i ’ , skausmus kairiaja-
I > .J me šone, kad aš su

vargu pajiegiau dirbti. Prieš , apsive- 
dimą aš dirbau dirbtuvėj ir aš tuo
met turėjau tokius pat skausmus kaip 
ir vėliaus dirbant darbą apie namus. 
Aš dabar nebūčiau be bonkos namuo
se. Jis tuo jaus numalšino skausmą ir 
aš patyriau, kad jis puikiai sutaiso 
kuną2 kadangi aš pasveikau ir su
stiprėjau. Jis man visuomet bus “se
nas ištikimas” ir aš visuomet papa
sakoju kitoms moterims, kaip jis man 
pagelbėjo. Galite panaudoti šitą laiš
ką pagal savo nuožiūrą, nes aš tik
rai galiu pasakyti, kad mano žodžiai 
teisingi.” Mrs. Jxxlic, R. F. D. No. 4, 
Box 40, Tyrone, Ra.

Laiškai tokie kaip šitas parodo 
nuopelną ^Lydia E. Pi.nkham’s Vege
table Compoundo. Jie papasakoja apie 
pranykimą skausmų ir negalių po var
tojimui Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo. i

DR. VĄITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M ..M* 
NYTI VISADOS KREIPKITitS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 00

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevel^ JB500

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo 
Borden ve

žiko.

BORDENS 

FarmProducts Calnc. 
Franklin 3110

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervubtt 
mo, skaudamą akių karšti, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. '"Visuose 
sutikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiaudteu 
klaidas. * Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vietą: •
3323 So. Halfted St 

Valandos: ųuo 6 ffii 'b V.1 y. kiek
vieną vakarą, išskyrus. ųtarninką 
ir ketvęrgą. -Neo&AimiB nuo 9 

iki 12 ryto.

Svarbus Priminimas
MUSŲ GERBIAMIEMS BIZNIERIAMS.

Jau dabar yra atėjęs laikas skubiai išsi
rinkti ir užsisakyti kalendorius 1924 
metams, NAUJIENŲ Kalendorių Dirb
tuvėje. Bizniems, turi žinoti, jog pir
mutiniams pirkėjams tenka geresnis 
tavoras, o paskutiniesiems tik atlaikai 
Ijelieka.

PASISEKIMAS BIZNYJE.
išsigarsinimąs yra pamatinis ir svarbiausias dalykas

Nature Care Institute*
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathns, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera-r 

ei jų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — BrifĮhton Park.. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedeldienfais nuo 9 iki 1?.

Tel. Lafayette 569^.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St- 
Telephone Canal 2552

| ^blandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis- J 
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant (jotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli- 

* na Pinigus ant pirmo morgičiaus 
' ► $ lengvomis išlygomis.

Tinkamas
Uei biznio pasiseKimo. Sekantis dalykas yra užganedinimas 
kostunverių duodant jiems pakankamai tavoro pasirinkitnui. Tre
čias — nuoširdus ir mandagus patarnavimas. Ketvirtas — vie
ta. Tai yra keturi pamatiniai budai atsiekimui pasisekimo. Kas 
jų prisilaiko, tas tarpsta, kas ne — tas skursta.

^KALENDORIŲ REIKŠMĖ IŠSIGARSINIMO 
V ŽVILGSNIU.

Vartojimas kalendorių garsinimui biznio, yra gan senas',bet lig 
pat šiai dienaį labai geras būdas. Dovanojai žmogui kelendo- 
rių ir jis dėkavos tau ir tavo- apgarsinimą laikys savo kamba
riuose per ištisą metą it kokį šventą'daiktą. Juo kalendorius 
bus gražesnis, tuo labiau žmogus jį gerbs ir rems tą įstaigą, ku
rią jis garsina. Todėl, darant kalendorių, yra labai svarbu išsi
rinkti kubpuikiausius ir gražiai padarytus.

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SPAUSTUVĖ.
Spauzdinimas ir išdirbinėjirtfes kalendorių,, reikalauja tinkinu 
tam įrankių, labai dideles atydos ir sugebėjimo. Naujienos (uri 
tas reikalingas ypatybes, ir todėl kąlendoriai spauzdinti Naujie
nų spaustuvėje yra daug gražesni, su geresniu skoniu ir nešan
tis daug geresnes pasekmes.

PAVYZDŽIAI — ĮVAIRUMAS — 
IŠPILDYMAS.

Naujienų Kalendorių Skyrius turi puikiausi rinkinį pavyzdžių 
iš visų geriausių įšdfrbysčių veikiančių Amerikoje ir užsienyje. 
Čia randasi puikiausių Paveikslų, Gamtos vaizdelių, Krepšiukų ir 
šiaip visokių piešinių Specialiij dėl kiekvieno biznio. Taipgi iš
dirbama 12 ifw18 lapų, vienos ar dviejų spalvų, gražiau ir pi
giau už kitus. Užsakymai yra išpildomi Anksti ir su geriausiu

7 patenkinimu. *

PATARNAVIMAS.
Naujienų Kalendorių Skyrius deda didžiausias pastangas, kad 
užganėdinti musų kostumerius, kaip pavyzdžiais, taip darbu ir 
tavoru. Musų atstovas P. Dubickas, su didžiausiu nuoširdumu 
parodys jums pavyzdžius atstovaujančius jūsų biznj ir suteiks 
visas smulkmenas, kurios turi labai didelę svarbą pirkėjui. Ne- 
orderiuokit kalendorių nepamatę musų .pavyzdžių 4r ąepasikal- 
beję su mumis apie kainas. Tas bus jums aidžiai naudinga.

SIUNČIAM PAVYZDŽIUS IR
ORDERIUS Į KITUS MIESTUS.

RAŠYKIT, TELEFONUOKIT AR ATEIKIT I

ILDOM

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SKYRIŲ 
1739 So. Halsted Str.

Tel. Roosevelt 8500, ChicagO, III.

Akiu, Ausų, Nosies Gerkles
KLIŪTIS ' 

visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta- 

zKKBL A 1 te gatvės.
Žvairas akis atitai

sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
būdu ; tonailus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny-

FRANKLIN O. CARTER 
120 S’o. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Serganti žmonės yra užpralomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

it
Privatinių
Lig* ' JFjO
Jėigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. :b. m. ross
. ♦ f '

35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearboi-n St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Pvižmimo kambarys 506, 
ChicagO, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta, 
ligonių atsilankymui.

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commercę Bldg.
188 W. Washington Street 
Telef, Franklin 1176 -4945

A VAKARAIS
3236 So. Halstęd Street.

, • (Eągle Musiė Co.)
Telef. Boulevarą 6787

Tel. Randolph 4758

A. A ST AKIS
IADVOKATAS

Ofisai vidurmiešty j
• ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St. 
Room 1303-

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.>44yde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kapap. Milvvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANESADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Buildini 
79\West Monroe Street, GUicago.
\ Phone Central 2660 '

Rez. 3203 So. Halsted 'St. 
Yards 1015. Vai.: 6 ikiv9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comm«rc« 
183 W. nashington St., 

Phoue Main 1308 
C^icago, III.

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Room 706 
Teleęhone Ilarrison 0421 

utarninkais ketvertais ir subatomiš 
1612 West 46th Street
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Ketvirtadienis, bal. 5, 1923

LS.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę, 

ketvirtadieniais.
Z -

NAtTJIENOS, Chicago, ID.

nizaciją, kol kas tenkinsime 
savo ofieialiniu organu “L. 1
S. Žiniomis” ‘‘Naujienose.”

Ą. Žymontąg, LSS. Seki’;

M Organo klausimas
A

Musų pastogėj. (

Lietuvių Socialistų Sąjungai 
Amerikoje, savo 17 metų am
žiaus laikotarpy, teko pergy
venti visokių audrų, nelaimių, 
linksmybių ir laimėjimų. Kas 
dalyvauja musų organizacijoje 
nuo pat jos įsikūrimo, tas gali 
labai lengvai tą viską atsimin
ti. ’

Iš pradžių musų organizaci
ja buvo silpna ir materialiniai 
ir dvasiniai. Paskiau ji buvo 
užaugusi į didelį milžiną Ame
rikos lietuvių išeivijoj. Su mu
sų organizacijos judėjimu tu
rėjo skaitytis visi lietuviai.

Užėjo didysis pasaulinis ka
ras. Prislėgė visus, sykiu ir 
musų organizaciją. Veikimas 
buvo negalimas. Po karui, dar 
didesnis* smūgis ištiko musų 
organizaciją — ją suskaldė ko
munistai.
Bet ji gyvendama 17 
išmoko organizatyvio 
Nors musų dabar yra nedaug, 
liet musų praktiškas patyrimas 
yra didesnis. Netik praktikoje 
mes esame daugiau patyrę, 1x4 
ir giliau susipažinę su socializ
mo mokslu. Musų organizaci
ja buvo ir yra grynai Markso 
mokslo * pamatais .paremta. Ir 
tai yra. musų laimėjimas.

Jei mes galėjome atsilaikyti 
prieš tokią didelę audrą, kaip 
kiląs iš Rusijos , bolševizmas, 
dabar mums kur kas lengviau 
atsilaikyti prieš Rusijos bolše
vikų agentus.

Lietuvių komunistai, Rusijos 
bolševikų agentai, patys prisi-

piniaį lavinimuisi turi labai d 
dėlės rekšmės. Daug yra pas 
mus draugų, kur patys jau ge
rokai pasilavinę. ir gali kitus 
pamokinti. Mes privalome iš
naudoti visas progas lavintis ir 
lavinti.

Jei musų įvairus priešai vi
saip mus niekina ir šmeižia, 
mes neturime kreipti daug į 
tai domės. Musų tikslas aiškus 
ir mes prie jo turime 
Visokių piktų liežuvių
klausysi. Turime užtektinai sa
vo darbo ir dirbkime jį. Sutar
tinai ir draugiškai veikdami, 
mes daug nuveiksime.

— A. žymontas.

Ir aš keletą žodžiu 
LSS. reikalu.

nesu-

Net malonu išgirsti,^ijo.mCt 
draugai .pradeda viešai spau
doje kelti opius LSS. klausi- 
imus. . Pirmiausiai savo 
straipsnelį drg. Songaila rašy
damas palietė ir Pild. Komite
tą, kad negana Ąreijdiis; vėliau 
Laisvės Mylėtojas irgi tuo pa
čiu reikalu, lik truputį kito
kiom mintim. Bet kaip vienas 
taip ir kitas išreike savo min
tis dėl musų organizacijos ge
rovės, iš ko galima spręstų kad 
draugai pradeda labiau rūpin
tis savais reikalais. Žinoma, jų 

patiko 
ir d.

LSIS. sekretorius, 
“Naujienose” net 
kad nekiltų kokių

/ “Naujienų1’ 63 n r... Laisvės 
Mylėtojas primena rytinių Val
stijų LSS. narių užgirius rezo
liucijas Organo klausiniu: kad 
LSS. Lild. Komitetas stengtųsi 
ganl^Naujienas” ir “Keleivį“ 
nupiginta kaina LSS. nariams.

Nors* Laisvės Mylėtojas pri

Lietuvos Socialdemo-
' kratams

»
i

organu

LSS. liko mažiukė, 
metų, 

darbo.

puola plačioje lietuvių miniose. 
Ir tai yra tiesa. Kitaip ir būti 
negalėjo. Tuščias, išpustas bur
bulas turėjo kada nors sprogti.

Mums, socialistams, dabar 
palieka ir toliau savas darbas 
dirbti—gilinti socialistinę są
monę tarpe lietuvių darbininkų 
ir pasekmingai tvarkyti savo 
(jygiinizaciją. Patyrimo mums 
nesuka, gerų, patyrusių ir šir
dingų draugų mes turime. Vie- 
na/kas mums li,eka—dirbti su
derintomis jiegomis.

Kaip mes dabar turime pra
dėti veikti?

Tokiu pat budu, kaip iki šio’ 
kad veikėm, mano supratimu, 
negalima. Per tą laikotarpį da 
lykai kiek pakitėjo ir mes pa- 
žengėm gerokai toliau. Dabar 
musų plačioji minia jau nebe 
ta, kas buvo keliolika metų at
gal. Musų pačių 1 \uopos jai 
dabar irgi netokios, kokios jos 
buvo kiek pirmiau. Viskas yr< 
pažengę priekin, ir mes turime 
prie naujų aplinkybių taikintis

Tveria i iiusų organizacijos 
uopas privalome žiurė
jas ateitų ti^ri musų 

ičios kuopos turidraugai.
pasidaryti k\up ir socialistiniai 

 

kliubai. Tankiai kuopiečiai *tu- 
ri sueiti krūvon ir draugiška 
pasikalbėti tarp savęs, padisku- 
suoti dienos klausimus. Ta 
draugiškumo ryšį palaikyti vi
suomet. Visi draugai turi bū
ti lygus, kaip vienos šeimynos 
nariai.

