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Klaipėdos Visuotinas Streikas Užsibaigia
Anglijos valdžios 

pralaimėjimas^
Valdžia nesitraukia

^Riaušės Klaipėdoje tęsiasi
N

“Dovydo namai” nepasiduosią
Riaušės Klaipėdoje te

besitęsia
Prisiųsta daugiau kariuomenės 

iš Eįetuvos. Generalinis strei
kas kaip vakar turėjęs užsi
baigti.

KLAIPĖDA, bal. 11. — Lai
ke pastarųjų kelių dienų įvai
riose Klaipėdos dalyse buvo 
persašaudymų, bet nežinoma ar 
kas liko užmuštas tuose per- 
siša adymuose.

Dar daugiau pėstininkų ir 
kavalerijos atvyko iš Lietuvos 
pirmadieny ir padarė kelis 
areštus. NSekurie areštuotųjų 
liko išgabenti į Kauną, o kitus 
deportuota iš Klaipėdos kraš
to.

Paskelbta, kad iš priežasties 
derybų tarp Uetuvos vyriau
sio komisioirieriaus ir vokie
čių streikierių, generalinis strei
kas užsibaigs šiandie. Tikimą- 
si, kad ir Sankrovos atsida- 
rys.

Anglijos valdžia pralaimė
jo parlamente

Bando dar išsigelbėti ir ilgiau 
pasilikti savo vietoje. Triuk
šmas parlamente, valdžiai 
atsisakant rezignuoti.

(LONDONAS, bal. 11. — 
Premjero Bonar Law valdžia 
pralaimėjo parlamente. Vienu 
klausimu kįlo ginčai ir vald
žia norėdama paremti savo ar

gumentą, pareikalavo, kad 
pirmininkas pasitrauktų ir kad 
atstovų butas laikytų posėdį 

kaijM) komitetas. Tokiam val
džios reikalavimui pasiprieši
no Darbo partijos nariai ir jis 
tapo atmestas 145 balsais prieš 
138, t. y. 7 balsų dauguma.

Tokis atmetimas valdžios 
reikalavimo yra lygus išreiški-
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Roseland—
DIDELIS PROTESTO MITINGAS PRIEŠ 

KLERIKALŲ TERORĄ LIETUVOJ
Įvyks

Pelnyčiui, Balandžio 13 d., 7:30 v. v.,
C. Strumilų svet., 158 E. 107th SI.

Visi Roselando ir apielinkės lietuviai-ės ateikite į šį 
didelį protesto mitingą ir pakelkite savo balsą prieš juodųjų 
gaujų siautimą Lietuvoj. Ruščią valandą pergyvena Lietu
va; ten eina didelė kova. Padėkite kovai už tikrai LAISVĄ 
Lietuvą. Visi iki vienam ateikite šin mitingam Bus gerų 
kalbėtojų, kurie parodys tikrąją padėtį Lietuvoj.
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mui valdžiai nepasitikėjimo ir 
paprastuose atsitikimuose val
džia tuojaus turi rezignuoti.

Ir Darbo partijos atstovai 
tuojaus pareikalavo, kad val
džia rezignuotų, o atstovų bu
to posėdis butų uždarytas.

Posėdis tapo uždarytas, bet 
rezignuoti valdžia atsisako. Ji 
trinasi tuo, kad ją pagauta 
snaudžiant ir kad tai dar ne
sąs išreiškimas jai nepasitikė
jimo.

šiandie valdžia nerezignavo, 
bet sumobilizavusi truksian
čius 7 balsus ji išnaujo pakar
toja savo pirmesnįjį reikala
vimą. Ji dabar tikisi savo rei
kalavimą pravesti ir tuo at

gauti pasitikėjimą. Bet darbie- 
čiai pareikalavo, kad atstovų 
buto pirmininkas pirmiausia 
nuspręstų kokios procedūros 
reikia laikytis, nes vakarykštis 
balsavimas parodė, jog atsto
vų butas yra nepatenkintas val
džia. Dabartinis gi valdžios 
įnešimas yra pakartojimas to 
paties reikalavimo, kuris jau 
pirmiau buvo atmestas. Pir
mininkas gi, žinoma, užtarė 
valdžią.

Šiandieninis atstovų buto po
sėdis buvo labai triukšmingas, 
taip kad pirmininkas turėjo 
pertraukti vienai valandai, o 
paskui per pertraukos už kiek 
laiko ir visai posėdį uždaryti. 
Visas triukšmas ėjosi dėl su
muštos valdžios atsisakymo re- v 

zignuoti.
'Gal valdžiai ir pasiseks per

gyventi dabartinį krizį. Bet jis 
visgi parodė, kad valdžia par
lamente yra labai silpna, kad 
net tokiuo menku tvarkos 
klausimu ji liko sumušta.

Darbiečiai džiaugiasi paro
dyta savo galia, o konserva- 

tyvai yra labai nusiminę, nes 
nors jie ir turi didžiumą par
lamente, Jie kiekvieną valan
dą gali pralaimėti, jei tik ke
li jų atstovai išeis už durų. 
O konservatyviai yra tokie 
žmonės, kurie posėdžius lan

kyti nemėgsta ii’ valdžiai da
rosi labai sunku juos išlaiky
ti posėdžiuose. Bet dabar ji 
turės tai daryti, nes kitaip bi- 
le dieną gali likti sumušta. O 
ne visuomet jai seksis, kad ir 
sumuštai, atsisakinėti nuo re
zignacijos.

Jei Bonar Law valdžia likty 
sumušta, tai valdžią turėtų su
daryti oficialinė opozicija —. 
Socialistine Darbo partija.

___________ , «

“Dovydo Namai” ne
pasiduosią

Neleisią, kad juos valdžia panai
kintų. Kolonistai pasigenda 
Pumell.

LANDING, Mich., bal. 11. — 
“Dovydo Namų” kolonijos advo
katai turėjo pasitarimą su gu
bernatorium Groesbeck ir pa
reiškė jam, kad jie dės visas pa
stangas neprileisti valdžią išar
dyti tą ilgaplaukių “izraelitų” 
koloniją. Gubernatorius gi 
jiems pasakė, kad jei jie norės 
atsilaikyti, tai jie turės sunkiai 
padirbėti teismuose, nes valdžia 
nebegalinti ilgiau toleruoti to
kios kolonijos, kur “karalius” 
turi savo haremą ir užpuldinėja 
jaunas mergaites.

Kolonija nutarusi atsakyti į 
užgestąją “quo warranto” bylą 
prieš koloniją, kad ji įrodytų ko- 
dęl ji neturi būti išguita iš Mi- 
chigano valstijos. Tą atsakymą 
kolonija turi duoti iki bal 24 d.

Be to kolonija turi ir daugiau 
bylų, kur mergaitės reikalauja 
didelio atlyginimo už kolonijos 
“karaliaus” Pumell jų išgedi iri
mą. Teisėjai atsisako bylų ne- 
grinėjimą atidėlioti.

Kolonijos nariai sakosi neži
ną kur yra jų “karalius” Ben- 
jamin Purnell. Jie jo nematę ir 
nieko apie jį negirdėję jau nuo 
sausio 1 d. Matyt, jis nujaus
damas blogą, pabėgo. Bet kiek 
turto jis išsivežė, kolonijos na
riai nežiną, kadangi visas turtas 
buvo jo vieno rankose ir niekas 
kitas apie kolonijos turto stovį 
nežinojo.

Paklausti, ar jie mano, kad 
Pumell sugrįš, jie su įsitikinimu 
atsako, kad taip, nes taip esą pa
rašytą kuriame tai Biblijos se
nojo testamento skirsnyje. O 
sulig to skirsnio, tai jis turėtų 
sugrįžti tik “sudnoj dienoj” — 
kada žemės drebės, dangus su
miš ir viskas sugrius. Taip, 
galbūt tada jis ir “sugrįš”. •

I3et valstija nemano laukti 
tos “suduos dienos” ir j ieškos 
jo dabar. Teisėjas jait įsake 
Purnell surasti ir jį areštuo
ti.

Valstija be to m/no užves
ti ir daugiau bylų jietik prieš 
koloniją, bet ir prieš patį Pur
nell už jo nemorali gyveni
mą. Galbūt pakvies ir grand 
jury ištirti kolonijos reikalus.

Graikai nemokėsią 
turkams v

PARYŽIUS, bal. 11. — Grai
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Alexan<leris pasikalbėjime
pareiškė, kad Graikija yra
griežtai nusisprendusi nemokė
ti Turkijai ne vieno skatiko
kontribucijos, ar atlyginimo už
padarytus Turkjijai nuostolius. 
Jei Turkija reikalautų repara
cijų, tai Graikija nesirašysian- 
ti taikos sutarties.

Al'exanderis atvyko į Pary
žių apsvarstyti su Poincare 
sentikius taq> Graikijos ir 
Francijos.

Viešnia iš Lietuvos Šešis sušaudė Airijoj ivirčiai su

Pn. DOMĄ ŠLEŽEVIČIENĖ
Lietuvos Moterų Globos Komiteto piimininkė. Ji dabar 

vieši Chicagoje, kur laikys visą eilę prakalbų išaiškinimui var
gingos našlaičių padėties Lietuvoje ir parinkimui tiems našlai
čiams aukų. y \ '

Kova už Rusijos kailį
Dar Leninas nenumirė, o jau 

einanti komunistų vadovų 
tarpe kova už tai, kam teks 
valdyti Rusiją.

MASKVA, kovo 26 (Koresp). 
— Beldi laukiamos Lenino 
mirties, Kremlino rateliuose 
viešpatauja didėlis neramu
mas.

Stipri žydų frakcija, susi
dedanti iš Trockio, Kamenevo, 
Žinovjevo ir Staljno, yra nusi
sprendusi, kad Lenino vietą 
turi užimti žydas, veikiausia 
Kamenevas, gabus ir nuosai
kus žmogus. Kaliniu, kuris 
slkaitosi Rusijos prezidentu, 

yra rusas, bet jis yra preziden
tu tik iš vardo. Jis tapo pas
kirtas ton augs ton vieton to
dėl, kad jis pasporte yra žy
mimas kaipo valstietis, dauge
lį metų dirbęs darbininku prie 
Maskvos ga t vok a r i ų.

Kada pereitą savaitę išrpde, 
kad Leninai; mirs, Kadininas 
tapo pasiųstas į Azerbaidženą, 
kad jį pašalinus iš kelio, taip 
kaip kad vaikas yra išsiun
čiamas iš namų žaisti, kad su
augusieji galėtų ^ką rimto pa
sikalbėti.

Su iišrinkimu Kamenevo, 
Trockio, Žinovjevo ar Stalino

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 11 dieną, užsienjo pi

nigu ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
jais lifaripi

Anglijos 1 sv. sterlingi} ........  $4.67
Austrijos 100 kronų .......... .
Belgijos 100 markių ............... $5.72
Danijos 100 markių ...............  $19.00
Finų 100 markių .............   $2.7F
Francijos 100 frankų ..... $6.65
Italijos 100 lirų .......   $5.00

r Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenku 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ...........  $18.00
Olandij 100 guldenų ........... $39.17
Šveicarų 100 markių ........... $18.26
Švedijos 100 kronų ............... $26.57
Vokietijos 100 markių----- t 

į Lenino vietą, Rusija paklius 
į nagus nedidelės žydų oligar
chijos. Tam priešinasi nieku- 
rie bolševikų, kurie nors nė
ra anti-semitai^^Zb^t numato, 
kad tokiai žydų valdžiai pasi
priešins valstiečiai ir dalis rau
donosios armijos. Jie todėl 
reikalauja, kad Lenino vieta 
butų pavesta rusui. Teeiaus 
žydų frakcija yra nusispren- 
dusi viską paimti į savo ran
kas, o kadangi Trockis Valdo 
armiją, tai jai niekas negali 
pasipriešinti.

Tečiaus tai butų pavojinga 
jiems patiems. Pasigriebimas 
visos valdžios, išėmus tik iš 
vardo prezidento vietą, kurią 
laiko nieko nereiškiantis Kali
ninas, veikiausia ankščiau ar 
vėliau iššauks anti-semitinį ju
dėjimą įaudonojoj armijoje o 
las patĮaryš galą bolševikų 
viešpatavimui.

Leninui gi gręsia lėta ir 
baisi mirtis. Jo dešinysis šo
nas yra suparaližuotas, deši
nioji ranka ir koja nevaldo
mos; taipjau ir liežuvis yra 
dalinai suparaližuotas, taip kad 
jis išduoda garsus, bet niekas 
negail suprasti ką jis nori pa
sakyti. Jc^gu pariyližius pro
gresuos, tai jis visas liks su
paraližuotas. Ir dabar veikia 
tik jo smegenįs ir akys. Jis 
galvoja ir viską mato; bet nie
ko negali pasakyti. Sunkus yra 
tokis gyvenimas.

SHANGHAI, bal. 11. — Da
lis Chinijos laivyno sukilo, pa
siskelbė nepriklausomybę ir pa
kvietė prisidėti prie sukilimo 
visą laivyną. Ta dalis laivyno 
pereinanti prie pietinės Chini
jos Dr. Sun Yat Šen valdžios. 
Eina gandai, kad sukilimą su
kurstė Manžurijos Čang-Tso- 
Ling valdžia, kuri užmokėjusi 
jūreiviams 8 .mėnesių algą.

Lynch , pasimirė. Neteisingas 
. gandas apie de Valerus su

ėmimą.

LONDONAS, bal. 11. — 
Central News gavusi žinių, kad 
Airijos respublikonų vadovas 
Eamon de Valera likęs suim
tas. Ta žinia atėjusi iš Dub
lino. Buk ir daugiau žymių 
respublikonų suimta.

De Valera nesuimtas.
DUBLINAS, 

rijos armijos 
iriai paskelbė, kad de Valera 
dar nėra suimtas.

šeši žmonės tapo sušaudyti 
Tuam, Gal\vay paviete.

Suimtasis respublikonų 
mijos vadovai IJmhi 
pasimirė nuo žaizdų, 
ėmimas ir mirtis yr: 
smūgis

oąl. 11. - Ai-
šlabas oficiali-

ar- 
Lynch 
Jo 811- 
didelis 

resipuih|likonams, ka
ti ne tie Valera pas

taruoju laiku vadovavęs res
publikonais. De Valera tik iš 
vardo bebuvęs vadovas. Be-to 
Lynch buvęs nepaprastai ga
bus karvedis.

Jį suimta 'laikant susirinki
mą kartu su kitais respubliko
nų vadovais, ji; tarpe ir de Va
lera. Kili pabėgo, nors de Va
lera turėjo bėgti palikęs ap
siaustą ir. skrybėlę.

Manoma, kad nesant Lvn- 
cho, respublikonai dabar pasi
duos, nes jie numato, kad jų 
kova ankščiau ar vėliau turės 
nueiti niekais ir k 
tiek turės pasiduoti.

vis-

Nubaudė Vokietijos miestu
BERjLINAS, bal. 11. —

Prancūzai nubaudė Duisburgą 
75,000,000 markių dėl mena
mo pagadiriiino telegrafo vie
lų. Už pabaudą asmeniniai at
sako miesto mayoras ir jo pa
vaduotojas. ,/'

Vokietijos Valstybės sekreto
rius Hamm, kurį franeuzai 
areštavo Rulu- distijikte, Šian
die sugrįžo į Berliną. Prancū
zų kareiviai nulydėjo jį iki 
okupuotos zonos rubežiaus ir 
įsakė jam dabgiau f- Ruhr ne
begrįžti. \ Į

Jau Eina
Pinigai Rusijon

• ' p''' ' i'1,i

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 
šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui /į^ Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai- 
kintas, ir dabar Rusijon pagelią galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten Įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Anglija rūstauja ant Rusijos, 
bet bandysianti būti jai “ge
ra”. .

f LONDONAS, baU-JL 
Diplomatiniai santiknri tarp
Angjjjos ir Rusijoj yra labai 

įtempti. Leninui sergant kraš- 
tutinieji bolševikų elementai 
stengiasi/ visiką pasigriebti į 
savo rankas ir pakreipti val
džios politiką. Visoje Rusijoje 
yra vedama labai smarki prieš 
anglus agitacija, o Anglijos 
atstovai visaip įžeidžiami. Pir-y 
iniausį puolimą ant Anglijos 
padarė Rusijos užsienio reika
lų ministeris či-čerinas, kuris 
sugrįžęs iš Lausannos griežtai 
pasmerkė Anglijos politiką ir 
jos užsienio reikalų ministerj 
Curzoną, kuris buk stengėsi 
viskame pažeminti Rusiją to
je konferencijoje. Po to An
gliją ir jos pohli'ką pradėjo 
smerkti ir kiti komunistų va
dovai. Griliaus Anglijos atsto
vui buvo įteikta perdavimui 
Anglijos valdžios taip Angli
ją įžeidžianti nota, kžd atsto
vas negalėjo sutikti ją perduo
ti savo valdžiai!. (Turbūt Ru
sijos atsakymas į Anglijos 
protestą prieš nužudymą kun. 
Butkevičiaus). Ir jeigu Rusija 
reikalaus tą notą perduoti An
glijos valdžiai, tai Anglija vei
kiausia. bent laikinai, atšauks 
iš Rusijos savo atstovus.

Bet Anglija su pertraukimu 
n\šių su Rusija nesiskubins. 
Ji stengsis kaip nors susitai
kinti kad ir su kraštiftiniau- 
siais elementais ir sutiksian
ti laikinai kentėti ir įžeidimus, 
kad tik nereikėtų pertraukti 
ryšių, nes Anglija mimo, kad 
padėtis Rusijoje visgi su lai
ku pagerės. )

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi 
6:26 v. Mėnuo teka 3:40 v. r.

nnm i .» -



Laiškas
Perlojus ginasi

JUSU PIRMUTINE MINTIS

Nužudė dailininką

Šiuo Skelbiame

įsame
Tenoro

JUOZAS BABRAVIČIUS

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

Tel. Yards 1138

STANLEY 1
MAŽEIKA

išpardavimas
Parduosinle

100 Ulil. 
materija 

rub. arši- 
nuo 100

kaip 
kad

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

Indianapolis, Indiana 
pasakysiu jums, kas

ipfasakoja kaip ji pasveiko 
nuo Lydia E. Pinkham’s 
Veg-etable Compoundo.

Pirkit Svies 
tą ir Kiau 
Ainius nuo 
Borden ve

žiko.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Jog Atvykusio

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Chicagon

Męįytojas Bloznelis, kurį 
rpu suėmė Usiec- 
[ekkinės valsčiuje 
^/Gardinau, esąs

Vasario 25 d. 4 vai. naktį, jie 
puolė ir kitą pusę miestelio. Bet 
musų šauliai juos išstūmė. Su- 
sikovime žuvo iš lenkų pusės 25 
tikri kareiviai, o iš musų pusės 
du šauliai - 
ir Adomas 
pabėgę iš anos pusės iš Marcin
konių parapijos. Nelaisvėn pa
imta 1 lenkas, kuris gimęs Kelco 
gub. Jis kad lenkai einą užimti 
ir Alytų.

- Vincas Kaminskas 
Dabrinskas, abudu

MERVUOTA ŽMONA
VISAI SUGRIUVUSI

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarvs 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Rootn 706
Telephone Harrison 0421 

utaminkais ketvergais ir subatomis 
1612 Wcst 46th Street

Telephone Boulevard 8172

JRABORIUS IR 
Balsamuotoja* 
Turiu automo- 

>ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet avys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais i 10736 S. Waba»fe Avė 

' Tel.: Pullman 6371.

Mrs, Mary F. Her-
234 Detroit St,, Indianapolis

Mpnroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeiin. rateliams 10c (išąki- 
riant šeštad. sėkniad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni piIną pinigų vertę.”

| Telefonai: 
Randolph į2675 ir Dearborn 6272 
Bes. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjai" 
Kambarys 1317 Ashland Blockz

155 N. Clark St. r 1 
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas ne 

tunų kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri atitruktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybė*. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

’ Chainber of Commerce Bldg.
133 W. VVashington Street 
Telef. Franklin 1176-4945

' VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

BORDENS 

FarmProducts Colnc. 
Franklin 3110

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1HK18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
• 8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomi* nuo 9 

. iki 12 ryto.

