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Senatas ginčijas dėl atei 
vybės suvaržymo

Vokietija priėmė eksper- 
, Ip Pianą

Berlino nota valdžios atstovo 
įteikta reparacijų komisijai.

Vokietijos komunistą 
kongresas

STREIKAS PULLMANO 
DIRBTUVĖSE

Ku-klux-klano siautimas
• Herrine

Valtele, 4000 mylių per 
vandenyną

Anglijos premjeras šauksiąs nesi 
ginklavimo konferenciją

PARYŽIUS, bal. 16. — Vo
kietijos atstovas šiandie Įteikė 
savo valdžios notą reparacijų 
komisijai. Vokidiijcs vąldzit* 
priima be jokių sąlygų ekspertų 
planą kaipo pamatą deryboms, 
kuriomis butų galutinai susitai
kyta reparacijų mokėjimo klau
simu.

Partijos vadovybė pateko į kai
riųjų rankas. Dagi Klara Cet- 
kin nebeišrinkta komunistų 
partijos centram

Streikuoja pasažierinių vagonų 
darbininkai dėl algų nukapo- 
jimo.

Ku-kluxams vėl dirba valiukas 
Glen Young. Bijomasi naujų 
sumišimu. c

Vokietija priėmė be sąlygų 
ekspertų planą 

■(--------
Savo telegramoj ji sako: 

“piašydama to’aš kalbu vardu 
ne tik didelio skaičiaus Ame- 
likos moterų, bet taipjau Eu
ropos ir rytų kraštų narių Tarp- 
lutinės Moterų Sąjungos Tai
kai ir Laisvei, kuri gegužės 
mėnesio pradžioj laikys savo 
kongresą Wasbingtone. Susi
organizavusios tam, kad ugdy
ti tarptautinę taiką ir gerą va
lią, mes labai susirūpinę dėl 
padėties, kuri lengvai gali pa
gimdyti rimtų nesusipratimų 
ir nesutikimų.”

Senatas svarsto imigra 
Gijos biliii

Senatas, apsidirbęs su japonais, 
pradėjo ginčus dėl kitų imi
gracijos įstatymo punktų.

VVASHINGTON, D. C., bal. 
16.—• Senatoriaus iReed’o (rep., 
Pa.) pasiūlymu šiandie buvo 
išnaujo perbalsuota įstatymas 
dėl uždraudimo japonų emi
gracijos i Jungtines Valstijas. 
Peibalsavimo daviniai beveik 
tie patys: 71 senatorius balsa
vo už tą Įstatymą ir tik keturi 
prieš. įstatymui nepritarė |se- 
natoriai. Coli iš’ Rhode Island, 
Sterling iš South Dakotos, Mc- 
Lean iš Connecticuto ir \Var- 
rtn iš Wydmingo, visi repub-

Vokietija pakeitus parlamente 
rinkimų dieną.

LONDONAS, bal. 16. — Reu- 
terio telegrama iš Berlino pra
neša, kad Vokietijos valdžia 
atidėjus parlamento rinkimus iš 
gegužės 4 Į gegužės 11 dieną.

Kadangi rinkimus Vokietijoj 
gali laimėti reakcininkai, tai 
valdžia, bijodama, kad tatai ne- 
nugązdintų franeuzų ir nepada
rytų atatinkamos Įtakos Į rinki
mus Frakcijoj, kurie Įvyks ge
gužės 11 dieną, tai Vokiečių 
valdžia nutarus ir savo rinki
mus nukelti.

MacDonald pasiruošęs 
šaukt nusiginklavimo 

konferenciją

Japonija kreipsiantis i 
thutii Sąjungą

Prašysianti kad Tautų Sąjunga 
nustatytų tarptautinės emi
gracijos bazę.

i IFRLINi.VS, bal. 16.— Fran- 
Įklurteties Mainu pasibaigė Vo- 
I kieti jos , kopiun.istų partijos 
I kongi ČSP5, tęsęsis keturias die- 

irs. Kbngieąe laimėjo kairysis 
Haiti jos sparnas, kuriam vado
vavo Butą Fišer . Kairiaspar- 
liai gavo daugiau kaip tris 
ketvirtdalius balsų. Bradleris, 
dešiniųjų komunistų vadas ir 
buvęs partijos pirmininkas, sa
vo rezoliucijai) negavo nė vie
no balso. Į mm ją jį eentralinį 
partijos komitetą išrinkta tik 
vieni kairieji komunistai. Dagi 
Klara Cetkih išlėkė iš partijos 
centro.

Kongresas priėmė rezoliuci
ją, kuria aštriai kritikuojama 
buvusis centralinis komitetas] 
dcl savo elgesio praeitų metų 
spalio mėn. kovoj. Reikalauja
ma, kad proletariatas ginkluo
tųsi,’nes lik ginklo pagalba ko
munistai tegalį laimėti kovą ir 
paimti valdžią Į savo rankas. 
Komunistų partija pasižada 
vesti griežtą kovą prieš visoj 
kilis kompromisų ir reformų 
komunistus.

CHICAGO. — Didelėse Pull- 
mano vagonų dirbtuvėse prasi
dėjo pasažierinių vagonų darbi
ninkų streikas. Streikuoja tuo 
tarpu abejose dirbtuvėse rivece- 
riai ir fitteriai, bet ir kiti dar
bininkai nerimauja ir veikiau
sia irgi prie streiko prisidės, nes 
streikui užsitęsus jie ir šiaip ne
tektų darbo. Streikas kįlo delei 
algų nukapojimo.

Kompanija* bando vaduotis 
streiklaužiais. Todėl streikieriai 
prašo darbininkų nevažiuoti ten 
j ieškotis darbo, kad tuo nepa- 
gelbėti kompanijai laužyti strei
ką.

luEiRRIN, III., bal. 16.— Anks
ti šį rytą šeši žmonės, atvykę 
dideliame automobily ties ku- 
klux-klaniečių vado Sam 
Stearns namais, paleido kelio
lika šūvių. Esąs sužeistas vie
nas Stearns’o padėjėjas Lisen-

LONDONAS, bal. 16. — Mi-

KrokodHio ašaras
Lenkai verkia Tautų Sąjungai, 

kad lietuviai juos smaugiu.

<jrir»<5ai clol kvotų.

Apsidirbęs su įstatymu prieš 
japonus, senatas pradėjo gin- 
čus dėl kitų imigracijos bi- 
liaus punktų. Labiausiai ginči
jamas klausimas tai imigran
tų kvota. Senatoriai beveik l>e 
išimties visi pritaria imigraci
jos suvaržymui, tik vieni nori, 
kad tie viržiai butų stipriai 
Įveržti, kiti norėtų, kad jie bu
tų palaidcsni;

eiau atidaryti 
tams iš tam 
(šiaurės ir
kili smerkia tokį šališkumą ir 
reikalauja duoti lygios, pro
gos visų be skirtumo 
emigrantams. Kai kurie
toriai siūlo ateivių kvotą nu
statyti 1G einant 1910 metų’

vieni nori pla- 
duris emigran- 

tikru tik kraštu v c

vakarų Europos),

naldas, atsiliepdamas parlamen- 

te į buvusio oro tarybos pirmi
ninko maj. gen. Seely kalbą, 
kalbą, kurs graudeno premjerą 
sušaukti tarptautinę konferen
ciją orinio nusiginklavimo rei
kalu, pareiškė, kad jis turįs ta
tai omenėj. Kai tiktai bus pa
šalinti iš kelio kai kurie dabar
tiniai Europos keblumai, teksią 
labai rimtai susirūpinti 
ginklavimo klausimu,
tiktai ore, bet ir visose 
apsiginklavimo formose.

MacDonaldas dar pareiškė, 
kad jis esąs pasiruošęs sušauk
ti tokią konferenciją taip vei
kiai, kai tik pamatysiąs nors 
menkiausį kitų valstybių prita
rimo ženklą.

Šitą minesterio pirmininko 
pareiškimą parlamentas priėmė 
gausiais aplodismentai.

nusi- 
ir tai ne 

kitose

tautų 
sena-

cenzu.
Ir Kanada kalba apie japonų 

emigracijos suvaržymą.
(>TTAWA, Ont., bal. 16. — 

Atstovų rūmuose vienas va
karų Kanados narys pakėlė 
taipjau klausimą dėl didesnio 
suvaržymo japonų emigraci
jos Kanadon.

Jane Addams užtaria japonus
OHICA(»•(). — Žinoma visuo

menės darbuotoja .Jane Ad
dams kreipėsi telegrafu Į pre
zidentą Coolidge prašydama, 
kad jis vetuotų, senato bilių 
prieš visišką uždarymą durių 
Į Ameriką japonams.

SAN FRANCISCO, Califbal. 
16. — Atvykęs čia Japonijos 
ponų t-uiiių narys prafas Ka- 
vamura, — kurs yra taipjau 

Japonijos delegatas Briuselio 
konferencijai, ir 
liauja,—pareiškė, 
n i ja. prašysianti 
gos konferencijos 
pos 23 d., idant 
naują tarptautinės 
bazę. Japonija^ remsianti tokią 
tautų padarytą ir dabojamą 
Emigracijos sutartį, kuria ei
nant kiekviena valstybe galė

ki tų kraštų “že- 
klalsčs” žmonlių, 
varžymų Įleistų 
klasių” emigran-

Milžiniškos suktybės 
veteranų biure

FRANCIJA PRIPAŽINO
GRAIKŲ RESPUBLIKĄ.

PARYŽIUS, bal. 16. — Pre- 
mjeras Poincare, Franci jos var
du, šiandie pripažino naująją 
Graikų respubliką.

STREIKAS.

BAYONNE, N. J. bal. 16. — 
Vacuum Oil. kompanijos fabri
ke sustreikavo 750 darbininkų. 
Reikalauja padidinimo algos 10 
nuošimčių.

Nedėlios Naujienos
Numeris 2 bus siunčiamas 
tik tiems skaitytojams, kurie 
bus išanksto užsimokėję.
Nenorėdami praleisti nume
rio pasiskubinkit užsisakyti. 
Ned ėlios Naujienų kaina 
metams $3 pusei metų $1.70

dabar ten ke- 
kad Japo- 
tautų sąjun- 
Briusely lie
ji nustatytų 
emigracijos

3,000,000 dolerių vertes arui i jos 

daiktų parduota už 600,000 

dolerių.

VARŽA VA, kovo 18 (E). — 
Lenkų spauda labai gyvai ko
mentuoja ištremtų iš Lietuvos 
ir apsigyvenusių Lenkijoj lenkų 
protestą, Įteiktą Tautų Sąjun
gos Tarybai. Proteste nusiskun
dimai suskirstyti Į 7 straips
nius 1) uždraudimas vartoti 
lenkų kalbą bažnyčiose ir lietu
vių ekscesų prieš lenkus tolera
vimas, kaipo tat buvo vasario 
24 d. Trejybes bažnyčioj, kur 
Sieniaška ir kiti buvę sumušti, 
kad net apalpę ; 2) lenkų mo

kyklų uždarymas; 3) 200 lenkų 
suėmimas ir jų Įmetimas kalė
jimai!; 4) daugelio asmenų iš
trėmimas iš Lietuvos; 5) bet 
kokio susisiekimo su Lenkija 
uždraudimas, kas yra nurodoma 
kiekviename Lietuvos užsienių 
pase ir, be to, neišduodama Į 
užsienius pasų lenkų tautybės 
Lietuvos piliečiams; 7) visiška

šitas šaudymas veikiausia 
bus pačių ku-klux-klaniečių 
provokacija. Mat Harrine ir 
visahre Williamsono apskrity 
eina atkakli kova tarp kn- 
kluxų ir priešingai jiems nusi
stačiusiu žmonių.

Praeitais miesto rinkimais 
buvo aštrių susirėmimų tarp 
abiejų pusių.

Ku-klux-kla n rečiams vėl dir
ba jų pasamdytasai padauža 
Glen Young, kurs vakar areš
tavo ku-kluxams nepalankius 
miesto teisėją Ba\veną ir svei
katos tarybos pirmininką Ga- 
ravalią už tai, kad jie per rin
kimus kalbinę žmones nebal
suoti už ku-klux-klaniečių kan
didatus.

Bijodąmasi, kad dėl ku-klu- 
xų siautimo nekiltų rimtų su
mišimų.

HONOLULU, bal. 16.— -Gau
tomis čia 
kurs šių 
plaukė iš čia dvidešimts trijų 
pėdų laiveliu, |kad n irk eiliavus 
“į šventąją Palestinos žemę tęs
ti toliau Mozės darbą,” kovo 
22 dieną atplaukęs j Filipinų 
salą Mindanao — padaręs tuo 
budu apie keturis tuksiančius 
mylių vandenynu. Per septy- 
.nasdešimt tris dienas Sparks 
n (ima tęs žemės.

Tasai Ira Sparks, dailidė iš 
Indianos valstijos, Įsivaizdinęs, 
kad jis
nuvyko Į San Francisco ir 
pasislėpęs laive išplaukė.

žiniomis, Ira Sparks, 
metų sausio 9 d. iš-

esąs Dievo pranašas,
Y • čia
Jū

rėse jis betgi buvo surastas ir
Honoluhij išsodintas, čia jis 
betgi Įsigijo valtį, ir vienas 
pats leidosi per vandenyną — 
“Į šventąją Palestinos žemę.”

ANATOLE FRANCE — 80 
METŲ.

TOUBS, Franci ja, bal. 16.— 
Garsusis Francijos rašytojas 
Anatole France šiandie švenčia 
savo 80 metų sukaktuves. Iš 
visų pasaulio dalių gavo dau
gybę sveikinimo ir linkėjimų 
telegramų.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS.

Sunatas tardys senatoriy

LOUISVILLE, Ky., bal. 16.— 
Šiandie kilo išnaujo angliaka
sių streikas Kentucky’es valsti
jos kasyklose. Darbą metė dau- 
jąciavi 10,000 darbininkų.

mesin'iosįos 
bet be jokių 
“aukštesniųjų 
t us.

Japonija taipjau prašysianti 
tautų sąjungos, kad butų pa
naikinta apribojimas • aeropla
nams dirbdintis.

Pasaulio lakuny vadas 
išgelbėtas

GHIGNIK, Alaska, bal. 
Majoras Fred. Martin, 
vadovauja keturiejms Amerikos 
armijos aeroplanams jų kelio
nėj aplink pasaulį, 
padienį išskridus 
Alaskoj, pakeliuj 
kažin kur žuvo, 
kūnai susitiko
audromis ir sniego pūgomis, 
tat buvo laimės, kad ekspedici
jos vadas Martin, o kartu su 
juo ir aeroplano (mechanikas 
Harvey nebotų ištikti nelaimės. 
Tuojau buvo pradėta jų ieško
ti ir
Wa.sh„ gauta žinia, kad ardo
masis laivas Hull suradęs ir iš
gelbėjęs juos nukritusius Por
inge užlajoj.

16.— 
kurs

praeitą ant- 
iš Seyard, 

į Chigniką 
Kelionėj la

su didelėmis

šiandie Brėmertone,

PINIGŲ KURSAS
Vakar balandžio 16, užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ........... $5.31
Danijos. 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ................... t*4.46
Francijos, 100 frankų ........... $6.24
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.81
Olandijos, 100 florinų ..... . $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

BALTIMORE, Aid., bal. 16.— 
Charles Re Forbes, buvęs vete
ranų biuro direktorius, tapo čia 

[vėl grand jury’ės inkriminuotas 
dėl papildytų suktybių iš par
duodant armijos daiktų sandė
lius.

Kartu su Forbesu inkrimi-1 turtlJ konfiskacija tų lenkų tau-
nuota dar Nathan t. Thomson, tybės Lietuvos piliečių, 
viršininkas kompanijos, kuri 
tuos daiktus supirko, ir Charles 
R. O’Leary,.. viršininkas Vete
ranų biuro sandėlių skyriaus 
Perryvillėj, Md.

Išėjo mat Į aikštę, kad For
bes ir O’Leary pardavę Thom
son — Kelly kompanijai daiktų 
’š armijos sandėlių Perryvillėj 
vertės 3,188,000 dolerių už 600,- 
000 dolerių.

WiAiSHINGTON, bal. 16.
Speciali’ senato komisija rytoj 
[šiandie] pradės tardyti bylą 
senatoriaus Wheelerio, 
Montanos jury’ės tapo
minuotas. Senatorius Wheeler 
yra senato komisijos buv. ge- 
neralio prokuroro Daugherty’ės 
bylai tardyti pirmininkas.

kurs
inkri- Chicago ir apielinkė.— iLie- 

tus ii’ daug šalčiau. Šaižus šiau
rės vėjas, — taip oro prana
šas pranašauja.

Jėzus-žydas; krikščio 
nybė — žydų religija

Taip skelbia Vokiečių fašistai, 
ir Vokietijos išganymą mato 
įsteigime naujos Vokiečių re
ligijos.

BERLIlNAS, bal. 16. — Vo
kiečių fašistai nori steigti nau
ją tikėjimą. Jie skelbia, kad 
krikščionių religija esanti žy
dų religija, o Jėzus buvęs žy
das ir esąs žydų dievas, 
sunaikinęs Vokietiją.

Fašistų laikraštis Nelies 
ben (Naujas Gyvenimas)
ko, kad Naujojo Testamento 
Dievas esąs tas pats kaip Se
nojo Testamento — žydų Die
vas. Biblija esanti žydų kny
ga, — žydų parašyta ne-žy- 
dams. Straipsnis baigiama žo
džiais: “Šalin su žydiška bib- 1 • • • 11

kurs

Le-
sa-

Tame pat laikra.Uy vienas 
kunigas fašistas rašo, kad .Jė
zus negalįs būt vokiečių mesi
ją, dėlto kad jis nesąs vokie- 
tys. Vienintelis Vokietijai iš
sigelbėjimas esąs naujos reli
gijos įsteigimas.

kurie 
tarnavo lenkų armijoj, net prieš 
Lietuvos Didžiųjų Valstybių 
pripažinimą, pavyzdžiui, Stane
vičiaus ir Žano turtai buvę kon
fiskuoti dėl jų politinių pažiūrų 
ir 7) rezultatų falsifikavimas 
patikrinant lenkų gyventojų 
skaičių ir tokiu budu keturis 
kartus sumažinant tikrąjį lenkų 
skaičių. Be to, atimta tautinė 
laisvė, kuri yra Lietuvos kons
titucijos garantuota. Asmenys, 
pasirašę protestą, pareiškia, 
kad jie gali pristatyti dokumen
tus, įrodančius jų pareiškimų 
teisingumą ir prašo Tautų Są
jungą patikrinus esamąją pa
dėtį paimti globon lenkų mažu
mą Lietuvoj.

“Išrodo, kad vieta yra 
patogiausia vaiduoliams ir 
piktoms dvasioms.”