Tuščias pasiputimas ir savęs 
augštinimas, o kitų niekinimas, 
musų organizacijoj neturėtų 

 

turėti vietos. Jei v ieiufsM raugas 
ką nors turi prieš kjtą dranga, 

 

privalo jam-pačian/pasakyti ir 
dalykas bus išrisi 
be jokių Jdi

Apkalbėjimas, 
irgi negali būti 
musų organizacijoj. Nieko tur 
būt neiki bjauresnio ir žemi
nančio tinogų, kaip davatkiš
kas pliotkų nešiojimas — ap
kalbėjimas kitų.

s ant vietos,

liežuviavimas 
pakenčiamas

dinėjimai viens ant kito taipgi 
neturėtų rasti vietos musų x 
ganizacijoj.

Visur ir visame pas mus tu
ri vyrauti draugiškumas, noras 
dirbti savo organizacijai ir pa
tiems nuolat lavinties. Savitar-

Kaip draugai mato, “Naujie
nos” sutiko tarnauti LSS-os 
reikalams ir įvedė speeialinį 
skyrių “L. S. S. ŽINIOS“, kurs, 
kaip, oficialinis musų organas 
bus liedamas “Naujienose“ sy
kį savaitėje — ketvergais.

Tuo pat reikalu aš kreipiaus 
ir į “Keleivį”, iš kurio gavau ši
tokį atsakymą:

• Kovo 28, 1923.
Drg. A. Žymontui,

straipsneliai nelabai 
Pildomajam Komitetui 
ŽJymontas> 
rašydamas 
persergsti,
nesusipratimų tarpe LSS. na
rių. Mano supratimu iš rimtų 
diskusijų jokio pavojaus būti 
negali, o rimtai dalyką išdjsku- 
savus galima lik gero tureli. 
Pildomąjį Komitetą mes peik
ti -negalime. Atsižvelgiant ko
kiose sąlygose musų organiza
cija turėjo gyventi, tie žmones,

Rinkimų Kampanijai 
AUKOS

Paskelbus naujus Seimo rinki
mus Lietuvoje, musų draugai ir 
vėl pradėjo rūpintis, kad parė
mus musų draugus Lietuvoje, 
Socialdemokratus. Veiklesnieji 
Sąjųngiečiai jhu\ir blankų parei

 

kalavo aukų rinkimui. Turėtų 

 

visi prisidėti pri^ darbo ir veik
ti urnai.

atstovų.’ Tų prakalbų surengi
mu rūpinsis Apšvietos 
ja, kurion įeina dd. V. 
ir J. J. Čeponis.

šiame susirinkime 
įstojo du nauji draugai.
4-toji kuopa, regis, yra 'dabar 
skaitlingiausi nariais ir* stip
riausi turtu. —J. B.

Komisi- 
M išeik a

kuopun 
iLSS.

Iki šiol aukų gava sekamai. 
Po $5: Dr. Davidonis, . Keme- 
ža, A. žymontas, J. F. Vi'lis, K. 
AugustimNičius, K. Baronas, P. 
Mileris, V. Mušeika, J. šmotelis, 
ir iš Gary, Ind. nuo prakalbų 
$10.60. Viso $55.6Q. **

Aukos bus parduotos Lietu
vos Socialdemokratams.

— A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

iLSS. 4 kuopa sickiasi vėl bū
ti pirmutinę. Pastaraijamc jos 
susirinki^1 įstojo dar du nau
ji nariai. Kuopa nutarė rengti 
protekcijas.

Musų northsaidiečių LSS. 81 
kuopa gal truputį ir apsilcidus. 
Wake u p, draugai!

Detroitiečių LSS. 116 kuopa 
stropiai darbuojas. Turi gerų 
ir pasišventusių draugų. Greitu 
laiku ji žada būt viena stipriau
siųjų musų drganizacijos kuo
pų. — A. Ž.

gerų norų ir pasir

MR8. A. MICHNIEVICZ.

3191 So. Halsted SU kampas 81 gat. 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Aku Seri

jos kolegl- > 
ią; ilgai 

praktiko* 
•msi Peni?

silvanijos 
hospitalS- 

se. Pasek
mingai pa* 

tarnauja 
prie gina 
dymo. Puče 
da rodą vi
sokiose lt ' 
gose ir ki- ’ 

tokiuose’ 
reikaluose ‘ 

moterims ir 
merginoms.

A

1

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.
Mielas Drauge:

Atsakydami į Jūsų paklausi
mą, ar sutiksime duoti “Ke
leivį“ L. S1. S-gai organu ir ko
kiomis sąlygomis, pranę&im? 
jog patarnauti Sąjungai apsii- 
mam mielu noru. O kas dėl są
lygų, tai skaitysime sąjungie- 
čiams po,$1.75 į metus. Kvoter 
duosime Sąjungai^ f-----------
nuo kožno skaitytojo. Tai reiš
kia: siijungietis moka $2.00; 
jus pasiimąt iš to 25c., o mums 
prisiunčiat $1.75. Organo užsi
sakymas tada turėtų eiti per 
Jus.

Bet kas dėl talpinimo raštų 
tai mes nenorėtume, kad tie 
patįs raštai pirma tilptų “Nau
jienose”. Mat daugybė muši 
skaitytojų skaito ir “Naujie
nas“ ir tokie raštai jiems bus 
jau pasenęs dalykas “Keleivy
je”. Taigi mes paduodame š 
tokią propoziciją: tą sąvaitę 
kada siunčiate mums Sąjungoj 
reikalais raštų, į “Naujienas” 
jų nedėkite 
Čią sąvai 
maž dautt tuo 
juose laikraščiu

Draugiškai,
Keleivio” tlministracija.

Kėleivis” mielai

ke LSS. nuo galutino pakriki
mo, pakėlė visokių šmeižtų ko- 
lionių ir šlykščių vardų nuo 
musų prU'šų, o<< betgi jie dirbo 
ir dirba be jokio atlyginamo 
labui musų organizacijoj ir 
darbi n rūkų klasės.

Kad musų Sąjungos cent
ras neturi reikiamo gyvumų 
ta/s tiesa, bet tas, man rodofc 
slaugiausiai priklauso nuo m t 
su pačių. Jeigu mes dirbsime 
energingai savo organizacijos 
labui, tada ir patsai Pildoma
sis Komitetas gaus daugiau

—IŠ RUSIJOS—
a

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kuipc patyręs gydytojas, Chi
rurgas ir akuSeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

, Dienomis: Canal 
3110 arba 037G

Makt} Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

NORT
Iš'kuopŲ darbuotės.

LSS. 4-toji kuopa.
Chicago. — LSS. 4-toji kuo

pa laike savo susirinkimą kovo 
28 d. “Aušros“ salėj,»d. J. M. 
Vainauskui pirmininkaujant. 
Išklausius įvairių raportų nu
tarta suruošti greitu laiku agi
tacijos prakalbas, kur b.utų nu
šviesta Lietuvos Sočia kiemo- 
kratų darbuotė ir pažadinta 
žmones remti juos dabartinėj 
rinkimų kampanijoj, idant
Lietuvos Seimą išrinkus kuo- 
daugiau tikrųjų darbo žmonių

. _ RMAN
LLOVD—-

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
• per

ĮJREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dęl emigracijos. Del lai- 

orčių ir kitų informacijų 
atsišaukite L

North German Lloyrf*\>
100 N. La Šalie St., Chicago, III.

Arba prie kito autorizuoto 
vietinio agerfto.

yra naudingas LSS., bet abe
joja dėl jo įvykdymo gyvenime. 
Kalbamieji laikraščiu esą ben
drovių leidžiami, o toms bend
rovėms priklauso visokio plau
ko žmonių; todėl galį kilti ne
susipratimai bendrovėse. Ir 
kad išvengus tų nesusipratimų, 
Laisvės Mylėtojas sako, kad 
butų geriau jei mes tą klausi
mą likviduotume, o pakeltu
me naują klausimą, būtent įsi
gyti nupsavą organą. Esą la
bai lengvai galima atsiekti, tik 
reikią ganėtinai noro ir pasi
šventimo tam .tikslui.

Šitoks Laisves Mylėtojo su
manymas butų labai geras, bet 
irgi klausimas: ar jis įvykdo
mas? Nes
šventimų, kaip Laisvės Mylė
tojas kad sako, neužtenka pa
laikymui 
ma reikia atsižvelgti į aplinky
bes, o šiandienines aplinkybės) 
LSS.s yra gana sunkios. Nuosa
vas organas svarbiausia gvil
dentų LSS. reikalus, o tas ne
suinteresuotų plačiosios publi
kos. Todėl pašalinių skaitytojų 
nedaug butų galima gauti. O 
vieni sąjųngiečiai juk^negalėtų 
laikraščio išlaikyti, nežiūrint 
kiek jie turėtų nOro ir pasi

imu tam tikslui. Todėl, 
piano nuomone butų geriau, 
klpd mes šį klausimą taipgi lik- 

otume, o imsi tenkintume 
tiiLh ką mes dabar turime.

“Naujienos” ir “Keleivis” pil- 
tarnauja LSS. ir .man ro- 
jie neatsisako talpinti raš- 
gvildenančių 4a S. Sąjun- 
klausimus, tik reikia ne
rti ra šy t i. —J. J. Strazdas.

buk rūsčio. Visų pir-

r

Telefonai:

VI

“komisine’ Pener'^B°s *r Pra<lės geriau (lar-

įdėkit juos sekan- 
t\iomet jie tilps 

ačiū laiku abe-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas *
.4729 So. Ashland Avė., 2 lutffc 

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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

RALTIJO8AMERIKOC
LINIJA 9Broadvay, \ Nev^ork 

keuonE i LIETUVĄ

lt

PET2 HAMBURGA.P1LI/NĄ 
(- ARBZk LlEPOjų

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia I^enku juostą (karidorių) 
SA TREČIA ’KLESA PADALIN-

Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ii’ 8-nių LOVŲ

POLONI A ........................... .............. Bal. 11
LITUANIA ..... :...................................  Geg. 2

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

na i 
dos 
tų, 
gos

buotis — ir kuopų nariai ims 
gyviau veikti. Porą metų atgal 
ką mės turėjom? Išskiriant dd. 
Grigaitį ir Migliclspną dau
giau beveik niekas nė neraši- 
nėdavo lietuvių socialių rei
kalais.; ir tik ačiū jiems už jų 
nenuilstantį darbą jau šiandie 
turim gana daug veiklių drau
gų savo taipe, ir jeigu mes 
veiksime sutartinai ir toliau, tai 
sugrįš prie musų organizaci
jos ir tie draugai, kurie dar 
laikosi bešališkai nuo pat LSS. 
skilimo iki šiai dienai. t

Kad padaryti LSS. gyvesnę ir 
veiklesnę negu ji buvo iki šiol, 
nuims turini t neužteks ką mes 
^)ad isk usuo j am Jai k ra ščii uose 
ar tarp savęs, — man Vedos bū
tinai reikėtų šaukti visuotinas 
LSS suvažiavimas, pakvipčiau! 
socialistinių laikraščių bendro
ves*. atsiųsti savo atstovus, tuo- 
iuct bus galima pakalbėti ne 
tik apie LSS. organą, bet ir iš
dirbti geresniusjplenus organi
zavimo darbuotei ir daugiau 
svarbių reikalų, kurių be suva
žiavimo nebus galima sutvar
kyti.

Norėčiau, 
draugų 
LSS.

DAVID RCTTĖR & CO
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!' 
kiemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai A v.■ 

Tel. Yards 2296.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠEPKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
109^9 S. State SC,

M. 5waithiewicz
(Banienė)

Akušerka

3113 S- Halsted
Tel. Blvd. 31^8

(’p- 15 metų pa- 
-ekipingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
įlipai patarnau- 
iįj^prje gimdymo 
’tiekviename at
itikime teikiu 
'panišką prižiu- 
ėjimų. Duodu 

patarimus mv- 
teriin^ir, męrgi- 
noms^eltui.

y *^7"" " 
' \ ----- 1

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, l*Hd 3 
ir 7 iki 9 v«, nedėldieniaųp nuo 12 

‘ Iki 1 vai. po pietų.

....................... 1
Telephone Yards 1532

. DR. J. KULISDR.A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

/3464 So. Halsted St.
Ofiso ^val.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. 

/Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Keži lencija/3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
V. Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼.

3259 So. Halsted St., Chicago, III. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Taigi ir 
sutinka patarnauti musų orga
nizacijai, da lamas tam tik 
rų sąlygų. Dalykas tik toks, 
kad kol kas mes neturime taim 
tikrų apmokami žmonių, ku
rie visą Laiką aįiduotų organiza
cijos darbui. Centro Sekreto- 
rius galėdamas pašvęsti orga
nizacijai tik atliekamąjį nuo 
kasdieninio užsiėmimo laiką 
o to atliekamo laiko turi labai 
nedaug, — negali imtis dar ir 
laikraščio prenumeratos sąs

kaitas vesti ar nariams tarpi
ninkauti. ♦

Kai dėl raštų -— čia irgi keb
lumas. Nedėti jų “'Naujienose” 
pirma negu jie galės būt įdėti 
“Keleivyje“ perilgai sutruk
tų, o mums juk svarbu, kad jie 
kuoveikiausiai pasiektų na
rius. ‘ Daryti tuojau atsiun
čiamų raštų kopijas ir abiem 
laikraščiam kartu siuntinėti — 
Centro- Sekretoriui tai jau vi
sai nebe išpildomas darbas. Gal. 
būt todėl, kad tarę ačiū “Ke
leiviui” už jo gražų pasižadėji
mą visados remti musų orga-

k

J. P. VVAITCHES
LAWYER Liet«vy» Advokatą*

Dienomis Rociyj 514-516 * 
127 N. Dearborn St..

