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Francija atmetė 
pasiūlymus

Atmetė ir Belgija
Naujo karo pavojus

Ruthenberg rastas kaltas

-Francija nutarė atmesti 
Vokietijos pasiūlymus

Tariasi 
mą 
esą 
nantys.

su Belgija apie a<saky- 
Vokietijai. Pasiūlymai 
neužtektini ir “pažemį-

PARYŽIUS, geg. 3. — Fran
cuos kabinetas ^iandie atme
tė Vokietijos kontribucijos pa
siūlymus ir Francijos ir Belgi
jos valdžių atstovai pradėjo 
pasitarimus apie tai, kokį at
sakymą duoti Vokietijai. Svars
toma yra, ar atsakymas vien 
tik turi pareikšti Vokietijos pa
siūlymų nepriimtinumą, ar 
kartu ir nurodyti kokie yra 
talkininkų minimum reikalavi
mai pasitraukimui iš Ruhr ir 
Pareinio. Francuzai laikosi 
pirmosios nuomonės, t. y. kad 
atsakymas atmestų pasiūly
mus, o Belgija norėtų, kad ir 
talkininkų sąlygos butų pasa
kytos.

Veik visi franeuzų laikraš
čiai vadina Vokietijos Jpasiu- 
lymus “pažeminančiais” ir rei
kalauja, kad delei to butų grie
btųsi aštresnių priemonių Ruhr 
distrikte ir Pareiny, kad pada
rius okupaciją pelningesne ir 
išgavus daugiau kortlribucijos.

Neužtektinos esančios 
gvarantijos.

Kabinetas Vokietijos pasiū
lymus atmetė vienbalsiai. Pa
siūlymai tapę atmesti delei 
menkumo siūlomų gvarantijų 
ir delei neužtektinos kontribu
cijos sumos.

Franeuzų oficialiniai rateliai* 
žiuri į Vokietijos pasiūlymus, 
kaipo į taikomus Anglijai ir ne- 
utralinėms šalims, bet ne tiks
lu susitaikinti ir esą kada Bėr
imas rašęs tuos pasiūlymus^ 
tai jis nesitikėjęs, kad jie bus 
priimti ir ne tuo. tikslu juos 
ir ruošė.

Kad sulaužius pareikštąjį 
Vokietijos tęsimą pasyvio 
priešinimos, veikiausia bus 
griebtąsi aštresniu priemonių 
ir visame okupuotame krašte 
bus uždedamos didesnės pa
baudos, o galbūt ir pati okupa
cija bus praplėsta užimant 
naujus Vokietijos plotus.

Belgija irgi atmeta Vo 
kietijos pasiūlymus'

Kartu su Francija pripažįsta 
Vokietijos pasiūlymus neuž
tek tinais.

PARYŽIUS, geg. 3. — Fran
cijos ir Belgijos valdžios po 
neoficialinio apsimainimo nuo
monėmis, nutarė atmesti nau
juosius Vokietijos pasiūlymus, 
kuriuos vakar padavė kancle
ris Cuno.

Belgijos ambasadorius ba
ronas d^Hestroy apsilankė už
sienio reikalų ministerijoj ir 
praneš savo valdžios, nusista-, 

tymą, o Francijos kabinetas 
vienbalsiai atmetė Vokietijos 
pasiūlymus už kelių minučių 
po Poincare perskaitymo ana
lize tų pasiūlymų.

Vokietijos pasiūlymai tapo 
atmesti dėl stokos gvarantijų 
ir neužtektinos pasiūlytos kon
tribucijos sumos.

Naujo karo artimuose 
rytuose pavojus

Turkija atgabeno dar daugiau 
kariuomenės j Syrijos rūbe- 
v • Zl.

atgabenimas 
dar daugiau 
20,000 Tur- 
prie Syrijos

LAUSANNE, geg. 3. — Vie
nas šūvis paleistas per Syrijos 
rubežių gali suardyti artimųjų 
rytų taikos konferenciją ir pa
gimdyti karą tarp Turkijos ir 
Francijos.

Turkijos atsakymu į Fran- 
ųijos ultimatumą, rkad |turkai 
sustabdytų koncentravę kariuo
menę palei Syrijos rubežių ir 
atitrauktų jau atgabentus ka
reivius, yra ara 
prie to rubežiaus 
Turkijos kareivių, 
kijos kariuomenė 
rubežiaus tapo padidinta iki 
30,(MM) kareivių, o į Francijos 
ultimatumą neduota jokio at
sakymo.

Gen. Pel'le vakar pakartojo 
konferencijoje, kad Francija 
negalės taip ilgai tęsti ir pasi
likti turkų pavojuje.

Turkų koncentravimas Sy
rijos parubežy, kaip turkai pri
sipažįsta, yra padarytas tiks
lu daugiau išsiderėti iš talki
ninkų {taikos konferencijoje. 
Bet tai neatsiekė tikslo.

Amer. ambasarodius Grew 
pranešė franeuzams, kad Ame- 
rikqfe valdžia nerems nė vienos 
amerikiečių gautosios koncesi
jos Turkijoje, kuri tik peržen
gia pirmiau franeuzų (gautą
sias koncesijas. Francuzai tuo 
yra labai patenkinti.

Ruthenberg rastas kaltas
Am. Darbininkų partijos sek

retoriui gręsia iki 10 metų 
kalėjimo.

ST. JOSEPH, Mich., geg. 3. 
—Charles E. Ruthenberg, Am. 
Darbininkų partijos sekreto
rius, vakar vakare liko jury 
rastas kaltas ^oejržeingime Mi- 
dhigano {criminalinio sindika- 
lizmo įstatymų. Jucy tarėsi 
arti penkių valandų ir padarė 
tris balsavimus iki išnešė nuo
sprendį.

Jam gręsia iki 10 metų 
Įėjimo, taipjau iki $5,000 
baudos, bet bausmė nebus 
skirta iki birželio 4 d., kad 
vus laiko 
riją.

Ruthenberg yra pirmas nu
teistas iš 36 žmonių, kurie bus 
teisiami dėl dalyvavimo slap
toj Michigano raistuose komu- 
uis t v konvencijoj pereita vasa-

ka- 
pa-

da-
prirengti apelia-

rą. Kiek laiko at^al dėl to pa
ties dalyko buvo teisiamas 
William Z .Foster, bėt jury 
neįstengė susitaikinti tarp sa
vęs. Dabar kada ir Ruthen- 
berg liko nuteistas, neabejoja
ma, kad Postovio byla bus ant
ru kartu nagrinėjama, kad ir 
jį kaip nors nuteisųš.

Dar nepaskelbta kada kitų 
dialyvavw|ių toje komunistų 
konvencijoje bylų nagrinėji
mas prasidės.

Italijos fašistams
1 nesiseka

Sakė sutvirtinsią šalies finan
sus, o susilaukė deficito.

RYMAS, geg. 3. — Italijos 
fašistai pasigriebdami valdžią 
prižadėjo į trumpą laiką su
tvirtinti Italijos finansus ir 
panaikinti valdžios budžeto de
ficitą. Jie netik neįstengė to 
padaryti, bet ir deficitas pa
sidarė dar didesnis.

Nors ijinanįų iministeris de 
Stefani ir dėjo didelių pas
tangų visur kur tik galima pa
daryti ekonomiją, bet tai da
vė labai mažai pasekmių. O 
gerindamiesi kapitalistams, fa
šistai sumažino ar panaikino 
taksus ant perdaug didelio pel
no ir taipjau karo taksus, kad 
kuomažiausia apsunkinus ka
pitalą. Dėlei to valdžios išlai
dos labai mažai ką sumažė
jo, bet užtai labai daug suma
žėjo valdžios įplaukos. Pasek
mėje per 8 mėnesius fašįstų 
viešpatavimo pasidarė 5,000,- 
000,00 lirų deficitas, kuris riki 
pabaigai fiskalių metų > sieks 
8,000,000,000 lirų.

Politinė kova Latvijoje
Socialistai reikalauja fašistų 

išardymo ir grūmoja pasit
raukimu iš valdžios.

RYGA, geg. 3. — Iš prie
žasties Latvijos fašistų užpuoli
mo ant Pirmosios Gegužės dar
bininkų susirinkimo ir ištiku
sio susirėmimo, kuriame poras 
desėtkų ar daugiau darbinin
kų liko sužeista, Latvijoj gali 
pasidaryti ministerinis krizis. 
Socialistai delei to fašistų puo
limo nutarė pareikalauti lik
viduoti fašistų organizaciją, 
kartu prigrūmodami atšaukti 
penkis socialistus ministerius 
iš kabineto, jei tas reikalavi
mas nebus išpildytas.

Nuteisė du direktorius
ESSENAS, geg. 3. — Du 

direktoriai Hęinrich kasyklos 
ir mašinų dirbtuvės Haftin- 
gene, Jaeger ir Zoellner, tapo 
franeuzų karinio teismo nu
teisti penkiems metais kalė- 
jiman kiekvienas ir užsimokė
ti pabaudos po 250,000,000 
markių.

Juos kaltinta tarp kitko, 
kad jie pakurstę švilpti dirb
tuvės švilpinemis, kada atėjo 
franeuzų valdininkai, tuo su
šaukiant darbininkus ir pasta
tant pavojun okupantų gyvas
tis. Taipjaiu jie peržengė eks
porto ir kitokius okupantų 
patvarkymus, nes jie 'siuntę 
anglis iš kasyklos oriniais kel
tuvais į dirbtuvę, kuri yra už 
okupacijos rybų.

Pakėlė algą.
CHJCAjGO. — Po ilgų dery

bų Atchison, Topeka* & Santa 
Fe geležinkelis sutiko pakelti 
algą 20,000 kelių darbinin
kams. Pakėlimas algos siekia 
nuo 1c. į valandą iki $8 į mė
nesį.

Apkarpė Brundage 
išlaidas

SP’RING'FIEUD, III., geg. 3. 
—Gubernatorius S mali dar sy
kį parodė savo rastumą ant 
generalinio prokuroro Brun
dage. Legislatura paskyrė pro
kuroro išlaidoms $997,220. Gu
bernatorius pačeikalavo, kad 
Brundage priduotų visas apys
kaitas per kelis metus, kam 
jis išleido skiriamus jam pini
gus. Brundage atsisakė tai pa
daryti. Tad gubernatorius šian
die vetavo paskyrimą proku
rorui pinigų ir jo išlaidas su
mažino iki $184,000.,. ?Legisla
tura dėl gubernatoriais veto 
balsuos geg. 11 d. Bus smarki 
kova, kadangi abi pusės deda 
didžiausių /pastangų kovą lai
mėti: Brundage šalininkai de
da pastangų pervaryti pasky
rimą pinigų virš gubernato
riaus veto, o SmaJl šalininkai 
stengiasi to neprileisti. Kas lai
mės, nenumatoma, nes Jkuri 
pusė nė laimės, ji laimės tik 
vieno ar dviejų balsų pervir
šiu.

5 žmonės užmušti'
26 sužeisti, 1 prapuolė susidau

žius traukiniui.

SALT LAKE CITY, Utah, g. 
3.— Penki žmonės liko už
mušti, 1 prapuolė ir 26 liko 
sunkiai sužeisti susidaužius 
Danver and Rio Grande pasa- 
žieriniam traukiniui. Nelaime 
įvyko ties Woodside, Utah.

Didelis gaisras South 
Chicagoje.

CHICAGO. — Vakar kįlo 
gaisras E. E. Kendall grudų 
svirne, prie 95 ir Manistee gat
vių, kuris netik sunaikino svir
ną, bet persimetė ant anglių 
sandelio ir grąsino sunaikinti 
visą bloką namų. Bet ugniage
siams po ilgos kovos gaisrą pa
sisekė suvaldyti. Nuostoliai 
siekia $30,000.

Apiplėšė “real estate” raštinę.

CHICAGO. — Trys ginkluo
ti plėšikai atvažiavo automo
biliu į H. C. Zuttermeister & 
Co. real estate ofisą, 2101 S. 
Halsted St., suvarė raštinėj 
buvusius 4 žmones į užpakali
nį kambarį ir atėmė iš jų $400, 
o iš seifo $1,000. Plėšikai pa
bėgo.

Naujas maratonas.

PUNX|SUTAWNEY, Pa., ;g. 
3.— Po visą šalį dabar eina 
šokių maratonai: kas ilgiau be 
paliovos galės šokti. Jeigu šo
kiai, tai kodėl negalima pada
ryti kitokių maratonų?. Ir da
roma. Bet dar .niekad nebuvo 
bandyta padaryti indų plovimo 
maratono. Dabar ir tai tapo 
padaryta. P-lė Susie Hetlock, 
22 m., padarė laižybas ir vie
tos kotely, kuriame ji dirba 
už indų plovėją, plovė indus 
be paliovos per 31 valandą. Ji 
laižybas laimėjo. Ji plovė in
dus senoviniu budu, be jokių 
mašinų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 3 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankij buvo skaitoma Amerikos pini
gais ii talpi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
Austrijos 100 kronų................... %c
Belgijos 100 markių ........   $5.71
Danijos 100 markių ........... $18.88
Finų 100 markių ..............  $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.61
Italijos 100 lirų ..............   $4.91
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių .................  Uc
Norvegijos 100 kronų ........... $17.13
Olandų 100 guldenų ........... $39.14
Šveicarų 100 markių ........... $18.09
Švedijos 1OO kronų .......................  $26.69
Vokietijos 1OQ markių ............ !4e

Oel komunisty medžioklės 
Pittsburghe

______ o

Valdžia neturi jokių įrodymų 
prieš suimtuosius, tad sten
giasi pasigelbėtL provokacijo
mis ir rašymu grūmojančių 

z laiškų.

(Naujienų koresp.)
PITTSBURGH, Pa., gegužės 

2. — šiandie prieš aldermaną 
Railcy yra kai linam i keletą 
dienų atgal suimtieji 23 taria
mieji komunistai. Dar nežino
ma pasekmių jų kamantinėji
mo, bet manoma, kad distrik- 
to prokuroras S. H. Gardner 
vargiai įstengs surasti kokį 
nors kaltinimą prieš suimtuo
sius, nors ir butų bandyta grie
btis provokacijos priemonių. 
Pamatą taip manyti duoda vie
tos spauda.

Kada pradėta medžioklę ant 
komunistų, tai Pittsburgho ka
pitalistinė spauda buvo pilna 
visokių sensacijų apie “raudo
nuosius” ir jų rengiamąjį “mai
štą” Pirmosios Gegužės dieną. 
Buvo tvirtinama, kad pas su
imtuosius rasta daug komunis
tinės literatūros, įvairių chemi- 
kalinių medžiagų bomboms 
dirbti ir visokių kitokių baise
nybių, kokių tik valdžios šni
pai galėjo išgalvoti pagąsdini
mui plieno karalijos gyvento
jų, o gal ir pačių plieno kara
lių.

Betgi pittsburghiečiams to
kios sensacijos buvo nenaujie- 
na, kadangi šnipai panašius 
šposus iškirsdavo prieš kiek
vieną Pirmąją Gegužės ir kas
met prieš tą dieną jie daug 
skelbdavo apie “raudonuosius”, 
“maištus”, “revoliucijas, “boin 
bas”, “dinamitus” ir kitokius 
galus.

Tad ir dabar publika pasi
liko gana skeptiška ir tik lau
kė iš valdžios agentų ir laikraš
čių paskelbimo tų neva kurs
tančių prie “maišto” lapelių, 
kurie buk tapę užgriebti darant 
medžioklę. Bet praėjo kelios 
jdiertbs ir tosios “baisiosios li
teratūros” nepaskelbta. Kapita
listiniai laikraščiai nustojo ir 
apie pačią medžioklę bubnyti. 
Visiems pasidarė aiškų, kad 
tas “raudonųjų maištas” buvo 
pačių šnipų prasimanytas. Visi 
padoresni žmonės pradėjo pik
tintis tokiais valdžios agentų 
darbais. Ypač didelis pasipikti
nimas kįlo prieš distrikto pro
kurorą Gardnerį, kuris tą 
medžioklę surengę ir jai vado
vavo.

Kad išsisukus iš keblios pa
dėties, kurioj distrikto proku
roras atsidūrė su savo medžio
klėmis ir kad radus neva patei
sinimą tai .medžioklei ir parod
žius, kad suimtieji yra tikrai 
kaltis Gardneitis paskelbia 
spaudoj veikiausia pačių šnipų 
parašytą jam ir kitiems valdi
ninkams grūmojantį laišką, 
prisiųstą iš Steubenville, Ohio, 
kuriame grumojama bombo
mis, jei nebus paliuosuoti su
imtieji komunistai.

Tie grumojamieji laiškai, 
kuriuos buk komunistai pa
siuntę apskrities ir miesto de- 
tektivų viršininkams, prokuro
rui ir jo padėjėjams, skamba 
šitaip:

‘Tonai!—pasidabokit! kad 
vakar jus ir suėmėt dvidešimt 
mums tai (nieko nereiškia. Juo 
daugiau jus areštuosite musų 
W. P. A. [Workers Party of 
America — Amerikos Darbi
ninkų Partijos] narių, tuo dau
giau nemalonumo įneš ųums 
darysime. Dabar jus nebegalė
site sunaikint mūšų organiza
cijos. Jus galite areštuoti dar 
20—200—2000 ir daugiau 
“raudonųjų”, (bet tai nieko

■H ' V ' .'V" 

jums nepadės. Musų progra
mas sugriauti esamąją kapita
listinę tvarką Amerikoj bus 
įvykintas. Nieko nėra pasauly 
kas galėtų mus sustabdyti. At
minkite.. Mes įspėjame jus., 
paleiskite tuo jaus tuos 23 
“raudonuosius”. Jei ne, tai visi 
municipaliniai triobėsiai teis
mų rūmai1 ir paštoQstaigos Al- 
leghany apskrity .mums bus 
ne simku išsprogdinti: Neatsą^ 
kome nei už jūsų gyvastis. Jtb 
sų tikrieji — Komunistų vadai 
veikią Pa., Ohib ir W. Va. (o 
jums T. N. T.) No. 491”.

Laikraščiai tada vėl pradėjo 
šaukti apie bombas, prokuro
ras vėl pradėjo straksėti, bet iš 
to nieko neišeina, nes visi mato, 
kad tai yra nelabai gudriai val
džios šnipų sugalvota provoka
cija. Visgi kada-nors tokie pro- 
vokatoriški valdžios šnipų dar
bai turės išeiti į aikšte.

— Reporteris.

100 žmonių žuvo eksplo
zijoj Rusijoj

^LONDONAS, gog. 3. — Hel- 
smgforse gauta žinia iš Mask
vos, kad KM) žmonių liko už
mušta eksplozijoj amunicijos 
dirbtuvėj Tūloj, Rusijoj •

Tarp užmuštųjų yra gen. 
Malinikov ir daugelis oficierių, 
taipjau trys nariai Tūlos so
vietų.

ŽMOGUS ŽUVO GAISRE.

CHICAGO. — Moses Durnas, 
3134 S. Hoyne Avė., garažiu- 
je laike gaisro žuvo Edvvard 
Wcber, 3326 S.Hoyne Aveiį 
o kiltas darbininkas, Hernian 
Moss, 3332 S. Hoyne Avė. la
bai apdegė. Jie miegojo gara- 
žiuje, kad ryte anksti atsikėlus 
ir stojus darban.

2 žmonės žuvo gaisre.

TAMiPICiO, Meksikoj, geg.1 
3.— Y. M. C. A. namas ir vie
natinio amerikiečių laikraščio 
Tribūne raštinė liko sunaikin
ti vakar gaisro. Du žmonės li
ko užmušti/ ir 10 sužeista, vi
si meksikiečiai. Nuostoliai sie
kia $600,000.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
{rengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas noritė turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsisaukit ar ateikite j Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
, Lietuvon pagelbėtų jūsų, giminėms pergalėti

• kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., • Chicago, DL
* ............ ——   .  ............................... ...... ............................................... m ,

Perskrido skersai Ame
riką be sustojimo -

Armijos aviatoriai per&krido 
kontinentą nuo Atlantiko iki 
Pacifiko į 24 valandas.

SAN DIEGO, Cal., gegužės 
3. — Armijos aviatoriai leite
nantai Kelly ir MacReady pir
mą kartą aeroplanu perskrido 
skersai Ameriką be sustojimo. 
Jie išskrido iš New Yorko, At
lantiko pakraščiuose ir atskri
do į San Diego, Pacifiko pa
kraščiuose. Visa kelionė truko 
biskį daugiau kaip 24 valan
das.^,,

/langelis kitų aviatorių keti
na irgi bandyti perskri 4i sker
sai Ameriką be jokio sustoji
mo. Tūli jų bandysią Viirtoti 
greitesnius aeroplanus, kad ga
lima butų perskristi skersai 
kontinentą prie dienos ■ švie
sos, išskirendant iš New Yorko 
anksti ryte ir pasiekiant San 
Francisco tą patį vakarą prieš 
sutemą.

4 žmonas užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušėj 4 žmones, o 
tris sunkiai sužeidė. Du už
muštuoju žuvo gaitvėjkariui už
gavus jų automobilių.

VILNIUS. <

Kainos Vilniuje. Prieš Vely
kas Vilniuje labai pakilo kai-> 
nes visoms prekėms, pav^z» 
džiui: Už vieną kurkiną moka 
1(K),000 lenkų markių už de
šimtį kiaųšjnjų * 8,000 lenk, 
mark., už vieikt svarą kumpio 
9,000 lenk. mark.