O už ‘lango vyre pekla. 
Vėjas ko tai raudojo, med
žiai Inko kaukdami' ir verk
dami. Kada aš užmerkda
vau akis, rodėsi kad mano 
lova skraido po tuščią na
mą i^ žaidžia ant visų su 
dvasiomis.

Urnai tarp velnijos ir 
chaoso aš aiškiai girdžiu 
garsą, girdžiu kas tai u ri
cina prie mano durų ir jas 
atdaro.

Praėjo kelios sekundos ir 
aš pajaučiau...

Skaitykite A. Čechovo 
“Tai buvo Ji!” 

sekamame 
Nedėlios Naujienų 

numery.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramų tiktai už $1.75.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžy j, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar į bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus j Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NMMIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



B NAmiNNOn, III. Ketvirtadienis, Bal 17, 1924

Kas Dedas Lietuvoj
Pirmas Liaudies Uni 

versitetas
DIRBO PARAŠUS 

—Gavo pinigus

apie

ir teoretinių

Kovo 25 d. Šančiuose, prade
damosios mokyklos bute (Juo
zapavičiaus prospektas 54 Nr.,) 
“Lietuvos Švietimo Vinco Ku
dirkos Draugija” iškilmingai 
atidengė pirmąjį dar Lietuvoj 
Liaudies Universitetą.

5 vai. po piet didžiulė,
300 asmenų talpinanti salė jau 
pilna buvo publikos.

Susirinkimui pirmininkavo L. 
V. Kudirkos D-jos Centr. V-bos 
pirmininkas, L. Universiteto 
docentas p. K. Sleževičius.

Įžengiamąją paskaitą laikė L. 
Universiteto profesorius p. Va
clovas Biržiška. Jis davė istori
nę Liaudies Universitetų ap
žvalgą, apibudino ir sugretino 
vakarų ir rytų Liaudies Univer
sitetų tipus ir pareiškė nuomo
nę steigiamo Universiteto typo. 
Rytų (Rusijos) Liaudies Univ. 
— teoretiniai, vakarų — pritai
komieji; Lietuvos Liaudies Uni
versitetai turėtų būti šių dvie
jų typų vidurys, pereinamasis. 
Jis turėtų duoti
abstraktinių žinių ir turėtų duo
ti praktinių, pragyvenimui 
(siauresne prasme) pritaikina
mų žinių. Atart bendro, šis Uni
versitetas turės duoti ir specia- 
lį lavinimąsi.

L. Univ. turės kelius skyrius. 
Šis pirmas trumpas semestras 
turės tris* kursus po 5—8 pa
skaitas ir bus kąii? ir priruošia
masis. Klausytojai per tą laiką 
turės progos susipažinti su dės
tomais mokslais ir pasirinkti 
tinkamiausį sau skyrių, kad nuo 
rudens jau rimtai imtis darbo.

Liaudies Universitetas žada 
būti kuoprieinamiausis pla
čioms masėms. Klausytojais ar
ba nariais jo galės būti, kas tik 
norės (apart vaikų).

Po prof. V. Biržiškos paskai
tos prasidėjo sveikinimai. Pir
muoju sveikino Miesto Burmis
tras P- Jonas Vileišis reikšda
mas pagarbos steigėjams ir pa
reikšdamas didelį džiaugsmą, 
kad Liaud. Univ. atidengiamas 
Šančiuose, kur daugiausia gyve
na darbininkų.

L. Mokyt. Prof. S-ios C. Val
dybos vardu sveikino p. B. žy
gelis pažymėdamas, kad pirmo
jo Lietuvoj Liaud. Univ. ati- 

xdengimas yra svarbus musų 
kultuves istorijoj reiškinys. Da
bar, kad taip reikalinga platinti 
apšvietą, neduodama suaugusių 
kursams lėšų, šiuo sunkiu mo
mentu kaip tik atsidengia Liau
dies Universitetas. Gal kas į jį 
šnairuos, kaip šnairavo į U Mo
kyt. Prof. S. Suaugusiems Gim
naziją, bet tikime, kad kai Gim
nazija, kurios pirmu Direkto
riumi buvo profes. Vaclovas 
Biržiška, atsiekė tinkamo aukš
čio ir buvo įvertinta, taip šis 
Liaudies Universitetas, kurio 
vedėju yra irgi Prof. Vaclovas 
Biržiška atsieks statomą už
duotį, turės pasisekimo ir bus 
įvertintas kaipo naudinga ir rei
kalinga įstaiga. Dar sveikino 
“Miidos” Dr-jos vardu p. Kris- 
tutis ir Liet. Jaunimo Sąjungos 
Šančių skyriaus V-ba.

Liaud. lln. Vedėjas Prof. V. 
Birsiška, pasveikinimams pasi
baigus pranešė, kad pinnoji pa
skaita bus ketvirtadienį 27 ko
vo, 7 v. vak.; skaitys docentas 
K. Sleževičius iš fizikos. Sek
madienį 30 kovo bus Prof. Pure
no paskaita iš biologijos, sekan
tį ketvirtadienį 3 bal. Prof. V. 
Biržiška skaitys iš istorijos.

KAUNAS [L. ž.J — šiomis 
dienomis Kriminalės policios 
pastangomis susekta, kad Tarp
tautinio banko valdininkas Jo
nas Stapulionis išvogė Tarp
tautinio banko čekius.

Tardyme pasirodė,1 kad Sta
pulionis dažnai lankydamas 
“Miramarą”, už viską mokėda
vo čekiais. “Miramaro” tarnau
tojai pareiškė,, kad pil. Stapulio
nis pirmą kartą 'atėjęs į “Mira
marą” ir užsimokgjęs čekiu 
5000 litų, bet jie' atsisakė imti 
tą čekį. Tuomet jisai suplėšė 
Čekį ir išrašė naują ant mažes
nės sumos. Per trumpą laiką 
jie jau iš jo tuiėjo 500 litų ver
tės čekių, kuriuos jis išpirko. 
Kovo 5 d. Stapulionis vėl “Mira- 
rnare” davė patarnautojui čekį 
1000 litų.

Kuomet tarnautojas užėjo at
siimti pinigų į banką, banko 
kontrolerius pastebėjo, kad pa
rašas yra padirbtas. Kelneris 
buvo sulaikytas ir papasakojo iš 
ko gavo čekį.

Pasirodė, kad p. Stapulionis 
turi čekių knygelę su direktorių 
padirbtais paravais “Ūkio Ban
ko” ir “Tarptautinio banko”. 
Stapulionis tardomas prisipaži
no kaltu.

kad eitų

gėsi, kad puikius pamokslus 
girdėjusios, bet supratusios tik 
“Alelio, alelio” ir daugiau nie
ko.

Matomai Romos papai labai 
myli lietuvius, nors musų kuni
gai ir bedieviais juos vadina. 
Aš manau, kad laikui bėgant ir 
pats popiežius iš Romos atvyks 
aplankyti Lietuvos, kad ji neiš- 
bolševikėtų.

Ir Dolberas Vilnių lankyda
mas laimino lenkus,
grobti svetinių žemių. Bet juk 
Dolberas tos pačięs krapylos 
šventintas ir to pačio popiežių 
vaikas. Lietuviai rašė “Trimi
te” kodėl Dolbero perkūnas ne
trenkė, kuomet jis laimino? O 
dabartinis Lietuvos lankytojas 
irgi tuo pačiu pirštu penėtas. 
Bet jie visi yra mulkintojai 
žmonių, nors krikšč.-dem. arba 
kunigų laikraščiai rašo, jog tas 
lankytojas buvęs “Vizitorius, tė
vas žichini. Tai tokio sulaukė 
Lietuva geradario iš Romos.

\ —Valstietis.

LIETUVOS APLANKYMAS.

Nekviesti Romos svečiai.

•. Irę?. S. V. Pat. Biure. «

Tą biedną Lietuvėlę niekas 
neužmiršta aplankyti, net ir md- 
srjos-komisijos. Iki šiol lanky
davo tik misijonieriai pamoks
lus sakydami. Nusibodus žmo
nėm jų pamokslus klausyti, ku
nigams j pagalbą rinkimų lai
kais ateina visokie šventieji, 
gal kunigai, o gal šv. papa at
siuntė savo žmones, kad pasi
naudoti kuom nors. Praeitais 
metais važinėjo “vizitorius” lie-' 
tuvius mulkindamas. O pernai 
šilinių laike lankėsi po šilaViJ 
kiti kokie tai kardinolai ar arci- 
vyskupai, kuriuos kunigai su 
iškilme pasitikdavo. Pamokslus 
sakė gražiai tik žodžių negalė
jai suprasti. Davatkos džiau
gės ir verkė, o išmintingesni 
tik šaipės ir tiek. Bobos džiau-

r TIK PATRINKIT JUOMI
f Kuomet jus kankina skaudus atakas 
L reumatiškų skausmų, ar užpuola neu- 
L ralgija, strCndieglis, skaudami sąna

riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
k palengvinimas patiriama tvirtai patri- 

nant su

• ir tuojaus pajaučiama maloniai de- • 
w ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- .

damą vietą, kuri suteikia malonų sma-
• gumų! Visiškai nėra reikalo kankintis * 

turint- po ranka tokių tikrų pagalbų. *
Pain • Expelleris tikrai pagelbės ir •< 

’• jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- e 
>« miem tūkstančiam žmonių per daugelį 
4 metų. Visuomet laikykite jo bonkų *' 

parankioje vietoje.
• 35c. ir 7Cc. už bonkų aptiekose.
- F. AD. RICHTER & CO.
a 104-114 So. 4th Si., Brooklyn, N. Y

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
j lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaūgo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gą. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį. .

POLO CHEMICAL
282-1 W. Chičago Avė.,

CO.
\ Chicago.

EI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte yartot Bor- 
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų ir 
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

. Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojy, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BORDEN COMBMiY
Bordcn Bldg.,NewYork

Velykos Jau Artinasi
Jūsų mintys natūraliai yra sukoncentruotos link

SLIPERIV ARBA
eoee

OXFORDŲ
*00dl

Mes turime tos rųšies didelį pasirinkimą ir
PATERNAI

yra gražiausi kokius jus galėjote matyti musų į
20 metų čeverykų biznio patyrime.

Musų tavoras visuomet gerame dėvėjimo stovy
je ir kainos labai prieinamos.

A. P. PIERZYNSKI
1720 W. 47th St.

Velykoms besketai su zuikiukais bus duodami vaikams 
dykai su kiekvienu pirkiniu vaikų čeverykų

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą moterų ir 
vyrų šilkinių pančiakų. '

HI9

a
3

.75

.75

65126

72490

73266

73976

72635

72908

Maišas ir

apielinkėj

žiūrėkite ant viršelio

ir ant lebelio dėl Vic-
tor trademark.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiii

Štai Jie Yra! Naujausi 
Victor Rekordai!

Dabar jau galite išgirsti artimiausioj 
savo krautuvėj kur pardavinėja Victrola 
rekordus.

Victrola ir Victor rekordai suteikia vi
so pasaulio muziką jūsų namams ir Vict- 
rolos ir Victor rekordai užganėdina 
kiekvieno skonį. Nėra priežasties kodėl 
jus negalite džiaugtis ta muzika tuojau.

Nauji Victor Rekordai Velykoms
77289 Polka Mazurka 10”

Alyvij Darželį Jonas Butėnas
s DU LINKSMUS NAUJI ŠOKIAI

77289 Polka Mazurka 100”
Linksmi Draugai Gypsi Trio

KITŲ VICTOR REKORDŲ SUGESTIJOŠ
73.103 Gul šiandieną (Su vargonais, vio- 

linčelio ir varpelio)
Linksmą Dieną Marijona Rakauskaitė

Be apetito (dekliamuoja) J. Linartas 
Velnias ne boba—Tidžiulis ir Graibus

77123

Skyniau Skynimėlį
Ant Kalno Malūnėlis Jonas Butėnas
Gersim’, broliai uliavosim
Matuščle Miela Mikas Petrauskas
Barbora Polka
Milijonieriaus Polka Ranerio Benas
Kaminak rėtis ir Malūnininkas —

Mažas mano yra stonas 
O! Kaip liūdna skirtis Ant. Sodeika
Vijo Vilkas Voveraitę
Šaltyšius Anthony Sodeika
Į^amų Pasiilgimas -

Koncertinė Orkestrą
Minios — Maršas Kirilloff Rusiška

Balalaikų Orkestrą
pardavinėtojas Victor išdirbinių jūsų

10” .75

10” .75

10” .75

- •
10” .75

10” .75

10” .75

10” .75

10” .75

Yra
kuris mielai pagrajis jums augščiau minėtus rekordus 
ant visokių stylių Victrolų, nuo $25 ir augščiau. Jis 
taipgi duos jums dykai Victor katalogą ir mėnesinius 
pridečkus.

Victrola

?HIS MASTEjfe VOICE”

Victor Talking Machiene Co.1
Camdėn, N. J., U. S. A.

Nuga-Tone
DYKAI
20 DIENŲ 
BANDYMUI

toks . Keras, taip

PINIGU VISAI NESIUSK
Tik pasirašyk ir pasiusk žemiau ęsantl kuponą TUOJAUSI Tai Vis

kas ir Jus gausit dykai dėl 20 dienu bandymo, kraują ir nervus stipri
nančias gyduoles—Nuga.Tone. Ji paakatlna, nustato ir Btlmulioja 
vidujinius organus ir kraujo velkino ir, pagelpstl audinių 1 nervu eis- 
temoms, atlikti darbus taip, kaip gamta reikalauja. Tai yra saugiausiai*, 
ir protingiausias būdas susilaukti greitu pasekmių.
, Nuga-Tono randasi tokia forma gelžies, kuri naudinga budavojimul rau

donajam, sveikam kraujui. Tai yra gelžls, ką priduoda rausvumą skruas- 
tiuim ir žibėjimą akiems. Nuga-Tono taipgi randasi faaforaa, vienas la
biausia žinomas medicinoje, budavotojas patvariu, stipriu nervu. Prlegtam, 
Nuga-Tono turi šešias kitas brangias gyduoles. Tos ypatingos dalis yra var
tojamos visam svieto per, geriausius gydytojus, pagelbsti gamtai, budavotl 
stiprinančia raumenų it nervu systomą, dol vyru ir motoru. \

Nuga-Tono yra tikrai geras, Ir tas Jo gerumas turi būt patyrtas per Jus pačius 
ir tas nokalnuous Jums nė cento. Nuga-Tono yra geriausių daktarė gyduolė, 
kuri buvo Išrasta ir vartota per trysdeiimtls penkis metus, su geriausiomis pasek 
nilomis. Tūkstančiai vyru ir moterų giria Nuga-Tone, kadangi jis sutelkė jiems ge
resne sveikata, padaugino stiprumą, panaujino energiją Ir padidino ištverme.

Nuga-Tone patais kraujo cirkuliaciją ir Btlmulioja Jo funkcijas. Jis. sutvarko 
ir reguliuoja vldurlns. taip, kad Jie gerai veiktu ir prašalina ju užkletlojlma. 
Nuga-Tono taiso ir stiprina pilvą, gerina apetitą Ir vlškinlmą. Jis pagelbsti / 
išvengti ar prašalina tlplaią ir gazus pilvo ir viduriuose; Nuga-Tono nustato ir 
išvysto ramu ir atgaivinanti miegą, padidina svarumą silpniems ir persidirbusi
ems žmoniems. Nuga-Tono pasaldina kvlopavimą ir prašalina luobą nuo lie
žuvio, pasldariuoslo <lel viduriu užkletiejimo. Jis palengvina galvos ligas ir 
svaiguli; pašalina ''purvina” odą, kuri pasidaro skaisti ir rausva. Nuga-Tone , 
sutelkia daugiaus gyvumo ir ambicijos. Jis yra vienas iš geriausiu gyduolių I 
Nuga-Tono per keletą dienu, o pastebėsi permainą—busi linksmesnis, laimn-1 
dol silpnu nupuolusiu, norvuotu, skaudamu ir sergančiu vryu ir moterų. Imk 
gosnls Ir Jausi, kad gyvenimas yra vertas.
\7PTJf ČTAIYIFN! Rpildyk it pasiusk kuponą TUOJAU. Neveiklumas, V I-jIIV • kartais daug kainuoja. Bandyk šią svarbia energijos

budavotoją musu kaštais. Jis daug pataisė sveikatą 
tūkstančiams vyru ir motoru—kas prlrodo Jo vertybe dėl Jusu. Jei Nuga-Tono nebutu t _____ ___
patikėtina gyduolė, mes nolštoslctume duoti miogintl jums per 20 dienu visiškai dykai. Naudok ku
poną tuojau kol nepamiršai. Nuga-Tone yra, taipgi parduodamas per aptiekorius su pilnu užgančdinlmu, 
arba gražinimu pinigu, žiūrėk garantijos ant kožno pakluko.

-------- -—30 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-—--------
NATIONAL LABORATČRY, Dept. Lith. TA-500—1013 S. W«ba«h Avė., Chicago

GERBIAMIEJI: Malonėkit prisiųsti man VISIŠKAI DYKAI APMOKANT IK PAŠTĄ’ 30 dienu 
bandymui Nuga-Tono su tuo supratimu, kad aš naudosiu jas per 20 dienu ir jei pagelbės užmokėsiu Jums 
$1.00, o jei nepagelbės sugražinsiu jums likusia pakluko dali ir nepaliksiu jums nė klek skolingas.

GT-A- 
500 
150 H. 
10% in.

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

Got. 4 No. „ R. F, D.........................................................................................................................

Miestai...................... ................................................ .. Valstija................ ........ ......

! NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS|

‘ . ANT NAUDOS. j

S. L FABIONAS CO.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St^ Room 111-11 

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

832S So.'Halsted St.
TeL: Boalevard 1310 

Valandos: muo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nediliomli nuo 9 iki 12 ryte.

mių.

Puritan
: II

Flavored
Syrup.

Jus žinote, kad jeigu 
4,500,000 pakeltų ko 
nors yra parduodama i 
metus, tai turi būt ge
ras dalykas.

Puritan 
jftflalt

yra vartojamas 
kurie nori gerų pasek

Turtingas — 
Stiprus

Kodėl jums nebandyt jo? 
— Plain 

Malt Egtract 
3 uncijų pakeliu 

apynių ir Puritan Hop*
Malt Sugar

Dviejų rųšių

Puritan
FtAVORSO TT

"Highc9t OLVIity”

Sure 
Results

Highest 
Oualitjr

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

« , sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare. t

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi* 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo U*

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna “ 

geriausį Ameriko
nišką k ’^epe- 
jišką bviį lody
mo. Dicktii skai
čius žinoti U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

809 W. 351h St., Chicago
Te!. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
■ Parduodam Laivakortes. *

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearborn 9057

A.A.SLAKIS
ADVOKATAI

Ofisas vidutmiestyJ l 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namą Tal.i Hyde Perk 8895 j
........... ............ — ■■ -............— i

JOHN 1. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
HOOM 1538 TRIBŪNE BUILDiNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 608 dėl motery
Kasdien nuo 10 ryto iki E 
▼ai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ***** 
ną. Panedėlyj, sere<V.*t U 
subatoje nuo 10 vai. ryti 
ik! 8 vai, vakare.