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava.

Te!.: Pullman 6377.

ir daugiau 
išreikštų savo . mintį 

suvažiavimo reikale.
—S. Naudžius.ę'

DR. S. BIEŽIS
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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 ,
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Telefcnas Boulevard 7042

•DR. C. Z, VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė;
\ arti 47-tos gatvės

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir.

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

Tel. Kenwood 5107

IR.'II. T. STRIKOL’IS
/ Lietuvis

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Arei

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

V

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118 •

DR. A. L. YUŠKA
PHYSięiAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted i4t.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2» iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Tel. Austin 0737

DR.MARYA
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažterinis kelias nuo 

' NEW YORKO iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažię- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoj u
(Sistership to S. S. Stockholm)

S. S. DROTTNINGHObM.
S. S. KUNGSHOLM Geg. 5; Birž. 

Balandžio 14; Geg. 12
S. S. STOCKHOLM April 26, May 

Trečios klesos kainos: 
iki HAMBURGO 3103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
ir MEMELĮ . $107.00

S\i damokgjimu $5.00 taksų 
rečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukam.
Nereikia Švedijos pa sporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

19

29

*
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir ,

Oxygen (“gesas”) ’
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, 111.

, ■„ - ... .i >

DR. 0. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPN1CKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted ^t.

Valandos 8—12 kasdien* ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residcnce Canal 2118

Rezidencijos tel. Van Buften 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 plot, 
7—8 vak. NedėliomiU 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimifl, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL-, 

OpUiMtrtat 
T«l. BOU Uvart «48T 

<t4» H. AsMaa4 An
K

¥
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NAUJIENOS.
The Litbvaniaa Daily N*w« 

eubliahed Daily txc«pt Suaday 
Che Lithuanian News Pub. Co., Ine.

by

Ir Ispanija 
pabunda.

Cditor P. Grigaiti*

* 1789 South Halsted Street
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8509

■ų Subscription Rate*:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered ai Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
ef Chicago, III., undar ths^act of 
March 2nd, 1879. Jr

Naujienos eina kasdien, ({skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefoną* i Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metama--------- --------------
Pusei metų ....—..... ..
Trim* mėnesiam*-----------
Dviem mėnesiam ....... .... .
Vienm mėnesiui---------------

Chicagoje per nešiotoju*: 
Viena kopija___________
Savaitei ------------------------ -

Mėnesiui_________
Suvienytos

paltu: 
Metam*......................... -
Pusei metų______________
Trims mėnesiams--------------
Dviem mėnesiam ----- --------
Vienam mėnesiui ____-------- — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: - 
(Atpiginta)

Mėtams   ——.—  — $8.00 
Pusei metų  »  -------------4.00
Trim* mėnesiams ____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymo.

|8.00
4.90
2.00

. 1.50
.75

18c 
75c 

se ValitijoM na Chicagoje

_ $7.00 
_ 3.50 
— 1.75
_ 1.25

Po rinkimų.

rinki-Chicagos1 mayoro 
muose laimėjo demokratai. 
Jįe ne tiktai pravedė savo 
žmogų Deverį į miesto ma
yoro vietą, bet ir gavo dau- 
giaus kaip du trečdaliu vie
tų miesto taryboj. Naujoji 
miesto administracija, vadi
nasi, galės be trukdymų vy
kinti savo programą.

Dabar piliečiai turės pro
gos pamatyt, kiek demokra
tams rupi pildyti savo paža
dus, kurie buvo duoti rinki
kams. Naujoji miesto admi
nistracija galėjo laimėti tik
tai pagelba darbininkų, nes 
darbininkai sudaro daugumą 
balsuotojų. Jiems pt Dever 
prižadėjo, kad gatvekariai 
buš paimti į miesto rankas. 
Pažiūrėsime, ar tas prižadas 
bus išpildytas.

Socialistų kandidatas, drg. 
Cunnea, gavo tiktai 40,000 
balsų. Tai yra nedaug, bet 
visgi beveik dvigubai dau- 
giaus, negu socialistų kandi
datas į mayorus gaudavo ki
tais metais. Reiškia, socia
listų partija sustiprėjo. Prie 
jos sustiprinimo daug prisi
dėjo Dėbso prakalbos.

Apie politinį gyvenimą 
Ispanijoje girdėt labai ma
žai, todėl ne vienas žmogus 
turėjo nusistebėti, perskai
tęs telegramą iš Madrido, 
kad tenai įvyko aštrus kri- 
zis. Ministerių kabinetas 
atsistatydino; rengiamasi 
paleisti parlamentą ir pa
skelbti naujus rinkimus.

Krizio priežastis yra susi
kirtimas tarpe valdžios ir 
katalikų bažnyčios. Dabar
tine Ispanijos valdžia yra 
sudaryta iš liberalų. Ji yra 
pasižadėjusi pravesti įstaty
mą apie bažnyčios atskyri
mą nuo valstybės. Bet to
kiam įstatymui griežtai 
priešinasi katalikų dvasiški- 
ja.

Ispanijos konstitucijos XI 
skyrius daro katalikų bažny
čią viešpataujančia, suteik
damas katalikų dvasiškij#i į- 
vairių privilegijų. Kuomet 
valdžia, atsižvelgdama į dau
gumos piliečių reikalavimą, 
ketino tą konstitucijos sky
rių pakeisti, tai sujudo visa 
juodoji armija ne tj ai Is
panijoje, bet J moję. Pa- 
pa įsakė savo agentams Is
panijoje protestuoti prieš to
kią “bedievybę”, ir Saragos- 
sos arkivyskupas paskelbė 
ultimatumą valdžiai, kad 
jeigu ji drįs kėsintis ant ka
talikų kunigų privilegijų, tai 
visiems tikintiemsienls bus į- 
sakyta ateinančiuose parla
mento rinkimuose balsuoti, 
po prakeikimo bausme, prieš 
valdžios šalininkus.

Visi/smonės Ispanijoje yra 

 

be gąlo sujudinti tuo arki

 

vyskupo ultimatumu, ir baž
nyčios atskyrimo klausimas 
dabar pasidarė taip asirus, 
kad artimoje ateityje jisai 
turės būt šiokiu ar tokiu bū
du išspręstas.

Išrodo tečiaus, kad juodo
ji Romos armija gaus pra
laimėti. Visi šviesesnieji 
žmonės Ispanijoje žino iš is
torijos, kiek jų šalį prikanki
no “šventoji” inkvizicija, ir 
jie neturi jokios užuojautos 
dabartiniems inkvizitorių į- 
pėdiniams. Progreso min
tis ir Ispanijoje ima viršų.į

špaltų straipsnį “Laisvėje” apie 
drg. K. Bielinį. Ir jisai, mat, 
užsimanė paleisti vieną kitą 
gniūžtę purvo Lietuvos socialde
mokratų atstovui.

Bet Kapusko ataka padarys 
tur-but labai menko įspūdžio į 
jo skaitytojus. Nes kokių gi 
nuodėmių jisai/suranda pas drg. 
Bielinį? Jeigu & tųitų tiesa visą, 
ką lietuviškų Komunistų lyderis 

akoja apie Bielinį (o Kapsu
li ir pameluot), tai nuo- 

visgi anaiptol ne
kas m
dėmės bii

3,/ngmu- • ••••VA.......

Apžvalga
“CNATLYV 18” KAPSUKĄ

Lietuviškas Lenino vietinin
kas, V. Kapsukas, rašo dviejų

TEFFI * Vertė K. Sėjikas.

PAVYDAS.
-----------
(Tęsinys)

—O.kokios rankos! Tokios mak^nios 
ir grakščios! Taip ir norisi jas bučiuoti. 
Ar netiesa? Aš pakviesiu ją ryto. Gerai?

—Gerai, gerai. Reikės akyliau įsižiū
rėti; jeigu jau ji tau taip^patinka.

Sekamą dieną vyras labai litidžiai žiu
rėjo į draugę ir nuolat bučiavo jos ran
kas, b Marė Ivanovna galvojo: “Taip!”

Dviem dienom praėjus, kai jis pasi
vėlino pietums, Marė Ivanovna prikandusi 
lupą tarė:

—Tu buvai pakrantėje ir vaikščiojai 
su ILizc\

-Ką-ą? * -
Meldžiu, nenuduok. Tu gerai žinai, 

kad ji tuo laiku vaikščioja pakrante. Žino
ma, tau labai malorni eiti su tokia gražia 
inoteria, į kurią visi žiufu. Tai, sakoma, 
esąs ypatingas jatismas.

Marės Ivanovuos vyras, žmogus dar 
Jaunas ir gyvybės pilnas, biskį susimąstų^

baisios.
Drg. Bielinis, girdi, jau se

nai esąs “menševikas”, bet kuo
met bolševikams pavyko pa
traukti savo pįfsėn beveik visus 
narius socialdėntibkratų organi
zacijoje, kurioje jisai veikė, tai 
jisai kurį laiką nebėgo nuo jų ir 
neskelbė jiems, atviros kovos. 
Taigi jisai esąs “veidmainis”.

Kitas drg. Bielinio “griekas” 
yra toks, kad jfeai, dirbdamas 
Rygos socialdemokratų komite
te, pakliuvo į valdžios rankas ir 
buvo nuteistas 4 metams į ka
torgą. . 
dūręs Sibiro 
“pelijo kokiam 
kampy, jokios gyvybes ženklo 
apie save nepaduodama^”.

Gerai. Sakysime, kad “pelytį 
yra nepagirtinas užsiėmimas* 
Bet, sugrįžęs-iš Sibiro, drg. K. 
Bielinis pasirodė esąs sveiko 
proto žmogus, nes jisai pasiliko 
ištikimas savo seniemsiems so- 
cialdemokratiniems principams. 
O kas pasidarė su “cnątlyvuoju” 
Kapsuku, kuriam Bielinio 
dorybės” neduoda rifmi 
ti?

Well — tą visi žino^ 
demokrato jisai pavirt 
nistu ir ant visų savo pi 
jų principų nusispiovė. Visuoti

 

no balsavimo teisę, spatidos ir 
žodžio laisvę, priešingumą tero
rui ir mirties bausmei — visa, 
už ką jisai pirma kovojo, dabar 
jisai mindžioja po kojų ir tar
nauja, kaipo apmokamas agen
tas tos valdžios, kuri aršiaus, 
negu caro budeliai, žudo socia
listus. ,

Drg. Bielinis pakliuvo į kator
gą, kaipo kovotojas prieš despo
tizmą, ir tokiu budu jisai pasili
ko, išėjęs iš katorgos. O p. Kap
sukas, atvirkščiai, iš kovotojo 
prieš despotizmą pavirto despo
tų tarnu.

Ir tas renegato šmotas, mė
ginęs su pagelba bolševikų ar
mijos sutremti visą Lietuvos 
kraštą, — drįsta kalbėti apie 
“cnatą”! L

Atlikęs katorgą ič atsi- 
ibiro ištrėmime, jisai

tautiečiai per tiek metų dar 
neįstengė užlaikyti vieno sa
vo. dienraščio. Jeigu mes 
šiandie turėtume savo dien
raštį ir šiuo Seimo rinkimų 
metų, išsiuntinėtume jo Lie
tuvos kokį desėtką tuksan- 
čių egzempliorių, tai tas at
stotų keletą agitatorių.” x
Bet jeigu “Vienybė” pati pris- 

sipažįla, kad ji ir jos “tautie
čiai” yra tokie ištižę, tai ko
kiam galui ji nuolatos šoka į 
akis socialistams.

Ilgą laiką ji vis kabinėdavo- 
si prie ‘'Naujienų”, kad jos esan
čios perdaug partyviškos. O 
paskutinĮiu laiku ji įsikando 
tauzyti, kad “Naujienos” sekan- 
ėios Hearsto laikraščius, kurie 
nesilaiko jokių principų, bet 
liktai stengiasi žaisti ant žmo
nių ūpo.

Nejaugi* ne gėda “Vienybės” 
redaktoriui šitaip šmeižti mu
sų dienraštį, kur per visą savo 
gyvaimo laiką ištikimai tarna
vo socializmo idėjos skleidi
mui, nekrypdamds nė į kairę, 
nė į dešinę?

