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Socialistas Stauning 
Danijos premjeras

Del imigracijos suvaržymo Imigracijos bilus senate

Graikijos žmonės nubal
savo respubliką

Rumunija paskelbė išimtiną 
padėtį Besarabijoj

šiandie įvyks galutinas įstaty
mo priėmimas. Japonija 
gadino savo reikalą.

Sovietai piktinas Frau 
euzais
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Rūsy-Angly konferencija Sukilimas Turkestane 
prasidėjo didėja

pa-

bal.

ru- 
emi-

Nauja Socialistą Valdžia 
Danijoj

Senam kabinetui irezignavus, 
naujai valdžiai sudaryti pa
kviesta socialistų vadas Stau- 
ningas.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
14.— Danija turi jau socialis
tinę valdžią. Socialistai praeito 
šeštadienio rinkimais laimėję 
penkiasdešimt penkias vietas 
patapo stipriausia Danijos par
lamente partija. Tiesa, jie dar 
neturi absoliučios didžiumos, 

teks skaitytis kiek su libe-

I Graikijos žmonės patvirtino 
krašto Seimo rezoliuciją, pri
imtą .šių metų kovo menesio 
25 dieną, kuria jis paskelbė 
nuvertimą ir panaikinimą 
Gluksburgų dinastijos ir įstei
gimą Graikų respublikos. 
Laikraščiai skelbia, kad busiąs 
paskelbtas karo stovis. Tur 
būt tam, kad išlaikius tvarką, 
jeigu kušliaus šalininkai ban
dytų nerf.rnuma kelti. •7 C V
Laikinuoju prezidentu busiąs 

Kunduriotis

WASHINGTON, D. C., bal. 
14.— Atstovų rūmų priimtuoju 
praeit^} šeštadienį įstatymu 
imigracijai suvr^žytii, ateivybū 
iš Europos sumažinama pusiau. 
Be to, įsileidžiama proporcingai 
daugiau ateivių iš Europos šiau
rės ir vakarų kraštų, ir mažiau 
iš pietų ir rytų kraštų.

Šitokio rezultato atstovų 
mai pasiekė, pakeisdami
grantų kvotų bazę nuo dabarti
nio 3 nuoš. gyvenusių Ameri
koj atskirų tautų ateivių 1910 
metais, į 2 nuoš. gyvenusių 
1890 metais.

Senato komisija savo projek
te proponuoja įleisti 2 nuoš. gy
venusių Amerikoj ateivių 1910 
metais.

štai palyginamoji lentele, pa
rodanti, koks kurių skaičius 
dabar įsileidžiama, kiek butų 
įsileidžiama einant Johnsono 
bilium ir kiek einant senato 
komisijos projektu:

Atst.
rūmų

104
117

1,090 
609 
100

Poincare’o protestą de] Kije
vo bylos čičerinas atsako ašt
ria nota.

pirmininkas 
kurie

MASKVA, bal. 14. — Sovie
tų valdžia pasiuntė Francijai 
aštrią notą dėl jos maišymus 
Kijevo bylon, kur teisiami ta
riamieji sąmokslininkai prieš 
sovietų valdžią. Mat kelios die
nos atgal Francijos premjeras 
Pcincarė viešai protestavo prieš 
tą bylą, įžiūrėdamas joje bol
ševikų kerštą Rusų mokslo 
žmonėms.

Sovietų užsienio reikalų ko
misaras čičerinas grieštais žo
džiais į tai atsako:

“Sovietų valdžia su pasipik
tinimu atmeta Francijos val
džios bandymą maišytis ton

Tai yra priešinga ele-

LONDONAS, bal. 14. 
legrama iš 
admirolas 
paskirtas

Te- 
Atėnų praneša, kad 
Kunduriotis busiąs 
laikinuoju Graikų

Senajam kabinetui rezigna
vus, nauju premjeru pakvies
ta socialistų vadas T. Staunin- 
gas, kurs pakvietimą priėmė ir 
tuojau imsis sudrfpyti naują 
miuisterių kabinetą.

Seimas susidėsiąs iš atsto
vų runiŲ ir senato. Po Velykų 
busiąs išrinktas prezidentas :— 
veikiausia Aleksandras Zaimis, 
buvęs ministeris pirmininkas, 
kurį proteguoja Venizelas.

Kad išlaikius namie ramu
mą ir pastovumą, — praneši
mas skelbia, — konstitucijos 
diskusijos busią uždraustos per 
penkerius metus.

Graikijos žmonės pasisakė 
už respubliką

V isuotinu balsavimu jie patvir- IRumanija paskelbus Be 
tino krašto Seimo sprendi-1 
mą. sarabijoj išimtiną padėtį

Graikijos žmonės įvykusiais 
vakar visuotinais balsavimais 
didele balsų didžiuma pasisakė 
už įsteigimą respublikos val
džios formos, vietoj Gluksbur- 
gų dinastijos. Nepilni dar da
viniai parodo, kad 75 nuošim
čiai balsuotojų balsavo už res
publiką.

Tuo visuotinu balsavimu

val-
pa-

gu-

MASKVA, bal. 14. y- 
nešama, kad Rumanijos 
džia paskelbus “išimtiną 
dėtį” visoj Besarabijoj.

[Besarabija — Rusijos
bernija, kurią nesenai Rumani- 
ja, Francijos ir “mažosios an
tantes” pritariama, pasiglemžė 
sau. Sovietų valdžia vienok vi
sai nežada nuo savo teisių Be
sarabijai atsisakyti].
—.... 1________________ J_______________ '_____

Sekamuose “Nedėlios Naujienų” 
Numeriuose Tilps;

K. A. - MASKVOS DAILĖS TEATRAS.
Kl. Jurgelionis — BUDDHA, JO GYVENIMAS 

IR MOKSLAS.
Dėdė —MOKYKLŲ PADĖTIS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE.
K. August — TUTANKHAMENO KAPAS.
Dr. A. J. Karalius — MUSŲ MAISTAS.
M. Šileikis — APIE MENĄ IR MENININKUS.
S. švarc — ANGLIJOS DARBININKŲ PRO-

FESINIS JUDĖJIMAS.
M. Gorki — ŽMOGUS.
čiučelis — PASKUTINĖ.
A. čechov — TAI BUVO JI1 -
Ark. Averčenko — RYTŲ OKULTIZMO PAS

LAPTYS.
A. čechov — BAISIOJI NAKTIS.
Paul Bourget — MOTERS KERŠTAS.
J. Bojer — KARI AASEN DANGUJE.

Ir daug kitokių Apysakų, Poezijos, Mokslo
Straipsnių ir Feljetonų. *

UŽSISAKYKIT 
“NEDĖLIOS NAUJIENAS”

Kraštai Dabar
Albanija .............. 288
Armėnija .......... 230
Austrija .......... 7,342
Belgija ............ 1,563
Bulgarija ............ 302
čecho-

. Slovakija 14,357 
Dancigas ..........  301
Danija .............. 5,619
Estonija .......... 1,348
Finlandija ....... 3,921
Fiume .................... 71
Francija .............5,729
Vokietija ........ 67,607
Anglija ir

Airija .............. 77,343
Graikiaj ........... 3,063
Vengrija .......... 5,747
Islandija ................ 75
Italija .........  42,057
JUgo-Slavija .... 6,426 
Latvija ........... 1,540
Lietuva .......... . 2,622
Luxę»iburgas .... . 97
Olandija.............. 3.602*
Norvegija 12,205
Lenkija .......... 30,979 z
’ortugalija .....  2,465
^umanija ....... 7,419
tusija ............ 24,405
spanija .............. 912

Švedija ............ 20,042
Šveicarija ........ 3,75^
Kitų europ..............  86
Palestina ............ 057
Syrija .... <............ 882
Turkija ............ 2,654
Kitų Azijos ........ 092
Afrika ................ 104
Egyptas ................ 18
Australija .......... 279
Nauja Zelandija ... 80 
Atlantiko salos. .. 121 
Japonija .

Viso ,

1,973
323

2,882
202
245
110

3,978
45,229
C>2, GBH

135
588
136

4.689 
'835
217

•402
158

1,737
6,553
8,972

574
731

1,892 ’
224

9,661
2,181

101
112
123

106
220
167

WASHINGT(>N, D. C
14. Senatas 76 balsais prieš 
2 šiandie atmetė komisijos pa
taisymą prie imigracijos bi- 
liaus. Tuo pataisymu komisija 
norėjo išlaikyti* ir toliau taip 
vadinamąjį “gentlemen’s agree- 
ment” su Japonija dėl įsileidi
mo Amerikon japoniečių. Pat
sai komisijos
L.odige ir kiti'senatoriai,
iki šiol buvo palankus japonie
čių įsileidimui, labai užsigavo 
pastaraja Japonijos ambasado- 
riausHaniharos nota, kuria jis 
pagrūmojo “rūsčiomis pasek
mėmis,” jei kongresas nutar
siąs neįsileisti japoniečių,1 ir 
balsavę prieš komisijos • patai
symą. Senatorius Lodge pareiš-Į bylon.
kė, kad “kongresas niekados!mentariausiam svetimų ykraštų 
nesileis, kad kuri nors sveti-1 suverenybės pagerbimui. Be 
ma valstybė grūmojimais ar I to, Francijos valdžia labai ge- 
komplimentais sakytų jam, ką Irai žino kriminalinius Kijevo 
jis turi daryti, kokius įstaty-1 byloj tardomųjų žmonių dar
nius leisti.”

Balsavimas ir priėmimas vi--
9 572ls0 irrd#racB0S įstatymo alidė-lhuvo

200 ta antradieniui. z I žvalgyba,
3,746 ------—% I bando ginti

8981 1 I

(Filipiniečiu plebiscitas sa- kum<’ 
4A vo nepriklausomybei
2042 išsn rpsti 'TT-12,832 1 ludĮJI^OlI Į vyzdžiui

100 ----- ;----- - | Rumunijai
28,038* 1
4,284 
1,026 
1,752 

100 
2,404 
8,134 

20,652 
1,644 
4,946 

16,270 
608 

13,362 
2,502 

100 
100 
588 

1,770 
100 
100 
100 
196 
100 
100 

1,443

Senat.
192
152

4,894 
1,042 

202

357,801 161,1-84 240,459

Franciįos parlamentas 
išsiskirstė

Nauji rinkimai įvyks gegužės 
11 dieną.

PARYŽIUS, bal. 14.— Fran- 
cijos senatas ir atstųvų rūmai 
išsiskirstė šeštadienio naktį. 
Iki sesijos galo išsėdėjo nedau
giau kaip dvidešimt atstovų. 
Nauji. parlamento rinkimai 
įvyks gegužės 11 d., parlamen
tas susirinks birželio 1.

Už okupaciją vokiečiai pa 
mokėjo $1,286,299,756

BERLINAS, bal. 14. — Iki 
1923 metų pabaigos Vokietija 
išlaikyti savo okupantų ka
riuomenėms, tai yra francu- 
zams, belgams, anglams ir 
amerikiečiams, išmokėjo viso 
$1,286,299,756.

Be to dar ji užmokėjo $27,- 
257,506 lėšų alijautų karinės 
kontrolės komisijos, kuri dabo
ja Vokietijos ginklavimos ir 
dirbimo ginklų.

AVIATORIUS SUSIŽEIDĖ

SEiLFIRIDlGE FI-EIjD, Mt. 
Clemens, Mieli., bal. 13.— Ser
žantas Webb pavojingai susi
žeidė, leisdamasis parašutu že
myn iš aeroplano.

V ... U ...e,, lv./a: ......

Filipiniečiu plebiscitas s a-Į 
vo nepriklausomybei išspręsti

bus.
“Kadangi tie Kijevo šnipai 

kontakte su Francijos 
tai dabar Francija 

nuosavus šnipus, 
kauke 'prisiden-

nevidoningas zyyra
tenka pridėti prie ki- 

oiiin^ų žyj^ių kaip, r>a- 
Francfijos pritarimą

___________ aneksuoti Besara- 
WASHINGTON, D. C., bal. Į biją ir trukdymą Kinams-Ru- 

14.— Atstovų rūmų salų ko-|sams susitarti.
misijos pirmininkas Fairfieldj “Sovietų valdžia tik stebisi, 
paskelbė, kad greitu laiku jis Į kad Francijos valdžia visai ne- 
įnešiąs bilių, kuriuo butų duo-jboja to, kokį jos darbai auklė
ta Filipinų salų žmonėms tei-lia ūpą Rusijos žmonėse, ku- 
sė. visuotinų balsavimu savoĮrie dar neužmiršo savo kentė- 
nepriklausomybej išspręsti —I jimų ir nuostolių, padarytų 
ne dabar, bet po dvidešimt pen-| jiems traneuzų intervencijo- 
kių metų — ir ligi tasai visuo
tinas balsavimas įvyks, rinktis 
patiems savo gubernatorių.

Bet ligi 
komisijos

MacDonaldas įspėja sovietų at
stovus nuo bolševistinės pro
pagandos Anglijoj.

LONDONAS, bal. 14.— šian
die prasidėjo Rusų-Anglų kon
ferencija, kurios siekinys yra 
atitaisyti santykius tarp tų
dviejų galingiausių Europos 
valstybių. Pirmas susirinki
mas įvyko nedideliame užsie
nio reikalų ministerijos kam
bary.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas, pasveikinęs Rusų de
legaciją, rimtai įspėjo juos ir 
p. Rakovskį, kad jie savo bu
vimo Anglijoj laiku susilaiky
tų nuo bet kokios komunistinės 
propagandos.

Rytmetiniuose Londono laik
raščiuose trylika stambiausių
jų Anglijos bankininkų pa
skelbė kolektyvį su savo para
šais laišką, kuriame jie reika
lauja, kad sovietų valdžia pri
pažintų Rusijos skolas ir kad 
privatinė svetimšalių nuosavy
bė Rusijoj, kurią sovietų val
džia konfiskavo, butų pilnai 
atmokėta. Be to jie reikalauja, 
kad sovietų valdžia duotų pil
ną apdraudimą privačioms 
kontraktams, garantuotų atei
ty nuosavybes teises ir liautų
si varę propagandą t prieš sve- 
timas jas.

Susirupinus sovietų valdžia ga
bena iš Maskvos karo aerop
lanus.

lidge’u ir 
VVeeks’u.

mis.
“Dabar jie mato, kad Fran

cijos valdžia, priešingai
savo bilių įnešiąs, I toms vakarų valstybėms, tę- 

pirmininkas dar pa-|sia toliau savo nevieningą po- 
su prezidentu Coo-jlitiką prieš sovietų Rusiją. So- 
su karo sekretorių | vietų.valdžia nepaiso tų pastan

gų maišytis į Rusijos teismų 
kompetenciją, bet Francuzų 
darbus daboja stropiai.”.

ki-

18-os METŲ JAUNAVEDĖS 
VERČIAMOS EITI MO

KYKLON.

RYGA, bal. 14. — Prieš .sa
vaitę laiko prasidėjęs Turkes
tane sukilimas prieš bolševikų 
valdžią taip įsisiūbavęs, kad 
Maskva tuo labai susirupinus. 
Sukilėlių kavalerija sunaikino 
daugelį tiltų gelžkelio linijoj, 
jungiančio j Samarkandą su 
Askabadu, o ji yra svarbus 
sovietų strateginis punktas 
Persijos padieny. Sukilusios 
gentys paėmė į savo rankas vi
są Fergano kraštą, nužudė ko
munistų valdininkus ir sumu
šė visas ekspedicijas, kurias 
sovietų garnizonai Bucbaroj, 
Samarkande ir Taškente buvo 
prieš maištininkus pasiuntę. Į 
paminėtus miestus atvyko iš 
Sibiro dideles sovietų kariuo
menės dalys ir dabar laukia 
ginkluotų traukinių, gabenan
čių iš Maskvos daug karo aero
planų, kurie tur būt dar šią sa
vaitę atvyks.