For Headache 
Siek Stomach

Ono or two Orangeine povvders braco you 
right up, the pain is gone, your stomach • 
settles, nerves relax, the cntire system 
responds. . l’erfect medicine-for men or 
women, prevonts nearly all sickuoss. Oet 
a 10c pkg. Orangeine povvders of any 
drugglst. Millions used yearly. Thsy never 
fali. Formula on every pkg. No narcotlca

OraNchne
(l>owdere>

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

S. W. BANES, Advokatai
Val.i 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
71 Weit Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 6684 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldf.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.BouL 6737

v, w. rutkauskas'
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yarda 4681

-J

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

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

PEOPLES PLUMBING AND 
IIEATING SUPLY CO.
490 Milvaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymnrket 1018.- Ilaymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, 111.
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NAUJIENOS^ Chicago, Dl,

korespondencijos) Profecionalis Lietuviu Te 
atras Amerikoje

Milwaukee, Wis.
Jėzui galvą sudaužė ir išvijo 

namu kitus šventuosius.
iš

Kovo 30 d. užėjau pas savo 
draugą ir gavau “Naujienų”* 
dienrašti pasiskaityti. Eidamas 
namo užsukau pas 
r.ą. Tas pamatęs 
ėmė prašyti ir aš 
kešenės padaviau.
buvo parėjęs iš bažnyčios, 
žmona, matydama, savo priete- 
lių tą laikraštį beskaitant, pra
dėjo bartis: “Seni, ar tu pasiu
tai? Bedievių gazietą paėmiai 
j rankas...” Bet senis sako: 
“Boba, koki tu durna, ar pope- 
ris yra kaltas. Galiu skaityti ko
kį noriu..”—“Bet ar tu negirdė
jai kaip kunigas pamoksle sakė.

t kad nevalia skaityti “Kurrier“ 
dienraščio?” — “Palauk, boba 
aš noriu lietuvių • laikraštį pa
žiūrėti; lenkiškas jau atsibodo 
Pagaliau “Naujienos” nėra bol
ševikų dienraštis, bet tautiečiu 
partijos.” Man besiklausant tiP 
juokai ima iš tos provos.

Bet štai besibeldžia į duris ii 
jaunas vyrukas panašus j kuni
gą įeina vidun. Dabar, maniau 
bus man šilumos nuo kaiminiu- 
kės ir kunigo. Vienok jis pa
klausė, ar nemalonęsiu įsigyt 
biblijos studentų knygų ir pa
čios biblijos. Mano kaiminkč 
už šluotos ir prie biblisto. Ta
sai sako: “paliauk jei busiu ver
tas, tai duok kiek nori man per 
pečius”— ir tuojau ima rodyti 
knygeles. Kaiminka pažiūrėję 
ir pagyrė, jog rašo apie Dievą, 
o aš kaip katinas į lašinius žiū
riu, kas bus. Vyrukas atvertęs 
Bibliją duoda skaityti ir persi
tikrinti, jog Dievas 
bažnyčiose, žmonių 
darytose, jog kunigai ne kas ki
tas kaip Jėzaus pardavėjai ii 
jog katalikų tikyba yra pagonų. 
Šventas Raštas sakąs, jog ne
valia garbinti balvonųj jog čyš- 
čiaus visai nėra. Kainiinka be
siklausydama net liežuvį iškišo 
Ji tuojau nutvėrė škaplierius 
nuo savo kaklo ir įmetė į ang
lių kibirą ir nubėgus į kitą kam
barį atsinešė molinį Jėzų ii 
trenkė ji į grindis, šventus pa
veikslus nukabino nuo sienų ii 
sukišę pečiun, girdamosi jog 
tik dabar sužinojusi tiesą.

“Ateis tie kunigai melagiai 
judesiai linkti aukų bažnyčiai 
šluotą jiems paimsiu. Tiek pi
nigų praleidau prikalusydamt 
prie lenkų parapijos. Dabai 
visiems pasakysiu, kas yra Jė 
zaus pardavėjai. Nebetikėsiu 
kol gyva busiu Romos agen 
tams. Pirkau mišias; ėjau iš- 
pažintin, nes buvau akla...”

Vyras juokais liepė eiti į šv 
Stanislovo “Kosciol”, atsiimt: 
pinigus, bet moteris atsakė 
jog iš viiko gerklės nebeištrauk
si suėstos avies. Ji pasižadėje 
savo vaikus leisti i Public mo
kyklą, kurioj nereikia mokėt, 
dviejų dolerių ir ateity gyventi 
savo protu. — Milwaiukietis.

savo kaimy- 
“Nauj ienas”

žmogelis tik 
Jo

Užmirštus meno ir dailės 
dirvonus Amerikoje pradėjo pu
renti atvykęs iš Lietuvos meni
ninkas p. J. Vaičkus su artistu 
J. Dikiniu, taip pat iš Lietuvos. 
Kad prieiti prie rimto teatro 

, darbo imtasi darbo nuo mokyk
los. J. Vaičkaus dramos studi- 

įja jau trečią mėn. dirbusi pasi
rodys savo darbus. Per dramos 
studiją einama prie teatro. Te
atro atidarymas įvyksta 26 bąli, 
su vaidinimu įdomaus veikalo. 
Vaidinime dalyvaus pats Vaič
kus ir dramosartistai J. Diki- 
nis, P. Skrabutėnienė ir A. Lau- 
čiškaitė ir Dramos studija, ši
tą žygį gražiai nušviečia vie
tos spauda. Aišku, kad teatro 
susikūrimo svarba didelė ne tik 
brooklymečiams, bet ir visiems 
Amerikos letuviairp. Patirtu 
kad teatras nepasitenkins 

. Brooklynu, bet lankys provinci
jas ir apie gegužės pabaigą at
važiuos j Čikagą. —Nusimanąs.

rodymu ar namas iš syk buvo 
gerai statytas. Plyšiai virš du
rų ar langų dažniausiai priro- 
do, kad parėmimai tose vieto
se nėra užtektinai tvirti, ir vi
suomet bus bėdos su tomis vie
tomis. Jeigu stogas kur nors 
kiauras, tą parodys plėtmos ant 
tinko.

Medžio darbas. — Durys, 
langai, grindys ir kitos medi
nės dalys turi būti gerai per
žiūrimos. Ar grindys girgžda? 
Ar tarpai tarp lentų platus? 
Ar grindys lygios? Ar medžiai 
apie 'langus ir duris išsikraipę? 
Ar durys lengvai darinėjasi? 
Jei durys nesidaro, tai gal vi
sas narnas tame šone nuslin
kęs? Reikia tai apžiūrėti labai

Vandens suvedimas. — įtei
kia būti tikru, kad vanduo ge-

ir visi įtaisymai mo- 
Prastas sujungimas 
priežastimi vandens 
ant grindų. Tai ne- 

ir nemalonu, ir 
gali daug a išei ti.

va n-

būti 
turi

ra i įvestas 
derniški. 
gali būti 
varvėjimo 
sanitariška 
pataisymai
Perkantis turėtų žinoti ar kra
nai geram stovy ir ar vanduo 
bėga be šnypštimo. Vandens 
prietaisai turi būti tokioje vie
toje, kad šalčiams užėjus 
duo negalėtų užšalti.

Pečius. — Pečius turi 
gerai peržiūrėtas. Grotai
būti geri ir turi būti geras 
traukimas. Reikia sužinoti kiek 
anglių ima per žiemą kad su
šildžius namų ir ar lengvai ga
lima užšildyti. Prastas sutvar
kymas padarytų negalimu už- 
šildyli visą namą tinkamai.

Maliavojimas. — Peržiūrėji
mas visų medžių name, viduj

ir iš lauko parodys pirkikui ar 
jam greit reiks permaliavoti. 
Jeigu namas mūrinis ar akme
ninis, sujungimo vietos turi 
būti karts nuo karto peržiūri
mos.

f

Stogas. — Stogas paprastai 
greit dėvisi. Jeigu dalys susi
raitę ar susitraukę, tas reika
laus pataisymo. Lentelėms 
dengtas stogas, jei geram sto
vy, bus lygus. Jei stogas kur 
nors kiauras, tai parodys plet- 
mos ant lubų.

Kartais visokie pagražinimai 
name gali patraukti pirkiko 
akį taip, kad jis gali užmiršti 
svarbesnius ir daug reikalin
gesnius dalykus. Namo vertę ir 
naudą negalima spręsti su lyg 
lo, kas akį patraukia.

[FLIS]

Perkant namą
seną na
tai naują, 
labai sau-

Milwaukee and Ashland Avenue

SUPREME

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigą.

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETES nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

Parduodamos visur.
‘ FOLEY AND ČO., 
2835 Sheffield Avė. 

Chicago, UI.

Mrs. MICHN1EVIGZ- VIOIKIENE
AKUŠERIU

I 3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.

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

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

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

Te!. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mu kiekviename 
atsitikime. Teikis
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

2 KELNIŲ SIUTAI
$35 40 $45 $50

AX/AH JfOc

f\ldUsl\iie pas dpifelęoriUs*

JĮ

negyvenc 
rankomis

Tinko stovis daug reiškia.— 
finko stovis yra geriausiu pri

5ĖVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Perkant naują ar 
mą. — Perkant ar 
ir seną narna reikia 
4iai peržiūrėti namo' stovį ir
konstrukciją. Daug pataisų ga
li būti reikalinga, taip kad pir- 
kikas turėtų dar pridėti $500 
ar $1,000 kad padarius namą 
tinkamu.

geriausios

Tel. Boulevard 8686

Pirkite jūsų Velykoms siutą 
pas Continental — gaukite 
Chicagos geriausį — už

$35, $40, $45 ir $50

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

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

nuo 5t80 Iki 7i8S vakaro.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

ri s Nauji “English”, “Sport” ir 
“Business” modeliai — gerų 
vilnų — mėliui, dove pilki, 
tans, rudi.

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
TREČIA KLESA PADALINTA I KAM

BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-n,ų LOVŲ 

S. LITUANIA ............................ April 30
S. ESTONIA................ .......... May 21

TRECIOS KLESOS KAINOS J:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

B
■» 
m'

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

Optometriat 
T«L Boalrvard 448 f 
4644 8. Aabland Ava 
Kbjjivim) 47-to.

£*rofl lnb«b«

HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronlikas ligas 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pUtą. 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

[' Dienomis: Canal
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

, 3410 So. Halsted St.
Vai.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

namas neslenka. Pa
turi būti peržiūrimas, 

kiauras. Skiepas, 
> ir turi turėti 
peržiūrėti stul- 
namą, kad ne
gerai apžiūrėti 

grindys butu i

Ką labiausiai peržiūrėti. — 
Pirkikas turi labai saugiai žiū
rėti ar 
matas
kad nebūtų 
turi būti sausas 
unitas. Reikia 
ius, laikančius 
nitų apipuvę, 
pertvaras, kad 
.virtai palaikomos ir neturėtų 
dubimų ženklo. Reikia ieškoti 
įlyšių išlaukė jei namas muri
ns ar cementinis.

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

«Y]iisepiisl^Js Nostfa

Varioįdiijas qlio ąiežĮi, išLerinpii 
ir ŲioŲu odiąės li^os.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA '

RALTIJ08AMERIKO£
U LINIJA 9Broadvay. Neverk .NYU

kteSeILIETUV\
PER hUXMDURGĄ,PlLIA\Ą

Atsižvelkit į šituos 
punktus:

Chicagos 
vertės 2 kelnių siutai

GERB. Naujienų skai
tytojom ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos; nuo 1d iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN 
fpecialistas moterų ligų 

. Loomis, kampas 18 ir Bląe 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 ikį 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

1 - ■ ji

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. I

Trl. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS .

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po piotų.

Rezidencijos tol. Van Būrin 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirargaa 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką lirą 

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

■■■■■■ ___________ _________

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. *•

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

A—Visi vilnonių audeklų—
B—Chicagoj pasiūti—
C—Naujausi modeliai—
D—Visų mierų—34 iki 50—
E—Didelis pasirinkimas—
F—Pilnas ūžganėdinimas—

arba pinigai grąžinami. (
Didelės vertės po

$35, $40, $45 ir $50

■j
ii
i

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Francuziškas Daktaras
Dr. Jonas P. Poška

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Viršutiniai Kautai Specialiai
Didelės vertės! Smart “Box” viršutiniai kautai— vėliausi Mė- 9 
lini, Tans, Peach, Pilki, Oksfordai, Ragnal arba set-in rankovė- J 9 
mis — taipgi geri “Sun-Rain” Gabardines —- geri “Auto” mode- 
liai — extra “Velykiniai” Special.

Kiti viršutiniai kautai — $19.50 iki $40

taipgi geri “Sun-Rain” Gabardines geri “Auto0 mode

3337 So. Morgan St.

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

Specialistas kraujo, odos, chronii- 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefoną? 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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Uiaimokėjimo kainai
Chicago je — paltui s

Matams.............. X..... ............  $8.09
Pusei metų .......____ ________  4.00
Trims mėnesiam* - , .- 2.00
Dviem minaaiam____________  1.60
Vienam minėsiu!_  - .75

Chicago j e per neiio tojui)
Viena kopija_________
Savaitei______________
Minesiui______________

8c 
18c 
75c

tevienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams-------- --------
Pusei metų _______
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam__
Vienam minesiui ~

Lietuvon ir kitur trisieniuose: 
(Atpiginta)

•17.00
. 8.50
„ 1.75
- 1.25
_ .75

Metams ____________ w $8.00
Pusei metų _______ .______ x 4.00
Trims mėnesiams .............  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ekspertų komiteto rapor
tų Vokietijos reparacijų 
klausimu patvirtino repara
cijų komisija ir, matyt, pri
ims visos užinteresuotosios 
valstybės.' Didžiausia abe
jonė buvo apie Vokietijos 
valdžių, ar ji priims tų ra
portų ; bet ji jau nutarė pri
imti. Tur-but ji mato, kad 
kitokios išeities nėra. Vo
kietijos monarchistai ir na
cionalistai, žinoma, kels 
triukšmų ir šauks, kad val
džia “parduoda tėvynę” 
priešui, bet jiems vargiai 
pritars dauguma žmonių.

Vokietijos žmonės yra iš
troškę taikos. Jeigu eks
pertų komiteto planas repa
racijų klausimui išspręsti 
butų atmestas, tai taikos 
tarp Vokietijos ir Francijos 
nebūtų. Kų gali Vokietijos 
monarchistai ir nacionalis
tai pasiūlyti žmonėms vie
toje priėmimo ekspertų ko
miteto plano? Nieko kita, 
kaip tiktai — kad Vokietija 
rengtųsi prie “revanšo” (at
keršijimo) karo! Bet no
rinčių kariauti šiandie Vo
kietijoje yra neperdaugiau- 
sia, o dar mažiaus yra tokių, 
kurie turi viltį laimėti karų 
su Francija.

Londone prasidėjo dery
bos tarpe Anglijos ir Rusi
jos valdžių atstovų. Jos tu
ri be galo didelės tarptauti
nės reikšmės. Nuo derybų 
pasisekimo priklausys, ar 
artimiausioje ateityje milžL 
niškoji rytų Europos ir Azi
jos imperija bus priimta at
gal lygiomis teisėmis į civili
zuotojo pasaulio tautų šei
mynų, ar ji ir toliaus paliks 
izoliuota ir paniekinta. Jei
gu sovietų atstovai nesusi
tars su dabartine Anglijos 
valdžia, tai dar mažiaus vil
ties bus jiems susitarti su 
kitų didžiųjų šalių valdžio
mis.

Rusija, tiesa, jau yra ga
vusi de jure pripažinimų iš 
daugelio valstybių; su kai- 
kuriomis ji yra padariusi ir 
prekybos sutartis. Bet jai 
būtinai reikia užsienio kre
ditų; be stambių paskolų iš 
užsienio ji negali atbudavot 
savo pramonę, geležinkelius 
ir žemės ūkį. O tarptautinį 
kapitalų šiandie kontroliuo
ja Anglija, Amerika ir 
Franci ja. Kol šios trys ša
lys bus priešingos pinigų 
skolinimui Rusijai, tol ji /ie- 
gaus stambesnių kreditų už
sieniuose.

i, j-

Visas pasaulis todėl dabar 
yra atkreipęs akis į anglų- 
rusų derybas Londone. Pir
mutinis posėdis parodė, kad 
MacDonaldas dabai gerai ži
no, su kuo jisai turi rei
kalų, ir jisai atvirai pasakė 
savo nuomonę svečiams iš 
Maskvos. Jisai pareiškė 
jiems, kad, jeigu jie nori pri
eiti prie naudingų abiem 
šalim rezultatų šiose dery
bose, tai jie privalo mesti 
šalyn visus savo propagan
dos triksus ir kalbėti be 
suktybių ir be veidmainiavi
mo apie reikalus, kuriuos 
turi išspręsti konferencija.

Daugiausia 
paskilbęs ne-

Zinovjevas, 
internaciona-

kitų socialistų revoliucionie- bet iš nepriklausomųjų social- 
rių ir socialdemokratų?

Ar negalėtų komunistai 
paaiškinti, kodėl sovietų 
valdžia geriaus apseina su 
kunigais, negu su socialis
tais?

Apžvalga
GERA KNYGA.

Darbi-Socialistinė Lietuvių 
ninku Literatūros Draugija šie
met duoda savo ' nariams labai 
gerą knygą, “Iš Tamsios Praei
ties į šviesią Ateitį”.

Jos autorius yra garsus mok
slo populiarizatorius, N. Ruba- 
kinas. Ją lietuvių kalboje išlei
do Šiaulių “Kultūros” Bendro
vė. Knyga susideda iš 220 pus
lapių ir turi daug gražių pieši
nių.

“Iš Tamsios Praeities į Švie
sią Ateitį” dėsto, eilėje gyvų ir 
lengvai suprantamų pasakoji
mų, žmogaus kultūros istoriją: 
kaip žmogus gyveno laukiniam 
stovyje, kaip keitėsi žmogaus 
proto ir kūno surėdymas, kaip 
buvo išrandami įvairus darbo 
įrankiai, kaip keitėsi žmogaus 

kaip 
kaip

tikrai

maistas, rūbas ir namai; 
vystėsi šeima (šeimyna), 
atsirado valstybė, ir tt.