Nors prekių netrūksta, bet 
dėl tokio brangumo Vilniuje 
kyla/ nepasitenkinimas net ir 
iš pačių endekų pusės.

ŠIANDIE -r- giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:43 vai., leidžia
si 7:51 valandą. Mėnuo teka 
11:06 vai. nakties.
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Vėl pašto šposai.
Iš 2 į 3 d. balandžio 

pabėgo nežinia kur Kauno Paš
to Dolerių Skyriaus Vedėjas, 
valdininkas iHenrikas Mulevi

čius (latvys, buvusis rusų val
dininkas). Klausimas, ar daug 
dolerių tas ponas pasisavino?

š. m.

Kunigėlis skuta atsišaukimus.

“L. Žipioms” rašo: 
r V30 d.įkovo (t. y. did. penk

tadienį) Midž. Vilniaus g-vėj 
apie 6l/j vai. ryto, matau prie 
stulpų raudonuoja prilipinti 
Viįlst. Liaudin'inikų atsjišauki4 
mai į rinkikus. Prie vieno at
sišaukimo “rimtai” stovėjo 
kunigėlis. Aš žingeidaudamas, 
ar tikrai pastarasis skaito Vai. 
Liauti. atsišaukimus, priėjęs ar
tyn pamačiau, kad kunigėlis 
apsidairęs skubiai su peiliuku 
krapštinėja 
Man pasakius, kaiip ne 
Dievo tarnui 
užsiimti, 
nedrąsiai atsakė: 
tonai, 
net, tai mums ir akis užlipins.

atsišaukimą, 
gėda 

tokiais darbais 
dvasiškas vadovas 

jei v i šok i še- 
bedieviai pradės lipi- M

Lietuvos Socialdemo
kratijos kandidatai . i 
Lietuvos Seimą V Pane
vėžio rinkimu apygar

dai sąrašas.

m.

14. Ignatavičius Povilas, 28 m., 
darbininkas, gyv. Liubaviš-

kių dv. Naumiesčio valsč.
15. Petraškevičius Cėsys, 36 m., 

prisiek, advok., gyv. Pane
vėžio m.

16. Martinaitis Liudas, 32 
Žagarė.

17. Bielskis Vaclovas, 52 m., in- 
žinieris, gyv. Gubernijoje 
prie Šiaulių m.

18. Mikalčius Kazys, 37 m., ma
žažemis/ gyv. šiaulaičių k. 
Šiaulėnų valsč.

19. Purėnienė Liuda, 35 m., ad
vokatas, gyv. Kaune Keistu
čio g-vė 40. ’

20. Macijauskas Jonas, 45 m., 
darbininkas, gyv. Pasvalio 
m.

21. Aleksierius Paliksas, 28 m., 
mažažemis, gyv. Andrašiu- 
nų k. Gasčiunų valsč.

22. Prakaitas Kazys, 24 metų, 
kurpius, Daujenų k. Daujenų 
valsč.

23. Tyda Robertas, 25 ni., mač
iulio darbininkas, Triškių m.

24. Dzevečka Mikas, 29 m., mo
kytojas, Vidurgirių k. Salo
čių valsč.

25. Sipavičius Rufinas, 40 
darbininkas, Birjogalos 
Razalimo v.

26. Pronckunas Ignas, 45
siuvėjas, gyv. Krinčino m.

27. Venclauskas Kazimieras,
43 metų, pris. advokatas, 
Šiauliai.

Antroj (Kauno) Rinkimų Apy
gardoj Sosialdemokratų Par
tija pastatė tokį kandidatų 
sąrašą.

1. Kairys Steponas, inžinierius, 
Kaunas.

2. Plečkaitis Jeronimas, maža
žemis, Vilkaviškis.

3. Varnauskas Juozas, tarnau
tojas, Šukiai.

nio 
k.

m

4. Tamošiūnas Jurgis, darbinin
kas, Kaunas, Aleksotas.

5. Požėla Vladas, advokatas, 
Kaunas.

6. Kasparas Jonas, felčeris, ša
kiai.

7. Baziliąuskas Pranas, moky
tojas, Kybartų vals.

8. Sračkaitis Vladas, darbinin
kas, šakiai.

9. Sakalauskas Vladas, darbi
ninkas, Kauno apskr.

10. Kažemūkaitis Antanas, rašt
vedys Alvytas, Vlikav. apsk.

11. Baltrušaitis Justinas, ekon. 
mokslų kandjidb/ta^ Buiblelliiį 
vals., Šakių apskr.

12. Sitanžys Pranas, gelžkelie- 
tis, Kaunas. ’ ,

13. Mekšrunas Pranas, darbi
ninkas, šakiai.

14. Galinis Vincas, mokytojas, 
Kaunas.

15. Pureniene Liuda, advoka
tas, Kaunas.

16. Ruškys, darbininkas, Vilk, 
apskr.

17. Skrinskas Vladas, mažaže
mis, Grižai VilkavĮ apskr.

18. Kedys Juozas, darbininkas, 
Mariampolė.

19. Balsys Juozas, darbininkas, 
šakiai.

20. Totoraitis, mokytojas, Ky
bartai, Vilkav. apskr.

21. Ūsas Jonas, darbininkas, 
Šakių apskr.

Siame skyriuje mes laikas 

nno laiko gvildensime rei

kalas (domius bosiančioms 
motinoms ir motinoms jau-į 

•M kūdikių./

Kūdikių aprūpinimas ir ve-; 

trijimaa yra dalykas gyvos 
'svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes'jaučiame, kad tai’ 
i ‘ 
yra datykav kttr| aus tu- 

rime'reguiiariSiuils, laiko- 

tarpiais atvirai . Ir .laisvai

DEL APRŪPINIMO 
, MOTINŲ IR JŲ 

Į KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

N A U J I E N ' 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS| 

ANT NAUDOS.

S. L. FA8IŪNAS CO.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BouleVard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Namų tel,: Hyde Park 3395

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Roora 530 ..
Tel.: Central 6390 ,

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

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmrestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Tel. Dearborn 9057

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o 
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešęti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį- 
žirnas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Iš Lietuvos Amerikon

Naujienų Laivakorčių Skyrius
Chicago, III1739 So. Halsted St

Gražus limozmai

RENDON

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

1. Bielinis Kipras, 36 metų laik
rašti nįi nik a s, Kaunas Dau
kanto g-vė 12.

2. Daukšys Jurgis, 35 metų, 
žemės ūkio darbininkų gyv. 
Pročiunų k. Šiaulių vals.

3. Markauskas Mečius, 31 me
tų advokatas, Skuodas Kre
tingos apskr.

4. Markelis Jonas, 25 m. moky
tojas, Šiauliai.

5. Kirlys Jonas, 32 metų, mo
kytojas, Razalimo m.

6. Juchnevičius Vaitiekus, 30 
m., šaltkalyis gyv. Radviliš
kio m.

7. Šidlauskas.
8. Plečkaitis Jeronimas, 35 m. 

mažažemis gyv. Kuliškių 
kaim. Alvito valse. •

9. Danauskas Antanas, 28 me
lų, stalius, Kuršėnai.

10. Stanislovaitis Aleksas, 34 
m., darbininkas, gyv. Pama- 
župių k. Joniškėlio v.

11. Mikoliūnas Antanas, 34 m 
siuvėjas, Panevėžys.

12. Požėla Vladas, 42 m., pri
siek. advok., Kaunas.

13. Žukauskas Stasys, 51 m 
tekintojas, Radviliškio m. -

M AJ ESTI C
Fi-thbatrb-w»

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.

> Dideli komediniai aktai ir
> krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertą.

$3.00 į valandą
Tie yra geresni karai 

Paprastomis taxi cab 
kainomis

Mes samdome tik unios 
draiverius

Telephone
Kenwood 4700

yAIiiO sveikata la- 
• blausia priklauso 
nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

Žindyk savo kūdikį 
bet jei dėl kokių 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 69 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū- 
dikiii Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai, ‘ >

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo Ir pirkimo namų ir lotą, far- 
mų ir biznių, ar uitraukiant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak 
Veda visokias bylas visuose teis 
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
STRAIPSNIS XVIII.
Pramokinimas PifSlės.

Yra daug sunkiau kūdikį pramokin- 
ti sukontroliuoti savo šlapumo puslj. 
Abelnai, ta pati sistema gera kaip 
aną sykį minėjome. Suprantama, kū
dikį ant puodo reikia sodinti dažnią/u, 
gali būti, kas valandą, jei jis nenfie- 
ga. Laipsniškai jį galima įpratinti 
parodyti kada jis nori šlapintis.

Verkimas.
Verkimą negalima.skaityti papra

timu pas kūdikį, nes tai vienatinis bū
das, kuriuo jis pareiškia savo norus, 
Jei sykį kūdikis patirs, kad verkimas 
duos ko jis nori, jis pripras /ir per
daug tą privilegiją vartoti. Sunku tą 
papratimą panaikinti, bet yra galima 
prižiūrint, Kad visko jam butų kas 
reikalinga, ir pavelijant jauti verkti 
iki užmigs. Bet jei kūdikis verkia pri* 
simigęs, be jokios matomos priežas* 
ties, tai motina gali nužvelgti ligą. 
Paprastai kūdikis nori, kad jį paimtų, 
ant rankų ir bovytusi, įr jei motina 
jam pasiduos, tai turės kaprizą, le
pūną. '

Lovos Prišlapinimas.
Mažai kūdikiai turi papratimų, ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šla- 
pinimasi lovoje. Pas senesnius kudi* 
dus priežastis gali būti kokiame nors 
nervų suirime, bet didžiumoje atvejų 
buvo stoka pirmais mėnesiais nuolati* 
nio ir atydaus pratinimo kontroliuoti 
sayo pusę. Senesniems vaikams ne
reikia douti skystimų vėlai po pietų.

Nuramintojai.
Nuramintojų kūdikiui nereikia 

duoti. Apart to, kad jie nešioja bak
terijas, šie daiktai gali iškraipyti 
kūdikio išvaizdą. Piršto čiulpimas in
gi yra bogas įprotis. Reikia neatlai-. 
džiai pirštą iš burnos atimti, o kū
dikio domę nukreipti kur nors kitur, 
arba prisegti spilkute rankoves prie 
šono.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kudi- 
dus su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą 
darė dėlto, kad jų draugės rekomen
davo tą pieną ir dėlto, kad rado jj 
užganėdinančiu. Bet, ant nelaimes, 
daugelis Lietuvių motinų niekados 
nebuvo pilnai informuotos kodėl jos 
apturėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Pienas yra puikiausias ir gryniausias 
š šviežio, saldaus, riebaus pieno tin
kamai sumaišytas su rūpestingai ap- 
grynintu cukrumi, ir padaro kūdikiam 
naistą, i kuris yra geriausias duoti 
tada motinos pieno neužtenka, arba 
jis nėra tiek stiprinantis kaip rei
kėtų. i

Idant Lietuvės motinos žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną. ‘ The 
Sorden Company atspausdino Lietuvių 
calboje pilnas penėjimo instrukcijas, 
įrodančias kaip priruošti Borden’s 
Sagle Pieną kūdikiams jvairių amžių. 
Jei nori kopiją šitų instrukcijų, išpil- 
dyk vieną iš kuponu paskelbimuose 
airiuos matysi musų laikrašty, ir pa
siųsk jj kompanijai, o ji noriai pri
sius. visai dykai, drauge su puikia ku- 
dykių knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur
sija birželio 23 d.

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon; tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms. \ *

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS.

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi- 
okiuose kelionės reikaluose.

Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius * Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimą. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tupjaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą.

S: W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J. P. VVAITCHES 
LAWYER Lietvvys Advokatą* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaab Ate 

Tai.: Puilman 6877. 
U—______________________

PLUMBERIO IR APŠiLDYMO 
ĮTAISYMAI

oi sėlio kaina tiesiai pirkSjuL 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St.
Telephone Havi^arket 1018
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Pittsbiirglio įspūdžiai
Keletas metų atgal turėjau 

gyventi Pittsburge. 
rodėsi, kad gyvent ga- 
dar vidutiniškai. Sy- 

sykio ateidavo mintis,

tame

Tuomet 
Įima ir 
kis nuo 
kad kada nors gal ir vėl teks
ten grįsti. Dabar, po astuonių 
metų gyvenimo kituose mies
tuose, šių metų balandžio pra* 
džiojč tt*ko pagalios atlankyt 
senąjį Pittsburghą.

Begyvenant pirmiau
mieste man teko ten pradėt 
nustatyt savo pasauliaž’iurą, 
ten buvo pirmas žingsnis so
cializmo dirvoj, pirmas susi
pažinimas su socialiniais klau
simais, ir ten turėjau progos, 
dar visai jaunas būdamas, įs
toti į LSS. G kuopą ir SLA. 70 
kuopą ir dalyvaut kitose orga
nizacijose. Vėliaus, išvažiavęs 
iš to miesto, išsyk dar turėjau 
su draugais susirašinėjimus, 
bet laikui bėgant nutruko ir 
tie susirašinėjimai. Vienok vi
sad ką tik pastebėdamas laik
raščiuose iš Pittsburgho dę- 
mėdavaus. Kol dar LSS. nebu
vo skilus, dažnai buvo galimai 
užtikti žinučių iš tenykščio 
draugų veikimo, nors ten so-l 
cialistiškas judėjimas buvo la
bai silpnas, labai apsnūdęs, 
daugiausia dėl mažo draugų 
susipažinimo su socializmo ju
dėjimu. Sąjungai skilus, Pitts- 
burgo žinutės laikraščiuos din
go, ir per kurį laiką nebuvo 
nieko matyt. Bet štai po kiek 
laiko vėl pradeda šis tas pasi
rodyti, tik jau kitoj pusėj. Ko
munistiškuos laikraščiuos įvai
rus korespondentai rašo, kad | 
buvusioji LSS. 6 kuopa 
sukomūnistėjus ir. socialistų 
nei vieno nebelikę. Man, žino
ma, nebuvo tas taip nuostabu: 
žinojau menką tenykščių bu
vusiųjų socialistų prasilavini- 
mą. Be to dar ir pats Baltru
šaitis diriguodamas Brooklyno 
komunistų suvažiavimui išdi

džiai pareiškė, kad jie LSS. 
“palaidoję.” O Baltrušaitis tai 
visgi buvo šioks toks autori
tetas Pittsburgo buvusiuose 
socialistuose. Tat kad umu lai
ku jie visi virto komunistais 
man visai nebuvo nuostabu. 
Stengiaus dabar žinias sekti ir 
iš tenykščių komunistų veiki
mo.

Prieš porą metų pastebėjau 
tautiškuose (laikraščiuose tel- 
pant žinutes 'tankialisia pasi
rašomas Juozo Virbicko. Ka
dangi aš jį asmeniškai pažino
jau, tai stengiaus sekti ir san- 
dariečių veikimą ir pastaruoju 
laiku matyt buvo spartus jų 
kuopos augimas.

Praslinkus kuriam laikui po 
Sąjungos Išmylimo, laiks nuo 
laiko ima rodytis žinučių ir 
socialistiškuos laikraščiuos — 
“Keleivyje” ir “Naujienose”, 
ypatingai pastarosiose. Na, įba
ilinu sau, tai jau koks “grino- 
rius” nuvažiavo iš tokios Chi-| 
cagos tai ir rašinėja 'į 
jienas. 
vo susidarius 
kad Pittsburgas 
tų tvirtove, antra 
no, su komisaru

darbuotojas įvairiose organiza
cijose, o ypatingai SLA. Turi 
gerą reputaciją vietos ir apie- 
linkės žmonėse ir didelę pažin
tį su tenykščiais lietuviais. 
Man, kaipo tik ką huvykusiam, 
buvo labai malonu tokį drau
gą pažint ir su juo pasikalbėt 
įvairiais, klausimais. Čia ir pa
tyriau, kad mano aukščiau® 
išreikšta nuomonė apie Pitts
burgą buvo didelėj didžiumoj 
klaidinga. Ypač užrašinėdamas 
“Naujienas” ir šiaip su įvai
riais žmonėmis besikalbėda
mas patyriau, kad dalykas yra 
visai kitoks.

buvę stiprus, tai ir 
judėjime buvę kas 
dabar tai ne kas. Ir 
jų mano, kad ilgai

Lietuviu Našlaičiu 
atsišaukimas

visa

tai

buvo

su

tuo-

Nau- 
Mat pas mane jau bu- 

tokia mintis, 
tai komunis- 
po Brook'ly- 
Balt rusaičių

priešakyje. Visa kita visuome
nės dalis tai sandariečiai bei 
para<pijonai, o socialistų tai vi
sai nėra, nes jeigu butų, 
visgi persiorganizuotų 
kuopos ir tam panašiai.

Tai tokia mano mintis 
pirm nuvyksiant.

Nuvykus ir susipažinus 
sąlygomis.

Nuvykus į Pittsburgą,
jau teko susipažint su d. St. 
Bakanu. Nors aš jį iš matymo 
pažinojau ir pirmiaus, bet da
bar laikams persakei tu® neži
nojau kurią jis pusę laiko. Ka
dangi aš ten buvau ir “'Naujie
nų” įgaliotas, tai jau prieš lie
ku rį laiką buvau painformuo
tas apie d. Bakaną. Drg. St. 
Bakanas yra vienas iš socialis
tų darbuotojų Pittsburge ir jo 
apielinkėj; tai yra žmogus ma
lonaus ir nuoširdaus budo, pil
nas energijos ir gerai su daly
kais susipažinęs, nenuilstantis

miaus tai buvę kas kita, so 
cialistai 
lietuvių 
kita, bet 
daugelis

negalėsią būt,- kad neil- 
trukus kas nors turėsią 
padaryta, nes jie įsitikinę, 
visokios rųšies komunis- 

pazityviam

Rotaip 
gai 
būt 
kad 
tai nėra jokiam
darbui tikę. Gi d. Bakanas man 
pašnibždėjol, kad greitu laiku 
busią galima sudaryti net tris 
LSS. kuopas ir įkurti LSS. 
Pittsburgo rajonas, o rajonas 
tai jau mokėsiąs kaip dalykus 
sutvarkyt, žinoma, jei tai sa- 

I kytų kas kitas, tai gal paabejo
tum, bet kadangi tai sako d. 
Bakanas, tai tur būt jis žinosi 
ką kalbąs. Bet kai}) ten nebū
tų, mano nuomonė tokia, kad 
jei tik kas pasirūpintų atsiųsti 
kokį gerą socialistų kalbctoją- 

I organizatorių į Pittsburgą ir 
jo apielinkes, tai esu tikras, 
kad d. Bakano pasakymas Vei
kiai jšsipildyti^. Atatinkamom

I įstaigom reikėtų apie tai rim
tai pagalvoti ir susižinot su 

Idrg. Bakanu.
Darbininkų gyvenimo sąlygos.

Darbai šiuo tarpu Pittsbur
ge eina gerai, 
darbininkų net trūksta, 
tanioj u 
pradėjo 
čius ir 
vai^t į 
mas už 
paprastas darbininkas kad 
gauna 40c. valandai, tai skai
toma', kad gerai uždirbąs; o 
geležies dirbtuvėse bei liejyk
lose darbas labai sunkus. Kas 
Pittsburge yra buvęs, tas tą ge
rai žino. S'u medžio išdirbys- 
te liejyklų darbas nesulygina
mai sunkesnis. Darbo valan
dos irgi nežmoniškai ilgos — 
dirbama nuo 10 iki 12 ir 13 
valandų paroj. Kai darbinin
kai pradeda eit iš darbo, tai 
net sunku į juos žiūrėtiįy taip 
nusikamavę sunkiu darbu, kad 
vos lik kojas velka; be to taip 
paišini, išsimozoję, drabužiai 
apiplyšę, kaid žmogų pirmą 
kartą juos pamačiusį šiurpiai 
ima. O pažiūrėkit į darbinin
kų gyvenamus butus, tai di
džiausias susikimšimas; na
meliai seni, sugriuvę, nei elek
tros, nei vandens, nei kitokių 
parankumų; gatvės taipgi pur
vinos, vaikų gyvas kibždėly- 
nas, ir niekas nesirūpina nei 
gatvių valymu, nei namų taisy
mu ar naujų statymu. Jau 
per 10 metų nieko naujo Soho 
dalyje nėra pastatyta, žodžiu 
sakant, baisu pažiūrėt į tas 
miesto dalis, kur darbininkai 
gyvena. Jokiu bildu negalima 
sulygini su Chicagos darbinin
kų gyvenamais distriktais, ar
ba kad ir kitų miestų. Ištikrų- 
jų tai pasibaisėtinas Pittsbur- 

t ..... v , Igo darbininkų gyvenimas.Is tų didelių aprašymų, ku
rie t ilpsta “Sandaroje,“ ir iš Girtuokliavimas ir munšainie- 

| taip didelės ir skaitlingos na-1 • riavimas žydi.
| riais kuopos, kuri rodos ture- • i . . ., / . .... Gerai yra sakoma, kad kur
tu vadovam Visam lietuvių ltlari)inink gyvenimo lygos 
jmknmm PU sburge ir jo blogesn6s> ten daugiau ir 
upielmkeje, Sandariečią. ne tik vigoki w ran.
nevadovauja, .bet »r jų pačių dag. lNežiurint visos *rohj,bi. 
dalyka! nekaip stovi. Nariai PJMsburgas labai «Sia. 
Miai menko prasdavinimO,! ias>„ , dar ..šj is„ 
ik vienas kitas gali si tą at- L , i ™ Tz x«... t. . . . , . L . kad pirma buvo. Karciamųlikti ir apie dalykus daugiau Lo _ • i« i, t , , . skaičius nei kiek nesumazeięs,nusimano, bet tokių yra labai xlv.'« i j.v -T. . , ... , . " . . Į žmonių karciamose pilna, net

maža. Viši kdį tai vis nesenai ie bar<> sunku prieit; žmonių 
atėję is bažnyč.os su kun. Ka- gįrtų tvgse iJna> 
jienu bei Sutkaičiu susipykę. tai j ;lna> be( nie.
Daugehs jų nei nežino kur ge- L nfeko netrukdo ir irt 

-riau butų priklausyt, ar San- neareS(u<>j kaip kįtuose Xs- 
įlaros kuopai ar neprigulmm- L, kad ,da 
ga> tautiška, bažnyčiai - mat ties kiekvienu ik bent 
čia norimų jų sutvert. Su ši- kelis> vi<?noj vietoj teko 
tokiais nariais, žinoma, ne kų net 5 ^0^.. 
gali vadoviaut-jųotuViių visuoi- 
menei. Munšainas verdamas

Socialistams irera nrmra vienoje stuboje, geria patys ir 
parduoda Skirtiems; geria plisti, 

Jau aukščiaus teko minėt, |— seni, jauni, net maži, o ku- 
kad “Keleivio

Komunistai suskilę, žmonėse 
i įtakos neturi.

