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Daves’o raportas 
paskelbta

Vokietija galinti mokėt iki 
$595,000,000 kas metai
Grūmojąs kilt Rusų-Rumanų 

* karas

Dawes’o raportas įteik
ta reperacijy komisijai

Vokietija galinti mokėti repa
racijų iki 595 milijonų dole
rių kas metai; pataria įkurti 
aukso banką ir duoti Vokie
tijai 190>/2 milijonų dolerių 
paskolos.

PARYŽIUS, bal. 9. — Eks
pertų komisijos, kurioms va
dovavo amerikietis Charles G. 
Dawes ir Reginaldas MeKenna 
ir kurios per pastaruosius tris 
mėnesius tyrinėjo klausimą 
kaip ir kiek Vokietija pajėgs 
mokėti reparacijų, šiandie sa
vo raportą įteikė reparacijų 
komisijai.

Nors raporte vengiama mi
nėti Ruhro klausimas, vis tik 
aiškiai matyt, kad ekspertai 
yra tos nuomonės, kad francu- 
zai ir belgai turi būtinai pasi
traukti iš Ruhro ir leisti vo
kiečiams laisvai tvarkyti ir 
vesti krašto geležinkelius ir 
visą pramonę, idant jie galėtų 
reparacijas mokėti.

Ekspertai jnurode^, kad dėl 
mokėjimo reparacijų visų pir
miausias reikalas yra sutvar
kyti ir tvirtai pastatyti Vokie
tijos valiutą. Tuo tikslu jie 
siūlo įsteigti naują aukso ban
ką su 400 milijonų aukso 
markių ($95,200,0(X)) kupli ta-

krašto reikalavimus patenkin
ti ir sukelti kapitalo reparaci
joms mokėti. Reparacijų mokė
jimas nustatyta tam tikrais 
laipsniais, nuo 110 milijonų 
aukso markių 1926 metais iki 
2,500 milijonų 1934 
(aukso markė = 23.8 
Amerikos pinigais).

Kad tie mokėjimai 
lieptų žalingai j Vokieči 
nansų tvirtumą, 
tam tikras ekonominės gerovės 
indeksas, kuriuo butų galima 
spręsti, ar Vokietija gali nu
žymėtas reparacijų sumas iš
mokėti, ar negali. Tas indeksas 
remiasi Vokietijos eksportu ir 
importu, visomis biudžeto pa
jamomis ir išlaidomis, mone
tine verte suvartojamojo cuk
raus, tabąko, alaus, alkoholio, 
anglių etc.

Vokietijos produkcija, sako 
jie, duos jai galimybės savo
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Anglija ir Italija tikrių tik
riausiai pasiliktų neitralės.
Del ko Italija stengias urnai 

atimti skolas.
Italijos ministeris pirminin

kas Mussolini daro pastangų 
atgauti kuoveikiausiai skolas iš 
Rumanijos tu r būt dėlto, kad 
jis nusimano, kas gali atsitikti 
su Rumanija, .įsivėlus jai ka
rau su Rusija. Vadinas, jei ne- 
atsiiinsi skolų dabar, paskui 
gali niekados jų nebegauti...

Lenkų ginklavimasis.

Rusai pasiruošę pulti 
Rumaniją

Mobilizuoja kariuomenę Besa
rabijos pasienin. Ukrainie
čiai jau trijose vietose per
ėję per Dniestrą.

“PraimeriŲ” pasekmės
įvykusiais pra-
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 86

Lietuvos žiniosMaištas prieš bolševikus 
Turkestane

Maištininkams vadovaują caro 
kariuomenei tarnavusieji ofi- 
cierai.

NEBEIšKENTĖ VYRAS.

Kėdainiuose vieno piliečio 
žmona, akušerė, čionykščiams 
žinoma savo “laisvu elgimusi,” 
dažnai mėgdavo paromansuoti. 
Vyras, nors iš jo ir skaudžiai 
pasijuokdavo, rodėsi nekreipė 
domės į tai. 'l ik praeitą savai
tę žmogelis visų šaipymosi ir 
tyčiojimosi nebeiškentėjo..* 
Vieną vakarą, radęs žmoną ler
voj su meilužiu, paleido į juos 
iš kariško šautuvo tris šūvius, 
ir nuėjęs į nuovadą apskelbė, 
ką padaręs... Sužeistieji nuga
benti ligoninėn, ir piliečio žmo
nai reikės amputuoti ranką, o 
dou-žuanals, jei tiktai išgys, 
liks invalidu... Pilietis Cv... 
nenubaustas.

LONDONAS, bal» 9. — Daily 
Mail gautomis iš Rygos žinio
mis, Turkestane ir kaimynėse 
srityse kilęs maištas prieš so
vietų valdžią. Fergano provin
cijoj sukilėliai, užėmę kažku
rias apskritis, išvijo bolševikų 
jėgas.

Apie 20 tūkstančių turkesta- 
niečių kavalerijos, keletas arti
lerijos kompanijų ir daugybė 
nereguliarės pėsčios kariuome
nės žygiuoją prieš bolševikų jė
gas. Sukilėliams vadovaują 
oficierai, kurie pirmiau tarnavo 
caro armijoj. Sovietų v 
siunčianti skubotai Turkesta- 
nan raudonosios armijos pulkus 
maištui gesyti.

Sovietų legacijos narys Ry
goj sakąs, kad dėl kritingos pa
dėties Turkestane kalta esanti 
Anglija, nes ji naudojanti savo 
įtaką Persijoj tikslu kenkti Ru
sijai Azijoj.

’ PARYŽIUS, bal. 9. — Laik
raščio Saus Fil gautomis iš 
Bucharesto žiniomis, tarp Ru
sijos ir Rumanijos grūmojąs 
kilti karas dėl Besarabijos. Sa
ko, kad sovietų Rusijos kariuo
menė koncentruojama Besara
bijos pasienin, o dideliai gink
luotų ukrainiečių; būriai trijo
se vietose persikėlę per Dniest- 
ro upę'- 

Oficialiuose rateliuose Bu-
I chareste žiūrima į sovietų ak
ciją kaip į “tikrą Rusijos karo 
žygį prieš Rumuniją.”

Paryžiuj taipjau pasireiškia 
baimės dėl karo, kadangi Ru- 
manija yra izoliuota nuo pa
galbos iš Lenkijos ir Franci- 
jos, o be to ji turi dar keblu
mų su Italija dėl savo skolų, 
kurių ji nesirūpina atmokėti 
Italams. |

Iš Londono pranešama, kad I 
Bazil Zacharova^, tasai miste- 
ringasai Europos žmogus, bi- 
lionininkas ir ncoficialis dip-| 
lomatas, gavęs Londono bau-Į 
kuose didelių kreditų supirki-Įnio reikalų ministeris 

l mui karo medžiagų Rusijai.
Dideli Sovietų karo medžiagų 

užsakymai Anglijoj.
LONDONAS, bal. 9.— Sovie

tų Rusija matyt stropiai ruo
šiasi karui. Yra žinių iš pilnai [jie vėl buvo sutikę užleisti Be- 
ištikinių šaltinių, kad šį pava-1 sarabiją Rumunijai, 
sarį ar bent 
ji rengiasi 
kad atgavus 
pateko (Rumunijai kaipo di-|riuos Rumanijos valdžia, bijo-p110^ partijos sąrasu.

■Įdžiojo karo grobis. I dama kad įsiveržusieji vokie-
Rusija atėmė Besarabiją iš|čiai ne konfiskuotų, buvo su- 

Turkijos 1812 metais.
Anglijoj dabar yra 

sovietų agentų, kurie 
nėja karo medžiagas, 
kompanijoj užsakyta 
ti 1300 karo aeroplanų, kurie 
dabar skubotai, dirbami ir ku- 

eks-|rieins užmokėti stanibiausiuo-

metais 
centų

neatsi
etų fi- 

nustatoma

go atsinešimo Rusijai, lenkų 
militariniai lyderiai per metų 
eile pranašavo karą su rusais. 
Per daugiau kaip metus laiko 
Lenkija stropiai krovėsi karo 
medžiagų sandėlius ir supir
kinėjo tokią daugybę drabužių, 
kad visiems buvo aišku, jogei 

greitam karui.
dėl Besarabijos.
po karo paliaubų,

I

Vokiečių geležinkelių vertę 
ekspertai apskaičiuoja 26 mili
jardais aukso markių; jie galį 
duoti kas metai gryno pelno 
1 milijardą aukso markių, iš 
<o žymi dalis eina reparaci
joms mokėti, o kita dalis Vo
kietijos finansams padėti. Eks
pertai proponuoja visai Vo
kiečių geležinkelių sistemai 
duoti 11 milijardų aukso mar
kių morgečių, nešančių penk
tą nuošimtį, su 1 nuoš. skolų

CHICAGO. - 
eitą antradienį Illinois valstijoj 
“prainieriais” — kandidatų no- 
minavimais į federalės, valsti
jos, apskričių ir miestų valdžių 
įstaigas, kandidatūras laimėjo:

Jungtinių Valstijų preziden
to vietai: Republikonų partijos 
—Calvin Coolidge, Demokratų 
—W. G. McAdoo.

Jungt. Valst. senatoriaus vie
tai: Republikonų — Charles S. 
Deneen; Demokratų — Albert 
A. Spragile.

Illinois gubernatoriaus vie
tai: Republikonų — Len Small; 
Demokratų — Norman
nes. Vice-gubematoriaus vietai:- 
Republikonų — Fred E. : 
ling; Demokratų — Fred 
Garesche.

III. valstijos sekretoriaus 
tai: Republikonų — Louis 
Emmerson; Demokratų — 
drew Olson.

.Valst. Auditoriaus vietai: 
Republikonų — Oscar Nelson ; 
Demokratų — Edward J. Hug
hes.

Valst. Iždininko vietai: Re
publikonų — Omer N. Custer; 
Demokratų — John C. Martin.

Valst. generalio prokuroro 
vietai: Republikonų — Oscar 
E. Carlston; Demokratų — 
Thomas N. Donovan.

Valst. Kongreso nariais at- 
large: Republ.— Ricbard Yates 
ir H. R. Rathbone; Demokratų 
—Mary Ward Hart ir Allen D. 
Albert.

Visų kitų kandidatų čia 
nesuminėsi, jų daugybė.

Balsai dar ne visi suskaityta.
Socialistų partija neturėjo 

pulti Rumuniją, Į ir atsisakys reikalauti iš •.Rusi-|°P°lie,1tų^ dėlto visi jos kandi- 
Besarabiją, kuri į jos 60 milijonų dolerių, ]<U-[datai nominuoti einant paduo-

ji ruošiasi
Ginčas

Tuojau 
kai Rumanija aneksavo Besa
rabiją, tasai kraštas pasidarė 
aštrių ginčų klausimas tarp 
Rumanijos ir Rusijos.

Bolševikai, paėmę valdžią į 
savo rankas, iškarto bandė Be
sarabiją parduoti Rumunijai 
sovietų valdžios pripažinimo 
kaina, bet buvęs tuomet užsie-

Take
Jonescu atsisakė ir tokią kai
ną mokėti: jis atsisakė pripa
žinti sovietų valdžią manyda
mas, kad ji vis tiek ilgai neiš
silaikysianti.

Kai sovietai kiek sustiprėjo,

jei pasta- 
vasaros pradžioj I roji pripažins sovietų valdžią

Ster

vie-

An-

nė

Kaip paprastai, balsavimai 
neapsiėjo be trukšmo, be muš- 

I dėjus caro valdžios iždinėm I tyniy kovojančių tarp savęs ka- 
, . [Bet Rumanija v&l nesutiko.Ipitalistiniy partijų politikierių

( au^ >5 Įsovietai 'dabar'pasiruošę gink-!*1’ agentų. Dvyliktoj wardoj 
lu atsiimti Besarabiją. viena rinkimų valdininkė Mrs.

VicKersol , _ _ ________ [Humphrey tapo biauriai sumuš-
parupin-| .. į1 \ ta. Iš vieno precinkto išvogta

balsuojamoji dėžė su visais ba- 
liotais.

__ _______  ______r _ _ Įdomu dar tai, kad, išskiriant 
pertai apskaičiuoja, butų ga- ĮAnglijos bankuose atidąry-1 ____ * iHearsto, visi kiti vietos didžiu-

lima gauti pirmais metais 1000pa kreditų sumoj 5 milijonų|Keturi pasmerkti sušaudymui,Įliai anglų dienraščiai vedė šlyk
ščiausią kampaniją prieš Len 
Smailą, esamąjį Illinois guber
natorių, kuris vėl statė savo 
kandidatūrą. Ir nežiūrint to jis 
didele balsų didžiuma sumušė 
savo oponentą Essingtoną, kurį 
tie patys laikraščiai stipriai rė
mė.

Vokietijos pramonė, 
ekspertų planu, turinti 
kas metai 5 milijardus 
markių.

Sudėjus visa daiktan,

einant 
duoti 
aukso Kruvinas bolševiky 

teismas
milijonų aukso markių, antrais! svarų sterlingų [ 21,500,000 do
mėtais — 1220 milijonų, tre-1 lerių ]. Anglijoj taipjau esą pa
čiais metais — 1450 milijonų, daryta užsakymų drapanoms, 
ketvirtais   2000 milijonų ir, I batams ir maistui, nors fir-l MASKVA, bal. 9. — Bolševi- 
pagaliau, penktais metais Orimoms, gavusioms tokių uzsa-1 kų teismas Kijeve, taidąs dabar 
toliau — po 2500 milijonų auk-1kymų, įsakyta laikyti visa ką| “kontr-revoliucionierių” bylą, 

keturis kaltinamųjų, tarp jų 
kreditai atidaryta Į vieną moterį, pasmerkė sušau- 

Kiti dvidešimts kaltina
mųjų pasmerkti nuo penkių iki 
dešimt metų kalėjimo. Tarp pa
starųjų yra profesoriai Vasilen- 
ko ir Smimov.

Mirčiai pasmerktieji yra šie: 
Ščerbakov, Jakovler, Jedinevs- 
ky ir moteris Vinogradova.

Pasmerktiems duota ketu
riasdešimt aštuonios valandos 
laiko prašyti atleidimo arba 
apeliaciją paduoti.

dvidešimt — kalėjimui nuo 5 
iki 10 metų.

po 2500 milijonų auk-1 kymų, įsakyta laikyti visa ką Į “kontr-revoliucionierių 
so markių, tai maksimum su-1 didžiausioj slaptybėj.
mos, kurių Vokietija turėtų! Didieili kreditai 
kas metai sumokėti. [daugely bankų tuo tikslu, kadĮdytl.

lengviau 
JŲ dydį.

Anglijos parupinimas ir pri
statymas ginklų ir amunicijos 
Rusijai dabar • laikoma kaipo 
pilnai teisėtas dalykas, kadan
gi Anglija pripažino sovietų 

buvo 
gauti iš Rusijos tuojau, kai 
ji buvo pripažinta.
Lenkai vengia susikirtimo 

Rusais.
Pastaruoju laiku buvo

Neramumai Balkanuose
____________ • 1

Nereguliariai Bulgarų šauliai 
traukia Graikų pasienin ir 
puola sienos sargybą.

paslėpus tų operaci-

valdžią. Ir užsakymai
tik

ATĖNAI, Graikija, bal. 9.— 
Nereguliariai Bulgarų šaulių 
būriai koncentruojasi Graikų 
pasienin. Apie keturiasdešimt 
mylių nuo Dramos bulgarų bū
rys puolė graikų pasienio sargy-1 romą pastangų prikalbinti Leli
ją. Kautynės tęsės per dvi va- kiją, kad ji duotų pasižadėji- 
andi. | mą

Atėnuose manoma,

su

da-
KIAUŠINIAI, 10 CENTŲ TUZI

NUI, NEBEIŠSIMOKA NE 
RANKIOTI.

KAIP SENAI ŽMONĖS MOKA 
ALŲ DARYTI? ,

LIETUVOS-LATVIJOS-ESTI-
JOS KONFERENCIJA 

KAUNE.

3 filipiniečiai pasmerkti 
mirčiai

MANILA, bal. 9. — Trys fi- 
lipieniečių maištininkų 
kurie su buriu savo 
buvo nesenai suimti 
provincijoj, tapo

vadai, 
šalininkų 

Surigao 
pasmerkti

mirčiai, o 198 kiti žmonės 
teisti 30 metų kalėjimo.

nu-

- Ties 
aerop

lanui iš 400 pėdų aukštumos 
užsimušė aviatorius Mors. 
Taipjau tą pačią dieną atsitiko, 
nelaimė Stylisbury: . aeropla
nui nukritus žemėn užsimušė 
pilotas karininkas ir aeropla
no mechanikas.

LONDONAS, bal. 9. 
Farmborogh nukritus

KOPENHAGAS, bal. 9. — 
Tarptautinis moterų kongresas 
žada įvykti Kopenhagene šių 
metų gegužės 20 dieną. Kongre
sui pirmininkaus Anglijos mo
terų darbuotoja Lady Aber- 
deen. Amerikos- moterų delega
cijai vadovaus Vassar kolegijoj 
prof. Marion P. Whitney.

remti Rumaniją, jei pasta- 
kad bul-Įroji butų užpulta, bet paskiau- 

garai pradeda vykinti senai jų sios žinios iš Varšavos rodo, 
sugalovtus planus vienu kartu kad Lenkų valdžia nuo to at- 
pulti Graikų ir Serbų Makedo- sisakė. Dagi didelis spaudimas 
niją. ’ K iš Francijos pusės

Jeigu nereguliarių Bulgarijos Lenkų valdžiai, kad 
šaulių puolimai nesiliaus, gali tų savo nusistatymą 
iškilti tikras karas. virčų su Rusija.

SUĖMĖ $110,000 VERTĖS Rumanijos karan butų įtraukta 
DEGTINĖS. mažoji antanta.

________ Manoma, kad jeigu Rusai 
YONKFJRŠ, N. Y., bal. 9.— pultų Rumaniją, karau butų 

^robibicijos agentai viename | įtrauktos ir Jugoslavija, ir če- 
garaže, 
larold 
vairios 

110,000

nepaveikė 
ji pakeis- 
vengti ki-

MAYSVIDLE, Ky., bal. 8. — 
Šioj apielinkėj kiaušiniai taip 
atpigo, kad farmeriai jų nei 
rinkti nebenori. Sako, nebeišsi- 
moka tam nė laikas gaišinti. 
Tuzinui kiaušinių bemoka tik 
10 centų.

Vienas franeuzų mokslinin
kas sako, kad žmonės mokėję 
alų daryti dar 2800 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Tasai mokslininkas darė ar
cheologinius tyrinėjimus ka
bančiųjų Babilono sodų (“Se- 
miramidos sodų”). Apie ketu
riasdešimt pėdų žemėj jis at
kasė žalvario cilinderį, ant ku
rio buvo išrašytas receptas pa
daryt “gėrimui, kurs ^links
mina.” .Receptas nusako, kad 
reikia vartoti apynių, vandens, 
mielių ir kai kurių žolių, kurios 
padaro gėrimą skanų ir svei-

kurio savininku yra ko-Slovakija ir kiti mažosios
Feuer, rado sandėlį antantes nariai, gal dagi ir pa-r 

rųšies degtinės, vertės ti Francija butų priversta įsi- 
dolerių. • maišyti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 9, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole* 
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ........... $5.13
Danijos, 100 kronų ........... $16.67
Italijos, 100 lirų ................... $4.48
Francijos, 100 frankų ........ /.. $6.01
Lietuvos, 100 litų ..........   $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.82
Olandijos, 100 florinų ........... $37.35

Suomijos, 100 markių ........... $2.55

GATVEKARIS ĮSILAUŽĖ 
GARAŽAN.