JUOZAS BABRAVIČIUS savo puikiu dainavimu pagarsėjo ne 
Rusijoj, bet taipgi Francijoj, Anglijoj 
garsiausiu ir mylimiausiu tenoru Rusijos Imperatoriškame Teatre Mąsk 
voje. Pasiklausyti jo yra tikras džiaugsmas. O turėti tokios spėkos ir.di 
dybės lietuvi dainininką yra didelė garbė lietuvių tautai, ir tą mes lietu 
viai turime pilnai įvertinti. ; -SS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9\r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. EgzaminavojA Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
N^nus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A.ySLAKIS ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOC1ATION BLDG
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Orkestras” iš Čhicagos, III 
kyklos Ateities Žiedo V. Draugijėlės, Brighton Park 
visus Melrosparkieėiu 
žau,s perstatymo, kuris kiekvieną ližganėdin 
Įžanga 50c. ypatai, vaikams dykai. Kviečia širdingai

A. Ž. V. D. Rengimo Komitetas

.Yra gerai žinomos aplinkybės, 
kuriomis įvyko piktądarybė. 
Šklonikas besigindamas užmušė 
vieną užpuoliką. Šitas banditas 
tapo pažintas apylinkės gyven
tojų, nes ėjo lenkų pasienio sar
gybą. Tik ūmai bandito lavo-tms 
kažkur dingo ir vietos žmones 
jo nerado, šklonikas buvo par
davęs miško už keletą milionų 
ir tai paragino banditus prie už
puolimo. Policija nedaro jokių 
žingsnių piktadariams sugauti, 
nes išeitų aikštėn, jog tai darbas 
partizanų iš Pavislio ir Vartos.

man 
mano 
suirę 
visai 
Gydytojas

,200 iki 800 milionų rublių me
nesiui. Tai liek šiuo kartai. 
Kitą syk parašysiu daugiau. Vi
so labo, — A. Ž.

nau-
Yra pas mus žmonių, 
r labai gerai gyvena, bet 
langiau tikiu, kurie su 
vargu stumiasi iš die- 

darbi n in
gy vent labai sunku. Visą 

eina mažinimas etatu ir

Kaltinėnai. (Švenčionių apskr 
Kumšaje (Jozefove) netoli Kai- 
tinėnąvtąpo nužudytas dailinin
kas šklonikas. '' v

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milffaukee Av«, 461 N. Halsted St.
Telephone Haym’arket 1018

Tel. Lafayette 4221
Phynbtng, Heatin# 

gaipo lietuvis, lietuviam* vieade® 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Y tiška,
3228 W. 83th St., Chlcagn. IU

mik rub.; miltai juodieji 24 
mil. pūdas, baltieji - 70 — 100 
mil. rub. pudajs. Algos darbi
ninkai gauna įvairiai — nuo

\ Ateities žiedo V. Draugijėlė Brighton Park, Chicago, III.
Subatoj, bal. 14 1923 m., Vaičiulio svet., 23 Av. ir Lake St., Melrose Park, Iii.

Bus suloštas gražus veikalas. Pradžia 8 vai. vakare, duris atdaros 7. 
v. v. Po lošimui šokiai iki vėlybos nakties, prie puikios J. Grušo “Jaunuolių 

Visas šio vakaro pelnas eina palaikymui mo- 
Taigi užkviečiam 

r apielinkės lietuvius atsilankyti ir pamatyti gra- 
kiekvieną Užganėdins ir pasiliks ilgai atmintyje.

. — “Dabar aš 
mane privedė 

prie jūsų vaisto 
vaitojimo. Aš jau
čiau, kad aš turiu 
kokią negalę, nes 
aš negalėjau iš- 
-vttiješčioti pilno lai- 

mažu. Pas
kaitą, kada 
taip užėjo, 
nervai buvo 
ir aš buvau 

sugriuvus.
mane, 

kad aš" užgyvensiu, o jei ir gyven
čiau, tąT niekuomet nebusiu sveika ir 
stipriyfllet aš jiems pasakiau, kad aš 
patvenksiu, kad aš dar nemirsiu. Ma
no vyras parnešė Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundo ir aš suvarto
jau šešias bonkas. Aš tuo jaus sustip
rėjau vėl ir turėjau dar tris vaikus. 
Nuo to laiko aš visuomet rekomen
duoju Vegetable Compęundą, ir jei 
jus pamatytumėte manė dabar, tai 
manytumėte, kad aš visuomet buvau 
tokia sveika 
riek 
Ind.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound yra puikus vaistas besilaukian
čioms motinoms ir jis reikėtų imti vi- 
ęa nėštumo laiką. Jis paprastai su
stiprina ii’ sutaiso visą gimdomąją si
stemą taip, kad visais žvilgsniais jis 
veikia taip, kaip gamta yra leidusi.

— turi būti, kad gavus 
gerą pieną. Jus negalite 
rasti geresnio kaip Bor- 
den’s Selected Pienas.

Užpakalyje jo stovi 
atsakomybė ir nuolati
nis pagerinimas. Veda bylas visuose teismuose. --Pa 

rūpina visokius dokumentu*. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kpn 
traktus ir kitus raitu* prie parda
vimo ir pirkimu namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

i

Vakarais iki 8 vai.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS N 

ANT NAUDOS.

i. L. FfiBION AS 00.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
iius jaunuoliams, paaugantiems n* se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, L ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. / Ir viršutiniai pava
sariniai kautai ąio $i2.50 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 
overkautų jūsų kaina, 
viską.

Atsilankykite visi, jauni ir seni, i šitą, nepaprastą, maloniausią lietu 
vių dainos ir didybės pokyli. Turėsite tikro širdies pagavimo, tikro sma 
gurno,'kuri ilgam minėsite. Kviečiame! > Koncerto Rengėjai.

K, S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

nos svarui 3 mil., mėsos įvarui 
6 milionai, sviesto svaini 16 
imi, cukrąus—7 mil., 10 kiau
šinių — 25 milionai, bulvių 
svarui 500 riiiŲ., moteriški ba
tukai nuo 500 milionų iki 000 
mil. rublių, vyriškiems batams 
irgi tokia pat krtina; popierine 
materija nuo 10 iki 
rub. aršinas, vilnone 
nuo 50 iki 500 mil. 
nas, šilkinė materija 
iki 500 mil. rub. aršinas; ar
batos svaras 120 mil. r., kavos 
sv. 85 mil. rub., kakao sv 50

tierman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerc®
18J W. VVashington St., 

Phon* Main 1308 
' ! Chicago, UI.

lenkai
hos dvkre\_LJj 
ir iš v,arė nevį 
jau nužudytas

« S. GORPON,
IMU S. Hal.uted/Čir 739 W. 14th St. 

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir ne'dėliomi?

S. W. BANES | 
ADVOKATAS

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Centrai 2560 

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

x^hobe Yards 0994.
Utaminkai?7“Seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėliotais pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniuvim-as. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Coiumbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

Buoavojimas jūsų sveika
tos t^jp kaip būdavo j imas 
namo — juo greičiau jus 
pradėsite, tuo greičiau jus 
pasinaudosite vaikiais.
Jus gal jau esate nusprendę, 
kad jus turite pavartoti Chi- 
ropractic Adjustments, *kad 
būdavo jus jūsų sveikatą. Da- 
£ar yra geriausias laikas pra
dėti, taip, kad jus busite ge
resniame sveikatos stovyje 
link tų ligų kurios apsireiškia 
tankiam oro besimainymui. 
Ateikit^ šiandien.
Gydymasis laiku išgelbsti 
daug ligonių.
Atneškite jūsų nesveikatos 
nesmagumus į

KLINIKĄ
Natiorial Collegę of 

Chiropractic \

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes,— —

ORCHESTRA -HALL
220 So. Michigan Blvd. r /

Chičagicčiui X. Saikui rašo 
kovo 14 š. m. jo giminaitė iš 
Maskvos:

— ----- Į jūsų klausimą 
mes gyvename pasakysiu, 
gyvename visai ne rojuj, 
kiti kad skelbia, bet vis 
taip skurstame. Sankrovų 
daryta daug, prekiauja įvai
riom, prekėm, bet viskas be ga 
lo 'brangu. Yra daug teatrų 
daug Kalė, bet reikia turėt ii 
daug pinigų, kas nori tuo 
dolis. 
kurie i 
daug < 
didelio 
nos į dieną. Mums, 
kams 
laika 
labai daug žmonių randasi be 
darbo, lai galit numanyti, koks 
tokių žmonių gyvenimas... 
Prekyba pas mus dabar beveik 
visa žydų rankose ir kainos 
produktams baisiai brangios. 
Pa v. juodos duonos svarui vie
nas miliinas rublių, baltos duo-

Perlojus. — Vasario 15 d. 
lenkai, atėję su balta vėliavėlė, 
paėmė pusę miestelio ligi upės 
Merkio.

MAJESTI/*
PI-tkeatre-N#
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Ketvirtadienis, Bal. 12,1923 z NAUJIENOS, Chicago, UI <

L. S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję, 

ketvirtadieniais.

LSS. Viii Rajono Centro
✓ K-to susirinkimo

Protokolas .
Vienas asmuo ar orga 

nizacija?
manvmas lieka vien tik suma- v

nyniu.
Mes turime tureli iniciatyvos 

ir turime būti* praktiški. Jei 
nebusime praktiški, musų visi 
geri sumanymai liks be vaisių. 
Prie darbo reikia stoti visiems. 
Jei paliksime kieno nors glo
boj, ir jei jis negales ar nesu
spės to darbo atlikti, tai tuo
met nieko gero iš to nebus.

Stiprinant iš naujo musų or
ganizacijų, mes niekuomet ne- 

Į galime pamiršti, kad organi-
1 nuo 

musų visų galimo ir tinkamo 
pasidarbavimo.

Savo asmeniniams reikalams 
mes pašvenčiamo labai daug 
laiko, bet organizacijos naudai 
dirbame mažai.

Pavyzdžiui, musų draugai 
Lietuvoje, Socialdemokratai, 
skiria savo organizacijai 30% 
savo uždarbio. O mes kiek ski
riame? Nieko! O jei ir duoda
me kiek, tai dar norime, kad

Daug yra žmonių, kurie mė-» 
gsta tvirtinti, kad organizacija 
suvaržo jų iniciatyvų. Tuo 
klausimu čia ir noriu pakalbė
ti. x

Gera iniciatyva yra geras 
dalykas. Bet kad gera inicia
tyva — sumanymas yra paduo
tas tinkamai organizacijai, yral 
dar geresnis dalykas. Nei joks zacijos gerovė priklauso 
sumanymas negali būti praves
tas gyvenime vienui-vieno žmo
gaus. Prie visokio sumanymo 
visuomet prisideda keletas ar
ba keliolika, o kartais ir dide
lis skaičius zaunių. Tik skir
tumas yra tame, kad egoistinio 
budo pavieniai asmenys- bando 
savo sumanymus pakreipti to
kion Jinkmėn, kad visas to su- u . . ...manymo vaisius tektų tik jam 
vienam. į

Tokie žmonės pradeda įkal- mums kas už tai liaurų vaini- 
binėti savo artimiem,s pažįsta-1 ką nupintų, 
miėms, kad jis turį labai pui
kų sumanymų. Ir jis tų suma
nymų išdėsto sulig savo gabu
mo, 

. gus 
būti 
jam 

' mo jo.
Galų gale pasekmės būna to

kios, kad tie kiti jo draugai 
Ūko apvilti ir dirbo tik jo vie
no, sumanytojo naudai. •

Visai kitaip yra, jei geną 
sumanymas yra paduodamas

kuogeriausiai. Kitas žmo-.l 
matydamas, kad tai gifft 
gėras sumanymas, pritaria 
ir prisideda prie įvykini-

Be darbo ir be materialinės 
paramos mes negalime tikėtis 
gerų vaisių.

Mes privaloinp^pašvęHųklųil
gia u laiko muš

d.Susirink imas” įvyko bal. 5 
“Naujienų” name, dalyvaujant 
senojo Komiteto nariams: J. Če
poniui, J. Viliui, J. Vainauskui, 
A. Grabeliui, ir naujojo — M. K. 
Kasparavičiui (Karlovui), A. 
Kemėžai, Banienei ir K. Migiui. 
Neatvyko K. Pocius ir J. Bal
dauskas.

lietuviams
darbus

Į rinkta virš $50. Po apsilanky- ta rengti bendrai šu žydų dar
bininkų kultūrinėmis progresy- 
vėmis organizacijomis. Kalbi
nės socialistų organizacijos, 
kurios dalyvaus apvaikščioji- 
me, gali statyti savo kalbėtojus. 
(Gegužines šventes renginiui, iš
rinkta komitetas. Apvai'kščioji- 
mas ir masinis susirinkimas 
bus Douglas Park Auditorium

mo d. K. Bielinio drauguose ma
tyti daugiau energijos.

—Korespondentas.

Lietuviu Socialistu Sąjun 
gos konstitucija

LSS. 81 kuopos su

Chicago. —Balandžio 7 die
nų LSS 81 kuopa laikė Liuosy- 
bės salėj savo mėnesinį susirin
kimų. Narių susirinkimai! atvy
ko nedaug. Išduodant kuopos 
viršisipkains raportus raštinin
kas pranešė, jog pagal pereito 
susirinkimo nutarimų jis pa
siuntė T. Kučinskui laiškų ir to 
laiško koį)ijų padėjo kuopos ar- 
chivan. Laiško nuorašas 
mitinge perskaitytas, 
skamba taip:

Kovo 30, 
T. Kučinskui, Chi’cago. 
Gerbiamasis:

tapo
Jis

1923.

STRAIPSNIS I.

Delegatų dalyvavo viso trys- 
dešimts keturi.

—Šapos Darbininkas.

Tuo pačiu klausimu

pasinaudojus iš to. Tuomet da
lykas lieka visapusiai išdisku- 
suotas ir jei gyvenime įvyksta, 
tai jis neša naudos ne vienam 
asmeniui, bet visai organizaci
jai.

Tiesa, organizatyvis veikimas 
yra daug lėtesnis, 1x4 jis yra 
naudingesnis daugeliui žmonių.

Dabartinėj kapitalistinėj sis
temoj viskas ir remiasi ant pa
vienių asmenų sumanymų. Tik 
tie geri sumanymai, jei jie įvy
ksta, yra panaudojami priva
čių žmonių naudai.

Visų tų sumanymų prasmėj 
gludi prigavystė. Jei kų kas 
sumano, ir jis pats nenori iš te 
sumanymo pasinaudoti, tai jis 
viską iš sykio aiškiai pasako, 
kame to sumanymo prasmė.

Paduotas koks nors suma
nymas organizacijai turi kito
kia prasmę iš pat pradžių. Jis 
yra taikomas ne pavienio as
mens naudai, bet naudai visos 
organizacijos. Tiesa!, pasitaiko 
ir tokių sumanymų, kur suma
nytojas būtinai nori jį gyveni
mai įvykdinti. Tuomet ir vėl 
būna negerai. Vieni tam suma
nymui pritaria, o kiti neprita
ria jam. Ir jeigu sumanytojas 
yra didelis užsispyrėlis, tai jis 
gali organizaciją suskaldyti j* 
dalis. ’ Tuomet jau būną nege
rai.

Netik sumanymuose būna 
tokių atsitikimų, bet ir pačios 
taktikos klausimuose.

Pavyzdžiui komunistai, ke
letas metų atgal, būtinai užsi
manė įvykdinti revoliucijų. Ir 
kas jų tai revoliucijai nepritarė 
ir kritikavo jų, tai,jie nieko ne
paisydami skaldė organizacijų, 

Socialistų Partiją. Pasekmės 
buvo blogos: Socialistų Par
tija liko suskaldyta, ir komuni
stinė revoliucija neįvyko.

Mes, būdami organizacijoj, 
Lietuvių Socialistų Sąjungoj, 
turime iš to pasimokinti.* Da
bar pas mus tokių demagogiš
kų sumanymų negali būti. . 
Kiekvienas dalykas turi būti 
nuosekliai ir rimtai apsvarsty
tas ir galų gale gyvenimai!

Ik* skaldymo orga
nizacijos.

Bet gerų 
užtenka. Prie kiekvieno 
sumanymo reikia pridėti dar
bas. Be darbo, ir geras su-

sumanymų dar ne
gero

organizacijai.
I Tiesa, niek u riek musų draugų 
dirba daug ir nuolat. Bet tai 
jau yra išnaudojimas tų drau
gų. Turime visi aktyviai daly
vauti musų visokiame darbe. 
Musų įvairus priešai mums ]>a- 
gelticn neateis. Mes privalome 
patys dirbti.

Dabar vėl yra renkamos au- 
kos Lietuvos Socialdemokra
tams, Seimo rinkimo kampani
jai. Blankos yra atspausdin
tos. Ir tik maža dalis dirba šį 
darbų. Darbas nesunkus, rei
kėtų kiekvienam prie jo prisi
dėti.

Užtat, nuo sumanymų prie 
darbo! —A. žymontas.

paskirti 
išrinkta

Sumanymas
Kaip padėti IJėtuvos draugams 
rinkimų į Seimų kampanijoj.

.'•SS. Pildomajam Komitetui

Šiuomi aš duodu sumanymų, 
kad LSS. Piki. Kimi tetas įNiru- 
pintų tam tikrų skaičių atatin
kamų laiškų, su tam tinkama 
propaganda už (LSDP. kandida
tus j sekantį Seimų. Kalbamus 
laiškus LSS. Sekretorius turė
tų išsiuntinėti kuopoms, kuo
pų nariai tuos laiškus išplatintų 
tarp savųjų draugų ragindami, 
kad pasiųstų j Lietuvą savo gi
minėms ir pažįstamiems.

Jei draugai sutiksite, numa
tydami, kad šitoks agitacijos 
būdas turėtų gerų davinių, taf 
butų gerai kad tų uždavinį ab 
liktute tuojau, nes laikas 
trumpas, rinkimai netoli, taip 
kad dabar kaip tik

Senajam organizatoriui d. 
Vainauskui atidarius susirinki
mų perskaityta ir priimta praei
to susirinkimo protokolas ir iš
klausyta valdybos raportai iš 
praėjusių metų darbuotės. Buv. 
nut. rast. d. Grebel io praneši
mu, LSS. VIII Rajonas per pra
eitus 1922 m. turėjo pajamų 
$40.0f, išlaidų $27.ft) Ūkusieji 
ižde pinigai $12.21 perduota nau
jam kasieriui ęl. Kemėžai.

Naujais sumanymais padary
ta šitokių tarinių:

Maršruto reikalu — kadangi 
LSS. 4-ta kuopa jau yra pradė
jus rengti prakalbas tikslu iš
aiškinti Amerikos
klerikalų nevykusius 
Lietuvoj, tai VIII Rajonas tęs 
toliau tų prakalbų rengimo dal
bų visose Chicagos ir apielinkės 
lietuvių kolonijose. Maršratui 
tvarkyti, k. a. pampinti kalbė
tojų, gauti svetaines, 
prakalbų dienas etc.
komisija iš šių draugų: A. Ke- 
mėža, K. Baronas ir K. Misius.

Gegužinės šventės apvaikšdio- 
jimui rengti paskirta komisija iš 
šių draugų: K. Misius ir A. Ke- 
mėža. Jiems pavesta susižinoti 
su Socialistų Partija, jeigu pai'- 
tija rengs dideles demonstraci
jas, tai gal bus geriau susidėti 
bendrai su ja, bet jei partija 
rengs tik prakalbas, 
VIII Rajonas rengs 
apvaikščiojimų

Nutarta, kad LSS. VIII Rajo
nas koperuoš visokiuose paren
gimuose bendrai su Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lyga ir 
Liet. Darb. Literatūros Draugi
ja.

Nutarta bendromis iegomis 
surengti draugiškų išvažiavimų 
(gegužinę), kaip tik bus galima, 
tai yra kaip greitai gamtos ap
linkybės bus tam patogios. Ge
gužinės^ tvarkymui išrinkta ko
misija, L. S. J. Lygai vadovau
jant.

Šis susirinkimas buvo šaukia
mas bendrai su trijų organiza
cijų—LSS. VIII Rajono, L. S. J. 
ir L. D. L. D.—komitetais.

Nuo bal. 5 d. naujoji VIII Ra
jono valdyba užima savo vietas. 
Valdybon įeina: pirm.-organiza
torius J. F. Vi lis, nut. rast. M. 
Kasparaitis-Karlovas, f i n. rast. 
Banienė, kasier. A. Kemėža; k-to 
nariai: K. Misius, K. Pocius ir J. 
Bardauskas.

Nut. rašt. M. K. Kasparaitis.
3827 Archer A v., Chicago.

kirai.

tai LSS. 
egužinės

laikas tai
Iš kuopy darbuotės

Reikšdamas jums 
darbavimosi lietuvių 
kų labui, liekuosi

Su draugiškumu
— Kaz. Liutkus.

sėkmingo 
darbiu i n-

Prie d. K. Liutkaus sumanymo.
Drg. K. Liutkus padavė šį su

manymų kaip tik laiku. Jau 
mes ir patys apie tai buvome 
galvoję. Bet kaip tik tuo pačiu 
laiku atėjo atsišaukimas musų 
draugų, Lietuvos Socialdemo
kratų. Tų atsišaukimų at
spausdinsime atskirai ir iššluo
ti nešime LSS. kuopoms, o jos 
pasistengs juos išplatinti savo 
kolonijose. ♦

Prie to dar, visos musų kuo
las turėtų tuojau pareikalauti 
nuo LSS. Sekretoriaus blankų 
rinkimui aukų. Veiklesnieji 
draugai jau tai padarė. Bet prie 
to darbo privalo ateiti visi. Mu
sų draugams Lietuvoje pagelba 
dar bus reikalinga ilgai. Musų 
prirajumas jiems padėti.

— A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Brooklyn, N. Y. — Balandžio
d. įvyko LSS. 19 kuopos susi

rinkimas. Į kuopų įstojo vienai 
naujas narys. Kuopos reikalais 
nutarta susižinoti su drg. K. 
Bieliniu, kada jis grįš New 
Yorkan, kad galėjus surengti 
dar vienas prakalbas. Tam rei
kalui išrinkta komisija.

Buvo daug diskusuota, ar 
siųsti delegatus į 15 balandžio 
šaukiamą draugijų konferenciją. 
Nutarta da šį kartą pasiųsti pa
sižiūrėti, nes pasirodė svarbu 
dėlto, katt šioje konferencijoje 
gali būti sprehdžiama, kur siųs
ti aukas, kurios bus surinktos 
iki tos dienos. Mat jeigu pro
gresyvių'žmonių bus mažai, tai 
gali fihtarti pasiųsti, klerikalų 
Tautos Fondtii.