Ąžuot prikaišiojęs principų 
stoką kitiems, p. Sirvydas ge
naus pasižiūrėtų į veidrodį. Juk 
niekas kitas nėra tiek kartų 
mainęs savo įsitikinmus, kaip 
jisai. Jisai kitąsyk buvo so
cialdemokratas, dagi oficialu io 
socialistų organo redaktorius; 
paskui jisai nukrypo j social- 
revoliucionierių pusę; paskui 
ėmė užtarti anaręhįstuojanėius 
elemtntus; paskui pasidarė vie
nas dešiniausiųjų ^nitininky ir 
net šusidrauga^fsu klerika
lais; pagalios, 
liaudininkus 
klerikalus.

pradėjo remti
ir

be jokio pasto
ju buvo jo reda- 

tai ji

Bet čia bene svariu snė morhę giau Seime rodytis jau nebe- 
linė dalyko pusė. Jeigu atsižvel- drįso, visuomet užleisdamas 
gti į Lietuvių meno rutulojimos vietą v i ce-m i n isterini kapito- 
istoriją, tai ir aklas , pastebės, nu i Papečkiui. Skaudu buvo to-

Ir tokiu 
vumo laikr 
guojamoji 
skelbė socializmą, tai pusiau 
anarchistinį radikalizmą, lai at
žagarei vijšką nacionalizmą, tai 
liberalizmą. Apie “Vienybės” 
principus pas žmones yra tokia 
nuomonė, kaip apie tą ubago- 
rimbą, kuris esti tai “lašinius 
teptas”, tai “po suolu mestas . 
Dėlto ji ir pritarimo neturi pla
tesnėse miniose. \

'tai Sibiro už-k-*.----------------------
padegėlis Kasmatė.

šienininku streikas Kaune
•/

ig-

social- 
komu- 
esnių-

TEGU PASIŽIŪRI Į SAVO 
VEIDĄ.

galo pikta, kad socialisfctj> laik
raščiams daug gerhoisekasi, 
negu jai. Ji jau apie trejetas 
metų, kaip stena, norėdama* pa
gimdyti dienraštį, bet nieko iš 
to neišeina.
juoja:

“Niekas
žmonijos
spauda.

Todėl vargšė de-

taip nėra svarbu 
gyvenime, kaip 
) vienok musų

t Dar vienas neregėtas, negir
dėtas skandalas Kaune: sustrei
kavo menininkai! Ir tai dar lo
kį metą, kada Klaipėda prijun
giama prie Lietuvos, kada vi
sa Lietuva vienu entuziazmu 
gyvena, kada neftralinėj zonoj 
tarpe Lietuvos ir L^nkų nauji 
debesys renkas, kada visa tauta 
naujų pajiegų intempimo kon- 
vulsivinio nervingumo metą 
gyvena!
‘ Tiesa, Kauno spaudoj šiam 
reikalui labai maža domės te
duodama, beveik jokio straips
nelio iš redakcijos suolų nėra 
pasirodę, bet čia už tylėjimą 
tenka duoti atsakomybės žodį 
ne Kaimiškiems redaktoriams, 
bet Kauno komendantui, kuris 
pataikaudamas šventųjų demo
kratų politikai savo spaudos 
persekiojimuose jokios gėdos, 
jokios sienos nepažįsta! Tuo la
biau, kad visas incidentas suri
štas su Krašto Apsaugos Mini
sterijos, ar, teisingiau pasakius, 
ministerio meškiška politika! 
Tačiau nors Kauno spauda, ko
mendanto letenos prislegia ty
li, tai nei kiek nesu mažina vi
sos skandalingos incidento reik
šmės, kuris ilgįpms metams už
dėjo tamsią-^Antspaudą ant lie
tuvių kultu 
rijos'lapų. Tai yr 
vaisius krikščiony 
reguliuojamos tvarkos, kui\ vy- 

 

r i a u sius teisės k r i t er i j us

gniaužtaMJkųmštis. .
Skandalas prasidėjo tuo, kad 
krašto apsaugos ministeris nu
sprendė, kad jo iki šiol gyvena
mas butas jam netinkąs, ir kad 
jis turi naują butą gauti. Ir 
jam patiko butas, kuriame gy
veno du dailininkai. Vienas jų 
— Kajetonas Šklėrius, žinomas paieškoti!

senas ‘Lietuvių visuomenės vei
kėjas, vienių* geriausių ir ga
biausių lietuvių dailininkų, 
kaipo akvarelininkas — lietu
vių tarpe sau lygaus neturintis, 
vienas lietuvių meno korifėjus, 
vienas įžymiausių įlieluvių 
skulptorių. Kitas dailininkas — 
architektūros profesorius Son
gaila, buvęs profesorius Petra
pilio Dailės Akademijoj ir da
bar užimąs katedrą architektū
ros Lietuvos Universitete. Da
bar Šklėrius be to dar buvo 
profesorius Kaunę lietuvių me
no mokykloj, esančioj švietimo 
ministerijos žinioj. Vadinas 
ir vienas, ir kitas aukštas daili
ninkas buvo Lietuvos valstybės 
valdininkai, užimantys aukštas 
atsakomi n gas vielas. Einant 
Lietuvos butų sekvestro karo 
reikalams jstatyiiiii, valdininkų 
butas negali būti sekvestruotas 
be tų valdininkų sutikimo. Del 
šių dailininkų buLo-^ sekvestro 
ne tik jie nėra sutikimo davę, 
bet tokio sutikimo ųiekas nėra

kad menininkų žygius perse
kiojo ne tik rustus vargas, juos 
į kapus pitoną laiko nuvalyda
mas, bet kad tas vargas turėjo 
sau uolų talkininką krikščioniš
kos 'lietuvių-Valdžios asmeny. 
Reikia tiktai stebėtis tuo cinin
gu atkaklumu, kuriuo valdžia 
meninkų žygius persekiojo, ku
riuo skaisčiausiais menininkų 
sumanymais ir idejilgiausio
mis paslaugomis buvo pasijuo
kiama! Ir jeigu lietuvių meno 
srityje vistiktai daug padaryta, 
jeigu dabar švietimo ministeri
jos žinioj randas ir operos, ir 
dramos teatrai, ir įvairios mė
lio mokyklos, tai reikia pabrė
žti, kad. valdžia be trukdymo 
darbų, toms įstaigoms įsisteig
ti pagelbėti nėrii/ nei piršto pa
judinusi. Menininkai, kęsdami 
sunkiantį vargą, gyvendami ne
žmoniškomis sąlygomis, vis 
tiktai ėio, dirbo, aukojo save, 
ir laiką; Jr iegas. Jeigu kurie 
jų turėjo gyvenimui ne kokį 
urvą ar skylę, o kiek parankes
nį darbui butą — tai tik reta 
retenybe, reta išimtis. Tokią 
išimtį kaip tik sudarė du virš- 
minėti dailininkai. Ir valdžia, 
vietoj lietuvių kultūros kūrėjus 
parėmus, pasireiškė savo “galy
bėj” |niek ilgiausi u budu. Bet 
tai dar ne viskas; čia reikia 
konstantuoti dar viena karak- 
teringa aplinkybė. Dabartinis 
Galvanausko ministerių kabi
netas yra jau senai atsistatydi
nęs, ir jei ne šiandie, tai rytoj 
bus sudarytas naujas Kabinetas 
ir dabartiniai ministeriai turės 
laukan eiti. Tiesa, itZrliją kabi
netą sudaryti bus pavesta lic- 
rods tam pačiam Galvanauskui 
ir daugelis senųjų ministerių 
turbūt pasiliks, bet jų tarpe Lik
ti berods beturėjo maža vilties 
dabartinis krašto apsaugos mi- 
nisteris majoras Sližys. Reikia 
atsiminti Galvanausko kabine
tų sąstatą. Jis *wekuomct į ka
binetą nepakvies jokio žmo
gaus, kuris turėtų kokį nors 
savo nusistatymą, kuris nors 
noro turėtų savo iniciątivą- pa-

kį Krašto apsaugos • minislerį 
turėti, bet lietuvių laikraščiuo
se apie lai rašyti nevalia, Sei
me apie tai kalbama prie už
darų durų! Ir jeigu ta ministe
rija laikės, tai tik dėlei suma
numo ir energijos viceministe- 
rio. Ir dabar majoras Sližys 
bene netekęs vilties bepalikti 
ministerių, sumanė nors tokiu 
budu - palikti Lietuvos istorijoj 
savo “garbingo” ministerjavi
nio atmintį, ii’ dar materialiniai 
pasipelnyti!

(Bus daugiau)

Įvairenybės
Kiek knygų yra pasaulyj.

Nuo 15-to amžiaus, kada 
Jonas Gutenbergas išrado kny
goms spausdinti būdą, įvairiuo
se kraštuose įvairiomis kalbo
mis yra atspausdinta, spaudos 
leidinių begalinė daugybė. Da
bar ne tik perskaityti, bet ir 
suskaityti \ Visas ik-i šiol išleis
tas knygas negalima. Buvo 
mokslininkų, kurie mėgino vi
sus visų kraštų ir kalbų spau
dos leidinius suskaityti, bet jų 
triūsas nuėjo niekais. Vienas 
anglų knygininkas vis tik maž
daug apskaitė visus spaudos 
leidinius. Jol apskaitymu, viso
se pasaulio šalyse visomis kal
bomis esą atspausdinta iki šiol 
apie 16,000,000'įvairių spaudos 
leidinių — knygų, knygelių, 
brošiūrų'ir kit., neskaitant laik- 
naščių. To knygyninko nuomo
ne, iš los daugybės spaudos lei
dinių tik apie 25,000 knygų 
reikėtų saugoti, ir nuo to žmo
nijos žinynas neturėtų jokios 
žalos (iškados). Taigi, tad su
darytum biblioteką iš naudin
giausių kurinių, tai tokioje bib
liotekoje turėtų būt surinkta iš 
visų tautų literatūrų apie 25,- 
000 knygų!

vystymos isto- 
tiklai 
mals

su-

dailininkai tapo išmesti komen
danto ir policijos a pagalba į 
gatvę. Seniau rusai sakydavo 
“duraku zakon • iij.pisan” — 
kvailiui įstatymo nėra. Dabar 
pasirodo, kad ne i ik kvailiui, 
(bl't ir Lietuvos demokratinės 
respublikos krašto apsaugos m i 
nisteriui.— įstatymai nerašyti! 
Jeigu jau ministeriai taip elgias 
su įstatymais, tai kas besakyti 
apie smulkiąsias žiurkes, kurių 
tiesioginė pareiga yra ministe- 
rius sekli! Puikios Lietuvos tei
sės gyvenimo perspektiv^s!

Taip atrodo juridinė klausi
mo pusė, kuriai net barbarų 
šaly tektų gerokai pa vyzdžio

reikšti savo politikai varyti. 
Galvanauskas visuomet pasi
renka kabinetui tokius narius, 
kurie jokio® valios neturi, kurie 
lik teįstengia aklai- Galvanaus
ko užuogaidas vykinti. Vaduo- 
janties tokiais principais minis
terių kabineto sudarymui kar
tais tenka pasikviesti žmonių, 
ne lik aklai pasiryžusių sulyg 
kapelmeisterio dūdos šokti, bet 
ir visai lepšių, kurie apie savo 
ministerijos darbus jokio su
pratimo neturi. Prie tokių ne
pagydomų ištižėlių skaičiaus 
priklausė ir majoras Sližys, sa
vo pareigas suvesdamas iki iš
kabos minimumo. Jau tik da- 
bartmiam-kabinetui susidarius 
jis buvo bandęs kartą atsaki
nėti Seime į jjaklausimus, bet 
atsakinėjo taip nevykusiai, ir 
opozici j os (soči aldemok ratų) 
buvo tiek pajuoktas, kad dau-

Del auky klaipėdiečiams
Vyriausias Mažosios Lietu

vos Gelbėjimo Komitetas prašo 
mus paskelbti visuomenės ži
niai sekinta:

Pranešimas visuomenei.
Kad geriau butų galima su

žinoti, kokiems tikslams suvar
tojamos klaipėdiečiams renka
mos aukos, V. M. L. Gelbėji
mo Komitetas praneša visų ko
mitetų ir aukotojų žiniai siųs
ti visas šias aukas tie į 
Vyr. Maž. Liet. GelbčjimoJ^o- 
miteto Klaipėdoje (Memel), iš 
kur jos bus atiduodamos ata
tinkamoms vietoms ir įstai
goms.
Klaipėda, 1923 m. Kovo 6 d.

Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo 
Komitetas:

Pirm. J. Lėbartas, 
, Sekr. M. šlaža.

Mąs|fe jis dvi dieni, o trečiąją, atlikęs tar- 
nyjžb pasisamdė vežėją ir nuvyko į. pak
rantę. Ten jis surado savo ižmouos draugę 
in palydėjo ją namo.

—<Tu, žinoma, pakvietei ją teatran?— 
paklausė Marė Ivanovna, pildama jam at
vėsusią zupę.

Vyras tik patraukė pečius, — jam ta
tai ir į galvą neatėjo!

Bet kelioms dienoms prabėgus jis ati
taisė savo klaidą ir nusivedė žmonos drau
gę į “farsą.”

Ant rytojaus Marė Ivanovna paklausė 
j°:

—Kur jus vakarieniavote?
Jis tylėjo. Jam sarmata buvo prisi

pažinti, kad jis nedasiprotėjo pakviesti 
moterį į restoraną.

—-Aš klausiu jūsų, kur jus vakar šu 
ja vakarieniavote? — piktai kalbėjo Marė 
Ivanovna ir nesulaukdama atsakymo iš
ėjo, trenkdama durimis.

Visą savaitė ji nepratarė į vyrą nū 
žodį.