L. D. L. D. nariai
džiaugsis, ghvę iš savo organi
zacijos tokį puikų veikalą.

Gaila, kad nuo jos yra atskilę 
;ie žmonės, kurie pakliuvo po 
komunistų diktatūra. Jie dabar 
irgi turėtų tą naudingą knygą. 
O iš savo komttnistinės draugi
jos jie negauna beveik nieko ki
ta, kaip tik bolševikiškas “bib- 
ijas”.

VOKIETIJOS SČCIAL-DEMO- 
KRATŲ PARTIJA.

demokratų partijos į jungtinę 
partiją įstojo tiktai 206,065 ną- 
riai. Jungtinė socialdemokratų 
partija, vadinasi, turėjo 1,380,- 
170 narių.

Palyginus šitą skaičių su 
tuo, kiek narių buvo 31 d. gruo
džio 1923 metais, pasirodo, kad 
per tą baisųjį krizio laiką parti
ja neteko 120,866 narių, arba 
nepilnai 10 nuošimčių.

Vienok ir po to nuostolio Vo
kietijos socialdemokratų parti
ja pasiliko galingiausia politinė 
organizacija pasaulyje, išski
riant tiktai Anglijos Darbo Par
tiją (kurios nariais, beje, skai
tosi ir unijų nariai, taip kad tik
sliai palyginti jos organizaciją 
su vokiečių partija yra sunku). 
Vokietijos socialdemokratų par
tija turi bent tris kartus dau
giaus narių, negu Rusijos ko
munistų partija, ir veikiausia 
daugiaus, negu visas komunisti
nis internacionalas.

Nuo pradžios šių metų ji vėl 
pradėjo augti. lįš įvairių vietų 
centro komitetui pranešama, 
kad partijos skyriuose narių 
skaičius per paskutinius tris 
mėnesius pasidarė dvigubai di
desnis, negu buvo pernai rude
nį. Socialdemokratų spauda ga
vo daugiaus kaip 300,000 naujų 
skaitytojų. Partija turi 169 
laikraščius, kurių dauguma yra 
spausdinama partijos spaustu
vėse, 
' Taigi be reikalo buržuaziniai 
ir komunistiniai varnai krankia 
apie “socializmo mirtį” Vokieti
joje. Jeigu iki ateinančių rinki
mų Vokietijos socialdemokratai 
da ir nebus suspėję pilnai ati
taisyti tuos nuostolius, kuriuos 
jų organizacijai padarė pergy- 
ventasai pramonės .ir finansų 
krizis, tai visgi jie pasirodys, 
kaipo galinga darbininkų klasės 
jėga, su kuria priešai turės 
skaitytis. ‘k v

Gerbkim 
konstituciją

(Iš Lietuvos)

var-

. Ketvirtadienis, Bal. 17, 1924

1924 vasario mėnesio pa-|Sveikatos Dalykai 
rinklų pramonių darbas kodėl keikia VANDENĮ

------  GERT? '

ku rso 
kriziui 
reakci,

iš anksto 
“socialde- 
kuris bu

praneša, 
skaičius 

m., pagal

Kai kam gali pasirodyti 
nuostabu, kad ekspertų ko
miteto raportui pritarė ir 
Anglijos MacDonaldas. Ar
gi jis sutinka, kad iš Vokie
tijos butų imamos tokios 
baisios kontribucijos? Ar
gi jis nori, kad Vokietijos 
žmonės butų keletui dešim
čių metų paversti tarptauti
nio bankinio kapitalo ver
gais? Žinoma, kad jisai to 
nenori; žinoma, kad jisai 
nepripažįsta teisingu daik
tu kontribucijų ėmimą iš 
Vokietijos ,kurios kaltė, kad 
kilo didysis karas, yra ne Į socialisto 
didesnė, kaip kitų valstybių. 
Bet išeitis iš. dabartinių 
Europos keblumų gali būt 
tiktai arba ekspertų plano 
priėmime — arba naujam 
kare tarpe Francijos ir Vo
kietijos. Socialistinė Angli-

Kažin ar Anglijos prem
jero patarimas paveiks į bol
ševikus? Sunku atpratinti 
vilkų nuo staugimo. Bolše
vikai, atsiuntę delegacijų 
Londonan, nesiliauja šlykš
čiausiu budu atakuoti Ang
lijos Darbo Partijos val
džių ir ypatingai jos vadų, 
MacDonaldų. 
tuo pasižymi 
praustburnis 
komunistinio
lo pirmininkas. Lyg tyčia 
tuo laiku, kai eina derybos 
Anglijoje, jisai sako prakal
bas ir rašo straipsnius val
džios spaudoje (kitokios 
spaudos Rusijoje, beje, ir 
nėra), pravardžiuodamas ir 
koliodamas tuos asmenis, 
kurie stovi Anglijos prieša
kyje. Tokia bolševikų tak
tika vargiai palengvins de
rybas.

Katalikų arkivyskupas 
Ciepliakas, kurį sovietų val
džia buvo pasmerkusi mir
čiai, jau yra paliuosuotas ir 
atvyko į Varšavų. Bet ko
dėl bolševikai nepaliuosuoja 

revoliucionierio 
Goco ir jo draugų, kurie 
daugiaus kaip metai laiko 
atgal buvo nuteisti ir įmesti 
į kalėjimų? Kodėl bolševikai 
laiko Solovecko saloje ir 
įvairiuose kalėjimuose bei 
trėmimo vietose tūkstančius

Kuomet ačiū markės 
kritimui ir pramones 
Vokietijoje ėmė siausti 
ja, tai plačiai pasklido gandas, 
kad Vokietijos socialistai jau 
visai netekę savo pirmesniosios 
galios. Tokį gandą ypač ėmė 
skleisti kapitalistų ir komunis
tų spauda nuo to laiko, kai tapo 
paleistas reichstagas ir paskirti 
nauji rinkimai.

Socialistų priešai 
rengiasi pasidžiaugti 
mokratų sumušimu”,
tinai įvyksiąs gegužės mėnesio 
4 d. Jie sako, kad socialdemo
kratų partija jau baigianti kri
kti; jos nariai bėgą vieni į de
šinę — pas fašistus, kiti į kairę 
—pas komunistus. Neužilgio to
je partijoje paliksią “tik gene
rolai be armijos”.

Ar tai yra tiesa?
Nieko panašaus! štai ką rodo 

skaitlinės. Cienitralinis Vokiete 
jos socialdemokratų partijos or
ganas, “Vorvvaerts”, 
kad partijos narių 
gruodžio'31 d. 1923
narių mokesčių atskaitą už pra
eituosius metus, buvo vienas 
milionas du šimtu penkiasde
šimts devyni tūkstančiai trys 
šimtai keturi (1,259,304).

Vienas su ketvirtadaliu mili
onas narių — tai visai neišrodo 
į partijos žlugimą.

Pabaiga gruodžio mėnesio te- 
čiaus buvo kaip tik tas laikas, 
kuomet Vokietija buvo pergy
venusi patį sunkiausią valiutos 
kritimo krizj. Inflacijos audra 
kuone sugriovė visą Vokietijos 
ekonominį gyvenimą ir pastate 
į baisiausią vargą jos beturčių 
klasę. Per antrąjį pusmetį per
nai metais turėjo sustot dėl sto
kos pinigų daugelis socialde
mokratų laikraščių. Darbinin
kų unijos nebegalėjo mokėti pa
šalpas savo nariams, neteku
siems darbo.

Nėra abejonės, kad tas sun
kus laikas turėjo susilpninti 
partiją. Kiek gi narių ji per 
tuos mėnesius prakišo?

1922 m. balandžio mėnesio 1 
d. Vokietijoje gyvavo dvi so
cialdemokratų partijos: dau- 
gumiečiai turėjo 1, 174,105 na
rių, o nepriklausomieji — 290,- 
762 nariu; abi kartu 1,464,867 
narius. Vėliau jiedvi susiliejo,

Parašydami konstituciją 
dan Dievo Visogalio ir visų dan
gaus šventųjų ir pažymėdami te
nai piliečių ‘ politinės bei ekono
minės laisvės garantijų, nepa- 
sirodėm dar prieš pasaulį, jog 
esam subrendę valstybiniam ir 
demokratiniam gyvenimui. 
Kaip įkupysim minėtą konstitu- 
tuciją į Lietuvos gyvenimą, kiek 
gerbsime piliečių laisvę, lygybę, 
ir gerovę, štai dalykaiį ku
riuos pasaulis žiuri.

Gyvename laikuose, kuomet 
daugiau žiūrima ne į principus, 
bet į taktiką. Liaudis nebetiki 
auksaburnių kalboms, bet verti
na jų darbus.

Keli metai musų valstybinio 
gyvenimo, davė teisės visuome
nei manyti ir sakyti, jog vadina
moje demokratinėj ir teisinėj 
musų respublikoj, neprisilaiko
ma tų garantijų, kurias užtikri
na konstituciją. Paimkim kad ir 
tokį dalyką. Pas mus tebėra 
žvalgybos sauvaliavimas ir be
gėdiškas piliečio teisių laužy
mas, kas primena žiaurius rusų 
žandaro' laikus:

Nėra taip pat tikėjimo ir są
žinės laisvės, nes bažnyčia ir 
valdininkai ją purvinom kojom 
mindžioja, neigdami žmonišku
mo principus. - 
teiktų Seime 
paklausimų 
tvitrina. Aš 
trumpai tik apie mokyklas.

Pradedant 1924 m. buvo su
manyta apvalyti mokyklas nuo 
“bedieviškų” mokytojų. Telšių 
apskr. pradedamųjų mokyklų 
inspektorius J. Laurinaitis ir 
švietimo komisija, kuriai vado
vauja dvasios piemenėlis, pa- 
liuosavo $nok. A. Jonauską, mo- 
tivuojant jo neva “nusistaty
mu” prieš tikybą ir kaipo toks 
jis negalįs mokytojauti. Tai yra 
nusidėjimas ■ prieš konstituciją, 
kurios 13-to § punktas 3 aiškių 
aiškiausiai sako: “Pilietis turi 
tikėjimo ir’ sąžinės laisvę.”

Ar tik musų ponai klerikalai 
nepadėjo konstituciją su viso
mis jos garantijomis į muzejų? 
Gal visi tie liuosuotojai “be
dievių” pildo praeitų metų ka- 
demų (krikščionių-demokratų) 
konferencijos nutarimus, kur 
sakoma: “Stengtis kaip galima 
greičiau, kad visi pradžios mo
kyklų mokytojai butų kataįi- 
kiško nusistatymo žmonės, švie
timo ministeris turi rūpintis, 
kad bedieviai mokytojai butų 
prašalinami nuo vietos”. Tam 
tikslui konferencija nutarė 
remti vienuolynus, iš kurių iš
eina tikri “mokytojai ir ganyto
jai”.

Lietuvos klerikalai būdami 
akli fanatikai, senovės tradicijų 
garbintojai, vėl nori mums grą
žinti juzuitų, kurie išauklės 
vien tik buržuazijai prielankią 
kartą įr sukurs gal “šventosios” 
inkvizicijos laužus, vardan 
Kristąus. Bet klerikalams vis 
viena nepasiseks atsukti gyve
nimo rato. Greičiau jie pats 
paklius po jo. Gal dėl jų mes 
netekom ir taip brangaus mums 
Vilniaus ir susiaurinom teises 
prie Klaipėdos krašto.

Mes jaunosios Lietuvos pilie
čiai turim dar daug mokintis iš 
svetur, pav. iš Anglijos, Ame
rikos ir mažutės Šveicarijos. 
Ten jeigu valdininkas nusikals
ta, tuojau atiduodamas teis
man; pas mus gi — gaunama 
paaukštinimai. Jeigu norime 

____ __________________ būti laisvi, turim butindi gerb- 
knygų prisiųskite LSS. knygiui, į ti savo konstituciją, o ne min

džioti ją.—Antanas iš Padvos.

ėjo dokų 
streikas, 

laikraščiai

BOLŠEVIKIŠKA VEIDMAI- 
NYBĖ.

--------1—---------

Kuomet Anglijoje 
(uostų) dlarbiipinkų 
tai Rusijos bolševikų
dieną iš dienoj šaukė, kad Mac- 
Donaldo valdžią einanti išvien 
su “parsidavusiais” darbininkų 
vadais, kurie esą pasiryžę sulau
žyti streiką. Tą patį rašė ir 
bolševikų “sandvičiais” peni
mieji komunistų laikraščiai ki
tose šalyse.

Tuo gi tarpu tuo pačiu laiku, 
kai bolševikai svaidė perkūnijas 
ant Anglijos socialistų galvų, i’š 
Odesos tapo atgabeiita į Mask
vą uosto darbininkų grupė. Tai 
buvo ne anglai, o rusai darbi
ninkai. Jie buvo suareštuoti 0- 
desoje pereitą vasarą ir paso
dinti į kalėjimą. Paskui iš Ode
sos juos atgabeno “etapu” į 
Maskvą ir sugrudo į Tagankos 
kalėjimą, o iš Maskvos jiems te
ko keliauti tolyn šiaurėn — į 
Archangellšką ir į Soloveckas 
salas.

Už ką tie 23 asipens buvo nu
bausti? Už tai, kad jie pernai 
birželio mėnesyje suorganizavo 
uosto (Jarbininkų streiką Ode
soje!

Tuo budu streikas yra geras 
daiktas bolševikams, kuomet ji- 
sąi eina Anglijoje. Bet streikas 
yra ■ kriminalis nusidėjimas, 
kuomet jisai kyla Rusijoje.

Kas turit knygy?
Aukokit Lietuvos žmonėms.

Lietuvos Soc. Demokratai 
steigia Lietuvoje z darbininkų 
knygynus. Lietuvos darbininkai 
skaito knygas ir brangina jas; 
tai, jei pas jumis randasi jau 
perskaitytų ir nebereikalingų

A. Kemežai, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III., o iš čia bus 
pasiųstos Lietuvon, o ten skai
tantys darbininkai bus jums dė
kingi.

Du plėšikai užpuolė kolektorių 
Atėmė $39.

Ponas Morris
apdraudos kolektoriuj tapo už-

Dauguma pa- 
interpeliacijų ir 

tų užtektinai pa- 
pažymėsiu čia

Vasario mėnesy Jungtinių 
Valstijų pramonės įstaigose 
darbas padidėjo 1.2 nuošimčiais 
— tai pirmutinis abelnąs pa
didėjimas nuo 1923 metų bir
želio mėnesio; tą paduoda Jung
tinių Valstijų Darbo Departa
mento Statistikos Skyrius. 
8,222 įstaigose, 52 pramonės 
srityse, 2,693,636 darbininkai 
vienoj vasario mėnesio savai
tėj uždirbo $62,552,433. Tose 
pačiose įstaigose sausio mėne
sy 2,661,233 darbininkai savai
tėje teuždirbo $67,970,982. To
dėl darbas padidėjo 6.7 nuo
šimčiais, o užmokesnis 5.4 
nuošimčiais.

■Sausio pabaigoj, sezono in
ventoriaus sutrauka ir visi pra
nešimai maž-daug rodo, kad 
darbas ėjo pilnu žingsniu. Pa
lyginant panašių įstaigų sąs
kaitas sausio ir vasario meno 
siais, darbas vasario meri. pa
didėjo iš 52 pramonės įstaigų 
36, algos padidėjo/45 įstaigo
se.

Cukraus išdirbystčj padėtis 
pagerėjo, darbui ir algoms pa- 
didėjant 40 nuošimčių. Neku- 
riose kitose įšdirbystėse darbas 
padidėjo nuo 12z iki 25 nuošim
čių.

Grupuojant pramonės įstai
gas visose grupėse, išimant po- 
pieros ir spausdinimo įstaigas, 
kurios nupuolė vieno nuošim
čio dešimta dalimi, ir tabako 
grupė vienatinė, kurioje algos 
nupuolė.

Iš 52, keturiasdešimt penkio
se pramonės įstaigose parodo
ma per kapitą algų padidėji
mas vasario mėnesy, sulygi
nus su 10 pramones įstaigų 
sausio mėnesy.

Palyginant 1924 metų vasa
rio mėnesy su 1923 vasariu, 
4,689 įstaigose darbininkų 
skaičius padidėjo 221 darbinin
ko, kuomet algos per kapita 
padidėjo 8.6 nuošimčiais.

Darbo padidėjimas buvo 17 
iš> 43 pramonės įstaigų, algos 
gi padidėjo 31 pramonės įstai
goj.

Automobilių pramonėj dar
bas padidėjo 18 nuošimčių; 
užmokestis padidėjo 29 nuo
šimčiais. Puodų, ejlektrikinjių 
mašinų, geležies ir plieno, ke
pimo ir pianų pramonėse pa
didėjo ir darbas ir algos, kuo
met vežimų, ratų, gatvekarių 
dirbimo, Jčevcrykų išdirbystė- 
se parodoma ir darbo ir algų 
mažėj imas.

Grupuojant pramones įstai
gas, medžio, popicros, maisto, 
akmens, geležies ir plieno gru
pėse padidėjo ir darbas ir al
gos dvylikos mėnesių periode. 
Chemikalų grupėse tik algos 
tepakilo.

Septyniasdešimt penki nuo
šimčiai pramonės įstaigų dir
bo pilną laiką, 22 nuošimčiai 
dalį, 3 nuošimčiai nedirbo. Tai 
yra pilno laiko dirbimo padi
dėjimas 6 nuošimčiais palygL 
nant su sausio menesiu. Padi
dėjimas labiausiai apsireiškia 
automobilių, stiklo ir puodų 
pramonėse.

Algų padidėjjįmąs/ praneša
ma vasario mėnesy 45 įstaigo
se ir sumažėjimas 14-koje įs
taigų. Tas tepalietę tik mažą 
darbininkų skaičių. [RLIS].

KLAIDOS PATAISYMAS.

Lietuvos Konsulato 
pranešimas

Delei Velykų švenčių Lietu
vos konsulatas bus uždarytas 
nuo penktadienio, bal. 18 d., 1 

pultas ant Grand boulevaro ir f vai. Taipjau bus uždarytas visą 
14 gat. dviejų plėšikų ir neteko dieną šeštadieny ir pirmadieny 
pinigų. (bal. 19 ii’ 21 dd.)

Raitzer

Vakar išspausdintame Lietu
vos Konsulato .pirmą j ame pra
nešime įsiskverbė klaida. Iš
spausdinta: “Iš kitos pusės,— 
eksporto galimybė Lietuvoje, 
kurie su geru pelnu lengvai 
gali būti parduoti čia Ameri
koje,” etc.