Išrinkta delegatas į Centralinį 
Kings County komitetą, drg. V. 
Poška.

Raportas išduodant pasirodė, 
kad kuopos rengtas d. V. Poškai 
referatas ir d. K. Bieliniui pra
kalbos gerai nusisekė, nes dar ir 
atliko keli doleriai. Aukų per
prakalbas socialdemokratams su- šventę Gegužės Pirmąją nutar-
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Apic porų metų atgal tamstai 
atvykus iš Ada, Ohio, Chicagon, 
pakviestas musų kuopos susi
rinkimai! atsiprašet nuo nio
kojimo narystės mokesnių kai
po studentas. Praėjo pora me
tų ir tamsta ne tik nesirūpina 
atlankyti nei vieno kuopos su
sirinkimo, ibet nedavėt apie sa
ve nė j akio pranešimo. Iš to 
mes spreiidžiam, kad socialisti
nė idėja, mokslas ir jo judėji
mas tatnstai mažai rupi.

Be to, laikymas ideališko, 
organizacijoj tekio žmogaus, 
kurs laiks nuo laiko daro socia
listų šmeižikų spaudoj 
rūšies 
atskirų 
įstaigų,

žemos 
ant 

socialistų darbuotojų ir 
m u ms garbętf ̂ nedaro, 

susirinki!! (laikyto 
dienų) amas aš 

šiuo darau pranešimą, kad nuo 
šio laiko mes nebeskaitome

x Draugiškai,
J. Lapaitis, Sekr.

Ilgiausia laiko pašvęsta ap
kalbėjimui LSS. organo klau
simo. Musų kuopos nariai ge
rai supranta silpnąsias musų 
organizacijos ypatybes ir todėl 
atskiro organo leidimo klausi
mu jie savo galvų nekvaršina. 
Visi organo reikalu kalbėjusie
ji nariai pareiškė savo paten
kinimą Pildomojo Komiteto pa
tvarkymu, kurs įvedė “Naujie
nose” ketvirtadieniais LSS. rei
kalams skelbti skyrių. Kiek 
sunkiau buvo išspręsti “Kelei
vio” pastatytasias sąlygas. Da
lykas yra tame, kad LSS. Sek
retorius nesutinka daryti nuo
rašą ll SS. reikalais prisiųstų ra
štų, idant kiek anksčiau pa
siuntus “Keleiviui”. O siun
čiant iš “Naujienų” iškarpą 
^Keleiviui” Luitų perdaug suvė
lintos žinios. Visapusiškai ap
kalbėjus, ateita prie išvados, 
kad norint prie tų abiejų laik
raščių taikintis nuorašų dary
mo išvengti nėra galima. Jeigu 
Centro Sekretorius nori nuo
rašų darymą išvengti, tai yra 
tik vienas būdas: naudotis 
“Naujienų” spaustuves LSS. 
reikalais sustatytų raštų nuo
traukomis. — Reporteris.

Cook Kauntės Socialistu 
partijos delegatu su

sirinkimas
8 d.

Cook
Cricago. — Balandžio 

įvyko Socialistų partijos 
Kauntės delegatų susirinkimas 
Socialistų svetainėj (Albany ir 
12-ta gatv.). Pirmininkavo d. 
Collins. Skaityta įvairus laiš
kai ir priimta Partijon 38 na
riai. Nutarta ateinančių vasa
rų rengti du presos pikniku ir 
tam reikalui išrinkta komisija. 
Šiais metais kalbinės socialistų 
federacijos (sąjungoj) nuo iš
parduotų presos piknikams bi
ldu gaus 25c. nuo kiekvieno, 
o 5 centai eis partijai. Reikėtų 
todėl, kad visi iLSS. kuipų na
riai išanksto prisirengtų par
davinėti biletus savo spaudos 
naudai.

Viso pasaulio darbininkų

Naujienų 63 nr. išreiškiau 
mintį, dėl įsigijimo nuosavo 
organo. Į tų klausimų, kol kas, 
atsiliepė vien tik d. B. Songai
la. Jis nes6wnka su mano pa
duota propozicija. Jis nurodo, 
kad šiuo tarpu mes savo orga
no personalų negalėsime užlai
kyti. Kad laikraščio užlaiky
mas reikalauja daug lėšų, tas 
tiesa. Teciaus laikraščio bujo- 
jimas ir ne bu jojimas priklauso 
nuo jo leidėjų: jeigu leidėjai 
nesidarbuoja, laikraštis turi 
mirti, o jeigu darbuojas — pla
tina jį—tarpsni.

Iš to mums aišku, kad pakel
tas klausimas principe yra ge
ras, tik reikia mums pasidai
ryti apie save: ar mes turime 
tos iegos, kuri darbuosis musų 
laidžiamam laikraščiui? O ta 
iega galima surast (ar ne), tik 
tą klausimų keliant, o ne jį at
metus. Tik tam aš jį ir pakė
liau. Mano supratimu, galima 
jį atsiekti, w 
ir pasišventi! 
pradžiai — j

tik reikia į noro 
> tam darbui, ir 
let tam tikrų su-

Toliau. ' Mes, kai kurie, jau 
apkaltinome P. K-tų ir C. Sek. 
už jų neveikimų. Tečiaus la
biau įsigilinus f tų klausimų pa
sirodo, kad tokiems kaltini
mams nėra pamato. Juk kiek
vienam aišku, kad P. K-to vei
kimas paeina nuo C. Sek. veik 
mo; o C. Sek. veikimas paeina 
nuo kuopų — jis turi būt arti
mam kontakte su kuopomis ir 
dalintis iniciativomis. Dabar 
klausimas: ar C. Sek. dabar 
gal taip padaryti? Ne; nes da
bartinis C.A Sekretorius turi 
dirbti kitoje įstaigoje, o LSS*. 
reikalus veda tik atliekamu nuo 
savo darbo laiku. O kiek to at
liekamo laiko darbininkas tu
ri, kiekvienas darbininkas ži
nome. Kad taip, tai ar galima 
laukti ko geresnio?

Štai kodėl LSS. veikimas a]> 
snudęs, ir už tai negalima kal
bint nė vieno atskirai, nes už 
tai esame visi lygiai kalti. O 
musų kalte yra tame, kad to- 
<ios sųlygos. Taigi, jeigu 
mes norime, kad musų organi
zacija butų veikli ir kad kiti 
imtų pamokas iš musų organįj 
zacijos veiklumo, visų pirma 
;urime tas netikusias sųlygas 
pašalinti. O jas pašalinsime 
;ik tada, kai turėsime savo or
ganų. Turint nuosavų organų, 
iki iLSS. neskaitlinga nariais i 
mažiau daibo su Soc. Partija, 
musų Sekretorius-Vertėjas ga- 
ėtų eit administratoriaus ir C. 

Sekretoriaus pareigas. Taip da- 
ykams stovint, kuopose pasi

darytų gyvesnis veikimas ir 
<artu P. K-to veikimas, štai 
delko sakiau pirmųjame savo 
rašinėly, kad organas įsisteigti 
organizacijai butų naudinga.

• — Laisvės Mylėtojas

Lietuvos Socialdemo 
kratams

Rinkliny^kampanijai 

AUKOS

F. Skamarakas, Collinsville, 
llinois

L. S. S. 4 ^kuopos prakalbo
se rinkta ...................... $52

Atikp^bus perduotos Lietu
vos S aldemokratams.

—A. žymontas,
. Sekretorius.

$5.00

§ 1. Lietuvių Socialistų Sąjunga 
Amerikoje (IJthuanian Socialist Fe- 
deration of America), arba LSS., yra 
Socialistų Partijos dalis įsteigta tiks
lu skleisti tarp Amerikos lietuviu 
darbininkų mokslinio tarptautinio so
cializmo idėją, organizuojant juos ir 
veikt Socialistų Partijos Programa 
(platformos) ir nutarimų dvasioje.

§ 2. Agitacijos ir propagandos 
darbą Lietuvių Socialistų Sąjungoje 
tvarko josios nutarimai, bet taktiką 
šalies politikos klausimuose nustato 
Socialistų Partija (S. P.), kol jos 
taktika neprieštarauja tarptautiniv 

socialistų konferencijų nutarimams.
§ 3. L. $. S-gos kuopos turi turėt 

čarteriųs, gautus iš S. P-jos vietos 
(local), pavieto (county), ar valstijos 
(stato) organizacijos.

§ 4. Nuolatinio ryšio palaikymui 
tarpe LSS. ir S. P., LSS. renka, vie
niems metams, visuotinu balsavimu, 
Sekretorių-Vertė ją, kuris priima iš 
kuopų ir priduoda S. P-jai narines 
mokestis in- išverčia į lietuvių kalbą 
visus svarbesniuosius S. P. praneši
mus.

PASARGA: Sekretorium-Vertėju te
gali būti asmuo, išbuvęs be pertrau
kos ne mažiau kaip trejus metus L 
S. S-goje, ir turi būti J. V. piliečiu.

" STRAIPSNIS
Nariai.

LSS. nariu gali

II.

§ L 
nas asmuo, ne mažiaus kaip 18 metų 
amžiaus, vyras ar moteris, nepriklau
sąs jokiai kitai politinei partijai, pri
tariąs Socialistų Partijos pr neipams 
ir sutinkąs pildyti LSS. įstatus ir nu
tarimus ir mokėti visas paskiriamas 
mokestis.

§ 2. Narį priima kuopa, rekomen
duojant bent vienam kuopos nariui. 
Persikėlimui iš vienos kuopos kitą 
reikia, kad narys parodyti} mokesčių 
knygelę ir paliudijimą su parašu tos 
kuopos iždo sekretoriaus, iš kurios 
jisai persikelia.

§ 3. Žmogus, gyvenąs tokioje vie
toje, kur nėra LSS. kuopos, gali pri
klausyti L.S. S-gai kaipo pavienis, 
mokėdamas į f>SS. iždą tokias mokes
tis, kokias LSSNtuo tarpu butų nu
tarusi. Naujai įstojarttįs nariai užsi
moka mokestis iškalno už tris mėne
sius.

§ 4. LSS. narys negali be Socialis
tų Partijos pritarimo užimti vietą jo
kioje valdiškoje, legislatyvėje, arba 
teisminė je įstaigoje, arba statyt savo 
kandidatūros į jas.

§ 5. Kiekvienas LSS. narys moka 
tiek mėnesinių mokesčių, kiek jų tuo 
tarpu L S. S-ga butų nutarusi. 5c 
tų mokesčių lieka kuopai, o likusioji 
dalis siunčiama Sekretoriui-Vertė jut 
Į tą mokestį įeina ir prenumerata už 
LSS. organą.

§ 6. Vedusieji, jei abu—vyras ir 
moteris—priklauso, tai vienas jų moka 
nilną mokestį, o kitas 10c mėnesyje 
(5c kp. ir 5c S-gai). Jei abu turi 
lyg;as teises, bet tik vienas gauna or
ganą. '

§ 7. Narys, neužsimokžjęs savo mo
kesčiu bėgiu trijų mėnesių, jeigu nė
ra delei sravbių priežasčių (ligos, be
darbės e<r.) paliuosuotas organiza
cijos reikaluose, t. y. tampa suspen
duotas, iki neužsimoka'mokesčių.

§ 8. Kiekvienas narys gali būt pra
šalintas iš LSS., jei pasirodytų, kad 
jis yra atlikęs kokius stačiai priešin
gus Sąjungai darbus: (a) vagies, pro
vokatoriaus, plėšiko arba paprasto 
žmogžudžio, būdamas Sąjungos nariu 
arba prieš tapimą juo; (b) nuskriau
dęs savo asmeniškai naudai; (c) ne
teisingai užsipuldinėjęs ant Sąjungos, 
jos komitetų ar narių, skleidžiąs 
neteisingas paskalas, ar kaltinimus, 
delei kuriu kaltinimsai turėtų būt pra
šalinti iš Sąjungos; afbą vaduodama- 
p's asmeniška heapvkanta. kenkia 
Sąjungai ir žemina jos vardą; (d) 
prasižengęs prieš S-gos programą, 
konstituciją ar taktika, arba peikia 
ja (S-gą) prieš ne-socialistus ir per
sergėtas nesistengia pasitaisyti; (e'* 
tarnauja k;topts politinėms, ne socia
listu partijoms, agituoja už jas arba 
priimu politinius darbus nuo jų. Taip
gi narys, reužsimokėjos savo mokes
čių begiu šešių mėnesiu, jei nėra pa
liuosuotas nuo jų, esti išbraukiamas 
iš kuopos ir iš I»SS.

Straipsnis iii.
Kuopos.

§ 1. Penki, arba daugiau, žmonės 
gali sudaryti LSS. kuopą.

PASARGA: Asmens, užimantįs val
džios tarnystės, (išskiriant per kvoti
mus įgytas —civil service), įgytas 
dovanas nuo kitu politinių partijų, 
arba kokiu-nors budu remiantįs kitas 
politines partijas, kurių LSS. nėra už- 
gyrusi, — negąli būti LSS. nariais.

§ 2. Mieste, kuriame jau yra LSS. 
kuopos, nauja kuopa gali tvertis tik 
tada, jei tam nesipriešina jau esančios 
kuopos.

§ 3. Kuopa daro ne mažiaus, kaip 
vieną reguliarį susirinkimą mėnesyje. 
Nepaprastus susirinkimus šaukia kuo
pos valdyba, sava valia arba trečda
liui narių pareikalavus.

§ 4. Paprasto susirinkimo dieno- 
tvarkis lyra sekamas;

(a*) Susirinkimo atidarymas,
(b) Pirmininko rinkimas,
(c) Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas,
(d) Naujų narių priėnr/fnns,
(e) Kuopų valydybos ir komisijų 

raportai.
(f) ' " ’ * ‘
(f)
t ..
(h)
(i)
(i)
(k)
(l) Susirinkimo uždarymas.
§ 5. Nepaprastas susirinkimas svars

to tik tuos dalykus, dėl kurių jisai 
yra sušauktas.

§ 6. Kuopos reikalų tvarkymui ren-' 
karna vieniems metams, valdvba iš 
organizatoriaus, nutarimų raštininko, 
iždo raštininko, iždininko ir knyginin
ko.

§ 7. Už LSS. Įstatu arba nutari
mų nenildvma Pild. Komitetas gali 
suspenduoti kuona iki tam-tyčia pa
skirta komisija neištirs kuopos kaltes, 
bet ne ilgiaus, kaip trims mėnesiams. 
Rasdamas, kad iš kuopos turi būt at-

imamas čarteris, LSS. Pild. Komite
tas tuo reikalu suslžino su Socialistų 
Partijos Organizacija, kuri yra davus 
jai čarterį.

§ 8. Paleistos arba pakrikusios 
kuopos tintas turi būt atiduotas L. S. 
S-gai ne vfcliau, kaip begiu 6 mėne
sių, o kuopai atgijus, tas turtas turi 
būt' sugrąžintas jai atgal.

§ yra renkama,/ vieniems metams, Pil- 
domasisgdįComfitetas (P. K.) iš 7 as- 
rfrenų. išbuvusių LSS. nariais ne ma
žiau kaip dvejus metus be pertrau
kos. " Į

§ 2. Fikl(>masis Komitetas yra ren
kamas v'sufrtinu balsavimu,^absoliu
čia .balsų didžiuma, iš dvigubu skai
čiaus kandidatu, nominuotų tampat 
visuotinu balsavimai.

PASARGA: Asmuo, gaunąs n^ola- 
t’ne algą iš LSS., negali būt P.\K. 
nariu.

§ 3. Pildomasis Komitetas yra ren
kamas iš vienos apielinkės. Apielinkę 
paskiria referendumas vieniems me
tams. Ta pati apielinkė negali būt iš 
eilės renkama daugiau, kaip per du 
metus. į!

§ 4. P. K-tas atlieka savo darbą po
sėdžiuose, kurie įvyksta taip tankiai, 
kaip to reikalauja aplinkybės.

§ 5. LSS. Centrą, t. y. miestą, ku
riame įvyksta P. K. susirinkimai, nu- 
skiria, vieniems metams, patsai P. K. 
skelbia organe, o raportą duoda LSS. 
suvažiavimui.

PASARGA: Pild. .Komitetas užsi
deda kauciją, iš kurios būna paden
giami nuostoliai Sekretoriaus-Vertė- 
io ai’ Redąkcijos, jei toki pasidarytų 
nėr P. K. neatsargumą.

§ 7. (a) P. K. atsako už LSS. tur
te, prižiūri tvarką organizacijoje ir 
atstovauja ją santykiuose su kitomis 
organizacijomis, (b) Jis prižiūri, kad 
vtai LSS. referendumai, suvažiavimai 
'r Lit. Komiteto nutarimai butų nuo
sekliai išpildyti. Jeigu kokie kitu ko
mitetų nutarimai nesutiktų su LSS. 
nrograma, konstitucija, ar nepraktiš
ki, P. K. atsisako j s išpildvtį

STRAIPSNIS IV.
1. Visos LSS. jeikalų tvarkymui

§ 8. P. K. skiria L . laikfaščių 
odnvinistracijas, nustato re?|įakcUU biu
džetus, ir, pagal redakto ir Lit. 
Kom. rekomendacija, skiria jam pa- 
<relbininkus, (Žr. taip-pat str. 5, par. 
? ir 4, str. 6, par. 2, 3 ir 5).

§ 0. P. K. samdo prisaikintą exper- 
te (auditriu), kuris kartą nėr metus 
neržiuri LSS. turtą, ir įplaukų bei 15- 
’nidų ‘ 
riaus 
ganė.

, turtą ir įplaukų be) is- 
knygas. Ceftifikuotas audito- 
raportas peskelbiama LSS. or-

STRAIPSNIS’ v.
Literatūros Kdhutetas.

1. lateraturos Komitetas suside- 
iš trijų išsilavinusių ir nusima-§ 

la 
nanČių apie literatinį darbą LSS. na
rių; jisai renkamas, vieniems mė
tos, visuotinu balsavimu. L. K. na
riai turi būt išbuvę LSS. nariais ne 
mažiau m*etų laiko.

PASARGA: Privatiniai knygų lei
dėjai i/ ne Sąjungos laikraščių redak
toriai negali būti Lit. I$oni’ nariais.

§ 2. Literatūros Komitetas (L. K.) 
prižiūri LSS. laikraščių pakraipą ir 
iiteratinę puse ,o taip-pat, kartu su 
P. K., tvarko knygų, brošiūrų ir kito
kių raštų leidimą. «

§ 3; L. K. riša nesusipratimus ga- 
’inčius kilti tarpe LSS. laikraščių re
dakcijų ir jų bendradarbių.

§ 4. L. K; skiria, reikalui esant, or
ganų redaktorius. (Žr, Str. 6, par. 
2, 5).

STRAIPSNIS VI.
Organo,Redakcija.

1. LSS.* organo redaktorių nomi-

Nar:ų mokesčių užsimokėjimas,
(f) Laiškų ir pranešimų skaitymas,
(g) Narių mokesčių užsimokėjimas,

Atidėti reikalai,
Nauji reikalai (kuopos), 
Rajono reikalai.
Sąjungos reikalai.

§ 1. LSS.* organo redaktorių nomi
nuoja ir renka visuotinas narių balsa
vimas. t,

§ 2. Jeigu redaktoriaus vieta pasi- 
iuosuoja, tai jo vieton skiria laikiną 
redaktorių P. Komitetas kartu su Lit. 
Komitetu ir tuo jaus paskelbia rinki
mus naujo redaktoriaus.

§ 3. Redaktoriaus pagelbininkus ski
ria P. K. pagal redaktoriaus ir lite
ratūros Komiteto rekomendaciją.

§ 4. LSS organo Redaktorius priva- 
o spausdinti organe oficialių IjSS. į- 

staigų pranešimus ir vest jį tarptau
tinio socializmo, S. P. principų ir jos 
bei LSS. nutarimų dvasioje.

§ 5. Redaktorių, nepildantį savo pa
reigų, yali suspenduoti P. K. kartu 
su L. K., o prašalinti referendumas.

STRAIP^flŠ^II.

Rajonai.*
§ LSS. organizacijos darbui vystyti 

vietose, patogesniam ir ^sekminges- 
niam socialistinės agitacijos ir pro- 
jagandos \ vedimui, nemažiau kaip 
;rys LSS. kuopos sudaro Rajonu Or
ganizaciją.

§ 2. LSS. Rajono Organizacijos vei
kimo plotą nustato vadovaujančios 
tajono Organizacijos įstaigos, dabo- 
.ant, kad tai nekenktų organizac’jos 
darbui. v-

§ 3. Rajono Organizacijos reikalus 
varko: a) Rajono Ronferenėijoš> b) 
Rajono Komitetai ir c) Iteferentki- 
mai, bei juos bus nutarusias Rajono 
konferencijos. Referendumo taisyk- 
es Rajono Organizacijos pąsigamina 
pačios.

§ 4. Rajono Konferencija yra spren
džiamoji Rajono Organizacijos įstai
ga. Ją sudaro kuopų atstovai, renka
mi kuopų visuotinuose narių susieina 
kiniuose. Rajonų Konferencijų atsto
vu įgaliojimai nenustoja gilios iki 
srkamų rinkimų. Rajonų Konferen
cijos renkamas du sykiu į metus. 
Tiek nat sykiu į metus jos daro savo 
privalomąsias sesijas. Nepaprasta- 
sias,<RaiGnų Konferencijas šaukia 
Rajono Komitetas. Atstovų rinkimų 
normą nustato ir keičia Rajonų Kon
ferencijos. Rajonų Konferencijose 
dalyvauja patariamuoju balsu LDLD. 
Rajono Organizacijos ir Socialistų 
Jaunuomenės Lygos atstovai.