Du • žmonės užmušti, keturi 
sunkiai sužeisti.

PITTSBUIRG'H, Pa., bal. 8.— 
Du žmonės liko užmušti ir 
keturi sunkiai sužeisti, gatve- 
kariui ištrukus iš bėgių gat
vės užsisukime ir įsilaužus į 
automobilių garažą.

RYGA (E.) — Latvių laik
raščių žiniomis, Latvijos ir 
Estijos vyriausybės priėmusio^ 
Lietuvos pasiūlymą sušaukti 
Kauno konferenciją kovo 28 d.

Latvijos delegacija išvažiuos 
Kaunan kovo 27 d. Jos sudėtis 
numatyta sekanti: užsienių 
reikalų ministeris Sėja — de
legacijos pirmininkas, ir na
riai: užsienių reikalų ministe
rijos politikos ekonomijos de
partamento direktorius V. Su
maus, Pabaltos valstybių sky
riaus vedėjas A. Balodis ir 
c. p. Latvijos atstovo Kaune 
Gilbertas.

^Estijos delegacija susidės iš 
užsienių reikalų ministerio Dr. 
Akelio, atstovo Lietuvoj ir (Lat
vijoj J. Seljamaa, ir užsienių 
reikalų ministerijos politikos 
departamento direkt. Smidto.

Galima, kad konferencijoj 
informacijos tikslu dalyvaus 
taip pat Suomijos atstovas Lie
tuvoj ir Latvijoj Silvandcr.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die gražu; maža atmainos tem
peratūroj; mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:19, leidžias 6:42

Telegrafu Pasiųsti 
Pinigai Bus Gauti 
Lietuvoje! Dar 
Prieš Velykas

Paprasta perlaida šiandien išsiųsti pinigai 
jau prieš Velykas Lietuvos nepasieks. 
PASIŲSKITE TELEGRAFU. Siunčiant 
lygiais šimtais litų telegramas atseis ne** 
brangiai, išviso apie po $2.25 už vienų tele
gramų.

Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei
tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
paštoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkų money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUUIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Paskaita apie Rusijos 
Lietuvos santykius

Kaunas .— šiuo svarbiu mu
sų valstybes gyvavimo momen
tu, kuomet poniškoji imperia
listinė Lenkija vis dar tebelai
ko užgrobus musų sostinę Vil
nių ir dar tebėra neišrištas 
Klaipėdos klausimas, Lietuvos 
piliečiai riųitai yra susirūpinę 
savosios jaunutės* respublikos 
likimu. Įvairių paniūrų bei įsi
tikinimų žmonės savo pasikal
bėjimuose, spaudoje ir kur tik 
turi galimybės diskusuoja šių 
dienų pasaulinę politikų, svars
to ir sprendžia apie businčią 
savo gimtines ateitį ir tuo rei
kalu kiekvienas sulig savo nuo
monės stengias teikti savotiš
kas išvadas bei nurodymus.

Penktadienį, kovo 14, Balto
sios Gulbės (Rotušės) salėje, 
8 vai. vakaro, prof. Augusti
nas Janulaitis laikė paskaitų 
tema Rusijos-Lietuvos santy
kiai dabartiniu laiku.

Savo paskaitų prof. Janulai
tis pradėjo šiaip. Paskutiniuo
ju laiku, kuomet yra lemiama 
musų nepriklausomybės liki
mas, visuomenė yra rimtai su
sirūpinusi su kuo mums da
bar butų geriausia dėtis, kad 
išlaikius krašto 'nepriklauso
mybę. Girdėti balsų, kad rei
kia dėtis su Rusija. Šis klausi
mas yra tiek painus, kad tie
siog negalima į jį tinkamai at
sakyti. Gyvenančių šiuo metu 
Lietuvoj Rusijos šalininkų tiks
lai ir siekiai yra labai nevie
nodi ir skirtingi. Vieni jų dir
ba Rusijos naudai už rublį, ki
ti būdami tusu kultūros žmo
nėmis traukia ^prię Rusijos, 
treti įsivaizduoja, kad Lietuvo
je ankšta jiems gyventi ir daug 
laisviau jie jaustųsi plačioj Ru
sijoj ir dėlto jie pageidauja, 
kad Lietuva įeitų į Rusiją auto
nominiais pamatais ir yra žmo
nių, kurie traukia prie Rusijos 
politiniais motyvais. Žmonių, 
kurie traukia prie Rusijos už 
pinigų, rusų kultūros ir jiems 
panašių tėra nedaug ir jlė Lie
tuvoje yra apsistoję tik pri-t 
puolamai — kaipo laikini pra
eiviai ir su jais daug skaitytis 
neprisieina. Gi rimčiau mums 
prisieina skaitytis su tuo gai
valu, kuris traukia prie Rusi
jos politiniais išrokaviniais.

Kad įgavus aiškesnį suprati
mų ar mes galime dėtis su ru
sais, tai tam yra reikalinga iš
studijuoti ir gerai pažinti, kas 
tai yra dabartinė Rusija ir ko
kie jos siekiai.

Palitėjęs tų klausimų kalbė-

Rusai tiek buvusieji monar- 
chistai, tiek dabartiniai bolše
vikai yra aiškus imperialistai 
ir skirtumas tarp pirmųjų ir 
antrųjų tėra tik skleidžiamuose 
jų obalsiuose. Monarchistai 
varė užgriebimo ir rusifikaci
jos politika prisidengę naciona
listiniais ir tikybiniais ūbai
siais, o bolševikai proletariato 
išvaduotojų iš kapitalistų jun
go obalsiu. Vienok tikrenybė
je, tai jie ne išliuosavimų, bet 
reakcijų neša. Bolševikai prin
cipe neva pripažįsta tautų ap- 
sisprendimų, bet tikrenybėje, 
tai jie tautų nepriklausomybes 
yra aršiausi priešai. Bolševikai, 
kaip žinia, pripažino nepriklau
somybę Suomijai, Latvijai, Lie
tuvai ir kitoms naujoms valsty
bėms. Pripažinę nepriklauso
mybę duotomis iš Maskvos in
strukcijomis ir jų pinigais jie 
paruošia sukilimus ir bando 
daryti perversmus Suomijoj, 
Latvijoj ir kitur, bet tas jiems 
nepavyksta, nes tų kraštų liau
dies pasiryžimu tapma išvaiky
ti ir tuomet jie nerasdami ge
resnės išeities padaro su to
mis valstybėmis taikų ir įstei
gę savo atstovybes varo komu
nistinę propagandų. Gruzijos 
nepri k lau somybę rusai -bolše- 
zikai daugiausia dėl esamų ten 
žibalo šųltinįų durtuvų pagel
ia sunaikino.

Iš dabartinių Rusijos valdo- 
vų-bolševikų
Lietuvai laukti ko gero ir pa
sitikėti jų nuoširdumu irgi ne- 
priseina. Manyti, kad jie pri
tartų ILiietuvos sutvirtėjimui 
butų daugiau negu naivu. Prie
šingai, jie visada parems viso
kių betvarkę, tautinius Suvir
pus ir kaimynių valstybių ne
santaikų bei konfliktus. Rusų 
bplševikų nuoširdumas ganėti
nai yra aiškus. Atimtų iš len
kų Vilnių Lietuvai jie buvo ati- 
iavę tik dėlto, kad jie ėjo ant 
Varšuvos ir tikėjosi jų painiti, 
> paėmus Varšuvą jie žinojo, 
kad jiems paliks ir Vilnius. 
Kaip žinia, Vilnių atidavę Lie
tuvai bolševikai tuo pačiu me
lu buvo paruošę savo valdžių 
Lietuvai ir suorganizavę bu
dus kareivių įvykinimui per
versmo? Bet kada užmanytasai 
planas jiems nenusisekė ir bu
vo išvyti, tai tuomet jie palikę 
mums Vilnių padare taikų ir

nepriklausomai

Apibudinęs bolševikų ir len
kų tink Lietuvos atsinešimą, 
p. Janulaitis primigtinaį pabrė
žė, kad Lietuva dabar randa
si tokioj padėty, jog laukti iš 
šalies kieno nors palaikymo ne- 
priseipa, bet daugiau reikia pa
sitikėti savo jegomis-tvirtinant 
vidujinę valstybės tvarkų tvir
tu piliečių pasiryžimų ir ištver
minga vienybe. Baigdamas sa
vo paskaitų p. Janulaitis tuo 
klausimu ar reikalinga Lietu
vai dėtis su Rusija, padarė to
kią, išvadą: “Nors iš rusų Lie
tuvai gero laukti daug nepri- 

.seina, bet kadangi dabar pergy
venama toks momentas, kuo
met vieni antriems esame rei
kalingi, — dėtis reikia.”

Pabaigus p. Janulaičiui kal
bėti buVo paskelbta diskusijos, 
bet dėl vėlaus lųiko (buvo jau 
11 valanda) kalbėti teužsjrašė 
lik vienas prof. V. Krėvė-Mic
kevičius. Pas Mickevičius pa
reiškė, kad jis su p. Janulai
čio išvadžiojimais ne visai su
linkus. Esu, užgrobtojo Vil
niaus lietuviai kaip ten nebū
tų be rusų pageltais atimti iš 

,lenkų nepajėgsiu. Gi lenkai ve
da tokių politikų, kad ar vė
liau ar ankščiau su rusais tu
rės susipešti. Iškilus karui, jei 
tame kare lietuvai nedalyvautų, 
o rusai paimtų Vilnių, tai tuo
met jie Lietuvai sostinės nebe- 
gražintų. Gi Lietuvai pavojaus 
iš rusų pusės, tai beveik nesu, 
kadangi Lietuva neturinti nie
ko tokio masinančio, dėl kurio 
rusams butų rimtos progos jų 
užimti. Iš rusų pusės, pasak 
Krėvės-Mickevičiaus, kur kas 
didesnis pavojus esąs Latvijai, 
Estijai ir net 'Lenkijai.

Pa baigus K reveiJM i ckc vi či 11 i 
kalbėti, . žodį vėl paėmė prof. 
Janulaitis, kuris dar kartų pa
kartojo, kad Lietuva kitų pa
gelbos daug pasitikėti negali ir 
išlaikymui krašto nepriklauso
mybės reikia stiprinti savo jė
gas. Tuo paskaita ir užsibaigė. 
Publika, kurios buvo pilna sa
lė, su dideliu atsidėjimu klau
sėsi abiejų kalbėtojų ir baigus 
jicpis kalbeli sutiko karštais 
plojimais

—Lietuvos dubininkas.

Kaunas 16—III—1921 m.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS-------n------------t-------------

*** **

Aplink Žemes Kamuolį

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LIN1MENTAS

Naudojamas nuo diegiančiu sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuoer*. 
Kuomet reumatizmas jūsų ihuekulua 

sutraukia i mazgą- 
Nuraminimui drebančių,, durančių 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo išnarinimu ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrlnkit juomi — Pravys skausmą 

Salin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jur»a bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

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

DEROITIECIAM NAUJINA!
Tarptautiškas Vakaras

Teatras, Koncertas ir.Šokiai!
RENGIA TARPTAUTINIS SPAUDOS KOMITETAS

Nedėlioj, Balandžio (April) 13 d., 1924 m.
^44. S. SVETAINĖJ, »

, 24-tos gatvės ir Michigan Avenue.
Bus; sulošta linksma komedija

“UOŠVĖ j NAMUS, — TYLOS NEBUS”
ir bus dalis koncerto kur išpildys geriausios spėkos, kaip lietuvių taip 
svetimtaučių. Vėliaus tęsis šokiai prlė geTos orkestros.

Pradžia'6 .tai. vakare. Įžanga 5Qc.
’ Kviečia KOMITETAS’.

Ketvirtadienis, Bai. 10,1924

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

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekminga! siunčiam pinigus ir
> Parduodam Laivakortes, v

DDR. VAITUSH, O.
Lietuvis Akiu Specialistu

kurieluiengvins akių įtempimą, 
esti, priežastimi, galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą aklų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

/Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
J 545 West 47th St.

Phone BcmAevard 7589

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: ano 6 iki 8 ▼. ▼. kiek- ■ 
iiskynM ketvertą. I 

Nedaliomis nuo 9 Ud 12 ryto.
...... r

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8t.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pttnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
m u — >

ir

PRAKALBOS
Su paveikslais

' ■- p T - ' '
Temoje: apie Velykas, ka$, kada, kam jos yra reikalin
gos švęsti ? ir kitų indomių delykų bus parodyta. Kalbėk 
S. Beneckas, K,etvergo vakare, Balandžio 10 d., 1924 m. 
Mildos salėj, 3142. So. Halsted St.,
Pradžia lygiai 7:30 v. v. Rengia ir kviečia T.B. S. S.

Įžanga veltui. Nebus kolektų.

Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su mus> 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sav 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

-------- 1—:-----

Puiki gyduolė nuo šir- 
' dies ligų ir skilvio 

ligų
Daktarai, Jcurie turi daug metų paty

rimo sako, kad ji veikia stebėtinai 
. tokiuose atsitikimuose.

Musų skaitytojai be abejonės nu
sistebės, kaip dasižinos, kaip greit ir 
kaip pasekmingai ta gyduolė vėikia. 
Jei jūsų daktaras dar jums neužrašė 
jos, tik nueikit į aptieką ir nusipirkit 
vieną butelį. Ji vadinasi Nuga-Tone. 
Ji yra labai maloni priėmimui ir vi
sam menesiui tik Kainuoja apie $1.00. 
Jus tikrai nusistebėsit, kaip greitai 
jus pradėsit jaustis geriau. Del nege
ro širdies veikimo, kuris paeina nuo 
nevirškinimo, užkietėjimo, bloating, 
skilvio ‘ ir žarnų, neveikimą kepenų, 
galvos skaudėjimo, nieko nėra už ją 
geresnio. Ji atlieka savo darbą ir at
lieka greitai. Ji suteikia puikų apeti
tą ir reguliarj ėjimą lauk, ’stlmulioja 
kepenis ir inkstus ir suteikia atšvie
žinantį miegą. Tik gaukite ją ir varto
kite kaip yra nurodyta per keletą die
nų ir jei jus nesijausite geriau ir ne- 
Išrodysite geriau, sugrąžinkite liku
sias jūsų aptiekoriui, gausite atgal 
pinigus. \

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge 
rai, kad ji pagelbės tekiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, Ka<l davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

Tai. Daarborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj) 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Kami Tei.i Hyda Park 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ved* bylas Viduose Teismuose, Egtamf. 
nuoja Abstraktus, pądano pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. B ANĖS, Advokatai 
Val.t 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust B ui 1 din r 
7® 'Ve*t Monroe Street, Cbicago, 

Telephohe Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yarda 1015. Vąl.: 6 Iki 9 ▼*!.RALTIJOS-AMERIKOC UI LINIJA 9Bi,oack'ay, NevSork.NY U 
'* SeILIETUVĄ.

i PER. HAMBUR.GyX,PTLIA\Ą
/ 1 ARBA. LEPO JIĮ.

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-mų LOVŲ

3. S. LITŲANĮA .........     April 30
3. S. ESTONIA .....................   May 21

TREČIOS KLESOS KAINOS J:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LĮEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv.1 ir žinių kreipkitės prie savo agentų

visur.

su

A. Harkavenko 
rusų milžinas ristikas

Ch, Cutleriu
Amerikos sunkios vogos 

čampionas

Borden is
“Selected

Šiandien

Borden’s “Selected tai yra

faktais (pradedant nuo monar- 
chistinės ir baigiant sovietine) 
atpasakojo Rusijos siekius ir 
jos vartojamus metodus. Prof. 
Janulaičio paskaitos prasmė 
trumpai suglaudus- yra tokia:

Nėra geresnio pieno, kaip

faktas paremtas autoritetų

VIŠČIUKAI

Užsisakyk H

BORDENg
EnuH-oductsCo. of- Illinois 

Franklin 3110

Geriausios rųŠies ir didelis pasirinki
mas.* Atdara kiekvieną dieną taipgi 
vakarais ir nedėliomis.

FARM HATCHERY, 
3552 S. Ashland Avė., netoli 36 gatv.

Taipgi žydų čampionas
Nepaprasta naujiena visuomenei

W. Wildman su H. Kochu 
ir S. Zajac su R. Silke.

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”
School Hali Svet.
48tos ir So. Honore gat.

Pradžia 7:30 vai. vak.

SHOENHOFEN HALL, 
Milwaukee ir Ashland U

Balandžio (April) 10 d.

STATO SCENOJ 4 VEIKSMŲ, 5 ATIDENGIMŲ DRAMĄ

Pradžia 8:15 vąl. vak. Nerišlioj, Balandžio 13,1924

GERBIAMOJI VISUOMENE—
Šiame veikale pamatysite koks skirtumas tarpe mokyto ir nemo

kyto žmogaus. Taipgi kokios pasekmės yra tarp geros ir blogos 
draugijos ir kas laukia degtinės pasėkėjus.

Teatrališkas Kliųbas “Lietuva” deda visas pastangas kad šį va
karą padarius įdomiu'. Taipgi turime priminti, kad ir pats veikalo 
autorius Jonas J. Zolp dalyvaus šiame vakare. Todėl kviečiame visus 
kuoskaitlingiauslai atsilankyti. Mes užtikriname, kad busite užga
nėdinti.

Kvįečia visus TEATRALIŠKAS KLIUDĄS' “LIETUVA”.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

•Dienomis Jtoom 514-516 
127 K. Dearborn St., 

Telephpne Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 ‘Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
TeL Central 6800

Cicero Panedėlio. vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicėro 5036
«»»»«rV?geport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 619
„ Tel. Central 6390
Vak. 3228 S. Halsted St„ Ckicaro. 

Tel. Yarda 4681

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.'

Taipgi apsaugojome nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St., ' 
Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

. ............ ■ ■ II .................. .

J. BUCERZAN
' ADVOKATAS

Notarj Public
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

> riūs atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldięniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

I’Iurnlngo ir Apšildymo įrenginiai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING, SUPLY CO.
490 Milwankee Avė. and 

461 N. Halsted St. 
Haymarket 1018. Haymarket 4221

v

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-lh St., Chicago, III.

?



Ketvirtadienis, Bal. 10, 1924 NAUJIENOS, Chicago, HL t

KORESPONDENCIJOS

Valparaiso, Ind.
Valparaisiečių koncertas 

Chicagoje.

Tikietai jau yra pardavinėja
mi ir juos galima gauti pas val-

• paraisieČius arba pas chicagie- 
čius moksleivius.

— Korespondentas.

Detroit, Mieli.
Nedalioj vakare, balandžio 

m. 13 d., tarpautinis spaudos 
komitetas rengia linksmą va
karą I. A. S. Svetainėj, 24-os ir 
Michigan Avė. Šitam vakare 
bus sulošta viena iš juokin
giausių komedijų “Uošvė į Na
mus — Tylos nebus.” Lošimo 
programą atliks Dramos Drau
gija. Šitą komediją turėtų ma

Maintenance and National Service

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.
____________________ >

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Laiko bėgis ir nuoti-kiai mums 
liudija kad Valparaiso mokykla 
yra pagaminusi Lietuviams dau
giau visuomenės veikėjų negu 
visos kitos šios šalies mokyklos 
daiktan sudėtos. Ir todėl gal ne
būtų perdaug tikėtis ir laukti 
kad Lietuvių visuomenė kreiptų 
atydos į valparaisiečių veikimą. 
Praeitis mums yra svarbi todėl 
kad jau yra žinoma, bet ateitis 
yra svarbesnė todėl, kad dar nė
ra žinoma, bet šioji
kaip seniau gamino taip ir da
bar tebegamina įvairius profe
sionalus ir veikėjus. Ir štai L. 
M. S. A. pirmoji kuopa rengia 
koncertą Chicagoje, kuris bus 
pirmas, savo svarba, valparai- 
siečių istorijoje ir kuris suteiks 
chicagiečiams progą išgirsti ta
lentus šios mokyklos pagamin
tus.