Turi gi būti:
“Iš kitos gi pusės, eksporto 

galimybės Lietuvoje yra ne
abejotinos. Yra dalykų (prekių) 
Lietuvoje, kurie su geru pel
nu lengvai gali būti parduoti 
Amerikoje, kaip va”: etc.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Galvos skąudėjimas ir skil
vio nemalimas paprastai esti iš- 
priežasties mažai vandens gė
rimo, ii' šeši stiklai ant dienos 
yrp, mažiausiai reikalinga kad 
palaikius sveikatą.

“Gerk šešis stiklus vandens 
kasdien”, yra patariama. “Tai 
gydytojo paliepimas.” Ne ligo
niui, bet sveikam žmogui.

šis patarimas yra tiek pap
rastas ir pigus kad dauguma 
jo neįvertina. Tiems, kurie 
yra sveiki ir nori tokiais likti, 
užtektinai vandens kasdien yra 
būtinai reikalinga. “Užtekti
nai” yra apie šeši stiklai. Ir ko
dėl, pakląusi, reikia tiek daug 
vandens kasdien ?

Yra daug priežasčių. Pir
miausiai vanduo suminkština 
maistą, kurį valgome^ padary
damas jį lenyiau suvirinamu ir 
sugeriamu. Jis taip susimaišo 
su virinamais skystimais, kad 
jie pasiekia mažiausias maisto 
daleles. Jis susimaišo su krau
ju ir palaiko plėveles drėgno
mis. Pagelbsti reguliuoti kū
no šilumą, išskirstydamas ją 
po įvairias kūno dalis, ir ne
reikalaujamą šilumą prakaitu 
išvaro. Gale, svarbiausias jis 
tuo, kad prisideda, prie išvary
mo lauk nereikalingų maisto 
laljų. k

Maistas, kuris esti kūne vi
rinamas -kad palaikius jį šiltu 
ir pridavus jaih tvirtybės dirb
ti ir judėti, gamina išmatas, 
taip pat kaip anglis pelenus. 
Taipgi yra nuolatinis cclolių 
nusidėvėjimas. ši mud|č^ėta 
medžiaga pereina į kraują, ku
ris ją perduoda slkurai, plau
čiams, inkstams ir žarnoms, ir 
tie turi jos n usi k raityti. Gėri
mas daug vandens pagelbsti 
tiems organams veikti, ir ne
leidžia sistemai / nuodų prisi
rinkti.

Reikia atminti, kad kiekvie
na plėvelė ir kiekvienas orga
nas, net dantys, turi vandens. 
Faktinai, kūnas susideda iš 
dviejų trečdalių vandens, ir 
šią proporciją reikia palaikyti. 
Kasdien kūnas netenka dviejų 
Ir pusės kvortų vandens, ir tas 
turi būti dapildoma, jei nori
ma, kad jis tinkamai savo dar
bą dirbtų. Dialis yra maisto da
pildoma, ir nedateklių reikia 
dapildyti vandeniu, kurio bus 
apie šeši stiklai.

Nors taip paprastai ir rei
kalinga gerti vandenį, vienok 
yra daug žmonių, kurie užtek
tinai negeria. Tokie žmonės 
yra pratę mažai gerti, ir nors 
jie kenčia galvos skaudėjimus 
ir skilvio nemailimus, jie nema
no, kad stoka vandens yra vi
sa priežastis.

Taigi, jei nesi pratęs gerti 
šešis ist.ik'lus vandens kasdie, 
pradėk taip daryti tuojau. Gerk 
vieną ar du stiklus iš ryto 
prieš valgį, patartina šiltą. Tas 
prirengs skilvį prie darbo. Ki
tus gerk dienos bėgyje. Jie pri- 
gelhės ne tik skilvį ir žarnas 
išplauti, bet akstins kepenis, 
inkstus ir skūrą prie sveiko 
veikimo. /,

Kartais esti pakeltas klau
simas ar patartina gerti van
denį valgant. Nieko nesakoma 
prieš tokį paprotį, jei nėra val
gio burnoj geriant; kitaip yra 
palinkimas nuplauti valgį su 
vandeniu, taip kad jis nėra už
tektinai sukramtomas.

Į vandens gėrimą reikia žiū
rėti kaip į geros sveikatos pap
rotį — ir reikia pasistengti 
kasdien išgerti po šešis stik
lus.

Kad būti tikru, reikia juos 
suskaityti. [F.IL.I.S.]

1 ✓ ------- - ■■ —

Redakcijos Atsakymai
W. Grabauskiui. — Laikraš

čiui nepatogu yra kištis į tuos 
reikalus. Praneškite bendro
vei, kurios vardu jisai veikia.
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Darbininky algos
Darbininkų unijos šiandien 

' lošia labai svarbią rolę darbia 
ninku klasei. Jungtinėse Val
stijose darbininkų unijos pa
laiko algas tam tikroj augštu- 
nioj. Bet ir tai kaip kada ne
siseka. 1920 ir 1921 m., kuo
met šalyj siautė nedarbas, darb
daviai buvo sumanę yisai su
naikinti unijas, ir buvo daro
mos didelės pastangos. Kai ku
riose vietose, tiesa, unijos li
ko panaikintos. Bet kai ku
riose vietose unijos palaikė sa
vo narių tinkamas algas ir dar 
jas padidino.

Kol pavieniai asmenys kon
troliuos visą šalies industriją, 
darbininkai niekuomet negalės 
gauti 
nimo 
tiniai 
mato, 
uniją 
ninti, 
kailis
kuomet 
laiko tedirba, suprantama, kad 
jie pradeda šalintis nuo uni
jos ir priversti yra ieškoti dar
bo kitoje, šakoje arba pusba- 
džiauti ir galų gale pavirsti į 
taip vadinamus lumpen prole-

tinkamo ir pilno atlygi- 
už savo darbą. Jei priva- 
. industrijų savininkai 

kad reikia darbininkų

daryti. Jei atsiekti kokių nors 
permainų ir pagerinimų, pir
miausiai reikia visiems darbi
ninkams turėti savo stiprias 
organizacijas. Reikia visieihs 
darbininkams priguJ|qti į

Draugui Beržui
Kad giedras dangus apsiniauks 
Ir audringi vejai sukauks, 

Griausmingas perkūnas užeis, 
Tfijmsa visą įgirią apsk'lcis,

Žaibai aržuolynus trankys,
O audra lapus apdraskys, 

Tada tu, drauge, nedrebėk 
Prieš audrą kaip uola stovėk,

Siautimo žaibų nebijok,
Tamsių debesų neatbok! z

Tikėk, kad tai viskas praeis, 
Ir vėl gražus laikai ateis;

Ir saulė •linksmutė prašvis,
Ir šaltosios rasos nukris.

Vėjelis tarp medžių šlamės, 
Širdis nebeverks, nebkentės...

Nuprausti lapeliai spindės,
Ir vėl visas miškas skambės,.

O tavo žaliosios šakos 
Paukštytė meiliai užgiedos.

(“Parinktosios Eilės”) Jovaras.

išrinkti du delegatai: dd. L. M. 
Karkins ir G. H. Goebel.

I Socialistų Partijos naciona- 
lę konvenciją, kuri bus liepos 6, 
Clevelande išrinkti sekami dele
gatai. Dr. L. Reiss, G. Bauer, 
A. P. Wittel, J. Klein, B. Gil- 
man A. Guenther, C. Bohlin, G; 
Goebel, ir M. Harkins. Viso de
vyni delegatai.

Jei kitos valstijos prisius po 
tiek delegatų, tai šįmet Socia
listų Partijos Naciynalinė Kon
vencija bus labai didelė.

—z-------
OREGON. ’

(Ištrauką iš laiško vietinės kuo
pos sekretoriaus N. Swett).

“Mes padarėme’naują nutari
mą: kiekvienas senas Socialistų 
Partijos narys būtinai turi pri
kalbinti vieną savo draugą ir 
atsivesti į artimiausią musų 
kuopos susirinkimą. Taipgi yra 
išsiuntinėti laiškai visiems so
cialistinio laikraščio skaityto
jams su paraginimu, kad jie bu
tų ne vien tik skaitytojai socia
listinio laikraščio, bet kad jie 
prisidėtų ir prie Socialistų Par
tijos. Nei vienas musų draugas 
neatsisakė prikalbinti dar po 
vieną draugą musų partijai. 
Taigi manome, kad iš to musų 
nutarimo bus labai ^eros pa
sekmės — mes gausime daug 
naujų narių partijai.”

Jie turi savo centralinį ofisą 
Boise mieste.

MONTANA.
Montanos valstijoj dabar lan

kosi nacionalis organizatorius 
Socialistų Partijos E. Fried
man. Jis pradėjo savo darbą ba
landžio 12. Jau jam yra pri
rengtos 45 prakalbos įvairiose 
vietose. Bet yra manoma, kad 
jis Montanos valstijoj atlaikys 
60 prakalbų-lekcijų. Socialistų 
Partija Montanos valstijoj tu
rės pilną kandidatų surašą ša
lies rinkimuose. Tai bus pir
mas sykis nuo 1916 metų, kad 
Socialistų Partija turės pilną 
kandidatų surašą Montanos 
valstijoj., /

PENNSYLVANIA.
Kaip jau buvo pirmiau rašy

ta, Pennsylvanijos valstija labai 
smarkiai pradėjo organizuotis 
ir Socialistų Partijai, ypatingai, 
gerai sekasi. Mokesčių ženkle
lių labai daug pradėjo parduoti. 
Tas reiškia, kad naujų narių 
skaičius dauginasi. Toks dide
lis yra naujų narių priaugimas, 
kad senieji draugai tiesiog pra
dėjo stebėtis. Valstijos ofisas 
Socialistų Partijos daro prįsi- 
rengimų surengti eilę prakalbų 
gerai kalbėtojai d. Lena Mar- 
row Lewis. -■ Visos Socialistų 
Partijos kuopos yra raginamos 
tuojau prisiųsti pareiškimą ar 
jos nori pas save surengti jai 
prakalbas.

Tverijonas. Skaityti tariniai iš I 
pereitos konferencijos ir liko I 

1 vienbalsiai priimti. , '
Valdybos y raportai. Ongani- Į

zatoėius d. F. Skamarakas da
vė raportą raštu, paliesdamas 
svarbiausius šių dienų klausi
mus ir apie bendrą L§S VIII 
Rajono valdybos veikimą. Sek-Į 
■rotorius pranešė, J<ąd kurios 
jam pareigos yra uždėtos, vis
ką atliekama ir geresnė knygo
se tvarka įvesta. Finansų sek
retorius pranešė, kad viskas! 
tvarkoj ir LSS VIII Rajono iž
de randasi arti dviejų šimtų 
dolerių. Kasierius pranešė, kad 
su finansų sekretoriaus rapor-l 
tu sutinka ii; kad dabartiniu 
laiku Rajonas finansiškai ge
rai , stovi.

Visų valdybos narių raportai! 
vienbalsiai priimti. Knygų per-Į 

[žiūrėjimo komisijos pilno ra
porto nebuvo, kadangi komiai-Į 
ja neturėjo galutinos rengto],
koncerto komisijos atskaitų, te A Kemeiįa, M. Krikščhi- 
Tmlel knygų peržmrėjnno ko-l as įr F Skamarakas.
misija palikta ir ant toliau su- Nutnrta paau,koti iš Rajono 
tvarkyti ir prirengti pilnų “t- ižd() $5() Lietuvos Socialdemo- 
skaitų sekančiai Rajono kon- kratų Partijai
ferencijai. I ĮųuĮarta paaukauti $15 į So-

L£S VIII Rajono kilbpų de- cialistų Partijos įsteigtą fondą 
legatų pranešimai. 4 kp. dėle-1 šelpimui Vokietijos darbinin- 
gatas, F. Skamarakas pranešė,[kų.
kati kuopa gyvuoja neblogiau-] Sekanti LSS VILI -Rajono 
šia, tik visa bėda kad nariai ne- konferencija nutarta šaukti 
silanko į susirinkimus. 22 kp. Į rugsėjo mėnesį. ILįSS reikaluo- 
delegatas, A. Kemėža pranešė, |se nutarta sušaukti visuotiną 

kad pagal tokios mažos lietu- LSS VIII Rajono narių susirin- 
vių kolonijos, tai ir veikimo kimą; tas darbas pavesta val- 
didesnio negalima praplėsti, dybai. Lietuvos Socialdemok- 
bet ateityje vis veiks kiek ga- ratų Partijos reikalais nutar- 
lės. 81 kp. delegatas, J. Lapai- ta remti visais galimais budais: 
tis pranešė, kad kuopa nei di- kas doleriais, kas kitokiais bu
dėja, nei mažėja, bet ateityje |dais. Nesiradus daugiau reika- 
mano veikti daugiau. Kad pri- lų svarstymui ir 
traukus prie kuopos daugiau laiko, konferenciją 

! narių, esą, kuopa padarius ta-1 kos 
' rimą siuntinėti laiškus buvu
siems kuopos nariams.- 137 kp. 
delegatas, A. Narbutas prane
šė, kad kuopą nariais neskait
linga, bet veikime neatsilieka 
ir nuo skaitlingesnių kuopų. 
L. S. J. Lygos atstovas, K. Ja
nuškevičius pranešė, kad Lyga 
nesenai persiorganizavo iš po 
komunistiškų audrų, bet jau 
Lygos / pirmoji Jkuopa gana 
tvirta nariais, taipgi ir finan
sais. Narių randasi virš 50 ir 
visi su pasišventimu dirba or- 
•ganizatyvį ir apšvietus darbą, i 
Jis nusistebėjo, kad socialistų 
kuopos tiek jau senai gyvuoja, 
o veikimas taip mažas. LDLiD 
Chicagos Rajono atstovas, K. 
Baronas pranešė, kad LDLI), 
nėra politiška ir jos veikimas 
yra mažas, tik yra daroma, 
kad daugiau narių gaut ir ge
resnių knygų leist. Ant gą[)o ir 

||L|SS Sekretorius A. Žymontas 
pranešė, kad smagu jam yra 
girdėti iš visų delegatų prane
šimus, o ypatingai L. S. J. Ly
gos, kurie taip smarkiai ir pa
sekmingai dėl darbininkų kla
sės labo darbuojasi ir sykiu ra
gino visus sutartinai veikti.

Delegatas į Cook County So
cialistų Partijos susirinkimus 
d. Kemėža pranešė, kad pas 
anglus socialistus veikimą^ yra 
gana geras ir sparčiai partija 
žengia pirmyn.

Visų atstovų ir kuopų dele
gatų pranešimai vienbalsiai ta
po priimti.

Nutarta darinkti dar vieną 
delegatą į Cook County Socia
listų Partijos susirinkimus. F. 
Skamarakas apsiėmė ten daly
vauti.

Nutarta, kad LSS VIII Ra
jonas dalyvautų apvaikščioji- 
me Pirmos Gegužės šventės su 
Socialistų Partija, o antrą die
ną gegužės kad butų surengta 
vien lietuviams. Tas ,visas dar
bas pavesta Rajono valdybai.

Nutarta prisidėti prie So
cialistų Partijos rengiamo pik
niko, kuris atsibuna River- 
vievv parke; tas visas darbas 
pavesta Rajono valdybai.

LSS 4kp. davė raštu įnešimą, 
kad šiais metais paieškoti tin
kamesnę vietą dėl išvažiąvi- 
mų,

Socialisty Partijoj
imi- 
tuo- 
jau 

dar- 
mal- 

dauti sau darbo prie dirbtuvės I 
vartų, tol jie yra alginiai ver
gai ir visas jų darbas ir to dar
bo vaisiai priguli nuo to savi
ninko malonės. Jis gali su dar
bininku pasielgti kaip tinka
mas. Gali jį išmesti iš .darbo 
kada, jam patinka; gali numa
žinti jam algą ir darbininkas| 
nieko negali jam padaryti 
ba pasipriešinti, nes jis 
vergas. *

Kuomet darbininkai turi 
vo stiprias unijds, tuomet 
yra kas kitasteDabdavys jų 
gali išmesti lauk kuomet jam 

Jis turi pasiklausti 
unijos arba pati unija ateina 
pažiūrėti ar užtektinai yra 
priežasčių prašalinti tą ar ki
tą darbininką iš darbo.

Išvada iš to viso gali būti 
sekama: darbininkams, reikia 
tureli vienybės ir jie turi lu
te1 i ' r/c dideles ir galingas or
ganizacijas. Ir dabar yra labai 
geras laikas prisidėti prie So
cialistų Partijos, o lietuviams 
darbininkams dabar geras lai
kas prisidėti prie Lietuvių So
cialiste Sąjungos. ’ —Azy. j

met tik galima bus 
šis tas pradėti veikti. Kol 
bininkai eina pavieniai

panaikinti ar Ją nusilp-1 patinka. 
tai jie duoda darbinin-

dalį laiko dirbti. O
darbininkai tik dalį

Dabar kapitalistai labiausiai 
pradėjo persekioti geležinkelio 
darbininkus, kasyklų darbinin
kus ir audinyčių darbininkus. 
Jie nori sugriauti unijas tų 
šakų darbininkų arba, jei ne
galėj galutinai sugriaut)!, tai 
jie nori taip jas susilpninti, 

liukų unijos jokios 
tebeturėtų. Tose in- 
akose darbininkams 
dabar tik trumpas 
>ti. Ir darbininkai

reikšmės

miestus

tik jiems yra

duodama 
laikas d 
priversti yra kraustytis j kitus 

arba skursti pusba
džiai ir laukti kol mielaširdin- 
gas darbdavys atidarys vartus 
savo dirbtuvės ir leis jiems už
dirbti sau duoną.

Savininkai kontroliuodami 
savo privatinę industriją, sy
kiu kontroliuoja ir darbininkų 
algas ir darbininkų pagamina
mus išdirbinius. Tie privatiški 
savininkai daro taip, kaip jie 
mato kad vien
gerai. Ir jie tol galės taip da
ryti, kol tik bus ši kapitalisti
nė sistema. Užtat privatinė 
nuosavybė kapitalistinėj siste
moj ir yra taip šventa i užlai
koma ir apsaugojama, nes tai 
yra pats pagrindas tos siste
mos.

Panaikinus tą sistemą, turė
tų būti kitokia sistema — koo
peratyve; tokia sistema, kad 
žmogus žmogaus nebegalėtų iš
naudoti. Kad kiekvienas už
gimęs žmogus turėtų pilną tei
sę naudotis v
gerybėmis.

visomis gamtos 
Bet taipgi reikia 

kad kiekvienas 
žmogus toje naujoje sistemoje 
privalėtų dirbti kokį nors nau
dingą draugijai darbą. Mat, be 
darbo nieko negalima paga
minti. Todėl darbo nieks nega
lės niekuomet panaikinti. Tik 
tas darbo padalinimas bus vi
sai kitokiais pamatais sutvar

kytas. Taigi to darbo vaisiai, 
ypatingai, bus kitaip sutvarky
ti. '

Bet be stiprios organizacijos 
darbininkai nieko negalės pa

Byla dėl žodžio laisvės.

ar-
yra

sa- 
jau 
ne-

delei vėlaus 
uždarė tvar- 
Skamarakasvedėjas F. 

kai 4:30 po pietų.
A. Vilis,

LSS VIII- Rajono Sekr.