§ 5. Ramono Konferencijos spren
džia: a) Visus organizacijos, agitaci
jos ir propagandos klausimus Rajono 
rybose, b) Išklauso kuopų atstovų pra
nešimus. priima Rajono Komiteto ra
portus iš visų jo darbuotės įvykių, 
tvirtina sąpuatas ir apyskaitas, c) Pri
ims Rainnų naujos ruonas, d) Aptaria 
LSS. Pildomojo Komiteto parėdymus, 
sprendžia jų vvkinimą ir taria visus 
kitus Rajono reikeluš.

§ 6. Raiono konferencijų ir visuoti
no balsavimo priimti nutarimai, lie
čiantis visa Sąiung. turi būt siunčia
mi Sekretoriui-Vertėjui.

(Bus daujpau)

H
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Naujas klerikalų 
obalsis. \,

Riaušės Klaipėdoje kaip 
šluota nušlavė nuo klerikali
nės spaudos špaltų tų komp
limentą Galvanausko vald
žiai, kad prie jos “Klaipėda 
susivienijo..su Lietuvą”. Jo 
vietoje dabar kunigėlių laik
raščiai skelbia naują obalsį:

“Buvusieji Lietuvos rin
kimai — tai dviejų pasau
lėžiūrų susirėmimas: stab 
meldiškos ir. krikščionis- 
kos. Socialistai reikalau
ja tik to, ko stabmeldžiai 
reikalavo 2,000 metų at
gal. Katalikai reikalauja 
tik to, ką skelbė Kristus 
19 šitmečių atgal.”
Yra labai pigus būdas ap

sidirbti su socialistais, ap
krikštijant juos “stabmel
džiais”, bet vargiai rasis 
daug žmonių, kuriuos ši
toks palyginimas įtikins.

.... anojį

NEGRAŽUS IŠSIŠOKIMAS
SILPNI PASITEISINIMĄ

IR

So. Bostono sandariečiai ir 
oficialinis Sandaros organaKmė- 
gina pasiteisinti dėl to skandalo, 
kurį jie sukėlė socialistų pra
kalbose kovo 23 d. Visą kaltę 
jie verčia ant “kcleiviečių”. «ie, 
girdi, nusidėję lietuvių “tautai”, 
mėginę apgauti publiką, išpro
vokavę sandariečius ir t. t.

Teisinti save, juodinti kitus, 
yra labai paprastas būdas žmo
nėms, kurie jaučia savo pozici
jos silpnumą.

So. Bostono sandariečiai sten
giasi apeiti patį svarbiausiąjį 
klausimą: ar yra leistina vartoti 
tokias kovos priemones su savo 
politiniais oponentais, kokias pa
vaitojo jie?

Jie pakėlė triukšmą viešam su
sirinkime • ir suardė prakalbas. 
Toks darbas apskritai nėra pa
girtinas. Jisaį butų galimą dau
ginus ar mažiaus^ pateisinti tik
tai tuomet, jeigu susirinkimo

Pačių kunigų garbinamas tikslas butų buvęs > atkreiptas 
“Šventas Raštas” sako, kad’prieš sandariečių^ arba jeigu 

*loo Kristus kovojo prieš lobi- kalbėtojai butų kuo nors užgavę 
' 2,00 ninkus ir užtarė beturčius. jU0S’ ^°klaia ątsitikime šaky-

$8.00
2.00

joks sveiko proto žmogus neuž
tars ,nors jisai ir teisingų reika
lą gintų. šiame gi atsitikime 
fanatikų pusėje teisybės nėra.

Jie klysta, jeigu jie įsivaizduo
ja, kad lietuvių visuomenė pati
kės jais, jogei lenkų daikraščio 
spausdinimas reiškiąs “bernavi- 
mą lenkams” 
menė vargiai

prasimanymais apie tų “bernavi- 
mų lenkams” ir iki šiol jos ta
me dalyke savo nuomonės ne
keitė, tik jos ilgų laikų stengėsi 
kiek galint mažiaus reikšti savo 
pasipiktinimų, pasitikėdamos, 
kad “Sandaros” pasikarščiavi
mas praeis ir ji vėl atsipeikės.

Netiesa yra taip pat, kad “San
dara” turėjusi ginčų tiktai su 
“Keleivio” leidėjais, o ne su so
cialdemokratais. Kaip tik Ame
rikoje pasklido žinia, kad atva- 

negu sanda^ žiuoja iš Lietuvos ’drg. K. Bielį- 
! nia 4-ni a rl a v’rvi n” Zmn vnrlvElC

Lietuvių ^isuo-'
net patikės, kad

žmonės, kurie yra susispietę ap
link “Keleivį” esą menkesni
Lietuvos nepriklausomybės ir
laisvės šalininkai, j
riečiai. * I nis, tai “Sandaroje” ėmė rodytis

“Sandara” kažin kodėl įsidėjo šlykščiausi straipsniai apie Ame- 
sau įgalvą, kad josios pozicijai rikos lietuvius socialistus ir apie 
tame josiose ginče su “Keleiviu”
kada nors pritarusios “Naujie- Mums jau teko protestuoti prieš 
nos”. Jau pirmiaus ji yra ra- tai, kad tuose straipsniuose bu- 
šiusi ir dabar ji vėl kartoja, kad vo nudardėta net iki “apgavikų”

“Pačios ‘Naujienos’ Išsyk
.buvo nupeikę ‘Keleivį’ už ber- 
navimą lenkams”.

Lietuvos socialdemokratus.

ir “niekšų”.
I Be reikalo tad “Sandara” mė
gina apdumti akis savo skaity
tojams. Ji padarytų geriaUs, kad 

Tai yra nesąmonė. Nuo pat pasistengtų išsigydyti nuo tos
pradžios “Naujienos” pasibi'au- isterikes, kuria ji ir artimiau- 
rėjo “Sandaros” demagogiškais šieji jos sėbrai susirgo.

Visų šalių proletarai vienykimes!
AMERIKOS LIETUVIUS- 
DARBINTNKUS ATSI

ŠAUKIMAS.

tenkinu legaliu smurtu. Numa
tydami savo išimtinam viešpa
tavimui greitų galų, jie pasta
ruoju laiku vysto pr kursto ne
legalų smurtų, jie pradeda kas 
tis po Respublikos demokrati-. 
niais pagrindais. Klerikalų j)a- 
laikomas ir nustatomas ima 
Lietuvoje stiprintis savotiškas 
fašistų judėjimas. Ties lietuvi
škųjų fašistų iškeltais ūbaisiais 
ima burtis reakciniai šovinisti
niai gaivalai, prišiplaką visokie 
avantiurininkai ir stato sau 
pamatinį siekimų, — smurtu 
įgyvendinti Lietuvoje dešinių
jų diktatūrų.

Fašistų darbuotei paremti vi
soj “krikščionių“ spaudoje vys
toma įsiutusi, bet niekieno ne
varžoma agitacija prieš žydus, 
“bedievius” ii’ socialistųstžod- 
žiais nesitenkinant, jau stveria- 
masi “darbo”. Pačiam Kaune 
išdegutuota nelietuviškosios iš
kabos, pradėta daužyti langai 
žydų krautuvėse, skleidžiama 
(lapelių, raginant prie žydų žu
dynių. Kovon su fašistais sto
jusiems socialistams siunčiama 
grasinimų juos nužudyti. Ir tas 
viskas darosi ‘‘krikščioniško
sios” valdžios panosėje, jai^ži-

kitu, padėkite aukomis, nes po
litinėse imtynėse su Lietuvos 
reakcicija ir buržuazija pini
gas yra galingas ir mums būti
nas ginklas. Padėkite kuo- f 
greičiausia, nes kiekviena pavė
luota diena gali bflt pralaimėta 
diena.

Draugai! Jūsų duosnumu ir 
širdinga parama tapo sužadin
tas Lietuvos darbininkų judėji
mas anais carounetais. Jūsų pa
galba Lietuvos sosialdcmokratų 
darbuotė galėjo vėl atsigauti, 
atsistoti ant kojų ir 
vystytis pastaraisiais

sparčiai 
laikais. 

Jūsų pagalbos gyvai esame rei
kalingi ir šiuo sunkios kovos 
metu.

Nepasigailėki t nei triūso, nei 
skatiko,, nes esame bendro 
mums darbo draugais, nes mu
sų siekimai yra jūsų siekimai, 
musų laimėjimas bus jūsų lai
mėjimas. O mes jus užtikrina
me: jūsų pūslėtomis rankomis 
uždirbti ir paaukoti centai bus 
šykščiai ir sąžiningaUxų>versti 
Lietuvos darbininkų reikalams

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas.

Kaunas kovo 16 diena 1923 m.

tume, kad sandariečiai nemokė
jo kitaip atremti atakos arba 
nepajiegė susivaldyti. ^Bet f ak- paleido Seimą.kad pasakė, jogei jiems busi

sunkiaus įeiti į dąpgaus ka- tas yra toks, kad nė susirinkimo 
ralystę, negu kupranugariui tikslas, nė pasakytos jame kal- 

i sandarie-
Darbiečiai
SUKlupae VGldZlCĮ. išlįsti per adatos skylę. Pa- bos nedavė pamato 

čiams karščiuotis.
Jie padarė triukšmą dėlto, 

kad jie turėjo piktumų ant tam 
, kurie dalyvavo 

tose prakalbose. Ir kiek yra ži
noma, prie ’to triukšmo jie ren
gėsi išanksto, kuomet jie dar 
neturėjo jokios nuovokos, kaip 
elgsis kalbėtojai. i

Jeigip-ardymas prakalbų yra 
apskritai nekultu ringas darbas, 
tai šitoks be jokio pamato pa- 
darytife skandalas yra visiškai 
nepakenčiamas dalykas.

“Sandaros” pasiteisinimai ir 
grupės sandariečių pareiškimas, 
tilpęs tame laikraštyje, deja, 
anaiptol neįrodo, kad tas skan
dalas buvo kitokio pobūdžio, ne-, 
gu mes augščiaus nurodėme. 
Jie ne tik prisipažįsta, bet net 
ir pabrėžia, kad jie neapkentė 
tylichelsono, ir jie aiškiai pasako, 
kad triukšmu prakalbose norė
ta atkeršyti “Keleivio” redakto
riui už jo “griekus”, padarytus 
sulig “Sandaros”, sulig 'lietuvių 
“tautos” ir t.t. Minėtam pareiš
kime kuris užima ištisą puslapį 
“Sandaroje”, taip,ir mirga tokie 
išsitarimai, kaip “Judošius”, 
“žulikas”, “lenkbernių kompani
ja”, “išgamos”, “veidmainis”, 
“provokatorius”, “melagius”... 
Naivus yra žmonės tie sondarie- 
čiai: jie mano, kad jeigu jie pa
rodys, jogei fanatiška neapykan
ta prieš “Keleivį” visiškai su
maišė jiems protą, tai žmonės, į 
kuriuos jie apeliuoja, ims ir iš
teisins juos!

Ta fanatiška neapykanta kaip 
tik juos ir pasmerkiu Fanatiko

Anglijos ministerių kabi- Švento Rašto mokslų, 
netas suklupo parlamente ir stambiausias Lietuvos krik-?
opozicija ėmė reikalaut, kad demokratų vadas, tikrų žmonių,
jisai atsistatydintų. j mihonierįus_ kun. J. Vailo- 

Tai įvyko, balsuojant vai- Haitis, turės eiti stačiai j 
džios atstovo pasiūlymą, Pra£arQ-
kad parlamentas eitų prie Toliaus, Kristus smerkė 
galutino civilės tarnybos (“farizęjus ir rašte moky- 
įstatymo svarstymo. Rasiu-, tuosius”, kas tuo laiku reiš- 
lymas tapo atmestas daugu- kė ne ką kitą, kąip kunigus, 
ma balsų. Valdžios pašiuly- 0 Lietuvos krikščionys de- 
mo atmetimas reiškia nepa- mokratai juk ir yra kunigų 
sitikėjimą vąldžiai, todėl Bo- 
nar Law kalbinėtas turėtų 
rezignuoti. ,

Išrodo tečiaus, kad valdžia 
šios išvados nedarys, teisin
damasi ti/o, kad klausimas, 
kuriame7 ji tapo sumušta, 
esąs nedidelės svarbos. Vie
nok tas faktas, kad neprie
lankus valdžiai balsavimas 
įvyko po to, kai valdžios pa
siūlymui pasipriešino Darbo 
Partijos vadas, stato ją la
bai nemalonion padėtin. Iš
rodo, kad opozicija turi dau- 
giaųš pritarimo parlamente, 
Jįėgu valdžia.

Jeigu konservatorių val
džia šį kartą ir nepasi
trauks, tai visgi žmonėse bus 
tokia nuomonė, kad ji gali 
kiekvieną valandą sugriūti. 
Ponui Bonar Law bus keblu 
prie tokių sąlygų vesti val
stybės reikalus.

partija. Kunigai šiandie 
yra tokie pat teisybės ir 
žmoniškumo priešai, kaip 
Kristaus laikais.

Kristų apskundė kunigai, 
jį suareštavo žandarai ir nu
žudė karaliaus gudeliai. 
Šiandie gi kunigai ta'ip pat 
su žandarų pagelba perse
kioja žmones, kurie kovoja 
už beturčių reikalus, Lie
tuvoje kunigai ne tiktai vei
kia išvien su žvalgyba, bet 
jie yra pasižymėję ir kaipo 
monarchijos šalininkai. Juk 
jie norėjo pasodint ant Lie
tuvos sosto vokiškų kuni
gaikštį Von Urachų.

Kristaus njokslui
daugeliu atžvilgių artimos 
šių dienų socialistų idėjos. 
O klerikalai tai seka visai ne 
Kristų, bet parsidavusįjį jo 
mokinį Judų.

yra

Literatūros Darželis
Padegėlis Kasmatė

Užžėlusių takų dainius
[Antanas Vienuolis]

(Tęsinys)

IV Lietuvių emigrantų — tremtinių 
Aidi j a.

pastangas, ir

(Aš jau nebe- 
nepalyginamų

vaizduoja- 
gražu ne-

Jeigu sodžiaus inteligentija 
ma šiose keliose apysakose toli 
pilnai, ir gal kartais vienapusiai, jeigu tos 
inteligentijos akyratis užsibrėžtas persiau- 
ras, tai nepalyginamai pilniau ir gausin- 
giau ir plačiau lietuvių inteligentija* kuri 
senaisiais laikais delei tų ar kitų priežasčių 
turėjo ieškoti pastogės ir duonos kąsnio to
limoje Rusijoje. Šios inteligentijos gyveni
mų Vienuolis pažįsta gal geriausia už yi- 
sus kitus lietuvių rašytojus, o Vienuolio ra
mus, tylintis, jautrus būdas duoda jam 
galimybes ir tąjį gyvenimų piešti nemažes
ne meile ir pasiaukavimu, kaip ir Lietuvos 
sodžiaus liaudį. Įvairiose apysakose palies
damas įvairių pyodesijų inteligentus, įvai- . mišias,

riaušių laimę pergyvenusius, tačiau niekur 
nei karto nepasiekusius nei tikslo nei gyve
nimo prasmės, Vienuolis jų nesmerkia, ne
teisia, nepajuokia. Jis vėlei kartu su jais 
kenčia ir verkia, ir šaukias-ilgis kito, skai
stesnio gyvenimo. Jis kartu su jais ieško 
to skurdaus gyveninio įprasminimo, kartu 
su jais nerimsta, kai gyvenimo niekniekių 
brutali nė logika sulaužo ir 
valių — ir laupę.

Šit novelė “Studiosus.” 
apraši nesi u, nebeci tu ošiu
Vienuolio gamtos aprašymų, kuriais persun
kta jo kiekviena apysaka, kurie pačių apy
sakų nudažo ypatingos meilės ir nuoširdu
mo meilingomis varsomis.) šioje apysa
koj Vienuolis piešia beaugantį lietuvį įnte^ 
ligentų, taip, kaip jį patsai gyvenimas įsi
kūrė — studento, kilusio iš Lietuvos kaimo 
vizijos. Lietuvis ilgus amžius mokėsi iš 
savo barbaro kaimyno-ruskio. O šįsai re
tai kada tiek užsimoja, kiek jis paiegia nu
galėti, retai kada tiek stengias apžioti, kiek 
jis gali nukasti. “Pakilo kaip sakalas, nu- 

— pajuokia lietuvių pa- 
apysakėlės
Gimnazis- 

laikysiąs

pynėtoms ‘ •derytboius “krikščio
nių” su -‘valstiečiais>-Uaind|i n in
kais vyriausybei sudaryti. Ne
sugebėta sutvarkyti nei minis
terių kabineto ir tik smurtu 
varyta siaura, partinė ir reakci
nė politika. Steigiamajam Sei
me įpratę viešpataut “krikš
čionys” nenorėjo atsižadėti vie
ni patys vyravę Respublikos gy
venime, kad ir pralaimėję rin
kimus. Trumpų paleistojo Sei
mo buvimų “krikščionys” 
žymėjo tik keliais smurto 
giais. Klerikalai smurtu
stelbė tautines nlažuinas, tikė
damies patys iškilti. Jie smurtu 
pravarė savojo prezidento rin
kimus. Jie smurtu bandė pa
statyti tik nuo jų priklauso'mų 
Ministerių kabinetų. Ir kuomet 

įve “krikš
tai Ulėj i 1110, 
nutarimu

P. Stulginskis, “krikščionių” 
rinktasai Lietuvos prezidentas,

Naujo Seimų 
rinkimai paskirti gegužės 12 ir 
13 dieną. Vėl visas musų kraš
tas patvino mitingais ir atsi
šaukimais. Vėl visuomenė, pa
gauta politinių imtynių karš
čio, bent dviem mėnesiam įsi
traukia gyvon politikos kovon.

Kam buvo reikalinga Seimas 
paleisti? Ar gi jis, tik keUtri 
menesiai atgal rinktas, suliko 
savo darbuotei kokių nenugali
mų kliūčių ir pasirodė nepajė
gus? Gal pačiam Lietuvos gy
venime įvyko tiek svarbių pa-, 
sikeilimų, kad dcl jų teko iš- 
naujo rinkti krašto atstovybė?

Niekas. neatsitiko, kas patei
sintų Seimo paleidimą. Lietu
vos politinė padėtis pastaruoju 
laiku žymiai paaiškėjo ir žadė
jo pagerėti, kai galutinai butų 
išrištas Klaipėdos klausimas. 
Lietuvos vidujinis gyvenimas 
jau senai kelia visą eilę svar
biausių tolimesnei krašto plė
totei reikalų, kurių nebegalima 
atidėlioti. Jog reikia vesti že
mės reforma. Reikia kelti ir 
vystyt krašto nikis. Reikia tuo
jau tvarkyti valstybės ir krašto 
finansai. Reikia pradėti atstaty
dinti sukirmiję Lietuvos mies
tai ir miesteliai, pagriovęs mu
sų kaimas. Reikia pagalios 
imtis darbininkų ir valstybes 
tarnautojų aprūpinimo ir geL' 
bėti-juos nuo įkyraus ir nebe
pakenčiamo skurdo.

Net tų reikalų butų sočiai 
užtekę visam Seimo trymečiui. 
Bet Seimas urnai paleista, net 
jam nepalietus nei vieno pami
nėtų darbų. Delko paleista? 
Ištisi keturi mėnesiai apversta 
nevykusioms, o gal tik tyčia va- 'Lietuvos reakcininkai,, nebesi-

pa-

nu-

reakcinin-

čionims” laukiamo 
jie vieni patys savo 
paleido Seimų.

Draugai! Lietuvos
kai su klerikalais priešaky pa
skelbė .mirtinų kovų Lietuvos 
demokratijai ir dabar rengiasi 
duoti jai sprendžiamų j į mūšį. 
St. Seimo musų reakcija kuo 
galėdaina sutvirtino savo padė
tį valstybėj, mokykloj ir pačioj 
visuomenėj, sudarydami sau

jam Seime jie suskubo keliais 
įstatymais dar padidinti savo 
la'iniėjimu^. Turėdami jiems 
klusnių valdžia “krikščionys” 
naudojosi ir valstybės aparatu, 
ir jos lėšomis paremti ir vysty
ti Lietuvoje jų “krikščioniškų- 
jį” darbų. Paleisdami dabar 
Seimų, “krikščionys” ima visų 
kraštų tik savo neryboton vald
žion mažiausia keturiems me
nesiams ir gali daryti ką tinka
mi.

* Toks 
smurto 
giamas

yra musų klerikalų 
kebas, dėl akių priden- 
fieva įstatymais. Bet

Prasidėjusi rinkinnj kampa
nija Lietuvoje žada būt ne tik 
nepaprastai karšta, bet mums 
ypatingai sunki. Reakcininkai, 
kėsindamies prieš demokrati- ‘ 
nį Lietuvos surėdymų, pikčiau- ■ 
sius puolimus taikins mums, 
kaipo pavoingiausiam savo 
priešui. Gausim pakelti ir nu
galėti ne tik įvairius spaudos ir 
susirinkimų suvaržymus, ne tik ; 
Ikni'kščionjfdiafi-valstybinio į muš 
aparato spaudimų, bet ir spėja
mus organizuotus musų priešų 
užpuolimus. Gausim beveik 
vieni patys atlaikyti Lietuvos 
darbininkų reikalus, nes nei 
komunistai, nei kairieji liau- 
dininkaj nesudaro šiandien Lie
tuvoje bent kiek rimtesnės ie- 
gos, su kuria reakcija nulotų 
rpikalo skaitytis.