Kadangi čia lietuviai mokslei
viai yra artimai susirišę su ame
rikiečiais moksleiviais tai, dei 
žingeidesnio programo, pasikvie
tė talkon ir žymesnių amerikie
čių spėkas. Svarbesniais progra
mo pildytojais bus sekanti: 
P. II. Foger’is, piano solistas; 
W. C. Watkin’as, baritonas; P- 
lė Krasauskaitė, kontr-alto sali-

mokykla) visi lietuviai, kaip vedę, 
taip 'ir nevedę. Daug sužinosit 
iš uošvės slaptybių, kurios
šiandien nevienoj šeimynoj sle
piama. Po teatro bus koncerti
nė dalis, kurią išpildys geriau
sios spėkos lietuvių ir svetim-
tančių. Vėliaus tęsis šokiai. To
dėl visi, kurie norite linksmai 
praleisti laiką ir sveikai, ska
niai pasijuokti, bukite šiam 
vakare.

Žiūrėkit į musų apgarsini
mus. —Rengėjai.

HUEIRTA-ESĄS ARIZONOJ.
EL PASO, Texas, bal. 8. — 

Meksikos konsulo iRuizo gau
ta žinia, Meksikos sukilėlių va
das Adolfo de la IInerta esąs 
dabar Phoenixe, Arizonoj, ka
me jis vedąs derybas su Yaqui 
indijonų vadais.

GAMTA yra draugas ir priešas telefonų.
Viena iš jos jiegų, elektra, nuneša 

žmogaus balsų toli. Kita, potvyniai, torna- 
dos, audros, gali sulaikyti komunikacijų di
deliame plote su jos begaline jiega.

Kiekviena telefono viela Bell Sistemos 
yra takas žmogaus balsui. Kuomet nesu
kontroliuojamos gamtos jiegos sulaiko tų 
takų penkiolikų milijonų telefonų ir nei vie
nas šalies balsas negali praeiti.

Rezervo materijolas turi būt ant rankų, 
kad audrų sugadinimus tuojau galima butų 
pataisyti. Turi būt padėtas tam tikras fon
das, kad išlaidos pataisymo butų apmo
kėtos.

Nacionalis telefonų patarnavimas yra 
vienatinis dalykas per organizacijų kuri su
teikia visai šaliai patarnavimų, problemų 
palaikymo taipgi ir operavimo.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Polfcy • One System • Universal Service

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatom-is. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N, Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė.
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiškl pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago. III.

Comp4$n)«

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewtc* 

BANIS 
AKUiERKA

Puriu patyri riMą. 
°asekmlngai pa
tarnauju mot*- 
dms prie gimdy
to kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiurt- 
jimą.\ Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

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

Optomctrlat 
T<L Boul.vard *48 J 
48*9 8- A.blanS 
K*mvM tat

8-roa lubote

Frar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRACJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
?auly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neTif mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3262 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

HERZMAN3^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1S 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 102B W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

I
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stė; Prof. A. P. Lesinskis, kor
neto solistas; p. I. Perminąs, pia- 
nistas-solistas. Visi yra gerai iš
silavinę, su tinkamais dailės 
srityje gabumais ir yra tinka
mais sulikti pilnintelį publikos 
užsiganėdinimą.

Koncertas įvyks seredoje, ba- 
landžio-April 23 d., 1921, Milda
žio svetainėje, 2242-44 23rd PI., 
Chicago, III. Pradžia septintą 
vai. vakare. Koncertas tęsis apie 
dvi valandi, po koncerto bus šo
kiai prie puikios Valparaiso Uni
versiteto “Oreoles” muzikos pc 
vadovyste prof. A. P. Lesin- 
skio.

Valparaisiečiai žinodami Chi- 
cagos Lietuvių mėgimą dailės ir 
platumą dirvos kultūriniam dar
bui ir nusprendė duoti savo pir
mą koncertą Chicagoje tikėda
miesi nuoširdaus, parėmimo iš 
kultūringos Lietuvių visuome-1 
nes, kuris suteiktų mokslei
viams drąsos ir tolesniai dar
buotis Lietuvių tarpe.

Pelnas šio vakaro yra skiria
mas Lietuvių švietimosi reika
lams.

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ............................  Apr. 16
ROCHAMBEAU .............. April 19
PARIS ........................... . April 23
LA SAVOIE ........................ MMy 3

NEW TORE, VIGO (IBPMN). 
BORDEAITI (

Rąžykite dėl iingeidžioa apraiomoe 
kaymitėa juaą vietiniui agentui arba | 
did|j| ofiaą 19 State' Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

Ą------------------------------- ---------- ------------- ■

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

Amerikos laivais dėl greitumo saugumo ir patogumo
Jeigu manai ke
liauti į bile dalį 
Europos, pasitei
rauk pirma apie 
Suvienytų Vals
tybių Valdžios 
laivus. * ,

Expresihisi pStar 
burg’ą ir Bremen’ą,

’ą,; SouthanĄiton’ą, Cher- 
visų dalių, Europos.

Yra privatiniai kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmonių. Didelis įvai
rumas gerai virtų valgių, kurie duodami j didelius, švarius valgymo 
kambarius. Rūkymo kambariai, Moterims Salonai, plačios dėnys, 
Beno Koncertai kiekveną dienų.

KELIAUK ANT VIENO Iš ŠIŲ LAIVŲ:
S. S. LEVIATHAN S. S. GEO. WASHINGTON
S. S. PRES. HARDING S. S. AMERICA.
S. S. PRES. ROOSEVELT S’. S. RERUBLIC

Del kainų išplaukimui ir kitų informacijų pasiklauskit vietinio agento
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Ponas John W. Luth, vedėjas musų Lietuviško Skyriaus, ves Lie
tuvių Ekskursijų laivu LEVIATHAN, išplauks iš New Yorko Liepos 
5-tą j Klaipėdą per Southampton’ą. • - , • ,K

AV esi, art ne Amerikos piliečiu, bet gali važiuoti su p. Luth ir 
jis išduos jums liudymą taip, kad galėsi saugiai sugrįžti į Ameriką 
bėgy 6 menesių. Klausk savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

Matykit jus agentų apie pirkimą apmokėtos laivakortA iš Lietu
vos. Partraukit savo gimines per:

PuriTan
W ’ M ALTša&g

UNITED STATES LINES
45 BR0ADWAY, NEW YORK

110 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.
MANAGING OPERATORS FOR

UNITED STATES SHIPPING BOARD

i

NORTH 
GERMAN 

LLOYD*
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per \ 

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

C0LUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD 

100 No. La Šalie St, 
Chicago, 111.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO 
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
-■ --------------- :----------J

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

Wonderful Home Remedies 
Co. (Not Ine.) 

Mrs. Helen Schymanski, 
(Įsteigėja)

1869 N. Robey kampas 
Cortland St.

Pasitarkite su mumis — 
klauskite kitų 

Gyduolės nuo visų ligų

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

Te). Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Einame Lauk iš Biznio 
IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS KETVERGE, BAL. 10 IR TĘSIS KOL VISKAS BUS IŠPARDUOTA 
Po 18 mėty biznio ant šio kampo, mes nustojame savo lyso ir mes priversti esame 
eiti lauk iš biznio. Todėl pradedant ketvergu, balandžio 10, musų -

Viso $50,000.00 Stabo
bus išparduotas publikai, nežiūrint kiek jis kainuoja!

Visas atakas (įskaitant ir įrengimus) bus atiduotas tokiomis kainomis, kad jus nei nesitikėjote. Niekas nebus palikta. Tos rūšies 
išpardavimas reiškia didelj sutaupymą tiems, kurie pasinaudos ta .proga. Velykos ateina, suprantama, jus norėsite geriau apsi
rengti. štai yra jūsų proga nusipirkti viską kas tik jums reikalinga už pusę kainos. Apsimoka' jums atsilankyti į šį didelį išpar
davimą. Ateikite anksti — sutaupykite!

ATMINKITE - MES TAIPGI PARDUOSIME SAVO ĮRENGIMUS
7-10 pėdų prie sienų cases, tinkamos dėl rūbų, 4-8 pėdų pastatomi keisai, 6 aržuoliniai stalai, 1 seifas, 1 cash registeris, 2 deskos, 
1 skrybėlių case, 100 pėdų lentynų, dideliai heateris, veidrodžiai ir t. t.

APSIMOKĖS JUMS ATSILANKYTI j ŠĮ DIDELI IŠPAROAVIMį!
Musų atakas yra rūbai ir kiti papuošimai vyrams ir vaikinams, kaip tai: 
Siutai, overkautai, apatiniai, kaklaraiščiai, overalls, sveteriai, kalnieriai, pirštines, diržai, petnešos, garteriai, nosiniai, skrybėlės, 
kepures, kelnes, maudynių siutai išeiginiai marškiniai, darbiniai marškiniai ir t. t.

VISKAS TURI BŪTI IŠPARDUOTA!
Išpardavimas prasidės ketverge, balandžio 10, 9 valandą ryto. Iaiįja“L“vdH“i%a“į™d™v^roais

A. J. TYSL <a COMPANY
JOE. C. LAUCHISKIS, SAVININKAS 

1758 W. 47th St., N. E. kampas Wood St.

SAPDMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
j lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 7&c. už 
mažą slojikelį.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENDA

Ofiso valandos! I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, PI. J

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7i81 vakare.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso te). Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų; Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po pieš, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną,

............................ 1
Dr. Benedict Aron

Ofisas 8804 S. Kddzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del speciali* 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3302 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

>i’ ■     ..................... . ..<

Phone Boulevard 3033 ♦
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MDNKIEWICI
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted St____

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valaniai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696

COLOBTE’S

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — s« 
dantų molėta kuri 
nesubraižo dantq« 
Plaukit savo dan
tis su

Tel. Boulevard 3686 
\ 1

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

* ...y
............ ........ . ■

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4140

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Ave^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 h 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 ild 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

____
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Ketvirtadienis, Bal. 16, 1921

NAUJIENOS
The UUimbU* Daily Newa 

Sbllabed Daily, aacapt Sundayį hy
■ Lithuanian Maw« Pab. Ca.» Isc

kad yra “bankrot” ir užda
rytų savo kromelį!

Editor p. OriraitU

1789 South Halatad Street 
Chicago, IU. 

Tglephone Boosevelt 8600

Subscription Katėsi
L(X) per year in Canada.
.00 per year outaide of Chicag-
.00 per year in Chicago.

per copy.8c

Entcred aa Second Claaa Mat:** 
March 17th, 1914, at the Port Offic* 
of Chicago, III., andai the act o1 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiriar 
aekmadienius. Leidžia Naujieną Bt 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicag 
III. — Telefonas: Koosevalt 8^“'

Užsimokėjimo kainai 
Chlcagoje — paltui

Metams ____  —
Pusei metų ..... ...... —. 4.00
Trima minesiams.............. -- 2.00
Dviem minesiana —------ 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chlcagoje per neiiotojus:
Viena kopija ..........  — 8c
Savaitei-------------------     18<
Minėsiu!.........................     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje.

____________ $7.ue 
_____________8.56 
_____________ 1.75 
___ ................  1.25 
__ ..................... .75

Nesenai Illinois valstijos 
kolionijose važinėjo sų pra
kalboms vadinamųjų kairių
jų komunistų arba “apšvie- 
tiečių” agitatorius Kaspar
ka. Kitąsyk jisai kartu su 
savo vienminčiais niekinda
vo socialistus ne mažiaus, 
kaip dešinieji komunistai 
arba “centristai”. Bet šį kar
tą Kasparka daugiausia 
“tarkavo” pastaruosius, o 
socialistams net atidavė kre
ditą' — už tai, kad jie “bent 
neveidmainiauja ir nemaino 
savo principų.”

ro eigą? Jeigu Socialistų 
Partija butų reikalavusi, 
kad jos nariai ir simpatiza- 
toriai ant žut-but vartotų 
tas priemones kovai su ka
ru, tai ji butų pasiekusi tik
tai to, kad keletas šimtų ar
ba tūkstančių žmonių butų 
patekę j karo teismą ir kai 
kurie gal butų buvę sušau
dyti! O karas butų vistiek 
ėjęs savo keliu.

Partija buk prasčiaus už 
juos kovojusi prieš karą?

Butų geistina patirti, ką 
vadinamieji “kairieji komu
nistai”, mano apie reikalavi
mą reformų kapitalizmo 
tvarkoje: ar taip, kaip jie 
manė 1919 metais — ar taip, 
kaip visą laiką apie tai ma
no socialistai? Tai yra pa
matinis klausimas. "

paltu j
Metanu*---------------
Pusei metų ...___
Trima mėnesiams 

.Dviem minesiam
Vienam minėsiu!

Lietuvon Ir kitur užsieniuoae:
* (Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.
_______ X. "iHaiiii.■ I1 II 1

Nesenai “Draugą” reda
gavo kun. Bumšas, kuris pa
sižymėjo tuo, kad fanatiš
kai niekino visa, kas tik ne
priklauso jo partijai. Tas 
“pasiutęs klerikalas” (kaip 
jisai pats save vadino su pa
sididžiavimu) savo nuolati
niais • užsipuldinėjimais ant 
žmonių taip įsipyko net ka
talikų visuomenei, kad prieš j 
jį ėmė kilti protestai, ir ne
senai jisai gavo saktį.

Yra malonu pastebėti, 
kad kairieji komunistai jau 
pradeda blaiviaus žiūrėti į 
dalykus. Bet jie dar vis ne
nori ar nesugeba suprasti 
tubs skirtumus, dėl kurių so
cialistams teko persiskirti su 
socialistais. Kasparka dve- 
jetoje savo prakalbų aiški
no, jogei komunistai atsime
tę nuo socialistų dėlto, kad 
šie nekovoję (ar nepakan
kamai smarkiai kovoję) 
prieš karą. Tas, žinoma, yra 
netiesa. Pakanka nurodyt 
tiktai tą faktą, kad skilimas 
įvyko ne karo metu, bet be
veik už metų laiko po karo 
pabaigos.

Iš viso reikia pasakyti, 
kad toks būdas kovos su ka
ru, kuris reikalauja, kad vie
na kariaujančioji valstybė 
padėtų ginklus, neatsižvel
giant į tai, kaip elgiasi jos 
priešas, neišlaiko jokios 
kritikos. Rusija, po bolševi
kų vadovybe, tą būdą juk iš
mėgino, bet kas iš to išėjo? 
Nu-gi susilaukė pažeminan
čios Brest-Litovsko taikos. 
Jeigu kitos šalys paskui ne
būtų sumušę vokiečių, tai 
Rusija šiandie butų kaizerio 
provincija.

/
Tos taktikos pragaištin

gumą šiandie jau ir patys 
rusai gerai supranta, ir dėl
to jie visai nertiano padėt 
ginklus, kol kitos valstybės 
yra apsiginklavusios.

Mudu 
banką

Dabar stojo prie kunigų 
organo vairo kitas gaivalas. 
Pirmutinis žodis, kuriuo ji
sai pasveikino savo priešus 
polemiškam straipsnyje, bu
vo toks: “Strapalioja, kaip 
girtas”. Antras jo pasveiki
nimas buvo: “Loja, kaip 
šuo.” Po to sekė “gorilos”, 
“šunes”, “jaučiai”, “gyvu
liai”, “pusgyvuliai”, ir t. t.

Jeigu karo klausimas bu
tų buvęs svarbiausia skili
mo priežastis, tai skilimas 
butų įvykęs tuomet, k,ai tas 
klausimas buvo aktualus, o 
ne tuomet, kai jisai paliovė 
turėjęs praktišką reikšmę.

Be to, yra netiesa, kad ko
munistai buvę didesni karo 
priešai, negu socialistai. Ar 
yra tarp komunistų bent 
vienas labiaus pasižymėjęs i 
kovotojas prieš karą, negu 
drg. V. Debsas, Socialistų | 
Partijos pirmininkas? Ar 
nebuvo visa eilė kitų socia
listų vadų nuteisti j kalėji
mą už priešinimąsi karui? 
Ar nebuvo persekiojami so-1 
cialistų^laikraščiai už tą pa
ti “nusidėjimą”?

Vienok, nežiūrint ar gera 
ar bloga yra ta vienpusiško 
ginklų padėjimo taktika, ko
munistai neturi jokio pama
to kaltinti dėl jos nevartoji
mo socialistus, kadangi jie 
patys jos nevartojo.

Ir, kaip mes augščiaus nu
rodėme, visai,ne karo klau
simas suskaldė Socialistų 
Partiją. Ji suskilo dėlto, kad 
jos vadinamieji “kairieji” 
elementai atmetė partijos 
programą ir priėmė jo vie
toje visai kitą.

“Draugo” redaktorius dar 
nesuspėjo išskaičiuot visus 
vardus tų gyvūnų, kuriuos 
Biblijos Nojus pasiėmė į sa
vo Arką, kuomet gelbėjosi 
nuo tvano; todėl galima ma
nyt, kad jisai dar kuriam 
laikui turės medžiagos savo 
“editorialams”. Bet kai ji
sai pabaigs gyvulių litaniją 
ir galutinai pavers savo re
dakcijos vietą į tvartą, tai 

jisai tur-but eis ’ ieškoti 
“džiabo” stok-yarduose, kur 
kvapas yra toks pat, kaip ir 
jo redakcijoje.

Komunistų spauda giria
si, kad “darbininkų partija” 
Milvvaukee’je, Wis., raginu
si savo šalininkus balsuoti 
už socialistų kandidatus pe
reituose rinkimuose (bal. 1 
d.). Gal būt jie ir ragino, 
bet tai neturi jčkios prak-i 
tiškos reikšmės, kadangi 
Milwaukee’je komunistų 
kaip ir nėra. Bet jeigu ko
munistai, patys neįstengda
mi net pastatyti savo kan
didatų, yra priversti Mil-I 
vvaukee’je balsuot už socia
listus, kitose vietose balsuot 
už Farmer-Labor partiją, 
tai kokiam galui jie yra rei
kalingi, kaipo atskira “par
tija”? Geriaus prisipažintų,!

Kai kurie karštuoliai, be
je, reikalavo karo laiku, kad 
socialistai ne tik žodžiais, 
bet ir “darbais” priešintųsi 
karui, t. y. kad jie atsisaky
tų-eiti į kariuomenę, darytų 
sabotažą amunicijos dirbtu
vėse, šauktų darbininkus Į 
generalj streiką, ir t. t. So
cialistai to nedarė; bet to 
nedarė nė komunistai. Yra 
neužginčijamas faktas, kad 
visa eilė žmonių, kurie ski
limo laiku prisidėjo prie ko
munistų “partijos”, per ka
rą buvo tarnavę Dėdės Ša
mo kariuomenėje arba buvo 
kuoramiausia dirbę amuni
cijos dirbtuvėse (dirbo ir 
džiaugėsi, kad gauna dides
nes algas, negu kitų indus
trijų darbininkai!).

“Kairieji” elementai 
cialistų Partijoje 1919 
tais (t. y. jau po karo!) at
metė visus tuos socialistų 
programo punktus, kurie 
reikalauja įstatyminių re
formų, paliečiančių valsty
bės tvarką arba darbininkų 
būvio pagerinimą. “Kairia- 
šparniai” pareiškė, kad, gir
di, reikia ne “lopyti” kapi
talizmo sistemą, bet tuojaus 
ją griauti. Tas, kuris nori 
kovot už reformas (pageri
nimus) dabartinėje visuo
menės sistemoje, tas, pasak 
“kairiasparnių”, esąs socia
lizmo priešas, darbininkų 
mulkintojas, revoliucijos iš
davikas/; su tokiais žmonė
mis revoliucionieriai negalį 
bendrai veikti.