Visų pirma toji mano įsi
vaizduota komunistų tvirtoMė 
tikrenybėje visai kitaip atrodė. 
Komunistai dar nuo pareitų 
metų ten tebėra suskilę ir į ko
munistų “Darbininkų Partiją” 
stoti visai nemano, čia turiu 
mintyje kairiuosius komunis
tus, kurie lipdo nuosavą orga
nizaciją ir greiju laiku mano 
leisti nuosavą,4 laikraštį Cleve-j 
landė. Baltrušaitis didžiumoj 
ir kairiųjų neturi pasitikėjimo 
(jį kai kurie vadina dagi “dar
bininkų išdaviku” ir t. p.) De
šinieji komunistai irgi prastai 
stovi, sako turį tik keletą na
rių ir nebegalį nei susirinki
mų sušaukti. Balandžio 1 d. 
Soho daly turėjo įvykti darbie- 
čių susirinkimas, bet neįvyko, 
ftes nariai nesusirinko. Tai ne
kokie poperiai ir su tais. Dau-I 
gjlis rimtesnių buvusių komu
nistų metė viską ir stovi nuo-l 
šaliai, nesikišdami nei vienur, 
nei kitur. Tenykščiuose lietu
viuose komunistai taipgi jokios 

X C/ i
įtakos neturi, visi tik juokus 
nufn užrašinėjant laikraščius, 
daro iš tų rrrevoliucionierių, o 
pasiūlius žmogui dažnai gau
ni paklausimą: ką, gal “Lais
vę”? — eik i peklą su ja. Bet 
kai paaiškini, kad “Naujie-I 
nas,” tai žmogus tuojau prade
da kitaip kalbėt ir mandagiai 
pasiaiškina. Daug žmonių ten Į 
skaito “Keleivį,“ o kadangi 
“N.” yra dienraštis ir reikia 

užsimokėt $7.00, tai, 
netaip greit griebia- 
prie gero pasidarbavi-

daugely vietų 
Pas- 

laiku vietos policija 
net gaudyt nedirban- 

sodint į belangę arba 
dirbtuvę; bet atlygini- 

darbą visai menkas: 
darbininkas

metams 
žinoma, 
ma; bet 
mo butų
rašyt, o ypatingai jei butų 
įvesta savaitinių prenumeratų 
sistema. Tam dirva yra plati.

Taipgi turiu .pasakyt, kad 
yra ir tokių komunistų, kurie 
save apgaudinėja: man pa
čiam bent keli yra sakę, kad 
jie čia viską turį, bet iš to “vis
ko” tai tik vienų vieną A. P. 
I,. A. turi apsėdę, ir tai nelabai 
tvirtai. Tat iš tos įsivaizduotos 
tvirtovės išeina visai su'bank- 
rutijęs komunistų kromelis.

Ir Sandariečiai nėra tvirti.

kiek-

skaitytojų yra mutės irgi neatsilieka; eida- 
daug, taipgi yra nemažai ir mos į krautuvę ir besvirdinėja 
‘^Naujienų.” šių dviejų laikraš- sau. Del tokio didelio girtuok- 
čių skaitytojai didžiumoj yra liavimo jau daug buvo nelai- 
sociąlistinės minties, o d. Bie- mingų atsitikimų, nemažai į net 
’inio atlankymas taipgi pada- šeimynų yra pairusių bei ir- 
re geros įtakos į vietos mums stančių. žinoma, ne visi taip 
patapančius flidtuvius. 7 
kartų man pačiam teko girdėt me .girtame purvyne mirks- 
kai kuriuos kalbant, kad pir- ta. —P. B. Balčikonis.

Daug daro, bet visgi daugybe jų ta- u

Lietuvių Moterų Globos 
miteto prieglaudų našlaičiai, 
berniukai ir mergaitė, žinoda
mi, kaip Amerikos lietuviai 
maloniai sutiko L. M. G. Komi
teto Valdybos nares pp. Šleže
vičienę ir Vencienę, atsiuntė 
savo atsišaukimus. Našlaičiai 
prašo jų nepamiršti.

Štai ką jie sako:
Meiįaičių Laiškas. , i

“Gerbiamosios Lietuvos Mote
rys Amerikoje!!!

“Mes našlaitės kreipiamės į 
Jus, prašydamos ištiesti savo 
pagelbos ranką, ir kiek galint 
mus sušelpti. Dauguma iš mu
sų atsimena savo tėvų, o jei 
mus nebūtų paėmusi savo glo- 
bon, hiielaširdingų Lietuvos 
Moterų prieglauda, tai mes tu
rėtume žūti. Nes kur-gi ding
tų tie maži yaikai-našlaičiai? 
Gailestingos (Moterys surinku
sios tuos vaikučius, įsteigė prie
glaudą. fect argi gali Jos, be 
kitų paglobos, išlaikyti mus 
našlaičius? Ar kas gali ištverti 
be kitų pagelbos? Taip ir tos 
Moterys daug vargo, daug ken
tėjo, kol šiaip taip sutvarkė 
prieglaudą, priteikė jai svarbes
niųjų dalykų. Bet reikia atsi
minti, kad prieglaudai reikia 
gyvuoti ne metus, ne dvejus, 
bet kelius ir kelioliką, o no
rint išlaikyti prieglaudą, kad 
joje galima butų priglausti 
esančius našlaičius, reikalinga 
yra lėšų, rūbams, maistui ir t.t. 
Juk ir nėšlaičius reikia*auginti, 
mokinti, kad jie išaugę galėtų 
gyventi Tėvynės naudai; reikia 
jas globoti kiek galint, mokin
ti: o ant viso reikia lėšų. Bet 
iš kur gauti? Negalima sakyti, 
kad visai nieks nešelpia! Šel
pia, bet, žinoma maža-kas. Ir 
iš tos menkos pašalpos nėra 
kai išlaikyti vargšų našlaičių. 
Tiesa, ir Amerikos gailestingieji 
žmones siuntė aukų,, nesigailė
dami prieglaudoms. Iš tų aukų 
kelius net metus gyvavome, 
bet reikia atsiminti, kad naš
laičių nemaža, ir ^ad jiems 
taip pat nemaža reikia.

“Pradėjome mes stotis ant

kojų, bet pritruko lėšų, išlai
kymui, ir jeigu nebegausime įš 
niekur pašalpos, jei neatsiras 
gailestingų žmonių, tai musų 
prieglauda turės žlugti, mes tu
rėsime keliauti ant Dievo va
lios—kur akys mato, kur ko
jos neša. Ir kas prisieis dary
ti mažutėms? (Nejaugi, Jus 
nepasigailėsite mus našlaičius? 
Nejaugi leisite sau užmiršti, 
kad negavus nuo jus pašalpos, 

Idaug vaikų paplys po miestą, 
ir apiplyšę, sušalę, turės eiti • 1 * * • ’ikr • ± •ir elgetauti. Nejaugi neatsiras 
gailestingų žmonių, kurie pasi 
gailės mus našlaičių? Iširus 
prieglaudai, didesnieji šiaip taip 
susijieškos kokios nors tarnys
tės, bet maži? Juk jie neturė
dami globos, beslankinedami 
gatvėse, gali ištvirkti, paskui 
išaugti Tėvynės, Bažnyčios ir 
žmonijos nenaudai! O tuomet 
kas už mus atsakys? Nejaugi 
niekas neatjaus musų vargo, 
nejaugi viena neįeis musų pa
dėt in ir nesušelps kuom galėda
ma. Argi — galės kas šaltai, 
be užou jautos išklausyti šitą 
musų atsišaukimą, ir nesušelps 
musų? Ne! mes turime viltį, 
kad Jus mus išklausysite.

“Lietuvoje neturime prie ko 
kreiptis, nes kurie šelpė, gal į- 
griso, gal nebenori, o kurie ne
šelpė, tai ir dabar nešelps. Ne
turėdamos kur kitur kreiptis, 
visų viltį atiduodame Jums\t'i- 
kėdamos kad ta viltis neapvils, 
kad Jus pasigailėjusios širdin
gai ištiesite pagalbos franką, 
o mes jos laikydamiesi galėsi
me augti, mokinties Tėvynės, 
Tautos, Bažnyčios, žmonijos la
bui.

“Dar kartą širdingai prašo
me, išklausyti musų prašymo 
ir ištiesti pagelbos ranką, ku- j 
rios mes laukiame, kaip laukia i 
kūdikis motinos, kuri išėjusi 
ilgai Užtrunka. Taigi ir mes 
išleidusios savo mylimąją glo
bėją, laukiame išsiilgusios grįž
tant su Jūsų malonėmis.

“Juk dauguma iš Jus, ponios, 
turite savo brangius vaikučius. 
Jie. laimingi, nes turi tėvus, ge-į 
ra globą, aprūpinti, ir dar kas 
yra vaikams malonu, tai moti
nos meilės. O mes našlaitės, 
jau kiek metų netekusios tėvų, 
be jokios paguodos, užuojautos, 
pasigalėjimo vargstame.

f J

“Pasigailėkite!!! Neatstum
kite! i

“Ištieskite savo pagelbos ran
ką!

F. Mozelytė, M. Šunevičaitė, 
S. Marcinkaitė, M. Mikšaitė, M. 
Masalskaitė, O. Uscilaitė, A. 
Černiuskaitė, M. Padolskaitė, 
Y. Čiurlytė, F. Padolskaitė, E. 
Žaldokaitė, M. Neįmanyto, V. 
Mladzinauskailė, E. Stonaitė, 
O. Padolskaitė, V. Brazauskai
te, B. Sipovičaite, M. Dam
brauskaitė, V. Šakalinytė, A. 
Bičkauskaitė.”

(Tąsa ant 5-ro pusi.)

CQME PUT OF TUF. BEATEN *PAT>i

Jonas Lukošius
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau
si patarnavimą.

LIETUVIAI — VA
SARA JAU ATĖJO

Nepamirškite kad dabar yra lai
kas susitaisyti savo namuose kuo- 
gražiausiai su rakandais. — Pia
nais, Parlor setais, Karpetais. Pa
sinaudokite šio mėnesio, barme
nais. Pas mus galima viską gau
ti ant lengvų išmokėjimų, be jokio 
procento, nėra jokio iškaščio. Pasi
šaukite Joną Lukošių, No. 5, o 
busite užganėdinti kuogeriausiai.

Grojiklį Pianą
Dešimčiai metų garantuojami. Gra 
žus mahogany keisai. Tikro vario 
skambus ir stiprus balsai. Visas 
materijolas pilnai garantuojamas.
DYKAI — Mahogany benčjus, už
dangalas ir 20 naujausių rolių, 
lengvais išmokė j'mais, bė nuo
šimčių, $10 j mtnesį.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A.J. RERTAŠIDS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicato, Ui. 
kampa* 18-th Street

Phone Canal U257

< DR. SJBIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 4988 '
Vai. 1—4 ir 7—9. &ed. 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

,Nanaą Tel.: Lafayette 0263

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Yards 5132

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

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

8261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

> Reaidenco Canal 2118

Telephone Yards 5884

DR. P. G, WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Garsinkitės Naujienose 3825 So. Halsted St., Chicago, 111.

MRS A. M1CHNIEVICZ 
AKU4ERKA

3181 So. Halsted SU kampan ai £&l 
Telefonai Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi 
ią; tig* 

praktika
vusi Peno 

dlvanijos 
hospital#- 

se. Pasek 
mingai pa 

tarnauja 
prie gim 

Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir kl 

tokiuose 
reikaluose 

moterims ii 
merginoms

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

g^DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas 
metų kaipo patyręs gydytojas, ehi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
iausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: «82b W 
•Kth St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
■ r nno 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis; Cana 
8110 arba 0375 «

Naktį Drexel 95U 
Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

■' Oxisbu3
4729 So. Ashland Avė., 2 t ubo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

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

Vėl. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
jestingai prižiū
riu ligonę ir ku 
tikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

r—............................................ ... ■■■■'■ ............................ >

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3250 So. Halsted St., Chicago, III.

f

Oi. Maurice Kahii
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
ąrti 47-tos gatves

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St 
r ‘

Valandos 8—12 kasdieni ir 6—h 
vakare išskiriant nedeldieniur 

..................J

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

Tel. CanaI 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

----------- --- ' J

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų ligų

»tisas: 3335 So. Halsted St., Chicag* 
valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pi* 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicag*

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHA1 

0>um«trUn 
t«A. BOU l«var4 «4d 
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“PAVASARINIAI IR VASARINIAI’ 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 

' žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 ikk$42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50. 
$87.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $80. 
Paskutinis išvalymo išpardavimai 
©verkautų jūsų kaina. Parduosimo 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St, 

tik biskj j rytus nuo Halsted St 
/Atdara kasdien, vakarais ir nedšliomio

U — ■.______ _



NAUJIENOS
rbe UttetanlM Daily N«wt 

AiDlishad Daily aicapt Sanday by 
Cha Lithuanian Haws Pub. Cfl.j Ine.

Cdltor P. Grigaiti!

<(H9 South fiaiatea tttreat 
Chicago, Ui. 

Telephon« Roosaralt 8501

Subscription Ra tesi 
th.OO per year in Canada. 
|7 30 per year cmtoide of Chicago. 
18.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
•f Chicago, Iii., nndar the act of 
tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadieniua. Leidžia Naujieną Ben- 
lro<*. 1789 So. Halsted St., Chicago. 
11 - Telefonas: Roosevelt 8500

Uisimokžjimo kainai
Ihicagoje — paltui

Metams ........... $S.OO
Pusei metų ..._______________ 4.90
Trims mėnesiams 2.00
Oriem’ mėnesiam 1-50
Vienm mėnesiui ...............  .75

’hieagoje per neiiotojusi
Viena kopija----------------------------8c
Savaitei ............. ..............—- - 18c

Mėnesiui......._..... ...............—-----  76c
Anvienytoss Valstijose ne Chicagoje

paltu * v
Metama ~.......................... $7.00
Pusei metų------------------ 3.50
Trims mėnesiams-------------------- 1.75
Dviem mėnesiam —_ .....--------- 1-25

i Vienam mėnesiui ——--------- - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginto)

Metams ...-----———------- $8.00
Pusei metų ..................—------- 4.00
Trims mėnesiams --------------------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokieti į os 
pasiūlomas.

I .. ..................................... .....-

Vokietijos valdžia pasiūlė 
30 miliardų auksinių mar
kių (7,5 miliardų dolerių) 
karo nuostolių padengimui, 
arbaJ^prfacijoms’’. Jeigu 
Francija netiki, kad tai yra 
didžiausia suma, kokią Vo
kietija gali užmokėti, tai 
Berlino valdžia sutinka, kad 
bešališka tarptautinė komi
sija ištirtų, kiek Vokietija 
pajiegia mokėti, ir nustaty
tų galutiną sumą. -

Yra labai “mažai vilties, 
kad Francija priimtų šitą 
pasiūlymą. Dabartinei Fran- 
cijos vyriausybei ne tiek ru
pi reparacijos, kiek ekono
miniai nusilpninti Vokietiją; 
iš Ruhro srities ji todėl ne
sitrauks kaip galint ilgiaus.

P-o Poincarė vyriausybė 
tiktai tuomet paliautų smau
gti Vokietiją, kai ji pamaty
tų, kad prieš ją kįla žmonių 
pasipiktinimas kitose šalyse. 
Bet kolkas to dar nematyt. 
Kitų šalių žmonės nelabai 
pasitiki Vokietijos valdžia. 
Jie mano, kad ji perdaug pa
taikauja savo Stinnes’ams ir 
kitiems lobininkams.

Keistas, be to, yra dar vie
nas dalykas. Ruhro srities 
okupacija tęsiasi jau netoli 
keturis mėnesius. Kodėl gi 
Cuno kabinetas tiktai dabar 
padarė savo pasiūlymą dėl 
reparacijų? Vokietijos so
cialistai reikalavo, kad vald
žia paskelbtų, kiek ji apsi
ima mokėt, pačioje konflik
to pradžioje.

‘‘Proletariato 
diktatūra'

Kanadietis F. A. Macken- 
zie, kuris jau senai gyvena 
Maskvoje, kaipo užsienio 
laikraščių korespondentas, 
atsiuntė Chicagos laikraš
čiui, “Daily News”, ilgą pas
kutinio Rusijos komunistų 
kongreso aprašymą. Jo tele
grama atėjo tiesiog iš Mas
kvos, o kadangi tenai veikia 
aštri cenzūra, tai galima nu
manyt, kad jisai nepasakė 
joje nieko, kas butų priešin
ga Rusijos diktatoriams.

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

do, kad bolševikų valdžia 
-nieku budu nėra darbininkų 
klasės valdžia. Ji yra parti
jos diktatūra.

Kritika ir 
Polemika
TNO PAČIU KLAUSIMU.“Naujienų” \ 99 nrį išreiškiau savo mintis mišinėly “Proto ir rankų darbininkų algos”) dėl algų nevienodumo. Ir pasi- reiškiau už algų vienodumą. “Naujienos,” nesutikdamos sU mano mintim, pridėjo nuo savęs pastabąNkurioje nurodė, kad algų vienodumo klausimas yra klaidingas principe.Mano supraftimu, gali būt sunkus įvyįdint gyvenime, bet ne klaidingas principe. Jeigu algų vienodumas yra klaidingas, tai ir dabartinis musų protavimas yra klaidingas. Mes skelbiame, kad darbo klasei nėra klasių, bet algų klausime pripažįstame klases! Kuomet darbininkuose yra klases (atlyginime už darbą), tai aišku, kad juose veikia ir antagonizmas. O iki kol veiks antagonizmas darbininkuose, tolVapie socializmą nėra nė kalbos.

Seniau ir dabar.“NauĮjięnos” nurodo, jkad visuomenės reikalavimai skiriasi ne tik nuo senųjų laikų, bet ir šiandie ne visi vienodų daiktų reikalauja. Tas ''tiesa. Nei seniau, nei šiandie (daugelis) nesinaudoja visais jiems reikalingais daiktais. Bet kodėl jie nesinaudoja? Seiliaus jų nebuvo, tai ir naudotis negalėjo, o šiandie yra, bet negal naudotis tik dėlto, kad jiems neprieinama; o neprieinama dėlto, kad jie negauna pilno atlyginimo už savo darbą. Tai yra, vieni (darbininkai gauna atlygint už savo darbą daugiau, negu jų darbas yra vertas,, o kiti — tik mažą dalelę to, ko jų darbas vertas.
Darbo naudingumas.“Naujienos” ieško po darbus, 

kuris darbas yra naudingesnis. Ir darbo naudingumą sprendžia sulig visuomenės naudojimo. Darbo naudingumą turime spręsti ne sulig visuomenės jo naudojimo, o sulig darbo naudingumo visuomenei.Pav., visi žinome, kad anglis savo laiku bus iškasta, aliejus ir'gazas bus iščiulptas iš že mes; ir taipgi žinome, kad turės atsirasti kokia kita jėga, kuri turės varyt mašinas taip, kaip šiandie varo anglis, gazas ir aliejus. Juk tai butų didžiausia beprotyste užstot kelią tam (tyrinėjimui. Tą patį galima pasakyti ir apie visus kitus naudingus visuomenei darbus.
Prisirengimo atlyginimas.‘‘Naujienos” suprato iš mano minčių tai, kad aš nepripažįstu prislirengimo at'lygįiniinįo. Aš to neatsisakau. “Naujiencis” taip suprato todėl, kad aš savo minčių tame klausime neišreiškiau.Mano supratingu, atlyginimas už prisirengįmą eina šiaip. Pav., chemijos inžinieriaus prisjirengim^s ima daugiau laiko už siuvėjo prisirengimą. Kuomet chemijos inžinierius mokosi, tai jo dalbas esti neproduktyvis. O iš ne- produktyvio darbo, kaip žinome, žmogus negali save pasilaikyt. /Ve, iš to aišku, kad čia turėjo būt šaltinis, iš kurio jis dengė savo pragyvenimo reikmenų lėšas. O tuo šaltiniu, negalėjo būt kas kita, kaip tik visuomenė. Siuvėjo įprisiren- gimas užėmė mažiau laiko, bet užtai jis kur kas pirmiau pradėjo dirbti visuomenei naudingą darbą. Tą patį galima pasa*-

Tarp kitko Mackenzie pra
neša štai ką:

“Komunistų partijos pa
dėtis Rusijos politikoje 
yra vienintelė savo rų- 
šies. Turėdama tik šiek- 
tiek daugiaus kaip 400,000 
narių, kurių pusę sudaro 
darbininkai, mažiaus kaip 
ketvirtadalį ūkininkai ir 
ketvirtadalį valdininkai, ji 
absoliučiai kontroliuoja 
valdžią ir turi savo ranko
se visą šalies ir vietų ad
ministraciją”.
Taigi korespondentas pa

tvirtina tą faktą, kad Rusi
jos komunistų partijoje yra 
tiktai apie 400,000 narių. 
Prie 140 milionų gyventojų 
Rusijoje, tatai sudaro, ma
žiaus kaip vieną trečdalį 
nuošimčio.