ŽMOGŽUDYBĖ.

KENOSHA, Wis., bal. 12.— 
Vakar rasta nužudyta savo na
muose Mrs. Carolinc Eichel- 
man, 34 metų amžiaus. Del 
žmogžudy bes jos vy
ras, vietos biznierius, kuris 
tapo policijos suimtas.

Šešias savaites plaukiojo 
vandenyne ant ledo 

skeveldros
Trims Kijevo pasmerk
tiems mirties bausmė 

sulaikytaMASKVA, bal. 4. — Sovietų! 
valdžios ledų laužomasis lai- i 
vas Ledų vandenyne išgelbėjo I MASKVA, bal. 14. — Sovie- 

Irusų medžiotojų partiją; kurija valdžios įsakymu mirties 
per šešias savaites išbuvo ant|bausm6j kurių bolševikų teis- 
atskilusios ir vandenynan nu- mas Kijevc buvo paskyręs trims 
neštos didelės ledo lyties. I asmenimSi kaltinamiems dėl

Tie medžiotojai medžiojo Į k(>ntr.rev()lillcin5s darbuotės, 
baltąsias meškas užšalusiuose L sulaikyta.
Ledų vandenyno plotuose. Štai-j [pranejimu iš Maskvos ba- 
ga ledas su dideliu trenksmu landžio 9 dieną Kijevo teismas 
atskilo ir jie buvo nunešti į at- b(|vo pa.smerkęs sušaudyti ke- 
virą vandenynų. Visa, ką jieĮturig kaltinamųjų, būtent: 
turėjo su savim, tai šiek tiek jakovievą, Jelinev-
tabako, cigarctų ir dagtukų.K. jr moteriįkę Vinogrado- 
Maitinosi.žalia žuvim, kurios! , 
jie galėjo pasigauti. (i

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

WASHINGTON, D. C., bal 
14. - Georgetowno universite
to seismografas šiandie pažy
mėjo stiprų žemės drebėjimą.

$46,000,000 Japonijos 
laivynui atsteigti

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 14, užsienio pini

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

Anglijos, 1 sV. sterlingų ........ $4.34
Belgijos, 100 frankų ............ $5.11
Danijos, 100 kronų .......... .*..... $16.54
Italijos, 100 lirų ................... $4.41

-Francijos, 100 frankų ........0 $6.06
Lietuvos, 100 litų ...................  $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........ $13.75
Olandijos, 100 florinų ........ $37.27

Suomijos, 100 markių ............. I

TOKIO, Japonija, bal. 14.— 
Japonijos laivyno m i misterija 
padarė sąmatą atstatymui per 
dešimtį metų laivyno, kurs 
praeitų motų rugsėjo mėnesį 
buvo žemes drebėjimo sunai
kintas. Ta sąmata, viso 92 mi
lijonai jenų [46 milijonai dole
rių], bus paduota nepaprastai 
parlamento sesijai birželio mė
nesį. Didžiulė tų išlaidų dalis 
eis Jokohamos laivyno bazei 

$2.54alsteigti.

| . j A . ' .jjiTiiS.L! -Aki'. J.UiLZ

PASiADElNA, Calif., bal. 13., 
— Naujai išleistu, patvarkymu 
ištekėjusios moterys jaunesnes 
kaip 18 metų amžiaus, turės 
lankyli mokyklą: Specialės 
joms klasės prasidės baland
žio 24.

ORW1
Chicago ir Apielinke. — šian

die, oro pranašo spėjimu, turė
tų būt gražu, su menka tempe
ratūros atmaina. Vidutinis 
šiaurėryčių ir rytų vejas.

UAL.
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DYKAIi DYKAI30 ŠMOTŲ 
SETAS 'SILVERWARE
--------- SKAITYT0JAMS ŠIO LAIKRAŠČI0SPECIALIS’ PASIŪLYMAS

Nepraleiskite šos didelės pro
gos, kad gavus tą puikų setą 
80 šmotų augštos rųšies silver- 
ware be mokėjimo cento. Tas 
pasiūlymas gal daugiau nepasi
rodys, jus turite veikti tuojau 
jei norite vieną tų setų, 
vienas vyras, moteris ar 
gali gauti vieną tų setų
jei jus atsiusite vieną vardą ir 
adresą. Mes išdalinome tūk
stančius tų setų dykai ir nori
me, kad jus gautumėt tą setą.

Kiek- 
vaikas 
dykai,

NAUJIENOS, CHeago, UI.
■ III I IWKI> .....................—■l—.ll. . ...... .. ................... ..... .................................

Kas Dedas Lietuvoj
■X *■

i
f f ,

Antradienis, Bal. 15, 1924

Lietuvos biednuomenės 
būtis vėl pablogėjo,

PAPROČIAI.

Neša šventiems aukas.

kui—sūrius; Šv. Antanui—pini
gais, kad" susirastų pavogti 
daiktai; šv. Petrui—Smetonos 
ir t.t. Dabai; jau Jonai, Petrai 
eina iš mados. Gilioj a tik vie
nas Jurgis. Tokju budu neko
kį biznį žada ateitis klebonui.

—Valstietis.

MOTERYS VIDUTINIO 
AMŽIAUS

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

ANT NAUDOS.

Neabidėliokite, nes galite 
pasivėlinti ir tas pasiūlymas 
gal nepasirodys daugiau. Iš- 
pildykit kuponą šio apskelbi-' 
mo ir atsiųskite mums šian
dien.

Guarantee Sales Co.,
Dept. 226, . l

26 Washington PI., 
New York, N. Y.

Aš noriu gauti jūsų silvervvare

Vardas 
Adresas 
Miestas

setą dykai

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
‘DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
' SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

GalimaGauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis. ( .

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas ęasanis (Basanavi

čius)-
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chičago, III

Garsinkities “Naujienose”

’ Kaunas. — Buvtfsi jau ir ligi 
šiol nenoriausia aplama krašto 
padėtis paskutiniuoju laiku vėl 
pablogėjo. Pablogėjimo padė
ties svarbiausios priežastys yra 
dėl buvusio praėjusią vasarą 
didelio šlapymečio javų supuvi
mas, bedarbių padaugėjimas ir 
ki'lanti brangenybė. Brangeny
bė pradėjo kilti iš dalies dėl ja- 

‘vų krašte supuvimo, nes ūkinin
kai labai pasigenda gyvuliams 
pašaro ir neturi atliekamų par
davimui, ir neretai ir sau suvar- 
toj imu i, grudų, iš dalies dėl pa
kėlimo ant įvežamų iš užsienio 
prekių muito ir gelžkeliy tari
fo. v

Brangenybė paskutinėmis die
nomis, žymiai pakilo ir pabran
go reikalingiausieji gyvenimui 
daiktai: duona, cukrus, miltai, 
sviestas, silkės, rūbai, avalinė 
ir kitokios prekės ir produktai. 
Kaune kainos tuo tarpu pakilo 
sekamai: duona ant kilogramo 
pabrango 5—10 centų, 
niai miltai — 25—40
cukrus—40—60 centų, sviestas 
1—2 litai ant kilogramo ir t.t.

Pakilus brangenybei skau
džiausias smūgis tenka pakelti 
biednuomenei, kurios buitis ir li
gi šiol jau buvo gana nebeleng
va. Kįlanti brangenybė labai 
apsunkina padėtį mažai uždir
bančių fabrikų ir kitokių mies
to darbininkų — juodadarbių ir 
žemesniųjų valstybės įstaigų 
tarnautojų, o jau apie bedar
bius, tai nebėra nei ko kalbėti. 
Tuo tarpu gi Kaune bedarbių 
užsiregistravusių Darbo Biržoje 
siekia ligi 600 žmonių, o juk 
ne visi yra užsiregistravę.

—Lietuvos darbininkas.

Šiaulėnai. — Pas mus, kaip ir 
visoj Lietuvoj, dar tebėra užsi
likęs senovės paprotys nešti į 
bažnyčių kįaušinaus. Šv. Jurgio 
dienoj, balandžio m. 23 d. baž
nyčioj pastatoma didelis kubi
las, į kuli davatkos ir senos 
bobeles deda šv. Jurgiui kiauši
nius. Tą dieną nuo pat ryto iki 
Šv. Morkaus, tai yra iki balan
džio 25 d., velka krepšius kiau
šinių šventajam, kad įšganyti 
kumeliukus nuo vagies ir vilko. 
Biednos moterys nežino, kad 
tuos kiaušinius suvalgo ne Jur
gis, bet Antanas (kleb.). Se
niau pasakodavo, jog visiems 
šventiesiems nešdavo aukas: 
Šv. Jurgiui—kiaušinių; Šv. Mor-

OfirCkls Paln-Expellorlo Trynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam cHenos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik -palengvinimų 1

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Pafa-Expelleriu išsitrinti skaudamas vietas.

ISveiigkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Paln .£xpelleris palaiko 
aveikus žmones geroje padčtyjel

85c. ir 70c. už bonka aptiekose.
. F. AD. RICHTER & CO.

104.114 So. 4th St.. BrookJyn, N. Y.

Skaitykite, kaip dėl* Mrs. 
Walsh pagelbėjo varto

jant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 

Compound.
Mannington, West Virginia. — “Aš 

vartojau Ve&etable Compound kuo-

ii

kvieti- 
centų,

■" 11,1 """" 1 ...................*' 1

Amerikos žibalas Lietuvoj
Kaunas. — Paskutiniuoju lali- 

ku Amerikos žibalo Prekybos 
Bendrovė, kurios Atstovybė 
randasi Klaipėdoj ir jos sky
rius Kaune, gana plačiai ir sėk
mingai pardavinėja Amerikos 
žibalą. Minėtoji bendrovė ne
tiktai kad pardavinėja savo ži
balą, bet dargi beveik visus 
Kauno krautuvninkus aprūpino 
tam tikrais žibalui laikyti ge
ležiniais bosais. Bosai yra au
tomatiniais prietaisais kurių 
paspaudus esančią rankutę gali
ma išsyk įpilti pirkėjui nedau
giau vieno literio žibalo. Mo
kesnis už naudojimą tų bosų 
neaprybuotam laikui imama tik 
10 litų. Taigi minėtoji bendro
vė aprūpinusi krautuvninkus 
tais bosais teikia jiems paleng
vinimų, nes dabar parduodant 
iš tų bosų žibalą nebereikia 
jiems svarstyti arba pilstyti į 
m iera*s žibalas, bet įpila stačiai 
iš boso. . :

Pradėjus Lietuvoj plačiai 
vartoti Amerikos žibalą, dėl įvy
kusios žibalo prekyboj konku
rencijos, šiek tiek atpigo žiba
las. Dai; vasarą už literį žibalo 
juvo mokama po 60 centų, gi da 
jar žiemos metu, kuomet žiba- 
as paprastai pabrangsta, par
duodama literis po 50 centų.

—Lietuvos darbininkas.

S, L FABIONflS

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Bo^evard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
o Parduodam Laivakortes. ♦

Dabar Pirma

met turėjau persi
keitimą gyyenime. 
Aš sirgau per 7 
metus. Aš būdavo 
Sasveikstu biskį,
et ir vėl atpuolu. 

labai butų sunku 
man aprašyti ko
kiame stovyje aš 
buvau, nes aš bu
vau visai ligota. 
Aš kentėjau nuo 
skausmų kairiam-

jame mano šone ir aš turėdavau to
kius skausmus, kad nežinojau nei ar 
galėsiu išlaikyti. Aš turėdavau to
kius skausmus kiekvieną savaitę. Aš 
buvau taip silpna, kad vos tik galė
davau pavalgyti. Mano darbas man 
buvo didele sunkenybė. Aš negalė
jau dirbti savo namų larbo beveik pu
sė laiko. Draugė patarė man var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, ir jos suteikė mun stipru
mą ir sveikatą. Didelis karštis tuo
jau pranyko ir tuo pačiu sykiu prany
ko mano dideli skausmai. Pereitą 
vasarą aš galėjau dirbti savo namų 
darbą ir taipgi galėjau dirbti darže, 
aš pasakau visoms moterims kiek 
daug gero padarė jūsų puikios gy
duolės ir aš visuomet rekomenduosiu 
jas kitoms. Aš esu gimusi Marion 
County ir dabar ten gyvenu. Aš esu 
žinoma . visiems mano kaimynams. Ir 
jus galite garsinti šį mano pareiški
mą, nes jis yra teisingas”. — Mrs. 
John W. Walsh, R. No. 1, Box 36, 
Mannington, West Virginia.

Sveikata tai turtas ir laime
Per ilgą laiką aš sirgau ir 

tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, kad 
bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t. t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad nįekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
DUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SADUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystci.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 
tai naudokte BADUTAS BIT- 
TERĮ ir jums suteiks sveika

tą, sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skau
dėjimą ir abęlnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gefą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo 
influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, 
kaip aptiekose,. karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka 
$1.00, 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką 
$1.25, o už 12'*t>onkų $11.00.

Reikaląukitk aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalaukJiesiai iš Salutes Manaufacturiųg Co. Taipgi norė
dami greit aplankyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėŠiį i viršui nurodyta kaina, o mes -aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų,Skalaujamų gyduolių,^u(... ......... ...

PASARGA/ * 'R'isiųekit tikrą ir aiškų savo antrąją .ir adresuo
ki taip; ’ \

SALUTES MANUFACTURING CO., 
616 W. 31st St., Chicaggo, III Tel.: Boulevard 7351

Al—11 Į

Phone Boulevard 8356

Marinello BcAuty Shop
Lena Leota Pryor 

Padabinimo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir scredomis.
Atdara vakarais, utarninke, ket- 

• verge ir subatoje. 
Nedėlioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted St. 

antras augštas.
Chicago.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2562

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

lengvomis iilygomis.
V

DOVIEHNASTĮS
(Ingaliojimai)

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Fąipgi,/apsaugotame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus j Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223

į Res. Phone Cicero 6272

Tat Dearborn 9057

. A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjt 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Waahington & Clark

Narni Tel.i Hyda Park 8393 
■ t

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo tr 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

O kas čia gi?
Del West Va. mainierių naujiena. 
rJgin laikrodžiai po 15 akmenų, 
su 20 metų garantuotais • viršais, 
tik po $17. Katalogų nesiuntinė- 
jam. Su užsakymu siųskite $5.00, 
o likusius $12 ant paštos užmo
kėsite

J.OSEPH KALVAITIS 
Box 65, HamphilI, W. Va.

S. 5iV. BANES, Advokatu 
Val.i 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7* Moni-oe Street, Chicago, 

Teiephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do« 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, / greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuosė, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviehame atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly 
ko žinovams.

_______________ _________________

Ar jus žinote, kad
Kongreso medaliai už garbę yra 

suteikiami per Jungtinių Valstijų Pre- 
h^idųntą varde Kongreso tokiems žnvo- 
niems kaip “kuomet būdamas karei
viu arba armijos oficioriu laike karo, 
susitikęs su savo priešininku, nepa
siduoda 'iki gyvam ir nugali savo 
priešninką”. Ar jus žnote, kad jus 
busite užganėdinti jei jus rūkysite 
gerus cigaretus,. jei pradėsite rūkyti 
Helmar ?

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, Iii

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Teiephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldr.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgepoit kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boui. 6737

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 533 
Tel. Central 6890 

Vak. 3228 S. Halsted St., CUeato.
Tel. Yardi 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
*Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Švarus dantys, tai 
geras dalykas —- sa 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų« 
Plaukit save dan
tis su

C O LG AT E S

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bua 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBINČ AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
; Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
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korespondencijos
Aplamai imant šis veikalas 

buvo tinkamai suloštas. Ir kiek 
teko patirti publika irgi jautėsi 
patenkinta.