Kuomet “kairiasparniai” 
priėmė šitokį nusistatymą, 
tai, žinoma, Socialistų Par
tijai nepasiliko nieko kita 
daryt, kaip tiktai išmesti 
juos lauk.

So- 
me-

Tai tokie yra faktai. Jų 
nenori pripažint “centris
tai”, dėlto kad jie jau senai 
yra* atsižadėję tų savo “prin
cipų”, dėl kurių jie atakavo 
Socialistų Partiją 1919 me
tais. Savęs pateisinimui, 
jie šiandie skelbia visokius 
humbugus apie socialistus.

Bet jeigu Kasparka ir jo 
jau suprato,

Vilniaus gatvių 
apgavikai.

Pirmadienį, vasario 18 dieną, 
panelė M. paprašė manęs padėti 
jai iškeisti 10 dolerių, 
nuėjova į artimiausią
“Bank Mazoviecki w Warsza- 
wie, oddziąl w Wilnie” Vokiečių 
ir Didžiosios gatvių susikirti
me, prieš buvusią rotušę. Pa
klausus dolerio kurso gavome 
atsakymą, jog už dolerį moka 
devynius milionus du šimtu tū
kstančių markių. Minėtame 
banke nekeitėme norėdami pa
tirti kiek moka kituose ban- 
kuose. Vos mums per duris iš
ėjus priėjo kokios 25—30 metų 
žydelis siūlydamas iškeisti 
mums dolerius. Iš karto jis 
mums siūlė devynius milionus 
ir keturis šimtus tūkstančių. 
Aš prašiau astuonių šimtų, žy
delis atsakęs sutiksime paprašė 
eiti draug su juomi nuošalin, 
kad policininkai nepastebėtų, 
kaip mes derėsimės.

Einame, žydelis pirmiau, 
mes paskui jo sekame. Gatvėje 
tarp rotušės rūmų ir priešais 
esančio darželio prieina skar- 
malotas, balta aptrinta žiemine 
kepure visai ant akių užmauta, 
vyras, visas susitraukęs, apše
pęs, visai vargingos išvaizdos. 
Priėjęs prie manęs klausia dar
kyta rusų kaba “kur čia yra 
banko kontora?” Nurodęs “Ma- 
zovieckio” banko langus ėjau 
toliau. Bet minėtas driskius 
nuo musų atsitraukęs priėjo 
prie musų dolerių pirkiko žy
delio, kuriam pasiūlė nupirkti 
kažkokį auksinį pinigą! šis da
vė jam už jį lO.milionų markių. 
Driskius paklausęs, kur gali
ma gauti duonos atsitraukė. 
Pasirodė, kad musų pirklio esa
ma labai “gero” žmogaus, nes 
jis pirkdamas auksinį pinigą 
pelnęs 20 milionų ir pusę pelno 
žadąs atiduoti man kaipo bu

vusiam drauge prie to laimikio. 
Manau sau, ištikrųjų geras žy
delis, nors ir biržininkas.

Atėjome vartųosna Didžio
sios gatvėj namų Nr. 39. čia 
pasukę kairėn lipame trepais 
aukštyn. Tik staiga pasiveja 
mus minėtas driskius skųsda
masis, jog jį mes apgavome. Ir 
žydelis ir aš, norėdamas 10 mi
lionų pelnyti, tikrinome, jog 
užmokėję kiek reikiant. Tuomet 
jis ėmė pasakoti savo istoriją, 
kad jis pabėgęs iš Rusijos, da
bar keliaująs Latvijon, kad jis 
tarnavęs Rusijoj batiuškai 
(pravoslavų kunigui), kuris 
mirdamas palikęs jam didelį 
palikimą ir kad jis norįs jį par
duoti. žydelis paklausė ką jis 
tokio turįs. Driskius ėmė sa
kyti, kad labai brangius daik
tus — auksai ir žemčiūgus (bri- 
iantus) ir prašė peilio prapiau- 
;i siūlėms, nes esą užsiūta. Pei- 
io nė pas vieną nebuvus dris
kius šiaip taip iškrapštė iš už
ančio du
didelėmis blizgančiomis akimis. 
Visas drebėdamas iš “baimės” 
davė mums pasižiūrėti, žydelis 
klausė manęs, ar aš suprantąs 
kokie čia žiedai. Man neigia
mai atsakius žydelis pasiūlė ei
ti į juvilerių (laikrodininką) pa
arti ar tai esą tikras auksas 
ir briliantai.

Iš Nr. 39 namų karidoriaus 
ėjome visi skersai Didžiosios 
gatvės į juvilerių. žydelis su 
žiedais pirmas, aš su p-le M. 
paskui jo ir kiek toliau paskui 
sekė žiedų

Atėjome 
Nr. 52/54. 
ninko durų
lis, neva tos laikrodžių krautu
vės savininkas. Musų žydelis

dideliausiu žiedu su

Vienok kuris protingas 
žmogus šiandie pripažins, 
kad ta taktika, kurią siūlė 
socialistams karo metu kai 
kurie karštuoliai, buvo ge
ra ? Ar neaišku šiandie kiek
vienam, kad iššaukti gene-1 vienminčiai 
ralį streiką prieš karą nebu- kad Pruseika, Bimba ir kiti 
vo mažiausios vilties? Ar panašus gaivalai yra hum- 
neaišku taip pat, kad atsi- bugieriai, tai kam jie patys 
sakymas nuo kareiviavimo mėgina apeiti tiesą savo kal- 
ir sabotažas amunicijos bose apie socialistus? Kam 
dirbtuvėse negalėjo pasisek- jie prasimano nebūtus daik- 
ti ir negalėjo sutrukdyti ka-' tus apie tai, kad Socialistų

savininkas.
prie tos pat gatvės

Čia prie laiki’odi- 
stovėjo kitas žyde-

. pasiūlė jam pirkti ar bent pa
žiūrėti žiedų, šis vietoj krau
tu vėn nusivedė mus visus, be 
driskiaus, namų Nr. 52/54 var- 
tuosna ir čia dešinėj vėl ant 
trepu išsiėmęs stiklą ėmė žiū
rinėti musų žiedų.

—Kas čia yra—klausia musų 
žydelis.

—Auksas ir briliantai —at
sako Šis.

—Kiek jie verti? — klausia 
pirmasis.

—Jei parduosite ne kam ki
tam, tik man, tai pasakysiu^ 
Duokite garbės žodį, kad man 
parduosite.

—Sutinkame — atsliepė vėl 
pirmasis.

—“Slovo honoru” — šaukia 
“juvilerius” duodamas žydeliui 
ir man ranką.

—Gerai, “Slovo honoru” — 
atsakome spausdami vieni ki
tiems rankas.

—Man patys žiedai nesudaro 
didelės reikšmės, — aiškina 
“juvilerius” — bet man svarbu 
šitie brilij antai, kadangi aš tu
riu užsakymą nuo vieno dvarpo
nio padaryti brangius daiktus.

—Kiek gi verti musų žiedaį? 
—klausia nekantraudamas mu
sų žydelis.

—Penki šimtai dolerių, kaip 
dabar viskas kainuojama pa
stovia dolerių valiuta — atsakė 
“juvileris” dar kartą prašyda
mas atnešti jam parduoti žie
dus duodamas ranką ir reika
laudamas garbes žodžio, žiedus 
sutarėme atnešti tų pačių namų 
šeštan butan.

Iš didžiosios gatvės Nr. 52/54 
skersai gatvės sugrįžome atgal 
į trepus Nr. 39 namų. Beeinant 
žydelis džiugino, kad gerai už
dirbsime. Pelną dalysime pu
siau. Paklausus driskiaus kiek 
jis nori, atsakė; “Duokite man 
kiek sovietų rublių, lenkų mar
kių ir Amerikos rublių”. Žyde
lis ir p-lė M. aišino driskiui, 
kad čia sovietų ' pirligai neturi 
jokios reikšmės ir kaęl jam bus 
geriausa paimti Amerikos do
leriais arba kaip jis sakė “Ame
rikos rubliais”.

Galų gale žydelis sudygo sy 
driskiu už visą jo palikimą — 
abu žiedu 90 dolerių, žydelis 
neva krapštydamas pinigus siū
lė ir man duoti dalį pinigų. Tik 
dabar atėjo man į; galvą, kad 
čia busime apgavikų rankosna 
pakliuvę. Panelė M. užjausdama 
savo gera širdim driskiui siūlė 
kur nors taip parduoti, nes jis 
galįs daugiau gauti. Aš, nu
jausdamas čia apgavikus esant, 
pinigų nedaviau, sakydams, jog 
užmokėsiu žydeliui vienam, pas
kiau pelnu pardavę žiedus atsi
teisime.

žydelis nuėjo neva šunbiržen 
gauti pinigų. Driskius likęs 
ėmė rodytis esąs geras krikščio
nis iV nenorįs žydui parduoti 
žiedų. Jis geriau parduosiąs 
mudviem, kad ir pigesne kaina, 
kaip 90 dolerių, by tik krikščio
niui, ne žydui, pardavus. Dris
kius sutiko mums net už dešim
tį, dolerių parduoti, bet aš nu
malšinau savo godumą, nes su
pratau aiškų apgavimą. Panelė 
M. nors ir nesuprato apgavimo, 
bet nenorėjo pirkti dėl savo 
gerumo, nenorėdama taip skau
džiai “nelaimingojo” driskiaus 
apgauti. Jinai dar jam aiški
no, jog tai esą daugiau verta, 
bet aš, bijodamas kokių norint 
įvykių tiek su apgavikais tiek 
su policija, traukiau greičiau 
panelę iš to užkerėto apgavikų 
rato.

Nors daug buvau girdėjęs 
apie apgavikus, bet kol pats jų 
rankosna nebuvau pakliuvęs, 
tol netikėjau jų nepaprastu su
tarimu ir tokia gera organiza
cija. Gerai, kad man pavyko 
laiku susiprasti, nes atsiskyrus 
nuo musų “geros širdies” pirk
lio ir “nelaimingojo” driskiaus 
daugiaus juos tiek ir temato
me. (“L. R.”<)—V. Pinčiukas.

BEDARBIAMS ŠELPTI 
KOMITETAS.

Kaunas. — Lietuvos Social
demokratų Partija sudarė be
darbiams šelpti komitetą, kur 
registruojami yra neturintys 
darbo asmens. Komitetas re
gistraciją atlieka Kaune Kęs
tučio g. N. 40, b. 1 kasdien nuo 
10 iki 16 vai.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]
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BET KITAIP IR BŪTI 
I NEGALI.
i Komunistų “Laisvė” No. 72, 
savo redakciniam straipsny ve 
ką pasakė prieš ateivių varžy
mą: “Taip, bolševizmas smar- 

| kiaušiai plečiasi tarpe ateivių. 
Bet kitaip ir būti negali.” Saky
kit gerbiamieji; kitaip ir būti 
negali! Na, tai pažiūrėsim į 
gyvus faktus, kaip “bolševiz
mas smarkiausiai plečiasi”. Ne- 
užginčįjamas faktas, kad pasi
traukdami iš Socialistų Partijos 
bolševikai nusigabeno su savim 
nemažiaus 45 tūkstančių narių; 
taip patys bolševikai gyrėsi. Na, 
jei bolševizmas “smarkiausiai 
plečiasi”, tai skaitant nuo jo už
gimimo (1928 m.) iki šiandie, 
kiek gi jis priaugo? Nugi nuo 
45 tukst. iki 17 tukst.; ir ši 
skaitlinė yra ne mano prama
nyta, bet-paduota pačių bolše
vikų ir dar abejotina, ar jie ir 
tiek dar turi. O “Laisve” betgi 
sako “bolševizmas sparčiausiai 
plečiasi; bet kitaip ir būti ne
gali.”

Dabar pažvelgsim į lietuvių 
(ateivių) bolševizmo plėtimąsi. 
1918 m. Liet. Soc. Sąjungai ski
lus, kaip aukščiau nurodėm, bol
ševikai patraukė su savim žymų 
skaičių. Tuo tarpu dabar pats 
Dėdelė prakalbą sakydamas pa
sigyrė, jog turi tiktai vieną tū
kstantį narių kovotojų. Ir tai, 
kuomet tuos žodžius sakė, tai 
buvo po munšainos įtaka ir, ži
noma, tada viskas dvigubinasi. 
Bet tegul būna ir vienas tūks
tantis, tai nuo, seniau turėjusių, 
6 tūkstančių iki vienam — “iš
siplėtimas” nemažas. Jeigu n*- 
toliau tokiu “smarkumu” bolše
vizmas plėsis, tai nesunku įspė
ti už kiek laiko pasieks zero. 
Nestebėtina, kad šios šalies ka
pitalistai, posak “Laisvės”, ma
tydami bolševizmo “smarkiausi 
pdėtimasį” mato sau galą ir ima 
“staugti”. Bet kitaip ir būti 
negali.-—Igno Draugas.
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Makaronai... 
Makaronai...

(Feljetonas)

— Ką valgysi, ponuli? — 
klausia restauracijos patarnau
toja.

— Ko gero turit, panele? — 
a įklausiau aš.

— Turime labai geros veršie
nos — atsakė ji.

— Gerai, — sakau, — bet aš 
norėčiau ką nors be mėsos.

— Labai gerų makaronų tu
rime, ponuli — pasiūlė ji.

— “Makaronų”?!.... “Maka
ronų”?!-.

— Taip, makaronų — teisi
nosi ji.

— Ak! Makaronų!.... Tai yra 
“Makaronų” ?!.... “Makaro
nų”?!—

— Na, kokio eta dyvo?! Ne
jaugi nežinote, kas yrą maka
ronai ?!

— Lukterėk biskutį, panele! 
“Makaronai” man kaž-kur gir
dėti?.... Kaž-ką man primena?.— 
Kaž-kas, kaž-kur yra atsitikę 
su makaronais?....

— Keista! — dy vi josi pane
lė, — lyg nebūtų makaronų gir
dėjęs!

— Ne tame dalykas, panele, 
— teisinausi aš, — makaronai 
man kaž-ką tokio keisto prime
na?—. kaž-ką, kas turi bendro 
su vienu, man nesenai matytu 
veidu?.... Lukterėk!.... Ak, je! 
Makaronai! — Dabar atsimi
niau: Du vagonai makaronų 
skirti badaujantiems liko supil
ti į vieno žmogaus kišenę. Du 
pilni vagonai makaronų į vieno 
žmogaus kišenę!.... Ne! Tegul 
badaujantieji valgo makaro
nus!.... Atnešk man veršienos. 
, Apžvelgiau bevalgančius sve
čius ir vėl pastebėjau pirmiau

matytą veidą — veidą, kuris su
kėlė manyje tokį nelemtą žin
geidumą, tokį didelį susijudini
mą delei makaronų!

šis veidas, — galvojau sau, 
— it kalbėti kalba apie maka
ronus. Jis turi kokių tai ryšių 
su makaronais?.... Jo šešėliai, jo 
charekterius, maišyti su maka
ronais!.... Su makaronais pa
skirtais badaujantiems sušelp
ti!

Ir aš įsmeigiau akis į nutu
kusį veidą ir stengiausi atsi
minti visus jo praeities nuoti- 
kius.

Ir prieš mano akis stojosi 
vaizdas didelis, baisus ir kanki
nantis. Vienoje pusėje, pei’ tam
sius rukus matėsi minia išbadė
jusių žmonių: senelių, moterų 
ir vaikų. Jie laukia pagelbos; 
laukia ir rankas ištiesę maldau
ja ir raudoja. Kitoje pusėje/po
nai ir sotus žmonės užgirsta 
tuos meldimus ir tas raudas ir 
siunčia du vagonu makaronų, o 
tiems makaronams išdalyti pa
skiria žmogų su prieš mane sė
dinčiu veidu. Ir tas žmogus ve
ža tuos makaronus į priešingą 
pusę ir, pagalios, susipyla sau 
į kišenę. O badaujanti žmones 
raudoja, alpsta ir miršta ir pa
mažėl} nyksta iš mano akių. Ir 
pasilieka prieš mano akis dide
lė krūva makaronų: tokia dide
lė, kad užstelbia visą kitą, kas 
•uvo gero ir gražaus. Ir aš bab 

dai sušukau:
“O badaujantys žmonės!”
“O makaronai!”
“Oi tas nemalonus veidas!”

— Juozas Pupa.
1 ? rM'T ...-.......... -------------- ’ —

Įvairenybės
■■ v - ■ -

Kaip senas Jeruzalės miestas.
Amerikos prof. Alister ilgą 

laiką darė kasinėjimus palei 
Jeruzalės miestą ir mieste. Su
grįžęs Amerikon papasakoj'o 
apie savo darbus. Kasinėjant 
palei Jeruzalės miestą jam pa
vyko rasti puodų, sienų ir mu- 
jTų. Šių daiktų senumas yra 
3,000 metų pirm Kristaus. Tuo 
laiku miestas buvęs vadinamas 
“Urusalimas”. Jame gyvenusi 
jebuzitų tauta. Dovydas šį 
miestą paėmęs apie 1,000 metų 
pirm Kristaus, kur padarė žy
dų tvirtovę ir sostinę.

Katėms apinasriai.
Berlyno policija išleido įsaky

mą, kuriuo einant privalo visos 
katės būti su^apinasriais. Pa
stebėtos mieste be apin. katės 
busią šaudomos, o kačių savi
ninkai turėsią pabaudą mokėti.

Prancūzai šį vokiečių žygį 
laiko kaipo priemonę pelėms 
daugintis.

Kame yra šalčiausia?
Nesenai Amerikos meteorolo

gijos biuras paskelbė ilgametę 
savo darbų apyskaitą iš kurios 
aiškėjo šalčiausioj i vieta pa
sauly. Ji yra Rusijoje, Sibire 
šiaurėje, apie Verchojanską. 
Ten esti iki 90 laipsnių — šalčio 
(Celsijaus termometras).

Tutenchameno sakrofagas.
Pereitų metų 128 “Trimito” 

numeryje buvo plačiai aprašy
ta Tutenchameno karsto Egip
te atradimas. Tuomet susidėję 
tokios aplinkybės, kurios pri
vertė mokslininkus tolimesnius 
karste tyrinėjimus pertraukti. 
Buvo atidaryta tik keli karste 
kambariai, o svarbiausias, ku
riame buvo faraono Tutencha
meno mumija nebuvo atidary
tas. Šį kambarį atidarė šiemet, 
vasario 12 d. Kambary rasta 
kofaga~, faraonų karstas). Sar
kofagas trijų metrų ilgumo ir 
gausiai paauksuotas. Jo pa
puošimas turtingiausias iš visų 
iki šiol rastų Egipte sarkofagų. 
Tutenchameno mumija (balza
muotas faraono kūnas) įdėta 
dar į medinę žmogaus talpumo 
d©žę> kuri turi stoyylos formą. 
Stovylos galva padirbta iš gry
no aukso, o akys iš kalnų kryš- 
tolo (žėrintis akmuo). Ant gal
vos vainikas iš oleos (augalas

Olea) sakų. Dėžė apvyniota 
dviem paklodėm. Iš jų viena la
bai dailaus darbo. (“Trimitas”).
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Eilinis No. 53Balandžio 10, 1924 
k ~ " "-|=
Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apię 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. Žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III. '
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed-

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St.,

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet.Ave., Chicago, III.

•Sekretorius — A. Vilis, 2309 Powell 
Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 JS. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N. 
Hoyne Avė., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, UI.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Ar Amerika laimėjo 
karą?