Dnftigai/ Amerikos lietuViai-ų 
darbininkai! Musų, Lietuvos 
Socialdemokratų pamatiniai už 
daviniai šioj rinkimų kampani
joj ir busimam Seime pasilieka 
tie patys, — visur ir kuo gali
ma ginti Lietuvos darbininkų• 
reikalus. Tarp tų uždavinių da-j 
bau gyvenamasai metas iškelįd^ 
tik vienų ypatinga obalsį, —A 
lai reikalų’ visomis paiegomis 
ginti Lietuvos demokratinio su
rėdyme pagrindus nuo reakci
jos puolimų, gintis prieš reak
cininkų diktatūrų. *

Nežiūrint sunkių darbo sųly- 
gų, kad ir stokodami žmonių,ir 
lėšų, musų Partija, suprasdama 
momento svarbumų, mobiliza
vo visas savo-iegas ir nedviejo- 
dama metėsi rinkimų kovon. 
Čia, Lietuvoje, mes neturim 
bendrų. .Bet kaip visais svar
besniais įvykiais, tiek ir dabar 
mes kreipiamės i Jus, draugai, 
Amerikos lietuviai darbininkai 
ir šaukiamės jūsų pagalbos. 
Padėkite mums ir šių sunkių 
kovų iškovoti! Negalėdami kuo

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujiefių Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky- 
kite/į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skabiai rašykite savo gimi
nėlis, prašydami savo gimi
mo metrikų. ,

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

A?)tf8ep11š^ds MosiT*

Variojuirjas qUo rpežli, išbcrinjdi 

ir ŲioŲu odiųčs liįos.

KAINA SOc

f^ldbsŲic pas dpffėlępnbSr

W. F. SEVERĄ CO.
C'DAH RAPIŪS, IOVVA

mais smilkysiąs, gerai gyvensiąs, gražiai 
vilkėsiąs, gardžiai valgysiąs, važinčsiąs ge
rais arkliais, džiuginsiąs dovanomis tėve
lius... Ketvirtos klasės jis jau matės stu
dentas esąs, bet ne paprastas studentas, ne 
medikas, ne filologas, till^ koksai nors tek- 
nologas, gražia forma, kyšančia iš kišenes 
špaga... Aštuntos klasės prisikasęs sutiko 
jau Luti ir inžinierių statytoju, ir tik dėl 
kaikurių nesvarbių priežasčių paliko uni
versiteto studentas medikas... Bet ir čia 
Milašiunas nenusiminė:- jis busiąs daktaras, 
bet ne paprastas... “ ir tt. Galų gale paliko 
paprastas paprasčiausias studentas, besidi
džiuojantis ir tokiu savo studento stonu, 
kol pagaliau įsimylėjo į paprastą mokyto
ją, kuri jį iškarto pasodino vieton. O jis 
kad gauti išmintingos mokytojos simpatijos, 
pasiryžta pakeisti savo gyvenimą, būdą, 
palikti doru žmogumi ir Visų pirma pasi
mokinti. “Gražių, malonių sapnų, jauni
kaiti, miegoki, ilsėkis prieš darbą ir kovą” 
— laimina jaunuolį Vienuolis. Tokia jau 
paprasta lietuvio inteligento kelionė, toks\ 
liūdnas pasirengimas į “darbą ir kovą”!

Toliau jau eina kitos apysakos, kur Vie
nuolis vaizduoja lokio pasirengimo inteli-

tūpė kaip vabalas
tarto, ir ne tik ruskius. Ir šios 
karžygys studentas Milašiunas. “ 
tas jau svajojo 'busiąs kunigas,

žmonių išpažinties klausysiąs, du
gento laimę. Apysakoj “Provokacija” kar

iaunas advokatas Rudokas, ištikrųjų

tas jaunas svajones vykdo—‘grįžta į Lietuvą. 
Pirmas, žinoma, uždavinys, — susikurti sa
vo pastogę, kur galėtų pasidaryti savo, 
darbuotės bazę. Ir šit tą pastogę kuriant M 
paaiškėja visas asmuo, vįsa moralinė verty
be, visas jo uždavinių pYakilnuma’s. Tuo
jau susipažįsta su tūla panele Uoginaite, 
tūlo provincijos miestelio kadaisia turtingo 
tėvo dukterimi. Rudokui, baigusiam net du 
fakultetu, nereikėjo padėti daug triūso, kad, 
kaip sakoma, mergaitei galvą apsukti. Jau
na, skaisti Uoginaifė, užaugusi motulės 
globoj, gyvenimo visai nepatyrusi, ne juo-': 
kais visa savo jaunybe pamyli elegantingą 
Rudoką. Šis irgi pasisako ją mylįs, paprašo 
“jos rankos”, bet kai Ltbai mandagiu, bet 
labai suktu budu sužino, kad jo sužieduoti
nė bepasogė, prie jos alšalsla, tiktai neturi 
pilietinės drąsos tai pasakyti, ir sugalvoja 
labai negudrią, tačiau ir labai žemą provo
kacijų, kurių paslėpti jam nenusiseka, lik
tai panele Uoginaite pamato visą jo nie
kingumą ir išgena jį lauk. Rudokui nieko 
—praslinkus kuriam laikui jis vis tiktai 
susimedžioja sau turtingą pačią (nors ir 
lenkę, dvarponę, bet ir pasogos dvarą gau
na) ir tampa oficialinai gerbiamu žmogu
mi. Tuo tarpu jo buvusi sužieduotine pa
nelė Uoginaite ličiai senmerge, lieka visų

apleism ir paniekinta..
Panašus nmtivai skamba ir kitoje di

desnėje; yėira+r rašytoje ir kurkas tobulcs- 
jikffe apytakoje “Gyvenimo Niekniekiai.” 
Šios apysakos vyriausias k&ržygis Adpmas 
Graužinis, G\daisia išvarytas iš trečio kur
so iš universiteto, labai daug svajojęs apie 
darbavimos visuomenės, tėvynės, jo nu
skarusių tautiečių naudai, galų gale pato
giai įsitaiso dideliame Kaukazo mieste, 
užmiršta savo jaunuosius idealus, vare? biz
nį, tiktai' dėlei paprasto lietuviško bailu
mo ar gal ir niekingumo, sužeidęs vienos 
moteriškės gyvenimų jos neveda, ir pats

- taip vienas nuskursta. Tokių žmonių yra 
labai daug, bet nei būdas jų, nei laimė, nei 
gyvenimo eiga neįdomu. Praeini pro juos, 
kaip pro tolimų, svetimų kapų, o gal kartais 
ir'kaip pro sąšlavų krūvą... Apysakll ta
čiau parašyta ir labai talentingai.

(Bus daugiau)

i *

MOKSLAS — žmogaus apsigynimas nuo 
pasaulio. Išmintis — žmogaus apsi

gynimas nuo paties savęs. Cinizmas — 
žmogaus apsigynimas nuo Dievo.

susivienijo..su
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Ketvirtadienis, Bal. 12,1923
A

NAUJIENOS, ChlcSp, HL

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Paln-Expell8nu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—iružganė- 
diuantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. ♦ 
Tikrasai Pam-Expelioria turi 
INKARO vaisbaženklį.

J

Sveikatos Dalykai
KVARANTINA.

se
ki t-

ŠVEDIJOS

LINIJA
AMERIKOS

Į LIETUI
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gotheuburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją
(Sistership to S. S. Stockholm)

S. S. DROTTNINGHOLM,
S. S. KUNGSHOLM Geg. 5; Birž. 19 

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

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir P1LIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su daniokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieiiai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukSm.
Nereikia Švedijos pasporto, vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, 111.

29

Dr. Hermanu M. Biggs, 
Nevv Yorko valstijos Sveikatos 
Komisionierius, pagamino 
kaulį sveikatos straipsnį, 
ris- per radio prisiųstas:

Kvarantina, arba atskyrimas 
sergančio limpama liga žmo
gaus nuo kitiį>veikų žmonių 
yra seniausias būdas sulaikyti 
ligos išsiplatinimų. Net ir bib- 
liškais, laikais raupuočius laike 
atskirose kolonijose ir neleido 
jų lankytis tarp sveikųjų. Kva
rantina prasidčji Venecijoj, ir 
kituose uostuose, keturiolikta
me šimtmetyje, kuomet laivai 
būdavo sulaikomi keturiom 
dešimtim dienų, iki tik pasiro
dydavo, kad kas nors ant laivo 
užkrečiama liga serga. Visi ant 
laivo būdavo sulaikomi, kati jie 
icgaletų išplatinti ligoš. Žodis 

“kvarantina” paeina nuo itališ
ko “Quorante”, arba keturias- 
dešimts, tai reiškia tiek sulai
kymo dienų.

Šiandien daugelis šalių vis 
irisilaiko prie kvarantinos uo

siuose, bet nevartoja keturių 
dešimčių dienų. Jeigu laivas 
atvažiuoja iš uosto, kur randa
si kokia epidemija, arba ant 
>at 'laivo pasireiškia kokia lini- 
>ama liga, laivas esti sulaiko
mas kol liga pranyksta. Kbr 
nesiranda jokių užkrečiamų li
gų, gydytojai peržiūri keliau
ninkus, ir jeigu visi sveiki, 
žmones' gali išlipti iš laivo.

Ir tas pat su kvarantina na
muose — sulaikymas sergan
čių nuo kitų šeimynos narių 
kol visas pavojus pranyksta. 
Praeityje kvaranlinų uždėdavo 
ant viso namo; bet šiandien pa
prastai ligonį laiko viename 
kambaryje, ir kili šeimynos 
nariai gali išeiti ir pereiti kiek 
tik nori, jeigu tik jie neis į ser
gančia kambarį. Suaugusieji 

turi saugotis, kad jie neišnešk)-

Kvarantina yra lengvas dai
ktas kuomet ligonis lovoje, nes 
sergantis paprastai nenori ma
tyt kitų; bet kai ligonis jau 
truputį ĮNisveiksta, jau nori pa
sikalbėti su kitais, jis per tų 
laikų/turi būt labai prižiūri
mas,/ir nereikia leisti jauniems 
prie jo eiti. Užsikrėtus vaikui 
limpama liga, kad ir dar jis 
atrodo sveikas, jau būtinai rei
kia rūpintis sulaikyti jį nuo 
kįtų. Vaikams sunku suprast, 
kad jie kitiems pavojingi. Iš 
tikro, jie pavojingiausi iš visų. 
Kuomet mažiausias motinos iš- 
slepintas vaikas persirgęs lim
pama liga atrodo jau. sveikas, 
ir nori eiti laukan ant tyro oro, 
motina duoda jam savo valios. 
Bet ji turėtų atsiminti, jbg vai
kas dar norą visiškai pasveikęs 
ir susiejęs su kitais vaikučiais 
vis dar gali jups užkrėsti liga.

Kvarantinos reguliacijos 
įvestos tam, kad apsaugojus 
perdavimų limpamų ligų perų 
nuo sergančių sveikiems.

T

Ketvergė, Petnyčioj ir Subatoj

Pirkit Jūsų Pavasarinį į 
Kautą ir Dresę | 
su Dideliu Sučedijimu: 
KAUTAI. Gražiais šilkiniais pamušais kautai. 
Sportišku modeliu iš Polo ir Overplaids. Populiariu S 
spalvų iš tan. Pilniausiu styliu. Su diržais modeliai, 
su guzikais trimuoti ir didelėmis kišenėmis. Mieros 
16 iki 44. Specalis musu pirkinys daleidžia atiduoti 
jums tas nepaprastas vertes po

NORT
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Kreip-* r

&&
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DR. 6. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

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

Phone Canal 0257

RMAN
~LLOYD—

LAIVAKORTES
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje 
Per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitu informacijų 

atsišaukite * •* -
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, 111.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui 

gftninių iš Lietuvos.
White Star Line*

New York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Majestic balandžio 21; geg. 12; birž. 2 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic /^pr. 28;t May 19; Birž. 9;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y. PlyiKOuth-Cherbourg. Hamburg 
*Manchuria bal. 19 — Mongolia geg. 3 

•Naujos 3 klesos kajutes
Miųnekahda (3 klesos) ........... Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
New York PlymoutlkCh^rljourg- 

Antwerp - \
Belgenlamį bal. 18; • Lapland geg.
Zeeland bal. 25; St. Paul birželio

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

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

12
13
25
28

FRENCH
> New YorU > *n<* Plymouth 
•■•■■v Havre-Paria

Jnr«mi» visa kelionė j Lietu,- 
V, ifi« jos, garlaiviais: 
LtFAYETTE ...... Ger.
ROCHAMBEAU .. Geg. 
PARIS .................... B:»r.
CHICAGO .............. Bal.

Puikiausia sutvarkymas
kambariai dviem, keturiems i 
ir šešiems žmonėms. Valgo- ’ 
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama Veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzo vizos ne
reikta. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos JFrench Li
no agento, arba i kompani
jos ofisy, 19 State St., Ncw 
York City.—Chicagos ofisas:

133 N. Dearborn St.

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ fylGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduo ių gydymas — Elektros 
gydymas./ .200 žvakių spėkos lem
pa.* Di lių skausmų prašalintę- 
jas.

fviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija? . , 
6051 So. Halsted Street, Chicafeo 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

MRS. A. MICHNIEV1CZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampan'31 gal. 
Telefonas Yards 1119

I KALTI JOS-AMERIKOC
LlNIJA 9Broadvay, Ne^/Yirk.NY

SSbI LIETUVA.
! . PER HAMBURGĄ.,PI!
\ 

f . I >

/ Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja Į Piliavą 

Aplenkiu Lenkij juostą (karidorių) 
rISA TREČIA KLESA PADALIN- 

,’A I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ 

LITUANIA .............................................. Geg. 2
POLONI A ..........................................  Geg. 23

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

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

DRESES. Yra padarytos iš Canton Crepe, Taffeta, 
figūruoto Canton ir flat Crepe. Vis v reikalaujam u 
spalvų. Embroidered modeliai, panel efektoJr tie
siu linijy. Mieros 16 iki 44.

Įskaitant po $19.75 yra stailiškos storų moterų dresė; 
pilnam pasirinkimui stylių ir materijolo. l>Javy, rudos 

j ir juodos. Mieros 46 iki 52

f

Lietuvių Daktarų Draugijosr Nariai

Šviežą ir pajicgą 'suvedame, į senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijų Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619J& 47th St., Tel. ^oulevard 7101,1892. Chicago

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

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

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

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

DR. J. V^N PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Busto Telefonas 
Armitage 3209DR. H. A. BROAD 

VĮDURMIESČIO SPECIALISTAS 
AiNikįlta Chirurgija (operacijos) ir Męterų Ligos.

7 Wešt\Madison St., kainb. 1202. Kampas State gat. 
Ofiso Vandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą..

DR. AITUSH, O. D
k Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurb 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,. akių aptemimo, nervuotv> 
mo, skaudamą alpų karštį, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra parodančia mažiausiai 

klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lictuv

Trauki
Bjadge

entistas patar
imus geriau

5 dantų be skausmo, 
iriausio' aukso. Su metisų 

pi m galima valgyti kięčiausią mai
stą. Garantuojamo visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47t|i Street, 
Netoli Ashland Avė.

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. |*yto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodapaa Nitrous Oxid ir 

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

re. NedėHoj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, 111.
223

Tolephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

i

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

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 Iki 8 vak.
Ofiso, Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032^

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
................ -—i ' I;- "'t'—. ■' -*—*■ ■, ' ■

e
Telephone Yards 5834

DR.P. 6. WIEGNER

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Baigusi

Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai

vusi' Pdnn- 
silvanijoa 
hospįtalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prio gim
dymą. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginome.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 £o. Halsted St.

—IŠ RUSUOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo- patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ii’ chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
8110 arba 0376 _ _

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 So. Hifcted St.
Vai.: J—*10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Tęlefonai j

CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ate., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
/ Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 '

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
MERKI

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pe’stingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Banienė) '

Akušerka

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

ahl

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138 •

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu a 

patyrime. Pasek
mingai patarnau- 

Wr’iu Pr*® gimdymo 
^Kiekviename at

sitikime teikiu 
ypatišką ^prižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Tel. Canal 2118

DR. 6. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

*

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Maurice Kata
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 ♦

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austįn 0737

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison SU

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisus: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Opteaetrfrt
T*A. BOU l«vant «4BT 

4fe» H. Aahiaaė f*
- * Ka'WM> 47-taa g»t.
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I Antpuolis ant kito banko Lietuvių Rateliuose

Šeši užsinuodijo maistu
Penkiolikos metų mergaitė nu

mirė, o kiti penki sunkiai 
serga.

Penkiolikos metų mergaite 
numirė, o kiti penki šeimynos 
nariai randasi sunkioje padėty
je. Visi jie užsinuodijo beval
gydami vakarienę. «,

Vera Skicklie pasimirė dviem 
valandom praėjus po vakarie
nės.

Ji nuvyko svečiuosiu! int Au- 
gust Colliander, 4952 N. See- 
ley Avė. Jis, jo žmona ir trys 

• dukterys dabar randasi ligoni-, 
nėjo.

Policijos seržantui Collian- 
der papasakojo, kad jie valgė 
kiaulieną mėsą, bulves, toma- 
tes/etc.

Tuoj po valgio Vera sunkiai 
susirgo, ją pasekė ir kiti. Li
ko pašaukti du daktaru, bet 

r jau buvo pervelu išgelbėti Ve ros 
gyvastį. Mergaitė numirė, o ki
ti penki tuoj liko nugabenti į 
ligoninę. Manoma, kad jie pa
sveiks. Daktarai sako, kad ta 
nelaimė įvykusi nuo ptomaino

Prie West Side National ban
ko buvo susirinkę apie 200 
depozitorių. — Bankas esąs 
geram stovyje.

J. Babravičius tiki į pil 
na talento išplėtojimy

O Lietuva dabar pergyvena 
labai svarbią valandą. Įsigalėję 
ten juodieji klerikalai, o kaitų 
su jais įsigalėjo jų tikrieji vaikai 
—sauvalė, šmugelis, kyšiai, prie
spauda. ĮsigaĮlėję klerikalai tuo 
dar nepasitenkino, jie stvėrėsi, 
palaikymui savo viešpatavimo, 
ir teroro ir ginkluotų chuliga
nų “fašistų”, neteisėtai išrinko 
savo “prezidentą” ir išvaikė žmo
nių atstovybę- Seimą. Daugiau 
to, pražudę Vilnių, jie nori pra
žudyti ir Klaipėdą. Jie pavirto 
tikraisiais ir pavojingiausiais 
Lietuvos priešais, Lietuvos iš
davikais.

Ar roselandiečiai, visą tai ma
tydami, gali tylėti? Ne. Jie turi 
pakelti savo balsą prieš tuos 
Lietuvos priešus. Ir turi pakelti 
balsą dabar, kada dar yra laikas. 
Ir reikia tikėtis, kad jie pakels, 
ir tai pakels tokį balsą, kad ir 
Kaunas išgirs. Kad tai pasiekus 
visi roselandiečiai, iki vienam, 
turi ryto vakare, balandžio 13 d. 
susirinkti j Strumilo svetaine, 
kur tas didelis protesto mitin
gas yra rengiamas. °

Gal kas ir neprijaučia šio mi
tingo tikslams, gai kam visą tai 
yra neaišku. Bet vistiek atei
kite į šį mitingą, nes čia užgir- 
site daug svarbių ir kiekvienam 
žinotinų dalykų: kaip ir kodėl 
Lietuvos Seimas tapo išvaikytas, 
kas tie Lietuvos “fašistai” ir ką 
jie veikia, kas dedasi dabar Klai
pėdoje, kaip rišamas yra svar
bus visiems lietuviams Vilniaus 
klausimas ir t. p. Visiems, tie 
klausimai rupi ir į visus juos bus 
atsakyta žymiausių miusų kal
bėtojų šiame svarbianąb^ptesto 
mitinge.

Jūsų atsilankymas parodys 
ant kiek piktinatės juoduoju 
teroru Lietuvoj ir ant kiek jus 
geidžiate tikrai LAISVOS Lie
tuvos—ir ant kiek jus norite pa
dėti padaryti Lietuvą laisva ir 
demokratinga šalimi.

—Rengėjai.

Brighton Parko jaunimas
“Ąteities žiedo” vakarėlis pa

vyko. — Sekmadienį vaikai 
vaidins Melrose Parke.