Bet ta partija, turinti ma
žiaus kaip vieną narį ant 
300 gyventojų, pasiėmė sau 
visas teises, o kitiems žmo
nėms nepaliko jokių teisių! 
Tokia tenai yra “teisinga” 
tvarka.,

Mackenzie patvirtina ir 
kitą idomų, nors ne taip pla
čiai žinomą, faktą — tą, bū
tent, kad Rusijos komunis
tų partija toli-gražu nesusi
deda iš vienų darbininkų. Ji
sai sako, kad darbininkų esą 
Rusijos komunistų partijoje 
tiktai pusė. Kitą pusę suda
ro valdininkai ir ukimnkai, 
t. y. smalkieji savininkai ir 
biurokratai.

Tie Rusijos kritikai, ku
riems reikia mažiaus bijoti 
sovietų valdžios rūstybės, 
negu p. Mackenzie, gyvenan
čiam Maskvoje, sako, net, 
kad ir ta darbininkiškoji pu
sė Rusijos komunistų parti
joje susideda žymioje daly
je ne iš darbininkų, dirban
čių dirbtuvėse, bet iš buvu
siųjų darbininkų, kurie šian
die užima įvairias vietas ar 
tai valdžios įstaigose, ar par
tijos, profesinių sąjungų ir 
kooperacijų įstaigose, kurios 
Rusijoje yra niekas kita, 
kaip valdžios aparato dalys.

Vienok jeigu ir butų gry
na tiesa tas, ką sako minė- 
tasai korespondentas, tai vis
gi Rusijos komunistų parti
ją negalima butų nieku bu- 
du vadinti darbininkiška 
partija pagal jos sąstatą. 
Darbininkai joje nėra net 
daugumoje, o pagal savo įta
ką jie, be abejonės, sveria 
mažiaus,negu kiti elementai, 
ypatingai valdininkai. Viso
se, vyriausiose partijos įstai
gose juk tenai sėdi valdžios 
komisarai.

Bolševikų garbintojai nuo
latos pravardžiuoja socialis
tus “smulkiais buržuajais” 
ir rodo jiems, kaipo tikros 
darbininkiškos partijos pa
vyzdį, Rusijos komunistų 
partiją. Bet tegu jie suran
da bent vieną socialistinę 
partiją, kurioje butų tokia 
didelė,dalis (pusė!) nedarbi
ninkiškų elementų, kaip Ru
sijos komunistų partijoje!

Geriausiame atsitikime ši
ta partija turi apie 200,000 
narių darbininkų. Bet Rusi
joje darbininkų yra keletas 
milionų. Taigi ir dubininkų 
klasėje ta partija apima tik
tai mažą dalelę — gal kokią 
penkioliktą dalį, arba dar 
mažiaus. Kaip gi tad jos val
džia gali būti proletariato 
valdžia? >

P-o Mackenzie paduotieji 
faktai aiškių-aiškiausia ro-

—mA,,— , . i ,,, ,  ........ ■■■ ' i ........ —■kyt apie visus proto ir rankų darbus.Iš to aišku, kad tas, kurio prisirengimas tęsiasi ilgiau už kito prisirengimą, nesuteikia jam moralės teisės reikalaut didesnio atlyginimo už aną.
Ne amatninko atlyginimas.

» lNe amatninko atlyginimas už’ daibą irgi turi būt lygus chemijos inžinieriaus ir siuvėjo atlyginimui. Ne vien dėlto, kadLšitas diena iš dienos gaminą viisuomenei naudingus daiktus, bet dėlto, kad nei amatininkas, jneti profesionalas 'be jo darbo negali apsieiti. Ir daugiausia dėlto, kad algų nevienodumas stabdo progresą ir kenkia civilizacijai.Taigi, iš šito aišku, kad nbt profesija, nei amatas negali savystoviai egzistuoti. Jie visi yra giminingi taip, kaip penki delno pirštai. Tai kokią moralę teisę turi reikalaut didesnio atlyginimo viens už kito darbą. Aš nematau!Baigdamas turiu pabrėžti tai, jog ąš neturiu minty tą, kad algų suvienodinimas turi būt iki žemiausio laipsnio, bet tą, kad tokis algų nevienodumas, koks yra dabar, turi būt pašalintas. Ir /algų ^vienodini* mas turi prasidėt ne nuo chemijos inžinieriaus ar universiteto profesoriaus, kurių skaičius nedidelis, bet nuo tų milionų darbininkų, kurie vienodai dirba visuomenei naudingą darbą. —Laisvės Mylėtojas.
VIENODAS AR NEVIENODAS 

ATLYGINIMAS?Mums rodosi, kad drg. Laisvės Mylėtojo argumentaciją šį kartą yra mažiaus aiški, negu pirmesniam jo straipsny. Jisai įtraukia į diskusijas naujų klausimų, kurie jo peticijos nesustiprina, o tiktai padaro ginčą labiaus 'kompiliktuotu.Naujas klausimas yra skir
tumai darbininkų klasėje. Drg. L. M. kažin kodėl sako, kad, pripažindaipi atlyginimo už darbą nevienodumą, mes atsižadėtume savo minties, jog darbininkai sudaro vieną klasę. Tai yra visai keista nuomonė. Nu-gi fabrikantus ar mes skiriame į atskiras klases? Vienok jus vargiai rasite du fabrikantu, kurie gautų lygų pelną.Mes čia, žinoma, kalbame ne apie by kurias klases, o tiktai apie visuomenės klases. Jas sudaro ne pajamų (įplaukų) didumas, bet pajamų šaltinis. Tie žmonės, kurie gyvena iš savo darbo jiegų pardavirho, yra viena klase; tie gi, kurie verčiasi svetimų darbo jiegų naudojimu, yra kita klase, -j- nežiūrint to, kad žmogus, par-* duodąs savo jiegas kitam, gali kartaisz turėt tiek pat įplaukų, kiek darbininko samdytojas.Kuomet eina kalba apie visuomenės klasių panaikinimą, Jai visuomet reikia suprasti, kad norima pašalinti, ekonomi
nius prieštaravimus, o ne visokius esančius tarpe žmonių skirtumus.Į ekonominių klausinių gvildenimą drg. L. M. įneša mo
ralybės klausimus. Jisai vienoje vietoje sako, kad visi darbai priklausą nuo kits kito ir esą giminingi, “kaip penki delno pirštai,” todėl — kokią, girdi, “moralę teisę” turi vi^- ni reikalaut, kad jų darbas butų atlyginamas geriau, negu kitųApie moralybę butų galima daug ką pasakyti, bet ji čia mums nepadės dalyką išaiškinti. Kad nesileidus į ilgas teorijas, mes palipsime pavyzdį. Visuomenei, sakysime, reikia 1 miliono mechanikų ir 5 milionų paprastų darbininkų, Cerberių.” Mechaniko darbas reikalauja didėlio išsilavinimo. Jeigu mechanikas gali tikėtis tiktai tokio atlyginimo už savo darbą, kaip paprastas darbininkas, tai niekam nėra iš- rokavimo lavintis. Ažuot lavintis, kad patapus mechaniku, 

kiekvienam žmogui tuomet yra išrokavimas atliekamą laiką pašvęsti pasilinksminimui arba pasilsiui. Prie šitokios tvarkos, praėjus keletui metų, pasirodytų, kad mechanikų jau yra permaža (kadangi dalis senųjų mechanikų numirė); toliaus jų butų dar mažiaus. Ką tuomet darytų visuomenė? Kaip butų galima atlikti niilio- no mechanikų darbą, jeigu mechanikų visuomenė turėtu tiktai pusę miliono? Ir ką visuomenė darytų su atlieka
mais “leiberiais,” jeigu jų bu-lų penki su puse milionai arba šeši milionai vietoje reikiamų penkių milionų?Savo moralinį |argunlcntą drg. L/ M. mėgina sustiprinti tuo, • kad sako, jogėi žmogus, kuris rengiasi prie kokio nors painesnio darbo (mokindamą-sis ir t. t.), per tą laiką neneša ųaudos visuomenei. Dėlto,kad visuomenė nesinaudoja jo darbu per tą laiką, kai jisai mokinasi, tai ji paskui gali reikalaut iš jo produktingesnio darbo už tą patį atlyginimą, kokį gauna paprasti, nesi- lavinę darbininkai. Čia irgi yra visai naujos problemos.Viena, šiandie visuomenė 
neužlaiko besimokinančių žmonių. Tie gi žmonės, kurie ne- simokina, bet dilba, šiandie daro pelną ne visuomenei, bet savo samdytojams, privati- 
niems žmonėms. Iki tokių laikų, kada visuomenė paims ant savo pečių visą atskirų savo narių mokinimo ir lavinimo naštą, da yra gana toli, ir apie tai mums šlhndie nėra ko daug galvą sukti.Bet jeigu visuomenė ir rūpinsis atskiro Žmogaus fyzinių ir protinių gabumų plėtojimu, tai /Visgi ji negalės padaryt daugiaus, kaip suteikti jam progą mokintis ir lavintis. Mo- kinimosi ir lavinimosi darbą žmogus turės atlikti pats. Jeigu tečiaus žmogus mokinsis ant chemijos inžinieriaus 20 melų vietoje 10 metų — ar visuomenei tatai nedarys jokio skirtumo? Ar visuomenei bus vienodai naudingas tas žmogus, kuris, praleidęs tiek pat laiko besilavindamas kokiam nors darbe, kaip ir kitas žmo- gus, ’darys tą darbą dvigubai blogiau, negu antrasis?Aną kartą mes kalbėjome apie darbo “naudingumą”. Musų kritikas pasakė, kad visi žmonės, kurie dirba “naudingą visuomenei darbą,” turi gaut vienodą atlyginimą. Naudingą gi darbą jisai apibudino, kaipo darbą, be kurio visuomene negali gyvuoti, šį kartą jisai nuo tokio naudingumo supratimo jau nukrypsta,, kadangi jisai pripažįsta naudingais ir mokslinids tyrinėjimus, kuriais visuomenė galės naudotis tiktai tolimoje ateityje.Drg: L .M. tečiaus čionai turi omon ėję tiktai tokius darbus, kurių rezultatai galės būt vartojami ateities materialis
tinėje gamyboje. O kaip žiūrėti į tokį darbą, kuris neatidengia naujų gamybos medžiagų, neišranda naujų mašinų ir neprisideda prie darbo būdų pagerinimo dirbtuvėse, i kasyklose arba žemės ūkyje? Ar naudingas, pav. yra darbas žmoigaus, kuris rašo dramas |arba operas, arba apysakas, arba istorijos veikalus? Nors be šitos rųšies darbų visuomenė gyvuoti gali, bet, mums rodosi, nė drg. L. M. nesakys, kad rašytojai yra nenaudingi visuomenei žmonės. Vienok ar visų jų darbas yra vienodai vertas? Ar butų gerai, kad kiekvienas žmogus, kuris mėgsta dafkyt popierą, galėtų reikalaut už tą savo darbą tiek pat, kiek ir didžiausias rašytoj as ?Atlyginimo vienodumas dva
sinėje produkcijoje, kafp matome, veda prie dar didesnių abstirdų, negu materialineje produkcijoje. Ir jeigu drg. Laisvės Mylėtojas visgi stoja už tą “principą”, tai tiktai dėlto, kad jam dar nepavyko Visiškai pasiliuosuot nuo utopinės 

paž valgos į ^visuomenę.Utopijos (laimingos visuomenes sutvarkymo planai), kaip žinia, gimė iš to, kad tapo pastebėta didėlė nelygybė atskirų visuomenės narių padėtyje: vieni žmonės turi visokių gerybių perdaug, kiti nieko neturi; vieni visą savo amžių tinginiauja, kiti dirba persunkia!; vieni turi daug galios, kiti paversti vergais, proto ir geros širdies Gilaus j^uomęnčs žmonės,matydami tokią nelygybę visuomenėje, ėmė galvot, kaip padarius, kad visuomenės gy-vtenimas butų laimingesnis. Ir jų sugalvotieji planai, nežiūrint skirtumų įvairiose punktuose, visi vadaujasi ta pamatine mintim, kad “teisinga” visuomenės tvarka yra tiktai ta, kurioje yra įvykinta visų žmonių lygybė.
Juozas Girėnas

i

Mokslas, Religija ir 
Socializmas(Minčių santrauka). V

[Tęsinys]Istorinio materializmo kūrėją! ima žmogų tokį, koks jisai yra — su j6 silpnumais ir egoistiniais palinkimais, yienoda visuomenėj žmonių padėtis sugrupuoja juos į tam tikrą klasę su tolygiais interesais, su charakteringa socialine fizionomija, žmonijos istorija yra klasių kovos istorija. Atskiras asmuo, kad ir palieka istorijoj pėdsaką, bet jisai pa^s yra savo laiko ir vietos produktas ir pasukt savo noru istorijos ratą vienon ar kiton pusėn negali. Ideinio gyvenimo bazę (pamatą) sudaro gaminimo formos, įrankių tobulumo laipsnis, teknika. Ant tos gi, bazės — pamato išauga ekonominių, /politinių, filosofinių ir religinių idėjų struktūra, čia reikia pastebėti, kad istorinis materializmas duoda Regelio dialektikai atvirkštų pritaikymą: objektingos gyvenimo sąlygos pagimdo idėjas ir nulemia jų krypsnį.Šitą teoriją Engels taip iliustruoja: žiloj senovėj, kol žmogaus įrankiai, kuriais jisai medžiojo ir žvejojo buvo labai pri- mitingi, vyrai turėjo laikas nu į) laiko atsitolinti nuo šeimos buveinės ir ilgiau sutrukti be j ieškant maisto, didžiulėj šeimoj vaikų tėvas daugiausiai buvo nežinomas, o buvo žinoma tiktai motina; iš čia motinos viršenybė šeimoj (matriarchatas) J Bet patobulėjus įrankiams, tiėvas laikėsi arčiau prie šeimos ir todėl moterų viršenybe šeimoj buvo pakeista vyro viršenybe (par- triarchatas). Toliau eina natūralinis ūkis su feodalizmu, kaipo politine sistema ir su baudžiava kaipo- sistema ekonomine. Baudžiava buvo panaikinta visai ne dėl gerų dvarininkų norų, bet deiei to, kad išradus garo mašiną ir kilus “pramonės revoliucijai”, baudžiauninko darbas, darbas nelaisvio, pasirodė perdaug neproduktingas, nenašus. Ekonominė “pramonės revoliucija” ir politinė franeuzų revoliucija iškėlė į viršų “trečiąjį luomą” — buržuaziją. Užviešpatavo kapitalo diduomenė, įsikūrė kapitalistine rėdą, šios rėdos genialingą analizę duoda •Marksas ir jo mokiniai.Kapitalas, t. y. gaminimo įrankiai ir visa tai, kas reikalinga gamybai, yra atskirų asmenų rankose (privatinė nuosavybė). Bet kapitalas neveikia, prie jo nepridėti žmogaus pajėgbą. Ir štai žmonės, kurie nieko p&pgiau neturi apart savo darbo Jankų (proletarai), eina pas kapitalo savininką ir parduoda jam savo darbo pajėgą, pardubda už tiek, kiek kapitalistas jam duoda. Proletaras perdaug derėtis negali, nes jį spiria badas, o kapitalistas, žinoma, užmoka jam daug mažiau, negu kiek jam darbininkas už

Tų utopininkų lygybės idėja paskui pasklido ir beturčių tarpe, ir iš to atsirado komunisti
nis judėjimas.“Lygybės komunizmas” le- čiaus (kaip tą judėjimą vadina Fr. Engels) yra ne tas, kas šių dienų proletarinis socializ
mas. Pastarasis stato sau už liksią ne įvykinti “teisingumą” pasaulyje, bet taip pakeisti vi- tvarką, kad nebūtų
varžomas tolimesnis gamybos jiegų plėtojimąsi. Eidami prie šito tikslo, socialistai vadovaujasi ekonominiu mokslu, o nemoralybe.Taigi ir klausimas apie atlyginimą už darbą turi būt rišamas sąryšyje su ekonominiu visuomenės sutvarkymu, o ne kaipo abstrakčio (atitraukto nuo gyveninio) teisingumo klausimas.

a). Čia ir yra eks-tunka darbininkų darbininkai kenčia 1 visokį nepriteklių.

dirba (kitaip darbdaviui nebūtų išskaitliavimo ^darbininką samdyti). Tokiu bu>u kapitalistas nusavina proletaro darbo vaisių dalį (pridedamosios vertybės ekspropriaci, ploatacijos ([išnaudojimo) esme. Kapitalistas prakaitu, o badą, šaltį irSu socialine nelygybe yra surištos vadinamosios “socialinės ligos”: skurdas; prostitucija, alkoholizmas, fizinis ir dvasinis išsigimimas. Ekonominis iibera- lizmas, suteikęs buržuazijai politinę laisvę, proletariatui davė tiktai vieną laisvę: laisvę numirti iš bado.Kapitalistinei rėdai yra charakteringa anarchistinė gamyba. Gaminama vaduojantis ne visuomenės reikmenomis, bet kapitalisto pelnu. Rinkoj viešpatauja liuosos varžytinės ir konkurencija yra vienintelis kainų regi/liatb^ius. Eina kova už žaliąją medžiagą gamybai, už rinką, kurioje gaminiai gali parsiduoti. Ta kova dažnai virsta imperialistiniu karu su visomis jo baisenybėmis. Gamintojas kapitalistas kartais neapskaito rinkos sąlygų (konjunktūros), pagamina prekių daugiau, negu reikalinga, nebėra kam jų su pelnu parduoti, delei to įmonėtūri užsidaryti, kapitalas perkeltas kiton srytin, oįtuksiančiai darbininkų lieka ye darbo ir yra priverst* badant/. Laikas nuo 'laiko taip atsitinka ne tik su atskira įmone, bot su visa pramone. Tai pramones krizės, kurios periodinai kamuoja kapitalistinę gamybą.(Bus daugiau)
^JUOKAI ~Petrė Riebalaitė buvo jauna ir graži — bent ji pati taip apie save manė. Apie ją |ųkosi vienas kitas jaunikių, tarp jų vienas jaunas našlys. Pastarasis pasipiršo:—Barbute, aš tave myliu, tekėk už manęs.Barbute pasipūtė. .—Tekėt už- našlio? Niekados! Begu tamsta manai, kad aš dėvėsiu svetimos moteriškės kurpėmis!Jauno našlio meilė ‘staiga, virto neapykanta, ir jis greit atsikirto:—O, atsiprašąu. Bet aš visai 1 nemaniau siūlyti tamsiai savo amžinatilsį žmonos kurpusių, — tamsta visliek jokiu budu negalėtum jų užsimauti.
Ar jus žinote, kad

Ar jus žinote, kad Lietuvos park,- 
montas yra paleistas, bet jis dar ti 
ri tarnauti du metu? Ar jus žinot:, 
kad Helmar cigaretei yra supakuoti 
į popierinius bakselius, kur apsaugo
ja juos nuo susilaužymo tuo tarpu ki
ti cigaretei yra suvynioti į bundu- 
lius? j
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LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Berniukų Laiškas.
“Iš už tolimų jūrių mes pra

šome Jūsų pašalinis. Jei nesu
šelpsite, daugelis mus turės žū
ti moraliai ir materialiai.

“Daugelis jau mokosi augš 
tesniose mokyklose ir, kiti net 
išėję didesnę jos pusę. Taip 
norėtųsi tęsti mokslų; taip no
rėtųsi baigus jį atsilyginti visuo
menei.

“Bet deja.
“Apsiniaukusios iki šiol bu

vusios skaisčios musų dienos 
tamsiais debesiais.

“Pastojo pas mus 'brangyme- 
tis.

“Lėšų jau neibėr iš kur gauti. 
Visos priemonės išbandytos. 
Mylimi musų globėjai rinko 
aukas po Katinų ir pb Lietuvą; 
rengė musų naudai vakarėlius 
ir mes patįs juos rengėme. Stei
gė mums dirbtuves. Bet išlai 
dos viršija įplaukas ir mums 
gręsia pavojus Atsidurti gatvė
je vienų vieniems, be tėvelių, 
be giminių ir apiplyšusioms.

“Daugelis virs gatvės vaikais. 
Kiti nors ir norės'bet aplinkybės 
neleis. Reikės sunkiai dirbti 
dėl kąsnelio duonos ir daugu
mas nepasiekę savo tikslo liks 
visų amžių nelaimingi.

“Todėl prašome Jūsų: padė
kite mums.

“Padrąsinti Jūsų duosnumu, 
kurį jau nekartų parodėte rem
dami Lietuvų, tikimės, kad ne- 
atsisakysit ir jos vargstan
tiems vaikams pagelbėt.