Nelaimingas vyras labai kankinosi. 
Jis jau spėjo su drauge atlankyti restora
ną, bet nežinojo, kas jam toliau daryti. Be 
žmonos patarimų jis buvo kaip be rankų.

—Kas man daryli! Kas man daryti! 
Negalima juk vis vaikščioti ir vakarieniau
ti. Įkirės. \

Septintą dieną žmona su panieka ta
rė:

—Ko jus šiandien namie? Tokis gra
žus oras. Vežkite ją į parką. Bučiuokitės 
po kiekvienu krumu! Jus gal manote, kad 
aš nežinau, kur jus važinėjote? Cha-cha!

Vyras pasitvėrė apsiaulalą ir .linksmai 
išbėgo gatvėn. Dabar, ačiū Dievui, lis ži
nojo kas jam daryti. ' /

Savaitei (praėjus žmona pakabino lan
ge iškabą.

—Jei jau nuo rudens nusprendėte 
gyventi krūvoje, — iridžiai pasiaiškino ji, 
— lai aš noriu laiku išnuomoti kambarį. 
Man vienai tiek kambarių nereikia.

Vyras atsiduso ir nuvyko int draugę. 
Jo nusistebėjimui, toji išklausė jį labai šal
tai ir tarytum nesuprato, ko jis nori.

—-Aš matau, — tarė ji, — kad jus 
priduoda te perdaug rimtos reikšmės musų 
mažam flirtui. Geriau persiskirkiva.

Jis ne kiek nenusiminė, o tik susinfai- 
šc ir sugrįžo int žmoną, kad gavus tolimes
nių nurodymų. »

Ji nenorėjo jo^ nė klausyti.

—Aš viską žinau! Viską! Jus turite 
mažai pinigų ir norite, kad aš aprūpinčiau 
jūsų naująją šeimyną!

Jis taip priprato klausyti jos patarimų 
savo meiliškuose reikaluose, jog nesuziniai 
pakartojo:

—Reikalauju! Reikalauju!
Ji ėmė verkti.
— Dabar jus pulsite mane kmnščio- 

mis!... Uiž tąi, kad aš... nepąnoresiu-u-u!
—Niekše! T— suniko jis ir pašokęs 

ėmė purtyti ją už pačių. — Niekše! Aprū
pink mus visųsj Tuoj .aprūpink mus vi
sus !

Drauge buvo labai nustebinta, kai su
žinojo, jog jos vardu nežinomas asmuo 
padėjo į banką pinigų.

Int Marę Ivanovną jinai daugiau nebe
ateidavo. Pati Marė Ivanovna nuo pergy
ventų audrų sunyko ir nebegalėjo užsiimi
nėti savo vyro reikalais.

Greit abu nusfraipino ir nutarė, jog 
aitros viesulą, kuri beveik nesunaikino šei- . . .myniių gyvenimą, jiemdviem gąn pigiai 
atsiėjo.

Pavydas — visai blogas dalyka^ Blo
ga tada, kai ‘mylimas žmogus yra nužu
domus, bet mė kiek negeriau, kai tas žmo
gus hpsiveda su konkurente dėka pavydui.

Ir jeigu pas mus bus sukurta ligoninė 
pavyduolių gydymui, tai aš Tiuo širdies pa
linkėsiu kuogeriausio pasisekimo.

(GALASy

t Sulig žurleviecjti.
* *

A .
Aš vienas vis...

O tu eini pro šalį.. .
Ne man aukuoji žvilgsnius įr skambų 

juoką...
Juk tu žinai, kad myliu aš tave, 
kad be tavos ramybės negandu!...

. O / 
r Aš vienas vis...

O laikas greitai lekia...
Ir dienos, savaites ir metai;.. •
Aš laimę, vien sapnė matau, 
o tikrumoj — sapnai vieni...

Aš vienas vis...
Ir greitai juriose likimo 

pranyjes siūbuojantis laivelis... 
Iš skausmo aido paskutinio 
suprasi, kaip aš vierfs buvau...

K Pr. Būdvytis. <
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Laisvos Jaunuomenės Vyrų 
choro koncertas nusisekė ne
blogai.—A. Kvederui vadovau
jant tas croras gali likti ge

riausiu vyrip-choru.

L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 8 d., 10 vai. ryto, 
3950 So. Rockwell St. V. Jasmanto 
name ant pirmo aukšto. Visi draugai 
privalote atsilankyti, nes turime daug 
svarbių i'eilcalvi. ’ bus dalina
mos knygos, kūnas Sąjunga prisiuntė 
nariams. Knygos randasi pas orga
nizatorių. Nauji nariai, norinti įstoti 
kuoptai nesivėluokite.

— Organizatorius.

Iškilmingas pokilis, pagerbimui p 
D. Šleževicčienės ir p. V. Vencienės, 

— - - -....... ) 8
va- 

ogramu ir šokiais. Norm
inti prašome rezervuoti bi-

Universal Štate Banke,

Linksmas Velykų Koncertas

Iš “Birutės’’
Siunčiama 10,000 laiškų. — 

Pakviesta artistas iš New 
Yorko. — S. L. A. sekreto
re atvažiuoja “Bailaus Dak- 

taro” pamatyti.

tokio 
kas-Balandžio 1 d. Meldažio sve

tainėje įvyko (Laisvos Jaunuo
menės Vyrų choro koncertas. 
Nors choras kažkuriam laikui 
buvo pakrikęs ir tik nesenai 
liko išnaujo atgajvintas, bet 
išviso jis pasirodė gan gerai. ■ 
Jis tikrai vertas ptkmjmno, kad ( 
tokiu trumpu laiku Nuspėjo 
tiek daug padaryti.^ tikrai gerai atlošti Karlo

Koncertas prasidėjo su Pa
silsėti dar ne laikas”, “I^aik^ų 
ir “Jeigu laisvę myli”. Neži
nia kieno žodžiai, bet muzika 
toms dainoms parašė pats cho
ro vedėjas p. A. Kvedaras. Tai 
tik pirmu kartu teko girdėti p. 
Kvedaro sukompoziiotas dai
nas. Reikia bet kelis kartus 
girdėti jas pirm negu galima 
jas tinkamai įvertinti. Vienok 
kas liečiasi jų išpildymo, tai 
choras gan gerai tatai atliko. 
Tiesa, lygsavros balsuose ne

buvo: pirmieji ir antrieji teiyt „
Vai silpnoki, bet basai ir bari
tonai i’isai* geri.

Po choro sekė p. Julė Šir
va itė. Paprastas daineles ji gal 
gerai dąiųuotų, bet bėda buvo 
tame, lęad ji pasirinku dainuo
ti tai, kas jos balsui netinka. 
Ir žinoma, sudainavo neperge
riausiai. čia kaltė*krinta ir ąnt 
mokytojaus, kuris leido jai 
dainuoti tokias dainas, kurių 
ji dar negali tinkamai išpildy-

Ne tik bridgeportiečiai, ne 
tik chicagiečiai, ne tik Chica
gos apielinkių lietuviai, bet ir 
lietuviai kitų Amerikos

Imiesčių įdomauja “Bailiu Dak
taru”. Kodėl? Dėlto, kad 
šaunaus perstatymo nėra
dien arba kas nedėlią ir dėlto, 
kad iki šiol nė viena Ameri
kos lietuvių dailės organizaci
jų dar nedrįso pakelti tokias, 
išlaidas, kokias pastatymas ši
to veikalo “Birutei” atneš, y 

^Birutė” negalėjo iCliicagoj 
rasti tinkamo tenoro, kuris pa

v

A Sofija Juškaite butų bu- 
vus visai gera: jos balsi ūkas 
gražus, dikcija girna gera, tik-., 
ji perdaug jau n'eahph scenoje. 
Jai hęįkia pasiiiuosuoti nuo to 
nedatek-Uaus.

to rolę “Bailiam Daktare”. Ji 
^)uvo priversta kviesti talentų 

iš svetimų miestų, ir nors tas 
jai iškaščius padidino, bet “Bi
rulė”, norėdama, išlaikyti ar
tistišką toną šio veikalo persta
tyme, ir užganėdinti publiką 
turėjo kviesti tenorų p. Anta
nų B. Arlauskų net iš Brook- 
lyno, New York, sulošti Kar- 
losų. Jeigu reikalinga j ieškoti 
artistikų talentų svetimuose 

; miestuose, tai “Birutė” nori 
surasti ir publikos iš kitur.

Tuo tikslu šeštadieni “Biru
tė” išsiųs 10,000 laiškų, kurie 
praneš 10,000 lietuvių ne tik 
(Jiicagoj, bet ir< muose 
čiams 
lybes

Jau gitdėjome, 
cialiai, kad žymi ypata, p-lė P. 
Jurgelititė, S. L. A. sekr., ku
ri dabar turėjo važiuoti su rei
kalais į Chicagų, atidėjo kelio
nę iki paskutinės balandžio sa
vaitės, idant galėtų pribūti 
ChiCagon btrfa'vulžio 29 d., ka
da “Birut#” stįMo “Bailų I>ak-

visuose arti
nuosiuose gyvenan- 

apie gražumus ir ypa- 
‘Bailaus Daktaro”.

nors neofi-

PASTABA: Lietuvių kolioni- 
jos, arti Chicago, |kuriuos no

 

rėtų išgirsti prakalbų tų įžy
mių lietuvių inotj/i veikėjų iš 

  

Lietuvos, teiksis / susirašyti su 
Chicagos BendroUComiteto sek- 
retoiūuui dėdei 
rimo ir aptarimo) kitų dalykų.

Iš jau suteikt 
žinių, visi gerai iino su kokia 
misija šiuos gerbiamos vieš
nios atvyko Amerikon, ir da
bar aplanko visas įžymesnies 
lietuvių kolonijas. Misija tų 
viešnių, — tai lietuvių gyve
nime yra viena svarbiausių ir 
maloniausių. Ji reiškia lietu
vių tautos brolybę.

Gerbiamos viešnios atvyko 
Amerikon ne, su sayirts' asme- 
niškaiš reikalais; ne su poli
tinių partijų reikalais; ne su 
kokio no!rs btįzpio reikalais. 
Atvyko jos Čionai kaipo reiš- 
kėjos to Krikščioniško obal- 
sio: “Mylėk artimų savo, kaip 
pats save!” Atvyko jos čionai 
kaipo pildytojas tų krikščioniš
kų prisakymų kas link’sielos 
ir kas link kunp, -kurie skati
na žmoniją alkanų pavalgydin
ti, nuogą pridengti, nusilpnė- 
jusią dvasią sustiprinti. Jos at
vyko čionai, kaipo pildytojas 
Kristaus pamoikinimų žmoniš
kai žmonėms gyventi. Ir jos, 
ne tuščiais žodžiais tą Kris
taus mokslą gyvenimo^ vykdi- 
na, bet darbais, nes jos vižlai- 
ko savo globoje Priegliųdą 
Našlaičiams, kurioje sutelkia 
jiems nelaimingiems vaikams, 
— kuriems, mirtis kovoje už 
Lietuvos laisvę atėmė tėvus,

iex\os pusky-

Išeina p. Slėgis. > Jau senai 
bebuvau jį girdėjęs dainuojant 
Reikia pripažinti, kad p. S to-' 
gis sparčiai progresuoja: jjojo 
užsi la^kymas scenoje gerus,! 
daipfioja jis su jausmu ir ne^ 
befarsuoja taip, kaip
darydavo. “Du .grciuladiefiai 
išėjo ytin gerai. Be to, 
dainavo vieną liaudies 
“Vai putė, putė”.

pirma

jis su-
dalną

“Birutę/ pataria 
kalno sdu 
“Bailiam 
do, kad pritruks tikietų. Ti
kietus bus galima gauti “Nąu- 
jienuose” ir visuose “NaujiV 
5ą” skyriuose, Universal State 

anke ir Kulio aptiekeje.
‘-Bailus Daktaras” bus sta

tomas sekmadienį, balandžio 
29 d., 8 vai. vakare, Aryan 
Grotto Temple teatre, prie 8tli 
St. ir Wabash Avenue.

visiems iš- 
rezervuoti tikietus 

Daktarui”, nes atro-

P.

kaitės dučtaš. P-įė širvaitė tū
li 'stųfrų balsų ir kadangi ji dai
navo pirmuoju balsu, tai p-les 
Juškaitės beveik nesigirdėjo. 
Čia irgi mokytojaus klaida: jei- 
jgu\Jnškaitė butų pirmuoju bal
su dainavusi, lai duetas, rei
kia manyti, butų išėjęs gerai.

Pasirodė vyrų kvartetas. 
Balsai geri, bet išviso kvarte
tui dar reikia pasilavinti, nes 
reikiamos harmonijos nebuvo.

Pasirodžius “Norai” (p-niai 
Gugienei), svetainėje užvięšpa- 
vo tyla — visi lauke, ko ai. 