Tokių dalykų įvyksta visose 
parlamentarinėse šalyse. Kuo
met susidaro tam tikros aplin-, 
kybos, parlamentui lieka tik 
viena išeitis — pasileisti ir pa-Į 
skelbti nauji rinkimai. O jei
gu tai yra paprastas dalykas, 
tat kodėl prisieina susirūpin
ti Lietuvos Seimo paleidimu? 
Štai kodėl. Paskutiniais keliais 
mėnesiais Lietuvoje dėjosi tai
kių dalykų, kurių joki demo-

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligoniuu su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su. ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.
Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

Sunku buvo tikėlis, kad 
“Ateities Žiedo” vaikų draugi
jėlė butų galėjusi taip pasiro
dyti. Praeitą sekmadienį Mc 
K'inley svetainėje vaikai statė 
scenoje ^Marcelę” is “Žioplių 
Joną”. Vaidinimas pavyko ylių 
gerai. Vaikai savo roles mokė
jo gerai. Vaidintojai buvo pa
dalinti į dvi grupi: pirmą da
lį lošė maži vaikai, o antrą 
— jau paaugėję. To reikalau
ja pats veikalas. Bet kaip ma
žieji, taip ir didieji vaikai sa
vo roles atliko gerai. Daug 
juoko padarė Žioplių Jonas.

Vakarėliu susirinko apie 300 
žmonių.

Sekmadienį “Ateities Žiedo” 
vaikai važiuoja vaidinti į Mel- 
rose Parką. iPi.il> lik n tikrui ne
sigailės atsilankiusi į jų vaka

rėlį. — Ten buvęs.

Užvakar, patikėję piktos va
lios žmonių leidžiamiems pas
kaloms, depozitoriai puolė Met
ropolitan State banką, kad at-. 
siėmus savo pinigus. Iš banko 
esą ištraukta $300,000. Bet kai 
liko užtikrinta, jog bankas yra 
gerame stovyje ir jokio pavo
jaus nėra įdėtiems pinigams, 
tai žmonės vėl ėmė nešti ban
kai! išimtus iš banko pinigus.

Vakar toks jau antpuolis 
buvo padarytas ant West Side 
National banko prie West Roo-» 
sevelt road ir S. Ashland Avė. 
Iš pat ryto pradėjo rinktis 
žmonės. Apie 9 vai. jų jau bu
vo apie 2(X). Tvarkos palaiky
mui reikėjo ^policija šaukti. 
Kol atvykox1>anko į > !<■>-. identas 
koks šimtas depozitorių atsi
ėmė savo pinigus. Kai prezi
dentas išaiškino susirinkusiems, 
jog bankas yra gerame^- sto
vyje ir jų pinigams iiegręsia 
pavojaus, tai depozitoriai ėmė 
aprimti ir pamaži skirstytis.

Didysis lietuvių tenoras ne
mėgsta kraipymųsi, bet rei
kalauja iš artisto nuoširdu
mo. — Savo didžiu dainavi
mu atverčia paklydėlius.

Turėjome ilgesnį pasikalbė
jimą su didžiausia lietuvių dai
nos žvaigžde Juozu Babravi- 

dainą, po-muzika,

karštas

ar žino

savo1 kal-

tą tuoj

(Seka ant 7-to pusi.)

TEISINGAS GYDYMAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
PADĖKA .

šiuo tariu širdingą ačių visiems 
lietuviams už puikias kvietkas ir 
skaitlingą dalyvavimą laidotuvėse mu
sų dukters Olgos Ivanovoš. Ypatin
gai malonų buvo, kad lietuviai daly
vavo, nežiūrint nei skirtumo tautystės 
ir labai blogo oro.

Motina
EMILIJA IVANOVĄ, 

2101 Broadvvay, 
Indiana Harbor, Ind.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIII^
KIRK speciali; premiją duoda 

UŽ 1923 METUS
Kirk metine speciali premija už 

American Family muilo vynioklius bus 
atidaryta balandžio 12 iki bal. 21 šį 
metą.. Tūkstančiai Chicagos šeimi- 
ninkjųypaainaudos ta proga, kad ga- 

į^us dykai labai naudingas premijas 
už American Family Muilo vynioklius. 

rŠj metą frontiniai ir užpakaliniai nuo 
American Family Muilo Chip pakelių 
taipgi bus priimami, kiekvienas panel 
bus skaitomas už vieną vynioki). 
Kiik’s didelės premijų krautuvės ran
dasi: 1232 W. Norih Avė. ir vidur- 
miesty, 27 W. Lake St. Šiame laik
rašty bus įdėtas specialis skelbimas 
kur bus pasiūloma American Family 
Muilo vyniokliai. Skaitykite dėl pil
nų informacijų. Yra patartina, kad 
jus gautumėt savo premiją laiku.

čiu — apie 
eziją.

j Jis toks 
boj.

Ką mano
išreiškia be jokių dvejojimų — 
net neduodamas ir itin daug 
išsižioti.

I “Kokios tamsta esi pakrai
pos dailėje, o ypač muziko- 

Ije?” paklausam dainininko.

' “Kaip tai kokios pakraipos?” 
j “Mat, mes girdime apĮe, 
naujas 
me, naujas lakalakiškas 
dencijas poezijoj — tai ar 
sta nežinai apie jas?” 

| Dainininkas širdinjgai 
juoke. y

I Paskui su didėlni užsiden
gi m u pradėjo kalbėti pasmerk
damas ligotas moderniškas ten
dencijas, kimiomis, deja, užsi- 

I k rėčių. kaikurie ir geri ir ga
lingi lietuviai.

I J .'“■'Babravičius papasakojo
apie vieną labai talentingą lie
tuvių kompozitorių, kurs para
šė keletą i neapsakomai gražių 
lietuviškų dainelių, o paskui 
išvažiavęs Berlinan “tobulin
tis”. Nagi už metų sugrįžtąs 
jis namo ir atsivežąs kone čie- 
lą pūdą prirašytų naujų kom
pozicijų. Babravičiui jis liepęs 

Į mesti tas senąsias lietuviškas 
daineles, o imti tas naująsias 
kompozicijas, kurios esančios 
stebėtinomis. Ir pradėjęs jis 
groti ir dainuoti tas savo kom
pozicijas. Purtosi, kratosi, gal
vą augštyn mėto ir į šalis ir 
apačion, tai šūkteri, tai myk- 
teri, tai kaip ožys sumeketuo- 
ja, tai avinu pasiverčia, tai 
višta...

Babravičius nebeiškentęs ir 
su/ikęs:

{“Sustok, sustok! Brolau, ar
tu dar lietuvis, kad tu to

kius niekus pradėjai rašyti 
“Tu pats dainuok tas savo 
slaptingas kompozidijas! Aš 
nedainuosiu! Aš dainuosiu tik 
tavo senąsias dainas, kurios 
yra lietuviškos dvasios ir gro
žės pilnos!”

Didysis daili įninkąs tada su
dainavo anam kompozitoriui 
jo vieną seniai parašytą dai
ną, kurią ir pats kompozito
rius buvo užmiršęs.

Kompozitoriui tada atsivėrė 
akįs.

mes
“chudožestvas” dainavi- 

ten- 
tam-

misi-

Dešimt mėty kalėjimo už 
išžaginimą mergaitės

Bomba nutraukė pianistui 
gahf?

Advokatas Ross Guthrie apal
po, kai teismas nuteisė jį ka
lėjimam

LSS. 4 kp. prakalbos -I
Lietuvos klerikalų politika. — 

Jie laužo jų pačių priim
tus įstatymus. — Preziden
to rinkimai ir jo galia. — 
Fašistų veikimas. — Seimo 
paleidimas. — Lietuvos so- 

cia.ldemokrata.ms surinkta 
$52. — Nebuvo policisto at
sakinėti į komunistų klau
simus. '

Jeieru mėnesius ir savaites gydėtės 
be jokių pasekmių, Šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
^abaah Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 

i*- ner-vt* I>KQ. linru kraujo ii- <><!<»«. 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės Hrm ir 
t. t. Del < priėmimo ligonių*’ turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
\gyduolės “914”

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu būdų įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame* 
naujausius serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duolee. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų Ir 
užgariėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 

, šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zamii^^ją.

Elecko-Medical Doclors
136 8. VVabash Avė., Chicago, III.

Viena nakčia išsprogdinta trys 
bombos.

Stanley O. King, Haymarket 
teatro pianistas, skubinosi namo 
(2900 Flournoy St.), kur jo 
lauke jauna pačiutė. Jis jau 
buvo prie pat namų, kai iš pra
važiuojančio automobilio liko 
numesta po jo kojų bomba, 
kuri plyšdama nutraukė piani
stui galvą ir ranką.

Kelioms minutėms prabėgus

sprogo kita bomba.
Gi apie trečią valandą *yto 

lx>mba liko išsprogdinta prie 
Vito Buccolos bučernės (439 
W. Division St). Prie tos bu
černės jau trečiu kartu meta
ma bomba. Buccola ir jo šei
myna buvo labai išgąsdinta.

Policija visaip spėja. Pasta
ruoju laiku Chicagjoje ypač pra
dėjo siausti bombų mėtytojai. 
Manonfa, kad tai bus greičiau
sia juodrankių darbas. Nors 
namų savininkai neprisipažįsta 
gavę grasinančių laiškų.

Ross B. Guthrie, advokatas, 
rasta kaltą esant už iš
žaginimą Doris Horning, pen
kiolikos metų mergaitės. Jis 
buvo teisiamas pas teisėją Os- 
car Hebei.

Prisaikintieji teisėjai pasky
rė jam 10 metų kalėjimo. Gu
thrie apalpo, kai nuosprendis 
liko perskaitytas.

Iš liudijimų paaiškėjo, kad 
Guthrie įsivilojo Dorisą į savo 
namus ir ten ją užpuolė. Do
ris yra duktė Dr. Victor H. 
Ilorningo, 5705 Rače Avė. Ad
vokatas ir Dr. Horning buvu
siu geri draugai ir tankiai at- 
silankydavusiu tviens pas kitą.

Bus pareikalauta naujo tar
dymo. Dabar Guthrie yra liue
sas. Už jį yra užstatyta $2,000 
kaucijos.

DUKTERIAI PRAŠANT TĖVAS 
LIKO PASIŲSTAS METALS 

Į KALĖJIMĄ.
-----T------

Tėvas visuomet būdavęs 
girtas.

UNIVERSAL CHEMICAL 
KOMPANIJOS ŠERAI BU
SIĄ PARDUODAMI NEW 
YORKO CURB BIRŽOJ.

17 metų 
teisėjui

Užvakar Mildos svetainėje 
įvyko pirmas protesto mitin
gas prieš Lietuvos klerikalų 
diktatūrą. Pirmuoju kalba P. 
Grigaitis. Jo kalbos turinys 
maž-daug tokis. Paleidimas 
Lietuvos Seimo pats savyje 
nebūtų nepaprastas dalykas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

KAIP KITI ŽMONĖS ŽENGIA 
PIRMYN.

Tuo antgalviu dabar yra išleista 
maža, net labai žingeidi knygutė, ją 
išelido United States Government Sy
stem-. Treasury Department, Washing- 
ton, D.l C. ir kuri bus pasiųsta kiek
vienam! dykai kurie parašys ir pap
rašys jds.

Knygolės/tikslu yra išparodyti bu
dus ir>iedąug turintiems pinigų žmo
nėms, kaip jie galf sučėdyti juos ir 
prie to dar yra nurodymai Andrew W. 
Mellon, Sekretorisu-Iždininko, žmo- 
niems gyvenantiems Suvienytose Val
stijose. Knygelėj nurodyta reikalin
gumas taupymo ir kaip suvartoti sa
vo pinigus, kad jie neštų pelną. 
Taipgi nurodoma, kaip atskirti gerus 
investmentus nuo blogų investmentų. 
Nurodyta pavojus ir apsisaugojimai 
visokių pavojingų skymų ir nurodyta 
pamatas geni investmentų. Galų ga
le, nurodoma, kaip pasinaudoti ge
rais patarimais ir juds gyveniman 
įvykdymo. Knygutėj perstatoma ge
rumas Treasury SavMgs Certifikatų 
ir rekomendacija investavimo į juos 
kaipo tolimesnį pasisekimą taupym-ui 
ir saugumui, kad papratinus kiekvieną 
žmogų prie pasisekimu ir neprigui- 
mybės.

Kiekvienas privalo turėti tą knygu
tę. Rašykite dėl gavimo tos knygu
tės.

Valandos nuo 9 ryto iki -6. vakare. Se
redoj ir subatoj iki f! vakare. Neilėlio-'" 
je nuo 9 vai. l-yto iki 1 vai. po pietų.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akiu uždegimą, jet 
skaitant ar siuvant akis Skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Sukeikiami Dovanai,
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

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

9, Nedaliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Tapo paskelbta, jog visuoti-< 
nas Universal Chemical kom
panijos šeri n inkų susirinkimas 
įvykš balandžio 20 d.

Buvusiame kompanijos di
rektorių susirinkime nutarta 
paduoti šėrininkų užtvirtinimui 
daugelis kontraktų ir sumany
mų, tarp kurių žingeidesni yra 
sekami:

Užtvirtinimas atpirkimų Gili
na Pharmacentical Kompani
jos biznio Shanghajui ir už
traukimas morgičio.

Už t vi r tinimas a tpi rk i mo 
Standard Cocoa Butter Kom
panijos proceso New Yorke. *

** Užtvirtinimas kontraktų su 
keliais asmenimis įsigijimtų 
naujų patentų ir turto.

Pasirašymas sutarties su su
sitvėrusiu New Yorke siiidika- 
tu, kurs apsiima palaikyti Uni- 
versal Chemical kompanijos 
šėrus, kada tie bus priimti par
davinėjimai ant sNew Yorko 
“Curb Exchange”.

Direktoriai taipgi ingabojo 
valdybą paduoti aplikaciją pri
ėmimui Šerų į minėtą Ne>w 
Yorko biržą.

Universal Chemical kom
nijos reikalus New Yorke ve
da garsusis advokatas Morris 
Hiląuit, R.

“Aš nesuprantu, kodėl aš pri
valai! jį mylėti vien tik dėlto, 
kad jis yra mano tėvas.” 
' Florence Johnson, 
mergina, pareiškė 
\Villiams L. Morgan.

/ “Aš norėčiau dar ilgiau kęs
ti”, sakė Florence, “bet, teisėjau, 
musų motina numirė prieš dve
jus metus, *Aš turėjau užlaikyti 
jaunesniąją ' seserį ir broliuką. 
Eleanor, 15 metų sesuo, prižiūri 
namus, o Edgar, 9 metų broliu
kas, lanko mokyklą. Tai yra 
gan sunki kova, ir man tenka 
galvoti visą laiką, kaip suvesti 
galus su galais. Tėvas visuomet 
yra girtas. Jis ištisomis dieno
mis nepareina namo, o kai par
eina, tai kebą triukšmą. Jis at
imdavo net iš manęs pinigų. Jau 
septynis kartus mes gavome 
pranešimą, kad išsikraustytame.

“Aš mokėsiu $15 mėnesiui už 
naują butą (1729 N. Francisco 
av.). Bet dabar mes negalime ten 
išsikraustyti, nes aš neturiu pa
kankamai pinigų.

“Mano motina mirė belaikine 
mirtimi dėka tėvui. Ištikrųjų 
tai yra perdaug reikalauti iš 
musų, kad nies jį mylėtumėme”.

Teisėjas paklausė, ar Florence 
galėsianti apsieiti be tėvo.

“Labai puikiai”, atsakė pasta
roji.

Po to teisėjas Morgan nutei-l
sė Johnsoną vieniems metams ieškodami už plataus 
kalėjimo, ——*—-------—k no*

kią gražią dainą bučiau para
šęs! Dievuliau, tai gražiausia 
daina!” —. sušuko kompozito
rius puldamas prie dainininko.

Roseland
Rengiamas didelis protesto mi
tingas prieš juodąjį terorą Lietu
voj. Visi kivečiami jame daly

vauti.

Ateinantį penktadienį, balan
džio 13 d., vakare, Roselande į- 
vyks svarbus protesto mitingas. 
Mitingas yra rengiamas bendro 
komiteto trijų organizacijų —

Lygos. Jis rengiamas tikslu pa
kelti ir roselandiečių balsą prieš 
dabar siaučiantį juodąjį klerika
lų terorą Lietuvoj.

Roselandiečiai visuomet rėmė 
ir remia kiekvieną pažangųjį 
lietuvių judėjimą, rėmė ir re
mia jį netik žodžiu, bet ir dar
bais. Ir jie negali tylėti ir da
bar, kada tokie svarbus dalykai 
dedasi užjury — jų tėvynėj Lie
tuvoje, kurioje jie gimė, tik ku
rią apleido savo laimės-dalužės 

vandeny-

Pinigus gavo: V

16468 — O. Jateikienč 16603 —- J. Sakalauskas
16472 — M. Rudiene 16605 —- I. Gudman
16474 — P. Austienč 16606 —- E. Saunorienė
16488 — Z. Godoniepe 16609 — B. Mikutaitienė
16489 — P. Levanautis 16610 — O. Jasinskienė
16493 — I. Butkus 16615 — M. Lukošienė
16494 — O. Savickiene 16616 — M. Dačilė
16496 — M. Simonavičicne 16618 — J. Karbauckas
16498 — A. Kairiene 16620 — J. Petrauskas
16500 — J. Zaurokas 16627 — B. Tamašauskienė
16501 — A. Kuzma 16628 — P. Pameditis
16506 — M. Gricaitė 16629 — J. Skaimteraitei
16507 — Z. Butminiene 16630 — V. Petrauskienė '
16508 — A. Nemčinskienė

— A. Nemčinskiene
16632 — A. žadeikis

16509 16636 — V. Januševičienė
16510 M. Grebeliene 16638 — V. Pipiraitė
16511 — 0. Danevič 16641 — J. Urvakis
16512 — A. Zalpis 16645 — Z. Plauška
16514 — V. Eidentiene 16646 - S. Plauška
16516 — L. Cinskiene 16649 — J. Lukpetris
16524 — M. Dabkiene 16650 — K. Šedis
16528 — M. Vinikaitienė 16651 — P. Sakalauskienė
16531 — M. Bukauskiene 16653 — P. Radavičienė
16533 — R. Beinoravičienė 16675 — M. Matukaitė
16540 — L. J. Vaitkus 16676 — E. Mazlauskaitė
16541 — O. Balčiūnaite 16699 —- J. Diamentiui
16543 — J. Radzviliene Į6708 — P. Norvi'lis
16547 — E. Lauraitienė 16724 — 0. Jonikaitė
16550 — J. žičkus Tel. 7.1 —P. Tūbelis^
16554 — V. Silvestravičaitė Tel. 25.1 — Maženis Jurgis
16555 — O. Lukošiene Tel. 10.III — J. Petrauskas
16560 — F. Tamušauckas Tel. 28.11 . — P. Virušis
16563 — E. Grigaite 88 — E. Januševičaitė
16572 — K. Tugaudis 171 — F. Eidintui
16576 — U. Viežiene 181 — P. Brijunas
16577 — P. Mališauskienė 197 — P. Bakučionienė
16582 — T. Daujotienė 198 — O. Juškaitei
16584•— S. Tamašauskienė 10058 — Z. Zebelis
16585 — L. Balinienė 15365 — P. Butkus
16587 — Z. Strazdas 15962 — E. Lazauskas
16589 — A. Vilkienė 16111 — P. Metrikas
16590 -— J. Rimkevičius 16327 — M. Matulevičienė
16595 — B. Girdvainis 16409 — L. Šileika <
16596 — J. Pinauskas 16433 — M. Leskelevičienė
16597 -— M. Gdunckienė 16435 — J. Kačiušis V
16601 - G. Dugnienė 16455 — A. Jagučinškaitei

UAVID Rl^TTER & CO.,1
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii detali 
Hemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.
------ -- - -----T..

Serganti žmonas yra užpraiozni 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

iv
Privatinių
Ligi

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir ii toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJB 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imonlą 
liko iigydyti, tai geriausi* vieta 
ligonių atsilankymui.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

-

Gal jums reikalingi 
akiniai

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 akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 g^tvča

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dieno*. 
__________________________ j

Dr, Anelė Kaushillas D, C. 
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcoseve|t 8185 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

* 9 iti 12 a. m.

Dr4Natalija Žukauskas
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0318. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

■ b ......... ■■■--J
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Lietuviu Rateliuose.
(Sbka nuo 6-to pusi.)

bo sustabdymui. Vadinasi, val
džia pritaria tam. Klerikalų 
spauda ne tik nesmerkia chu
liganų‘j bet visai atvirai remia 
juos. (| kai Seime socn^demo-

kratinė šalis negali toleruoti. 
Reikia tik prisiminti rinkimai 
į Seimą. Pačių klerikalų pri
imtoje ir parašytoje konstitu
cijoje yra jiasakyta, jog Sei
mo atstovai renkanut propor- 
cingumo dėsniais. Jei kuri par
tija -gauna vieną trečdalį vi
sų balsų, tai ji Seiman tegali 
pasiųsti tik vieną trečdalį at
stovų. Bet kaip pasielgė kle
rikalai? Prisilaikant proporcin
go rinkimų budo, jie laimėjo 
ttyc 33 vietas, o viienok Sei- 
niAn pasiuntė t 38 «savo atsto

vus. O tai jie atliko labai pi
giu budu: išaiškino savo nau
don tą konstitucijos paragra
fą, kur kalbama apie rinki
mus. Tautinės mažumos, ku
rioms pagal teisybę priklausė 
klerikalų pasisavintos vietos, 
reikšdamos protestą atsisakė

Toks klerikalų žygis ►tega
lėjo nepakenkti Lietuvai. Juk 
taip dar nesenai Lietuva di
džiavosi tuo, jog ji neskriau
džiu, nepersekioja tautines ma- 

* žumas. Ji net sukūrė žydų ir 
baltgudžių reikalams ministerir 
jas. O dabar pasirodė, jog kle
rikalai spiauna ant viso to ir 
nebesiskaito -su tautinėmis ma
žumomis. Negana to. Prade
dama vesti šlykščiausi kursty
mo agitacija prieš svetimtau- 

Kaune ištepama degutu 
__ is4P kalbomis parašy- 

išdaužoma žydų

čius.
svetiniomi 
tos iškabos, 
krautuvių langai. Visa tai da
roma milicfininkų panosėje, 
v‘ionok nesi t veriama jokjių
priemonių to chuliganiško dar-

JUOZAS
oatan

CEVIČIA
8 'd., 

1:45 vai. dieną.' Buvo vedę\, pa
liko moterį ir vieną sūnų. Turė- 
rčjo 35 m.♦amžiaus. *Iš Lietu
vos paėjo:'Mazlaukiškės kaimo, 
Miroslavo valse., Alytaus apskr. 
LaidJhtnvės bus ketverge, bal. 12 
d., Ii vai. ryto iš namų 1701 
Mikvaukec Avė. į Tautiškas ka-’ 
pinos. Giminės, draugai ir pa
žįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris ir sūnūs.

kratų atstovus pasmerkia juo- žmogus 
dašimčių darbus, 
čiama 
iš kelio.