“Todėl nenusimenam ir ma
nom, kad galėsime toliaus tęs
ti mokslų ir turėti viltį, kad bu
sime naudingi Lietuvai žmonės.

(“Pasirašo našlaičiai”)
E. Sinkevičius, M. Juodec- 

kas, J. Kosminas, L. Jasinskas, 
V. Sinkevičius, M. Stankevičius, 
V. Subočius, J. Markauskas, P. 
Limbą”.

Visas aukas malonėkite siųs
ti šitaip: čekį arba Money or
derį parašykite vardu Lietuvių 
Moterų Globos Komitetas ir 
siųskite į Baltic States Bankų, 
adresuodami: L. M. Globos Ko
mitetas, 291, Eight Avė., New 
York, N. Y.

Tame banke yra L. M. G. 
Komiteto sųskaita, prieš kurių 
pati Komi te to Valdyba rašo če
kius; už tų čekių išmainymų 
niekas jokių komisų negauna.

—K. V.

Kiek surinkta Lietuves 
Našlaičiams

Aukos Chicagos biznierių ir 
įstaigų Lietuvos Moterų Glo
bos Komiteto Našlaičių Prie
glaudoms Lietuvoje.

Ponių D. Šleževičienės ir V. 
Vencienės kelionės lėšos, iii 
New Yorko į Chicagų ir iš Chi- 
eagos Pittsburghan .. 148.60

P-nios Vencienės kelionės ir 
lėšos iš Chicago į Rockford, 
III. ir atgal, ir į AVestville, III. 
ir atgal visos kelionės lėšos— 
(•prakalboms) ............. 22.0£

Telegramos, pašto ženk
leliai, ete........................., į 4.42

Spauda, The Bell Press, 
plakatai į visas kolonijas 27.00

Urbonienei už patarna
vimų namuose bal. 5—28, 
1923 .........   75.00

Visų lėšų, surištų su at
važiavimu viešnių ir su
rengimu maršruto .. $277.11

Atliko .'Lietuvių Moterų 
Globos Komitetų Našlaičių 
prieglaudoms .......... $1,881.40

Ta suma pinigais ir bonais 
bus pasiųsta stačiai Kaunan, 
vardu Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto, per Chicagos Bend
rų Komitetų. Be to, 208 kuopa 
Moterų A. L. Susiv. įteikė vie
šnioms savo čekį..........143.00

Bal. 28, p. J. J. Elias dar 
paaukavo knygynui .... 50.00

Viso labo Lietuvos Mo
terų Komitetas Chicagoje 
sukėlė savo našlaičių prie
glaudoms ..........,.. $2,074.40

Chicagos Lietuvių Našlai- 
čams Šelpti Bendras Komitetas 
artimoj ateity susirinks, ir 
sustatys pilnų, oficialinį rapor
tų, iš kurio visuomenė persitik
rins ,kad taip Bendras Komite
tas, kaip ir musų gerbiamos 
viešnios, pasidarbavo Lietu
vos Našlaičių labui su didžiau
siu pasišventimu, be jokių as
meniškų išrokavimų arba pel
no, ir kad visi iki šiam laikui 
iš visų pusių daromi užsipuldi
nėjimai neturi jokio (pamato.

—Juozas J. Hertmanavičius, 
Sekretorius

Lietuvių Motery Globos 
Komitetas

Kiek kur surinkta aukų Lietu
vos našlaičiams.
Amsterdam, N. Y. aukos.
Grįčiose surinkta .. $34 (M)
Prakalbose (pinigais) 144.80

” (L.L.P. Bon.) 50.00
” (W.S. Stamp.) 10.00

Surinkta bal. 28 d., 1923; 
rinkimo Komitetas: p-ia D. 
Šleževičienė, N. C. Krukonis, 
J. I. Bagdžiunas ir J. J. Ilert- 
manančius.

Aukotojai:
Central Manufacturing

District Bank .. $100.00 
Depositors State Bank 25.(H) 
Nathan Kanter ............. 10.00
Julius Brenza .......... 10.00
Antanas Valonis.......... 5.00
Antanas Grinius ............ 5.00
S. P. KozloAVskis .... 5.00 
Jonas Bagdonas .......... 2.00
Antanas Mažeika .... 1.00 
Petras Karvelis .......... 1.00

<Viso..............$164.00
Prisiųsta čekiu:

S. B. Koniaiko........... 25.00
Meldažio svetainėj sude

da pinigais.............. 57.44
Westville, 111. prisiųsta

iš prakalbų .......... 45.57

Viso .............. $128.01
Pirmiau p. N. C. Kruko- 

rilui priduota pinigais 
ir (“Naujienos” No. 
102) bonais .... $1,866.50

Viso labo Bendro komi
teto surinkta .. $2,158.51 

Iš tos sumos išmokėta lėšų:

$238.80 
(Prakalbose surinktos aukos)

Po $5.00: Petr. M. Schultz, 
M. Stačikaičiutė, P. Stankevi
čius.

Po $2: J. Auga, P. Plaukis, 
S. Butkiene, J. Liberas, S. Mi
liauskas, B. Trumpickiene, J. 
Gudzinskas,. A. Jogaila, J. Mi- 
kolaitis, V. Kubilis, A. Varnas, 
V. D. Reding.

Po $1: S. Ambrasas, A. Ma
ziliauskas, V. Baziliauskas, A. 
Rabačauskas, S. Tiesis, A. 
Švėgžda, K. Marozas, S. Žudis, 
S. Raila, J. Dargužis, A. Li- 
beris, A. pidžiulis, J. Cinikas, 
M. Jurkūnas, G. Piktelis, O. 
Plankienė, J. Aleksandrai lis, 
B. Augimas, J. Kristinaitis, V. 
Janušauskas, - M. Ragauskaitė, 
A. Šidlauskaitė, J. Tamoševi- 
čius, J. Kadžis, J. Jakaitis, M. 
Cinikas, M. Kristinavičius, K. 
Visockas, F. Gobis, J. Kristi
naitis, S. Raila.

Bighamton, N. Y.
A. Lepa ..................... $5.00
M. Balčaitis .............. 5.00
A. Adomaitis ............. 3.00
J. Gegutis .;................ 2.00
K. Mesevičius .............. 1.50
Po 1.00 aukavo: J. Kresaus-

kis, M. Petrauskas, F. Stockis, 
M. Kazlauskas, M. Urbas, A. 
Garšva, J. Zakarauskas, X. A. 
Brcivis, V. Klivienė, B. Songai
la, F. Vaitekūnas, J. Stelmo
kas, J. Streiklaitiene, K. Ru
činskienė, G. Kuokalas, A. Gar- 
nis, J. Ališauskas, J. Maruku- 
nas, O; K u Ibi ūkė, F. Klastaus- 
kas, K. Sustinas, P. Adomaitis.

Smulkių — $13.50.
Viso Bighamtone surinkta 

$53.00.
Brooklyn, N. Y.

j A. Kairukštis .......... $30.00
P. Žydelis .......... 25,00

J. Augimas .............. 25.00
J. Šimaitis .................. 10.00
iP. Šimaitis ................ 10.00
V. Petrulis ....... ......... 5.00
B. Bubnelis................ 5.00
P. šalavijus ............. 5.00
X............į...................... . 5.00
J, Morkus .................  5.00
M. W. Bush............  125.00

C. Brooklyn, N. Y.
(Surinkta Prakalbose)

A. Kajauskas ,................ $5.00
P. Mikčiam is ......... 2.00
P. švaplėpas .............. 2.00
K. Bagdonas .............. 2.00
T. Kancė :...................  2.00
F. žižienė ..................... 2.00
Po $1.00 aukavo: J. žižis,

P. Gudeikienė, J. Ananravičius, 
A. Bendorius, J. Juknevičius, 
S. Norvaišis, O. Kajauskienė, 
J. Malinauskas, Budinavičius, 
P. S lira, J. Laučiškis, K. Tijo- 
naitis, A. Kisielius, K. Ribo- 
kas, J. Danelevičius.

Viso C. Brooklyne — $32.20 
Dayton, Ohio.

Prakalbų nebuvo; Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos Moterų 
Kuopa aukavo ir prisiuntė per 
p. iM. Mockevičienę — $50.00.

Detroit, Mich.
Kalbėjo p. D. Šleževičienė, 

F. Motuzą ir Dr. J. Jonikaitis. 
Aukų surinkta — $304.10.

Grand Rapids, Mich.
Susirinkimų atidarė p. Ber

notienė. Kalbėjo p. D. Šleževi
čienė ir A. Bernotas. Aukų su
rinkta $53.00.

Maspeth, N. Y.
(Prakalbose surinktos au

kos. Vakaro vedėjas buvo Pet
ras Bagočiunas. Aukas rinko 
J. BernotaVičius ir V. Vencie-
nė).

Jonas Biržietis .... $10.00
K. Navickienė ................3.00
O. žižiunienė ........ 2.00
Po $1.00 aukavo: P. Bago- 

čiuims, J. Potasas, L*. Sveika, 
B. Rosenbergas, J. Pcčiukonis, 
J. Bernatavičius, J. Shdiiuoniš, 
A. Džekas, A. Juocielre. J

Smulkių — $3.55.
New Britain, Conn.
Vasario 13 d., 1923 m. / 

Surinktos aukos:
Jonas Skritul'skis .... $5.00 
Magd. Skritulskienė .. 5.00 
Po $1.00 aukavo: Ona Ra

manauskienė, Marė Kavaliaus
kienė, Antanas Osteika, Juo
zais Bukauskas, Justinas Poš
kus, Anyiaušis Savulis, Jonas 
Kučkailis, Jonas Meškinis, Jo
nas Vurmauskas, Juozas Ma- 
kumav’lčius, Petras Kupstas, 
Bernardas Juškevičius, Anta
nas Ramanauskas, Antanas 
Pinkas, P. Montvila, J. Ler- 
dauskas, J. Matuzas, B. Janą^ 
vičius, J. Novickas, M. Paino
kas, M. Sutiliutė, Ana Jonienė, 
M. Barkauskiene.

Šiaip visi po dolerį aukavo 
ir daugiau aukotojų.'

Kazimiero Draugija paauka
vo $5.27. Iš viso surinkta pra
kalbose $60.00.

Scranton, Pa.
(Prakalbose surinktos aukos)

Liet. Dukterų D-ja .. $25.00 
Jurgis Radzvila ............25.00
Petras Plikys ...........    10.00
J. Steponauskas .... 10.00 
R. Lesajus .................. 6.00

> Po $5.00 aukavo: Dr. J. Rak- 
levičius, T. Paukštis, W. So- 

(Seka ant 6-to pusi.)

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas pliehinis garadžius 
Miera 10 pėdų 2^ colių per 12 pė- 

du 7 % colių.

18 — kitų mietų pasirinkimui,— 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas, ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

...............

ką yra gali 
iž pinigus.

ATSAKANTI SKRY
NUTĖ DEL 

GARSIŲ CIGARĖTŲ
Helmars yra supakuoti 
kietose skrynutėse, taip 
jog jys pirkdami flel- 
marus esate užtikrintas 
jog visados gausite juos 
šviežius ir geriausiame 
stovyje.
Paprasti cigaretai yra 
supakuoti į pundelius ir 
nešiojantis rūkytojo ki
šenėje susilaužo. Tokie 
cigaretai negali būti 
šviežus.
Helmar yra teisingai 
pavadinti “Amerikos 
garsiausi cigaretai”, nes 
išdirbėjai duodaz jums 
geriausų 
ma pirkt
ATSIMINK* SKRYNU

TĘ IR V ARDA

smtat A >■# -i A

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptišky Ci

garetėj pasaulyje.

BOXES oflO orlO

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
? Provos Lietuvoje
Jeigu kam reikia padaryti do-, 

viernastis vedimui reikaly ir pro- 
vų Lietuvoje, jeiyreikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau- 
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 

/ kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

‘Malt lonic’

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St. 

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

fŠŪŠlVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ | 
. Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or^ 

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

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

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

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

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

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

wittriirrmTrĮiriMrtTrirffliiiimim 7 iii i ■ imu i

I ELEKTRA'
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

b dirbtuves. Cash arba1 ant išmoksimo.
! ! Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
I THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Ofiso Telefonas t\t> tt ą RPOAR Busto Telefonas I 
Central 4104 OK M. A. I5KUAU Armitage 3219

, VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
* Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. !

i 7 West Madioon St., kamb. 1202. Kampas State gat. į
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą. J

Sieninis Muzikėlis Laikrodis
Pargabentas iš Europos

4 vienam Laikrody 6 Plieno Rekordai DYKAI
Pasižiūrėk i Sitų stebuklingą vėliausiai išrastą muziRalinį laikrodi, ir iš vieno paveikslo 

pamatysi jo vertę. Jis turi verte ne tik kaipo nepaprasta naujanybė ir artistingas darbas, 
o ir kaipo praktinga kombinuotė, kurios dar 
nėši niekur matęs jokiame kitam laikrody. Ši 
tame laikrody yra šitaip: 1. Gražus didelis 
sieninis laikrodis. 2. Nematyta muzikinė 
kombinuotė; 3. Muzikinis budytuvas; 4 Pa
statomas laikrodis. Buvo apdovanotas pir
ma dovana Pasaulio Parodoj. Tai nėra pa
prasta medinė dėžė su Įdėtu 1 ją laikrodžiu 
ir muzikinio budymo Įtaisymu, o geriausia 
augščiausios rųšies medis, rankomis apibaig- 
tas, ir gražiai išdrožinėtas puikiais raštais, 
kuriems lygių niekur nėra. Pryšaky yra di
delės stiklo durelės, papuoštos išmargintais 
medžio rėmais, per kurias gali matyti laik- 
rodžio mechanizmą. Jis yra 20 oolitu augš- •» 
čio ir 11 colių pločio, turi labai stiprius plie
no spyrius ir labai gerai laiko laiką.

M69 duosim absoliučiai dykai 
Ih b K AI 8U kiekvienu laikrodžiu šešis 
" ■ ■■■■■ parinktinius grojus. Muzikinė 
mechanybė yra sujungta tiesiai -su viduriais 
stebėtina kombinuotė ir todėl šitas laikrodis 
galima vartoti kaipo paprastas muzikinis 
instrumentas, arba budintuvas ir jei nori 
būti prižadintu rytmety tik nustatyk laik
rodi pageidaujamam laikui ir graži meliodi- 
ja prikels išmiego. Galima groti kada tik 
nori ir kaip ilgai nori

Aitas laikrodis bus džiaugsmo šaltinis vi
sam žemynui ir patvarus papuošimas jūsų 
namams, 
mis savybėmis ir puikia muzika. Jis nu’ 
rys nesmagumą ir pavargimą po dienos di 
bo, ar šventėms atėjus, 
nis savo apylinkėje — parodyk savo numa
nymą apie vertes, nes Šitas laikrodis yra 
vertas mažiausia $25, o yra siūlomas Šita 
speciale kaina tik trumpam laikui, kad grei
čiau jj išplatinus. Aitas laikrodis yra dirb
tas Europoj ir mes esam vienintėlė firma 
šitoj šaly, iš kurios jis galima gauti.
M[USŲ SPECIALĖ KAINA TIK TRUMPAM 

LAIKUI 
$12.95 

apturėjus

10 Dienų DykaJRšbandymas. —Nesiųsk Pinigų.
Parašyk savo pavardę ir adresą ant kupono žemiau ir prisegk dolerinę už prisiuntimą 

ir supakavimą, o mes pasiųsime stebėtiną sienini laikrodi 10 dienų DYKAI IŠBANDYTI. 
Mes duosinie 6 plienines muzikines plokštes VISAI DYKAI Užmokėsi, kaip bus atsiųsta 
nedaugiau kaip $12.95. Grok 10 dienų ir jei bebusi pilnai patenkintas, atsiųsk mums at
gal geram stovy, bėgiu 10 dienų, pakiniu apdraustu paštu, o mes sugrąžinsim pinigus.

/ NELAUK. PRISIUSK KUPONĄ ŠIANDIEN!

■■
Kiekvienas gėrėsi, jo nuostabio- 

Jis nyv»- 
___  Jar- 

Jsigyk jj pirmuti-

GRAND NOVRLTY COMPANY, 1348 West Augusta St„ Dept. 3588,, Chiearo, UI.
Čia {dedu $1. Malonėkit prisiųsti man Stebėtinąjj sienini muzikini laikrodi - Ąš JUjįg10* 

kėsiu jums kaip apturėsiu $12.95 nedaugiau. Aš gausiu 6 parinktinius grojus viski lIYnAI 
Lauksiu laikrodi 10 dienų dykam išbandymui. Je(i man nepatiks prisiųsiu jį jums atgal 
geram stovy, pakiniu paštu apdraustą, o jus man sugrąžinsite pinigus.

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

Vardas ........ .................. ............. ........................................................................................................

Miestas .........................  Valstija ....................... ................. .....................



NAUJIENOS, Chicago, IH.

LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS 
KOMITETAS.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

reika, A. Giibert, A. Janušaitis, 
T. Serplys, Dr. N. M. Tacy, M. 
Kudirka, J. Balčietis.

Po $3.00 aukavo: Ig. Kaza
kevičius ir A. Jonušai tienč.

Po $2.00 aukavo: O. Eva- 
rauskienė, A. Kubilius, J. Ka
zakevičius, D. Klinga, P. Vil
činskas, K. .Darginis.

Po $1.00 aukavo: J. Gustai
tis, P. Teloiša, K. Teleišienė, V. 
Žilvidas, J. Simalevičius, J. 
Barsys, E. Evarauskas, E. Za- 
kornienė, J. Kamarauskas, J. 

Kavaliauskas, V. Labinskas, M. 
Bališauskas, S. Jąnušaitytė, J. 
Gudinavičius,
čius, S. Burheikisl A. Pabaras, 
A. Galinskas, K. Zorskis, A. 
Čelkys, P. Lukašcvičius, J. Ma- 
tukevičius, 
Mišk imas, 
Orinas, M. 
Matulaitis, 
siavičius.

Smulkių 
Viso 

$187.00.

Petruškevi-

A. Jdciunas, V 
Raškevičius, J 

•navičius. X., A
A. Hunas,

— $16.00.
Scrantone surinkta

Lietuviu Motery Globos 
Komitetas

Ką sako Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir Kauno miesto 
Burmistras apie L. M. Globos 
Komitetą.

šičion paduodame laiškus 
L. Raudonojo Kryžiaus ir Kau
no majoro, parodančius, kokios 
didelės reikšmės lietuviai turi 
Lietuvių Moterų Globos Komi
tetas ir jo prieglaudos.

žiaus laiškas:

217.

Rau-

“1923 m. Kovo 7 d. No. 
“Kaunas, Laisvės Alėja 

“Pažymėjimas.
^Vyriausioji Lietuvos 

donojo Kryžiaus Valdyba žino
mi pažymi, kad Lietuvių Mo
terų Globos Komitetas, kurio 
įsteigėja ir pirmininkė yra p. 
Domą Šleževičienė, rūpinasi 
vaikais ir našlaičiais (ypatin
gai karo našlaičiais), 
laiko prieglaudas 1 
provincijoje, 6 taipgi 
amatų mokyklą pri

oriame 
une ir 
užlaiko 
Kauno

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ęOC Be
Peilio V L u Skausmo

Paprastas, lengvas ir greitas būdas 
išgydymui rupturos. Jus nenustoja- 
te laiko nuo darbo ir tikri galite bū
ti, kad jus busite išgydytas visam 
amžiui.

Skaitykite ką Mr. VVomick sako:
“Aš labai buvau skeptiškas apie 

rupturą, kad ji gali būti išgydyta bi- 
le kokiu metodu, be vartojimo peilio 
kol aš nuėjau pas Dr’ Flint. Aš ne
maniau, kad jis mane išgydys, todėl, 
kad aš turėjau labai blogą rupturą, 
bet aš nusprendžiau pabandyti jj. Ma
no nusistebėjimui ir užganėdinimui, 
jis išgydė mane. Jis išgydė mane 
puikiausiai ir be jokio skausmo ir gu
lėjimo lovoje nors vieną minutę. Tai 
buvo puikiausiai. Aš pripažįstu Dr. 
Flint kaipo gerą daktarą, ir tikiu į 
tai ką sakau. Aš esu išgydytas me
tai laiko tam atgal ir aš neturiu jo
kios žymės rupturos.”

W. Wornick,
1471 W. Superior St.

Ateikite ir tapkite išgydyti, taip 
kaip Mr. Womick tapo išgydytas. Ne
atidėliokite nieko. Atidėliojimas kar
tais yra brangus ir pavojingas.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi išgydau pasididinusias 

kojų gyslas be peilio ir be skausmo. 
Jus negalite gauti tokio gydymo nie
kur kitur. AŠ taipgi gydau pasek
mingai chroniškas ir privatiškas ligas 
ir visokius silpnumus vyrų ir moterų.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliaig ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

prieglaudos.
Komitetas plačiai veikia vi

suomenes aukomis. Dalinai 
šelpiamas valdžios ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus!.

“Vyr. L. H. Kr. Valdybos
Pirmininkas.

“Liet. Rami. Kryžiaus
Vyriausioji Valdyba.” (Antsp.)

Kauno miesto Burmistro 
laiškas.

Kauno miesto Valdyba, 
Kauno miesto Burmistras, 
1923 kovo mėn. 4 d. No. 107. 
“Liet. Moterų Globos at
stovėms. D-rei Domai šle- 
žovEėiendi ir A^iktorijy/i 
Vinčienei.