 

Nora pasisakė dainuosiįantV ro
mansų, nenugirdau ti ieno 
sukomponuotų. Ji į datavi

 

mų tiek jausmo įdėjo, j(/g dai- 

 

>s liūdnumas paveikė ir pub- 
ę, nežiūrint to, kad ji buvo 

linksmame velykiniame 
upe. Bet tas ūpas greit praėjo, 
<iiomet Nora ėmė dainuoti “Ži
nau aš daina vienų”. Jai akom- 

onavo p. J. Byanskas, kuris 
avo užduotį tikrai gerai atli- 
o.

Gerbiamu viešnių domo

niškų išauklėjimų.

Tokių nelaimingų našlaičių 
randasi Lietuvoje šimtai, ir tų 
moterų rupesniu yra sukelti 
tautoje tokių prakilnių dvasių, 
kad visuomenė suteiktų Naš
laičių Prieglaudomis tokių iš
galę, kad j6je kiekvienas ne
laimingas kūdikis galėtų ras
ti dorą prieglaudą, kad visuo
menė užimtų vietų mirusių tė
vų. Sukėlimas tokio jausmo 
yra ištikrųjų prakilni misija. 
Ir kaip jos tokį jausmą suge
ba* sukelti, išgirsime iš jų pra
kalbų.

Puota Great Northern Kote
ly suteiks progos chicagiečiams 
arčiau asmeniškai susipažint 
su toms gerbiamoms viešnioms 
iš Lietuvos, kurios . deda tiek 
triūso brolybės idėjai. Todėl, 
iki pasimatymo Great North
ern Hotely, bal. 8, 6 vai. va
karo. Programas bus puikus. 
Muzika ir garsus kalbėtojai. 
Be to bus progos ir pasilink
sminti — pažaisti ir pasišok

moksleivių (baigė mokslus ir 
išvažinėjo į įvairias kolonijas 
savo reikalais. t Kuopoje pasili
ko tik keletas* jaunų mokslei
vių. Likusieji neužteko nė lė
šų apmokėti “M. K.” redakto
riui, ne kam ,į rąžyti.

Ačiu, “Naujienoms”, jos šulei- 
ke užtektinai vietos mokslei
vių organui, bet kad nebuvo 
galima toliau pasinaudoti ta 
proga* “Moksleivių Keliai” pa
liovė ėję .ir kuopa likvidavo-; 
si. .Kuopa gal ir butų gyvavu
si, J)et čia reikia atsiminti vie
ną' dalyką. Valparaiso moks-, 
leiviai, nežiūrint kur jie ne-, 
išsiklaidytų, bet rudenį vėį vi
sli randasi krūvoj. Chicagoje 
atbulai. Taigi ir L. M. S. A. 
Linos kuopos narių rudenį 
jau nebebuvo galima sužvejo
ti. Aš, kaipo kp. sekretorius 
rašiau daug laiškų užkviesda- 
mas vėl prie darbo, bet pasek
mes buvo veltos.

Tiesa, • yra sunjku mokslei
viams ką .nors veikti visuo
menės labui, kai reikia tuo 

ipąčiu laiku ir pragyvenimą pa
sidaryti. Dirbti visuomenei ir 
dirbti, kad apsimokėjus mok
slą, tai reiškia 'skriausti save. 
Mokykla darbo visada duoda 
daugiau, negu’ mokinys įsten
gia jį atlikti. Bet moksleiviams 
bendradarbauti savo organui 
yra labai naudinga ir nė Liek 
nėra skriaudos ir gaišatės dėl 
mokslo. Yra moksleivių, ku
riuos ir giminės paremia, tie 
jau ir daugiau gali pasidar
buoti.

L. M. S. A. 1-mos kuopos 
(centro) valdyba susidėjo iš 
$ių narių: Pirmininkas-redak- 
torius, P. Luomanas, sekr. M. 
Šileikis ir ižd. K. Augustinavi- 
čius. patys Valdybos na
riai ėjo ir vykinamojo komi
teto pareigas.

Pas mane randasi dar 
sos knygos, dokumentai ir 
rių sąrašai. Reikalui esant
liu tatai pavesti naujai L. M 
S. A. 2-rai kuopai.

— Stud. M. Šileikis.

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

ar Kviečia.

1. Luf^yettc 4228
Plnmbiiig, Heating

Kaipo lietuvis, li^tudams visados 
pataniauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3228 W. 88th Chicaio. UI

vi-
na-
ga-

Arti Babravičius šian

Paskilbęs 'lietuvių artistas 
dainininkas Juozas Babravi
čius, apie kurio atvykimų Ame
rikon jau buvo minėta “Nau
jienose” (kovo 27 d. liediny), 
vakar pranešė mums telegrafu 
iš Ne)w Yorko, kad šiandie jis 
jau busiąs Chicagoj.

GRAŽI DOVANA DRG. 
BIEIANIUI.

’aba&ai sudainavo . 
is vedamas “Pirmyn” 

miš£ujjr<chopas. Dainavo ne-
nors “Vakarine daina” 

galėjo išeiti švelniau.

progranio buvo šokiai. 
Publikos prisirinko nemažai ir 
jaunimas gražiai linksminosi.

Po p. A. Kvedaro disciplina 
galima tikėtis, kad choras pro
gresuos. Tai labai pageidauja
ma, nes geras vyrų choras yra 
reikalingas Chicagoje!;

torijos Vencieiies
ršruias

6.

— J. J. Hertmanavičius,
Sekretorius, 

3133 Emerald Avė 
Chicago, III.

Yards 1311. *

Sočia Idemok ratų

Bal.
Koiiiitetas\r Drąugai.

Bal. 8. GreaNNorthern Mot
ei, Crystai Roon 
vai, vak.

Bal. 10. Cicero, 
vių Liuosybės SvettHnėj, 7:30 
vai. vakaro.

• Bal. 11. Bridgeport, Mildos 
Svetainėj

įsitikimas Stotyje,

puola. 6

Bal. 14.

2 lubos, 7:30 vai.

Town of Lake, J. 
vetainėj, 7:30 vai.

vak.
Bal. 17/ Halsted Inst. Churcb 

Auditoriinn, 1935 S. Halsted 
S t., 7:30 v. v.

Bal. 18. Cicero,
L i uosy bes S vet a i i įėj, 
nė, 7:30 v. v.

Bal. 20. Koselųnd, UI., Stru- 
milo Svetainėj, 7:30 v. v.

Bal
Bažnyčios Svet.

III., Liet 
vakario-

Rockford, 111., N. 
prie Island 

Avė., 7:30 vai. vak.
Bal. 22. North Side, Liuosy- 

bės Svetainėj, 1822 W. Waban- 
sia Avė., 2:30 po piety.

Bal. 26. West Side, Melda
žio Svetainėje 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Au
ditorium, 7:30 va), vakaro.

Bal. 
rutės”

—Ten buvęs, f Bal.

29. Aryan Grotto, (“Bi- 
operetė).
30. Išleistu vės.

Lietuviu Mokslefriy Susi 
vienijimo reikalu

Kodėl Chicagoje iškriko mok
sleivių kuopa.

yra 
(Lu- 
744 

laik-

Town of Lake. — Draugystės 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv, tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengtai.

Bridgeport. — Draugystė Teisybes 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, balandžio 8, 1 vai. 
po pietų Mark White Sųuare svet. 29 
ir So. Halsted gat Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
reikalų apsvarstymui, bus rinkimas 
darbininkų baliui, kuris bus balandžio 
22, Mildos svet., 3142 So. Halsted 
gat. Taipgi neatsilankiusieji nariai- 
rės į balių turės užsimokėti už tikie- 
tą, taip yra nuta/ta. — Raštininkas.

Draugystės Lietuvos Karaliaus Min- 
daugio mėnesinis! susirinkimas įvyks 
penktadienį balandžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai atsilankykit 

•laiku, nes daug svarbių reikalų, atsi
vesk it savo draugus, įstojimas bUs dy
kai ikį 35 metų amžiaus. p

' — A. Varnelis, sekr<

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d. penktadienį lygiai 
kaip 8 vai. vak., Naujient) name, 1739 
So.\ Halsted St. Draugai kviečiami 
pribūti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų.

— Org. J. J. Auryla.

West Side. -r- S. L. A. 109 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 6 d., 1923 m., M. Mel,- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti susirinkiman ir atsivesti nau
jų narij prisirašyti. • — Valdyba.

L. R. ž. P. ir P. K. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, balandžio 
5 d., 7:30 v. v. Meldžiame visų narių 
atsilankyti paskirtu laiku Liuosybės 
svetainėn, 1822 Wabansia AVo. ♦

— Valdyba.

įvyks nedalioje, balandžio (April) 
Great Nor hem viešbuty, 6:30 vai. 
kare su pi 
tieji dalyv 
lietus ne yfcliau pėtnyčios, april 6, pas 
S. Valančių, 
Phone Boųlevard .0700.
Rengia Ch.L.N.Š. Bendras Komitetas.

1 Dr-stės Palaimintos Lietuvos, mene; 
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
balandžio 8 d., 1 vai. po pietų, papra
stoje svetainėj. Norintiems įstoti j 
musų draugystę dabar gera proga, 
ries įstojimas laikinai atpigintas.

— Raštininkas,.,..

Laisvamanių vakaro, “šventoji nak
tis” įvyksta sekmadienį balandžio 8, 
M. Meldažio svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Daug įvairumų, daug 
juoko šiame vakare. Visus kviečia 
atsilankyti. f

L. L. F. 1 kp. Komitetas.

INTERNACIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY.

One Broadway, New York.
Nesenai gauta telegrama iš Inter

national Mercantile Marine Company 
apie atplaukimą naujo Red Star lini
jos laivo Belgeland, 27,200 tonų. Bel- 
geland didžiausias laibas kuris pra- 

LGJv v^ie. sukėlė di- 
Jis plaukios tarpe 

Cherbourg, 
Antvverpo ,sykiu patarnaus su laivais 
Laplanu, St. Paul ir Zeeland ir pir
mu sykiu atplauks į New Yorką ba
landžio 18 d.

Įrengimas ant Belęelando 3 klesos 
pasažieriams yra tiesiog pastebėtinas 
ir suteikia pasažieriams geriausių pa
togumų.

national Mercantile Marine Company

jos laivo Belgeland, 27,200 tonų. Bel- 
geland didžiausias lafvas 
dėįo plaukioti Scholdt up* 
dėlę sensaciją. 7’ 
New Yorko, Plymouth’o,

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome .jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
Liujj jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainotaisį 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 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis 
PLUMBERIO IR APŠILDYMO i

ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee Av.,,461 N. Halsted St. 

Telephone Haymarket 1018

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketM^tgais ir 
subatomis vakarais. Nedėi tomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavimas, Plauki) šūkavimas ir 
dažymas. Gelumbių Kolegijos metodu. 
Manicurin£. 4631 So. Ashland Avė.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
SEIMYN05 SVEIKATA.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas bus ketvirtadie- 
nyj, bal. 5 d., 7:30 v. v., Naujienų na
me. Senieji ir naujieji centralinio ko
miteto nariai prašomi susirinkti. Yra 
labai svarbus reikalas.

. — Sekr. A. Grebelis.

Bendras susirinkimas L. S. S. Vėli 
Rajono Centralinio Komiteto, L. D. h. 
D. Chicagos RajdYio Komiteto ir Liet. 
Soc. Jaunuomenes Lygos Valdybos 
įvyks ketvirtadieny, balandžio 5 d., 8 
v. vak., Naujienų name. Visų pami
nėtų organizacijų valdybų nariai pra
šomi atvykti pasitarti svarbiais reika
lais.

A^tTsepfislyjs Mosite

5EVERA 5

p

Varioįdnias qlio qiežLi, išberinjdi 
. ir lęiiol^iu odiųės li^os.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu, kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegųną, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai;
DR. SERNRR» ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliotais nuo 10 iki 1.
Tol. Yards 0632

— L.D.L.D. Chicagos Rajono SekrčJ 
K. Baronas.

Bridgeport. — Ilinois Lietuvių Pa
ščiuos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 7 dieną, 8 v. vakare 
paprastoje svetainėje, 3301 S. Mor
gan gatvė. Visi kliubiečiai malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

— A. J. Lazauskas, rašt.

Balto Dobilo Kliubo nariams arba 
bonų savininkams nuošiipčiai bus iš
mokami balandžio 5 d., 7:30 vai. vak., 
Kliubo svetainėje, 4558 S. Ma.rshfield 
Avė. Turintys bonų malonėkite atsi
nešti bonų kuponus ir atsiimti savo 
nuošimčius. Kas neateis, tas turės 
laukti kitų metų.

— Firj. rašt. V. šarka.

Chicagos Liet. Draug. S'av. Paš. mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 8 
d., 2 vai. po pietų, lenkų svetainėje, 
1315 N. Ashland Avė. Viši nariai 
malonėkite atsilankyti; yra svarbių 
reikalų. — Sekr. A. Lungevič.

s
KAINA 50c

t^ldbsŲie p<js dptTe^ombs

W. F. SEVERĄ CO.
t CEDAR RAPIOS, IOWA

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
riarytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbažonklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

Gal jums reikalingi 
akmiai

J^Ką tik “Naujienose” paste
bėjau žinutę, jog atgaivinta 
Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimo 2 kuopa Cliicagoje. Ro
dosi pirma nebuvo Chicagųjė 
L. M. S. A. 2 kp. Šiame daly
ke matau reikalo pridėti sa
vo dvylekį. Gal nevisiems yra 
žinoma, kodėl paįro L. M. S. 
A. 1-ma kuopa. Bet dabar, ma
tyt pradėjo atsirasti naujos 
spėkos niokslciviuose, kurie ir 
vėl buriasi į organizaciją.