Kalba drg. Markausko

kad
Nors

Ar ištikrųjų taip yra, 
Aliantai laimėjo karą? 
tiesą, kad keturi penktdalia 
viso pasaulio aukso suplaukė į 
Jungtines Valstijas, bet anaip
tol dar tas nereiškia, kad čia 
žmonės, o ypač darbininkai, jau 
to aukso turi kiek reikia.

Daugumas Amerikos žmonių 
gauna auksą iš savaitinių algų 
koncertuose. O kuomet darbo 
nėra, tai ir to konvento su auk
su nėra, negauna. Ir ar todėl 
Amerikoje sumažėjo darbai, 
kad mes laimėjome karą

Europoje darbininkai irgi ne
turi darbo, bet jau jie tenai su
prato, kad reikia pradėti smar
kiai dirbti ir tuomet galima at- 
budavoti tą baisų po karo padė
jimą. Kaip tik Europos darbi
ninkai pradėjo smarkiau dirbti, 
tuojau atsirado Amerikos rin
kose Europinio pigiai padaryto 
tavoro, tai tuomet čia darbinin
kams žymiai sumažėjo darbai. 
Ir labai natų ralis dalykas. Ame* 
rikos prekių gamintojai, gauda
mi pigesnį tavorą iš Europos, 
mažiau pradėjo pas save iš
dirbinėti.

Jeigu kapitalistai butų tikri 
patrijotai, tai jie tik galėtų pa
lengvinti šios šalies darbinin
kams^ Bet jie tokie nėra. Jie 
visuomet nori kuodaugiausiai 
sau uždirbti, o apie kitus, ypač 
darbininkus, visai nenori nei 
pamislyti. Tuo budu Amerikos 
darbininkams gali prisieiti ir 
labai nemalonių nuotokių— ga
li atsirasti vis daugiau ir dau
giau bedarbių.

Europos darbininkai dirba pi
giai, todėl gautieji iš tenai ta- 
vorai čia parduodami pigiai. 
Tai kam tuomet kapitalistai 
turės išdirbinėti čia tuos tavo
ms, kad jie gali gauti iš Euro
pos pigiau.

Išrodo, kad Amerikos darbi
ninkai turės susilyginti su Eu
ropos darbininkai. Kad išven
gus tos didelės katastrofos, tu
rėtų būti eonai tuojau daromos 
reformos, 
pagerinimo
laukti, kaip tik patys darbinin
kai turi dar labiau susiorgani
zuoti, negu dabar yra.

Arba Amerikos kapitalistai 
savo kapitalus turės įvestinti 
į Europos rinkas, kad ten dar
bininkai augščiau galėtų pakil
ti. Kuomet Europos darbinin
kai pakils augščiau, tuomet jie 
nebegalės šią šalį užpulti savo 
pigiais tavorais, tuomet čia gy
venantiems darbininkams nebus 
tokio didelio pavojaus netekti 
darbo.

O dar geriau butų, jei darbi
ninkai čionai galėtų gauti pilną 
atlyginimą už savo darbą. Jeigu 
jie tą galėtų laimėti, tai jau bu
tų didelis žingsnis pirmyn.

—Azy.

Bet tų reformų ir 
negalima iš niekur

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

(Čia paduodame ištraukas kal
bos d. Markausko, pasakytos 
Lietuvos Seime dėl S-tų inter
peliacijos. Jis yra Atstovas Lie
tuvos Seime ir Lietuvos Social
demokratų Partijos narys. 
Taipgi jis yra “Socialdemokra
to” Redaktorius ir žymus Lie
tuvos darbuotojas).

Gerbiamieji, 
interpeliacijos
reiškia kalbėti apie svarbumą 
tų klausimų, kurie liečiami toje 
interpeliacijoje, čia yra liečia
ma tas pamatas, ant kurio re
miasi ir musų nepriklausomy
bės tvarka ir musų liaudies ge
rovė.

Kalbėti dėl tos 
priimtinumą,

Ministeriu kabinetas pareiškė 
iš kalno, kad teisėtumas musų 
respublikoj bus saugojamas ir 
aš manau, kad pasakymas tų 
žodžių buvo savo rųšies vekse
lis, p^ž?.d?s, išduotas piliečiams, 
ir k; d Ministeriu Kabineto yra 
pareiga tą vekselį realizuoti, 
kiek jis buvo iškilmingai pa
skelbtas piliečiams. Deja, rei
kia konstatuot, kad ypatingai 
paskutinųjų laikų įvykiai rodo, 
kad to teisėtumo, apie kurį kal
bėjo savo dekleracijoj Ministe- 
rių Kabinetas, iki šiol nėra.

Kas gi dedasi krašte? Kraš
te, galima pasakyt, operuoja 
musų senas pažįstamas “didvy
ris Vincas” iš Tautinio biznio* 
Tas tautinis didvyris įvairiose 
vietose ir įvairiose rangose vyk
do teisėtumą ir vykdo adminis
traciją krašte. Rolė musų tau
tinio “didvyrio Vinco” yra kraš- i 
te ne juokinga, bet rolė giliai 
traginga, nes jis tyčiojasi iš tų 
klausimų, dėl kurių mes kovoja
me su savo valdžia; tyčiojasi iš 
tų teisių, kurių mes laukėme iš 
savo valdžios. Dabar mes tu
rime respubliką, turime savo 
tvarką ir mes turime reikalaut, 
kad sauvalė vis tiek, ar ji butų 
vykdoma tautinio didvyrio, ar 
ne, kad sauvalė neužsiliktų mu
sų krašte. |

Pas mus išduoda orderius su
ėmimui ne teismo organai, bet 
žvalgybos punktų viršininkai ir 
tai yra faktas. Įsakymus iš
duoda suimti piliečius dargi nuo 
vadų viršininkai ir jeigu tams
toms teko būti įvairiuose Lietu
vos kampeliuose, tamstoms la
bai dažnai teko girdėti, kad mi
licija argumentuojh į piliečių 
nepaklusnumą tuo, kad papras
tai sako: “aš tave suimsiu ir pa
sodinsiu kalėj iman”.

Pas mus, jeigu ir nėra nusi
kaltimo pėdsako, jeigu tardyto
jas butų čia pat vietoje ir galė
tų padaryti, ką jam liepia į- 
statymai, tai milicija arba žval
gyba priešingai įstatymams da
ro kratas pati, įsiverždama į bu
tą ir pati sulaužo konstitucijos 
garantijas.

Tamstoms čia buvo perskai
tytas laiškas politinių kaliniu iš 
Panevėžio kalėjimo, šitas laiš
kas yra žinomas, jis buvo gar
sintas. Ir čia, gerbiamieji, jau 
neina dalykas apie tai, kad pas 
mus nevykdoma konstitucija, 
nevykdomi paprasti įstatymai, I

bet Čia eina dalykas apie įvy
kius, kurie, kaip sakoma, šau
kiasi dangaus atmonijimo. čia 
eina dalykas apie pasityčiojimą 
iš žmogaus asmens, iš žmogaus 
teisių, čia eina dalykas apie 
žiaurius mušimus, apie inkvizi- 

1 ciją, kuri turėjo vietos vidur- 
; amžiuose. Ir aš manyčiau, kad 

Seimas, kaipo toks, negali tylo
mis praeiti pro šitą dalyką. Sei
mas turi pareikšti, kad veikia 
įstatymai.

Istorija šitų nelaimingų atsi
tikimų rodo, kad čia greičiau 
pas mus yra sistema.

Paskutiniu laiku įvairiose 
Lietuvos vietose yra daroma 
masiniai areštai ir daromos 
kratos, šitos kratos ir areštai 
pasiekė tokio laipsnio, kokio ne
buvo iki šiol, ir Seimui taip pat 
pravartu butų sužinoti, kokios 
priežastys privedė prie to, kad 
įvairiose Lietuvos vietose yra 
daromi areštai, yra daromos 
kratos. Tegu vyriausybė pasa
ko, ar yra ganėtino pamato, kad 
tos kratos ir reštai yra daromi. 

Į Antra vertus, tenka pažymė
ti, kad pas mus visgi, nęra to
kios kategorijos žmonių, kurie 
butų “vnie zakona”, kuriuos 
negintų įstatymai, ar jie butų 
vieno ar kito įsitikinimo.

Šitos priemonės mums sako 
apie tai, kad čia yra noras ko
voti ne su tam tikra srove, bet 
čia yra noras kovoti su darbi
ninkų klase, čia yra sąmoningas 
noras teroyizuoti darbininkų 
klasę, kad atimti iš jos norą or
ganizuotis, kad tokiu budu ati
duoti darbininkų klasę surišto
mis rankomis išnaudojimui. 
Prieš tokį apsireiškimą, prieš 
tokį sąmoningą darbininkų te
rorizavimą, mes pakeliame pro
testą.

Todėl visais šitais klausimais, 
kurie yra pirmos eilės reikalai, 
mes norim išgirsti valdžios pa
aiškinimų. Tokių atskirų žiau
rių pasielgimų su piliečiais, ma- i 
sinių areštų ir kratų mes žino-1 
me labai daug, beabejo jų visų 
neišvardinsim, bet į tam tikrus 
konkrečiai nurodytus klausimus 
mes norime išgirsti atsakymą. 
Manau, kad Seimą tatai artimai 
liečia, kad Seimas, kaipo aukš- 
čiusia krašto įstaiga, turętų pa
sakyti, kad tie klausimai yra 
svarbus, kad vyriausybė dėl jų 
turi aiškiai pasisakyt. (“S.JD.”)

LSS. VIII Rajono kon 
i ferencija

Pildomojo Komiteto 
Jam tatai padarius, 
tvarkymo komisija 
kad konferencijoje 
keturios kuopos su

LSS VIII Rajono konferen
cija įvyko pereitą sekmadienį, 
Naujienų name.* Konferenciją 
atidarė Rajono organizatorius 
F. Skamarakas 11:30 vai. die
ną ir paprašė F. Tverijono ir 
J. Lapaičio priimti ir sutvar
kyti kuopų atstovų mandatus. 
Laike mandatų tvarkymo pa
kviesta LSS Centro Sekretorių 
A. Žymontą pasakyti apie Są
jungos ir 
veikimą, 
mandatų 
pranešė, 
dalyvauja
10 delegatų, kurių trys konfe- 
rcncijon neatvyko. Rajono raš
tininkas pastebėjo, kad viena 
Rajono kuopa dėl nežinomų 
priežasčių neprisiuntė į konfe
renciją. nė vieno atstovo. Be 
LSS kuopų delegatų užsiregist
ravo atstovai nuo sekamų or
ganizacijų: nuo LSS Pildomo
jo Komiteto — A. Žymontas, 
nuo LlDILD — K. Valys Baro
nas, nuo Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lygos — K. Ja- 
nuševičia. /

iKonfereiiidljos tvarios vedė
ju išrinkta F. Skamarakas. Už
ėmęs savo vietą jis paprašė 
Rajono valdybos išduoti savo 
raportą. Organizatorius F. Ska
marakas savo raporte nusis
kundė delei silpno kuopų vei
kimo. Kitų socialistinių orga- 
nizącijų padedama Rajono val
dyba įkūrus socialistų propa
gandos mokyklą, kurjos moky
toju yra P. Grigaitis. Raštinin
kas Ant. Vilis pranešė, kad jis 
įvedė geresnę Rajono rekordų 
tvarkymo sistemą negu buvo 
iki šjol. Paprašius Rajono f i-

Man tinka.
Kur žydi gėlelių įvairus žiedai, 
Linguoja nuo vėjo lengvaus, 
Aš mėgstu ten būti, man tinką-labai 
Kvepėjimas darželio gražaus.

Mantinka margumas žaliosios lankos,
Kur pilna gražiausių žiedų,
Kur bitės lakioj A virš pievos minkštos,
Kad pučia vėjelis rytų. ,

Man tinka tos bangos ir ežcrs platus, 
Kur laivą linguoja ramiai, x
Kur tyrus, nedrumstas vanduo jo gilus, 
Kaip krištalas šviečia gražiai.

Man tinka dangus, kada giedrus, gražus, 
Ir saulė, kad žiba augštai,
Ir menuo, kad šviečia pro medžio lapus, 
Ir žvaigždės, kad mirga šaltai.

v.

Man tinka ir meilė, kad myli saldžiai,
Kuri nesudrumsčia ramumo širdies, , 

a O plaukia, banguoja, lyg upė, ramiai,
■ Ir siūlo mums viltį gražios ateities.

(‘‘Parinktosios Eilės”) Jovaras.
■ ■■.......... .......................... ...................... ..........

Į nansų knygų patikrinimo ko- 
I misijos raporto, ji pranešė, kad 
I Rajono ižde yra virš šimtas do
lerių. Bet dėl kai kurių truku
mų ji savo raporto galutinai 
nesutvarkius. Visi raportai pri
imti ir knygų revizijos komisi- 

I jai patarta savo darbą baigti 
iki sekamai konferencijai. -

Išduodami savo raportus 
kuopų delegatai veik visi pasi
sakė, kad jų kuopos kaip po
litikoje, taip ir įvairiose kitose 
srityse nedaug darbuojasi. Na
riais jos nei auga, nei mažėja. 
Džiuginantį raportą davė L. S. 
J. Lygos atstovas, kuris pareiš
kė, kad jų organizacija turi 
apie įjenkisdešimfs narių. Jų 
organizacija -stropiai veikianti 
sporto, dailės bei kultūros sri
tyse.

Pirmos gegužės dienos ap- 
vaikščiojimo šventę Rajonas 
nutarė laikyti kartu su Socia
listų Partija. Pirmos gegužės 
dienos šventę šįmet Partija ap
vaikščios prakalbomis, kurios 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 
1 dieną, Douglas Park Audi
torium. Prakalbos susidės iš 
įvairių tautų kalbėtojų. Bet 
Rajonas nutarė plirmos gegu

žės šventę apvaikščioti ir at
skirai nuo Socialistų Partijos, 

j Toks Rajono apvaikščiojimas 
įvyks penktadienio vakare, ge
gužės 2 dieną. Programą ir vi
są kitą teknikos darbą atliks 
Rajono valdyba.

LSS 4 kuopa raštu davė įne
šimą nedaryti šią vasarą į Jef- 
fersono girias jokių išvažiavi
mų, kadangi ta vieta paversta 
į antrą Maxwell gatvės turga
vietę. Tinkamesnei vietai su
rasti sudaryta komisija iš se
kamų delegatų: M. J. Mauricąs, 
F. Tverijonas, A. Kemėža, M. 
Krikščiūnas ir F. Skamarakas.

Nauji sumanymai ir tarimai. 
Socialistų Partijos piknike Ra
jonas nutarė įrengti lietuvių 
skyrių. Visą darbą priruoš Ra
jono valdyba. Lietuvos Social
demokratų Partijai konferenci
ja paskyrė iš savo iždo 50 do
lerių, o Vokietijas badaujan
tiems žmonėms 15 dolerių. Ap
kalbėjimui LSS organo klau
simo ir kitų svarbesniųjų or
ganizacijos reikalų nutarta su
šaukti visų Chicagos LSS kuo
pų narių draugišką pasikalbė
jimą. Tokiam mitingui laiką 
ir vietą paskirs ir jį sušauks 
Rajono valdyba.

Konferencija baigta kai 4 
vai. po pietų. Nuo savęs spau
dos komisija gali pabrėžti, kad 
pabaigoje konferencijos dau
geliu delegatų išreiškė savo ne
pasitenkinimą delei lėtos or
ganizacijos darbuotės. Kaltin
ta tai vieną įstaigą, tai kitą, 
bet kas ištikrųjų yra kaltas —, 
nieks nežino.

Sphudęs komisija:
F. Tverijonas,

J. Lapaitis.

Pažanga kabutėse

TRYS ŽMONĖS PRIGĖRĖ.
K EVANS VILILjE, Ind., bal. 8. 

—Ohio upėj apvirto motorinis 
laivelis, kuriuo buvo išvažiavę 
pasivažinėti Ray Walker su 

savo žmona Lina ir broliu And
riu. Visi trys prigėrė.

Turbut daugelis musų skaity
tojų yra girdėję “Tautos Pa
žangos” arba žemdirbių parti
jos vardą. Bet beabejo ne vi
siems yra žinomi tos partijos 
siekiniai. Pasistengsime pri
minti. ,

Toji partija arba, teisingiau 
pasakius, tam tikra grupė žmo
nių, yra žinoma ne tiek savo 
darbais (pąskutiniu laiku), kiek 
smarkiais žodžiais ir keliamu 
dideliu triukšmu. Jeigu nė t^ 
triukšmas, • apie ją niekas nė 
nežinotų. Plačiuose gyventojų 
sluoksniuose ji neturi pasitikėt 
j imą ką parodė treji Seimo, rin-' 
kimai. Bet ji delei to nesustoja 
karingo ūpo, pučia kovos trimi
tą ir reiškia didelių pretenzijų 
atsisėsti valdžioje.

Noras paimti į rankas val
džios vairą galų gale supranta
mas. Kiekviena politinė partija 
tam ir yra, kad paėmus valdžią. 
Bet visas klausimas tame, ko
kiais keliais eidama “Pažanga” 
mano valdžios pasiekti. Demo
kratinės partijos, partijos masi
nės žino tiktai vieną kelią—pla
čiųjų minių pasitikėjimą. Tas 
kelias ‘^Pažangai” lieka užda
ras. Kokiais gi keliais ji mano 
eiti?

“Pažangos” laikraščiai įvairių 
vardų ne kartą neigiamai yra 
pasisaksę apie demokratinį val
dymo būdą. Tai reiškia, kad 
demokratizmo kelias jai yra 
svetimas. Bet pasilieka kitas 
kelias — pervartos ir diktatūros 
kelias.

Tačiau ir toji kabinetinė par
tija supranta, kad kabinete “re
voliucijos” nepadarysi. Todėl 
reikia duoti obalsius, kurie bu
tų suprantami platesnei publi
kai. Tuos obalsius “Pažanga” 
stengiasi surasti tautos reikalų 
gynime. Nuo to laiko, kai “Pa
žangos” žmonės liaudies valia 
liko atblokšti nuo valdžios, jie 
įsivaizdavo viepi tik turį iš
minties akmenėlį ir tik jie Lie
tuvos Išgelbėj imą paslaptį žiną: 
visi kiti arba kvailiai arba iš
davikai, bet laiminga butų Lie
tuva, jeigu ji savo priešaky tu
rėtų tokius vyrus, kaip Smeto
nai, Voldemarai, Didžiuliai ir 
Maželiai.

Kai kas galėtų pamatyti, 
kad tai ištikrųjų naujos Ameri
kos Kolumbai, j eigų jie nebūtų 
musų seni pažįstami. O pažįs
tame mes juos iš tų laikų, kuo
met ir p. Smetona ir p. Volde
maras buvo valdžioje. P. Sme
tona neliko pirmuoju Uracho 
tarnu tik todėl, kad jo kombi
naciją sugriovė Rusijos Vokie
tijos revoliucija. Bet jis buvo 
“Valstybės Tarybos” pirminįn- 
kų, o p. Voldemaras- 
j u ministeriu ir mes 
kad tuodu vyrai stebuklų nepa
darė. Lietuvos nepriklausomy
bė sukurta musų liaudies pasi
ryžimu, bet ne atskirų asmenų 
nuopelnais. “Pažangos” žmo
nės pasižymėjo daugiąusia tuo, 
kad iš pat pradžių musų nepri
klausomo gyvenimo jię stengė
si įdėti į to gyvenimo formas 
reąkcijos turinį.

pirmuo- 
žinome,

Musų politiniame gyvenime 
“Pažanga” stovi kraštutiniai de
šiniajame šone. Ji atstovauja 
stambiųjų žemvaldžių reika
lams. Ir jeigu musų dvarinin
kai dar nepripažino tuo tarpu 
dvarininkus skiria tautinės len
kų tradicijos. Bet nėra abejo
nės, kad laikui bėgant tos rųšies 
“pažangininkams” bus nesunku 
susigiedoti. (“S. D.”.)

Reikėtų. atspausdinti tam 
atatinkamy laiškų

Draugai chicagiečiąi suorga-į 
nizavo Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Rėmėjų Fondą, ku
ris bus po LSS. Pildomojo ko
miteto priežiūra. Darbas yra 
geras ir praktiškas, siekiantis 
suorganizuot (nuolatinius so
cialdemokratų prietelius ir, ži
noma, kad kiekvienas socialde
mokratų draugas pasistengs 
būt to fondo nariu kas su -5.00, 
kas su -1.00, kas su 25c ir tam 
panašiai. Tokių rėmėjų, bo- 
abejonės, rastųsi, gal ir nemar 
žai, jeigu bus surasta būdas 
tiems prieteliams dalyką išaiš
kinti.

; Socialisty Partijoj
r» . __________

Visoj šalyj Socialistų Partija 
pradeda smarkiai atsibudavoti. 
Colorados valstijoj atsinaujino 
penkioliką kuopų. Ten yra ga
bus organizatorius d. Kennedy. 
Jie turi pastatę toje valstijoje 
visus reikalingus Socialistų 
Partijos kandidatus.

Tenai greit bus suorganizuo
ta ir County organizacija. Drau
gas Gilbert rašo į Nacionalų 
Socialistų Partijos Ofisą:

“Jus gal nusistebėsi t, kad aš 
negreit atsakau į jūsų laišką. 
Leiskite map pasiaiškinti. Per 
trejus metus aš buvau gydo
mas nuo paralyžio. Per tą lai
ką, laike trijų mėnesių, vos tik 
galėjau pavąikščioti... betipas- 
kutiniu laiku aš pradėjau pasi
taisyti labai gerai. r

Mano nuomone, tai reikėtų, 
kad to fondo komitetas pasi
stengtų parašyt ir atspausdint 
tam atatinkamų dalykų aiški
nančių laiškų, kur butų plačiai 
išaiškintas socialdemokratų rė
mimo naudingumas ir duodant 
suprast, jog asmuo yra kviečia
mas prisidėt prie rėmėjų. Pas- 
kiaus reikėtų atspausdint tam 
atatinkamos įstojimo kortelėls, 
kur žmogus galėtų pasirašyt sa
vąjį vardą pavardę, antrašą, 
kiek pasižada mokėt, kokiais 
tarpais norėtų mokėt, tai yra 
ar į metus sykį, ar į pusmetį 
ar į pusmetį ar į mėnesį arba 
į tam tikrą periodą.

Tokias korteles ir laiškus pa
siųsti visoms LSS kuopoms ir 
žinomiems asmenims. LSS kuo
pos turėtų išrinkti po vieną na
rį, kuris eitų kaipo to darbo 
tvarkytoj as-sekretorius. Tas
sekretorius ant vietos gyvenda
mas tinkamiausia pažįsta vie
tinius žmones, tad nužiūrėjęs 
Socialdemokratams prijaučianti* 
žmogų pasiųstų jam tą laišką 
su įstojimo kortele, žmogus 
gavęs tokį laišką, ir jeigu daly
kui pritars, išpildys ir blanką 
sugrąžins tam sekretoriui. O 
tas, žinoma, turėtų tą ypatą pa
matyt sykis nuo sykio, t. y. taip 
jankiai, kaip aplikantas. prisi
žada mokėti savą duoklę, nu
ėjus iškolektuot, pakvituot ir 
t.t. Tokiu budu mes pasiek
tum ir tuos nerangius žmones, 
taip tai biznierius, profesiona- 
us ir kitus labai užsiėmusius 

žmones. Tokie žmonės tankiai 
socialdemokratus nori paremt, 
bet neturi progos lankytis į vie
šus parengimus, prakalbas, mi
tingus ir. tam panašius susirin- 
timus. O ypatingai dabartiniu 
aiku, tai ir labai mažai randa
si, kurie butų rangus prie su
sirinkimų lankymo.

Antra, tai mes dabar netu
rim tiek daug darbuotojų, kad 
;ie matytųsi su žmonėmis ir 
aiškįptų to rėmimo naudą. Mat, 
; au nėra taip lengva prieit prie 
žmogaus ir prašyt pinigų, nors 
ir geriausiam tikslui. Kuomet 
jus nusiųsta tam atatinkamas 
aiškas, tai ir gavėjas perskai

tęs pagalvos ir kuomet liuosu. 
noru pasižadės, kad ir 10c į 
mėnesį, tai tuo ir kolektoriui 
bepigu nueit pas pasižadėjusį 
ir primint apie pažadus.

Tokiu budu tok gal ir pajėg- 
sim tą taip prakilnų darbą at
likt, o ypatingai jau dabar, kuo
met vasara artinasi. Komiteto 
nariai turėtų apsvarstyti.

* P. B. Balčikonis.

• Aš malonėčiau, kad ir vėl ga
lėčiau taip kovoti, kaip pirma... 
Aš jau labai pasiilgau to garbin
go socialistinio veikimo ir pasi
ilgau gerų savo draugų. Aš žiū
rėsiu, kad tas musų darbas eitų 
ir vėl visu smarkumu. Aš ga
vau Socialist World ir kaip aš jį 
myliu. Aš labai norėčiau nepa
sitraukti nuo to veikimo, kol ne
matysiu išsiliuosavusius darbi
ninkus iš tos alginės vergijos”.

Gerai sekasi.
Jugo-Slavų socialistų Federa

cijai labai gerai sekasi. Nuo 
naujų metų iki kovo. 22, 1924 
jau susiorganizavo 8 naujos 
kuopos. Vasario 21 dieną jie 
savo federacijos turėjo suvažia
vimą, kuriame dalyvavo 40 dele
gatų iš visų dalių . Jungtinių 
Valstijų.

Jų organizacija stropiai ren
giasi prie Socialistų Partijos 
konvencijos, kuri atsibus Cleve- 
lande liepos 6 dieną.

Reikėtų ir mums apie tai pa
galvoti. Netik pagalvoti, bet ir 
pradėtis veikti toje linkinėje.

Drg. George R. Kirkpatrick
Drg. G. R. Kirpatrick užims 

vietą literatūros departamente 
Socialistų Nacinoliame Ofise 
nuo balandžio 14 dienos. Visi 
socialistai labai džiaugiasi ir 
sveikina d. Kirpatricką, kad jis 
užėmė tokią atsakomingą ir 
svarbią vietą. Taipgi sveikina 
Socialistų Nacionalinį Ofisą, 
Rad jie mokėjo parinkti taip tin
kamą ir atsakantį žmogų kaip 
d. Kirkpatrick.

Neužilgo Socialistų Partija 
pradės labai didelę literatūros 
kampaniją, kaip tik užims vietą 
d. Kirpatrick. '

Iš Lietuvos Socialdemo- 
kraty Partijos gyvenimo
Aleksotas (Kauno priemies

tis). 1920 metais čia buvo įsi
kūrusi L. S.-D. P. organizacija 
ir turėjo apie 120 narių, bet dėl 
vairių priežasčių ta organizaci
ja buvo beveik iškrikusi, š. m. 
vasario mėn. vietos darbininkų 
inisiatyva buvo sušauktas bu
vusių org. E.^iių susirinkimas 
aptarti klausimui dėl atgaivini
mo Aleksoto organizacijos. Ne
suradus. tinkamo buto susirinki
mas įvyko neskaitlingas. Susi
rinkime išrinktas laikinasis 
k-tas, kuriam buvo pavesta 
organizuoti platesnį Aleksoto 
darbininkų susirinkimą tam pa
čiam tikslui. Kovo 8 d. tas su
sirinkimas įvyko. Dalyvavo 
virš 50 darbininkų. Susirinki
me išrinktas nuolatinis organi
zacijos komitetas, naujai per
registruota nariai ir aptarta 
kiti Partiją liečiantieji klausi
mai.' Senų narių įsiregistravo 
15 ir naujai įstojo 21. čia pat 
sumokėta nario įstojimais mo
kestis ir apie 10 draugų užsi
sakė “Socialdemokratą”. Toknlu 
budu Aleksoto organizacija vėl 
stojo į socihlistinį darbą.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3 

1 i • ' •
Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

REDAKTORIUS AREŠTUOTA.

Kaunas. — “Musų Minties” 
redaktorius šiomis dienomis 
areštuotas už neužsimokejimą* 
karo komendanto uždėtos pa
baudos. 2
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T aigi Dabar Nuo Balandžio 13 T orėsime ir 
Sekmos Dienos Naujienas Kurios Vadinsis

NEDĖLIOS NAUJIENOS
Hitljuanian Bimbai’ Jlclus

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

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų daliu. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo- 
kingu serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bėkitės.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsniu, editorialu, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

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

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

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpu suprantamu straips
niu iš įvairiu mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugu veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius. ,

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

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet geru straipsniu 
apie higieną ir li^as. šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuviu daktarai.

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

b

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

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

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

Vieniems Metams

Gerbiamieji: —
Meldžiu siųsti man Nedalios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderį:

Vardas ir Pavardė

Adresas

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

"TBU Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon .......... 4........... 3.50

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

Čia indedu kaipo mokesti už metus $3.00 money orderi:

Vardas ir Pavardė

Adresas

i
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Bijūnėlio Draugija

Didelis Rusu Koncertas

■i

■ j
ūi * '

M
■i

Ivan Dneproff, tenoras.
Ateinantį penktadienį, bal. 11 

dieną, Orchestra Hali bus dide
lis rusų koncertas, kuriame 
dalyvaus Ivan Stešenko, Chica- 
go didžiosios operos basas; 
Ivan Dneproff, garsus tenoras; 
Mima Isaeva, sopranas; taipjau 
didelis 100 balsų choras ir 
mandalinų orkestrą. Koncertas 
duodamas , po direkcija Jack 
Pfeffer.

Nuo kairės į dešinę iš viršaus. Pirmoji eilė: Aldona Gal kiutė, Alfreda Semaškiutė, 
Ona švažiutė, Birute Briedžiutė, VVallace Meliauskas, Martini švažiutė, Valerija Genaičiute, 
Valerija Chepukiute, Victoria Danilevičiūtė. Antroji eilė: Ona Leoniutę, Petrus Brazis, Ma
ria Šliauteriutė, Aldona Genaičiute, Albertas Briedis, Juozas Spetila, Adelia Mickiute. Tre
čioji eilė: Elena Milakniutė, Liudvise Kulikauskiutė, Florence Korsokiutė, Juozas Ambro-
zaitis, Suzanna Viliutė, Kristina švažiutė, Juozas Harmonas, Vincent Makeviče, Albina Am- 
brozaičiutė. Ketivrta eilė: Andrew Naikelis, Vitautas Syvus, Albertas Nocius, Betrnadas 
Makeviče, Raimundas Mickus, Bruno Radžus, Stanislova Nacis,.Aldona Miller. Penkta eilė: 
Ona Valiute, Stanislova Žiliūtė, Juozafina Srumskiutė, Aldona Valiūtė, Juozafina Petraus- 
kiutė, Elena Struipiulė. šešta eilė: Vitautos Makeviče, Antania Buncekiute, Jųlia Milakniutė, 
Tedeušas Striupas.

šio Bijūnėlio draugijėlės vakaras įvyksta nedėlioj, balandžio 13 d., Meldažio svetainėj.

Naujienų Ekskursijos

Adv. Mulkso žmonos mo 
tina vakar užmušta 

gatvekario

Požėlos ristynės Cicero] 
traukia ir chicagiečius
Cicero Benas po vadovyste 

Jono Barčo šiandien miklina sa
vo triubas besirengiant pasitikti 
su muzika K. Požėla, kada jis 
pėtnyčioB vakaro išeis susirem
ti su italų druotuoliu ristiku 
Mignani Liuosybės svetainėje, 
Cidero mieste.

li. O.

Vakar apie 4:30 vai. po^ piet 
automobiliuje lapo užmušta 
Magdalena Karpavičienė, moti
na Margaretos Karpavičiūtės 
Mulksienės, advokato 
Mulkso žmonos.

Automobilius tapo sutriuš- 
, kintas prie California ir Ar- 
* cher gatvių, kada į JfįVaziavo 

visu smarkumu gatvekaris.
Visa Karpavičių šeimyna 

liko dideliame nuliudime.
Nabašninkė Karpavičienė

vo 50 metų amžiaus ir buvo dar 
pilna stiprumo.

pa-

bu-

Nusišovė dentistas.
George Kilburn, 40 metų, 

4316 Greenwood Avė. vakar 
naktį nusišovė. Jis buvo sužeis
tas ir jau keletą kartų bandė 
nusišauti, bet tik dabar pavyko.

Keturi banditai apiplėšė aptieką
E. W. Jaworskis aptiekus sa

vininkas 2300 So. Whipple Avė. 
liko apiplėštas ant $75 ir pabė
go.

Italų risfikas Mignani kas
dien sunkiai mankštinasi, idant 
galėtų atsilaikyti prieš lietuvių 
.geležinio žmpgauj, f skaudžius 
smūgius ir prieš jo nėsvietiŠKą 
vikrumą.

šitose pat ristynėse Ciceroj 
apart vakar paminėtų ristikų 
risis iki pergalės lietuvių ‘ nau
jas ristikas Glazauskas su lat
vių ristiku Silke. Tai busią ris
tynės ant žūt ar būt.

Kas žino J. Linową sako, kad 
;ai busiąs labai kietas priešas 
Karoliui Sarpaliui. Jų susirėmi
mas neabejotinai bus visierps 
labai ir labai žingeidus.

Daugelis chicagiečių kaip gir
dėti rengiasi pėtnyčioj į Cicero.

Ą. Ripkevičius.

A. Ripkevičius bus Nau
jienų Ekskursijos palydovu

Lietuvių Rateliuose

Gamta Pilnoj skaistybėj 
Žemaičio paveiksluose

Paveikslai tylinti,
Paveikslai kalbanti,
Grožės ir dailės vei 1c Šilui.

kurios melsvas vanduo driekiar 
si toli, toli ir susijungia su de
besynus.

| Buvau pats ant Birutės kal
no: mačiau tą kryžių, tas pušis 
'— jurę.. Tai^ buvo senai. Dabar 
Ivėl pamačiau — tas pats, tas 
'pats!
I Štai vėl Gintarų Kraštas: gej- 
’svas, švarus smiltynas; mergi
nos rengiasi maudytis — be 
“bathing suits”, be nipko... žai
džia su jomis jūrės bangos, tai 
prieina arti prie krašto, tai nu
bėga tolyn. Gal jos gėdisi, kad 
mergaitės “bathing suito” netu
ri?... Nėra čia nė policijantų, nė 
moralybės departamento atsto
vų ir niekas neprotestuoja prieš 
mergaičių žaismę su bangomis. 
Toliaus žmonės gintarus renka; 
dar toliaus Birutės Kalnas.

čia Palangos bažnyčia: nei 
didelių namų, nei šventoriaus, 
nei karčiamų, nei klebonijos — 
tik puiki, ždlia giraitė, o už tos 
giraitės bažnyčios bokštas aug- 
štai, augštai iškilęs kyšo. Me
džiai, kalnelis, takelis ir viskas 
—o kiek daug tatai pasako!...

Aš ne katalikas, o jei turė
čiau išgalės, tai tą bažnyčią pa
sikabinčiau savo “bedieviškam” 
kambaryje ir laikyčiau kaipo 
šventenybę.

Potam “Keistas Rytas”. Ak, 
ištikrųjų keistas! Jame aiškiai 
matyt Lietuva. Lietuvos bakū
žės. laukai; kalneliai; pakalnės; 
medžiai: ąžuolai, klevai, jova
rai, pušys ir kitu (neturėjau lai
ko įsižiūrėti kokie). Saul^ 
jau augštokai pakilusi, bet Lie
tuvoj tamsu—liudnu... Ta saulė 
Lietuvai 
šviečia?! 
biauriais 
laiko! Iš
kų!... Toliaus Lietuvos raitelis 
su durklu ii- skydu ; Eini, 

čių veisles žirgu atjoja, 
didelis susirėmimas!.. 
nuvys tą vištą nuo saulės 
—neturėjau laiko visko 
tyt, bet manau kad
saulė ims šviesti Lietuvai. Visi 
juodi .šešėliai pranyks nuo 
tuvos laukų ir iš Lietuvos 
miečių bakužių!

O Yellowstone
niai! čia jie visi sukrauti. Ne- 
.re^ia nė,frflflfofęmin# p, yažiuotir 
nei vargo vargti — Yellowstone 
Parkas matosi su visotnis savo 
misterijomis ir gražybėmis.

Norint tiksliai aprašyti kiek
vieną paveikslą reikėtų parašyti 
ilgą straipsnelį ir tas straipsne
lis butų žingeidus kožnam skai
tytojui. Bet, kad tuo tarpu to 
negalima padaryti, tai patariu 
visiems apsilankyti parodoje, 
kol ji dar tęsis ir pamatyt.

Paveikslų tėvas ir tyėrėja.
Pažįstu žemaitį, rodos nuo 

1908 metų, kad jis lankėsi Chi- 
cagoje ir “Aušros” draugijai 
paskaitą apie dailę laikė. Jis 
tąsyk vadinosi Žmuidzinavičius. 
Jis, tąsyk neatfodė įstabus, ot 
tąip sau, kaip ir kiekvienas 
žmogus.

Peržvelgus jo paveikslus, jis 
mano vaidintuvėje pakitėjo: ta
po didelis, daug reiškiantis, 
daug pasakantis — genijus. 
Taip, žemaitis genijus!

Gaila, kad seniau jo tokiu 
nepažinau!

Taip, žemaitis genijus; arba 
aš užžavėtas ir lygsvaros nete
kęs žmogutis. >— J. šmotelis.

BRIGHTON PARK. Kas gal ži
not kas bus 12 d. April Meldažio 
svetainėj. Reikia* visiems • matyt 
“Eksproprijatorius”, kur tik klausy
tis, tai visi tik kalba ir rengiasi būti 
nes ten jaunimo daugiausiai bus.

W. S.

VISOS MOTERYS 
KURIOS DIRBA

nešviečia! Kodėl ne- 
Ak, štai višta savo 
sparnais uždengusi ją 
kur ta višta? — Len-

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

Turi žinoti kaip tos darbi
ninkės yra padaromos sti
priomis ir sveikomis su 

pagelba Lydia * E.
Pinkham’s Vegeta- 

ble Compound.

Nubaustas už maišymą kalbos. 
John Osland, 1015 E. 75 Str. 

nubaustas $25 už nederamą el
gimosi. Jį apskundė ponia Bur- 
da, jo kaiminka, kam Osland 
ateidamas girtas į jos krautuvė 
lę ir kalbėdavęs švediškai; 
keikdavęs angliškai.

o

Kalėjiman už dalinimą plakatų.
Tomas Clark, 1237 Miller s|. 

rinkimų dieną pradėjo dalyt 
plakatus balsavimo vietoje, o 
kai rinkimų klarkas norėjo jį 
sulaikyt, jis išsitraukė revolve
rį, už tai liko nubaustas 30 die
nų į pataisos namus ir $50 pini
gais.