“Tamstos nuvykote Ameri
kon prašyti musų brolių Lie
tuvių ir geros širdies amerikio 
čių pagelbos Globos Komiteto 
užlaikomoms Kaune ir pro
vincijoj našlaičių prieglaudoms.

“Būdamas Amerikoje, aš ne- 
sykį drįsau prašyti Amerikos 
lietuvių neužmiršti sušelpti 
Moterų Globos Komiteto užlai
komos prieglaudos ir jau tuo
met Amerikoje buvo susitveręs 
Amerikos Lietuvių Moterų Ko
mitetas, kursai yra sušelpęs tą 
prieglaudą.

“Sugrįžęs Lietuvon ir pata
pęs čion Kauno Miesto Bur
mistru, įsitikinau, jog ne vel
tui šankinus Jūsų, Amerikos 
lietuviai, pagelbos, nes užlai
komos Moterų Globos Komite
to našlaičiui prieglaudos Kau
ne ir provincijoj yra pavyzd in
gos ir didžiai Lietuvai naudin
gos.

valstybė, 
savivaldybė, netur 
lėšų, kad galėtų

nė Kauno 
ga
las 
be 

pa-

miesto 
nė tinai 
naudingas sjitaigas išlaikyti 
Jūsų, Amerikos lietuviai, 
gelbos.

“Todėl linkėdamas Tams
toms geriausios pasekmės prie 
parinkimo lėšų, tvirtai pasiti
kiu, jog broliai Amerikiečiai 
parems nuoširdžiai Judviejų 
pastangas ir užtikrins prieg
laudoms išlaikymą.

“Kauno miesto Burmistras 
ir Seimo Narys

J. Vileišis.”

Sutaupyki! nuo331-3 uuoš. iki 50 uuoš
DIDELIS PERSIKRAUSTYMO 

IŠPARDAVIMAIVis dar tęsiasi ir toliau pas1
WOLF FURNITUflE MUSE / 2 krautuvės

3818 S. Kedzie Av. — 4250 Archer Av.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Vienybes Agentūrai
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje. 

Reikalauk Vienybes Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Visas aukas siuskite , šiuo 
adresu: Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas, 294 Eighth 
Avė., New York, N. Y. čekiai 
reikia rašyti L. M. Globos Ko
miteto vardu. —K. V.

VIEŠA PADĖKA p. Peter A. 
Mileriui, gyv. vieta 2128 W. 22 
St. Sirgau per 6 mėnesius, lan- 
kiaus pas visokius daktarus ir 
profesorius. Nieks man nepagel
bėjo, bet ačiū P. A. Miller už jo 
teisingą patarimą likausi sveika. 
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi jam už pagelbėjimą/ nuo Rhe- 
umatizmo ir kraujo užnuodijimo 
Kas abejotų apie teisingumą, 
tai mes galime ypątiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik 
kreipsis prie musų. Pasiliekam 
didžiai dėkingi p. P. A. Miller.

Ona ir Kazimieras Mažioniai, 
2540 W. 45 PI., Chicago,, III.

I

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago

Turtas virš ?7?000,00(100.

Tai. Lafayette 4228 
Phtmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviama 
p*tai*n&uju kuogariavuiUL

M. Yuskffi.
S228 W. aath St., Chlcnz^ IU.

Natine Gere Institute
I)K*> J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

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

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

NAUJIENĮĮ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie gorite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos DIDELIS IŠPARDAVIMAS Gal jums reikalingi 

akiniai

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Amerikos Pilietis..............................................
Barbora Ubrika................................................
Darbas (romanas) .............................. .............
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija..........
Gludi-Ludi (eiles) .......*. ,  .............
Kas Išganys Liaudį..........................................
Kas Yra Socializacija........................ .............
Macbeth (Dramą)..... ....... ....... ......................
Macbeth (Drama) apdaryta..........................
Maratas ...............................................*..............
Mįslių Knyga................... ,............ -..................
Nuosavybes išsivystymas .............................
Palydovas .  ................................... ....... •
Pasakojimas apie Jėzų ............. ......................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)........................
Skaitymai ............J............................................
Socializmo Minties Blaivumas.......................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) .. 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose..............
Namai Pragarai......... ........................... ........
Pačiavimas pas įvairias tautas.................
Paskendusis Varpas (drama) ......................
Aukso veršis (drama) ................................... .
Spąstai (komedija) ............... ,........ ...........
Trimitas..... .................................. ........................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..........
žemaites Raštai............... ................................
Apie Rusų Politines Partijas........................
Audėjai (drama) ..............................................
Janonio Raštai....... ..........................................
Kaip žmogus mąsto........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas...........................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokis (lietuvių legenda) .............................. .
Moralybės Išsivyštymas..... ............... -............
Mulkių Apaštalas..............................................
Musų žinynas ............. j.......................................
Gera Galva ...........................................................
Gyvulių Protas J................................... ...............

’ IŠJŠirdies........ ......................... :.... ......................
KaKyra taip, o kas ne taip.............................. .
Kelias į Socializmą.............................................
Kryžius (drama) ........................ ......................
Kur Protas (komedija) .....................................
šešiolika Kristų I......... .........................................
Slepemingoji žmogaus didybė ........ ...... .........
Teisingos Paslaptis .............................................
Tėviškė.............. i....... .......... ................................
Bludas (romanas)......................  $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos..................... 30c

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, Illinois

valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybes, 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 
skubiai rašykite savo gimi

nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntinio 
Skyrius.

Ar jus žinote, kad
Želigowskis dar ir dabar tebėra ViL 

niaus valdpvu ir lietuviai labai nori, 
kad jis kuogreiČiausiai apleistų Vil
nių ir paliktų j j Lietuvai! Ar jus ži
note kad išdirbėjai Helmar cigaretų 
patįs yra užganėdinti dėl gero, 100% 
gryno Turkiško Tabako juose?

....25c 

....25c 

....75c 
.... 50c 
.... 50c 
....50c 
.... 15c 
.... 75c 
$1.00
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 
....20c 
....20c 
.... 40c 
$1.00
$1.50 
....35c 
.... 10c 
.... 20c 
.... 50c 
.... 15c 
.... 15c 
.... 10c
.... 35c 
.... 50c 
.... 30c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 15c 
$1.25

....15c
.... 75c
.... 10c
$1.00
.... 15c
..... 50c
.... 10c
.... 30c
.... 10c
.... 30c
.... 25c
.... 25c
.... 10c

Penktadienis, Geg. 4, 1923

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską^Vneap- 
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant alus skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

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

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

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

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 Šo. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš PJatto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais trr. iki 12 dienos.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANĮ S
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

F Negraži 1 
' Žaizda į

MENTHOLATUM 
yra antisepti- i 
kas ir pamažu J 

padeda A 
l išgydyti į

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy- 
( dote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI'PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosj ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir ląboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.
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ŽINIOS
Išviliojo iš lietuvio $1,900
Du prigaviku suvyniojo į nosi

nę Gudžiūno $1,900 ir padavė 
jam. Kai pastarasis atvynio
jo nosinę, — pinigų ten ne
berado.

Prieš kelias dienas Povylas 
Gudžiūnas (3314 SAAuburn 
Av.) susipažino su vidjhi žmo
gum. Žmogus buvęs nepapras
tai malonus ir į visai trumpą 
laiką įsigijęs Gudžiūno pasitikė
jimo. Kartą bevaikščiojant 
juodu susitiko naują “draugą”. 
Pastarasis pasipasakojęs, kad 
prieš tris dešimtis metų jis gy
venęs Chicagoje.

Gudžiųnui nauji draugai pa
sidaboję. Jis su jais ėmęs vi
sai atvirai kalbėti — pasisakęs, 
kad banke turįs $1,900. “Drau
gai” įkalbėjo Gudžiūnui pini
gus iš banko išsiimti. Pastara
sis paklausė. Jis nuėjo į 
Peoples Stock Yards banką ir 
išsiėmė $1,900.

“Draugai” išsiėmė |š kiše
nės porą šimtinių ir įdėjo į 
nosinę. Paskui paprašė ir Gu
džiūno paduoti savo pinigus. 
Girdi, jie suvjmjosią į nosinę 
saugumo delei. Po tos mani
puliacijos “draugai” staigu “su
sirgo”! Jųdviejų prašomas 
Gudžiūnas nuėjo į aptieką vais
tų parnešti. Bet kai jis sugrįš 
žo atgal su vaistais — “drau
gų” jau nebebuvo. Nebuvo 
nosinėje ir $1,900. Jis nubėgo 
į Peoiples Stock Yards banką 
pagalbos ieškoti. Bet, supran
tama, bankas tokiame atvejyje 
jam nieko negalėjo pagelbėti.

Praėjo 12 metų ir p-ia Ada 
Morris, mergaitės motina, su
manė atsiimti iš Nuttall savo 
dukterią. Liko užvesta byla, 
kuri nepaprastai suinteresavo 
Chicagos visuomenę. Buvo 
reiškiama įvairių nuomonių 
kai dėl to, kam turi priklausy
ti Alice — motinai iš kraujo 
ar motinai iš pasirinkimo.

Alice pačioje bylos pradžioje 
pareiškė savo nusistatymą — 
pasilikti su p-ais Nuttall. Tei
sėjas David nusitarė tą nusi
statymą pagerbti. Jo nuomo
ne, visų pirma reikalinga žiū
rėti mergaitės interesų, o 
vadautis sentimentu. Alice 
gyveno Nuttall namuose 
metų. Ji savo auklėtojus 
mylėjo, skaitė juos tavais,
jeigu ji butų atiduoti tikrąjai 
motinai, kurios ji visai nepa
žįsta, tatai galėtų suardyti visą 
jos gyvenimą.

Tos minties vedamas, teisė
jas David išnešė tokį nuospren
dį: Alice pasiliks pas p-rius 
Nuttall , iki 14 metų amžiaus 
Sulaukusi to amžiaus ji galės 
nuspręsti, ar pasilikti su tė
vais iš pasirinkimo, ar eiti pas 
savo tikrąją motiną. Laiks nuo 
laiko motinai nebus kliudoma 
atlankyti Alice. O Nuttall ne-* 
turės teisės išsivežti savo au
gintinės iš Illinois valstijos.

ne
iŠ-
12

pa-
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Pirmos valandos patvar 
kymas nupuolė

Policijos viršininkas negali pri
versti kabaretų užsidąryti 
pjrmą vai. nakties, nes tai 
butų ■ priešinga miesto pa
tvarkymams.

Vyskupo St. Mickevičiaus 
laidotuvės

Kalbės keturi lietuvių daktarai 
ir italų neprHHausomųjų ka
talikų vyskupas. — Važiuos 
šimtas automobilių. — Velio
nis bus išlydėtas iš Tautiškos 
bažnyčios ryto 10:30 vai. iš 
ryto.

Nepriklausomų lietuvių ka
talikų vyskupo, St. Mickevi
čiaus, laidotuvės businčios ne
paprastai iškilmingos. Kalbė
sią keturi lietuvių daktarai ir 
Stalų nepr ik ta u so m ų į ų katali
kų vyskupas. Taipgi dalyvaus 4 
lietuvių nepriklausomi . kunigai 
ir Tautos Atgimimo vaikų 
draugijėlė. Velionį lydėsiu apie 
šimtas automobilių.

Velionio kūnas bus išlydėtas 
iš Tautiškos Bažnyčios (35 g. 
ir Union) į Tautiškas Kapines 
ryto 10:30 vai. iš ryto.

Policijos viršininkas Collins 
buvo sumanęs išleisti patvar
kymą, kad kabaretai, kavinės 
ir kitos pasilinksminimo vietos 
užsidarytų pirmą valandą nak
ties. Bet pasirodė, kad to ne
galima padaryti. Ir štai kodėl. 
1921 m. tas klausimas buvo 
svarstomas miesto taryboje, 
kuri atmetė pasiūlymą versti 
kabaretus laikys pirmos va
landos uždarymo patvarkymo.

Todėl korporacijos advoka
tas patarė Collins’ui atsižadėti 
nuo savo sumanymo, nes tai 
butų uzurpavimas (pasisavini
mas) legislatyvės galios.

Vietoje to policijos viršiinin- 
kas darysiąs pastangų apvaly
ti kabaretus nuo nemoralių šo
kių. Iš kabaretų, kur bus leid
žiama nemoralus pasilinksmi
nimai, bus atimama laisniai.

RUSŲ VAIKŲ DRAMATINIOi 
RATELIO VAKARAS.

Dainuos Rusų Operos pirmasis 
basas Nikolai Karlaš.

Motina neteko dukters
Teismas pripažino, jog 12 metų 

mergaitė Alice turi teisės pa
silikti pas p-nus Nuttall, ku
rie ją užaugino.

Gegužės 2 d. pas teisėją Jo- 
seph E. David pasibaigė viena 
įdomiausių bylų Chicagos isto
rijoje. Prieš dvyliką metų po
nai Nuttall iš VVaukegano pa
siėmė iš prieglaudos namų au
ginti ką tik gimusią mergaitę 
Alice. Mergaitės motina tuo 
laiku buvo nevedusi.

Ryto 7:30 vai. West Side 
Auditorium (Taylor ir Racine) 
įvyks šaunus vakaras, kurį ren
gia vaikų dramatinis ratelis. 
Programas bus Jabai įvairus. 
Dainuos Rusų Operos pirmasis 
basas, Nikolai Karlaš, 
rusų ir lietuvių chorai.

Drmatinis ratelis 
plėšią ^GĮįmnaąfeitaa”. 
bus dar šokiai, de
etc. Programai paši 
balius.

Bilctai iškalno perlphįt 50c 
o prie kasos 65c.

o taipgi

vaidins
Be tos 

amacijos, 
igus bus

ALDONA PUNIS 
(gimusi 1914 Birželio 13)

Persiskyrė su šiuom pasauliu 1917 m. 
Birželio 7 dieną, palaidota Birželio 8 
ant tautiškų kapinių, Gegužio 5 d., 
1923 m. 2 vai. po pietų bus kūnas per
keltas į nuskirtą patogesnį lotą ant 
tų pačių kapinių. Meldžiame giminių 
ir pažįstamų dalyvauti tame perkė
lime.

Su pagarba pasiliekam nuliūdę 
vai, broliai ir sesutės. ,

Tu Aldona lauk musų, o mes tavęs 
jau nebesulauksime.

AUTOMOBILISTAI SUSIRĖMĖ 
SU POLICIJA; SUŽEISTA KE

TURI/

Cicero j e vakare ištiko mu
šis. Trys policistai paliepė 
vienam automobilistui sustoti, 

ne
paklausė. Policistai motorcik- 
liąis ėmė vytis. Prasidėjo šau- 
dymos. Du policistai ir du va
žiavusieji automobiliu sužeis
ta. Išviso automobiliu važia
vo trys. Visi jie suimti. Poli
cija mano, kad tai esą žymus 
Chicagos plėšikai. Suimtiej 
pasisakė esą Thomas M’Dono- 
ug, Tomas Nearly ir Abbott.

V ažiav tižieji automobiliu

Per Naujienų 
Skyriaus patarnavimą atva
žiuoja iš Lietuvos Antanina. 
Šimkienė su 4 vaikais pas savo 
vyrą Joną Šimkų, 10818 Avė., 
N. S. Chicago, III., laivu Pres. 
Harding, kuris pribuna į New 
Yorką gegužio 5 d.

Pranciška Armolaitc, kuri 
atvažiuoja pas savo dėdę Pra
ną Dapkų, 1408 ’S. 48th Ct. Ci
cero, sėda ant laivo George Wa- 
shington gegužio 2 d 
prubus New Yorkan 
d. š. mėn.

Ona Stasinskaitė 
pas savo dėdę Vincą 
6230 RockweU St., 
Naujienoms už gerą 
rimą. Palydovas 
palydėjo iki laivui, prižirėda-* 
mas bagažus per muitines ir 
traukiniu. Vandeniu važiavo 
U. S. Linijos laivu Pres. Har
ding, kur gavo gerą patarna
vimą.

Sočiai stiniy organizacijų 
Bbndro Komiteto 
f prakalbos

Garfield Parko apielinkeje 
bėjo Dr. A. Montvidas ir M. 
Jurgelionienė. — Aukų Lie
tuvos Socialdemokratams 
surinkta $10.50.

kai*

., kuri? 
apie 11

pribuvo 
Briedį, 

dejuoja 
patarna- 

iš Kauno

Lietuvių Rateliuose
Jk

“Mildos” Teatras
jo-

vis nešė deficitą, bet 
atrado, kad pradės kil-

C>

gali būti geriau, negu

ATVAŽIUOJA Iš LIETUVOS.1 ir rakandų dapirkta. Kurgi 
Itas deficitas? 1922 bietais, tei- 

Laivakorčių sybė, pelno neatliko, bet ir sko 
la nepasididino. Kaip bus 
923 metais, tai laikas parodys. 

Galas metų visada parodo ben
drovės dalykų eiseną.

Jeigu butų buvę deficitai 
nuolat, tai 1920 metai nebūtų 
davę šerininkams 9 nuoš. divi
dendų, o 1921 metai, 3 nuoš. 
dividendų. Per tuos du metus 
Šerininkati gavo 'pii(iga,is 12
nuoš. dividendo, ir bendrovės, , , j i
skolos nepadidėjo. Kadangi še- ^eštadienĮ balandžio 28 d., 
rų išleistų yra virt 14,000, tai J- Anga! svetainėje, Harnson 
išmokėjus 12 nuoš. dividendų, gatvės, buvo bendro Socialisti- 
rasime, kad per tuos du metu niiį Organizacijų Koim e o pa- 
šėrininkai gavo iš bendrovės renlgtos prakalbos Kalbeltojali 
pinigais daugiau negu $19.000. buvo du. Dr. A. Montvidas ir 
Tie piingai atėjo iš teatro biz- M. Jurgeliomene. .Pirmiausiai 
nio, ne iš kur kitur. Ir tas gal kalbėjo Dr. A. Montvidas, savo 
yra geriausia argumentas, nes Įžanginėj kalboj prisiminė ajne 
visi šėrininkai pinigus yra ga- t? pasiibaisėtjnų brolžudlngųjį 
ve. Apmokėjus visas namo ir karų, kurio žymės žmonijos 
biznio lėšas, pataisius namą, su kūne pasiliks ilgam Įadcm. Pa
pirkus rakandus teatrui, išmo- saulinis karas netik išžudė mi- 
kėjimas šerininkams virš bonus sveikų stiprių, jaunų vy- 
19,000 per du metu, be padidi- moterų ir vaikų, bet dar ir 
nimo skolų, tai yra notų ir sudomoralizavo nekuriam lai- 
mortgage’ų, tvirtinimas, kad kui visose šalyse socialistinį 
“viis neša d^eoitą”!, skamba darbininkų judėjimą. Karas 
gan keistai. turėjo viso pasaulio proleta-

P-ui H Mitchell ir valdybai rams duoti gerą lekciją, kad 
bus šėrininkai dėkingi, jeigu jie | jje nuo karų daugiau nukenčia, 
ateity duos genesnius ? vaisius 
savo pasidarbavimu negu pir
mieji du metai davė. Bet nėra 
reikalo ir senus laikus, kurie 
šerininkams nešė pelno, taipjau 
labai peikti. Lauksime ir pa
matysime. —Senas Mildietis.

Iš “Birutės”

kuomet Lietuvos darbininkai 
pasidarys kultūringi ir apsi
švietę, taip kaip Anglijos dar
bininkai, tai Lietuvos darbi
ninkų klasė susilies iš mažų 
partijėlių į vieną galingą ir 
kovojančią už bežemių ir ma
žažemių darbininkų — Lietu
vos Socialdemokratų Partiją. 
Kalbėtojas dar prisiminė, kad 
visi Amerikos lietuviai darbi
ninkai aukotų, kas kiek^gali, 
Lietuvos Socialdemokratų 
darbų parėmimui, nes tik toji 
partija nuosakiai gynė Klaipė
dos ir kitus Lietuvos reikalus 
nuo buržujų^ išnaudojimo, ir 
platino darbininkuose apšvie- 
ta ir klasinį susipratimą. Tai 
kiekvienas geidžiantis gero Lie 
tuvos bežemiams ir mažaže- 

i miams, privalo remti rinki
muose į Lietuvos Seimą Social
demokratų Partiją.

Po Dr. Montvido kalbos kal
bėjo trumpai M. Jurgelionienė. 
Kritikavo krikščionių demo
kratų valdžią ir ragino vi
siems darbininkams prigulėti 
LSS.

Aukų Socialdemokratų pa
rėmimui surinkta $10.50.

—Prakalbų Rengėjai.

Pranešimai

mmiMu
Draugyste Teatrališka Rūta No. 1, 

rengia geg. 13 d. pikniką černausko 
darže, Lyons, 111. Grieš unijos orke
stras. — Komitetas.

L. S. J. Lygos 1-os kuopos susirin
kimas įvyks šiandie 8 vai. vak. “Auš
ros’’ svet. (3001 S. Halsted St.). Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Sekr.

Indiana Harbor, Ind. — Suv. Lietu
vių Amerikoj 185 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, gegužio 
6 dieną, 10 vai. iš ryto, Ketherine 
House svet., 138th ir Deodor St. Yra 
prašomi visi nariai susirinkti laiku ir 
naujų atsivesti prisirašyti.

— Fin. Rašt. Pranas Barzdys.

S. L. A. 194 kuopos, Cicero, III. mė
nesinis susirinkimas įvyks gegužės 6 
d., 2 vai. po pietų, Onos Tomulevičie- 
nės svet., 1447 So. 49th Avė. Drau
gai ir draugės malonėsite laiku susi
rinkti, nes yra daug dalykų apkalbėti, 
o taipgi užsimokėti mėnesines duok
les. — K. Genis, Fin. Sekr.