Be abejones, yra nemalonu 
moksleiviams, kad jų vienin
telė organizacija ir jų orga
nas ‘^Moksleivių Keliai” užmi
go amžinu miegu. Ne! jie ne
užmigo ant visados. Chicagie
čiams moksleiviams nebuvo 

ti “M. K.”, nes 
buvo skaičius, 
pasiėmė veikti 
moksleiviai.
gi ištiko maž- 

incidcntas: apie 
atgąl pavasary,

Lietuvos 
Partijos atstovui, drg. Kiprui 
Bieliniui, pagerbti tapo jam 
įteikta, per “Naujienų” redak
torių, graži dovana — auksi
nis laikrodėlis (Elgino firmos, 
su 7 akmenimis), $35 vertės.

Tos dovanos davėjas 
drg. Juozas Lukoševičius 
cas), gyvenąs Chicagoje, 
N. Clark St., ir užsiimąs 
rodžių ir Ikitokių aul
daiktų paLxIavinčjimu. Jisai iš 
senai yra pasižymėjęs tarpe 
lietuvių chicagiečių, kaipo kar
štas pažangaus judėjimo rėmė
jas. Besilankant svečiui Chi
cagoje, jisai susipažino su juo 
ir, norėdamas parodyt jam sa
vo prielankumų, buvo pasiry
žęs įteikti jalm dovanų atsi
sveikinimo vakarėly, kuris bu
vo parengtas, drg. Bieliniui 
apleidžiant Chicagų. Bet dėl kai

koševiČiui 'neit 
vauti. \

.Reikia pastotai, „kad sim
patingas drg. K bū
das yra padaręs širdingais jp 
draugais visus žmones, ku
riems teko su juo arčiaus su
sipažinti.

jame daly-

jų permažas 
Užtai visa tai, 
Valparaisiečiai

Chicagiečius 
daug panašus 
virš du ' metai
daugiau kai pusė los kuopos

Aukos Lietuvos Sočiai 
demokratams. k

Atsiųstos “Naujienų” Admi- 
nistraoijon:

JJazimieras Kručas $2, Jonas 
Laužikas $2, Povilas 'Krupelis 
$2, Petras Suvaiždis $1, viso 
$7.00. . .

_ ___

Brįghton Park. — Sekmadienį ba
landžio 8 d. “Ateities žiedo” vaikų 
draugijėlė stato scenoje keturių veiks
mų vaizdelį. “Marcelę” ir vierfo veik
smo komedija “Žioplių Jonas”. Vaidi
nimas įvyks McKinley Park svet., 3 v. 
po pietų. Tikimės, kad visuomenė 
parems vaikus ir skaitlingai atsilan
kys į jų parengimą .

— A. Z. V. D. Rengimo Komitetas.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

rus,' taipgi

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicihų. Jus gal būt 

gydote be tų ligų.
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 inkstų ir pūslės, gali out, kad 

'tai paeina nuo nupdų kune.^
Pasekmingas gydymab^pviguli nuo teisingo pažinimo ligos. T™— 
ištyrimas šlapumo ir kraujo tui

J

[ nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
____ f____ _ 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.

Ofiso Telefonas nD W A PT?AATA Buato Telefonas^
Central 4104 H. A. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
* Apskaita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ugęs.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampus State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs« raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksėk 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland1 Avė.
, kampas 18 gatvės,

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos n 9 ryto iki b vakare. 
Septintadiertfais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Natalija Žukauskas
i

Gydau be opetacijų Ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li

 

gas; taipgi ir bervų ligas: 
moterų ir vaik 
teriškų ir mer

prapath.

. _ vyrų, 
Specialisti mo- 

ų ligą.
943 W. 3Brd Place

Tei. Blvd. 0313. nutarimai dovanai 

 

landos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaubhillas D. CL 

 

CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas! 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt SU 

Telefonas Rcu&evelt 8135
Valandon 3 vai. iki IKp. m. Nedėlitd

9 iki 12 a, dh /



j
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Ketvirtadienis, bal. 5, 1923

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI !■ REIKIA DARBINI REIKIA DARBININKU
JIEŠKAU savo draugų A^ Gedrimo, j 

S. Šimkaus, vadinasi S. Višniauskis, J. i 
Sausiro. Visi Kretingos parapijos, I 
Kretinsoly kainvo. Jie patįs ar kas 
kitas malonėkite pranešti. J. Krige- 
lis, 836 W, Madison St., Box 401, 
Chicago, III.

MOTERŲ ./
REIKIA DARBININKU j

VYRŲ

l PARDAVIMUI

JUOZAPAS VISKONTAS, esu ap
skustas per savo moterį; tad kurie 
pažįstate mane ir žinote mano gyve
nimą ir apsiimtumėte būti liudinin
kais, meldžiu man pranešti laišku.

JUOZAPAS VISKONTAS, 
4214 Mihvaukee Avė., Chicago, 111.

Tel. Colosee 0012
Apie 12 vai. dipną arba vakare 9 vai.

REIKIA merginų* dfl alyvų 
(olive) pakavimo ir lenįvo dirb
tuves darbo į preservų įstaigą.

AUSTIN NICHOLS & CO.‘ 
465 W. 22 St.

REIKIA mergini 
darbo. Darbas nuo! 
būti biskį angliškai 
šen Ist flat, 1408 Independence 
Blvd.

prie namų 
. Turi kai
lis. J. Dis-

REIKIA DARBININKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Kalvių pagelbininkų, mašinistų pa
gelbininkų, trukerių ir darbininkų. 
Darbas dienomis ir nuo štukų, 50-60c. 
į valąnda. Nėra darbininkų neramu
mų. Geros darbo sąlygos. Važiuo
kite Illinois Central arba gatvekariais 
pietų link iki Harvey, III.
AUSTIN MANUFACTURING CO. 

Harvey, III.

REIKIA selesmano, gali uždirbti 
$5000 j metus perstatant musų naują 
apdraudos policy. Visą ar dalį lai
ko. Rašykit dėl informacijų.

"\ . Visą ar dalį lai-
Rašykit dėl informacijų.

MR. J. M., 
Room 408,

5 N. La Šalie St.

REIKIA BUČERIO.
Atsišaukite:

AELEX sucilla
12300 Emerald Avė.

W. Pulhnan, 111.

JĘI KAS pažysta Vincentą Gericką, 
gyvenusį Rumford ar Rockford, 111., 
bet apie kuri jo giminės netari žinių 
jali nuo 1912 metu, prašau pranešti 
“Naujienų” Redakcijai.

. APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU vaikino apsivedi- 

mui. Vaikinas turi būti inteli
gentiškas ir pamokintas, gero 
budo. Kitokį tegul neatsišau
kia. Aš esu mergina’20 metų 

a senumo iš amato stenografė, 
linksmaus budo ir dailaus sudė
jimo. Norėčiau susipažinti su iš
mintingais vaikinais. Atsišau
kit laišku į Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St. No. 6.

IŠRENDAVOJIM’JI
ANT REįjDOS flatas 6 kambarių. 

Steam heat, šiltas vanduo, - elektros 
Šviesos, didelis Cbathroom, su visa s 
pih-ankumais. \

Kreipkitės
P. ŠAPKAUSKI,

/ / 6743 Eberhait Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI didelis ruimas su vi

sais patogumais, vyrams, vedu
siai porai, merginoms, nedaro 
skirtumo. Prie mažos šeimynos. 
Kreipkitės į grosernę.

3530 Parnell Aye.

(VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Tujų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autom-obilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkęj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0111.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Reikia
Moterų prie lengvo darbo dirb 

tuvėj. Geros darbo sąlygos.
Atsišaukite

CHICAGO CURLED
HAIR ŲO.,

2301 S. Paulina St.

——■ ■ — 1 .... — ■ ...     ■ •■■r-1-
REIKALINGA moteris prie 

apvalymo stubos darbas dieno
mis. Kreipkitės.

ST. PAUL’S ‘HOSPITAL
828 W. ?5th Pi.

REIKIA
Veiterkų. Gera alga, $16.00 į 

savaitę.
Kreipkitės
3107 Cottage Grove Avė.

MOTERŲ dirbtuvės darbui. 
Turi būti stipriose Ateikite pa
sirengusios darban, atsineškite 
kvartukus.

5801 So. State St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.

Rocco Rizzo Paper Stock Co., 
612 W. Taylor St.

REIKIA moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui.

Kreipkitės
ROTHENBERČ & SOMER

223 W. s)uth WaterB1
AN

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui minkštų vilnų, gera 
mokestis, nuolat darbas.

Atsišaukite
1456 Nevvberry Avė.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Moke
stis, geras darbas ant visados. 
Kreipkitės, 3225 Auburn Avė. 
Tel. Yards 6466.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, trum
pos valandos, $10 į savaitę, val
gis ir kambarys. Atsišaukit, J. 
Ortakis, , 1730 S. HalgtecFSt.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA — j
Moteries arba . senyvo i vyro, 

kurie moka valgį virti. I 
vin. pusiiinskaA ‘

1715 So. Canal St. \»

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ A

Darbininkų ir čekiuotojų
ir janiotorių

pastovus darbas

už tuos darbus
mokama 45c. į valandą 

------- v--
VVESTERN ELECTRIC CO 

INC.
48th (Cicero) Avė. and 24 St.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra. nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas dier 
nonris ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban. /

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks

Riverdale, III./

REIKIA —
DARBININKŲ
BOSENBAUM BROTHERS 

FEED MILLS
87th & Stewart Av«\

REIKIA vyrų į popiero stako 
sandėlį, nuolat darbas.

SOUTH SIDE PAPER
STOCKCO.

5833 So. Tbroop St. i

ĘEIKIA 25 darbininkų į gele
žies atkarpų jardą, nuolat dar
bas, 5(tc. į valandą, 10 vai. į die
nų. Atsišaukite

3647 So. Homan Avė.

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ.
CHICAGO WIND0W 

CLENING CQ.
62 W. WASHINGTON ST.

ROOM 21

Darbininkų

Darbas ant trekių

45c. į landav

olat darbas

VVESTERN ELECTRIC CO., 
\ INC.

48th (Cicero) and 24 St.

Reikia - / *
įJarbininkų ir pagalbininkų, 

darbas geležies warehouae. Tu
rime vietoj patyrusiems orderių 
išpildytojams, 10 vai. dienoje. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau.

JONĖS & LAUGHLIN 
STEEL CORP., 

46th St. & Oakley Avė., 
Netoli Westem

Reikia
Darbininkų kaipo tuk erių L 

abelnam darbininkų darbui. Va 
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Algos 44c. į valandą. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.z- 

STEWART WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkvvay

Vyrų prie lengvo darbo dirb
tuvėj. Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite
CHICAGO CURLED

< HAIR CO.,
2301 S. Paulina St.

REIKIA vyrų. Mes turime 
daug darbų prie mašinų, už kurį 
mokama gera alga. Patyrimas 
nereikalingas. DdYbas dienomis 
arba naktimis.
BELDEN MANUFACTURING 

CO.,
4625 W. Van Buren St.

DrinJrPess’erių 
Operatorių 
Pališerių 
Janitorių 

ir
Darbininkų ' ■ 

Atsišaukite į 
Samdymo dept.

PAYSON MFG. CO. 
2916 Jackson Blvd.

REIKALINGAS darbininkas 
ant ūkės, mokestis gera Wis. 
valstijoj, 4 mylios nuo Kenosha. 
Atsišaukįt, Petras Villemas, 724 
W. 31st St., Chicago, III.

REIKIA acetylene torch kute- 
rių. Atsišaukite 

CHBRNYK IKON &
METAL CO., 

1000 W. 22 St.

REIKALINGA 2 vyrai dirbti ant 
farmų, darbas ant visados ir 
užmok ėstis.

Atsišaukit tuojau
F. J. SZEMET, 

4180 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6824

geras

REIKIA FANDRfiS DARBININ
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
nomis ąr naktimis ic/fciperių. Atsi
šaukite į sąjndym'O klept J

Emplovment Department 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.
arba South Canal & 15th St.

REIKIA ne vedusio bučerio, 
kuris moka tą darbų atsakan
čiai. Atsišaukite ^reit. Ateikit 
pasirengę darban.

J. P., 6104 S. State St.

REIKIA darbininkų h fandrę. 
50c. į valandą, Nuolai darbas. 
Atsišaukite.

STROMBERG MOTOR 
DEVICES CO.
64 E. 25th St.

REIKIA vyrų darbininkų.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Kreipkitės: 1
GLIDDEN NUT-BUTTER CO. 

2670 Elston Avė.

. REIKIA patyrusio bučerio. 
Geros sąlygos.

Atsišaukite.
219 E. 115th St.

Kensington, III.

REIKALINGAS bučeris 
;yręs ir tinkantis bizniui.

Kreipkitės y

4350 S. California Avė

pri-

REIKIA — 
Darbininkų į fandrę. 

Atsišaukite
AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA* mašinų molderių 
Nuolat darbas, 'gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,

• 2555 Fillmore St.
netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA — I
Vaikinų lerigvam dirbtuvės 

darbui.
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

RAKANDAI
PARSIDUODA bedruimio se- 

matrasas,
j. nnoiizvvi. 

tas, lova, springs, 
visas kaip najujas ir už pigią 
kainą. Kreipkitės, 3422 S. Lowe 
Avė., 3 lubos. 

--------- ---------------------------
JAUNA pora parduoda 4 kam

barių rakandus. Vartoti tik 2 
mėnesiu. Bargenas. 357 So. 
Cravvford Avė., Phone Nevada 
0336.

AUTOMOBILI^
PARDAVIMUI Haynes karas se- 

dan, 1921. Išrodo ir bėga kaip nau
jas. Dar yra ta pati maleva. Važi
nėtas labai mažai. Sėdynės dengtos 
oda, Cord tajerai, spot šviesa. Origi
nale kaina 3,250. Paaukausiu už 
$575. Mr. Galu)). 3341 S. Michigan 
Avė., Douglas 0162.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas užpa
kalyj 3 gyvenimui kambariai. 
Strytkarių barnės prieinama ren 
da, pardavimo priežastis turiu ki 
tą biznį. 163 4W. 69 St. kampas 
Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj visokių tautų apgyventa 4 
ruimai gyvenimui. Renda $40 į 
mėnesį. Gera proga pirkti pigiai. 
Priežastis — liga.

3514 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventoj. Par
duosiu sykiu su barais. Lysas dviem 
metam. Renda $28 į mėnesį. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1825 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas ir re-, 
stauranas geroj vietoj, tarpe 
dirbtuvių, gera užeigos vieta. 
Gyvenimui 7 kamb. vihšuj. Prie
žastis — liga. 1511 S. State St.

EXTRA bargenas* bučernė ir 
grosernė parsiduodą^senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai. 
Tai yra gera proga norinčiam tu
rėti gerą biznį 939 W. 33rd St. 
------------------------------- ,-------

GRQ^ERNE pardavimui prie moky
klos, biznis gerai išdirbtas, kambariai 
gyvenimui, renda nebrangi. Parduo
siu pigiai ba noriu greitai parduoti. 
Priežastis pardavimo svarbi.

3656 So. Union A ve. 
Tel. Boulevard 3787

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj artiydirptuvių, apgyventa visokių 
tautų. Biznis geras. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos, 5266 Federa 
St. Tel. Keenvvood 2467, Klausk Petro 
arba klausk Alex Bulevard 8161.

PARDAVIMUI saliunas, gero, 
vietoj. Lysas ant 2 metų; ketu
ri kambariai dėl gyvenimo. Par
duosiu pigiai, nes apleidžiu mies
tą. Atsišaukite 732 W. 18th St.

PARDAVIMUI saliunas, su visais 
įtaisymais. Rendos $70 už visą na
mą. Geroj vietoj* prie dirbtuvių. Ly- 

J sas dėl 3 metų. Kas nori gali pirkti 
su namu. Namas pigus. Kas norite 
pirkti gerą vietą, pasiskubinkit ateiti. 
Parduosiu pigiai.

1841 W. 59th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu už prienamą kai
li^ Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsed St. No. 5.

KRIAUČIAMS ŽINGEIDU!
Pardavimui kostumeriška kriaučių 

šapa. Dirbam daugiausiai moteriš
kus laibus, gerai apmokamas ir per 
vienuolika metų išdirbtas biznis. Par
duosiu pigiai, nes rengiuosi važiuoti 
Lietuvon. x ,

J. M. LOCAITIS,
306 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė; esu pri
verstas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir 
negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš
dirbtas per daugel metų ir apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai.

J. JOCEVICH,
4432 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daugeli me
tų. Priežastis pardavimo — keliuosi 
į sa»G namą kitoj kolonijoj. Renda 
$40.00. Lysas 3 metąms.

4511 So. Wood St.

PARSIDUODA labai pigiai pirmos 
klesos saliunas ir kendžią Atolas. Vie- 

. .nuoliką metų senas biznis.' Parduo- 
iu iš priežasties, kad jau /upirkau 

>- kitą biznį ir turiu prasišalinti tuojau.
SARAFINAS ST>^AN 

201 East 116th St. 
Tel. Pullman 4110.

TURIU PARDUOTI savo $250 ver- 
tės\Viktrolą, vartota tik 2 mėnesiu. 
Yras daug rekordų ir deimantinė 
adata.

2502 W. Division St., 
2nd Fl.

Tel. ArmitaJge 1981

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine, geroje vietoje, 
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4628 So. Wood St.

Par-

BRIGHTON PARK. Pardavimui 
kriaučių įstaiga.. Biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai; Nesutikimas 
partnerių.

393716 So. Kedzie^Ave.
Tel. Lafayette 48[Mri__ 
y .. . -

PARDAVIMUI saliunas su barais, 5 
ruimai gyvenimui. Pigi renda, vieta 
eur galima daryti gerą biznį. Parsi
duoda bučernė ir grosernė. Sena vie- 
;a. Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu. Saliuną pirkti ir pusę, jei 
cas norės. „...

3512 So. Lowe Avė.
4

BRIDGEPORTO BARGENAS

Mūrinis, 2 flatų, po 5 ir 5 kamba
—z   YCAlIvrO, OV

vyje. Kaina $5600, į mokėti $3000, 
kitus ant išmokesčio.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI Barber Shop’e 
lietuvių apgyventoj vietoj. Kreip 
kitės: Naujienos, Town of Lake, 
1614 West 46th Street, Box 
No. 20.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, kuris nori turėti gerą biznį, tam 
yra yra proga įsigyti. Ruimai dėl 
gyvenimo. Nupirksit už gana pigią 
kainą. Priežastis pardavimo patir
sit ant vietos. V

Kreipkitės
3140 Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau- 
kitę, 5914 S. State St.

NAMAI-ZEME
TIKRAS BARGENAS!

Parsiduoda beveik naujas mūrinis 
namas, 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba
rius, viskas įtaisyta pagal vėliausios 
mados, namas randasi R-ražioj vietoj, 
prie Gage Park; narnąs yra Vertas 
daugiau k'ain $13,000.00,. parshtuoda 
už $10.500.00; reikia įmokėti $3,001? 
o likusius savininkas duds ant 
gičio.

mor-

F. J. SŽEMET
4180 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824 /

ANT PARDAVIMO bučernė ir gro
sernė, su namu, narnąs randasi ant

i i 33 pėdas pločio, garftdžius dėl 2 ma
šinų. J^abai puikioj vietoj. Nauja 
kolonija. Namas šu 4 dideliais kam
bariais: elektra ir gasas, viskas nau
jos mados įtaisymas, štoro pikčeriai 
nauji ir naujos mados. Stakas taipgi 
naujas, kad nieko seno nerasite. Biz
nis kėš, j dieną įeina nuo $95 iki $115, 
subatomis nuo $140 iki $150. Kas 
norit geros vietos, nepamirškite atei
ti. Savininkas turi apleisti Chicago. 
Agentai neatsišaukit.

7200 S. Campbell Avė.

rius, moderniškas, vanos, gerame sto-p kampo su 2 lotais, kiekvienas lotas tu-

SOUTH SIDE BARGENAS
Mūrinis namas, 2 flatų po G ir . 

kambarius, modemiškas, vanos, elek- 
trž», beismantas, kaina tik $8500, įmor 
kėt $3500, o kitus ant išmokėjimo.

G

BRIGHTON PARK
BARGENAS

Mūrinis namas, 2 flatų, po 6 .. _ 
kambarius, modemiškas, vanos, elek
tra, beismantas kaina tik $7900, jmo- 
kėt $4000, o kitus ant išmokesčio.

808 West 33rd Place, 
arti Hąlsted

ir G

DIDŽIAUSIAS BARGENAS •
Pardavimui namas bizniavus su 

groseme ir delikatesen biznis išdirbtas 
per 20 metų, yra graži vieta, parduo
siu pigiai, turi didelį trubelj ir turim 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite 
tuojaus, 6632 So. May St. Telefonas 
Englewood 8951.

TIKRAS BARGElNAS
Parsiduoda naujas mūrinis namas, 

tik |celi mėnesiai kaip statytas, 2 
pagyvenimai po 6 didelius kamba
rius, namas 66 pėdij ilgio, karštu vam 
denio apšildomas, sulyg vėliausios ma
dos įtaisymai, pečiai, ice baksiai, sun 
parlors, užpakaliniai porčiai aptaisyti 
su stiklais, skiepas 7¥2 pėdų augščio, 
pleisteriuotas, lotas 30x125 pėdų, na
mas randasi labai gražioj vietoj, prie 
Marųuette Parko, po numeriu 6550 S. 
Maplewood Avė. Tas namas statytas 
ne ant pardavimo, bet savininkas yra 
priverstas parduoti j trunvpg. laiką; 
parduoda pats savininkas. Nepralei
skite progos, jeigu norite nupirkti ge
rą namą. Savininkas jryvena ant 
vietos, ant pirmų lubų. Matyti gali
te 5 valandą vakare.

Atsišaukite greitai, nes 
ilgai nebus.

6550 So. Maplewood

PARSIDUODA dviejų flatų 
murihis narnąs ir 50 pėdų lotas. 
Kaina $11,500.

Normai 8820
5731 So. Halsted St.

> PARDAVįMUI dviejų flatų 
mūrinis namas.

Kaina $6,800.
Normai 8820*

5731 Sp/llakried St.

MOKYKLOS

tas namas

Avė.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas* dezainlnimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir rlamų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klaus dainos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

$12,500,00 nuperka 2-jTi fla
tų mūrinį namą. Moderniškai 
pastatytą, 2 barnes, garadžius ir 
tuščias lotas sykiu, cash ar
lengvų išmokėjimų.

Kreipkits
3592 Archer Avė.

Tek Lafayette 0282

PARDAVIMUI dviejų 
mūrinis namas.

Kaina $10,500. (
/ k' Normai 8820
\ 5731 So. Halsted St

ant

Amerikos Mokykla Etikos
/ -GRAŽUMO KŪRYBOS— 

Geriausiai apmokama urofesija Šian
dien yra' Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jua 
Marcei waving, Water waving ir plau
kų dabiniino. Uždirbsite pinigus kol mo- 
kinsitės.

Pabaigusios šių mokyklų yra gerąi 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo šapų. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborn 4323, kambarys 618-620, 190 
N. State St., State-Lake Bldg., Chicii- 
go, 1H-.

DIDELIS BARGENAS~-~^_ 
Pardavimui namas ir saliunas, la

bai geroj vietoj. Apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo-. 
ju Lietuvon.

441£So>Wood St.,
Telephone Yards 4286

PARDAVIMUI
Piet-Rytinis kampas \Vallace ir 36 

St. Kaina ..................... :...........  $2950
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam*' 
jariai ir barnč, $800 įmokėti, kitus po 
$25 į mėnesį. Renda $30.

471 W. 26th St., netoli Normai Avė. 
Kaina tiktai ...........................  $5000
3 augštų mūrinis namas, frame, skie
pas, 6 flatai po 4 kambarius. Rendos 
$80 į mėnesį. Įmokėti $1000, kitus 
išmoKūjimais po $50 į mėnesį.

2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th 
Street. Kaina ....,.....................  $6000
2 augštų su skiepu, frame’namas, šil- 
,u vandeniu šildomas. Atskiri kam- 
jariai rendon, neša gerą pelną.

2521 So. Halsted St., netoli Archer 
Avė. Kaina ..............................  $8000
2 augštų frame namas, krautuvė ir 2 
salės mitingams. Sena įstaiga, 
rakandais ir t. t.

Atsišaukite prie savininko arba 
KOCH & CO. 

Vienatiniai agentai 
'4603 S. Halsted St., Victory 6590

Drabužių Kirpėjai iri Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes dupdame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim’, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Specialė taksa bus suteikta iums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampaš Lake St„
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasiycka. Tedėjan.

SU

PARDAVIMUI 7 kambirių namas. 
Vienas blokas nuo I. C. gelžkelio ii 
kavų linijos, netoli ežero.

Kreipkitės
7611 So. Saginavv Avė. 

Windsor Park.
Y

PARDAVIMUI mūrinis namas* 
erautuvė apačioj, ir du flatai no 5 
tambarius viršuj. Gasas, elektriką ir 
visas įtaisymas; namas gerame sto
vyje.

Atsišaukite
948 W. 18th St.

Viršutinis augštas, iš fronto

PARDAVIMUI du mediniai 
namai ant vieno loto, vienas 4 
oambarių, kitas 5. Gesas, elek- 
rikas ir visi įtaisymai. Atsišau

kite, 1341 S. 49 Avė., Cicero, III.

HOFFMANO MOKYKLA, 
{steigta 1910.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlįvimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos pfTfen- 
giame kolegijon į dvyligą mene: 
šių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkSse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North'Robey St, 
( \ rti Mihvaukre Avė.)