Detroit, Mich.
Vieno mėnesio nuotikiai.

Paskutiniu laiku rašydamas 
trumpai aprašiau apie Detroito 
lietuvių draugijų sąryšio kon
ferenciją, kurioj buvo suspen
duoti dviejų draugijų delegatai 
ALDLD. 52 ir ADPDS. 8 kp. 
—šešiems mėnesiams. Dabar, 
kiek tenka patirti tas buvo at
likto dėl to, kad tos draugijos 
neprisilaikė sąryšio konstituci
jos ir laužė tarimus.

Kovo 7 d. ALDLD 52 kp. ir 
darbiečiai turėjo surengę pra
kalbas V. Andriuliui, iš Chica- 
gos. žmonių buvo visai nedaug. 
Pašaliniai žmonės pradeda neti
kėti tokiems vadams, kūne ne
turi jokio pastovumo darbinin
kų eilėse. Prakalbose buvo su
sirinkę kaip vieni taip ir kiti 
politikieriai. Šiuo sykiu turiu 
atiduot kreditą V. Andriuliui už 
jo kalbą. Nors jis naujo nieko 
nepasakė, bet užtai nevartojo 
savo kalboj karčiaminių žodžių, 
kaip tai darė p. Pruseika važinė
damas su prakalbomis. Turiu 
priminti, jog V. Andriulis ne
kalbėjo «ir apie darbiečius ir ne
varė jokios agitacijos. Daugiau
siai kalbėjo apie Federuotą par
tiją, gal todėl, kad mano savo 
partiją likviduoti.

Penkių raidžių susirinkimas.

sus planus. Ant galo nutarė 
kad sąryšys privalo būti likvi
duotas.

Bet kažin ką apie tokį tari
mą pasakys sąryšio metinė kon
ferencija. Gal duos greičiau 
saktį.

Nubaidė kalbėtoją.
Kovo 16 d. LMPS 17 kuopa 

turėjo agitacines prakalbas. 
Kalbėjo garbingas ”raincoat’ų” 
agentas P. Pekoraitis. Apie jo 
prakalbą patys jo draugai ap
rašo “Laisvėj” bal. m. 12 ir la
bai nepatenkinti jo kalba.

Antru kallbėjo Inšauskas, tik 
ką atvažiavęs iš Kanados. Apie 
jo kalbą nėra ko ir rašyti, nes 
kaip Pekoraitis, taip ir jis ne
žinojo net nei apie ką kalba, o 
publika dar mažiau suprato. Iš 
visko matyti, kad nei vienas ned 
antras neperskaitė jokios bro
šiūrėlės—-knygutės. Darbiečiai 
ramiai klausėsi ir gal būt nieko 
butų neįvykę, jei ne progresis- 
tės. Jos ėmė nerimauti ir 
šnabždėti į ausis, kad eiti ir 
traukti kalbėtoji žemyn. Bet 
nutarė, kad pirma turi duoti no
tas, o jei kalbėtojas neklausys, 
tada—traukti žemyn. Tuoj pa
siuntė Lušauskui laiškelį, kad 
apleistų kalbėtojo vietą į kelias 
minutes, nes kitaip kels socia- 
lę revoliuciją. Kalbėtojas pa
bijojo ir pabėgo nepabaigęs sa
vo temos.

Grigaičio prakalbos.
Kovo 23 d. LS9 116 kp. buvo 

surengus prakalbas. Kalbėjo d. 
P. Grigaitis, žmonių susirinko 
gana daug ir visi ramiai užsilai
kė. Aukų surinkta 30 dol. Pra
kalba buvo gana žingeidi. Dau- 
giaus tokių parkalbų Detroite.

Darbiečiai, norėdami pakenk
ti Gi»i;<aičio prakalboms, garsi
no, kad tą pačią diieną yra ren
giamos prelekcijos tema: “Reli
gija Sovietų Rusijoj”. Preflek- 
cijos, kiek teko patirti — neįvy
ko, dėl nesusirinkimo klausyto
jų. Mat, publika nenori klau
syt tokių prelegentų, kurie apie 
prelekcljas turi tiek supratimo 
kiek margig apie astronomiją.

Sulošta “žmogžudžiai”.
Kovo .30 d. įvyko ALDLD 52 

kp., LMPS 17 kp. ir darbiečių 
bendras vakaras. Sulošė 
“žmogžudžiai” — 5 veiksmų 
dramą. žmonių dėl tokio iš
garsinamo, susirinko neperdau- 
giausiai, gal apie 300 su virš. 
Veikalas buvo suloštas viduti
niškai, nors nekurtose vietose 
buvo trukumų. Bet tas1 papras
ta, kuomet vaidina ne tikri ar
tistai, o darbininkai. Garsino, 
jog vaidins Veronikos rolėj — 
Bankiutė iš Clevelando. Todėl 
daugelis žingeddavo pamatyti 
ją. Vienok didelio įspūdžio ne
padarė. Kaipo dainininkė ji ge
ra; bet kaipo lošėja netiko tai 
rolei.

pats dažnai girtas. Vieną su- 
batą, bal. m. 5 d. parėjo namo 
apie 5 vai. po pietų, gana įgėręs. 
Tuojau nuėjo į savo kambarį 
pasiėmė šautuvą ir įdėjo patro
nus. Bet gaspadinė pamate, 
kad jis kilnoja šautuvą, tuojau 
pašaukė vyrą. Tasai nuėjo į jo 
kambarį pažiūrėti ką jis ten da
ro. Nespėjo praverti durų, kaip 
Tyla paleido šūvį tiesiog Sunkle- 
dai į blauzdą. Sužeistasai tve
rės už šautuvo, bet tuoj apal
po. Tžtda puolė prie šautuvo 
Sunklėdiene. Tyla nenorėjo 
geruoju atiduoti, bet kada toji 
pradėjo mušti jam per rankas 
su kočėlu tai jis metė šautuvą 
ir pro duris laukan.

Sunklėdiene nubėgo su šautu
vu pas krautuvninką ir pašaukė 
policiją ir daktarą. Sužeistąjį 
tuojau nuvežė į šv. Juozapo li
goninę. Sunklėdas pavojingai 
sužeistas. Daktaras sako var
giai ar apseis be kojos nupjovi
mo, nes gyslos pakirstos.

O Tyla tuo tarpu norėjo pa
bėgti, bet neturėdamas pinigų, 
žinia, ne toli nubėgsi'. Ėmė pats 
ir pasidavė policijai ir dabar sė
di šaltojoj.—Keleivis.

PATEKO TARP DVIEJŲ 
GATVEKARIŲ

S. T. Hicks, 77 m., turtingiau
sias Minnesotos gyvulių augin
tojas, atgavenęs Chicagon de
šimtį vagonų galvijų parduoti, 
pakliuvo tarp dviejų gatveka- 
r’ų. Baisiai sumankytas jis nu
gabentas ligoninėn veikiai pasi
mirė.

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

k___________ . .. . ---------------- /
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southarnpton 
Išplaukimai subatomis. 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 
altijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
džjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite pine vietinių agen
tų arba .

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

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted

Tel. Yards 1119

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

Už dyką pata
rimas, <la 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.

St.. kam na s 31 rat.

------------------------ -------- ---— Jei abejoti akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL /

Optomctriat 
T-L Boui«v*rd *481 
464* 8. Aihlani 
K&mpM 47-toa <at 

l-rc* fab-b-
v--—.........................  i............. —

VIŠČIUKAI

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

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

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUiERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rim* prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiuri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

UERZMU^*
—IŠ RUSIJOS— .
Gerai lietuviams žinomas per 1B 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chronilka* Ilgai 
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 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.*

f Dienomis: Canal 
Telefonali -j DreVmŽ

( Boulevard 4186

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

b ..................... - /

Kovo 10 d. ALDLD 52 kp. tu
rėjo susirinkimą, kur kaip ir vi
sada buvo didelė betvarkė. Buvo 
taipogi ir juoko.

Kuomet sąryšio delegatai pa
tiekė savo pranešimus ir pasi
skundė, jog sąryšys juos su
spendavo 6 mėn., kilo didelės 
diskusijos. Vieni sakė, kad rei
kia atsimesti nuo sąryšio, kiti 
—kad pasilikti, nes ižde yra pi
nigų ir negailima jų esą palikti 
kairiesiems. Turim likties ir 
varyti darbą, ?kad likvicfitoti są
ryšį, o jo pinigus paskirti Lie-i 
tu vos Draugų Atstovybėj 
Brooklyne. Kuopos organizato
rius skaito net konstitucijos pa
ragrafą. Bet 'skaito atbulai. 
Konstitucijoj pasakyta, jog jei
gu sąryšys turės mažiau kaip 
tris draugjas, jis turi būti lik
viduotas. Organizatorius gi O. 
Smailis skaitė, jog trims drau
gijoms pareikalavus sąryšys tu
ri būt likviduotas. Bet kur 
buvęs kur nebuvęs ateina vienas 
kairysis S. Tvarijonas ir per
skaito tą paragrafą, kur sako
ma, jog likus mažiau trijų drau
gijų sąryšys likviduojamas. Ma
no draugai jautės it gavę į au
sį. Kairysis sugadino jiems vi-

Lošimas “Laisvės Ieškotojai”
Tą patį vakarą, kovo 16 d., į- 

vyko ADAD. vakaras. Ved kalas 
buvo statomas “Laisvės Ieško
tojai”. žmon ių prisirinko g į* 
na daug. Veikalas irgi buvo su
loštas gana binkamaų Nekuric 
aktoriai puikiai atliko savo 
toles, ypač Jackaus rolėj — C. 
Varnas; žydo rolėj —Rudžius. 
Veronikos rolėj — Radzevičiū
tė ir Pilypo rolės artistas (pa
vardės neatsimenu) irgi tinka
mai sulošė. Gerai lošė saliunči- 
kas, jo moteris, švilpatienė ir 
tėvas su savo moterim. Blogiau 
atlikta Igno ir Vargelio rolės. 
Bet tas atleistina, nes matyt 
kad jauni artistai. Gal tame 
yra ir režisieriaus kaltės.

Persergėjimas.
Šiuo laiku darbai pas mus 

pradeda sustoti. Nekurios dirb
tuvės atleidžia darbininkus. Pa
tartina čia nevažiuoti ieškoti 
darbo. —Aidietis.

Sioui City, lowa.
Besižudydamas kitą sužeidė.

Antano Sunkledos namuose, 
17 West Cofld 'S’tr. įvyko sekan
tis atsitikimas. Pas jį gyve
nantis burdingierius. A. Tyla 
dažnai būdavo be darbo, nes 
pritingėdavo, o paskiau namuo
se dirbdavo skystimėlį ir buvo

6'/?% Pirmą Morgičiy Auksiniai Bonai I. 
apsaugoti ant užbaigtų pirmų morgičių ant į

žemės ir namų ilgam laikui kontrakto lysas dėl

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ............................  Apr. 16
ROCHAMBEAU .............. April 19
PARIS ............................... April 23
LA SAVOIE .........   May 8

NKW YORK, VIGO (SFAIN), 
BORDEATTX

Raskite dėl ilngeklžioa aprUomoe 
kayratėe Jus* vietiniui agentai arba | 
did|J| ofls* 19 State Street Ne* York.

109 North JDearhorn Street, 
•Chicago, Illinois.

NORTH 
GERMAN

LLOYD $
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGAĖT 
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. III.

U. S. Post Office Department
Rašykite arba atsišaukite dėl pilnų nurodymų

JACOB KULPL“:
jj S. La Salia St. Tdtphon* Daarbom CHICAGO

Ant randos 2 storu
Didžiausiam lietuvių centre, Bridgeporto kolo
nijoj, ant Halsted gatvės, priešai 33-čią gatvę, 
skersai nuo Universal'State Banko, kur tūkstan
čiai žmonių praeina kasdieną.

Vienas storas aplietai 
Antras kitam bizniui
šitam name dabar randasi Justino Kulio aptie- 
ka kurios lysas baigiasi gegužio 1-mą. Iš tos 
vietos bus padaryta du štoru, vienas aptiekai, 
nes tam bizniui yra gerai išdirbta vieta per daug 
metų, o antras štoras kitam bizniui.
Atsišaukite į ;

Elta Commerce Company
2351 So. Halsted St. V BQXESoJlOor2O

“Rukiau visokių ryšių maišytus 
cigaretus bet Turkiškų niekad. 
Draugas pasiylė man HELMAR 
ir pasekmėje to, aš HELMAR tik 
ir terūkau.

Draugai 
Tautiečiai!

HELMAR susideda iš 100% gry
nos Turkiškos tabokos, o Turkiš
ka taboka yra geriausia dėl ciga- 
retų ir labiausia užganedinimo tei
kianti. ' v: J a-

HELMARS
yra absuliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužty.

Gamintojai angščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTOL
___________________

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile apticką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelj.

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

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
<h>o)ėP nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
sanlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
veSr mėnesius Rydytno. Atsiųskite j 

FRANKLIN'S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* Boulevard 1989 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare 1

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, 111. t

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

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

nuo 5:80 iki 7i8fl vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos •

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

........ . ...... . - . ■ ■ J

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St.

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

V .............  III .................... ' H ■■■!/

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefoną* Drexel 2889

>.......................................... —

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. Nedėliomis nuo 10 ild 
12 dieną,

................  ' Z

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku, V yri ik ą, 
Valką ir visą chronišką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedlliomls 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Frocpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
_ 3327 So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisą* 1800 S. Ashland Ave^ ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

.Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
----- - -
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munistus. Jų aklas tikėji
mas į viskų, kų sako Mask
va; jų nesugebėjimas supra
sti paprasčiausius faktus; 
jų fanatiška neapykanta ki
taip manančių žmonių, — 
visa tai senai rodo, kad jų 
smegenyse eina koks tai li
guistas procesas. Bet reikia 
stebėtis, kad tiems sukvai
liojusiems elementams dar 
pritaria kai kurie darbinin
kai.

Naujienos eina kasdien, iiakiiian. 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b’en- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicagn 
III. /- Telefonas; Koosevelt 8Fn0

Užsimokėjimo kainai
Chlcagoje — paltui

Metams................... —------$8.01
Pusei metų ...*...........   4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui_______ ____— .75

Apžvalga
—I ■■————MMMOTM

KOMUNISTŲ KRIKŠTAS IR 
POTERIAI.

Chicagoje per nežiotojusJ
Viena kopija .......    — 8c
Savaitei------------------------------- 18c
Mėnesiui ______ 2—...........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams------ ------------------------ $7.00
Pusei metų _______ _____ — 8.50
Trims mėnesiams —----------1*75
Dviem mėnesiam_____ —----- L25
Vienam mėnesiui —- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Komunistai ėmė poteriau
ti ! Tai yra ne pašaipa davat
kiško komunistų atsidavimo 
Maskvai, bet tikras faktas. 
Nesenai New Yorke, kaip 
praneša “Laisvė” (žiur. Ap
žvalgų). susirinko komunis
tai skaičiuje 200 asmenų ir 
iškilmingai atliko krikšto 
arba pašventinimo ceremo
nijų kūdikiui, kurio tėvai 
yra komunistai. Tenai pat 
jie ir komunistinius pote
rius atkalbėjo: “Tėve Mu
sų” ir “Tikiu į Dievų”.