Lietuviai linkę prie divoi> 
su, sako adv. Gugis

Pereitą sekmadienį daug žin
geidžių informacijų apie divor- 
sus ir apie lietuvių palinkimą 
ieškoti divorsų papasakojo 
Mokslo Draugų paskaitoje ad
vokatas Kazimieras Gugis. Tai 
buvo pirmutinė musty advokato 
paskaita Mokslo Draugams ir 
todėl susirinkusieji klausėsi su 
ypatingu atsidpjimu. Divorsų 
teisė Illinoig valstijoj ypatin
gai aiškiai buvo advokato Gugio 
išdėstyta.

Adv. Kl. Jurgelionis po K. 
Gugio paskaitos davė keletą pa
aiškinimų iš divorso istorijos ir 
urodė kitus šiandien svarsto

mus budus šeimynos ir vienpa-

Su rengiama Naujienų eks
kursija Lietuvon važiuoti apsiė
mė geiiausias, labiausia patyręs 
Naujienų ekskursijų palydovas 
Antanas Ripkevičius.

Tai yra linksma naujiena vi
siems kas tik važiuoja su Nau
jienų ekskursija. Nes tas yra 
tikra gvarantija tikro aprūpini
mo ir tikros apsaugos kelionėje. 
A. Ripkevičius ym patyręs ke
liautojas, jis jau daugelį sykių 
perplaukė okeaną ten ir atgal, 
kožną sykį veždamas 
bųrius Naujienų 
skyriaus pasažierių. 
žiuoti 
nuo 
North 
vo su
keliauti po jo vadovyste yra ne 
tik saugu, bet ir smagu.

J Naujienų ekskursija šį sykį 
stapterės Londone, idant apžiu
rėjus tą didžiausią svieto mies
tą, o paskui trauks tiesiai į 
Klaipėdą. , ■ ■ ,

didelius 
laivakorčių 
Jam va- 

į Lietuvą, tai taip kaip
aštuoniliktos gatvės į 
Sidę. Visi kas tik važia- 
Ripkevičium žino, kad

Uždarė darbininką ir pavogė 
pinigus.

Abrahomas Zis 1945 Crystal 
str., dirbantis Public Oil stoty* 
pranešė Maxwell policijos nuo
vadom kad ginkluoti plėšikąi tystės apsaugai, 
uždarė jį į prausyklą o patys 
paėmė iš registerio $110 pabėgo Mokslo Draugų paskaitoje 

jau antru syk skambino pianu 
daug žadanti jaunutė pianistė 
p-lė Eugenija Grušaitė.

Sekamą sekmadienį paskaita

Gregier mokinių streikas 
pasibaigė. ’’

Bernard Well streiko va
vas įsakė mokiniams grįžti mo- bus iš Psychologijos srities su 
kyklon, nes esą blogas 
vesti kovą prieš viešą 
Mokyklos vedėja Miss 
pasilieka prie darbo.

dalykas ypatingu nurodymu vėliausių, 
įstaigą.

Tobin
tyrinėjimų psychologijos srityj 
Prelegentas bus K. Augustina 
vičius. *. ' ■ ' „

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

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

' Antradieny buvau žemaičio 
paveikslų parodoje. Tai buvo di
delio pasigėrėjimo, malonių įs
pūdžių diena.^TŽi įiuyo paroda, 
kokių labai mažai teesti.

Apie tą parodą jau buvo ne
mažai rašyta gaila> kad taip 
silpnai, taip paviršutiniškai.. 
Nejaugi ji neužgavo širdies 
musų rašytojams ar nesukėlė 
upp^. Apie šią P|irtįd<i yrą Ąau^ 
daug kas pasakyti!

Paroda abelnti žvilgsniu.
Tuoj įėjus pafodon jauti koki 

tai šiltą malonumą. Malonus 
šeimininkių priėmimas, drau
gingumas ; dideli šviesus keluri 
kambariai, kurių sienos apka
bintos paveikslais; žali papar
čiai, palmos; židinčios, kvepian
čios žolės ir gėlės, užkarto pri
riša lankytoją prie savęs ir da
ro nepaprastai malonų įspūdį.

Paveikslai.
Ak, paveikslai ...

• Reikia būt pačiam 
nors bent tos šakos žinovu, kad 
kritikuot genijaus kurinius.

Aš nesu nė genijus, nė žino 
vas, ale taip sau žmogus, kaip 
ir visi. Gal pas matie yra dau
giau jausmo, gal perdaug jo — 
nežinau, tai aš ir nesiimu kriti
kuoti paveikslų, o tik savo jaus
mą ir įspūdžius išreikšti. Jei 
mano pastabos apie paveikslus 
butų neteisingos, perdėtos ar 
nedadėtos tai, meldžiu atleisti.

žemaičio paveikslai kalba. 
Jiems nereikia* didelės interpre
tacijos. Jie patys pasako ką jie 
reiškia ir ką atvaizduoja.

Jie tyli... Jie yra niekas dau
giau kaip skiautė audeklo ap
tepta su įvairių spalvų maliava. 
Bet jie žiuri į tave ir tyli. Juos 
gali skaityti kaip ir knygą. Juos 
gąli suprasti kaip poeziją, kaip 
pasaką, kaip istoriją ar fantazi
ją.

Juose gali matyt gamtą, jos 
grožę; įvairius pasaulio kraš
tus; meilę, liūdesį, džiaugsmą ii 
kovą. Iš jų gali išskaityt geo
logiją, biologiją ir istoriją.

Tai yra paveikslai, kurie kal
ba, kurie tyli, kurie pasiduoda 
išaiškinti, suprasti ir atjausti.' 

. štai Birutės kalnas: ant kai-j 
no pušys, didelės ir mažos; že
maitiškas kryžius, tai yra toks* 
stulpas su stogeliu, po kurio 
šventasis kiūto ir žvirbliai ai1 
špokai vaikučius auklėja. Po 
pušimis žmonės tėmija jurę,

žemai- 

Bus
Ar jis 
ar ne? 
išskai-

nuvys ir

Parko

genijų,

Lie
kai-

regi-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Kurię norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
•rengiatės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo, 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gir 
miino metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės..

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm p*bpngti visus do
kumentus.
'<---- — “

Zahl, N. Dakota. — “Aš buvau 
nervuota ir silpna ir neturėjau regu-

liariškumų. Aš 
teipgi turėjau tan
kiai skausmus. Aš 
sirgau per septynis 
metus ir galų gale 
mano nervai visai 
suiro ir turėjau 
operaciją. Aš esu 
dresių ir skrybėlių 
siuvėja ir moteris 
prie kurios aš dir
bu pasakė man 

------------- -------- - apie Lydia E.Pink- 
ham’s Vegetable Compound. Aš da
bar vartojau juos ir jie padarė mane 
sveika ir galiu dirbti savo darbą vėl 
išnąujo. Aš net pagelbėjau savo ser
gančiai. kaiminkai, galit matyti kokia 
aš esu stipri. AŠ labai vertinu jūsų 
gyduoles ir jus galite suvartoti mano 
laišką, jei matysite kad jis tinka. Aš 
labai noriu, kad jos pagelbėtų ir ki
toms moterims”. — Mrs. Ole Nord- 
lein, Rox 2B, Zahl, North Dakpta.

Daugiau kaip 121,000 moterų iki 
šiol yra atsakiusios j musų klausimą, 
“Ar jus gavote pagelbą vartojant 
Lydi# E. Pinkham’s Vegetable Com
pound?”
< ^98 nuošimčiai iš tų atsakymų yra, 

Tas reiškia, kad 98 iš kiekvieno 
100 moterų kurios vartoja tą gyduo
lę nuo ligų dėl kurių ji yra rekomen
duojama, gauna pagelbą nuo jų. Par
davimui pas visus aptiekorius.

9.

au-
ir

gi

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jeį skaitant ųkys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimu, jei turi akiu 
uždegimą, Jei: skaitant ar siuvant akis 
skauda ^tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
1333 So. UalsUd St., Chicago, UI.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
NedBliorrJs nuo 10 ilrt J

Magdalena Karpavičienė.
Dideliame nuliudime pra
nešame musų giminėms ir 
draugams apie mirtį musų 
mylimos motinos <Magda- 
lenos Karpavičienės. 
Nabašninkė sutiko nelai
mingą mirtį balandžio 
dieną 4:30 v. po piet, 
da gatvekarys sudaužė 
tomobilių, kuriame ji 
žiavo, prie Califomia

• Archer gatvių.
Laukiame, kad musų
minės ir draugai bus ma
lonus suteikti musų na- 
bašninkei motinai pasku
tinį patarnavimą atsilan
kę į laidotuves. Nabašnin- 
kės kūnas randasi adresu 
2828 W. 38 Place. Apie 

laidotuves bus pranešta
vėliaus. t>,J
Pasiliekame dideliame nu
liudime
Jurgis Karpavičius, na- 
bašninkes vyras, sūnus: . •
Aleksandras,
Juozapas,
Antanas

Dukterys: Jozefina, Ona 
ir Margareta(Mrs Mulks)

Dr. J. Jakubauskas
■ v •

Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
JOS budo — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tol. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Ąve.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

VINCENTAS PANKAUSKAS

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNO“ SVEIKATA.

AirjtTseptlšI^js MosiTs

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja I. J. Zolp, tel. Baulevard 5203

g

SEVERAS

VaH^diąas qUo ipežĮi, išberin) 
ir ŲioŲy odiąės ii jos*

KAINA 50c

l^ldlisŲie pds aplTe

di

1

W. F. SEVERĄ CD.
CECAR RAPIDS. IOWA '

Persiskyrė su šiuom pasau
liu 9 vai. ryto Cook County li- 
gonbutyj po ilgos ligos, balan
džio 9 dieng, 1924 m.

Iš Lietuvos paėjo Kvėdarnos 
parapijos, Kuliškių kaimo, am
žiaus 47 m., pragyvenęs Ame
rikoj 25 metus. Paliko nuku
kusius Amerikoj brolj Vladislo
vą ir du pusbroliai, o Lietuvoj 
brolis ir dvi seseris. Laidotu
ves atsibus subatoj, balandžio 
12, 8:30 iš ryto, iš namų 4430 
So. Hermitage Avė. į Šv. Kry
žiaus bažnyčią, o po pamaldų 
į Šv. Kazimiero kapiencs.

Meldžiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse. '• >... . »

'' Nuliūdę
Brolis ir pusbroliai.

, C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vąl. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Roosevclt 8135
Rez». Tel. Brunsvrick 4887

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, j jaučias su
stingęs, nervuotis ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių. z

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo 11- 
R-

privatiikų gydymui kambarių 
čia atėję gauna

geriausj Ameriko-

jišką b< Gydy
mo. Did.lLi skai
čius žmot»\ a«ry- 
domų kasdieni pei 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausj medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį ištesėti 

nereika <

VADARYKIT GYVENIMĄ VERTU 
GYVENTI.

Nevaikščiokit aplinkui besijausda- 
mi nuvargę, be energijos ir stiprumo, 
todėl, kad jūsų inkstai neveikia gerai. 
Vartokite FOLEY PILĖS, diuretlc 
stimuliantas nuo inkstų, suteiks jūsų 
inkstams gerą, veikimą, prašalina ne
reikalingas dalis ir suteiks inkstams< 
ųormalį veikimą.ųormalį veikimą. “Jūsų FOLEY 
PILĖS yra vienatines gyduolės ku
rios suteikė man daug gero”, rašo 

Ind.
rios suteikė man daug gero”, 
Samuel Brehner, Ąlcksandria, 
Parduodamos visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, Jll.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

kį mokestį guli kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimai dykai, 
žinokite apie save tiest. Visižka pa

slaptis yra’užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, < 
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroę St. 
Crilly Buildįng. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto. ' ' 
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki £ 

vai. Vakare. Nedėlioj r.un 
10 vai. ryto iki t vai 
ną. PanedėlyJ, dereVJf b 
oubatoje nūn 10 vai. ryte 
iki 8 vai. yakare.
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Lietuvių Rateliuose Iš Lietuvos Konsulato PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKy PARDAVIMUI PARDAVIMU! NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 7-to pusi.)

Iš visų kampu
Kas buvo ir kas yra.

Užsidarė didele lietuviška 
“Ice Cre-am” krautuvė, 3146 S. 
Halsted St. Pirmiaus ją laikė 
p. Krukonienė pusiau su kita 
moteria. Krukonienė, esą, par
davus. Dabar jau šios krautu
vės langai išmozoti ir durys 
užrakintos. Prie durų prilipin
ta užrašas: “This place ir olose 
under Recerve Hands.

Wms. Niek.”

Lietuvos Konsulatas Chica
goj paieško šių asmenų Ameri
koj:

Juozo ir Prano Kasparavičių 
—ieško Ona Kasparavičaitė iš 
Kauno.

Jono Ezerskio, gyvenusio Au
rora, Iii. — ieško kapitonas 
Juozas Ezerskis iš Radviliškio 
Geležinkelių Batalijono .

Zacharie Novikoff — ieško 
Leon Novikoff, 8-rue Voliere, 
Belgium.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto šaukia visup 
lietuvius namų savininkus į ekstrą 
susirinkimą, kuris įvyks penktadieny, 
balandžio 11 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Tas su
sirinkimas, šaukiamas tikslu apsiginti 
nuo, juodukų, kurie jau pradeda ap- 
fgyventi musų lietuvių didžiausią ko
loniją — Bridgeportą. Taigi kvie

čiami yrą visi lietuviai namų savinin
kai atsilankyti į šį susirinkimą, be 
skirtumo, kurie priguli prie šios or
ganizacijos, ar nepriguli, kviečiami 
visi atsilankyti. — Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

VYRU
REIKIA barbeno pirmos 

sos.
Atsišaukit tuojau.

916 W. 59 St. .
Tel. Wentworth 6017

1 REIKALINGAS atsakai 
jaunas ar vidutinio amžiaus 
berys. Darbas vakarais ir si 
tomis. Martin Bliu jus

5857 So. Kedzie Avė.

♦

Aušros knygynas, 3210 So. 
Halsted St., savo kostunie- 
riams padarė “surprizą.” iki 
1 d. gegužės jie galės pirkti 
$40 vertės knygų už $20. Daug 
knygų atpiginta ir naujų įsi
gyta. Jau jie turi puikią kny
gą “žinynas,
laujamo Orakulo 
knygos 
pigau. Žodyną 
net 3 doleriais 
kad sapninykų 
300 orderių, 
spausdinti. Bus
vasarą kai kam. Jie laukia šio 
sapnininko, nes bus su daugy
be paveikslų.

Kas žino apie čia ieškomus 
asmenis maloniai prašomi pra
nešti Lietuvos Konsulatui, 608 
S. Dearbom Street, Chicago, 
III.

JIEŠKAU pažįstamų savo parapi- 
jonų Mateušo Pratapo Eržvilko 
Butaičių kaimo, Tauragės apsk. 
dėjau kad tai gyvena ant ūkės 
nois valstijoj.

Atsišaukite
J. TOLIŠIUS, 

3328 So. Emerald Avė.

vai
Gir- 
Illi-

REIKALINGAS žmogus di 
ti ant ūkio. Darbas nuolatii 
ir gera vieta.

Kreipkitės:
930 W. 33 St. 2 lubos front

Pranešimai
ĮVAIRUS SKELBIMAI

PAGRAŽINAM NAMUS

REIKIA pirmarankio bekerio, 
ris moka 
kėksus. 
Ateikite 
jau.

kepti juodą, baltą duoną 
Darbas visada. Gera alj 

pasirengę darban ti

1637 W. 13 Avė 
Gary, Ind.

taip labai reika
le t. p. Tos 

parduodama doleriu 
gauti 
Sako,

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

galima
pigiau.

jau turi suvirs 
Juos baigiama 
darbo per visą

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka
1789 S. Halsted St.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

RAKANDAI

Ka- 
kad

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, huo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos,

DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 
BARGENAS

Turi būt parduota tuojau vėliai 
styliaus parloro setas, valgomo fa 
bario setas, 3 miegamo kambario 
tai, karpetai, pastatoma liampa, 
veikslai ir dvigubų springsų fc 
grafas su rekordais, viską sykiu 
dalimis už pirmą įmokėjimą. G 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

♦ ♦ 
♦

Žmonės taip pamylėjo 
rolį Požėlą, jog jie nori, 
butų kuodaugiausia apie jį ra
šyta Naujienose. Ką jis dabar 
veikia: ar sveikas, ar 
nors ristis? Esą, visi 
noti ar jis apgalės tą 
ną’ čempioną Joną
Jie sako neduosią niekam jo 
paguldyti. Bridgeportiečiai no
rėtų jį sutikti kur nors Bridge
porte.

eis kada 
nori ži- 

“akurat- 
Meyerį?

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi porinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išneSiojimą laikraščių pa- I ilmėMjimai^'Vreiua “patari
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam naidmas 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- 
bą priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

RESTAURANO rakandai par 
siduoda pigiai, geležinis pečius, 
Hoffmano vandens šildytojas 
gazo stalas ir taip toliau.

5631/2 W. Madison Str.
■ ............. Į Ii,,.- , ,i ...............................■

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Miller

AUTOMOBILIAI

♦ ♦ 
*

Daugelis kalba, kad seno
vės žmonės buvo sveikesni ir 
stipresni dėl to, kad jie gyveno 
gamtiškai: miegojo ant Išliko 
ir t. p. Bridgeporte (3345 So. 
Morgan St.) randasi tokia 
kuopelė žmonių. Juos vadina
ma čigonais. Jų durys visuo
met atidarytos, langai išdau
žyti, tai šviežio oro yra užtek
tinai. Jie lovų neturi: guli ant 
grindų ir lengvai apsikloję. Gu
la kur kam papuola, 
čiausi
įspėja ateitį. Vyrai turi dide
lį automobilių, tik nėra kam 
numazgoti. Darbo turi daug; 
kartais neturi laiko nė namo 
parvažiuoti. Darbas yra jų biz
nis. Gyvena gamtiškai ir visi 
sveiki. —B.

“*Maky-
galva yra moteris: ji

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

pos. Kam jie priklauso, tegu' 
nueina j vyriausi j j pašt$ 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio | 
kur padėta iškaba “Advertiseė 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi* 
tno.

501
502
504
505
507
510
515
519
520
526
527
536
538
541
542
543
547
549
551
552
562
563
571
573
580
582
583
584
585
586
588
594
598
604
611
618

Antanauois Alaksandra 
Aleknis Adolp 
Allelunas Jonas 
Baužas Jonas • 
Balsevičius Antanas 
Benis M 
Ciapas Mikola* 
Dobrovalskytei E 
Dombravskas Antanas 
Garzulis Josipah 
Gediminas Jonas 
Indrenlis Juosas 
Janasatene Bessi 
Janusis Povilas 
Jurgilos Jonas 
Jwaskievicius Anton 
Kavoliunas Antonas 
Kriscunas William 
Krusinskui Povilni 
Kuraskis Adolsas 
Miknis John 
Mladisu Martin 
Nielinauskas Nikolas 
Paulauckienė Bronislava 
Piovilaicui Petras 
Ptasinski Aleksander 
Pranckeviciui Juocui 
Puckorius Paul 
Pukenis Justinas 2 
Rakui Teklei 
Raptis Elias 
Sejanas Frinka 
Šimkų Antonu 
Szimaitis Frak 
Wiczu Villimo 
Žilius Juzupas

Didelį puikų vakarą, su perstatymu 
operėtės “Birutė”, koncertu ir šokiais 
rengia North Sides Vaikų Draugia 
Bijūnėlis, sekmadieny, Balandžio 13 
d., M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
PI. Pradžia 7 vai. vak. širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš puikiausių vakarų, 
kur galėsit linksmai laiką praleisti.

— Bijūnėlis.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

MES turime kelis naujus 19- 
23 m. karus. Parduosime su nu
leidimu $250. Tie karai yra pa 
daryti didžiausių išdirbysčių 
Su dastatyitmi kaina pigiau ne
gu $810. Pilnai apsaugoti nau
jo karo garantija. Naujienoj 
Box 472

Operetė “Birutė” stato Bijūnėlis, 
nedalioj, balandžio 13 d., Meldažio 
svet. — Komitetas.

“Pabaigtuves”, dviveiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Lietusių Socialistų Apšvietos Kiiu- 
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 11 dieną, 8 vai. 
vakare 816 W. 31 St. Rayrnond Cha- 
pel Institute. Lekcijos tema, “Ku 
Klux Klanas” ir “Amerikos darbinin
kų klasė”. Tai yra labai žingeidi 
tema; tą lekciją skaitys Lygietis 
Draugas Budris. Todėl kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlingai atsi
lankyti. įžanga veltui.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos narių dornel. — Nu
tarta ketvergo vakare atlankyti že
maičio parodą. Norintys važiuoti at
vykite j Naujienas prieš 8 vai. vak., 
arba kam.' nebūtų patogu, važiuokite 
tiesiai j parodos vietą. Žemaitis tą 
vakarą duos pranešimą apie meną.

— Komitetas.

Keistučio Dramos Skyriaus repeti
cija veikalo “Keistutis” įvyks ket
virtadienį, bal. 10, 7:80 v. v., pas M. 
Kasparaitį. Lošėjai pasiėmę veikalo 
roles susirinkite laiku. — J. J. A.

Dramatiško Ratelio susirinkimas, 
bus ketvirtadienį, bal. 10, 8 v. v. Mel
dažio svetainėj. Visi nariai malonė
kite susirinkti laiku.

Valdyba.

Extra — pabaigtuvių dainų repeti
cija įvyks ketvirtadienį, bal. 10 d. 
Liuosybės salėj, 7:30 v. vak. Visi 
dainininkai susirinkite laiku.

— Pirmyn Choro Valdyba.

Bridgeport. -^- Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvy]cs nedėlioj, balandžio 18 d. 1 vai. 
po pietų, Mark White Sąuare svet. 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Raštininkas.

Brighton Park. — Liet. Meno Gru
pės artistų generalė ir paskutinė 
praktika farso “Eksproprijatorius” 
įvyksta penktadieny, bal. 11 d., Mc* 
kinley Park svet., kaip 7:30 vai. 
sharp. Visi dalyviai pribukite į lai
ką, nes šeštadieny, bal. 12 d. turime 
lošti Meldažio svet. — Režisierius.

Požėlos rietynių tikietai parsiduoda 
Liuosybės svetaines namo restaurane, 
Ciceroj ir Naujienų ofise.

Teatrališkas Kliubas Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą šiandien, 
bal. 10 d. Malonėkit susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU partnerio prie bučernes 

biznio, su visais įrengimais ir tro- 
kas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetiiptaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne
praleiskit geros progos, atsišauki!.

65 W. 103 St., 
Roseland, Iii.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA 4 ar 5 ruimai, 

geistina, kad butų maudynės, elek
tra ir arti gatvekarių. Kas turi to
kius kambarius, meldžiu pranešti.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

No. 97

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Gera mo
kestis. Darbas ant visados. Mažų 
vaikų nėra.

Atsišaukite
! MRS. A. DAUNORAS

125 So. 13th Avė., Maywood, III. 
Maywood 2482

REIKIA patyrusių salės Ja- 
dies į materijolų ir siutų krau
tuvę.
OSSEY BROS. DEPT. STORE, 

1325 oS. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkampų. Ge
ros darbo apystovos, gera mo
kestis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Turi 
suprasti gaminimą valgių ir abelną 
užlaikymą namų švarumą. Darbas 
ant -rtsados. Gera mokestis, valgis 
ir kambarys. Atsišaukit greitai.

OREMUS DRUG CO.
8318 So. Halsted St.

REIKIA JAUNOS MERGI
NOS OFISO DARBUI.

ATSIŠAUKIE:.

3608 So. Halsted Str.
Chicago, III.

REIKIA moterų pardavinėto- 
. ų, turi būt senesnės negu 16 m, 
Abelna mastinių tavorų krautu
vė. Atsišaukite. J. Mautner 

3793 Archer Avenue.

PARDAVIMUI
AR NORI geib biznio — yes! Tą 

pasiskubink -ir laimėsi nūsipirkęs di 
dėlę ir gejrų gt®sejųę ąž $1000. Pi
giau negu .vertą/^rba pirmįaus galė
jai nusipirkti. Viela apgyventa lie
tuvių ir kitų tarltų.

6002 $o. State St., • 
Enfclewood.

«.J ... ii'iH.l.ibiill !!■< !pi iy 4.H I ■(» ■ r

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomus mašinas 
dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witchfes 
751 W. 31 St. Tel, Boul. 5914

PARSIDUODA BUčERNfi,

lietuviškoj-lenkiškoj apylinkėj. Pui
kiai išdirbtas biznis, pajamų apie 
$700—$800 savaitėj. .
nvai. Randasi i
Geras įvestinimas tam kuris t 
biznį išmano. Parsiduoda už “cash 
arba mainais ant namo.

Kreipkitės pas
EDW. W. BAKSZEWICZ

3301 So. Halsted St., 
Telefonas: Bąulevard 6775

pajamų apie 
‘ Nauji įrengi- 

Randasi apie 58 ir Halsted. 
įvestinimas tam kuris tokį

•• 1

■............................. ........ Į Į. ........................  III ■■ .1

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, biznis išdirptas per 20 metų 
nešantis didelį pelną, nes nėra kon
kurencijos. Vieta randasi gražiau
sioj miesto dalyje, netoli Jackson 
Parko. Ruimai f^yvenimui.

Kreipkitės
1418 E. 58th St. •

. Tel. Fairfox 2610

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
čemė, tirštai apgyventa vieta 
lietuviais, lenkais ir kitoms tau
toms. Savininkas išvažiuoja ant 
farmų ir parduos pijpai.

8466 Vincennee Avė.

/

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
Ice Creamo, notions ir minkštų ge- L 

j- rimų parloras, su 1 augšto mūriniu 
namu. Krautuvė ir 4 gyvenimui 
kambariai. Gera vieta, netoli lietu
vių ir lenkų bažnyčios.

2734 W. 43rcl St.

PARDAVIMUI grosernė irk 
^ bučernė, su namu ar be na-L 
r mo. L

Atsišaukite i'
5358 So. Robey St.

h PARDAVIMUI bučernė ir 
j, grosernė. Parduosiu pigiau ne

gu man kainuoja iš priežasties 
ligos. Nauji įrengimai, geroje

5. vietoje. 623 W. 69 St.

i- PARDAVIMUI grosernė ir 
u bučernė. Pardavimo priežastis, 
>- našlė. Biznis ant kampo. Par

duosiu pigiai. |
4235 So. Kedzie Avė. !

PARDAVIMUI bučernė iri 
grosernė, su vieno tono troku. 
Gera vieta pelnui. Mažai yra iš- ! 

o laidų. Išmokėjimais arba mai- i 
u nais. ‘

3213 S. Parnell Avė. 
’ ____ h* h
a JEI KAM reikalinga užsidėti ci

garų krautuvė, tai labai pigiai par- : 
duosiu už pusę kainos cigarų keisą 1 ’’ 
ir senini su lentinoms.

. Atsišaukit greitai.
STRAVINSKAS f

704 W. 31 St. ‘
- ■ . _______________ L_____ S—- ' 1;

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
mokyklos daigtų ir visokių smulkme- 

. nų. Krautuvė, Agentai nesikreipkit, I 
parduosiu pigiai. Priežastis patir- Į Į

šit ant vietos. i
Kreipkitės 1

3518 So. Wallacc St. p
4 11
PARSIDU1DA geras bįzrus, kam j 

reikalingas Gazalino šteišinas pilnai « 
įrengtas, su 2 lotais. Parduosiu . 

. arba mainysiu ant mažos farmos, ne- 4 
_ toli Chicagos. Turiu du biznius, ne-1 

galiu laikyti. r
■ Atsišaukite >
9 1436 Sc. Halsted St.

Chicago, III. L
——' '.....      —.... . ■' ■ ' ■ ■ I L« 1 r________ f 

PARSIDUODA grosernė ir.bučer-p 
nė, cąsh JHzpis. Galima pirkti su 1 
namu, f Vieta apgyventą visokių |

1 tautų. 'Atūžaukite | f
10758 Indiana Avė., 1 i

Roseland. p
_ ... t
PARSIDUODA barbemė 3 Į6 

kėdžių, gera Vieta lietuviui, 5|p 
metų lysas. ®

Matykite- - t *
808 W. 85 St. tel. fclvd. 1908 £ 

. .i........ ...... .... . ..________P
PARDAVIMŪI grosernė su n 

sausa mėsa. Biznis geras, gerai b 
išdirbtas. Vienas rūmas del gy- k 
venimo. Randa pigi ilgas lysas. r’ 
Apgyventa lietuviais ir lenkais. 5 
Turi būt parduea. 945 W. 38 St £

PARDAVIMUI Ice CreamL 
parlor. Išdirbta vieta, ir šiaip 
visokių smulkmenų parsiduoda 1n 
Nupirkit pigiai. Kreipkitės. j

3238 Sb. Auburn Avė. |

PARSIDUODA restaurantafc'Į
MARY KULBOKAS *

Priežastis — nesveikata. !
6389 So. Central Avė. fa

Clearing, III. |K

PARSIDUODA Restaurants 
gera išdirbta biznio vieta. Geras J 
padėjimas pigi renda. Turiu pai-Į 
duoti, nes turiu kitą biznį.

714 W. Van Burėm Str. Į i( 
Į______ '___________ Į Ir

PARDAVIMUI grosernė, su 
imu arba be namo, be agento. 
Atsišaukite

3709 So. Halsted Str. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI Lunchrulilmis, 
minkštais gėrymais, gera vie 
tarpe didelių dirbtuvių. Par

osiu pigiai.
;sišaukit. 1358 W. 22-nd St.

EXTRA
Pardavimui bučernė, grosernė ir 
aulkmenų krautuvė Brigthton Par- 
!, visų tautų apgyventa, cash biz- 
s. Keturi ruimai pagyvenimui, 
audynė ir 3 karų garadžius $50.00 
ndos. Parduosiu pigiai.

4354 S. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
•osernė su visais parankamais, 
okas, pigi renda; nepraleiskit 
s progos. Priežastį patirsit 
etos.
Atsišaukit

10236 So. Michigan Avė.
Roseland, III

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški nftmai pardavimui 

0239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, francuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės i 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Yra 
ge- 
ant

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

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

NAMAI-2EME
DABAR užbaigti ir galima gyven- 

i 5 kambarių bungalovv 5428 W. 
II St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
1420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 blo
gai nuo Western Electric Co. Lo- 
ai 60x125, viskas moderniškai įtai
kyta. Kaina tiktai $7300, išmokėji- 
nais, $1000 pinigais, kitus po $65 

mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
. Petru, Real Estate, 1443 W. 18th 

>t. Tel. Canal 0806. v

TAIPGI — 3730 Parnell Avė. — 
I augštų mūrinis namas, 2 fintai, 
mina tiktai $3400, išmokėjimais, 
1700 pinigais,' kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Del infonna- 
ijų kreipkitės prie Frank J. Pet- 
•u, Real Estate, 1443 W. 18 St., 
Del. Canal 0806.

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

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

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ir 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

TAIPGI — 3808 Wallace St., pul
tus 6 kambarių namps, moderniškai 
taisytas, kaina tiktai $4200, išnio- 
;ėjiinais, $800 pinigais, kitus ma- 
;ais mėnesiniais išmokėjimais.

UŽ $3650 nupirksite namą prie 
427 W. 16 St., G kambarių .atneša 
mėnesį daugiau kaip $60. Parduo

ta už $1000 pinigais, o kitus pagal 
»askirtą laiką.

$25 pinigais ir po $5 į mėnesį 
njpirksite % akro lotą in Lyons, 
ik 3 blokai į pietus nuo Ogden 
įve. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
daines upės, prie Forest Preserve, 
;aina tiktai $600. Del platesnių in- 
ormacijų kreipkitės prie Frank J. 
’etru, Real Estate, 1443 W. 18 St. 
i’elephone Canal 08,06.

JEI TAMSTA turi mažą ar 
didelį namą arba lotą ir nori 
mainyt, meldžiu atsišaukti prie 
musų. Musų Real Estate sky
rius suteiks Tamstai geriausią 
ir skubiausią patarnavimą.

UNIVERSAL STATE BANK 
REAL ESTATE DEPT.

3252 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 0700

PARDAVIMUI mūrinis namas 2jų 
flatų 5—6 ruimų. Trimingas kieto 
medžio, elektros šviesa, maudynės ir 
kiti tinkami įtaisymai. 
600. -----
galiu

PARDAVIMUI grošemfi ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite c 
1148 Jefferson St.

— .Į. ■ I I... ——   -f R

PARDAVIMUI bučeraė ir 
grosernė sena vieta ir išdirptUs 
biznis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
821 W. 34 St.

---------- 1 " •' ......... .

PARDAVIMUI buGeraS ir 
grosernė, sena vieta ir biznis 
dirptas. Nupirksit pigiai. PfiO", 
žastis turiu du bizniu.

D. ŠIDLAUSKAS 
3210 Wallace St;

PARDAVIMUI nauji mūriniai 
lamai budavojanii ir užbaigti po 6 
r 6 kambarius, darbas ir paran- 
;umai pagal vėliausios mados; vie- 
a lietuviams gerai žinoma, tarpe 
5 ir 66 Rockwell ir Talman avė.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas,
4 ir 4 kambarius, maudynės, 

lektra, namas gerame stovy; kai- 
a tik $8500. <
MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 

o 5 ir 5 kambarius, beveik nam 
is; randas Brighton Park.
BEVEIK naujas 4 pagyvenimų 

amas Brighton Parke.
2 PAGYVENIMŲ po 6 ir 6 kam- 

arius, medinis namas ant Con- 
rit, gerame stovy ir lotas šule 
iščiąs.
2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
ir 6 kambarių, su mažai pinigų 

alima pirkti, randasi Brighton 
'arke. K

Atvažiuokit ir pamatykit šituos 
isus namus, o mes parduosim 
lai ar mainysim ant mažesnių 
iu ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

pi
li a-

BRIGHTON PARK BARGENAI 
Pardavimui mūrinis namas 5 ir 6 
tmbarių. Apie 9 metų senumo, 
ainą $8,700, įmokėti $2.000.
Pardavimui mūrinis namas 2 po 5 
imbarius. Apie 1% metų senumo, 
eina $11,500.
Pardavimui mūrinis namas 3 po 4 
imbarius. Kaina $12,000.
Pardavimui mūrinis namas 1-5 ir 2 

» 4 kambarius. Apie 3 metų senu- 
o. Kaina $12,500.
Pardavimui mūrinis namas 2 po 4 
imbarius, su geru beizmentu ir auk
as dėl drabužių džiovinimo.
i metų senumo. Kaina 
ešti tik $2,000. Priimam 
tipo įmokėjimą. 
Pardavimui kampinis muro

Apie 
$8,500. 
ir lotą

PARDAVIMUI grosernė, se- ___________
na iataiim narduosiu Su namu D P® 6 kambarius, Storas ir garadžius na įstaiga, parduosiu su namu del dv karų Apie 2 metų senu 
arba skyrium vįeną krautuvę mo. Kama $16,000.
arba mainvsiu I PARDAVIMUI medinis namas 5 ii

rr/YKTtSvc’ 1 $ kambarių, šiltu vandeniu apšildo-
> TONtyib imas. Kaina $7,500. įmokėti $2,500.

3600-3602 S, Califomia Are. Pardavimui mūrinis namas 2 po G 
. . I kambarius, .fumace apšildomas, ran-

I dasi ant Elizabeth ir Garfield BĮ. prie 
įhas ir be-1 pat Sh’erman Parko. Kaina $12,800.

Pardavimui naujas mūrinis bunga- 
Kaina

namas

—...... . ..... . ..... -.--'y.........7...
PĄRDAVĮMM reątautai ________________ ___

kernė. Galima uždirbti pinigų kuris Į Pardavimui naujas mūrinis 
mokės vesti htanį atsakančiai. Par-ho 5 kambarių ir garadžius. 
davimo prieeaąĮtis, liga. Skefsai ke-1 $8,800.
lio nue t. .<£ I Pardavimui naujas mūrinis bunga-

lo 6 kambarių, šiltu vandeniu šildo
mas, randasi Marųuette Manor. Kai
na .$10,500.

Pardavimui medinis 6 kambarių na
mas, karštu vandeniu apšildomas r 
kartu 6 lotai. Kaina $6,500.

Taipgi turime ir daugiaus geru na 
mų, todėl kurie norit pirkti malonė
kit atsilankyti pas mus i

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

E. LA VWF, 
p. O. Bex 88,

CW, UI.
""—II |r|1 ■■ ... . I*!"1*'

GROJIKMŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklif? pianas, benčius, 

cabinet ir 109 muzikos rolelių. Ati
duosiu už $125. Garantuotas.

Atsišaukite
3824 Marshfield Avė.

• ---- 1 floer
*r

T AJERŲ it volsanairing Hapa par
davimui, . geroje vietoje. Vartotų 
tajera bitais. Priežastis partnerių 
nesutikinaaS pordueria už haraen^ už 
pinigus pirkėjams arba paimsiu į 
partnerius.

1605 8. Wrtbash Avė 
CaluMtt 1671

2 FLATŲ MŪRINIS, PIGIAI 
Lotas S7*/4xl25, netoli 63, 4-5 kam
barių, fumace ir pečium šildomas, 
pleisteriuotas skiepas ir lubos, mo
derniškas, pinigais $2500, išmokėji
mais.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 68 St.

Kaina $12,- 
Pinrco morgičio $6000 ir antro 
duoti .

5520 S. Elizabeth St. 
(Pirmos lubos) 

Tel. Normai 0173

PARDAVIMUI per savinin
ką, 4 flatų, 1 krautuvė, 2 karų 
garadžius, 1 blokas į rytus nuo 
Ashland Avė. S. Wronski, 

1515 W. 63-rd Str.

BUNGALOW. Turiu parduoti sa
vo modernišką, 6 kambarių bungalovv 
Marųuette Manor, tile vana, pasta
tytas in tub, su grindimis attic, stik
liniai porčiai, aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu šildomas, gražioje vie
toje, vidutinė kaina.

6017 So. Francisco Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų, po 4 kambarius su vi
sais naujais įtaisymais. Kaina 
$8,500, randasi Brighton Parke.

Naujas mūrinis namas ant 4 pagy
venimų po 4-3 kambarius, 
naujais įtaisymais, randasi 
Sides. Kaina $17,500.

Telefonuokite savininkui 
9 vai. vakare.

Englevvopd 8187

su visais 
ant South

nuo 4 iki

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas, 2 karų mūrinis garad- 
džius ir grosernė. Gera vieta deliai 
biznio. Parsiduoda viskas už $5,800. 
Nepraleiskit geros progos.

3150 So. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 9265

PARSIDUODA 4 flatų liaujas mū
rinis namas šiltu vandeniu šildomas, 
ant 64 ir Cambell Avė. tiktai reikia 
įnešti $4000. Greitu pardavimu ren- 
da j metus $3120, 2502 W. 69th St. 
arba 3000 Pershing Roaa.

Kepublic 5705

PARSIDUODA ūkė už pigiausią 
kainą, 251 akras su gerais budinkais 
ir gyvuliais ir padargais, tik už 28 
dolerius už akrą.

Atsišaukite ant adreso: 
FRANK BOGDAUSKY, 

Savininkas, 
Necedah, Wis., Box 28.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

. . ..