-- -------- --
Draugystė Atgimimo Lietuvių Tau

tos laiko savo susirinkimus kiėkvie-. 
no mėnesio pirmą sekmadienį 1 vai. 
po pietų Raymond Chapely, 816 W. 
31 St. Draugai įr draugės, malonė
kite geg. 6 d. atvykti susirinkiman, 
nes bus dalinamos naujos knygutės.

n, r.

LS'S. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks subatoj, gegužės 5 die
ną, 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Nariai ir norin
tieji prisirašyti kviečiami pribūti.

. » J. Lapaitre. rašt.

Praeityje “Mildos” teatras
kio deficito nenešė.—-Vien tik
1920 m. teatras padarė $25,- 
000 gryno pelno. — Išmokė
ti dividendai liudija, jog te
atras gerai gyvavo.

‘^Naujienų” Reporteris, ra
šydamas apie Mįldos Teatrą 
gegules 2 d., padavė pasikalbė
jimą su manadžeriu p. Harry 
Mitęhell, iš kurio matyti, kad 
teatro reikalai eina vis geryn 
ir geryn. Tas yra labai malo
nus apsireiškimas, ir velytina, 
kad dar sparčiau tas ėjimas 
geryn ir geryn sektųsi. Tečiau, 
gale tos žinutės yra paduota 
netikra informacija, girdi:

“ ‘Mildos’ teatras vis gyvavo 
blogai, 
dabar, 
ti.”

Kad
buvo pirma, apie tai ginčytis 
nėra reikalo, bet klaidingai yra 
pasakyta, kad “teatras vis gy
vavo blogai, vis nešė deficitą”. 
Tas pareiškimas nesutinka su 
tikrenybe. Jis reikia atitaisy
ti, parodymu faktų, kurie yra 
tokie:

Mildos Teatro Bendrovė pa
ėmė teatrą varyti sausio 1,1920 
metų. Tuo laiku bendrove tu
rėjo skolos, “Mortgage”, $50,- 
000. Suvedant knygas už 1920 
metus, pasirodė, kad ižde atli
ko virš $12,000. ir tie pinigai 
buvo banke. Tais pačiais me
tai teatro namas tapo pataisy
tas, kas lėšavo apie $5,000. Be 
to visi reikalingi teatro bizniui 
rakandai tapo nupirkti tais pa
čiais metais, kas lėšavo irgi 
apie $3.000. Sudėjus tas skait
lines krūvon atrasime, kad iž
de buvo $12,(MM), o namo patai
symas ir rakandai $8,000, viso 
labo $20,000 gryno pelno vie
nais metais, apmokėjus $3,000 
procento, apie $1200 taksų, In
surance, ir kitas lėšas, kurias 
paprastai savininkas apmoka iš 
randos. Tą viską apskaitlia- 
vus rasime, kad teatras tais 
vienais 1920 metais dąyė ben
drovei apie $25,00tK randos. 
Pirm paėmus teatrą bendroved, 
jis nešė savininkui tik $6,00( 
randos, o kita namo dalis $2,- 
100, viso labo $8,100. Bendro
vei padarė vir $25,000 vienais 
metais, arba daugiau negu, tris 
sykius tiek, kiek tas namas ne
šė, randos per pirmus 5 metus.

AkyVaįizdoįje f,ių faktų, a{r, 
galima pasakyti, kad “teatras 
vis gyvavo bligai, vis nešė defi
citą” Šerai tada buvo parduo
dami po $7.00 iki $9.00. Dabar 
gi, einant bizniui geryn, už 
jas siūloma tik po $2.50 iki 
$5.00. Tas visvien keistai atro
do. ,■ ■.' ■ ■

1921 metais, irgi jokio defi
cito nebuvo. Nes apmokėjus 
visas namo ir bizi^o lėšas, dar 
tapo apmokėta • ar sumažinta 
skolos suvirs $4,000. Buvo taip 
gi padaryti ir pataisymai namo

. z

gi padaryti ir pataisymai

P-lės M. Rakauskaitės atsi
sveikinimo koncertas įvyks 
geg. 13 d.,

Birutiečiai yra labai nusimi
nę, nes jų “Mariutė” apie geg. 
2(1 d. apleidžia juos. Jie stato 
sau klausimą —. ką jie darys 
be “Mariutės”. Bet tai bus 
smūgis ne vien birutiečiams, o 
ir visiems Chicagos muzikos 
mėgėjams. Ir štai kodėl Atei
nantį sezoną “Mariutės” Ra
kauskaitės / žavejantis balsas 
nebelinksmiM chicagiečių. 
Koncertuose’^ ir vakaruose mes 
pasigesime j6s 
mumis.

Gegužio 13 d. Fine Arts' Re- 
cital Hali “Birute” jai rengia 
paskutinį atsisveikinimo kon
certą.

Su chicagiečiais ji atsisvei
kins ne žodžiais, bet savo ma
loniu dainavimu, dėl kurio 
publika ją taip pamėgo.

Be jos koncerte dar dalyvau
ja musų “Nora”, p. Jonas By- 
anskas ir kiti dainininkai.

Tat visi eisime į “Mariutės1 
atsisveikinimo 
koncertą.

chicagiečių

Ji nebebus su

M

ir išleistuvių

Dailės Mylėtojas.

KUR BUSITE SEKMADIENIO 
VAKARE?

Turėkite omenyje, kad “Bijū
nėlis” stato scenoje operetę.

Nepamirškite, kad ateinantį 
sekmadienį, geg. 6 d., Liuosy
bės svetainėje (1822 Wabansia 
Av.) vaikų draugijėlė “Bijūnė
lis” stato/ scenoje operetę “Pa
moka tarnaitei”. Kaip girdėti, 
“Bijūnėlis” deda pastangų, kad 
suvaidinti operetę tikrai artis
tiškai. Todėl visi, o ypač 
northsidiečiai, privalo remti šį 
parengimą. “Bijūnėlis” jau 
ne mažai yra surengęs puikių 
vakarėlių, tat ir šis bus vienas 
šauniausių.

Todėl ir sakau, — nepamirš
kite ateiti į “Bijūnėlio” pasku
tinį šio sezono vakarėlį. —X. š.

VIEŠA PADĖKA.
'p .

Lietuvos Gelbėjimo Draugi
jos 47 skyrius ir jo rėmėjai 
taria širdingą ačiū visiems, ku
rie savo aukomis rėmė šią 
draugiją ir tuo patim Lietuvos 
žnįonės.

Ižde buvo likę $5.49, kurie 
dabar pasiųsta Lietuvos Rau
donajam Kryžiui Dr. Roko 
šliupo vardu. —Valdyba.

pirm. K. Rugis sekr. J, Če
paitis ir ižd. L,

Jie turėjo visi susivienyti į vie
ną galingą z socialistinį kūną. 
Bet išėjo ne taip. Lietuvių So
cialistų Sąjunga, kuri turėjo Kas, ką, kur, kaip ir 
apie septynis tūkstančius na- kada rengia, veikia 
rių, po karo susilpnėjo. Lietu- kviečia.
vių Sąjungoj nebuvo užtenka-.
mai inteligentų, kurie butų ga- BROOKLYN, N. Y. LSS. 19 kp. 
leję tiek daug reikalingo lie- np, 2:30 vai. po pietų, naujoje socia- 
tuviu darbininkų apšvietai dar- listų svetainėje 319 Grand St. įvyks 
i j-*- t • 4/, LSS. 19 kp. susirinkimas. Maloneki-bo padėti. Tai is kai o priezas- Le vįsį ^UOpoS nariai atsilankyti, nes 
v’ v”’ yra svarbių reikalų, kuriuos be atidė-

«Vnldv- a°^mo reikia aptarti. Nepamirškite SKaiay- | įr naujų narių atsivesti.
Taip pat yra kviečiami ir tie, ku

rie dar nepriguli LSS. 19 kp., ateiti 
i šį susirinkimą.

LSS. 19 kp. org.

čių užėjusiai bolševistinei soci
alistinių organizacijų 
mosi audrai, kaip visose tauto
se, taip ir lietuvių darbininkų 
vienybė ir ta tvirta galinga lie
tuvių socialistų Sąjunga suby
rėjo į smulkius šipulius. Iš ke
lių tuksiančių narių beliko tik 
menkas skaičius. Bet nereikia1 
nusiminti. Tie draugai, kurie 
pasiliko po tų visų skaldymosi 
audrų ištikimi socializmo idė
joms, kuriomis jie vadavosi 
pirmiau, jie vadovausis jomis 
ir ateityje. Nors komunistai 
buvo paleidę burbulą apie re
voliucijų padarymą ant užsa
kymo, bet realaus gyvenimo ei
sena ir faktai parodė, kad re
voliucijos nesidaro, kuomet 
kas nori, bet tiktai tuomet, kai 
tam pribręsta sąlygos. Tai ši
tuose klausimuose socialistų 
su komunistais ir buvo priežas
tys susiskaldymo. Bet iš Rusi
jos komunistų valdžios mes 
matome, kad pasaulį gali tvar
kyti tiktai 'broliška laisva ant 
lygybės pamatų paremta dar
bininkiška demokratija, bet ne 
diktatūra, nežiūrint kieno ji 
butų—carų, kapitalistų ar 
munistų.

Antroj daly savo kalbos 
Montvidas aiškino apie dabarti
nę Lietuvos klerikalų valdžios 
blogą politiką ir blogą šalies 
tvarkymą. Kalbėtojas aiškiai 
išdėstė Lietuvos politinių par
tijų didelę daugumą ir jų nepa
prastą augumą, nurodyda
mas į la\i, kad Lietuvoje kaip 
ir visos 
kratinio /tvarkymosi šalyse, pir 

 

miausiai^ visuomenėje pasireiš 
kia didelis skaičius įvairių par
tijų partijėlių. Vėliaus, kuo
met ta žmonių visuomenė išsi
tobulina demokratiškume ir 
aiškiaus pradeda suprasti šalies 
bendrus reikalus, tų reikalų 
gerumą ir blogumą,—ta visuo
menė pąsidalina į klases — 
turtingų ir beturčių. Turtin
gieji deda Visas pastangas, kad 
kuodaugiausiai išnaudoti dar
bo žmones, o darbininkai susi
organizavę į savo partijas sten
giasi kovoti prieš išnaudojimą. 
Ir kuomet tarpe šalyje gyvuo
jančių klasinių partijų pasida
ro apsibriešti aiškus politinio 
ir ekonoininio pobūdžio nusis
tatymai tuokart tos visos parti- 

! jėles mažėja. Visos mažos par- 
l tijėlės susilieja sii didesnėmis.

Dabar Lietuvoje yra apie 
koks tuzinas įvairių visokiais 
vardaiš pasivadinusių politinių 
darbininkų organizacijų. Bet

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius, 
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
mui savo režisieres ir scenos darbuo
tojos drauges M. Dundulienės, gegu- 
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės bus 
puikus programas ir šokiai. Gerbia
mieji, atminkit, kad šitas vakaras bus 
vienas puikiausių. Tikėtus pasirūpin
kite iš anksto. Juos galima gauti 
pas Komisiją Minėto Dramos Sky
riaus ir narius. '

— K. K. Dramos Skyrius.

ne-

Dr.

Simano Daukanto Dr-ja laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, geg. 
6 d., 1 vai. po pietų, Mark White 
Sųuare svetainėje. Narių prašoma 
susirinkti paskirtu laiku, ^es yra 
daug svarbių reikalų. Įstojimo da
bai* imama tik puse, tat gerh. proga 
naujiems nariams draugijon įstoti.

— Nut. rašt. P. P. Kenutis.

Detroit, Mich. — Prakalbos pamh 
nėjimui pirmos gegužės, rengia Det
roito Lietuvių Draugijų Sąryšis n<|- 
dėlioj, gegužes ^6 d., I. A. S. Svet|, 
24-tos gatvės ir Michigan Ave.^ Pra- 

I džia lygiai 3 vai. po pietli, Įžanga 
veltui. Be prakalbų bus įvairus pro
gramas, kurį atliks “Ateities” choras 
ir kiti. Todėl atsilankykit visi j mi
nėtas prakalbas, kurios yra rengia
mos apvaikščiojimui pirmos gegužės.

Kviečia D. L. D. Sanryšis.

i Liet. So. Jaunuomenės Lygos susi
rinkimas bus laikomas penktadienį, 
geg. 4, 7:30 v. v. “Aušros” svet., 3001 
So. Halsted. Visi draugai ir draugės 
susirinkite punktualiai, yra keletas 
svarbių klausimų aptarti. Kviečiame 
naujus draugus ir drauges prisirašyti 
Lygon. Organizatorius.

naujakurėse demo-

Lietuvių Moterų švietimo Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, geg. 6 d., 2 vai. po pietų. Mark 
White Sąuare parko svet., (30 g. ir 
Halsted). Narės prašomos susirinki- 
man atvykti laiku, nes yra svarbių 
Reikalų. — Raštininkė.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” stato operetę “Pamoka 
tarnaitei” sekmadienį gegužio 6 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Meldžiame visų atsilankyt, nes 
tai labai juokingas veikalas. Turė
site geros pramogos. Pradžia 7:30 
vai. vakare. — Komitetas.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 4 d.,. Meldažio 
svetainėje, 7:30 vai. vakare.

— Valdybą.

T. M. D. 27tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužio 6 d., 4 vai. 
po pietų, Lėtuko svet., 4523 S. Wooc 
St. Visi nariai privalo būtinai susi
rinkti ir užsimokėti užsilikusius mo
kesčius ir atsiimti knygas.

— Valdyba.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
repeticijos įvyksta sekmadienį, geg. 
6 d., 10 vai. ryto, Mark White Sųuare 
Parko svet. Visi choristai būtinai at
vykite, nes bus pradėta naujos dainos 
mokyti. — J. Mazopi.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome Šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

’ Jaunų Lituvių Amerikos Tautiškas 
iliubas savo mėnesinį susirinkimą lai- 
cys sekmadienį, geg. 6 d., 1 v. po pie- 
,ų, Mildos svet. (3142 S. Halsted st.)'. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalų.

— S. Kunevičius.

Susivienijimo Lietuvių Afrikoje 
129 kuopos mėnesinis susirinkimas 
vyks gegužės 6 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, Stanford Park sVet., W. 14 
PI. ii* So. Union1 Avė. Visi nariai bū
tinai atsilankykit j susirinkimą ir at- 
siveskit savo drauges ir draugus.

— Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį geg. 5 
d., 7:30 vai. vakare, svet., Jono Ma- 
zelausko , 3259 So. Union Avė. Kliu- 
biečiai meldžiami pribūti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskite naujų narių dėl prisirašy
mo į Kliubą.

— Rašt. K. J. Demereckis.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas bus nedėlioj, geg. 6 d., 10 
vai. ryto, Strumilo svet. Nariai ir no- . 
rintys prisirašyti kviečiami atsilanky
ti. — Organizatorius.

Roseland. — L. D. L. D. 7!Lkp. su
sirinkimas bus nedėlioj, pį&r. 6 d., 
11:30 v. r?; Strumilo svet. Nariai ir 
norintys prisirašyti kviečiami atsilan
kyti. — Valdyba.

ASMENĮ) JIESKŪJ1MAI
JIEŠKAU savo moteries Marcelės. 

Ji mane apelido balandžio 19, 1921. 
Paliko 2 vaiku: vaikiuką ir mergaitę. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje, dir
ba restorane. Prašau, kad grįžtum 
pas vaikus. Męs biedni siratukai, 
prašome musų mielos mamytės, kad 
parvažiuotumei ir nušluostytumei mu
sų ašarėlės. Arba kas ją žinote, pra
neškite, atlyginsiu. Turiu svarbų 
reikalą.

A. BANIULIS, 
1230 Shiffles Avė., Woodlawn, Pa.

PAJIEŠKAU savo brolio Prančiš- 
kaus Jonaičio, kuris paeina iš Lietu
vos, Paverpio kaimo, Nemakščių pa- 
rakvijos, Raseinių apskričio. Tūlas 
laikas tam atgal, gyveno Detroit, 
Michigan, vėliaus nebežinau kur išva
žiavo.-, Aš jo sesuo Kazimiera Jonai- 
tikė, atvažiavau iš Lietuvos turiu 
labai svarbų reikią, jis pats ar kas ki
tas malonėkite pranešti, sekančiu ant
rašu:

KAZIMIERA JONAITIKĖ, 
260 N. Edward St., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo sesers Onos če- 
paičiukės. Paeina Ilguočių kaimo, 
Radviliškio valsčiaus, Šiaulių apskr. 
Buk maloni atsišaukti arba kas žinote 
tokią ypatą praneškite. Pirmiau gy- 
veno Baltimore, Md. Elzbieta čepai- 
čiukė, 925 So. 8th St., Waukegan, 
III.

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU sau draugės lietuvaitės 

apsivedimui, kuri mylėtų šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu vaikinas 27 me
tų amžiaus, blaivas ir turtingas, taip 
pat mylėčiau ir su gera drauge su
sipažinti. Kreipkitės laišku.

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St. 

No. 25

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų,to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėlioj, Gegužės 6, 
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

*- Komitetas.J. Lapinskas.

llllgIgHHiiiiM

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijęs 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114v
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JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys, 

vienam vaikinui, ant Northsai- 
dės prei blaivų žmonių. Atsišau
kite laišku, Box 246.

1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠNUOMUOJAMA kambarys 

vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockwell St., pusantro bloko 
už Westem Avė. J. J. Pilipaitis.

JIESKO DARBO
KAM reikalingas antraran- 

kis virėjas, turiu vieno meto 
patyrimą.

Atsišaukite —Ą. S.
3347 Auburn Ąvenue

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

i VYRŲ
Karų kar^enterių, 75c. į valandą. 

Anglių pilstytojų, 65c. į vai. Dirbtu
vės darbininkų, 50c. ir 55c. į valandą. 
Inžinierių, $40 į savaitę. Pečkurių, 
60c. į valandą. Prie gręžimo preso, 
$5 į dieną. Janitorių, $25 — $30 į 
savaitę. Mašinistų, 75c. j valandą. 
Vyrų į hotelius, $60 mėnesiui, valgis 
ir kambarys. Sargų, $25 — $30 į sa
vaitę.

MOTERŲ.
Janitorkų, 40c. į valandą. Moterų 

trumpoms valandoms darbo, $15, $17 
į savaitę. Indų plovėjų, $18 į savaitę. 
Chambermaids, $45 į mėnesį, kamba- 
barys ir valgis.

South Park Emplovment Bureau 
4193 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

SKAITYK!
SKAITYK!

SKAITYK!

500 MERGINŲ 500

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

Laudrės darbininkių 
Prie mašinų darbininkių 
Dirbtuvės darbininkių 
Prie namų darbininkių

Darbas pas
PHILIPSBORN

Gera mokestis

Nuolat darbas

Švarus ir paprastas

Lengvas išmokti

Mes išmokinsime jus

Vynioti bundulius

Del parcel post išsiuntimo

Baksų stičerių

Atsišaukite tuojau

PHILIPSBORN

Congress & Paulina 
Marshfield “L” Station

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų į matorijolų ir 
siutų departamentą. Nuolat 
dajibas, gera alga. Oppenhei- 
mer and Co. 4700 S. Ashland 
Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Wshington St.

REIKIA vyrų prie automobilių bu- 
davojimo ir penterių komercialių ir 
motor busų. Puikios darbo sąlygos. 
Nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite
KASTORY MFG. CO., 

La Grange, Illinois.

REIKIA gerų darbininkų pa
prastam darbui, nuolat darbas ir 
gera mokestis, taipgi geros dar
bo sąlygos. Atsišaukite

NATIONAL LEAD CO. 
1710 So. Peoria St.

REIKIA 25 vyrų darbui į gar- 
barnę. Atsišaukite į samdymo 
ofisą. -

MONARCH LEATHER 
1127 W. DiVision St.

REIKALINGI pirmas ir ant
ras duonkepiai, darbas ant visa
dos, mokestis gera. Atsišauki
te Box No. 245:

1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberis 
nuolatinis darbas vakarais.

Atsišaukite
F. TRIJONIS,

603 W. 47th St.

REIKIA pirmamarankio 
duonkepio, kad galėtų kepti, 
baltą, juodą duoną ir keksus.

Atsišaukite
Naujienos Box 247

KARŲ KARPENTERIŲ
Darbas prie naujų refrigerato- 

rių karų. Gera mokestis nuo štu- 
kų darbui. Nėra darbininkų ne
susipratimų. American Car & 
Foundry Co., 2310 S. Paulina st.

REIKIA —
Vyrų bekemės darbui, gera 

alga.
GORDON BAKING CO.,

5324 Federal St.

PARDAVIMUI saliunas -^u 
visais barais, gera viet^, 
duosiu pigiai iš priežasties 
leidimo miestą. Atsišaukite 

1908 Canalport Avė.

par-
ap-

MERGINŲ lengvam dirbtu
vės darbui, nuolat ir lengvas 
darbas, $15 į savaitę pradžiai, 
ir $20 iki $24 po išmokimui. 
K C Baking Powder Factory 

16 and Canal St.

‘REIKALINGAS kriaučius prie se
nų ir naujų darbų. Norintis senus 
taisymui, galėtų ant savęs paimti 
dirpti. Darbo užtektinai.