Kitame straipsnyje mes 
ištisai paduodame tų dviejų 
komunistinių maldų žod
žius. Tegu skaitytojas pa
žvelgia į jas ir pasako: ar 
ne tiesa, kad savo proto ypa
tybėmis komunistai pasida
rė kaip du lašu vandens pa
našus į religinės sektos na
rius? Už senąsias religines 
sektas jie tik dar žemiaus 
stovi, kadangi jie tesugeba 
tiktai aklai pamėgdžioti ki
tus.

“Tėve musų, kurs esi Ru
sijoj”, sako savo maldoje ko
munistai, “švęskis vardas 
tavo. Ateik diktatūra tavo. 
Buk valia tavo, kaip Rusijo
je, taip ir visame pasauly
je.”

Krikščionys mano, kad 
Dievas-Tėvas yra danguje, 
iš kur jisai ateis žemėn 
įsteigti savo karalystę. O 
komunistai tiki, kad jų Die
vas-Tėvas yra Rusijoje; ir 
jie prašo, kad jisai ateitų ir 
įsteigtų savo “diktatūrų” vi
same pasaulyje.

Kuomet komunistai ėmė 
viešai praktikuot šitokias 
religines apeigas, tai jų par
tijų tinkamiausia bus vadin
ti “raudonųjų davatkų bros- 
tva”. Neužilgio ji tur-but 
įsitaisys tam tikrus “komu
nistinius škaplierius” ir iš
leis “agnosėlius” su atlai
dais. Savo šventųjų “abro- 
zus” jau ji senai pardavinė
ja, darydama iš to neblogų 
biznį. Vėliaus turės atsira
sti ir relikvijos...

Mus visai nestebina tas 
protinis išsigimimas pas ko

Kuomet numirė Leninas, tai 
Brooklyno “Laisvėje” vienas ko
munistų “poetas” parašė eiles 
apie “draugo Lenino prisikėli
mą”.

Mes tuomet nurodėme, kad 
komunistų protavimas yra pana
šus į davatkų. Komunistai už 
tai pyko ir savo paprastu budu 
keikė “Naujienas”. Pats auto
rius eilių apie “Lenino prisikė- 
ima” tvirtino, kad jisai netiki, 
jogei atgysiųs bolševikų vado 
tunas; tik šmeižikai, girdi, galė
ję prikaišioti jam tokį dalykų.

Bet jis pripažino, kad atgims 
[r “ateis su audromis ir perkū
nijomis” I^enino dvasia—idėjos, 
kurias skelbė bolševikų vadas.'

Dabar mes patiriame iš tos 
pačios “Laisvės’ apie dar stam
besnį religinio pakvaišimo apsi
reiškimų .tarpe komunistų. 
Brooklyno komunistų laikraštis 
rašo, kad šiomis dienomis New 
Yorko komunistai viešai atliko 
krikšto apeigas kūdikiui, gimu
siam komunistų šeimynoje, ir 
kalbėjo poterius, pagal savų 
formą į “Tėve Musų” ir “Tikiu 
į Dievų Tėvų”.

Tas atsitikimas “Laisvei” 
pasirodė tiek svarbus, kad ji ap
rašė jį 1-am puslapyje, uždeda
ma didelį antgalvį: “Pirmas 
Amerikos Kūdikis Pašvęstas 
Komunizmui” (balandžio 7 d. 
numeryje).

Krikšto ceremonijų, pasak 
“Laisvės’, įvyko nedidelėj sve
tainėj West 39 gatvėje, New 
Yorke, kur susirinko 200 komu
nistų. Krikštijamas buvo Jim’o 
Manus’o ir jo moteries Fanny’ės 
kūdikis. Jam buvo duotas var
das “Nikolai Lenin”. Podė bu
vo Kate Gitlow’denė, žinomo 
komunistų veikėjo, Ben Git- 
low, motina. Iškėlusi kūdikį, 
įvyniotų “į raudonus šilko vys
ti klus”, ji tarė:

“Dabar aš pašvenčiu šį kū
dikį komunistiniam judėjimui 
ir tikiuosi, kad jis užaugęs 
darbuosis delei laisvės įvyk
dymo Jungtinėse Valstijose 
ir delei proletariato diktatū
ros visame pasaulyje.”
Svetainės sienos buvo papuoš

tos Markso,. Lenino ir Liebk- 
nechto paveikslais. Muzika grie
žė “Internacionalų”. Buvo sa
komos “revoliucinės” prakalbos. 
Paskui vienas iš dalyvavusių 
toje ceremonijoje komunistų 
perskaitė šitokio turinio komu
nistinį “Tėve Musų”:

Tėve musų, kurs esi Rusi
joj, švęskis vardas tavo. At
eik diktatūra tavo. Buk valia 
tavo, kaip Rusijoje, taip ir 
visame pasaulyje. Sveiko pro
to visų dienų duok mums 
šiandienų ir atleisk mums mu
sų praeities kvailybęs, kaip 
ir mes atleidžiam savo apkvai
lintiems bendrams patrio
tams; ir nevesk mus į ‘pa
triotines’ kilpas, bet gelbėk 
mus nuo parazitų. Amen.”
Po šitos maldos Rusijos bol

ševizmui (ar gal nabašninkui 
Leninui?) sekė dar kita malda 
—“Tikiu į Vienų Dievų”. Jų 
perskaitė tas pats “draugas”, 
kuris skaitė “Tėve Musų”.

“Tikiu į vienų dievų, į me
džiagų ir joje esančias spė
kas, kaipo į tėvų ir sutverto- 
jų visų daiktų, ir į revoliuci
nę dvasių komunizmo, kurį

paskelbe didieji kovotojai 
Marksas ir Leninas ir kurs 
buvo pašventintas krauju 
nesuskaitomų proletariato 
kankinių.

“Tikiu į komunistų respub
likų ir išpažįstu vienų krikštų, 
komunizmo krikštų ir atpir
kimų nuo kapitalizmo griekų.

“Ir laukiu prisikėlimo žmo
nių mašinų (? “N.” Red.), 
kurios nuves juos į laimingų 
gyvenimų ir ateitį. Amen”.
Toliaus eiti komunistinis su- 

idiotėj imas tur-but nebegali. Po 
komunizmo priedanga jie čia 
gaivina ne tiktai religines apei
gas, bet ir religinių sektų prie
tarus.

Jie tiki į krikštų, jie tiki į 
poterius, į “griekų atleidimų”, 
į “griekų atpirkimų’', į prisikė
limų ir laimingų gyvenimų atei
tyje.

Pas religiniai protaujančius 
žmones šitie įsitikinimai yra 
natūralus ir, tam tikru atžvil
giu, nuosakus dalykas. Tokie 
žmonės ištiesų mano, kad visus 
daiktus/ neišskiriant ir žmo
gaus, sutvėrė kokia tai virš- 
gamtiška dvasia. Jie mano, 
kad ta dvasia gali padaryti, kad 
numirėlis prisikeltų; kad ji tei
sia žmonių sielas ir baudžia jas 
už nusidėjimus. Tam viršgam- 
tiškai dvasai žmogus turi mels
tis; jai turi tarnauti, jos įsa
kymus pildyti, jos “atleidimo” 
(susimyĮėjimo) prašyti.

Bet kuomet šitokius dalykus 
ima skelbti komunistai, kurie 
netiki nei į sielų, nei į viršgam- 
tiškų dvasių, tai išeina didžiau
sias absurdas. Jie sako, pav. 
kad “dievas-tėvas ir visų daik
tų sutvertoj as” yra medžiaga. 
Kam gi tad savo maldoje “Tėve 
Musų” jie prašo, kad tas “tė
vas” duotų jiems sveiko proto 
ir atleistų jiems jų kvailybes? 
Argi medžiaga gali kų nors 
“duoti” arba kų nors “atleisti”?

Jeigu dievas-tėvas yra me
džiaga, kuri “sutvėrė” visus 
daiktus, tai kokiu budu tas ko
munistų “tėvas” atsirado tiktai 
Rusijoje? Argi iš Rusijos molio 
tapo ųulipdyti visi tie idiotai, 
<urie susirinko New Yorko sve
tainėje laikyti tų nesųmoniškų 
ceremonijų?

Kų vėl reiškia “žmonių maši
nų prisikėlimas”? Jeigu komu
nistai mano, kad žmogaus kū
nas yra “mašina”, tai tie žodžiai 
reiškia, kad jie tiki, jogei prisi
bels iš numirusių supuvę kapuo
se žmonių lavonai; ir tie lavo
nai “nuves juos (kų) į laimingų 
gyvenimų”. Tai butų pakartoji
mas Biblijos pasakos apie “pa
skutinį teismų”.

Bet jeigu maldingieji komu
nistai žodžiu “mašinos” vųdina 
darbo įrankius, kuriuos žmonės 
vartoja, tai kaip jie įsivaizduoja 
;ų mašinų “prisikėlimų”? Tokių 
stebuklu dar, rodos, nebuvo, 
kad senos, sudėvėtos mašinos 
imtų “keltis“ ir krutėt.

“Prisikėlusios” mašinos, gir
di, eisr o žmonės paskui jas 
seks — į “laimingų gyvenimų ir 
ateitį!”

Galėtum sakyt, kad visa ta 
krikšto ceremonija su poteriais 
juvo padaryta juokais, kad pa
sityčiojus iš tikinčiųjų žmonių 
apeigų. Komunistai
kvailais šposais kartais mėgina 
varyt savo propagandų. Bet iš 
viso ko matyt, kad šitame atsi
likime komunistai ne juokus 
xrėtė. Pasityčiojimo tikslams 
tėvai nebūtų juk davę savo kū
dikio!

Tenka todėl pažymėt, kaipo 
faktų, kad komunistai jau iš- 
tikro visai protiškai nusiban- 
krutijo; Jeigu keletas metų at
gal butų kas pasakęs tiems lie
žuviams darbininkams, kurie 

nusekė paskui komunistus, kad 
jų vadai pavirs šitokiais kvai
lais davatkų pamėgdžiotojais, 
tai jie būti) manę, kad tai 
didžiausias šmeižtus.

cipus. Bet ir . pamišėliai (! 
“N.” Red.) turi pastovius 
principus. Biurokratai (!) 
pastovius principus. Tyronai 
(!) turi pastovius principus. 
Cenzoriai (!) taipgi. Tik ta 
klesa, kurių visi pripažįsta 
augščiausia, neturi pastovių 
principų: tai mokslininkų kle- 
sa ir tie, kurie stengiasi pro
tauti. Jie žino,, kad pastovių 
principų nėra: vieną! sykį taip 
apie dalykų manoma, kitų sy
kį nauji faktai visai kitaip 
manyti verčia. Tie žmonės, 
kurie prisilaiko moksliškų 
metodų, yra pakantus’ žmo

nės.” > v * ,
Šituose plepaluose yra tiek 

pat tiesos, kiek toje “Vienybė- 
bės” melagystėje, kad rektorius 
Čepinskas davė rekomendacijų 
korporantų atstovams/*

Tas, kų įsivaizduoja pamišė
lis, nėra joks principas, o tik
tai nesveiko proto vaisius. Tas, 
kų daro tyronas, . biurokratas 
arba cenzorius, taip pat neturi 
nieko bendra su principais. Ty
rom j a (despotizmas) reiškiasi 
tame, kad tam tikro asmens 
(arba asmenų grupės) valia yra 
statoma augščiaus už viskų. Ar
šiausi tyronai visuomet yra di
džiausi principų niekintojai, ka
dangi jie pripažįsta tiktai tų, 
kas tarnauja jų tikslams.

Biurokratai taip pat yra žmo
nės be jokių principų. Jų “pa- 
šaukimas” yra ak'lai pildyti sa
vo viršininkų valių ir — nepro- 
taut. Tų patį galima pasakyt ir 
apie cenzorių, kuris* braukia iš 
laikraščių tų, kų jam* įsako val
džia, negalvodamas, ar valdžios 
įsakymas yra teisingas, ar ne.

Kai dėl mokslininkų, tai apie 
juos p. Sirvydas irgi nesųmones 
pasakoja. Visa, kas yra stam
baus moksle, yra pąremta prin
cipais ir visi didieji mokslinin
kai yra pasižymėję, kaipo tvirti 
principų gynėjai (daugelis 
mokslininkų yra net savo gyvy
bę paaukavę už principus).

“Vienybės” redaktorius, ma
tyt, yra girdėjęs,' kad skamba, 
jet nežino kur. Jis girdėjo, kad 
nėra amžinų principų, o jam pa
sirodė, kad tai reiškia, jogei ne
gali' būt jdkio principų pastovu
mo. ..JH.

žmonės, kurie savo principus 
nuolatos maino, kaip pančekas, 
yra bliozės,-o ne visuomenės

IEŠKAU SAVO KAŠTAMS 
LEIDĖJO.

Antanas iš Padvos.

Vaizdas iš darbinin
kų gyvenimo.

**■*-"¥---- —*
Aukštume bažnyčios bokšte 

skambėjo varpai, jų garsas 
liūdnai bangavo ore. Varpų 
skambėjimas pranešė žmonėms, 
jog vienas jų narys atsiskyrė su 
šiuo vargų pasauliu.

Miesto gatvėmis linksmai 
kalbėdamies ėjo gražiai apmirė-, 
dę žmonės, automobiliai šniokš
dami važinėjo ministerius, ga- 
liunuotus generolus ir gyveni
mu patenkintus ponus. Turtin
gose miesto gatvėse jautei lin
ksmų ir gerų blizgančios minios 
ūpą.

Bet greta tų, visų linksmybių, 
siauroje purvinoje gatvėje, ap- 
lužusioje užrukusiais langais 
bakūžėje viešpatavo skurdas ir 
nusiminimas. Darbininko šei
moje nubuvo to linksmumo, ku
rį jautei mieste, joje viešpatavo 
liūdesys ir verksmas.

Aplužusios bakūžės viduje 
gale kambario, ant lentos buvo 
padėtas mažas . karstas, kuria
me gulėjo jauniausias darbinin
ko šeimos narys.

Prie karsto sėdėjo mirusio 
vaikelio motina ir monotoninis 
jos verksmo balsas liejosi iš 
vargų prispaustos krutinės. 
Ant motinos kelių sėdėjo minu
sio brolio vyresnioji sesuo ir 
ramino verkiančią motina.

Pro duris iš gatvės įbėgo mi
rusio broliukas ir pribėgęs prie 
kursto bandė žadinti savo Jo
nelį: “Joneli, kelkis, gana mie
goti, šviesi- saulutė senai pakilo 
už miesto bokštų, kodėl taip il
gai miegi?”

Veltui žadino mylimąjį Jone
lį— jis buvo šaltas, kaip ledas, 
ir neprižadinęs jo broliukas nu
siminęs atsitraukė.

Šeimos tėvo uždarbis visai 
negalėjo patenkinti ekonomi
nius šeimos reikalavimus, o čia 
dar nesenai pralaimėtas fabriko 
darbininkų streikas išstūmė 
darbininko šeimą į gilų vargų.

Jauna gyvybė negalėjo pa
nešti tų visų nelaimių, kurios 
užklupo proletariato šeimų, ne
pakenčiamai blogas maistas, ši
lumos trukumas, kurios jauna 
gyvybė ypatingai daugiau rei
kalauja.

Apleido šių 
pradžioje savo 
dar nepažinus 
nos... 
ž. Kalvarija, 

1923 m. spalių 2 d.

ją pagamina taip vadinami “są
moningi” darbininkai arba teū- 
singiau sakant jų lyderiai, klau
sydami komandos iš Maskvos.

Kad prašalinus šitą pragaiš
tingą ligą iš darbininkų klasės 
reikalinga 1) greičiausiai už
drausti srovinius vaidus unijo
se ir 2). greičiausiai uždrausti 
unijų arba jų lokalų iždą eikvo
ti neunijos tikslams. Nors pas
kutiniam punktui griežtas nusi
statymas ne visai atatinka, bet 
jį galima patobulinti sekančiu 
budu: 'atsitikus svarbiam rei
kalui kada reikailnga unijos 
arba lokalo tam tikra finansinė 
parama, visas klausimas įnešar 
mas lokalo susirinkiman ir lei
džiama nubalsuoti ar priimt ar 
atmest. Jeigu didžiuma balsuo
ja prieš priėmimų tai supranta- 
■ma įnešimas tampa atmestas. 
Jeigu didžiuma balsuoja priim
ti, tada lokalo sekretorius minė
tų ♦įnešimų raštiškai praneša 
kiekvienam unijos ar lokalo na
riui, kad sekančiam susirinkime 
bus svarstomas ir balsuojamas 
už ar prieš. Tuometį įnešimas 
po visapusiško apsvarstymo 
skaitytusi teisėtai priimtu, nu
balsavus nemažiaus bent % bal
sų. Toks būdas užkirstų kelių 
p^rtiviškoms grupėms, slaptai 
susiagitavusioms išnaudoti uni
jos arlocalo iždų sroviniems tik
slams. Ir tuomet, žinoma, suma
žėtų varžytinės už unijos ar lo
kalo vadovystę ir tuomi pasiliau 
tų ar bent dalinai sumažėtų tar
pusaviniai vaidai.

—Igno Draugas.

Sveikatos Dalykai

konstipacija arba nuolatinis pa
vargimo jausmas.

Jei užtektinai miegosi, atsi
kelsi susidrutinęs ir energingas. 
Bet, jei atsibudęs jautiesi pa
vargęs, tai ženklas, kad neuž- 
tektinai miegojai. Turi tai da- 
pildyti. Eik miegoti kelioms 
valandoms ankščiau, jeigu gali
ma ir miegok tol, kol rytmetį 
atsibudęs nesijausi patenkintu 
ir sudrutintu. Tuojau žinosi, 
ar kūnas turėjo užtektinai lai
ko savo darbų daryti ir ilgiau 
miegoti nenorėsi.

“Viena iš didžiausių pagalbų 
atsakančiam^ miegojimui, tai 
gerai ventiliuojamas kambarys, 
žiūrėk, jei lovos antklodės yra 
lengvos ir šiltos, tada atidaryk 
langus kuoplačiausiai. Tas už 
tikrins ištraukimų nuodų, ku 
riuos kūnas numeta ir tuo pa
či u laiku leis tyram orui įeit.
i “Jei iš kokios než’nemos prie
žasties, miegas natūraliai neat
eina, bet tun būti viliojomas, 
šilta maudynė prieš arba smai
gus pavaikščiojimas tyrame1 
ore daug pagelbės. Yra k ir
tais naudinga biskį užvalgyt; 
prieš eisiant gult, nes tuščias 
skilvis dažnai esti nemiegojimo 
priežastimi. Užtenka atsigerti 
pieno ąr šokolado stiklų, ir su
valgyti porų piragaįčaų.

“Tie, kurie bijosi nemiegoji
mo, turi vengti viso to, kas 
prie jo veda. Perdidelis rūky
mas ar kavos gėrimas ar sun
kus vajgis prieš atsigulsiant pa
kenks miegojimui.

“Nutark rimtai elgtis miego 
reikale. Duok savo kunui pro
gos atsigauti. Užmokestis bus 
tavo sveikatoje, didesnėje ener
gijoj ir veikiančioj pajėgoj.”

MIEGAS.

kad

tokiais

yra

APIE PRINCIPŲ PASTO
VUMĄ.

Būna juokų, kuomet “Vieny
bė” ima filozofuoti. Ve kų ji pa
sakoja:

“Išeina, anot jų (“Naujie
nų”), kad tik tas žmogus ge
ras, kuris turi pastovius prin-

spaudoj, — lai- 
savo raštus išleis-

gal, — iš
”. — Tai

manęs 
ir ieš- 
raštus

Girdėjot rašant laikraščiuose 
“Vargo poetų”, — tai mano 
esama.

“Ačiū ponudievu”, jau daug 
esu parašęs: ir Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių 
kas surinkus 
ti.

O, žinote,
vyrs “nebagots 
kau — kas gailėtų mano 
išleisti.

Sąlygos leidėjui iš mano pu
sės bus tinkamiausios. Laukiu.

Pirmiausia noriu išleisti savo 
raštus buvusius “Kariškių žo
dy j” ir “Kairy” (eilės, apysakos, 
straipsniai), nes jie sudaro ma
no darbuotės literatūros srity— 
taip išsireiškus — pirmąjį pe
riodą. Toliau eis tolimesnės 
mano literatinės darbuotės vai
siai.

Tikiuos, leidėjai susirasit.
Jūsų—
Vitkauskas Leonas

| (Vargo Poetą)
“Lietuvos žinių” redaktoriaus 

padėjėjas; Kaunas, Laisvės 
Alėja, 60.

RADO SUAKMENĖJUSIŲ
BULVIŲ

WHITESBURG, Ky., bal. 12. 
—Ajax kompanijos anglių ka
syklose Lotts Creek’e darbinin
kai atrado krūvelę suakmenėju
sių bulvių. Matyt jos čia pate
ko dar priešistorinė] gadynėj. 
Iš paviršio jos atrodo visai kaip 
šviežios bulvės, tik suakmenėju
sios.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

ašarų pakalnę 
gyvenimo ryto, 
^gyvenimo die-

\Už išreikštas šiame 
nuomones Redakcija rnuomones

skyriuje 
neatsako}

VYKIM Iš UNIJŲ PARTYVIŠ- 
KUS VAIDUS.

Ypatingai svarbu yra, 
miegotumem kas nakt astuonias 
valandas, kad atnaujinus cele- 
les, kurios ’nuolat nusidėvi kas
dieniniame judėjime. Tiems, 
kurie nukenčia nuo nemiegoji
mo, yra duodama keletas svar
bių patarimų:

“Jei esi linkęs prie galvos 
skaudėjimų, skilvio nemalimo, 
tankių slogų, arba jei visuomet 
jautiesi pavargusiu, paklausk 
savęs, “Ar miegu aštuonios va
landas kas naktį?” Nors šis 
klausimas ir neatrodytų svar
biu, bet jo atsakymas dažnai 
priveda prie visų ligų išrišimo.

“Užtektinai miegoti yra svar
bu, nes tuo laiku augamų. Mie
game kad ilsėtis, ir miegant nu
dėvėtosios kūno dalys esti at
naujinamos.

“Kūnas sudarytas iš cėlelių, 
kurios sudaro jo plėveles ir or
ganus. šios celelės naulot, dįla, 
ir susimaišo su cirkuliacija taip, 
kad skūra, plaučiai ir išmetimo 
organai turi jų nusikratyti. 
Kiekviena mintis ir kiekvienas 
judėjimas prisideda prie jų diil- 

Kuo sunkesnis darbas, ne- 
ar fizinis, 

nyksta ir

Aukos LSDP.
---------- 4

Detroit, Mich.

Kovo 23.d. 1924 m. LSS. 116 
kuopa surengtose prakalbose, 
kur kalbėjo d. P. Grigaitis 
Naujienų redaktorius, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai auko
jo šios ypatos:
• Po $2 J. J. Strazdas. Po $1.00 

p-lė V. Jurgeliutė, S. Kriaučiū
nas, P. Sadula, K. šnuolis, S. 
Spaitis, F. Juzėnas, A. Strolis, 
F. D. Blažys, V. Marš, Annie 
Dambrauskienė, Fr. Maselskis, 
A. Karpinskienė ir P. Kaušius. 
Po 50 centų: K. Pocevįčius, J. 
Šimanskis, V. Gumbrys, J. Pa
lionis, A. Petkus, P. sMiltonas V. 
Batush ir K. Būtis.

Viso $22.00.
Smulkių aukų surinkta $8.01. 
Visa suma sudaro $30.01 ' 
LSS. 116 kp. taria širdingiau- 
ačiu! visiems aukotojams už

gausių parama kovojančiai Lie
tuvos liaudžiai su juodąją Lie
tuvos reakcija.

LSS. 116 kp. valdyba:
S. Spaitis, organizatorius 
Povilas Sadulas, ižd. 
Frank Yuzėnas, sekret.

Aukos priimtos.
LSDP. Rėmėjų Fondas,

—J. šmotelis, ižd.

sį

Kiekvienoj pramonėj darbinin 
kai turi įvairius religinius bei 
politinius įsitikinimus. Vienok 
jie visi priklauso skriaudžiama
jai darbininkų klasei ir visų jų 
yra'vienodas tikslas, kova už 
būvį ir geresnes gyvenimo sąly
gas. O geresnės sąlygos gali
ma iškovoti tik darbininkams 
tvirtai susiorganizavus į unijas. 
Kad suorganizuoti visus įvai
raus įsitikinimo darbininkus į 
stiprių unijų, reikalinga praša
linti iš unijos visus partyviškus 
įsitikinimus. Bet į kų paverstos 
šiandie unijos, ypač lietuvių 
rubsiuvių unijos skyriai? Mir
tina srovių kova eina už užgro
bimų valdžios, o tos kovos į- 
rankis — tai šmeižimai, insu- 
niacijos ant kits kitų, net šlykš
tu skaityti pranešimai laiki'aš- 
čiuose. Kuriai srovei pavyko 
“užkariauti”, susisukti lizdų, ji 
melžia unijos lizdų visokiems 
savo “fondams” be atodairos ar 
tas patinka didžiumai unijos 
narių ar ne ir nežiūrėdami kad 
tas ardo darbininkų vienybę. Ši
tokie tarpusaviniai vaidai ir 
toks unijos iždo aikvojimas sro
vės tikslams prieš didžiumos no
rų, yra votis ant proletariato
kūno. Bet kas įdomiausia, kad dėjimas,

mo.
žiūrint ar protinis 
tuo greičiau cėlelės 
kraujas apsisunkina nuodingais 
produktais. Jei norime gyventi, 
šios nusidėvėjusios cėlelės turi 
būti pataisomos arba naujai 
gandinamos. Dalį šio taisymo 
darbo atlieka maistas, kurį val
gome, ir oras kurį kvėpuojame, 
bet didžiausių dalį atlieka —re- 
konstuukcijos darbas, kuris da
romas miegant. Tuo laiku yra 
gražinama visa tvirtybė ir ener
gija dienos laiku sunaudota.

“Taigi matoihe, kad daug par 
daroma miegant ir todėl pride
ra duoti kunui užtektinai laiko 
kuriame jis tai galėtų daryti. 
Jei neužtektinai laiko duodama, 
atnaujinimo ir rekonstrukcijos 
darbas nebus pilnas. Pasekmės 
'bus nuovargis — su veikiančiu 
pajėgų nusilpnėjimu—taip kad 
liga greitai galės apimti.

“Kiek valandų miegoti pri
klausys nuo žmbgaus, bet šiais 
bruzdėjimo laikais lengvai gali
ma sakyti, kad nemažiau aš- 
tuonių valandų yra reikalauja
ma, kad surinkus jėgas, dienos 
laike pragaišytas. Ar duodi sa
vo kunui užtektinai laiko daryti 
šį pataisos ir rekonstrukcijos 

Jei ne, tai pasekmės 
blogas. Pavojaus

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO ' 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

i 5EVERA_s

At]ffsepilšk<iS Mostfi

Vari^dnjas rjlio ųiežli, išberhijdi 
ir Ųtol^iu odiųės liįos.

kainA JK)c

tydbslyte pus dplTel^oribs*

darbų?
gaili būti
ženklai gali būti galvos skau-

skilvio nemalimas,

Ar jus žinote, kad
Klaipėdoje yra geležies liejyklos, 

laivų budavojimo dirbtuvės, bravarai, 
distileriai, išdirbystės chemikalų, mui
lo ir daug lentų išdirbiščių.- Ar jus 
žinote, kuomet jus perkate Helman 
cigaretus jus gausiti gryn: I kišką 
tabaką ir pilną vertę savo pinigų.
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20 pikietuotojy siuvėjy 
pasiysta kalėjimai!'

Taipjau uždėta ant jų didėles 
piniginės pabaudos už peržen
gimų injunetiono.

Paskilbęs injunetionų teisė
jas Dennis E. Sullivan užvakar 
nuteisė kalėjimai) ir priteisė di
deles pinigines pabaudas 20 
streikuojančių moterų rūbų siu
vėjų. Jos visos tapo areštuotos 
Market gatvėj ir buvo kaltina
mos peržengime teisėjo Sullivan I 
išduoto injunetiono, nes jos buki 
piketavusios dirbtuves. Taip 
WandaTzColletta ir Yętta Horn- 
stein liko nuteistos 15 dienų ka
lėj iman ir užsimokėti po $350 
pabaudos.

Kartu tapo nuteistas ir Me-I 
yer Kanz. Jis liko nuteistas 20> 
dienų kalėjimai! ir užsimokėti 
$150 pabaudos.

Trys vaikai užmušti
CHICAGO.—Automobiliai 

vakar užmušė tris vaikus, šie
met automobiliai Chicagos mie
ste užmušė jau 136 žmones.

uz-

Suimta taxi šoferių plėšikai

Chicagds policija vakar suė
mė ties 4103 Sp, Dearborn Str. 
penkis negrus, specialistus taxi 
šoferiams apiplėšti. Pastabomis 
keliomis dienomis jie apipiešė 
daugiau kaip dvidešimtį šofe
rių.

BILE VALANDĄ POŽĖLA SU
TINKA SU ITALU RISTIS.

Sužinojęs apie italo Mignanit 
leidžiamą burbulą, kąd buk 
Požėla pabūgęs su juo Ciceroje 
ristis, —• Požėla štai ką pareiš
kė: “Aš su p. Mignani bile va
landą sutinku ristis. O kai dėl 
jo gyrimąsi,kad jis mane galįs 
paguldyti, tai galiu tik tiek pa
sakyti, jog per tvorą neperšo
kus nereikia sakyti “op.” Ne
žiūrint to, kad šiuo tarpu ma
no ranka yra pažeista, aš visgi 
nebijau su tuo italu susikibti.”

Well, kaip atrodo, tai Mag
mini visgi turės susikibti su 
Požėla ir parodyti ar jis ištik- 
rųjų yra smarkus, ar tik žo
džiais moka smarkauti.

RISTYNĖS ROCKFORDE.

Rockfordo švedai ir lietuviai 
būtinai užsinorėjo atsikviesti 
pas save K. Požėlų, kad jis ten 
persiimtų su drutuoliu vokie
čiu Ch. Marčareku. Taigi da
bar ir įvyks Rockforde risty- 
nės seredoj, balandžio 16 d., 
Maudelsono salėj, kur drūtasis 
vok ietys bandys nukamuoti 
musų geležinį Požėla.

Lietuviu Rateliuose
Apie Jaunąją Birutę

Jaunoji Birutė stropiai ren
giasi prie koncerto, kuris įvyks 
gegužio 18 d.

Petras Sarpaiius sako, kad 
šis koncertas busiąs vienas iš 
puikiausių, viena, dėlto, kad tai 
bus vienų metų sukaktuvių pa
minėjimas; antra pasirodymas, 
ką per metus jie yra išmokę. O 
taipgi bus ir kalbėtojų iš šalies.

Pasklydus gandui, kad Jauno
ji Birutė rengiasi prie koncerto, 
narių skaitlius urnai pasidaugi
no: dabar yra virš 100. Gal tai 
buvo ir dėlto, kad komitetas bu- 
bo pranešęs vaikams, kad repe
ticijose dalyvaus J. Uktveris, 
kurį vaikai labai myli. Uktveris 
jiems daug “fonių” padaro, tai 
kaip jo nemylės? f

Uktveris pažadėjo Jaunie
siems dar vieną “good time”

n

ateinantį trečiadienį, balandžio tą buvo p. Petronėle Miller. Ji 
16. Čįia jaunuoliai turės daug 
darbo ir “fonių”. —Sekretorius.

Žemaičio paveiksiu paroda

atsakančiai suvaidino šią rolę 
ir už tai^gavo puikų gėlių 
buketą. J. Buragas natūraliai 
perstatė Gimbutų. J. Senkunas 
lošė, kaip ir visada, gerai. Ka
reiviai buvo atsakanti ne tik 
iš typo, bet‘ir iš kalbos. Veika
las gražus ir puikiai buvo vaiz
duojamas.

Naujieną ekskur 
sija Lietuvon

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėlionus nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

Pąi’oda dar tęsias iki trečia
dienio vakaro, šeštadieny ir va
kar paroda buvo aplankoma gar 
na didetlio būrio žmonių. Tolyn 
vis labiąu pradeda įdomauti pa
roda anglai.

Parodos uždarymas bus su di-I lankyti Chicagą. 
dele iškilme: Atlantic viešbuty Pasidairo ir vėl išvažjuoja, ne
bus surengta banketas 1 su pro- palikdami nė pėdsako.
gramu į kurį įeis kalbos prane- Kas kita su artistais. Atva- 

| tomai ir kiti dalykai. Papuotavę žiavo dainininkas Babravičius. 
Isvečiai visi sykiu keliaus paro- Nors jis išvažiavo, bet liko jo 
[don ir su didele iškilme uždarys, pėdsakas — dainos, kurias jis

Puoton yra kviečiami daly vau dainavo. Tą patį padarė daini
ai visi kurie pirko paveikslus, Į įlinkas Justas' Kudirka. Na, o 
kurie dar pirks, kurie 
mano išlaimėt!, kurie šiaip įte- 
resuojasi daile ir nori pagerbti 
musų didelį dailininką. Biletus 
galima gauti: parodoje, pas Lie
tuvos konsulą, Naujienose ir 
Elta Commerce Co. Kadangi 
vieta yra aprubežiuota, norin
tieji dalyvauti puotoje, prašomi 
užsitikrinti vietas iš kalno.

*

Daug žmonių atvažiuoja ap- 
Pasišvaisto,

Kas, Kaip ir Kg Veikia
“Diivorsas.” — “Mirga.” — 

Nori susipažinti su lietuvių 
teatro menininkais.

Sekmadieny, balandžio 6 d., 
Raymond Chapel įvyko Moks
lo Draugų paskaita. Prelegentu 
l.uvo adv. K. Gugis. Tema — 
“divorsas” (perskyros).

Pirmininkas, adv. K. Jurge
lionis pasakė įžanginę kalbą, 
pažymėdamas svarbą šios pa
skaitos. Esą, svarba yra tokia, 
kaip ir mokslo išguldinėjimas. 
Divirsas yra dabartinio gyve
ninio produktu.

šiose prelekcijose skambino 
piano solo net dvi pianistes: 
p-lė Olga Kalainiutč ir Eugėni- 
ja Grušaitė.

Adv. Gugis nupiešė vykusį 
ir nevykusį ženybinį gyvenimą. 
Nevykusiai gyvenantieji nu
kenčia abudu, bet daugiausia 
nukenčia vaikai. Jie tampa ne
dorais, imdami iš tėvų pavyz
dį. Persiskyrus da blogiau: pi-1 
nigų nėra vaikams auginti ir 
aprūpinti. Apleisti vaikai tam
pa lyg žvėriukai: kavojasi, bi-l 
jo žmogaus, o maistą renka iš 
išmatų ėlėse. Yra devyni punk
tai, kurių vieną peržengus bū
na išduotas persiskyrimas. Mu
šimas, pabėgimas, girtuoklys

tė, x krimiiialis prasikaltimas, 
pasikėsinimas ant gyvasties, 
ik lytiškumas, paleistuvystė, ap- 
sivedimas vienokios lyties ir 
užkrėtimas lytiška liga.

šis adv. Gugio aiškus vaiz- 
das/ labai užinteresavo skaitlin- 
gą publiką. Buvo vedusių ir 
nevedusių ir jiems ši prelekci- 

ija ant sveikatos. j
Adv. Jurgelionis, kaip jis 

pats pasisakė, pridėjo savo dvi- 
lekj. Sakė, kad senovėj nebuvo 
divorsų, bet vyras buvo vieš
pačiu: išmetė, išvarė pačią, 
kai šunį. Esą Amerikoje į me
tus laiko įvyksta 80,000 per
skyrų. Anglijoje vyras turėjo 
teisę plakti savo pačią rykšte. 
South Caroline valstijoj, Ame
rikoj, kur katalikai valdo, vi
sai neduodama perskyrų. New 
Yorke duodama tik už paleistu- 
viavimą. Perskyros yra geru ir 
blogu dalyku. Priežastis dau
gelio perskirų esanti tame, kad 
žmones nepaž^ta patys savęs. 
Gėdinasi apie lytį net ir kalbė
ti. Kiek kunigėlis per išpažintį 
pamokina (to jis pats nežino), 
tiek težino, taip ir gyvena. |

nori ar Karolis Požėla ar nesujudino 
chicagiečius? Ar jau tik tiek 
mes tegalime? Ar jau nėra 
(langiau lietuvių artistų?

Į Sekantis artistas- yra Kazi- 
Iniieras Urbaitis. Jis yra baigęs 
Į dramaturgo mokslą. Mokinosi 
New Yorke ir dirbo prie Na
tional Art Film Corporation. 
Dalyvavo krutamųjų paveikslų 
Midnight ir New York ir ki
tuose veikaluose. Mokinęsis ir 
davęs vodevilius. Baigęs yra 
mokslą (caipo “Majstermind” 
(atspėjimo slaptybių ir atei
ties). Hypnotiz notoj as be mu
zikos, be instrumentų, kuriuos 
vartoja vodeviliuose.

Jo tikslas yra susipažinti su 
lietuviais teatro menininkais. 
Sutikus jiems padaryti kruta
mas paveikslus iš lietuvių gy
venimo, kad parodyti, jog ir 
lietuviai turi gabumus ir ta
lentus.

Jis nori, kad kiekvienas lo-l 
sėjas išbandytų savo gabumą 
ir pagelbėtų* jam tame darbe, 
užimant rolę, kurią jis pritai
kysiąs. Pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadieny, balandžio 
16 d., /Raymond Chapel Insti
tute, 816 W. 31 gat., arti So. 
Halsted St., 8 vai. vakare. Ten 
bus išdėstyti visi jo planai ir 
pageidaviinai. Jis šaukia visus: | 
lošėjus, lošėjas, 
ir kitus, kurie' nbtėtų pagelbė
ti jam tame darbe. Jis, kaipo 
artistas, myli ir gerbia visokių 
pažiūrų teatro ir dailės mėgė
jus ir geidžia, kad visi susi
rinktų pasimatyti su juo. Jis 
pinigų nereikalauja, tik tikro
jo atsidavimo ir tarnavimo
dailei dėl pakėlimo dailės ir 
lietuvių vardo, —Report.

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagia 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 gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasų su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

' Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisų, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus. j

GERMAN LLOYD LINIJA.

Pranešame, kad North German 
Lloyd laivas “COLUMBUS”, kuris 
bus didžiausias vokiečių plaukiojan
tis laivas .atplauks į šį portą labai 
greit. Pasididinęs biznis pareikala
vo, kad butų pagaminta didesnė vie
ta ir ofisas German Ulyd nuo 1 die
nos gegužio bus perkeletas po nume
riu 32.BroadWay. \

German Llloyd Kompanija nori ge
rai patarnauti savo kostumeriarris ir 
todėl visi laivai sustos Cherbodrge ir 
Plymouth, kaipo paėmimo portai, 
pirmas nuplaukimas į Cherbourg bus 
balandžio 15 laivu STUTTGART, ku
ris plaukia į rytus.,

Kompeticija biznid gyvenime yra 
didelė ir North German Lloyd nori 
atgauti savo seną biznio stovį pui
kiausiu patarnavmu, kuris buvo žino
mas pirmiau visame pasauly. Geras 
patarnavimas pasažieriams yra ap
sauga, smagumas ir visi moderniški 
parankamai. Nauji Llloyd *laivi tu
ri tą viską.

/

PRANCIŠKA PETRAUSKIENĖ 
(Po tėvais Lankauskiųtė-

Pleikaitė)

profesionalus

Šventos Petronėlės Dr-ja 
veikia ir auga

Persiskyrė su šiuo pasau
liu balandžio 7 d., 4 vai. ry
te, sulaukus 49 metų, su vy
ru išgyveno 29 metus, paliko 
6 vaikus ir vyrų. Duktė Ep- 
ruzina 27 metų, Mai’cijo/ia 25 
m., Elena 15 m., sūnūs Juo
zapas 24 m., Liudvikas 21, 
Antanas 18 m. Paėjo iš Šila
lės parapijos, Raseinių apskr.

Likosi palaidota su laisvo
mis apeigomis balandžio 9 d. 
St. Charles kapinėse; laidotu
vių apeigas atliko kun. Ri- 
tenbocker veliones namuose.

Visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, daly
vavusiems laidotuvėse, taria
me širdingų ačiū.

Pasiliekame didžiai nuiludę 
Tėvas su vaikais, 
' St. Charles, III.

Tą pačią dieną, 8 vai. vak., 
Hull House teatre, Dramatiškas 
Ratelis vaidino 4 veiksmų dra
mą “Mirga.” Veikalas atvaiz
dina Lietuvos gyvenimą: val
dytojų žudymąsi delei valdymo 
krašto.

Vytautą vaidino J. Stasiūnas. 
Jis puikiai perstatė didžiai nu
siminusį kunigaikštį kalėjime. 
Oną, jo moterį, gerai perstatė 
p-ia J. Gulbinienė. Mirga, ku
ri išgelbėjo nuo mirties Vytau-

! Bal. 6 — šventos Petronėlės 
draugystė laikė savo mėnesinį 
susirinkimų, Šv. Jurgio parapi
jos svet., kur prisirašė 14 naujų 
narių. Reikia pastebėti, kad v ši 
draugystė labai sparčiai auga: 
kas mėnesį prisirašo keletas 
naujų narių.

i Ponia R. Mozeliauskienė, ku
ri eina direktorkos pareigas iš
davė net tris raportus: pirmų iš 
draugijų Susivienijimo, kad jis 
turėjęs pelno iš praėjusio vaka
ro, o birželio 15 d. esą rengia- 

Imas piknikas. Narės čia ant vie- 
I tos pasiėmė to pikniko bilietų ir 
Ipasižadėjo pardavinėti. Antra 
— iš direktorių susirinkimo ir 
Auditorium statymo darbo. 
Auditorium^ esą statoma. Reikia 
daugiau piiflfeų. Narės turėtų 
labiau tų reikalu paremti ir pa
ragint prie to kitus. Trečia, 
pranešė, kad per įvykusius du 
balius: kovo 2 ir 4 dd., 
pelno likę $500.

Draugystė pareiškė 
giausią padėkos žodį, 
biznieriams, kurie atjaučia Su
sivienijimui ir remia jo darbų. 
Draugystės narės niekuomet 
nepamirš, tų, kas daro gerų.

Draugystė Šventos Petronė
lės gyvuoja nuo 1913, turto tu
ri apie šešius tūkstančius ir 
daugiau narių. Susirinkimai bū
na rimti ir skaitlingi.

komitetas surengi- 
pavasarinio

STANISLOVAS NEZELSKIS 
IR MAR. NEZELSKIENĖ . . i

Paminėjimui trijų metų su
kaktuvių nuo mirties mu
sų mylimų tėvelių.
Motinėlė mirė kovo 15, 1921, 

o tėvelis balandžio 14, 1921. 
Abu palaidoti Šv. Kazimiero 
kapinėse. Godulių mišios bus 
seredoj, balandžio 16 d., 8 
vai. ryte, Visų Šventų bažny
čioj, Roselaride. Pršaome/.vk 
sus gimines ir pažįstamus"’pa
minėti musų tėvelių atmintį 
atsilankymu ant šių šv. mi
šių.

Dukterys Stanislava Dau- 
gintienė ir Kazimiera 

Mikutiene.
k

IGNACAS VASILIAUSKAS

gryno

Širdin- 
visiems

’t— t*•Išrinkta
mui pavasarinio baliaus, 
gegužio 4 d., šv. Jurgio svet.

—Ten Buvusi.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14, 1924. Turėjo am
žiaus apie 34 m. Paliko di
džiam nubudime moterį Amiliją 
Vasiliauskienę po tėvais Žurai- 
čaitė ir vieną sūnų Albertą, aš- 
tuonių metų amžiaus. Taip-pat 
ir brolį Juozapą Vasiliauską 
Amerkoj. Lietuvoje paliko tė
vą ir tris seseris. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., Pa
nevėžio ap., Milieškių kaimo. 
Pragyveno Amerikoje apie 17 
m. Priklausė prie Jaunų Liet 
tuvių Amerikos Tautiško Kliu- 
bo. Randasi po num. 3344 So. 
Auburn Avė .Laidotuves įvyks 
balandžio 17 d., apie 10 vai. į 
Lietuvių Tautiškas Kapines. 
Lidotuvem patarnaus graborius 
A. Masalskis. Užkviečiam vi
sus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, sūnūs ir brolis 
Juozapas.

(Tąsa ant 6-to pUol.)
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Rutkauskienė .
Jonaitis ,
Benevičienė

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

, operacijų
4647 »So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

P. Marei jonas

M. Vaišnovienė

Piigai IšMteli Btoif 
Naujienų’ Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
20142 — M. Križenauskas 
20144 — B. Montrimienė 
20173 — V. Kibiežas 
20220 — A. Jakubka 
20233 — O. Setkauskienė 
20253 — O. Račienė 
20270 — V. Strigavskas 
20331 — U. Tamošiūnaitė 
20341 B. Bružienė 
20355 — S. Kasparavičaite
20363 — J. Žilinskas
20364 — J. Kačinskas 
£0366 — L. Tamašaitienė
20368 — M. Jankevičienė
20369 — P. Kruopienė 
20372 — A. Apkevičiutė
20380 — P. Krasnauskis
20381 — P. Krasnauskis
20382 — V. Aleliunaičia
20383 — J. Valinskas
20384 — U. Abramavičienė 
20398 — T. Savickienė 
20400—^-787 — O. Antaniene 
20407—788 — M. Roželienė 
20414—788 — O. Dinsmonienė 
20416 — A. Petnunienė 
20419 — J. Nagevičius 
20420—789 — T. Žilevičia 
20422—789 — B. Varpštas 
20432—789
20436—790 — S. Kalitjs 
20441—79D — M. Vidolaiče 
20455 — M. Sinkevičius 
20465—792 — R. Kukuraičiutė 
20467—793 — O. Bartkevičienė 
20469—793 — Ą. Kurlaudskas 
20471—793 — O. černauckienė 
20472—793 — A. Bartuškienė 
20473—793
20474—793 — J. Černauskas 
20491 — A. Petniunienė 
20497—795 — P. Maksteliutė 
20504—795 — K. Petkevičius 
20507—795 — L. Mažeika 
2Q554—798 — J. Chmieliauskas 
Perlaidos: 
20287 J. Norbutui 
20292 —IJ. Bieleckiui
20294 — M. CeceviČiutei
20295 — M. Marcijonienei
20296 — M. Bubulauskui
20298 — O. J. Jutaitei
20299 — V. Dujokui
20300 — M. (Mickienei
20301 — J. Varnui 
20305 — K. Bagdonui
20307 — R. Klevinskienei
20308 — S. Spolveriui
20309 — A. Spolveris 
20536 — J. Davidonienei 
20530 — M. Antanienė —

nilevičienė 
20190—K. Baltokas 
20197—J. Kasparavičius 
20201—K. čerkaskaitė 
20205—O. Daunienė 
20210—P. žadeiliienė 
20211—Makaveckičei 
20212—Pakutinskis 
20215—E. Petraitienė 
20217—M. Poškienė 
5324&—M. Petkaitė 
53247—M. Sinkevičienė 
53248—Fitingienė 
53250—J. Malioris 
20222—V. Skerstoms 
20228—A. šlepetis 
20229—K. Kasparavičius 
20230—A. Dikmonienė 
20232—A. Jakutis 
20235—J. Gumiliauskis 
20236—J. Urpšis 
20238—Z. Stakauskienei 
20242—P. BagdonieAė 
20247—A. Tunaitiepė 
53253—J. Mileškienė 
53256—A. Vasiliauskis 
53257—A. Vasiliauskis 
53258—J. Daugskurdis 
53259—A. 
53264—M. 
53265—K. 
95611—0. 
95613—P.
95614—M. šalcienė 
20194—J. Pilkis 
20226—Z. Astrauskas 
20248—J. Klikavičius 
20249—M. Teleikienė 
20250—A. Mikšis 
20251—B. Bauškienė

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

, CHICAGO 
Roosevelt 8135

Rezi. Tel. Brunswick 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, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
Čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių. •

Physicai . Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniSkas 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.

P h ore Yards 4951

Da-

b

Gudmanas 
šepitaitė 
šliauteris 
Drazdauskaitė 
Višniauskis

Silkinis 
Margaitienė 
Gembutas 
Rūdaitė 
šilerienė

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

\ •

20254—M. Petraitienė 
20256—K. Petrenas 
20257—P. Atkačiunas 
20261—A. Samarakas 
20262—V. Mačiulaitis 
20263—J. Jenčius 
20264—K. Varanis 
20265—O. Varanienė 
20266—J. Valis 
20267—E. Krivičaitė » 
20268—J. Paškienė 
20270—V. Strigavskis 
20271—J. Žaibai 
20273—V. Dudonienė 
20274—A. Valotkaitė 
20275—S-" Ražinskis 
20278—K. 
20280—A. 
20281—A.
20282—P, Petkus .
53269—K. trri>ienė ■ 
53279—A. Dacaitė 
95616—M. Steponavičius 
95617—M. Valčinienė 
Perlaidos: 
19553 — J. Šimkus 
20051 — O. Tautkienė 
20053 — Vaišnorius 
20058 — J. Stankienė 
20062 — K. Fetingis 
20066 — A. Grigaitienė
20068 — O. Munčaitė
20069 — F. Paulis
20073 — A. Grinius
20074 — R. Grinevičaitė
20075 — V. Angelke 
20078 — J. J. Matleuski 
20080 — A. Rupšlaukis 
20082 — O. Belskienė
20087 — D. Puidokas
20088 — V. Petrokienė
20089 — M. Krasauskienė
20090 — A. Merkelaitė
20091 — K. Čepulis
20092 — M. Šimkienė
20093 — B. Šimkienė
20094 — O. Stockienė
53201 — E. Daknienė
53202 — T. 

. 53203 — O.
53209 — P.
53210 — M. 
53212 — V,
53216 — S. Seleckis
53217 — K. Barcius
53218 — M. Krišnauskienė
53219 — J. Flaks
53223 — V. “
53224 — F. 
53227 — U.
53230 _______
53231 — J. Maliorius
53232 — B. Gedminaitė
53234 — J. Norkus
53235 — S. ‘Urbaitis 
.53236 — J. Jackis 
53238 — N. Garalevičius 
53241 — E. Šiaulienė
95575 — R. Daratienė
95576 — V. Taurkaitė
95577 — A. Kasputienė
95578 — M. ševlienė
95579 — P. Pubutis 
95585 — J. Talačka
95587 — P. Viktorienė —

torinienė
95588 — G. Sakalas 
95590 — S. Urbonas 
95600 — E. Mockaitė 
95602 — L. Petrikas
95604 — J. Pocevičius
95605 — S. Ignatovičaitė
95606 — P. Kučinskienė 

659 — M. Boužienė
• 675 — O. Briediniene 

678 — B. Paleckis 
681 — J. Gudžiūnas 
685 — J. Aleksandravičaite 

19383 
19845 — B. Kraujaliukė (Kra- 

j aliuke) 
19870 — P. Mickaitė

\ 19912 — E. Jurevičienė 
19950 — S. Lipskaitė 
19954 — O. Kutkauskaitė 
19967 — V. Jotkienė 
19995 — B. Stulpinienė 
20007 —• A. Paulauskis 
20040 — U. Swartz 
20134 — V. Skirpstiene 
20156 — M. Cukurienė

Druktienię 
Šimkienė 
širvinskienė 

J. Rukša

M. Černiauskaitė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Vik-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* -r\3ope- 
jiŠką būdą Sūdy
mo. Diditil skai
čius žmotitį U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie savą tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta. _

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedalioj kuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ****- 
ną. Panedėlyj, šėrėte J? k 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Pinigą i ĮI
iš J

Bridgeporto Įj

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

* i



NAUJIENOS, Chicago, DL
/

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Roseland
Dar apie “Samsonas ir Delila”

Kovo 30 d. čia buvo didžiau- 
sis sujudimas lyg ir konkurso 
vakaras, lyg ir pasirodymas, 
kurie daugiau laimės ir kurie 
geriau išgalės parengti. Tokioj 
mažoj lietuvių kolonijoj buvo 
penki pasilinksminimo vaka
rai. Kadangi Strumilo svet. at
sidarė nuo 6 vai., tai ir aš čia 
pakliuvau. Čia buvo loštas vei
kalas “Samsonas ir Delila.” 
Rengė M. Dundulienė. Ir rei
kia pasakyti, kad lošimas at
likta labai gerai. Iš darbo žmo
nių geriau ir negalima tikėtis.

Dabar noriu paminėti vaidin
tojus. Kadangi programas bu
vo sustatytas taip paeiliui, 
kaip y pa tos pasirodė, tai taip ir 
aš rašau. “"Manoans,” Samso
no tėvas — A. Daukša, atliko 
gerai. Jzadora, Samsono moti
na — S. Sinkiene, buvo tikra 
Izraelite. Jos apsirengimas, aiš
ki kalba, senės judėjimai rodė, 
kad ji yra gera lošėja. Sedir, 
sinagogos pasiuntinys, buvo la
bai bailus: kiekvieną žodį sa
kydamas žvalgėsi į šonus lyg 
ir bijodamas, kad kas jį nepip 
gautų; kalbėjo gana aiškiai. 
Samsonas — W. Buišas, tvirto 
sudėjimo, jaunas, gražus, gyvų 
akių, lengvo judėjimo žmogus, 
scenai tinkanti ypata, tik kal
ba pergreitai ir supina žodžius, 
kad klausytojas niekaip negali 
suprasti. Bet Samsono rolę jis 
atliko gerai. Delilos rolę turė
jo M. Dundulienė; apie ją jau 
buvo rašyta Naujienose, todėl 
aš daug nekalbėsiu. Ji jau ge
rai pasilavinus ir lošė gerai. 
Kiekvienam jos pasirodyme 
scenoje publika sutiko didžiau
siais aplodismentais. Enlila, De
lilos mot imi — F. Kemėžiene 
šį kartą ji man geriausia pati
ko. Jos apsitaisymas misigri- 
meravimas verte mane many
ti, kad čia ne Kemčžienė, bet 
filistiniete. Datebar, kunigo ; 
Delilos tėvas — J. Aurila, bu4 < 
vo labai geras. Jis turi aiškią ' 
ir skambią kalbą, kas scenoje < 
yra reikalinga. Kalfar, kimi- t 
gaikštis Datebar sėbras — X. 1

K? Reporteris Pupa 
girdėjo

Suskaudo Reporteriui 
dantis. Gėlė per visą naktį be 
jokio pasigailėjimo! Dejavo ir 
vaitojo jis, kaip į didžiausią bė
dą įpuolęs!

Ryte nuėjo jis pas dantistą— 
pas lietuvį savo mylimą tautie
tį (nes jis myli savo tautą). O 
kadangi dar buvo anksti, jam 
reikėjo eiti į daktaro gyveni
mo namus. Paspaudė skambutį 
ir laukia. Duryse pasirodė jau
nas, graikštus vaikinas.

—Ar daktaras X dar neišėjo?
—I can’t speak that langua- 

ge!
—Ar Tamsta nepriklausot 

prie daktaro X šeimynos?—pa
klausė Reporteris jaunuolio an
gliškai.

—Taip, liet musų dedy sako, 
kad lietuviška kalba čia nerei
kalinga.

—Tai Tamsta visai nemoki 
lietuviškai ?

—Nė biskio.
—Nė mama Heduviškhi ne( 

kalba ?
—Labai retai.
—Nė dedy su mama nekalba 

lietuviškai ?
—Tik kaikada: kai jie nori 

ką nors slapto susikalbėti.
—Ak šitaip!
Tuo tarpu pasirodė ir dakta

ras X. Reporteris papasakojo 
jam savo bėdą ir prašė, kad 
greičiau skubintų ofisan ir su
teiktų reikalingą pagelbą.

Daktaras su Reporteriu va
žiavo sykiu ir visu keliu dakta
ras kalbėjo Reporteriui apie tė
vynės meilę ir apie platinimą 
lietu vystės!

Nustebo Reporteris klausyda
mas daktaro kalbos ir skaudan
tis dantys pasveiko be gyduolių 
ir be operacijos!

Pupai

PADĖKAVONĖ NAUJIENŲ
LAIVAKORČIŲ SKYRIUI.

Aš, Antanina Jancevičiutė, 
Vincentavo kaimo, Tvėrių vals., 
tariu širdingą ačiū Naujienoms 
už gerą patarnavimą mano ke
lionėje iš Lietuvos. Kaune visus 
dokumentus sutaisė K. 
Nereikėjo niekur ilgai 
eilėje, kaip kitiems. 
“George Washington” 
bai smagus važiuoti. Patarnavi
mas ir valgis labai geras; kas
dieną muzika, šokiai, koncertai, 
kad ne nesi jutome kaip dasie- 
kėm New Yorką.

Todėl, dar kartą tariu ačiū 
Naujienoms ir patariu visiems 
siųsti laivakortes per ta/ip gerai 
sutvarkytą ir patyrusių žmonių 
vedamą įstaigą kaip Naujienos.

Antanina Jancevičiutė, 
1645 Wabansia Avė., Chicago.

Norkus, 
stovėti 
Laivas 

buvo la

daug su rankom mosikavo, 
kas išrodė, jog bites gynėsi nuo 
savęs. Daton kunigas taipgi 
Datcbaro bičiulis — St. Damb- 
rairkas, turi labai gerus judė
jimus ir greitai iš jo bus ga
bus lošėjas. Tik kalbą vartoja 
ne grynai lietuvišką, bet ir ta 
vis geryn eina ir reikia tikėtos, 
kad jis tą stengsis pataisyti. 
Nergal didysis, Pilistinų kuni
gaikštis — M. Karlovas. Jis 
kiekvienam judėjimo atliko ge
rai, bet kur reikėjo meilę pa
rodyti, buvo perdaug vienodo 
tono kalba ir be jausmo judė
jimai, bet jo apsirengimas ir 
mokėjimas rolės x publiką pa
tenkino. Haifa, Delilos tarnai
tė — O. Dambrauskienė atliko 
gerai, nes toje rolėje jai kalbė^- 
ti reikėjo mažai, bet veikti la
bai daug. Ji suseka visas slap
tybes tarp Samsono ir Delilos 
ir su jos pagelba filistėnai tik 
ir paima Samsoną. Ji šią rolę 
atliko labai gerai. Abia, Delilos 
verge — O. Dambrauskaitė 
dar pirmu kartu lietuvių sce
noje man teko ją matyti. Ka
da Abia atbėga papasakoti sa
vo viešpačiui apie sugriovimą 
Dagono dievnamio, man rodės, 
kad ji buvo baisiai persigan- 
dus. Aiški, maloni kalba, iš
gąstingas veidas davė suprasti, 
kad tai tikrai ten atsitiko bai
sus dalykai.

Scena agi buvo gerai patai
syta. Visas 
buvo pritaikytas 
paveikslų. Sceną paruošė Kar- ’ prisieis ekskursantams skirstyt 
lovas, Dambrauskas ir Sinkus. I bis. Vieni lietu visikais ilaivais 
Visas veikalas darė gilų įspūdį trauksime Nemunu ant Kauno, 
į žiūrėtojus. Publikos buvo (kiti į 
virš trijų šimtų. Gal kiek liks Mažeikių, 
ir pelno. —Ne Roselandietis

Naujieny ekskursantams 
užrezervuotos puikiausios 
vietos ant laivo Leviathan

Kaip jau Naujienų skaityto
jams yra žinoma, visi Naujienų 
ekskursantai išvažiuos iš Chi
cagos gegužės 21 dieną. Iš New 
Ydrko išplauksime gegužės 24 
d. Atvykę Londonan apsisto

sime ten vienai dienai. Laivų 
kompanija parūpins Londone 
didelius automobilius, kuriais 
apvažiuosime visas svarbiąsias 
Londono vietas; mums bus 
aprodyta muzejai, parkai, baž
nyčios ir abelnai žingeidžiau- 
sios dalys miesto. Prie kiekvie
no tokio automobiliaus bus po 
vieną iš ILtondono žinovų, ku
rie aiškins kiekvieną svarbes
nę vietą. Iš Londono sėsime į 
vieną iš Suv. Valstijų laivą ir 
trauksime į Klaipėdą. Čion vėl 
pasitiks Lietuvos valdžios at

jos priruošimas stovai su kariška muzika ir 
prie biblijos visoms iškilmėms. Iš Klaipėdos

Garsinkitės Naujienose

kiti gelžkeliu ant Tauragės, 
Šiaulių, Panevėžio, 

Rokiškio ir taip iki pasieksime 
savo gipitines.

Ši kelionė bus dar tuom 
smagi, kad važiuos gana dide-

________

lis būrys lietuvių. Dar tik apie 
trys savaitės kaip Naujienos 
paskelbė šią ekskursiją, o jau 
atsišaukė apie 200 keleivių iš 
visų Amerikos dalių, o kiek 
dar laukia dokumentų iš Lie
tuvos, su kuriais galima butų 
gauti užsienio pasus? Jeigu ne 
trukdymai iš pusės Lietuvos 
atstovybes, tai dar daugiai 
žmonių galėtų atlankyti savo 
gimtąjį kraštą.

Ant .Leviathan laivo Naujie
nų ekskursantai 3-čioj kleso. 
bus patalkinti visi ant deko E; 
kambariuose po 2, 4 ir 6 love
les, nes Naujienos iš kalno už
ėmė geriausią vietą. Reikia ži
noti, kad ant laivo Leviathan 
yra dar 7 augštai žemyn, ku
riuose kiti keleiviai bus talpi
nami.

Todėl kurie manote važiuo
ti ir dftr neturite reikiamų do
kumentų arba neužsisakėte 
kambarį ant laivo, kreipkitės į 
Naujienų ofisą, kuris būna 
kasdien atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vai. vak.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali* prisirašyti 
eTie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmy'si kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St. j

le U. N. KLIUBO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri 

įgulėti ant tolinus, turite užsimokč 
ti mokesčius nuo 
1923 iki spalio t <1., 1924. Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže- 
io. —L. U. N. Kliubo Valdyba

balandžio 1 (i

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

Krivių-Krivaičiu įsakymu valdybos 
renkasi rytuose balandžio 15 d.

—- Krivis.

Utaminke Balandžio 15 d., 1924 m. 
atsibus susirinkimas 4tos kuopos L. 
S. S. yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui, malonėkite visi susirink
ti ir naujų atsivesti..

Organizatorius Vainauskas.

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuviu kalboj. —Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti 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, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žnvoęui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas poenesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus' laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

A LTS. 23 kuop. turės susirinkimą 
trečiadieny, balandžio 16 1822 Wa- 
bansia Avė., pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai y r kviečiami daly- 
vaut, nes bus renkama Centro Valdy
ba, Seimo klausimas ir Sandaros pro- 
vos su kun. Garmų klausymas.

— Valdyba.

Aktorių domei. — Trečiadieny, ba
landžio 16 d., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St. įvyks Chicagos lietuvių vi- 
sotinas aktorių ir profesionalų susi
rinkimas. Tikslas — susipažinti šu 
krutamųjų paveikslų artistų Kazimie
ru Urbaičiu iš Nevv York. Jau lai
kas atėjo išmėginti lietuvių aktorių 
spėkas krutamuose paveiksluose. Vis
kas yra prirengta, tik reik aktorių, 
aktorkų ir musų profesionalų. Visi 
bus priimti be skirtumų tikybos, par
tijos ir gabumo. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

“Pabaigtuvių” generalinė repeticija 
bus šiandie. 7:30 v. v., Liuosybės 
svetainėj. Visi lošėjai ii- dainininkai 
susirinkite laiku. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos nariai, kurie turė
site reikalo su draugija, kreipkitės 
prie raštininko X. Saikaus, 1621 
Irving Avė.

Jaunuolių Orkestro repeticija įvyks 
seredoj balandžio 16 d., 7 v. v. Mark 
White Sq. svet. prie 29 ir Hafsted st. 
(Library Room). Yra užkviesta lie
tuviškų šokių įstruktorė p-lė Jene 
Petrauskaitė.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ
Kėistučio Dramos Skyriaus repeti

cijos veikalo “Keistutis” įvyks tre- 
Čadieny, bal. 16, 7:30 vai. vak. pas'd. 
Kasparaitį. Lošėjai turintieji roles, 
malonėkit laiku susirinkti. J. J. A.

Brighton Park. — Lietuvių Meno 
Grupės narių susirnkimas įvyks šian
die, bal. 15, 7:30 vai. vak. McKinley 
Park svet. Pirmininkas.

J1ESKO PARTNERIU
REIKALAUJU partnerio į 

restauraną. Su mažai pinigų. 
Biznis geras. Atsišaukit tau- 
jau, nes aš turiu išvažiuoti ant 
faunos. Kreipkitės į Naujienų 
skyrių, 3210 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti atba 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.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilnį pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo 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, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar

BERT PICK & COMPANY 
„08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
’IiHiskii Mr. M. J. Miller

STOGDENGYSTfi
. į stogų prakiurinras užstaisomas 

m t f rantuojamas už $4. Automobilių 
nei v. patarnavimas Chicagoj ir apie.- 
•ij.ktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
di u usia ir geriausia stogų dengimo 
p ,.iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
uj fbininkai samdomi. J. J. Dunne 
noofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo i rengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
<arol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas 

» Ii
’ 'f

----u.--
TAISAU CEVERYKUS

Čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Užtikrinu darbą už prieinamą 
kainą.

MYKOLAS PRŪSAITIS 
2647 W. 38th St.

PRAPUILĖ šuva “Sheper”, rudas, 
su baltais taškais, turi ant kaklo dir
žą su antrašu, 3727 Lowe Avė. Jei 
cas tokį šunį m* .tėt, malonėkite pra
nešti. atlyginsiu .

STANLEY KACHANAUSKAS 
3727 So. Lowc Avė. , Chicago, III.

Tol. Yards 2863

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 dideli Šviesus kam- 

jariai, moderniški, garu šildomi, 
geroje biznio apielinkėje. Tinkami 
dėl ----- - -
lo.

daktaro arba bite profesiona- 
Renda $80.

3129 S. Halsted St.
Tek Blvd. 9685

ĮIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKO vaikinas kambario prie 

mažos ir geros šeimynos ir kad gas- 
padinė nors vakarienę pagamintų jei 
>alima, kambaris turi būt šviesus 
Bridgeporto apielinkei. Aš prie 
criaučių dirbu ir švariai užsilaikau, 
’raneškit Į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Halsted St. V. T.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

OREMUS DRUG CO.
3313 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Turi mo- 

valgį virti ir skalbti. Atsišau- 
ypatiškai arba per telefoną.

BEVERLY 0611 
10540 Longwood Drive

koti 
kitę

REIKIA gerai patyrusių mergai
čių siuvėjų prie gražių kautų. Taip
gi patyruių finišerkų. Turi kalbėti 
angliškai.

Atsišaukte.
MME. JOSĘPHINE
455 Deming Place
Tel. Lincoln 7175

PUIKI proga, salesmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 į mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavorais. Klauskit 
Mr. Squires, Room 815

123 W. Madison St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
čeverykų taisymo ir naujų dirbimo, 
kad ir mažai mokantis, tą amatą bus 
galima išmokinti. Gali būti ir seny
vas žmogus, tik turi būt doras ir ge
ras. Kreipkitės greitai.

SHOE HOSPITAL 
A. Stanevich,

751 W. 32nd St. (

REIKIA darbininkų — Civil 
Service Examination, balandžio 
16, 8 vai. ryto, prie South Park 
Stables. 57 and Cottage Grove, 
mokama 50c. ir 55c. į valandą.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

HUDSON Sedan 1920 metų.
Atsišaukite:

4456 So. Honore Avė.
Lafayette 4427

PARDAVIMUI Ford trokas, 
geras dėl bučerio ir groserio, ge 
rame padėjime. Galit matyt bile 
laiku.

2129 W. 21-st St. Grocery

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė už ga

na prieinamą kainą. Renda pigi ir 
yra 4 ruimai gyvenimui. Fixturai 
visai nauji ir kiti visi tinkami 
įrengimai. Biznis išdirbtas ir ne
ša gerą pelną. Jei norite įsigyti ge
rą biznį, bukite .skubus. Priežas
tis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą.

5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524 '

GROCERIS ir saldainių sto
ras geroj vietoj pigi renda 3 
pagyvenimų kamb. tik $800. 
10194 Winston Avė. kampas 
Vincennes Tel. Beverly 3401

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas - mašinas 
dėl Išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Yards 6296.

PARSIDUODA — čeverykų 
taisymo biznis su elektros va
romoms mašinoms, su krautuve 
ir 5 pagyvenimų kambariais 
$5,800. Gera biznio g^itvė.

Jos. Tomas,
5216 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen su kambariais dėl gyve
ninio, pigi renda, randasi prie di
džiausių mokyklų, parko ir leikos. 
Nėra konkurencijos, biznis išdirb
tas per 20 metų. Priežastis parda
vimo — neturiu kas dirbtų.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax" 2619

PARDAVIMUI paint ir Hardware 
Store kaina $600 (dolerių), renda pi
gi, lysas galima gauti ilgamj laikui, 
steam heat, 4 ruimai dėl pragyveni
mo užpakalyj. Priežąstis pardavi
mo du Storai. Savininką galima ma
tyti visada.

FRANK BIRGIOLA,
4054 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 5354

PARDAVIMUI grosernė ii- Kendžių 
krautuvė, biznis išdirbtas. Nupirk
si! pigiai, turiu parduoti greitai. 
Priežastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3602 Emerald Avė.

PARSIDUODA BARBER
Shop. 4 kambariai pagyveni
mui.

Atsišaukite:
6893 So. We^tern Avė.

PARSIDUODA vargonėliai. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju 
į mainas. M. B.

2852 W. 39 Place 
_________________ - \ • - -...
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

cabinet ir 100 muzikos rolelių. Ati
duosiu už $125. Garantuotas.

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 fioor

PARSIDUODA 
nė, cash biznis, 
namu. Vieta 
tautų.

Atsišaukite 
10758 Indiana Avė 

Roseland.

grosernė ir bučer- 
Galima pirkti su 
apgyventa visokių

Antradienis, Bal. 15, 1924

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

JANČIAM DARBO.

III.

NAMAI-ZEME

BANK

—I

MOKYKLOS

Atci- 
muir.is 
atdaras

A. ČR1GAS, 
3114 So. Halsted St.

ir 
ir 
t

Čia 
100 
Tik

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, 
Phone Seeley 1648

M. E.' HUT1

-

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, su namu ar be 
mo.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

ir 
na-

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu arba be namo, be agento.

Atsišaukite:
3709 So. Halsted St., 

Chicago, III.

AUKSO MAINOS ŽMOGUI NEBJ-
Ą

Bučernė ir grosernė, pieno stotis 
sūrio išdirbystė. Parduosiu biznį 
namą. Biznis atneša pelno $100 
savaitę, o namas 18% ant įdėtų pi
nigų.

'Čia nėra agentų garsinimas, bet 
rimto savininko pasiulijimas. Preš 
pirkimą duosiu išbandyti ir persitik
rinti ir nemokantį išmokinti.

Priežastis, išvažiuoju Lietuvon.
Atsišaukite tuojaus.

3317 Auburn Avė. 
Tel. Yards 6061

TURIU PARDUOTI tuojau už pi
nigus, Steger grojikų pianą, su dide
liu pasirinkimu gerų rolių, $180. Wil- 
liam and Mary valgomo kambario 
stalas ir 6/ apmušti krėslai su mė- 
lina skūra, $50, 3 šmotų sun parloro 
setas, supama kėdė, skrynia ir sta
las ,$200 . Knygos anglų • kalboje, 
Bissell nacuum valytuvas. Atsišau
kite utarninke arba seredoj nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

4201 W. Adams St.

GROSERNĖ ir delikatesen, daugiau 
kaip 20 metų vienoje vietoje. Par
davimo priežastis, kitas biznis. Atei
kite ir pažurėkite .tą progą, pigi ren- 
da, gyvenimui kambariai iš užpa
kalio.

2340 Milwaukee Avė.

DELIKATESEN, grosernė, saldai
nių, tabako, mokyklos reikmenų, Ice 
Creamo. Sena įstaiga ,gerai apsimo
kantis biznis, nėra.’ kito tokio biznio 
per daug blokų. Visa apielinkė tirš
tai apgyventa priguli šiam bizniui. 
Geri įrengimai ir stakas, pigi renda 
su gyvenimui kambariais. Parda^i- 
m^ priežastis svarbi. Už $1560 nu
pirks viską. Jei jus norite tikro 
bizno, pam-atykit patys tą krautuvę.

5105 W. North Avė.
______ t_______ , , ..... . ........ .  ■■

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj. Parduosiu, nes turiu du bizniu, 
ir darbininko negaliu gauti, 
miestely yra 600 gyventojų ir 
farmerių suvažiuoja kasdien, 
dvi bučernės yra.

B. Sipavičius, savininkas, 
94 W. 4th St., St. Charles, 

Tel. St. Charles 451

PARSIDUODA delikatesen ir 
grosernės krautuvė sena, cash 
biznis. Geri rakandai, parduo
siu pigiai, nes apleidžiu Chicagą.

919 W. 63rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, sena ir išdirbta vieta. 
Biznis visados gerai daromas. 
Nupirksįt pigiai. Pardavimo 
Priežastis turiu du bizniu.

3806 So. Wal'lace St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
SOUTH SIDĖJ.

6 ir 7 kambarių, elektra, 
maudynės, karštu vandeniu šil
domas, bloko nuo Garfield 
bulvaro, kainą $13,000. 
kit ir pasimatykit su 
šiandien, musų ofisas 
iki 8:30 vai. vak.
UNIVERSAL STATE

Real Estate Dept. 
Tel. Boulevard 0700 
3252 So. Halsted St.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

PARDAVIMUI 4 šeimynų po 
6-5 ir krautuvė. Parduosiu arba 
mainysiu ant bučernės ar gro- 
sernės su namu ar be namo. 
Atsišaukite 3800 So. Emerald 
Avenue.

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų muro namas, 50 pėdų kam
pinis 'lotas, 5 ir 6 kambariai, 
kaina $11,500.

7202 Aberdeen St. 1 fl.

PARDAVIMUI namas, biz
nis ir rakandai. Aš važiuoju į 
Europą ir parduosiu už $8000.

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė,

______________________________________

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 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 
kambariu8 pagyvenimai, augštas 

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

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

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

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų medi
nis namas po 4 kam b. flatas. 
Yra elektra, maudynės ir kiti 
visi parankumai vėliausios ma
dos. Cementinis pamatas, augš- 
ta pastogė, graži apielinkė — 
Brighton Park, prie lietuvių ba
žnyčios. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar kitokio 
biznio. Atsišaukite greitai. Ga
lima matyt kasdien nuo 9 ryto

2 po pietų. Vakarais nuo 6 
9. Joe Čeponis.
4111 So. Richmond Str. 
Tel. Lafayette 7673.

iki 
iki

PARSIDUODA 2 flatų niuro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios mados pa
rankamai.

Kreipkitės
2951 — 39th St. (Pershing Rd.)

SAVININKAS išvažiuoja iš Chi
cagos, turi parduoti savo 3 namus.

1) 8 flatų medinis namas, 10 me
tų senas, >kautuvė, svetainė ir pirtis, 
rendbs neša $280 į mėnesį, parduosiu 
už $17,800.

2) Medinis bizniavas, 4 flatų, ren- 
dos $92 j mėnesį, kaina $6,800.

3) Mūrinis 2 flatų po 4 didelius 
kambarius ir dideliu bezmantu, par
duosiu už $7,400.

Labai didelis bargenas, nes turiu 
parduoti šia savaitę be agentų.

. 4212 So. Rockwell St. 
Tel. I>afayette 5773

PARDAVIMUI medini 2 augštų 4 
šeimynų, toiletai, vanos ir elektriką 
ir beismantas. Garadžius dėl 2 ma
šinų. Parduosiu pigiai, nes. išvažiuo
ju į Lietuvą.

Atsišaukite
P. JANKUS,’

2370 Canalport Avė.

FARĄIOS. Visokio didumo ir vi
sokio brangumo; kur geresnė žemė, 
ten didesnė kaina. Norėdami ūkę 
pirkti apie Hart arba apie Scotville; 
mes galime surasti, nes yra netoli. 
Jeigu mislijat ūkę pirkti, tai kreipki
tės' su laišku, o aš duosiu žinot kada 
geriausia proga matyti žemę. F. 
Stankevich, Hart, Mich., R. 2.

VIENAS puikiausių 8 apartmen- 
tų kampinis namas, presuotų plytų, 
prie 72 St., netoli Vincennes Avė. 
Gera vieta ir gera transportacija, 4 
kambariai, uždaromos lovos. Kieto 
medžio trimingi visur, garu šildomas, 
kaina $38,500, bus parduotas greit, 
reikia pinigais tiktai $16,500.

Atsišaukite pas 
. • Savininką, 

642 E. 91 St.

PARDAVIMUI vienas puikiausių 
bungalow, 88 St., netoli Cottage 
Grove, 6 kambariai, sun parloras, 
karštu vandeniu šildomas, kieto me
džio grindys, stikliniai porČiai, lotas 
31x125. *įteisinga kaina. Matykit 
budavotoją,

642 E. 91 St.

PARDAVIMUI. Bargenas. 
Priverstas parduoti savo du na
mus ant 1 loto, garu šildomi, 
modemiški, 14 bloko nuo Hum- 
bold Parko. Veikite greit. Sa
vininkas 1620 N. Troy St