Pranešimas LSS.
Kuopoms

\

LSS.

LSS. VIII Rajono Konfe
rencijos Protokolas

Lietuvjų Socialistų Sąjungos 
Į Aštunto Rajono konferencija 
I įvyko balandžio 6 d., Naujie
nų name, 1739 So. Halsted St.

įLonferenciją atidarė Rajono 
Į organizatorius drg. F. Skama- 
I rakas kaip 12 vai. dieną. Per
žiūrėjimui mandatų komisiją 
paskyrė organizatorius. Į ko- 

| misiją įėjo J. Lapaitis ir F. 
Į Terijonas. Pokol mandatų ko

misija sutvąrkė ir peržiurėjo 
I mandatus, pagal dienotvąrkį 
I sekė referatas, (Referavo A. 
I žymontas, LSS Sekretorius. 
Refcrantas papasakojo daug 
įdomių dalykų apie IL|SS, So- 
cialistų Partiją ir sykiu neuž
miršo ir Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos. Ragino delega
tus remti visais galimais bu
dais savo draugus Lietuvoj — 
socialdemokratus. Ant galo re- 
ferantas pasakė, kad kaip Ame
rikoj, taip ir kitose šalyse su
sipratusių darbininkų judėji
mas eina į geresnes vėžes ir 
kad komunizmas žmonėms jau 
Įkyrėjo. Taigi ragino visus de
legatus dirbti bendrąjį socia
listinį darbą, o vaisiai is to dar
bo bus geri. _ I

Mandatų komisija pranešė, 
kad konferendijofj dalyvauja 
keturios LSS VIII Rajono kuo
pos su dešimt delegatų; trys 
išrinkti delegatai neatsilankė. Į 
Taipgi pranešė, kad konteren- 
ciojoj dalyvauja atstovai nuo 
LSS Pildomojo Komiteto,' L. S. 
J. Lygos ir LlDLD Chicagos 
Rajono. |

Tvarkos vedėju išrinktas d. 
F. Skamarakas, į spaudos ko-Į 
misiją — J. Lapaitis ir F.’

šino pranešu višoms 
Kuopoms, kad balandžio 14 die
ną tapo išsiuntinėta visoms 
ta už 1923 metus. Ta apysaita 
ta už 1923 metus. Tt apyskaita 
yra paimta iš abiejų LSS Sek
retorių knygų. Išrinktoji LSS. 
Pildomojo Komiteto' Finansų 
Komisija bile kada gali per
tikrinti knygas ir patikrinti su 
šia apyskaita.

Po šios apyskaitos pasirašo 
abudu LSS Sekretoriai. Jei kuri 
LSS. kuopa negautų šių apy
skaitų, malonėkite kreiptis prie 
P. Milerio, 3210 So. Halsted St., 
Chicago, Ilk, tuomet jis prisius 
kitą kopiją tos apyskaitos.

—A. Žymontas,
■ LSS. Sekretorius.

Rugpiučio 30, 1923, Esther 
Friedman, Nacionalis Organiza
torius Socialistų Partijoj ir dar 
astuoni kiti žmonės buvo areš
tuoti, kuomet jie turėjo masinį 
mitingą ant gatvės, Kansas Ci
ty, Mo. Juos laikė kalėjime tiri 
2 vai. nakties, paleido tik tuo
met, kada jie užsistatė kauciją. 
Jie buvo suareštuoti už kėlimą 
neramumo tarpe ramių piliečių.

Kuomet byla buvo nagrinėja
ma, nieks negalėjo prirodyti jo
kios jų kaičios, apart policistų, 
kurie juos areštavo. Taipgi-ne
rado nei vieno liudininko, kad 
juos' įgalėtų apkaltinti. Bet ne
žiūrint to, Mrs. Friedman ir J. 
G. Hodges, sekretorius vietinės 
Socialistų Partijos kuopos (ap
kaltinti ir nubausti užsimokėti 
po $100 kiekvienas.

Kiti paliuosuoti be bausmės.
Bet dar to neužteko. Kaip tik 

nuosprendis tapo atliktas, tuo
jau teisėjas pareikalavo, kad 
miestas apskustų juos už užblo- 
kavimą kelio. „ Vadinasi, užme
tė jięms kitą apkaltinimą. Ant
rame apkaltinime jiedu tapo 
nubausti užsimokėti po $50.

Buvo paduota apeliacija. Bu
vo manyta, kad Circuit Kortas 
atmes tą bylą. Bet jis neatme
tė. Teismas buvę kovo 13 Drg. 
Hodges užsimokėjo savo baus
mę, o d. Friedmano byla dar 
buvo kovo 28. Galutinų žinių 
dar nėra, bet reikia 
kad ir d. Friedman
baudą. Kapitalistų teismuose 
socialistams pasigalėjimo nei 
teisybės ieškoti negalima ir ten 
jos nėra. Teismai daugiausiai 
tarnauja kapitalistų klasei.

Drg. Emil Hermap yra keliau
jantis organizatorius Socialistų 
Partijos. Iš jo paduotų prane
šimų matosi, kad jam labai ge
rai sekasi gauti daug naujų na
rių Socialistų Partijai. Jis da
bar lankosi sekamuose miestuo
se ir visur prirašo daug nąrių į 
Socialistų Partijos kuopos:

Washington — Everett, Clin- 
ton, Calla, Belingham, Sumas, 
Sedro-Woolleyj Everson Puy^l-

Burley andlup, Blanchard, 
Clipper;

Oregon—West 
verton, Crabtree 
ton;

Montana.—Florence, Cliifton, 
Pablo, Stockett, Marion, Darby, 
Whitefish and Callispell;

Idaho—Wallace.
Ballard, Wash., Sandcoulee 

and Eurekį Montana.

Stayton,' Sil- 
and Hermis-

manyti, 
užsimokės

LSS. 14 Kuopa Veikia
Balandžio 5 LSS 14 kp. laikė 

susirinkimą. Po apsvarstymo 
kuopos reikalų, buvo skaitytas 
atsišaukimas į Amerikos lietu
vių Darbininkus, kurį prisiun
tė Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Rėmėjų Fondo Komi
tetas. Draugai ėmė domėn 
skaitytą atsišaukimą ir rado 
neatbutiniausiu reikalu remti L. 
S. D. P. Nutarė sutverti L. S. 
D. P. Rėmėjų fondo skyrių. Iš
rinkta komitetas; pirmininkė T. 
Matuliauskiehė, sekretorius S. 
Butkus, iždininkas K. Liutkus. 
Pasižadėjo mokėt i šie draugai 
po $1.00 į mėnesį. S. Butkus, K. 
Matuliauskas, K. Liutkus, po 50 
c. į mėnesį: Z. Gapšis, J. Matu- 
liauskienė.

Įnešta sumanymas, kad da
ryt išlaimėjimą, kurio pelnas 
eitų L. S. D. P. rėmėjų fondan.' 
Tad prijaučiantieji tam darbui 
privalo prisidėt teikt paramą 
Lietuvos Sociadlemokratams, 
nes į tuos drąsius kovotojus mu
sų akys nukreiptos. s Tad kurie

negu Jeffersono miškas; supranta kokią svarbą turi virš- 
įnešimas liko priimtas ir iš- minėtas fondas (arba rėmimas' 
rinkta komisija dėl suradimo(L. S. D. P.), turi neatidėliojant 
tinkamos vietos išvažiavi- prisidėt pagal išgalės su tam 
mams. Į komisiją įėjo šie drau- tikra mėnesine mokestim.
gai: F. Tverijonas, M. J. Mau- —Tėra,

NEW JERSEJ SOCIALISTŲ 
KONVENCIJA.

New Jersey valstijos socialis
tai turėjo labai pasekmingą ir 
entuziastinę konferenciją. Kon
ferencija tęsėsi dvi dienas. Pri
imta daug rezoliucijų įvairiais 
bėgamais klausimais.

Nutarta, kad kiekviena caun- 
ty išrinktų kampanijos vary
mui komitetus. Tie 'komitetai 
turės pasirūpinti kalbėtojus ir 
užsakyti literatūros. Nutarta 
rengti masinius mitingus gatvė
se."

Svarbiausia nusitarė,, kad 
prižiūrėti vienas kitą, jogei 
kiekvienas socialistų partijos 
narys reguliariai užsimokėtų 
nario mokesčius. Taipgi nuta
rė, kad kiekvienas narys būtinai 
turi skaityti partijos leidžiamus 
laikraščius.

Valstijos sekretorius savo ra
porte pranešė, kad Socialistų 
Partija jų valstijoj smarkiai 
pradėjo augti narių skaičiumi.

Konferencija, tarp daugelio 
rezoliucijų, priėmė vieną, kur 
reikalaujama iš Sovietinės Ru
sijos, kad ji tuojau paliuosuotų 
iš kalėjimų visus' politinius pra
sikaltėlius.

Buvo labai žingeidžios disku
sijos kas link orgąnizuojamos 
konferencijos Progressive 
Political Action, kurios 
konvencija bus liepos 3 ir 4 Cle- 
veland, Ohio. Į konvenciją tapo 

. * >

CALIFORNIA.
Tikra vienybė. Californijoj 

yra daromi dideli planai, kad 
sujungus visus darbininkus į 
vieną organizaciją. Tą darbą 
pradėjo socialistai. Mat Socia
listų Partijos Califomijos vals
tijos bus konvencija gegužės 31 
ir birželio 1. Taigi tos konven
cijos komitetas išsiuntinėjb 
laiškus visoms progresyvėms 
farmerių organizacijoms, mote
rų progresyvėms organzaci- 
joms, kad jos sykiu, laikytų sa
vo konvencijas, kaip ir socia
listai. Pereitą nedėldienį tų 
progresyvių organizacijų buvo 
komitetų susirinkimas ir jie nu
tarė, kad rengti sykiu konven- 
cijas su Socialistų Partija. 
Draugai tikiši, kad Californijoj 
tuo budu pasiseks sujungti vi
sus organizuotus darbininkus į 
daiktą. Phsisekimo!

CONNECTICUT.
New London miesto Socialis

tų Partijos vietinės kuopos sek
retorius pranėŠa Nacionaliniam 
Socialistų Partijos ofisui seka
mai. “Aš netikiu, kad Nacio- 
'nalis Ofisas Socialistų Partijos 
yra užganėdintas iš musų pas
kutinio laiko veikimo gavime 
naujų narių. Bet tas musų vei
kimas suteikė didelės paramos 
kai kurioms kuopoms. Ypatin
gai musų kuopa labai padidėjo. 
Mes dabar turime antra tiek na
rių ir dirbsime toliau dar smar
kiau”. Wm. James Morgan, 
sekr<

NEW YORK
Apie New Yorką galima butų 

prirašyti visą puslap. Ten So
cialistų Partijos veikimas yra 
labai didelis ir paskutiniuoju 
taiku tas veikimas dar padidė
jo. Dabar draugai tenai turi 
gerą savaitinį laikraštį ir su
prantama, spaudintas žodis, tu
ri didelės reikšmės partijai.

Apid Socialistų Partijos vei
kimą ateina visur labai džiugi
nančios žinios. Visur net ir 
senieji draugai pradeda sugrįžti 
atgal prie Socialistų Partijos, 
nes ganėtinai įsitikino, kad vi
sokie “dideli revoliucionieriai” 
tik buvo prigavę juos. Vadina
si, suskaldyta į šmotelius So
cialistų Partija nuo 1916 metų, 
vėl atgauna savo didelį stipru
mą. Ir socialistų įtekmė darbi
ninkų miniose dabar dar bus 
didesnė, nes socialistai nepriga- 
vo jų. '

IDAHO.
Idaho’s valstijos socialistai 

pasiryžo taip sustiprinti Socia
listų Partiją, kad jie galės pa
statyti visus reikalingus kandi
datus nuo Socialistų Partijos 
besiartinantiems rinkimams.

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

SOCIALISTŲ PARTIJOS
RINKIMŲ KAMPANIJA JAU EINA

Socialistų Partija turi pilną surašą valstijos ir
* County kandidatų.

Jei jus nenorite balsuoti už kapitalistų kandidatus — republikonus ir 
, demokratus, tuomet jus privalote balsuoti už

Socialistų Partijos Tikietą-Kandidatus
Tam tikslui mes privalome turėti Kapanijos Fondą.

Kiek tame jus galite padėti?
Aš žemiau pasirašęs .................  prisižadu padėti Spcialistų

Partijai laimėti rinkimus 1924 metų kampanijoj.

čia įdedu ............................ S. P. Kampanijos Fondui.
Vardas ....!..................................... .'.......... .... '

Adresas .......... ..................................................
Pinigus galima siųsti L. S. S. Sekretoriaus vardu arba tiesiai 

Socialistų Partijai
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Užsisakykite Tuojaus
NEDĖLIOS NAUJIENAS

®Įje Uitįuanian ššunbaj’

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

N E DĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

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

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

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

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus veS 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos

• ■ ‘v ' /

jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga
biausi lietuviu rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikiu apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musu dailinin
ku veikalu reprodukcijos.

t \

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

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

I

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

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

Gerbiamieji: .
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

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

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

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

Vieniems Metams

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresui

Čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardu ir Pavardė ..

Adresas_________
Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: Vardas ir Pavarde

Adresas
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ŽINIOS
Pirmą kartą pavėlavo į 30 

jnetą — sužeistas
Sanmel E. Freunlich, per 30 

metų buvo pasažieriu Chicago 
— North vvestern gelžkelio nuo 
Rosehill stoties iki Chicago ir 
per visą tą laiką užvakar tik 
pirmu kartu pavėlavo ir užtai 
turės atsakyti gyvasčiai Jis pa
sivėlavęs atbėgo ant stoties, 
bet jau traukinys buvo pradėjęs 
eiti. Jis bandė pasivyti Ir įšokti 
vagonan, bet palindo po vagonu 
ir po pusės valandos vėliau ras
ta jį ant bėgių sumaltomis 
ties keliais kojomis. Jis buvo 60 
metų amžiaus.

Begiu pastarųjų devynerių me
tų Bancevičius ieškojo pro-’ 
gos sy Meyers’u ristis.
Bancevičius savo drąsumu 

yra pasižymėjęs. Jis nesibijo 
ristis ir su dideliais ristikais. 
Jis kimba visiems į.akį.

“Johnny” Meyers iki pat šio 
laiko buvo žinomas kaipo vidu
tinio svorio pasaulio čempionas. 
Bet Bancevičiaus tatai negąsdi
no. Jis visą laiką tykojcį progos 
su Meyerjs’u susikibti. Bet tos 
progos prisėjo ilgai laukti — 
devynerius metus. Dabar, regis, 
visgi pasitaikys progos Bance- 
vičiui susikibti su Meyersu. 
Trumpoje ateityje, kaip girdėti, 
įvyks jų dviejų ristynės.

Lietuviu Rateliuose

Rado nusižudžiusi vyrą
Mrs. Turtin, 209 Lucas Str., 

parėjusi namo rado nusižudžiu- 
sį gazu savo vyrą. Paliktame 
raštelyje buvo parašyta “Good 
by” ir daugiaus nieko. Moteris 
negalėjo duoti policijai jokių 
priežasčių delko jOs vyras husi- 
žudė. \ .

A. Žemaičio išleistuvių 
vakaras pilnoj skaityboj

No. 620 TURĖJO LAIMIKĮ.

K of C apvogė ant 
$3,100.

Anksti vakar plėšikai iš
sprogdino Knights of Columbus 
(didžios katalikų organizaci
jos) saugiąją šėpą ir išsinešė 
-3,100. Apie plėšikus nieko ne
žinoma. * ;

Prapuolė mergaitė —

EXTRA. Po vakarienės paro
doj vakar įvyko laimėjimas pa
veikslo, kurį tam tiksloi pasky
rė dovanai dail. Žemaitis. Lai
mėjo No. 620. Kas turi tikietą 
tuo numeriu, gali save sveikinti 
ir atsiimti paveikslą Yellowsto- 
ne Parko vaizdą: Lower Falls. 
Paveikslas buvo inkainuotas 
$150.00.

Vakar vakare, Atlantic vieš
buty surengtoj dail. A. žemai 
čio išleistuvių j Lietuvą ir už
darymo parodos puotoje, 
dalyvavo Chicagos rinktinė in
teligentija: daktarai, ad
vokatai, kunigai ir dailinin
kai bei menininkai. Jie visi 
reiškė savo didelio džiaugsmo, 
kad A. žemaitis atvyko Ameri-

Ką Reporteris Pupa 
girdėjo

Ponia B ir ponia M susipyko 
dėl vištų. Netaip dėl vištų, kaip 
dėl gaidžių. Susipyko ir grėsė 
didelis konfliktas (susikirti
mas) .

Ponia B turėjo 5 vištas ir 1 
gaidį: ponia M turėjo 7 vištas ir 
1 gaidį. Ponios B vištos dėjo vi
dutiniškai per visas, po tris 
kiaušinius į dieną ir ponios M 
taipgi po tris.

Del skaitliaus vištų ar dėl 
kiaušinių, ponios butų, visai ne- 
sipykusios, ale čia incidentas ki
lo dėl gaidžių.

Ponios B gaidys drūtas ir rie
bus, o ponios M liesesnis ir men
kesnis. Kai tik gaidžiai susitin
ka jie tuoj ir mušasi, ir kožną 
sykį ponios M. gaidys lieka su
muštas, sukruvintas ir apipešio
tas.

Poniai M. pagailo nelaimingo 
gaidžio ir pareikalavo kaimin- 
kos, kad tą savo smarkuotį su
valdytų. Bet ponia B. pareiškė, 
kad ji visai nemano kištis 
į gaidžių reikalus. Ir prasidėjo 
piktumai — barniai ir tai ėjo 
didyn ir didyn.

Pagalios ponia M pasišaukė 
Reporterį Pupą, kad pagelbėtų 
išspręsti ginčą — jis sutiko ir 
taipgi sutiko abi ponios.

Apžiurėjo Reporteris Pupa 
abiejų ponių vištas ir gaidžius 
ir sako:

—Ponia B, tamstos gaidys 
geras tik perdaug riebus ir žiau
rus. Jis darosi pavojingas ne
tik kitiems gaidžiams, ale ir viš
toms. Ponios M gaidys geras 
ir smarkus, tik kaikurios vištos 
netikusios. Todėl aš sprendžiu: 
tamsta, ponia B privalai pasker
sti savo žiaurųjį gaidį; o ponia 
M — nededančias vištas. Tada

0 čia kas?
SLA. 208 musų gražių “poniu

čių” kuopa ir vėl rengia šo
kius.