Kreipkitės z .
F. D. BITAUTAS, / 

3262 So. Morgan St.

REIKIA drilerių ir Koduotojų į 
gipso mainas, 4 pėdos augščio, mo
kama gera alga. Nuo štukų ir kont
raktinis darbas. Geri kambariai ir 
geras pragyvenimas. Rašykite
UNITED STATES GYPSUM CO., 

Oakfield, N. Y.

REIKIA — 
atsakančio bučerio, tuojaus.

Gera alga.
GOODMAN 

671 Maxwell St.

REIKIA merginų punch pres 
opcratorkų. Nuolat darbas ir 
bonusai geroms operatorkoms.

Chicagoj Metallic Mfg. Co.
3711 So. Ashland Avė

REIKALINGAS geras su pa
tyrimu bučeris. Geram darbi
ninkui bus gera ir užmokestis.

2214 W. 23-rd Place

.... ....... -------- -
PAJ IEŠKAU moters priž'iu- 

rejimui 2 metų vaikų. Apie iš
lygas pakalbėsim prie pasima
tymo.

1931 Canalport Avė.

REIKIA blaivaus bučerio. 
Patyrimo didelio nereikia, gaus 
valgį ir kambarį. Gera mokes
tis. Mrs. P* Laban, 10707 So. 
Michigan Avė., Chicago, III.

REIKIA —
moterų prie valymo kamba

rių ligon'hu'ty.
Pre«byterian Hospital
1753 W. Congress St..

REIKIA —
Vaikinų prie drill preso 

mašinšapio darbui s
Chicago Metallic Mfg. Co.
3711 So. Ashland Avė.

ir

Reikia-
Darbininkų į dirbtuvę, trukę-

nų ir pagelbimnkų prie mašinų. Brighton Parko apieiinkej.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI kalve ir tai
symas automobilių ir vežimų, ■ fotas "100x200^ 
su mašinomis, 4 kambarių gy
venimas, 8 pėdų augščio skie
pas. Pigiai. 2832 39 Place.

PARDAVIMUI nąmas Fox Lake. 
Jll. Arti ežero, 6 kambariai, skiepas, 
--  12?—2 2. Parduosiu pigiai ar
ba išrendavosiu.

MARTIN ROBIS, 
6148 Wabash Avė. 

Tel. Hyde Park 0005

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda 
namas bizniavas, su grosernč ir deli- 
katesen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 20 metų, graži vieta, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant automobi- 
liaus, loto, namo, iš priežasties turiu 
kuogreičiausiai apleisti miestų, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
Senas ir 

išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų. Parduosiu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa
vininką.

Ž607 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosernč ir 
delikatesen, geroje vietoje, ly
sas ilgam lajkui, gyvenimui 
kambariai, turi būti parduota 
iš priežasties ligos.

1942 W. 47th St.
PARSIDUODA saliunas geroj 

vietoj, visų tautų apgyventoj. 
Pardavimo priežastis, turiu du 
bizniu. Parduosiu^ už pirmą tei
singą pasiūlymą.

1905 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj 
kur yra daromas geras biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi.

3201 So. Aubum Avė.

FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės. Žemės yra 72 V2 ak
rų— 45 akrai dirbamos, o likusi gera 
ganykla ir gražus miškas. Budinkai 
yra visi nauji, neseniai budavoti, su 
gyvuliais ir visoms mašinoms, žeme 
yra prie didelio ežero — prie didelio 
kelio % mylios nuo mokyklos — 2 
mylios nuo gražaus miestelio. Lietu
vių apgyventa vieta. Kas norit pla
tesnių žinių, atsišaukit prie paties sa
vininko.

PARDAVIMUI namas dviejų 
augštų 3 po penkis, vienas 4 ir 
ir 1 penki kambariai. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite

1701 So. Jefferson St.

Box 251,
S. KASPER, 

Eagle River, Wis.

REIKIA patyrusių rankoms 
guzikų skylių siuvinėtojų prie 
overkautų ir sauk kautų. Taip
gi merginų kurios moka ran
koms siūti, išsimokinimui guzi
kų skylių siuvinėti. Gera alga 
mokama kol mokinasi.
Hart Schaffner and Marx.

2303 W. St. Paul Avė.
Netoli Weštem Avė.

REIKALINGAS
BUČERIS SUBATOMIS 

Chicago Meat Market 
1845 W. 47-th St.

Chicago, III

REIKALINGAS—
JANITORIUS Į SALIUNĄ.
KREIPKITĖS \
YPATIŠKAI:

5959 So. State St.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

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

Riverdalepfll.

RESTAURANTAS 26 sėdynių par
davimui geroj vietoj ant biznevos gat
ves, arba mainysiu ant automobiliaus 
ir duosiu ant lengvo išmokėjimo. Biz
nis išdirbtas. Kreipkitės j 

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

No. 23 '

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių apgyventa, 
biznis nuo seniai į išdirbtas, ilgas ly
sas. Renda nebrangi, kambariai 
gyvenimo. Priežastįs pardavimo, 
vininkas turi 2 biznius.

Atsišaukite !
3500 S. Union Avė.

de 
sa-

PARDAVIMUI bizniavas namas 
bučemė 'ir grosemė. Namas mūrinis, 
ant kampo, 5 mėnesiai kaip statytas. 
Randasi Brighton Parke. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo ar loto. Rar. 
davimo priežastis partnerių nesutiki
mas. Atsišaukit pas savininką.

4359 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
gyvenimų. Viršui 5 kambariai, o apa
čioje biznis su 4 kambariais. Par
duosiu be biznio. Bargenas už $4500. 
Rendos atneša j mėnesį $70.00. Sa
vininkas apleidžia miestą. Jis gyve
na Ciceroj. Phone Cicero 147, 
919 W. 20 St.

REIKIA darbininkų, 45c. iki 
52c. į valandą. Atsišaukite į 
muilo dirbtuvę.

1319 W. 32nd Place

REIKIA darbininkų ir vaikinų 
abelnam darbui į sieninių popie- 
rų dirbtuvę. .

HENRY BOSCH CO., 
4700 S. Kedzie Avė.

REIKALINGAS barberis subatoms 
nuo 12tos arba po piet nuo -2-jų. Tu
ri būti mokantis darbą. Užmokestis 
geras.

Atsišaukite tuoj
SKRUODENIS,

4600 So. Marshfield Avė., 
Phone Boulevard 1657

REIKIA —
Stiprių vyrų prie dūdų maši

nų, nuolat darbas.
Atsišaukite

1338 W. 22nd St.

REIKIA darbininkų, ksturiosde- 
šimtys devjmi centai į valandą ir į 
mėnesį laiko mokėsime penkiosaešim- 
tys keturis centus į valandą. Šapos ir 
jardo darbininkams keturiosdešimtys 
keturi cenai į valandą. y

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St., 

arba
So. Kedzie & 40th St

T

Reikia -
PRIE STRUiCTURAL 
PLIENO VYRŲ, IŠDĖSTY
TOJ Ų, PAGELBININKŲ 
IR DARBININKŲ.

HARRIS BROS. CO. 
1349 W. 35-th St.

1 bl. į rytus nuo Ashland 
Avenue

REIKIA kriaučių prie mote
riškų kostumeriškų darbų. Mo
kestis $25 ir $30 į savaitę.

J. M. LOCAITIS
306 So. Western Avė

REIKIA —
OUPULA,
PRIŽIŪRĖTOJO.

REDER FOUNDRY
3535 So. Oakley Avė.

..... ..... .. .. -ny.

REIKIA Vyrų punch preso 
operatorių. Nuolat darbas ir 
bonusai geriems operatoriams.

Ghicago Metallic Mfg. Co.
3711 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS BUČERIS
Del Cicero Lietuvių Coop., bučemės 

Malonėkit atsišaukti bučeriai, kurie 
galite maždaug dirpti bučemėj arba 
ir tikrai geras bučeris. Darbas ant 
viso amžiaus. Taipgi ir geras atly
ginimas.

4911 W. 14 St., Cicero, III.
' Tel. Cicero 8152

REIKIA patyrusių pUsažieri- 
nių karų valytojų, plovėjų ir 
šluostytojų. Gera alga, nuolat 
darbas. Atsišaukite. Pennsylva- 
nia Railroad, 327 W. 12-th S>t., 
Formanas Doyle.

REIKIA —
Vyijo prie valymo aptiekos.
Atsišaukite.

656 W. Madi$on St.

BUČERNĖ ir grosemė parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas, ir Išdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

= No. 24

PARDAVIMUI grosemė ir namas 
su visais tinkamais įrengimais. Ci- 
mento1 beismentas ir kiti gerumai. 
Vieta prasideda apsigyventi lietuviais. 
Savininkas apelidžia miestą.

Kreipkitės
\5700 So. Honore St.
Phone Prospect 6742

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

So. Kildare Avė. LOtas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

MEDINIS bizniavas namas ir 
didelė barnė ant 3 ir pusės lo
tų, didelis Storas, lietuvių ap
gyventoj vietoj.

3643 W. 55th Place

PARDAVIMUI grosemė, de
likatesen, vaisių, Ice Creamo. 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA barbemė labai ge
roj vietoj ir per tris blokus nėra bar- 
bertiės kitos. Kas pirmas ateis tas 
gaus geriausį bargeną. Priežastis 
pardavimo, apleidžiu šia šalį.

Kreipkitės
2859 So. Union Avė.

Tel. Yards 0786

PARDAVIMUI kampinis namas, 
mūrinis, medžiais apsvadintas, gra
žioj vietoj South Sidėje, 2 flatai, po 6 
kambarius, aržuolu baigtas, elektra, 
gasas, cemento skiepas, du boileriai, 
garadžius 2 mašinų.

Savininkas,
5701 So. Ada St.

FARMOS IR NAMAI
Turim labai gražių farmų mainyti 

ant namų, kurie manot mainyti na
mus ant farmos arba pigiai pirkti už 
cash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim iums farmą pi
giai ir gerai, netoli Cnicagos miestb, 
arba kitose valstijose.

C. F. SUROMSKIS
‘ 3346 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosemė, ice cream, 
nesvmginamn gėrimai, saldainiai, ei* 
garai.1 Naujas stakas. Modemiškai 
įrengta, pigi renčia, 2 metų lysas. čia 
tik viena tokia krautuvė. Biznio į 
dieną $35 iki $50. 2630 W. 38th St., 
3 blokai į vakarus nuo Westem Avė.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 15 m’etų. Visokių tautų 
apgyventoj kolonijoj. Geriausis kam-' 
pas apielinkėj. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

1 E. 103 St., 
Roseland, III.

JPhone Pullman 7887

PARDAVIMUI saliunas sena 
ir gerai išdirbta vieta kur gerai 
biznis yra daromas. Priežastis 
pardavimo savininko liga. Kreip 
kitės, 3259 So. Union Avė.

PARDAVIMUI*'isaliunas tirš
tai apgyventoj lietuvių apielin- 
kėj. Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Priežastis pardaviĄio turiu 
du bizniu. Nepraleiskit geros 
progos. 3347 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučeme ir gro 
šerne, senas ir išdirbtas biznis. 
Nupirksit už prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės

3140 Wallace St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Geros elektros maši
nos. Krautuvė ir vienas kamba
rys ant pagyvenimo* Renda $5. 
Parduosiu už $200. Atsišaukite: 

3932 Rockwell St.

PARDAVIMUI saliunas, geriausioj 
ir seniausioj vietoj; biznis labai ge

rai eina; esu priverstas parduoti į 
trumpą laiką. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai. ’

Atsišaukite:
3428 S. Halsted St.

PARSIDUOD BARBERNfi
2 krėslų, viskas gražiai įrengta ir 

randasi labai gražioj vietoj. Biznis 
labai geras; jeigu kas norit pirkti, tai 
paskubėkit, nes tokia proga retai pa
sitaiko. Priežastį pardavimo patir
sit ant vietos. Atsišaukit į Naujie
nas Num. 248.

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė vie
na iš geriausių arba mainysiu 
ant mažo namo. Parduosiu la
bai pigiai, nes turiu išvažiuoti 
ant farmų. Kreipkitės

737 W. 344h St.

iRETAI atsitinkama proga dėl 
kepėjo. Parduodu keptuvę Bri- 
ghton Parke, iš priežasties ap
leidimą miesto. Parduosiu už 
jūsų gėriausj pasiūlymą. Atsi
šaukite: 3008 iPershing Road.

... ..... .......................'.................... - *<■

PARSIDUODA 1-os klesos 
bučęrne ir /grosernė, turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai. Priežastis pardavimo 
savininkas turi apleisti Chica- 
gą. Lafayette 0274 apielinke 
Brighton Parke

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu

ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
iaus parior setas, valgomo kambario 

setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpytas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
jarduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
įauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzid Avė. ....
ą • /

PARDAVIMUI rakandai, dėl 4 
kambarių, parduosiu visus sykiu arba 
dalimis. Rakandai visai mažai var
toti. Išrodo kaip nauji. Galima ma
tyt nuo 5 iki 9 vai. vakare.

1520: So. 49th Ct., 
Cicero, III._____Ll________

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai ant antrų lubų, mažai vartoti. 
Jeigu norėtumėt galima ir ruimus 
gauti. Renda pigi. Garu šildoma, 
elektra, maudynes. Pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. Galima, ma
tyt nuo 6 v. vakare. i

4239 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valui- ir oda deng
tas parloro setas. Riešuto medžio 
valgomo kambariu setas, 2 miegamo 
kambario setai, fdnografas, pastato
ma liampa. Bus parduota labai pi
giai. Arba parduosiu atskirai.

5046 Caltfmet Avė.

DIDELIS KAMPINIS GARADŽIUS 
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

ANT NAMO.
Garadžius randasi geroj biznio vie

toj ir yra statytas dnt dviejų didelių 
kampo lotų; biznis yra išdirbtas ir 
daro didelį biznį. Kas norėtumėt 
girkti ar tai mainyti ant namo kreip- 

itės dieną ar vakarais pas
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.
DIDELI NAMŲ BARGENAI

Pardavimui 4 pagyvenimų muro i na
mas su štymu šildomas; 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 po 4 kambarius; na
rnas antri metai statytas pagal nau
jos mados; namas randasi netoli vie
nuolyno, labai gražioj vietoj; kaina 
$23,000; nereikia visų pinigų.

Pardavimui puikus muro namas 2 
augštų po 4 ir 5 puikius / kambarius; 
pirmas f lėtas furnasu šildomas; vis
kas pagal naujos mados; namas ran
dasi pusė bloko nuo McKinley parku; 
kaina $7,500, yra morguflaus $4,000 
ant to namo; reikia įnešti tik $3.500.

Pardavimui beveik naujai medinis 
namas 2 pagyvenimų; randasi Brigton 
parko lietuvių . apielinkė je; kaina 
$4,000. '•

Pardavimui vieno pagyvenimo 5 
kambarių muro lamelis; statytas 
prieš karę pagal naujos mados su vi
sais vėliausios mados įtaisymais; ge
ra vieta auginimui daržovių ir laiky
mui naminių paukščių; kaina $4,500.

Norėdami gauti daugiau informaci
jų apie viršnurodytus namus atsilan
kykite dieną ar vakarais pas 

BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

KAM REIKALINGA FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės. 60 akrų žemės, 45 
dirbamos, 15 ganyklos su mišku, vi
sos naujos triobos, taipgi ir kiti įtai
symai katrie prie žemės dirbimo rei
kalingi. 3 arkliai, 10 karvių, 16 kiau
lių, 60 vištų, 7 antys. Randas 23 
mylios nuo Chicagos. Kreipkitės 
vpatiškai arba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM 

Box 2 Lemont, III.

KAMPAS 46 ir Halsted St., 25 
pėdų, pataisytas, 2 *augštų, su 
skiepu, mūrinis namas, 2 karų 
garadžius, tinka dėl mažos dirb
tuvės arba kavos šapos arba pa
vienių kambarių gyventojų. Kai
na $13,350, išmokėjimais.

Phone Wentworth 4325.
Atsišaukite po 6 valjvakare

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Stutz Sport model 4 sedinių, 
Parduosiu iš pirmo pasiulynio, 
nes man labai reikalingi pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui šiaur-vakarinis kampas 

47th St. ir Wallace 2 augštų frame 
namas, pečiais šildomi 8 kambariai 2 
flatai furnace šildomi, 4-4 kambarių 
iš užpakalio. Renda užmoka 20% už 
investmentą.

Pardavimui 2 flatų frame prie 47th 
St., netoli Wallace, gerame padėjime. 
Renda $65 į mėnesį. Kaina $4250, 2 
tarų garadžius.

BUDAVOTOJŲ ATYDON
Garlfield Blvd., 100 pėdų 

nuo Throop St., 50x150 pėdų. 
$7500. I ■

Pardavimui 2 flatų mūrinis

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

Parsiduoda naujas muro namas, po 
4-4 didelius kambarius, augštas ci- 
mentuotas skiepas, ir kiti paranku- 
mai vėliausios mados; garadžius 2 
mašinoms; namas neša gerą nuošim
tį; parsiduoda už $8,500 arba pigiau; 
turintis 3,000 cash gali paimti, arba 
su mažiau; likusius kaip rendą; prie
žastis pardavimo labai svarbi; nepra
leiskite to bargeno; kasi pirmesnis tas 
laimės.

Kreipkitės pas * 
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107

BARGENAS
Parsiduoda 4 flatų muro na

mas su augštu beizmentu už 
$6,000 ant išmokėjimo * arba 
ant išmainymo. Kreipkitės:

3318 So. Halsted St.
į rytus
Kaina

PARDAVIMUI pigiai PaCk- 
ard touring karas, 7 pasažie- 
rių. Telefon nokite Lafayette 
7058 arba atsišaukite, 3358 So. 
Fisk St.

PARSIDUODA automobilius 1922 
m. 4 cilendirių 5 pasažierų touring. 
arba mainysiu ant prastesnio karo, 
kad tik gaučiau kiek priedo, nes trum
pu laiku reikia man pinigų. Matyti 
galima vakarais ir nedėldieniais. Pir
mos lubos užpakaly, 

2923 Emerald Avė.

Pardavimui 2 flatų mūrinis moder
niškas namas, 6-7 kambarių pirmos 
tiesos padėjime. Kaina $9000.

4 flatų namas, S-5-5-6 kambarių 
karštu vandeniu šildomas, 6242 Ho
nore St. y

6327 Elizabeth 4 flatų namas, 4 
kambarių apartmenai, 2 furnace šil
domi, 2 pečiais, 15 pėdų nuo leveitorio.

Atsišaukite
RICHARD TEARNEY & CO., 

932 W. 54th PI. Tel. Boulevard 6245

TOWN OF LAKE BARGENAS
6 FLATŲ namas, netoli 46 

St. ir Hermitage Avė. Namas 
tiesiog atiduodamas kaina tik 
$5200.

KONTOWT,
1612 W. 46-th St.

PARDAVIMUI automobilius, Kan- 
tinental 6 cilideriu 5 sedinių, arba 
mainysiu ant Fordo. Kam reikalin
gas kreipkitės vakarais po 6, subato- 
mis po pietų, nedėlioję visą dieną, 2 
lubos frontas.

920 W. 35th PI.

BRIGHTONPARK BARGENAS
Mūrinis namas’ 2 pagyvenimų po 6 

kambarius, šviesus iš visų pusių; 
augštas beizmentas, viskas įtaisyta 
po šios mados. Parduodu labai pi
giai už $10,000. Atsišaukite tuojaus, 

4922 So. Ashland Avė.
Klauskit L. Jarusz

PARDAVIMUI 2 augštų fra
nte namas, cemento pamatu, 
elektra, vanos, cemento grindis 
skiepe, kaina $3800. Standard 
Realty Co., 736 W. 35-th St.

1921
1917

PARDAVIMUI 2 lotai, 25x125, Ar
go addition, kaina $200. 1 lotas, 25x 
125, prie Springfield, netoli Chicago 
Avė. 1 lotas, 55x160, prie 55th St. 
toli Spaulding.

C. A. ANDERSON, 
4060 Oakenwald Avė. 
Phone Oakland 5015

ne-

PARDAVIMUI 9 kambarių 
namas, garu šildomas, elektra, 
gasas, 3 loviai skalbimui, nau
jas plumbingas, naujas 2 karų 
mūrinis garadžius. 11948 Eg- 
gleston Avė.PARSIDUODA 4 automobi

liai Jardan 7 pass turing 1921 
Crander 7 pass Sedan 
Jeffery 7 pass Turing
Ford 5 pass Touring 1920. Vi
si išrodo ir yra labai geram 
padėjime ir geri tajeriai; par
duosiu už teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis — pasi
baigė garage lysas ir tas ma
ne verčia išparduot viską taip 
greit* kaip galima. Lietuviai 
nepraleiskite šios progos, nes 
tik šiandie j r yra. Kas pirmas, 
tas laimes. J. Vilimas, 1543 Wv 
46 St. Tel. Boulevard 2282.

PAAUKOSIU 2’/2 akro daržovių 
farmą netoli Oak Forest, 5 kamba
rių namas, bamė, virŠtininkas vištos 
ir antįs, lengvais išmokėjimais. Taip
gi 7 kambarių namą su 4 lotais, 3 
blokai nuo Oak Forest stoties. W. 
Dęxheimer Oak Forest, III., arba 6 
W. Onario St., Chicago.

PARDAVIMUI 3 mūriniai 
naVnai po viena fleta. Kampi
niai namai parduosiu pigiai, 
nes esu priverstas greitai par
duoti. Klauskite Tel. Republic 
5976

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 W«st Madison Street 

Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinešk! t audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir aami kursai skrybėlių 
padarymui Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.