Tuo patim 
dama irgi nėjiaprastos rųšies 
politika. Klerikalai, kurie ne
turi Seime didžiumos, išsiren
ka Seimo pirmininką ir, pa
galios, respublikos prezidentą. 
Konstitucijoje aiškiai pasaky
ta, jog prezidentas yra išren
kamas didžiuma visų Seimo 
atstovų. Stulginskis tegauna 
lik 36 balsus iš 78, o vienok 
v ra paskelbiamas šalies prezi
dentu. Ir tam neteisėtai išrink
tam prezidentui suteikiama ne
paprastos galios. Konstitucijo
je yra pasakyta, kad preziden
tas turi teisės paleisti. Seimą, 
bet apie tai, kokiomis sąlygo
mis susidėjus tai gali būti 
romą, 
sakoma. Vadinasi, 
prezidentas su Seimu gali 
lis kaip tinkamas. Nepatiko 
jam atstovų snukiai ir jis ga
li jiems pasakyti: “Man jūsų 
snukiai nepatinka. Neškite juos 
namo; aš noriu Seime maty
li kitus snukius”.

Išsirinkę iŠ savo žmonių

i jam siun- 
^rasinima/ pašalinti jį

aiku Seime ve-

ten nič nieko 
išeina,

da-
ne- 

kad 
elg-

tikos prezidentą, paskyrę Emi
sijos 1/aivko d i rok toriais irgi 
savuosius, klerikalai sumanė 
įbrukti ir savo valdžia. Bet čia 
jie susilaukė to, ko nesitikė
jo: klerikalų peršamai valdžiai 
Seimas išreiškė nepasitikėji
mą. Ir dvasios šventos pagal
ba šiame atvejyje jie nebega
lėjo konstituciją išaiškinti sa
vo naudon. Tuo bildu klerika
lai susidūrė su dilema: nusi
leisti ar Seimas paleisti. Jie 
pasirinko paskutinį kelią.

Seimo paleidimo aktas atlik
ta nepaprastu budu. Iškalno

ninku — lietuviškų fašistų, 
kurie Seime užėmė publikai 
skiriamas vietas. Yra tikrų ži
nių, kad tie fašistai buvo ge
rai apsiginklavę ir pasirengę 
suvaldyti Seimo neklerikali- 
nius atstovus, jdigu pastarieji 
butų sumanę priešintis Seimo 
paleidimui. Gi iš lauko Seimo 
namus bilVo apspitusi milici
ja. •

Akyvaizdoje tų faktų, yra 
aišku, jog Lietuvoje ima siau
sti klerikalų idiiiktatura. Juk 
diktatoriška valdžia ir yra to
kia valdžia, kuomet vienas 

arba grupė žmonių 
stato save aukščiau įstatymų, 
jų nesilaiko. Lietuvoje kaip 
tik tas ir yra. Klerikalai ne
besiskaito net su jų pačių pri
imtais įstatymais ir 
šalį valdyti kumščio 
verio pagalba. Yra 
nonia, kad diktatūra 
veda prie despotizmo. Dikta
tūra Francijoje davė despotą 
Napoleona. O juk klerikalų va
dai — kunigėliai visuomet bu
vo despotų — monarchų ša
lininkai. (kiro laikais jie mel
dėsi už caro ir jo visos šeimy
nos sveikatą, kai Lietuva oku
pavo vokiečiai, tai jie/gerino
si kaizeriui ir, pagalios, buvo 
sumanę ant Lietuvos sosto už- 
rioglinti princą Urachą.

Taip dalykams e*kint, šiais 
rinkimais kova eis dėl išlaiky
mo Lietuvoje demokratijos. 
Žmonės turės nuspręsti, ar jie 
nori naujai besikuriančio fa
šistinio teroro, ar ne. Jei de
mokratijos šalininkai laimės, 
tai klerikalai tul^’pasilikti to
je pelkėje, į k ilgią jie norėjo 
visą Lietuvą įklampinti.

P. Grigaičio kalbos visi la
bai atidžiai klausėsi. Net Mas
kvos šalininkai visai žmoniš
kai užsilaikė. Kalbėtojui pa
prašius sumesti aukų Lietuvos 
socialdemokratams, liko su
rinkta $37.40.

Po to dar trumpai kalbėjo 
dd.' M. Jurgelionienė ir J. Če
ponis. Juodu gvildeno L. S. S. 
reikalus ir ragino 'darbininkus 
dėtis ton organizacijom.

Vakaro vedėjasvdrg. V. 
šeika atsiklausia publikos, 
dar nori aukoti. Pasikelia 
lios rankos. Antru kartu 
ren'kajua $10.12. Įžangomis 
įplaukė $11.0:1. Atmokėjus sve
tainės išlaidas Lietuvos ■ social
demokratams liko $52.00.

Beje, po prakalbų vienas 
komunistą norėjo duoti kcrfcių 
tai klausinių. Bet jo pames ko
legos nelabai entuziastingai 
pasitiko tą reikalavin/ą. O vie- 
nas vyrukas pastebėjo: “Na, o 
kas gi tau atsakys į klausi
mus, kad čia nėra poliemono”.

— Reporteris.

Aukos siuntimui literatū
ros Lietuvos darbininkams

kėsinasi 
ir rcvol- 

gerai ži- 
visuomet

Mi
kas, 
keJ
su-

culis, A. Petrauskas, L. Earinas, 
J. Stakutis, Smulkių 
viso kartu $29.52

Sausio 20 d., Malinausko 
svetainėje aukavo: A. Gimbula 
$1.00; po 50c: M. Kamila ir A. 
Petrausky. Smulkių — $2.95. 
Viso — $4.95.

Sausio 24 d., Meldažio svet. 
Aukavo po $1.00: A. Damaus
kas, M. Davidonis, G. Tamokai- 
tis, J. Neverauskas, P. Mickus, 
S. Tamaliunienė, W. Smulge- 
vieli, A. Jasinskas; po 50 cen
tų: A. Mačiulis, S. WaLančaus- 
kas, J Jasiunas ii K. Bekkvis. 
Smulkių — $1.41. Viso — 
$11.41.

Aurora, Iii. po $1.00 K. Ba- 
.žausk ironas, P. Mažei
ka, rĮ ižą, J. Petkus, Mrs. 
Tumbrienc, P. Vaišvila;^ po 
50c: \G. Bclavičia, A. Juška, 
ir J. Fretkis. Smulkių — $1.00.

Nuo pirmiaus, fonde buvo 
$100.00. Viso Liet. Lalsv. agi
tacijos fonde yra $158.68.

Knygos bus siunčiamos Lie
tuvos Socialdemokratų partijai, 
Kaunan, kuri išdalins jas ten, 
kur bus tik jų reikalauta Lietu
vos

$3.47 PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI JIESKO KAMBARIŲ f

darbininkams.
L. L. F. Agitacijos Fondo 
Komitetas:

J. Jankus,
J. Uktveris,
P. Dubickas.

v ° / • 0Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

. Bal. 14. Town of Lake, J. J. Elias 
'Svetainėj, 7:30 vai. vak. ,,

Bal. 17. Halsted Inst. Church Au
ditorium, 1935 S. Halsted . St., 7:30 
vai. vak.

Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybės 
svetainėj, vakariene, 7:30 vai. vak.

Bal. 20. Roseland, III., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčios 
svei., prie Island Avė., 7:30 v. v.
^xBal. 22. North ^ide, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. Wabaųsia Avė., 2:30 
po pietų. S“ *

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinlcy Park Auditorium, 
7:30 vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grątto, (“Birutės” 
operetė). '

■i Bal. 30. Išleistuvės.

North Side. — Ateities žiedo Vai
kų Draugijėles d'arnavimo pamokos es
ti kas nedeldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet.,' 1564 
N". Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad jūsų vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės ir lietuviu 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

Indiana Ilarbor, Ind. — S. L. A. 
185 kp. rengia nepaprastą vakarą, 
turis įvyks balandžio 15 d., Audito
rium svet. (kampas Michigan ir 
Grand blvd.).

Scenoje statoma M. Petrausko ope
retė “Lietuviškas Milionierius”. Ope
retę loš “Aido” choras iš Roselando. 
Chorui vadovauja p. P. Sarpalius. Be 
operetes choras dar sudainuos keletą 
dainų. — Rengimo Komitetas.

Liet. Moterų Paš. Kliubas turės sa
vo susirinkimą, sekmadienyj, bal. 15, 
1923 m. Mark White Sųuare Parko, 
(Engine Room) kambaryj. Prie 30 ir 
Halsted gatvių.

Visos narės malonėkite atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių, nes dabar 
yra nupiginta įstojimas.

Fin. rašt. A. Juozaitienė.

Liet. Laisvės Paš. Vyrų ir Moterų 
Kliubas rengia savo balių sekmadienį balandžio 15, 1923 m. .Balius 
įvyks po numeriu 3834 W^8 PI. Pra
džia 6 vai. vak. Visus joniniai kvie
čia. L Komitetas.

NITTA MITCHIELL

VYRŲ ir MOTERŲa o

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio 12 d., 8 vai. vak. Davis Sųuare 
Parko svetainėje. Visi nariai-rės su
sirinkite, nes yra svarbių reikalų ap
tarimui. — Valdyba.

Profesinės Mokytojų Sąjungos Rė
mėjų Draugijos susirinkimas 
balandžio 12 d., 8 vai. vak., “Aušros 
svetainėje, 3001 S. Halsted St. Visi 
rėmėjai ir norintieji ton drąugijon 
įstoti yra kviečiami susirinkiman at
vykti. — Valdyba,

k *

Liet. Darb. Draugija Amerikoje. 
Susirinkimas įvyks bal. 14, 7:30 vai. 
vak. šėmaičių salėj, kampas 18 ir 
Union gatvės. — K. Rugis, pirm.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
draugišką vakarėlį su programų, ne
dalioj, balandžio 15 d., 1923, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Pradžia 7 
vai. vak. Bus grižus programas, kal
bės Naujienų Redaktorius draug. P. 
Grigaitis apie dabartinį padėtį Lietu
voj. Kviečiamo publiką skaitlinga), 
atsilankyti, daug svarbių dalykų iš
girsit. — Komitetas.

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mechięll, ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Deitrotą pradžioje va,- 
sario (Feb.) 1923, ir nieks nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinove”: papasakodavo apie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas novo ir užžadėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akiu, smulkių dantų. Su 
savim vežasi sykiu pagelbininKę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Netta Mechiell jieškojo per laikrašti 
“Keleivį” No. 43, Scpt. mėn. 1922, dėl 
apsivedimo vyro, ale ne biedno, biz
nieriaus arba profesijonalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
Liet. Taut. Sand. Apskr. rengia 

North Sidėj parakalbas, bal. 16, 7r30 
vai. vak. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės Ivaškėvičia ir K. 
Norkus. — Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, Ant. Urbono 
svetainėje, 3388 S. Auburn Avė.

Visi nariai malonėkite paimti seri
jas dėl pardavimo, nes taip yra nu
tarta praeitame susirinkime.

— Kazimieras J. Deinereckis.

Roseland. ‘— Jaunų Darbininkų Ly
gos susirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, balandžio 13 <1.. Aušros kam
bariuose. Visi jaunuoliai norintys 
prisirašyti yra kviečiami ateiti.

— Sekr. O. Dargiutė.

Roselund. — Didelis protesto mT- 
tingas prieš klerikalų terorą Lietuve, 
įvyks pėtnyčioj, balandžio 13 d., 7:30 
v. vak., C. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107th St. Kalbės geri kalbėtojai, ku
rio ’ aiškins tikrą padėtį Liet*/ 
ir kokį didėlį pavojų Lietuva da 
pergyvena. Ateikite visi iki vienam

— Bendras Komitetas.

oj

PA J IEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba jaunos našlės; nuo 20 iki 
25 metų. Turi būt graži ir linksmaus 
budo. Aš esu 27 m., užsiėmimas — 
amatninkas. Kiekvienai duosiu atsa
kymą. Rašykite:

AUŠROS KNYGYNAS, 
. 1614 W. 46th St.,

Box 23 •

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGAS kambaris dėl vieno 
vyro, prie mažos šeimynos Bridgepor- 
to apielinkSj, be valgio, kas turit tokį 
kambarį, i pameškit sekančiu antra
šu. '‘Naujienų” Skyrius. 1614 W. 46th 
St. pažymėdami No. 21.

■-------------o----- *------—
PA J IEŠKAU moderniško kam 

bario Brighton Parko apielinkė- 
je, pageidaujama su valgiu ir 
arčiau prieJCedzie arba atsiliep
kite į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Ilalsted St., No. 10.

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autonyobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Ištaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga •Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

DĖKAVOJU LABAI J. GRINIUI, 
kuris laiko dirbtuvę po No. 1504 W. 
Division St. ir mane išmokino kriau- 
čystės į labai trumpą laiką, aŠ uždir
bu jau $30.00 į savaitę. Patariu vi
siems tiems, kurie norite mokintis 
kreipkitės prie jo, o jis teisingai pa
tarnaus visiems.

Su pagarba
J. SAVICKAS, 

2242 Waren Avė., 
___________ CMcago, 111. __

VYRŲ REIKIA
Karpenterių į dirbtuvę 60c. —• 70c. 

į valandą. Anglių pilstytojų, 50—55c. 
į valandą. Prie gręžimo preso 55c. į 
vai? Prie eleveitorių $25 į savaimę. 
Inžinierių $40—45 į sarvaitę. Elek- 
triŠinų j dirbtuvę 65c. į valandą. Peč- 
kurių 55—65c. į vai. 
$27 į savaitę, 
į vai. 7" 
juotoių 55c. j valandą, 
pagelbininkų 55c. į vai. 
rių 65c. į vai. T 
vaitę.

Janitorių $25 ir 
Darbininkų 45—52c. 

Mašinistų 70—75c. į vai. Alic- 
Punch preso 
Steam fite- 

Sargų $25—$27 j sa-

MOTERŲ REIKIA
Virėjų $18—$20 J avaitę. Indų 

plovėj ” ’ naktimis $15—
$20 į ŠSvaitę. Hotelių darbininkių 
$45—$55 į mėnėsj, kambarys ir val
gis. Janitorių 38V&—50c. j vai. Dar
bininkių į dirbtuves $13—$22 į sa
vaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUteEAU 

4193 S. Halsted St. h

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų suvynioji
mui mažų dlektrikinių magnetų. 
Pa'simatykite su Mr. Droeger, 
Mills Novel|y Co., Jackson Blvd. 
& Green St.

KEIKIA moterų sortavimųi 
vilnonių regsų. Patyrimo nerei
kia. Gera mokestis kuomet iš
moksta darbą. Nuolat darbas. 
Atsišaukite 1456 Newberry Avė.

Reikia — x
Moterų ir merginų lengvam 

dirbtuvės darbui. Geros darbo 
sąlygos. GEROS ALGOS.

CHICAGO CURLED 
HA1R CO.,

2301 So. Paulina St.

MAŠINŲ OPERATORKŲ. Mes 
turime vietos dėl 20 merginų 
prie spėka siuvamų mašinų, 
special 2 adatų, Wilicox arba 
Gibs arba Singer viena adata 
mašinų, taipgi prie skylių dirbi
mo marinų.
THE MOSES ROSENTHAL CO.

ISRENOAVOJIMUI
Aukų surinkta $158.68.

SIŪLYMAI KAMBARIŲASMENŲ JIESKflJiMAI

1

JIESKO KAMBARIU

-K

FisheH

OH’.

iii.'..

____ -e._____ s___ i__ i-x/L, i I
, • • i ? ii: -4i ■

ami
Persiskyrė su šiuo pasauliu ant- 
radrenyj, balandžio 10 d., 1923, 
12:30 vai. po pietų. Ji btivo 21 
m. amžiaus. Paliko nuliudime 
tėvus: Motiejų i/ Oną Bandžius, 
du broliu, Motiejų ir Feliksą.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
8:30 vai. ryte, iš namų 4610 So. 
Richmond St., Brighton Parke, 
j švento Kryžiaus bažnyčią, ir į 

. švento. Kazimiero kapines.
Kviečiamč visus gimines ir 

pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. , '

Su godone pasiliekam^ nu
liudime /

Motiejus ir Ona Kandžiai.

STANISLAVAS NEZELSKIS

IAR1JONA NEI NĖ

Tjiųiui dviejų metų sukak
tuvių nuo ibirties musų mylimų 

tėvelio ir motinėlės.
i

Motinėlė mirė kovo 15 d., 
1921, o tėvelis mūre balandžio 14 
d., 1921 m. Abu palaidoti Šv. 
Kazimiero kapinėse. Iškilmin
gos godulių mišios už musų tė
velius bus subatoj. balandžio 14 
d., 8 vai. ryte, Visų šventų baž
nyčioj, Roselande. Prašome vi
sų giminių ir pažįstamą paminė
ti musų tėvcliii atmintį atsilan
kymu ant šių šv. mišių.

Dukterys:

Stanislava Daugintienė, 
Kazimiera Mikutienė.

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 1 kuopos pasidarbavimu 
surinkta aukų j Lietuvių Lais
vamanių Federacijos Fondų dėl 
siuntimo literatūros Lietuvos 
darbininkams šiose vietose: Sau
sio 17 d. 1923, Mildos svet. pra
kalbose aukavo: A. Meškauskas 
$2.00; ;J. R. Gerchus $1.05; po 
$1.00: N. Vinis, A. .1. Adomy- 
tis, P. Paukštis, .I.M.L.D., P. Ste
ponaitis, J. J. Miknius, J. Jok
šus, T. P. Stoška, M. J. Lini- 
binas, J. Nausėda, Ch. Bernol- 
das, A. Mikės, A. Kundrotas, K. 
Ylavičia, P. Jukonis, P. Riskus, 
A. Klimaitis, A. Gulbinas. Po 
50 centų: M. Mazonas, Ch. Tho- 
mas, J. Guznalaitis, C. Jurech, 
T. Gandelis, J. Zickienė, A. Ja-

Melrose Park. — Draugyste Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo 
mokesnį iki 1 dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki 
balandžio 15 d. Norintieji drąugijon 
Įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai. 
po pietų j N. Vaičiulio svet., 23 av. ir 
Lake st. — Rast. V. Kaspariunas.

MT. GREENWO()D, I£L.
šiuo pranešame, kad visi lietu

viai, kurie gyvena Mt. Greep- 
vvood, III. Gali gauti “Naujie
nas” kasdien 10 vai. pas čevery- 
kų taisytoją

A. ZUBAVIČIŲ,
3112 W. 111 St.,

Mt. Greenwood, III.

IŠRENDAVOJIMUI
6 kambarių flatas ant Archer Avė. 

prie pat Brighton Teatro, karštu van
deniu apšildomas. Tinkamas dėl Real 
Estate biznio, daktaro, advokato, arba 
privatiškai šeimynai.

> F. J. SZEMET,
4180 Archer Avė., 

________Tol. Lafayette 6824

913 W. Van Burcn St.
6 fl.

čaising the Family- As a singer Ha vvill mąke a good m e g b a nlęj

m SVAR5’ 
Vmds vaurv?

i ,wJ

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo ber- 
taininj susirinkimą balandžio 13 d.. 
7:30 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Yra kibai svarbių reikalų tat visi na
riai malonėkite atvykti.

— Vladas Chekas, rašt.

Melrose Park. — Sekmadienį, ba
landžio 14 d., 8 vai. vak., Vaičiulio 
svetainėje, 23 Avė. ir Lake St., Brigh
ton Parko “Ateities Žiedo*’ vaikų 
draugijėlė statys scenoje operetę 
“Sniegų karalaitę”.

Tėmykite “Naujienose” “A. Ž.” gru
pės paveikslus, kur vaikai yra pasi
rengę^ kostumais, kuriais jie lošia 
“Sniejnįf karalaitėje”.

— “A ž.” V. D. Reng. Komitetas.

JIEŠKAU parapijono Ądomo Slt- 
vinskio, paeina iš Mimainių kaimo, 
Šėtos vaisė., Kėdainių ap., apie 15 
metų kaip Amerikoj, atvažiavo šituo 
adresu: 612 Sumer St.,, Kansas City, 
Kans. Kas apie jį žino, malonėkite 
pranešti man, už tai busiu dėkingas, 
nes turiu svarbų pranešimų iš Lietu
vos, Maikis Sinkevičius, 4774 Melrose 
St., Fhiladelphia, Pa.

ANT remflos ruimas moteriai 
ar merginai j ruimas, gerai užlai
komas maža šeimyna. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Halsted St. No. 13.

REIKALINGA veiterkų (į 
stalus nešiotojų). Darbas leng
vas — užmokestis* geras. Kreipę 
kitės: New City Restauran 
4630 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Merginų hotelio darbui?
Kreipkitės

HOTEL FLORENCE 
lllth St. & Cottage Gr^ve Avė.

OWrW

PAJIEŠKAU Juozape Jakubausko 
(sūnų Juozapo Jakubausko). Paei
nančio iš Tauragės iš Lietuvos, yra 
laiškas iš iramtį ir daugiau svarbių 
reikalų. Pats atsišaukite ar kas ži
note mąlonekite pranešti. Anton Ki
nas, 3300 So. Union Avė., Chicago.

REIKINGA mažas flatas arba 
pora kambarių dėl mažos šeimy
nos. Tuoj praneškite:. Aušros 
knygynas, 1614 W. 46 St. Box 
22. Phone Boulcvard 0672.

REIKIA dviejų motbrų indų 
plovėjų, 5 ir 10 valandų į dieną. 

. Atsišaukite
F. A. CHRISTENSEN 

7908 S. Kalstai St.

Co.uilB'H 
■iii. C.UJ 

or-



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Bal. 12,1923

REIKIA DARBININKŲ
________ MOTERŲ________

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų j skudurų olselio sandėlį. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės ,/
DRY & CO.,

347 N. Sheldon St.
3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

REIKIA tiARBININKŲ
_____VYRŲ_________

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų kabinet dirbėjų. Nuo

lat darbas, gera alga.
Atsišaukite

1750 N. Campbell Avė.

PARDAVIMUI

Dirbti ant trekių

45c į valandų

Nuolat darbas

REIKIA vyrų į fandrę, grin- 
derių ir darbininkų, bresinė 
fandrė.

SLOAN VALVE CO., 
4300 W. Lake St.

PARSIDUODA saliunas ir rę
st ra uranas geroj vietoj, tarpe 
dirbtuvių, gera užeigos vieta. 
Gyvenimui 7 kamb. viršuj.. Prie
žastis — liga. 1511 S. State St.

PARDAVIMUI arbatos, kavos 
ir groserio krautuvė. Biznis yra 
geras, parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo — nesveikata. 
Phone Lafayette 2543.

NAMAI-ŽEME
KAS TURI

Parduoti namą, ar tai lotą Brighton 
Parke, tai atsišaukite pas mus — mes, 
turime daug pirkėjų, kurie nori piil^Z 
ti greitai visokių namų ir lotų.

BRIGHTON REALTY COMPANYl 
4034 Archer Ave\ ChicągG, III.

Rauguos ik
ORGANIZACIJOS

DIDELIS GARADŽIUS
Pardavimui ar išmainymui ant na

mo. Garądžius yra statytas ant 2 
didelių lotų ir daro labai didelį biznj. 
Kas norite pirkti ar tai mainyti ant 
namo atsilankykite pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., Chicago, III.

Reikia —
Darbininkų į (Jirbtuvę, 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.

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th (Ciceęo) Avė. and 
24th St.

__________ i
X

Reikia -
DARBININKŲ 

TRUKERIŲ. 
IR 

TORCERIŲ.

PASTOVUS DARBAS.

UŽ TĄ DARBĄ MOKAMA 45c Į VALANDĄ.
WESTERN ELECTRIC CO.,

Ine. ' \
48th (Cicero) Avė., & -24 St

Reikia -
DARBININKŲ.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.
THE NATIONAL LEAD

COMPANY,
1710 N. Peoria S t.

Reikia -
Darbininkų ir pagelbininkų į 

fand^ę. Geležies šapa ir išsiun
tinėjimo kambarys. Nuolat dar
bas. Ateikite ir pasimatykite 
su mumis musų samdymo de
partamente.

LINK BELT CO., 
329 W. 39 St.

3 blokai j vakarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA —
Langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

k 62 W. Washington St. 
\sELESMENU: prie Real Estate. 
Ganių vyrų kurie įvertina nuosavybę. 
Kitom nori pardavinėti nuosavybės 
ttem-s, kurie garsinasi lietuvių laikraš
čiuose, musų 5 akrų žemi netoli 
Hinsdale. Geri pinigai porai gerų 
vyrų. Room 414, 5 N. la Šalie St.

Reikia -
Darbininkų ir pagelbininkų 

prie darbo geležies sandėlyj. Yra 
darbo keliems patyrusioms or
derių išpildytojams, 10 vai. dar
bo dienoje, 45c. į valandą pra
džiai. Nuolat darbas, atsišau
kite tuojau. j ^4

JONĖS & LAbTtN STEEL 
CORK

46th St. & Oakley Ąve., 
netoli nuo Westem Avė.

MŪRININKŲ

Patyrusių dėstyti plytas ir
sukrovime perbndavojimų

VVESTERN ELECTRIC CO., 
INC. 4

48th (Cicero) Avė. and 24 St.

REIKIA patyrusių trukerių į musų 
olselio popierių ir skudurų sandėlį, 
taipgi patyrusių beilerių prie didelio 
elektriško preso.

DRY & CO.,
347 N. Sheldon St.

3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

REIKIA vyrų prie bench ir 
baisiklių tremų suvirinimo.

Kreipkitės
ARNOLD SCIIWINN
1718 N. Kildavę Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa biznis visas kėš, 
knygučių nėra. Kreipkitės

2136 S. Halsted St.
GROSERNĖ ant pardavimo arba 

mainymo ant mažesnio biznio. Biznis 
gerai išdirbtas. Kambariai gyveni
mui. Renda nebrangi. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. Kreip
kitės.

3656 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

PARDAVIMUI 2 flatų fram-e na
mas, gerame stovyje. Suro, vanduo, 
gesas, elektra, įrengimai. Izrtas 37^ 
xl25. Bargenas, $4350, išmokėjimais. 
Netoli nuo dirbtuvių ir 5 inin. ėjimo 
iki karų. H. Gloss, 126 S. 19th Avė., 
Mayvvood, III., Tel. Maywood 1182-M.

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra njuo $iukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

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

Riverdale, III.

REIKIA faųdrės darbininkų, 
45c. į vai., už mėnesio laiko mes 
mokėsime 50c. į vai. Atsišaukite 
į samdymo skyrių. Crane Co., S. 
Canal & l‘5th St. arba S. Kedzie 
Avė.- & 40th St.

REIKIA patyrusio selesmeno į če- 
verykų ir smulkių vyrams dalykų 
krautuvę. Geram vyrui, gera pro
ga.

Atsišaukite
LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410-3412 So. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė ir flatas, 
frame, prie 81 St., netoli Halsted. Lo
tas 50x125. Paaukavimo kaina $4350. 
Tik $500 įmokėti. Reikia biskj patai
symo. Didelis bargenas. Savininkas. 
Room 802, 10 N. Clark St., arba Te- 
lephone Dearbom 4406.

PARDAVIMUI (Dry Goods) krau
tuvę. Uždėta 10 metų atgal. Gera 
biznio vieta ir galima padaryti gerą 
pragyvenimą ir pinigų. Parduosiu už 
pifrią kainą.

Kreipkitės
3529 So. Halsted St.

RAKANDAI

PARSIDUODA namas su bizniu, 
bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot vvater heat, beizman- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. i 5601 So. Lincoln St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI Halsted St. biznio 
prapertė. Kaina * $15,500. Puikus 
muro namas — geros rendos, 3 flatai 
— krautuvė.

-Ats’šaukite
STANDARD REALTY CO. 

736 W. 35th St.

„MOKYKLOS
HOFFMANO MNįYKLA.

Įsteigta 191 (V 
mokina angliškai į labai

trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėneT 
šių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
geibėjoj. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvdtsim tamstų 
iš tamsos į^Šviesą.

Mokintojai visai draugiški 
Už mokslą mokestis prieinama 
Kalbėk bile su kuom, vyru ai 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimu Hoffmanc 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle 
sos.

1537 North Robey St.,
, (Arti Mihvaukee Avė.)

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAI,- 
dyba 1923 metams: pirm-. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut, Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakia; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt.- Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinhus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. Čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ix>we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mčnesiį pir
ma sept’ntadienj 1 v. po pietų, Ray- 

‘mond Chapely 816 W. 31 gat.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
bučerne ir groserne, namas murinis 
ant kampo ir naujas . Tik 5 mėnesiai 
kaip statytas, gražioj vietoj Brighton. 
Parke. Priežastis pardavimo partne
rių nesutikimas.

4359 So. Campbell Avė.

DRAUGIJOS IK 
ORGANIZACIJOS

DARBININKŲ —
Reikia kaipo trukerių ir abei- 

nam darbui. Alga 47c. į valan
dą. Valandos nuo 8 iki 4:30 po 
pietų.

Atsišaukite.
STEWART-WARNER 

SPEEDOMETER .
CORP.

1828 Diversey Parkway

PARSIDUODA visai nauja čevery- 
kų taisymui mašinerija, kokia tik yra 
reikalinga prie to amato. Kaina tik 
$150.00. Priežastis pardavimo man 
nebereikalingi.

Kreipkitės
3112 W. lllth St. 

Mouth Greevvood, UI.

PARDAVIM UI NESV AIGI - 
namų gėrimų parloras, su vi
sais įrenginiais.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 6*kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario j setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė. «•

PARDAVIMUI puikus 4 kambarių 
rakandai. Vartoti 7 savaitės. Taip
gi viktrola, karpetai ir t. t. Bargenas. 
Gera nroga jaunai porai.

Kreipkitės
J. PINKE, 

357 S. Crąvvford Ava.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
elektros šviesa, gasas ir vana.. Didele 
barnė dėl/automobiliais. Karvės iy 
vištų. Tyras oras, tik du bloku nuo 
dviejų stytkarin linijos. Noriu par
duot i trumpą laiką ii’ pigiai.

Atsišaukit
10103 So. Aberdeeri St.

LOTAI PRIE VIENUOLYNO
Jau keli lotai beliko, pigiai, geroj 

vietoi, prie Vienuolyno. Ant leng
vo išmokesčio. Atsišavk’te veikiai. 
Yra dar keli peri bizniški lotai.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

Num. 11.

ĘEIKIA mašinų molderių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOfe CO., 
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, taipgi mainysiu ant 
namų ar lotų. Biznis gerai 
išdirbtas. Priežastį patirsite 
ant vietos.

371 Kensington Avė.

PARDAVIMUI Paige 1920 sport 
model. buvęs visa laiką pas privatš- 
kus žmones, užlaikomas ir randasi 
geram stovy j, norėčiau parduot lietu
viui pigiai. Kręipkitės į Naujienų 
Brighton Park Skyrių. 4138 Archer 
Avė.. Tel. Lafayetįe 6817

DIDELIS NAMAS IR DIDELIS 
BARGENAS ANT BRIDGEPORTO
8 pagyvenimų ir 2 štonj, tinkamas 

kriaučių šapši arba kokiam kitam 
bizniui. Rendos neša $7,000 j metus.

Kreipkitės Num. 12
Nauiienu Skyrius

3210 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų prii
sheet metalo. » /

Atsišaukite
Paasche Air Brush

1909 Diversey Pkwy. \

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
$u namu ar be namo, biznis išdirbtas 
per 30 metų, renda pigi $40.00 į mė
nesį. Garu apšildoma. Visi geri 
Įtaisymai. Nupirksite už gana pigią 
miną. t

Kreipkitės
5013 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Jorrlan automobilius 
5 sėdynių modelio 1922. Visas kaip 
naujas. Kaina tik $675.00. Parduo
du arba mainysiu arit didesnios ma
šinos. Matvti galinta.

3222 So. Halsted St.
Garądžiuj *

NAMAI-ŽEME ’

DIDŽIAUSIAS bargenas ant Brigh
ton Parko, 2 pagyvenimų muro na
mas, po 4 kambarius, 3 metų senurho, 
puiki vieta, parduosiu už $6,700.

Atsišaukite
4922 S. Ashland Avė.

MAINYSIU arba parduosiu namr 
ant Bridgeporto, geriausia anielinkė 
Mainysiu ant saliuno, loto’ arba k’to- 
kio biznio. Parduosiu už $5,500, mor- 
gičio .$3,700.

Atsišaukit
4922 Ashland Avė. • \

REIKIA vyrų į
Anglii^ardą.

AtsįšatfKite
VVESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė ir visokiij smulkių da k- 
tų. Gera vieta, netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4 kambariai gyvenimui, 
renda $35 j mėnesį. Parduosiu pi
giai už $1,200. Savininkas. Einu j 
didelį biznį. 4525 S. Fairfield Avė.

REIKAIJNGĄ 2 vyrai dirbti ant 
farmų, darbas ant visados ir geras 
užmokestis. ‘

Atsišaukit tuojau
F. J. SZEMET, 

4180 Archer Avė. ,
Tel. I>afayette 6824

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
mokyklos daikty ir visokių mažmožių 
krautuvė, priešais mokyklos, geroj 
vietoj, išdirbtas biznis. Gyvenimą ga
lima gera padaryti. Parduosiu už 
teisingą pašiulhną. Priežastis patir- 
sit ant vietok Kreipkitės.

3518\So. Wallace St.

REIKIA darbininkų į jardą ir 
dirbtuvės darbo. *

AMERICAN SPIRAL PIPE
W0RKS

14 St. and 48 Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj. Pąrduosiu už $600 ir reikės pa
dėti $250 depozito už rendą. $60.00 
rendos; 6 kambariai gyvenimui. Einu 
ant faunos.

Atsišaukite
1822 S. Peoria St. Camp. 18 PI.

REIKIA gero vyro kuris norėtų 
mokintis prie malevojimo ir popierą- 
vimo. Turi mokėt angliškai. Atsi
šaukite po 6 vai. vakare.

T. PULASKI
1807 So. Scoville Avė., 

Oak Tark 4094-J Oak Park, III.

PARSIDUODA lietuviška barbemė. 
Lietuvių kolonijoj, ant West Sidės. 
Biznis labai gerai eina. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Savi
ninką galima rasti nam-ie 6 valandą 
vakare. Labai pigiai * galėsite nu
pirkti.

2351 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA kampinis namas* su 
bizniu, bučernė, grosernė ir žuvių 
Storas, tai yra 2(štoiai, 2 pagyveni
mai po 6 kambarius, biznis daromas 
(cash). Puse bloko nuo Halsted St. 
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15 
metų. Dabar noriu parduoti. Kreip
kitės prie savininko.

J. MORKUS,
828 W. 31 St., 
Chicago, III.

FARMOS
Parduodu farmų su trioboms už 

$4000, 120 akrų, IY2 mylios nuo mie
stelio. Priežastis pardavimo — se
natvė. Taipgi turiu ir daugiau far
mų pardavimui ir miesto praperčių. 
Tik apsisaugokit nuo meisto agentų, 
kurie turi mieste ofisus, tai tie nieko 
nežino apie ukes. Atveža žmogų ir 
įkiša bile į kokią vietą, o mes ūkinin
kai to nedarome, bo mupis reikės su 
juo gyventi susiedijoj. Mes atvažia
vusiems parodome ukes ir nieko nero- 
kuojam-e už savo laiką. Nusiperka 
pats ir sutaupo kelis šimtus dolerių. 
Mes ūkininkai turime pašelpos drau
giją ir kooperatyvišką sąjungą, aš esu 
trustec. Tik atvažiuodami parašykite 
laišką kokiom 3 dienom pirmiau, tai 
mes pribusim ant stoties, arba šaukit 
telefonu R. 9 F.

F. STANKEWICH, 
R. F. D. 2, Hart, Mich.

MOKYKLOS
vVALENTINftS DKES8MAK1NG 

COLLEGE.
2407 Wewt Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi 

mas, dresmaking ir pattem ma 
irer. Bizniui ir namų dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pridaryti sau 
drapanas.

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

I Sara Patek, pirmininkė

... ......... GRAŽUMO KŪRYBOS—^ 
Gerinusiai apmokama profesija Šiandien 
jžra gražumo kūryba. Nėra negeru se
zonų. Pabaigusios Šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes iSmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, Wa- 
ter VVaving, Manicuring, Gaivos Gy
dymo, Veido M;isažo, Electrolysis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite.
AMERICAN SCHOOt OF ETHICAL 

BEAUTY CULTUBE
i 6th floor, State Lake Bldg., 

190 N. »tate St.v.
REIKALINGAS tuoj į teatrą lietu

vis gerai išsilavinęs muzikoje. Daug, 
praktikavęs, labiausiai teatralinėj 
muzikoj grot vargonus ir pianą. Dar
bas užtikrintas a(it visados, su ge
riausiu atlyginimu\ Rašykit tuoj 
lietuviškai ir angliškai. Dix Theatre, 
4033 Dix Avė., Detroit, Mich.

CABINET dirbėjų reikia. Nuo 
lat darbas.

Kreipkitės
PLATT RUBIN CO.,

600 W. 22 St. t

REIKIA molderių, mokinių 
molderių, grainderių, sortuotojų 
ir leberių, nuolatinis darbas, ge
ra alga. Atsišaukit

1760 Diversey Parksvay

REIKIĄ tuoj bučėrio. Geros 
sąlygos.

Atsišaukit
219 E. 115 gatvė, 
Kensington, III.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas. 
10813 S. Michigan Avė.; nut. lašt. 
P. Grigu Ja, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadyilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkim-ai laikomi P. šadvilc 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. RuŠinskas, 3343 So. Ix>we Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakiš, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Lėavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
1). Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas <K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

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

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ HAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 motoms: 
pinn. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Cravvford Avė.; phąm padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 \VSJJilli St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, lr< 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medaiinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

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

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienį 

svet., 1315 Nortl

LJETUVIŲ LAISVĖS ^AŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai-’ 
dyba 1923 metam-s: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. <Mise 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juza? 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso? 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASIL. KI^IURp valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
ate.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, L:uosybės svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vai- 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAIS 
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M". Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.;:turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdvba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rast. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156.So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai . laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 

.Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų.. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Priedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Ix)we Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.: kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avq. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrą! 
nuo 18 jki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metame 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlaiirids; nut. rašt. T. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas. •

PARDAVIMUI saliunas su visais 
barais ir įtaisymais. Didelis b'znis. 
Vieta išdirbta: prie didelių dirbtuvių. 
Turi būt parduota šią savaitę. Taip
gi salan trokas, 2% tonoi

Atsišaukite j
516 Roosevelt Road

PARSIDUODA grosernė ir bu 
černė, sen/s išdirbtas biznis. 
prieŽastį^ardayimopatirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai, nes na
riu greit parduoti. 4401 S. Rich- 
mond St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui namas ir saliunas. Labai geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų, parduosiu už teisingą pasiulyma. 
nes išvažiuoju Lietuvon. 4415 South 
Wcod St. Telephone< Yards 4286.

PARDAVIMUI 2 akrų farma, na
mas. 2 karvės ir daug vištų. Kaina 
*3700. Parduosiu tuojau. Atsišau
kite greit.

J. MADVAR, 
10419 Springfield Avė., 

Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Pigiai. *

Kreipkitės , 
1458 West 14th Place, 

Kampas Laflln St.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas, vienas blokas nuo I. C. 
gelžkelio ir karų linijos, netoli 
ežero. M. E. Doyle, 7611 Sagi- 
naw Avė., Windsor Park.

PARSIDUODA geras arklys ir 
2 geri vežimai. Priežastis par
davimo savininkas į kitą biznį 
įstoja. Kreipkitės

3514 So. Emerald Avė.
/ v- ■ • '»• 1' W'

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis namas visas geram sto
vy j, maudynė, beismantas. Kai
na tik $2,200.00.

3212 So. Lime St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip 
gi prosinti, kišenius daryti, rankove? 
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 ai 
są-

Speciali taksa bus suteikta jum? 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SUHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unior 
Aveu nut. rašt. J. Valonchius 10911 
So/ Edbrooke Avė.; turto tašt. V 
Ddrgis 10520 So. State St.; ižd. .1 
galvočius, 138 E. 114 Place. Sūri 
rinkimai laikomi pirmą Penktadien’. 
vak 
svet 
riai 
moterys nuo 18 iki 40 m*.

LIETUVIU POLITIŠKO ]R PAŠEL
POS KTJUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paul’na st.: pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.: nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.: tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis. 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bau«kas: kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius: maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštad;enio vakarą. D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

kiekvieno mėnesio, F, Shedvih 
, 341 E. Kensington Avė. Na 

primami visi sveiki vyrai i)

-------L.---------------------- ,--------------- £
ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOb 

KLĮVBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. .Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 331'’ 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas. 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtu rašt 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallac< 
St.: kasierius B. Butkus, 840 Wes 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karar 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirink'mai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 330^ 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Nar 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

ORAUGYSTĖSf LIETUVOS KARA
LIAUS MINDA ŪGIO valdvba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumhrauskiff. nut. rašt. Al Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. Jį. Blausdis, kasos globėjas 
B.^Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas-’erius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union A\e. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBTNTNĘŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rujris; pirmininko padfj®- 
,ias Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt, Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus G-’rdvainis; Kontrolės 

** Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Sbem-aitis; 
Kasos Globė tai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Dura Sargas, 
Petras Barhšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