Gerai žinoma musų SLA. 208 
“gražuolių” kuopa ir vėl rengia 
mums šokius tik šį kartą kito; 
vietoj, būtent: South Side Ma- 
sonic Temple prie 6400 So. 
Green St.

Šį kartą ketina būt “Novel- 
ty Dance” kuomi bus pakeisti 
seni šokiai. Kas kita tenai bus, 
pakol kas negalima žinoti, bet 
žada būti labai daug “mandry- 
bių”. Svetainė begalo graži ir 
ruiminga su moderniškais pa
togumais, grieš gerai Žinomo 
“Aidonio” Leono Byansko orker- 
tras, o apie jo gerumą liudija 
virš paminėto musų pianisto 
vardas. Rengimo komisija, kuri 
susideda iš ponių'L. Norkus S. 
Šuolienės, S. Varašienės, žiman- 
tienės ir Mickevičienės su atsi
dėjimu daro planus, kad jų šo
kiai pavasariniai visais žvilgs
niais butų pasekmingi, šokiai 
įvyksta tuoj po Velykų, trečia-

dienio vakare, bal.\ 23 d. prad-| 
žia kaip 9 vai. vak. Gerai, mier 
los “poniutės”, mes ateisime 
netik pasišokti, bet nors ištolo 
jum pasigerėti. — Ha!-Ha!

Paskaityk ir kitiems 
pasakyk.-

Kas bus ateinantį sekmadienj 
velykų dienoj, balandžio 20 die
ną? Ogi “Pabaigtuvės,” dviejų 
veiksmų juokinga komedija su 
grojimais M. Petrausko dairo
mis, kur stato Pirmyn mišrus 
choras, Meldažio svet. Daug ne
bandysiu iš kalno girti, tikiu,

(Tąsa* ant 8-to pusi.)

NEW YQRK—HAVRE
ROCHAMBEAU ............. April 19
PARIS ............................ April 23
LA SAVOIE ...................... May 3
SUFFREN ........................ May 13

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDEATTZ

Rašykite dėl ėingeidšioa aprašomo* 
kaymitė* ju»n vietiniui agentai arba t 
did|J| ofia* 19 State Street New Turk.

’ 109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

Skaityk Gyvenimą 
Visa Gyvenimą!

Mėnesinis'Grynojo Mokslo Žurnalas

mano kad pavigė.

Florence Cole, 13 metų, 7 
laipsnio viešosios mokyklos mo
kinė vakar eidama iš mokyklos 
pietų prapuolė ir nesusiranda. 
Jos teta mano, kad ji gal yra 
pavogta. :

Rasta brangi špilka.
Kelių tūkstančių dolerių ver

tės špilka priduota detektyvų 
biurui per ponią W. B. Force. 
Špilka yra iš platinom, deiman
tų ir perlų.

Laiminga diena.

kon ne ko tai prašyti iš Ameri
kiečių, bet jis paliko Amerikos 
lietuviams atminčiai savo 
kūrybos darbus, paveiks
lus. Nusipirkusieji jo paveik
slus lietuviai inteligentai ir 
darbininkai turės kuo pasidi
džiuoti.

Po vakarienės pirmininkas 
Dr. Drangelis paprašė svečiuš 
pasveikinti dail. A. žemaitį ir 
tarti keletą žodžių. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo adv. Bračiulis. 
Po jo sekė adv. Jurgelionis, Dr. 
A. Račkus, Univ. State Banko 
pirmininkas J. J. Elias, 
Lietuvos konsulas ponas ža- 
dsikis, rodosi, Dr. žimontas ir 
ant galo pats dail. A. žemaitis.

pasekmės bus tokios: ponios M 
gaidys turės aprūpinti abiejų 
vištas; bus daug sutaupyta ant 
lesalų; abi ponios gaus lygų 
skaitlių kiaušinių iš lygaus skai 
tliaus vištų, ir negres pavojus 
ponių taikai; o kas svarbiausia 
Velykoms bus šviežios vištie
nos ir gaidienos.

—Sutinku,—tafė ponia B/ i
—Sutinku, — tarė ponia M.
—Gerai, — tarė Reporteris 

Pupa ir nutylo.

Pasiturėjo ponios viena į 
kitą, pasišnibždėjo ir pakvietė 
Reporterį per velykas taikos 
pietus s u vėi Įgyti ir draugišku
mo ryšius sustiprinti.

Antradieny Chicago j e buvo 
labai gera diena —. nė vieno 
žmogaus neužmušė automobi^ 
liai. Nuo naujų metų iki šiol 
jau yra užmušta 143 asmenys.

Sportas

Požėla imsis su italu 
panedėlyj
—- .. Jį —

Taigi italas drutuolis Migna- 
ni nebeturės progos niekus kal
bėti apie K. Požėlą.

Jau nuskirta, kad jis turės 
susitikti su Požėla ant .matra
šo panedėlyj, balandžio 21 d., 
Meldažio svet.

šitose ristynėse dalyvaus vi
si kiti tie patys ristikai, kurie 
turėjo ristis neįvyk tįsiose ris
tynėse Ciceroj.

Žingeidžia usia atntra pora 
bus K. Sarpalius su J. Lino- 
wu.

Jis pasakė širdingą ir gražią 
kalbą. Jis išreiškė savo nuomo
nę link Amerikos lietuvių, kaip 
jie supranta dailę, o dailę jie 
giliai įvertina, šita jo paroda, 
tai liudija, nes paveikslus pir
ko su dideliu pamilimu ir sko
nio supratimu.

Amerikoniški Laivai

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėlionris nuo 10 iki I

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. D.

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

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

Phone Btolevard 7589

MANO DUKTĖ 
BŪDAVO VERKIA

DEL BILE KO
Buvo nervuota.ir užsigau- 
nanti. Vartodama Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound pasidarė visai nor

malė.

Clinton, Wisconsin. — 
tė buvo labai blogame 

buvo 
gaunanti ir būdavo 
verkia dėl menk- 

, niekio, buvo silpna 
ir nervuota. Kaip 
Lydia! E. Pink- 
hams Vegetable 
Compound pagel
bėjo man kuomet 
ąš buvau mergai
tė, aš daviau jai, 
kad atbūdavo jus 
jos sveikatą ir to

kios pasekmės buvo, kad mes nei ne
tikėjome. Aš linkėčiau, kad kiekvie
na motina, kuri augina dukteris, pa

“Mano dūk- 
padėjime ir 
labai užsi-

bandytų tas gyduoles dėl savo mergi
nų nuo jų nesmagumu . Aš vartojau 
jas pati kol mano mergaitė gimė ir 
ji buvo gražiausia mvigaitė kur kiek
viena rtorėtų tokią turėti . ^š reko
menduoju Vegetable Compound mo
terims ir merginoms ir negaliu iš
girti jų. užtektinai”. Mrs. I. A. 
Holford, Box 48, Clinton, Wisconsin.

Motinos gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound pra- 
šalinime skausmii dėl jų dukterų ku
rios jos tankiai turi. Jos žino iš pa
tyrimo vertę Vegetable Compound 
gydyme tokių ligų kaip Mrs. Holford 
davė savo dukterei.

Leidžiamas Mokslo Draugu 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, 
reikalingas ir naudingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslo nau
jienas.

GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš
kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

GYVENIMAS netarnauja jokiom partijom ar 
sektoms, bet tik vienam grynajam 
mokslui, kurs siekia pažinti tikrą tiesą 
ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno gyvenimo numerio. — 
Išsirašykite Gyvenimą visiems metams. — Tap
kite Mokslo Draugais. — Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20ę. —< vienų metų prenumera
ta $2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
GYVENIMAS

3303 So. Morgan St., Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be * skausmu. 
Bridge geriausio aukso. Su masą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Street, 
Netoli Ashland Avė.

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

operacijų
4647 So. Halsted St^

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

ROSELANDO OFISAS:
1 11132 So. Michigan Avė.
2 iki 7 vak. TeL Pulman 5147

J. Bansevičius imsis su 
Johnny Meyersu '

Jau yra gallutin.ii sutikta, 
kad J. Meyers eis ristynių 'su 
drapiežnu dzuku Juozu Ban- 
cevičium. ’ *

J ieškoma patogi vieta, kur 
galėtų sutilpti tūkstančiai 
žmonių, kurie ketina ateiti pa
žiūrėti šitų sprendžiamųjų ris
tynių.

Jeigu Meyers paguldytų Ban- 
eevičių, tai tada jau įvyktų 
Meyerso ristynės su pačiu di
džiuoju ristiku Karalių Požėla.

Po prakalbų visi skubiai išė
jo į Transportation namą, kur 
įvyko parodos uždarymas ir 
paveikslo laimėjimas. Apie 
išlaimėjimą paveikslo, kas jį lai
mėjo, parašys Naujienų repor
teriai vėliai. Laimėtojo tikieto 
No. 620. Pavardė nežinoma.

Reikia sakyti, kad kaip kata
likai, socialistai ir tautininkai 
rėmė ir remia dailę ir dailinin
kus, nes jie žino, kad be dailės 
lietuviai vistiek skaitysis atsili
kę kultūroje nuo kitų tautų. 
Bet man pažįstamų inteligentų 
iš komunistų štabo kai pašluo' 
ta nė vieno nematyt. Argi jiems 
tik revoliucija terūpi? VVell. 
vyrai, žinokitės. —Rep.

MYKOLAS PETRIKČNAS
19 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu April 16, 6:50, gi
męs Aug. 8, 1904, Philadel- 
phia, Pa.

Paliko nubudime motiną ir 
vieną seserį Elzbietą.

• Pažystami ir gimines prašo
mi dalyvauti laidotuvėse, 9 v. 
ryto iš namų 1819 61air St., su- 
batoj, bal. 19, 1924, į Dievo Ap- 
veizdos Bažnyčią, o iš ten j 
Švento Kazimiero Kapines.

Pasiliekam nubudime 
Motina ir Sesuo.

Prie laidotuvių patąrntauja ■ 
graborius Kadžius. Tel. Canal I 
6174. . g

dėl greitumo, saugumo ir patogumo
Nuo New Yorko j 
I’lymouth’ą, Sduthamp- 
ton’ą, Cherbourg'’ą lir 
Bremen’ą susijungimas 
dėl visų dalių Europos. 
Pr'ivatP'aiaj kambariai 
dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. Rūkymo kambariai, 
Moterims Solonai, dide

lis pasivaikščiojimo dėnys ir Beno Kon
certai ant visų laivų.

Genusis valgis su dideliu jvaii^imu, 
duotas j didelius, švarius valgymo kam
barius.

Del kainų, išplaukimų ir kitų infor
macijų matykite jūsų vietinį agentų.

EKSKURSIJA J LIETUVĄ.
Ponas John W. Luth, vedėjas musų 

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursijų laivu LEVIATHAN, išplaukiau, 
čiu iš New Yorko Liepos 5-tą į Klai
pėdą per Southanipton’ą.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ~1r jis išduos 
jums liudymų taip, kad galėsi saugiai 
sugrįžti į Ameriką bėgy 6 mėn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

Matykite jūsų agentų apie pirkimų ap
mokėtos laivakortės iš Lietuvos. Par- 
traukit savo gimines per

United States Lines
45 Broadway, New York

110 S. Dearborn St.
Chicago, III

Managing Operatore for 
United States Shipping Board

CUNARD
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei-
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų. i

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

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynypic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

Pasažieriu Departamentas
127 So. State SU Chicago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per;

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, 111.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
20170 — T. Pukenaitė
20178 — S. Guzinskaitė
20183 — A. Daniunas
20200 — U. Vaznonicnė

20016 — P. Savickas
20017 — A. Belskienė
20019 — O. Verkienė
20020 — -E. Puluikienė
20023 — F. Lenkauskis

C. YUCIUS 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 ii tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

20206 — J. Davidavičius 20054 — E. Jundulaitė
20208 — A. Kuleša 20055 — V. Lukminas
20213 — P. čekaitienė 20061 — J. Petrauskienė
20214 — K. Baltrušaitienė 20108 — K. Markunienė
20227 — K. Astrauskas 20132 — T. Kupstas *

-20237 — M. A. Jomantienė 20133 — M. Venslauckienė
20239 — L. Pušinsllienė 20139 — A. Skupaitis
20252 — V. Nacius 20155 — J. Balčiūnas
20260 — J. Pacevičius 52062 — K. Jurevičia
20272 — P. Stupielienė 52147 — A. Vaičkus
20277 — L. Šalkauskienė 52149 — A. Skužinskas
20279 — A. Pleckaičiutė 52158 — J. Sagatas
19941 — A. Jakutienė 52159 — P. Masiulaitė
19942 — O. Martinaitū 52160 — T. Masionaitė
19943 — J. Jekštienė 52166 — M. L. Jankauskienė
19944 — J. Girčienė 52169 — A. Jaskunienė
19945 — J. Vaišvila 52172 — M. A. Balilionienė
19946 — M. Sulcienė 52175 —- E. Daknįenė
19947 — J. Petkauskas 52176 — P. Žičkus
19949 — O. Mofozaite 52188 -— E. Pranašlenė
19950 — S. Lipskaitė 52189 — A. Šatas
19951 — P. Slivinskaitė 52190 — K. Šatienė
19953 — B. Šalavijus 52192 — P. Savickas
19955 — P. Montikaitė 52194 —2 J. Ješkienė
19957 — M. Monkiene 52197 — J. Kezius
19959 —r K. Martišius * 53206 — J. Mielinis
19960 — S. Rebikauskaitė 53222 — P. Liekšniutė
19961 — K. Levickienė 53244 — P. Barauskas
20002 — E. Grigaitė 95591 — A. Danopas
20005 — M. Tolišienė 95592 — J. Urboniene
20007 — A. Paulauskis 95597 — P. Dobrovolskis
20010 — O. JMiestauskienė 95601 — E. Saniulionis
20013 — J. Franckevičius 20284 — B. Datkūnas
20015 — R. Lazdiene 20289 — A. Petkevičia

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

/---- ------- ;------
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes,
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
,Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yardj 4951
' ' ' 1' — *-■■■ ........... ....... .............................................

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros • 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio it^sraa- 
gumo arba sugaišimo laikb.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųa senai sergate ar drtbar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžiun arba utsiėmi- 
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Me« specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
pnrengimų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mos kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleldus bent vien* dien*. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikią 
mokėt! nei už pašto ženklelį.
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

kad atsilankiusieji busite pil
nai patenkinti, nes Pirmyn cho
ras visuomet surengia gražius 
perstatymus, tai ir šį kartą cho
ras darbuojasi išsijuosęs. Dau
gelis iš musų jau senai esame iš 
Lietuvos, tai ir daug ką užmir
šę iš praeities, todėl Pabaigtu
vės mums primins, kaip musų 
Lietuvos kaimiečiai kėlė cere
monijas užbaigdami sunkų va
saros darbą: su dainomis, su 
muzika, su vainikais apdovano
dami savo šeimininkus; o tai 
neprošalį ir mums čia pamatyt 
“Pabaigtuves”. Užtai kas gyvas 
senas ar jaunas, atsilankykite i 
šias ceremonijas, o po to da ga
lima bus pasišokti iki vėlaus 
vakaro, prie Sarpaliaus orkest
ro. —Antaleptietis.

JIESKO PARTNERIŲ
J IEŠKAU partnerio prie bučernes. 

arba parduosiu pigiai. Randasi 
amerikonij apielinkėj, up-to-date 
įtaisyta. Pigi renda, 4 kambariai gy
venimui. Priežastis pardavimo, ne
gaunu teisingo darbininko. Biznis 
eina gerai .

65 W. 103 St., Roseland.

ĮVAIRySSKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS ,

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Bridgeporto apielinkėje.

Lietuvių biznierių skaitlius 
auga, žinomoj, vietoj buvusioj 
Star shoe Co. dabar bus lietu
viška čeverykų krautuvė po 
vardu VVilson’s shoe store. Wil- 
sonas yra lietuvis, * kuris buvo 
žinomas kaipo klerkas ant Byid- 
geporto čeverykų krautuvėse. 
Manoma yra, kad krautuvė bus 
atdara šią subatą. Krautuvė yra 
moderniškai įrengta — žada 
suteikti gerą ptarnavimą. P. G.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną 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, mės kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

' BERT PICK & COMPANY 
ri)8-224 W. Randolph St., 

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

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisoinas 

r > i rantuojamas už $4. Automobilių 
tTCIl) patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linklj. {staiga 34 metų senumo. Di- 
ilūysia ir geriausia stogų dengimo 
>juga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dfrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
•toofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
3hone Lavvndale 0114.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta cali prisįrašyt 
prie Naujiem! Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
raas savaite po dolerj-ki nei
nepatėmysi kaip susieito i užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

L. U. N. KLIUDO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri

gulėti ant toliaus, turite užsinipkė- 
ti mokesčius nuo balandžio,! d., 
1923 iki spalio 1 <1., 1924. Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže
lio. —L. U. N. Kliubo Valdyba

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 

;arpe 63 ir 75 gat. netoli I. C. 
L R. kas turit kambarį prane

škite į Naujienų skyrių.
3210 So. Halsted St. V. K.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ISRANDAVOJU kambarį dėl vy

rų arba dcl merginų arba vedusiai po
rai, arba dėl našles, kad ir su vaiku. 
Kad norėsi galėsi eiti dirbti, mes vai
ką padabosime. Valgį kad norėsi pa
ti pasigaminsi, arba mes pagaminsi
me, 3 lubų iš priekio. J. K., 703 W. 
21st Place. Chicago, III.

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

Brighton Park. Lietuvių “Mero” 
draugijos susirinkimas jvyks balan
džio 18 d., 7 vai. vak., McKinley Par
ko svetainėje.

Susirinkite visi laiku, nes turin e 
svarbių reikalų Po susirinkimo bus 
veikalo “Ekspropriatoriai” repeticijos. 
Tą veikalą turėsime lošti bal. 27 d.

— Pirmininkas.

L. S'. J. Lygbs lavivinimasis bus 
balandžio 18 dieną, 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Juo.z. 
Lengvinas skaitys lekciją temoje: 
“Muzika ir Jausmai”. Kviečiame vi
sus atsilankyti. — Komitetas.

“Pabaigtuvių” generalinė repetici
ja įvyks penktadienį, bal. 18, Melda
žio salėj. Visi dainininkai ir lošėjai 
bukite lygiai 8 vai. vak. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
IEŠKAU T. Smilgos. Juoz. 

Rotos, A. Balilionio, A. Yzapa- 
vičiaus. Jie visi gyvena Chica
go j e. Mano adresu:

Calle 1 Casa 77, Barrio “ Var
ei in” Casabo Montevideo Rep. o 
dėl Sud. America Uraguay 
Yonas Kazinauskas.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU partnerio į 

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

RŪMAS ant rendos vienam vaiki
nui, telefonas, vanos, elektros švie
sa, katras vaikinas turi automobilių 
yra garadžius, tiktai kad nevartotu 
munšaino.

J. B.
3422 So. VVestern Avė. I 

Tel. Lafayette 6247

RUIMAS vienam vyrui ren- 
dai, galima ir virtuvė vartoti 
$7.00 j mėnesį. Kreipkitės 1 lu
bos užpakalis

819 W. 34-th

REIKIA DARBININKŲ
„ VYRV ir MOTERŲ

VYRŲ
Kalvių pagelbininkų, $35 į savaitę. 
Vyrų prie tekėlo, 75c. į valandą. Ja- 
nitorių, $27.50 j savaitę. Pečkurų, 
$35 į savaitę. Darbininkų, 50c. į va
landą. Mašinistų, $40 į savaitę. She- 
armenų, 65c. į valandą. Karų plovė
jų. $35 į savaitę. Prie namų, $65, 
kambarys ir valgis. Langų plovėjų, 
$120 į mėnesį.

MOTERŲ
Janitorkų, $65 į mėnesį. Merginų į 
dirbtuvę, $15 į savaitę. Indų plovė
jų, $17 į savaitę. -Virėjų pagelbinin- 
kių, $25 j savaitę. Moterų į restau- 
ranus ,trumpos valandos, $12 j sa
vaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4191 So. Halsted St., 
2 augštas

"REIKIA 0ARBIN1NKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba naš- 
ė, be vaiktj 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.

REIKIA DARBININKŲ
________VYRŲ

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

123 W. Madison St.

;_ _ RAKANDAI
4 RUIMŲ rakandai parsiduo

da vargonai Viktrola, daiktai 
visi geri ir ruimas gali sykiu 
renduoti. Nupirksit pigiai, nes 
apleidžiu miestą. Kreipkitės 
929 N. 35 PI. Beisment front.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDTVIMUI grčseme, bekernė 

ir 2 flatų medinis namas su cimcnto 
pundamentu, 8 ruimai ir 3 ruimai už 
storo už $6500.

Kreipkitės pas savininką 
Tel. Boulevard 1261

REIKALINGAS rubsiuvys, kuris 
norėtų prisidėti kaipo pasininkas, 
prie gero senai šdirbto kostumiersko 
kraučių bizniaus, reikia įnešti tik 
$200, biznis eina gerai, vienam sun
ku sutvarkyti. Atsišaukit tuojaus 

318 S. VVestern Avė., 
Tel. West 4666

REIKIA vyrų prie darbo j 
bekernę, atsišaukite nuo 11 iki 
12 vai. diena.

Atsišaukite:
5324 Federal Str...

REIKIA atsakančio barberio, 
darbas ant visados, gera moke
stis.

10722 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7426

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis ir grosernės darbą, kuris 
gerai supranta darbą. Gaus ge
rą mokesnį. Atsišaukite tuojaus 
prie darbo.

1835 Wabansia Avė.

REIKIA Real Estą te salesmanų j 
musų Oak Forest Hills Subdivision 
Puikiausi lotai South Cook County. 
Tie dideli 60x240 pėdų lotai yra taip 
gražus, kad kiekvienas pirks kaip tik 
pamatys tuos lotus. Mes mokame 
didžiausį kom-išiną. Žemė randasi 
tarpe 159 ir 163 gatvių, 50 ir Long 
Avė.

ALEKANDER G. STAVROU & 
COMPANY

11 S. La Šalie St., 
Randolph 2054

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų. Atsišaukite tuojaus, 

62 W. Washington St.
Room 21

AŪfOMOBILIAi
PARSIDUODA

IIUDSON Sodan 1920 metu.
Atsišaukite:

4456 So. Honore St.
Lafayette 4427

AUTOMOBILIUS Stephens Sedan 
5 pasažierų, mdel 85, geras kaip' nau
jas ant išžiuro ir padėjimo, už Cašh 
ar mainysiu ant namo.

Šaukit
STANLEY 

Drexel 5911

HAPMOBILE vasarinis series R. 5 
pasažierų. Geman silver rediatoris, 
bumperis extra tajerai, rnotor meter 
ir viskas pagal šios dienos, kaina 
$550. Skubėkit

825 E. 43rd St.
Klauskite MITCHELL

ELGIN 5 pasažierių. vasarinis 1921 
metų nauji tajerai, motoras naujai 
perdirbtas 30 dienų atga, bėga kaip 
naujas, šitas tikrai pigus ir geras ka
ras $225. 

825 E. 43rd St.
Rear

"PARDAVIMUI 4 automobi- 
lių visi kaip nauji ir eina tiek 
pat kaip laikrodis. Pirmutinis 
turėsit progą pasirinkti kokį 
tik norėsit. Nemokanti išmoki
nant važiuoti. 900 W. 31 St.

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1.922 modelio. Visi geri. Parduodu 
grosernės fikčerius ir daug stako. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės .
3300 So. Union Avė. 

__________ po 5 vai, vak.

RAKANDAI
DIDŽ1AUSIS RAKANDŲ 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

styliaus parloro setas, valgomo kam
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai karpetai, pastatoma lempa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. Gera 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

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 
Vinceuaes Tel. Beverly 3401

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

GROJI KLIU PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

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

Atsišaukite

3324 Marshfield Avė.
1 floor

~ namai-žemĮ
SUSTOKIT MOKĖJĘ RENDAS. O 

BUKIT BOSAI

Invokčkit tik depositą, o rendoriai 
nupirks jums namą, turiu visokių 
bargenų ir visose dalyse miesto,, 
perku .parduodu ir mainau, visokios 
rūšies biznius, virš minėtais reika
lais kreipkitės, o gausit teisingą pa- 
tarnavmą ir busit užganėdinti.

PARSIDUODA 2jų flatų kampinis 
muro namas, po 5 ir 5 kambarius. 
South Side, namo parankumai vė
liausios mado, savininkas parduos pi
giai arba mainys ant mažesnio namo 
loto, bučernes, arba ant kitokio ge
ro biznio, namas turi būt parduotas 
arba išmainytas į trumpą laiką.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
2jų flatų muro namas Brighton Par
ke, po 5 ir 5 kambarius, taipgi gara
džius 2jų mašinų, namo parankumai 
vėliausio mados, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant 6 kambarių bunga- 
low.

ISIMAINO bizniavas namas su biz
niu, namas randasi Brighton Parke, 
savininkas parduos pigiai arba mai
nys ant privačio namo nepaisant 
apielinkes.

IŠSIMAINO 6 flatų muro namas 
South Side, po 4 kambaius, nam-o pa
rankumai vėliausios mados, parduosiu 
už $28.000, priimsiu mažesnį namą 
kaipo pirmą įmbkėjimą.

PARSIDUODA kampinis 'lotas 
Brighton Parke prie teatro, 35 pė
dos pločio, 125 ilgio, loto kaina tik
tai $1,250.

Atsišaukit pas

MAROUITTE PARK
$200 pastatys jumis
Ant kelio finansinės ne- 

prigulmybės. čia yra pro
ga visam gyvenimui įsigyti 
Marųuitte Terrace.

Mes greitai atidarysime 
naujų subdiviziją prie 71 ir 
California Avė., priešais 
puikaus Marųuitte Parko.

Nedėlioj, Balandžio 20
Gatvekariai ateis tiesiai į 

musų prapertę prie 71 gat
vės.

MĄRQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramcnto ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

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

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

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

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

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj. Parduosiu, nes turiu du bizniu, 
ir darbininko negaliu gauti. čia 
miestely yra 600 gyventojų ir 100 
farmerių suvažiuoja kasdien. Tik 
dvi bučernes yra. ■

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

Tel. St. Charles 451

AUKSO MAINOS ŽMOGUI NEBI
JANČIAM DARBO.

Bučernė ir grosernė, pieno stotis ir 
sūrio išdirbystė. Parduosiu biznį ir 
namQ. Biznis atneša pelno $1OO į 
savaitę, o namas 18% ant įdėtu pi
nigų.

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

Priežastis, išvažiuoju Lietuvon.
Atsišaukite tuojau^

3317 Atjląirn Avė.
Tel. Yą$s 6061

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

919 W. 63rd St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne, gerai išdirbta vieta, tirštai apgy
venta visokių tautų, kas nori geros 
vietos, tai yra bargenas. Atsišauki
te tuojaus. Pinigais arba mainysiu 
ant namo. Gyvenimui kambariai 
yra ten pat. Priežastis pardavimo, 
dvi bučernes .savininką galima matyti 
visados.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 477
____________________ _________ I--------

EXTRA BARGENAS, bučernė ir 
grosernė pardavimui. Biznis išdirb
tas tarpe visokių tautų. Turiu par
duoti greitai, priežastis ilgos ligos. 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St.

No. 98

PARSIDUODA augštos kle- 
sos mėsos krautuvė, tirštai ap
gyvento] daly miesto. Biznis ge
rai išdirbtas. Priežastį patirsit 
ant vietos. Šaukit • Graceland 
1731.

PARDAVIMUI bučernė. Nu- 
pirksite pigiai. Priežastis patir 
site ant vietos.

Atsišaukite:
1840 W. 35 Str.

TRANKG.LUCA?
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI farma 72 akrų, 46 
akrai dirbamos, o kita ganykla, su 
gerais budinkais ir aptvertomis1 tvo
romis, Eagle River, Wis. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu.

S. KASPER,
2438 W. 45 PI.

PARDAVIMUI Karma 120 akrų 
žemės su budinkais, gyvuliais ir vi
sais ūkiškais įrankiais, arba mainy
siu mieste ant namo. Del platesnių 
informacijų kreipkitės pas savi
ninką. J. Krikščiūnas, 3759 South 
Pernell Avė. Tel. Boulevard 5045.

PARSIDUODA 2 lotai: viZ 
has išmokėtas pilnai, o antro 
pusė įmokėta. Kita pusė bus 
dovanota pirkėjui. Mary Stakus 

3821 Emerald Avė.

Šį met^
Rezidencijų lotai taip pi

giai kaip $590.

Biznio lotai prie gatveka- 
rių linijos ir toje sekcijoje, 
taip pigiai kaip $1090.

Atsiųskite iškirpę žemiau 
kuponų pas E. E. Mulhern, 
Room 1501 — 10 So. La 
Šalie St. ir mes nuteisime 
jums $5 už perkamus jūsų 
lotus.

Siųskite kuponų šiandien, 
nes tas pasiūlymas nebus 
duotas daugiau po šios sa
vaitės.

PARDAVIMUI per savininką 
7 kambarių cotage, karštu van
deniu šildoma, elektra, vana ir 
2 augštų garadžius užpakaly. 
Pigi kaina. 3632 Wallace Str.,

Phone Boulevard 0212

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
gyvenimų po 4 kambarius, maudynės, 
elektriką ir visi įtaisymai pagal nau
jos mados. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Atsišaukite šiokioms dienoms 
vakarais, subatoj po pietų ir nedėlioj 
visą dieną. J. P.

4030 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA NAUJAS 
GARADŽIUS“

Be jokios atsakomybes iš 
mano pusės, malonėkite 
prisiųsti man literatūrų 
ir tolimesnes informacijas, 
dėl jūsų rezidencijų ir 
biznio lotų prie Marųuette 
Terrace.

Lake Towns Improvement 
Co.,

Room 1501
10 So. La Šalie St., 

Chicago, III.

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

“3 biznio kampai”

PRIIMSIME partnerį į savo 
pramonę, kuri neša gražų pelną. 
Reikia kad žmogus turėtų su
pratimą apie didesnį biznį ir ga
lėtų įnešti bent vieną tūkstantį 
dolerių pinigų.. Dirbti gali pra
dėt tuoj aus arba kaip susitar
sim. Kreipkitės laišku A. J. 
Vitkus 38^7 Fir St. Indiana 
Harbor, Ind.

REIKIA moterų virėjų, $25 -- 
$35 i savaitę. Virėjų pagęlbininkių, 
$15 — $20 į savaitę. Indų plovėjų 
dienomis ar naktimis,' $17. Veiterkų 
dienomis ar naktimis, $18 — $20 Į 
savaitę. Moterų. į hotelius. $65 į mė
nesį. Lovų taisytojų, patyrusių, $65 
į mėnesį. Patyrusių veiterkų j kote
lius, gera mokestis.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6300 So. Halsted St.,
# Room 2,

REIKIA 8 moterų sortavi- 
mui regsų. Gera alga, nuolat 
darbas. Ateikite pasirengusias 
darban.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI rakandai ir pianas, 
labai pigiai, iš priežasties išvažiavimp 
iš Chicagos. , Skurinis parloro setas, 
2 bresinės lovos ir pianas.

A. STITLER, 
5211 Indiana Avė.

I)rexel 5803
II Apt.

PARDAVIMUI 5 ruimų ra
kandai, 2 frotiniai setai. Dai
ningo ruimo setas. Didėlė Vik- 
trola. Visi geri daiktai. Kreipki
tės. 822 W. 37 PI. 2 lubos.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė su visais parankumais. Yra 
trekas, pigi renda; nepraleiskit ge
ros progos. Priežastį patirsit ant 
vietos.

Atsišaukit
10236 So. Michigan Avė. . 

Roseland, III.
/ 4 _ I - _ -

ANT PARDAVIMO kendžių 
ir Ice creamo štoriukas. Labai 
pigiai, lietuvių apgyventoj vie
toj. Gera proga nupirkti. Atsi
šaukite 125 E. 107 Str. A. G.

PARSIDUODA FRONTINIS 
setas.

Geras kai naujas.
4218 So. Rockwell St.

1-st floor.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Gera vieta. Biznis 
cash. Parsiduoda sykiu su na
mu. Priežastis pardavimo einu 
į kitą biznį.

6059 So. Kildare Avė.

Ant Kedzie Avė. netoli 
63-čios bus pabudavotas 
trumpu laiku ant lotų 100x 
125 pėdų. Parduosime ant 
išmokėjimų.

Del platesnių žinių kreip
kitės pas 
Rozenski-Lemont & Co.

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

SUN PARLORS 8 kambarių 
mūrinė rezidencija, karštu van
deniu šildoma, ugnavietė, bufe
tas, stikliniai miegojimui por- 
čiai, aržuolo trimingas, 1 karo 
garadžius, kaina $8700, pinigais 
$3500.

Sheehan Vitous and Co. 
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910.

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

1) 8 flatų medinis narnas, H) me
tų senas, kautuvė, svetainė ir pirtis, 
rendos neša $280 į menesį, parduosiu 
už $17,800.

2) Medinis bizniavas, 4 flatų, ren
dos $92 į 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. Rockvvell St.
Tel. Lafayette 5773

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.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

Ran'dasi prie pilnos sekcijos lini
jos, 58x135 pėdų, skersai kelio nuo 
puikaus parko South West Side, taip
gi 18 skylių golfo laukas, gralius 
prūdas, gimnastikams vieta, bolėms 
dąržas, vaikams žaidimų vieta, kviet- 
kai ir muzikai vieta prie pat įėjimo 
į parką, prie musų prapertės. Ka
rų linija bus čionai atvesta prie įėji
mo į musų prapertę ir parką. Pui
kiausi progą patrigubinti jūsų įplau
kas šį metą. J kainą įeina šalyta- 
kiai. suros ir vanduo. Proga visam 
gyvenimui. Išmokėjimai geriems 
žmonėms. Veikite greit. Del infor
macijų rašykite Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. Box 422.

RARGENAI!
2 aukštų muro namas 6-7 kamba

rių kartštu vandeniu apšildomas, 2 
karų garadius. rendos po $70 flatas 
ir $16 grdžius, kaina $13,300, $4,000 
nupirks

2 aukštų namas 5-6 kamb. 2 forni- 
so boileriai, rendos $50 už flatą. Sa
vininkas parduos arba mainys ant 
mažo biznio /irba loto.

Matykite mane subatoj nuo 2 iki 4 
po pietų

3320 W. 63rd St. arba 
Telefonuokite Prospect 9288

BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, prie 

biznio gatvės bloko nuo 
transportacijos kampo, krautu
vė ir 2-6 kambarių flatai. Mo
derniškas, pečiumi šildomas, 2 
karų garadžius. Mėnesinių ven
dų $176.50, kaina $14000, cash 
$6000.

Sheehan Vitous and Co.
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910.
AR TAI ne proga yra kad už 

12750 dolerių parsiduoda prie Vienuo
lyno naujas dviejų aukštų po 6 kamb. 
rmiro namas su visais moderniškais 
įrengimais, garadžius ir vištininkas 
ant kampo 30 pėdų loto. Turi būt par
duotas į 3 dienas. Klauskit John Stan 
kowicz. 901 W. 33 St. Tel. Yards 
4669.

PARDAVIMUI 2 lotai, 57x- 
125, N. W. kampas Fairfield 
Avė. ir 70 St. Labai graži vieta 
dėl flatų ar rezidencijų. Phone 
Wentworth 3279, arba 6760 
Lafayette Avė.

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

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nes ir kiti naujausios mados pa
rankumai.

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

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

Atsišaukite
P. JANKUS,

2037 Canalport Avė.

FARMOS. Visokio didumo ir vi
sokio branguma; kur gereseč žemė, 
ten didesnė kaina. Norėdami ūkę 
pirkti apie Hart arba apie Scotville; 
mes galitne 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.

ANT PARDAVIMO farma, 80 ake- 
rių, beveik visa dirbama, 15 akerių 
ganyklos, kur galima išganyti apie 
.10 galvijų, karvių, gera derlinga že
mė, lietuvių apgyventa kolonija, kur 
lietuvių randas apie 35 ūkės, mies
telis gražus, visoki marketai randasi 
miestelyje, gelžkelis eina per mies
telį, 3 treinai par diena.‘didelis sodas, 
55 obelis, 40 grušių, apie 80 medžių, 
pičių, slyvų, vyšnių ir toliau upė bėga 
per ganyklą, antra upė bėga pro bar- 
nę prie pat namų, geras šaltinis van
duo dėl gėrimo, labai šaltas vasarą. 
Budinkai geri beveik nauji, auza su 
9 kambariais, labai gražiam pleise 
stovi. Budinkai auza, bamė, gara
džius-korn kribis, kiaulių tvartas, 
vištininkas, smokauzis ir toliaus že
mė visa aptverta su tvoroms. Ūkė 
randas 4 mylios nuo miestelio, var
das to miestelio Hart, Michigan. 
Reikia įmokėti $3.000, likusius ant 
morgičio, kaina tos ūkės $5,500. No
rintieji pirkti atsišaukite laišku

JOHN NAUSĖDA, 
9824, Avė. L., So. Chicago, III.

' MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager


