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Rusijoj vėl dideli 
areštai

Gruzijoj suimta visas vyk 
domasis S.-d. komitetas

Japonijos atstovas nė ne 
grumot Amerikai

• Sunkus gi tas klerikališkųlšmugelninkų vežimas!

“Čekos” siautimas
Rusijoj

Daugely vietų įvykę vėl dideli 
areštai įtariamų dėl kontr
revoliucinės darbuotės.

RYGA, bal. 19. — Rusijoj vėl 
atgaivintasai revoliucinis bolše
vikų tribunalas “Ogpu” pradėjo 
savo darbuotę tokiu smarkumu, 
kaip kad jis veikė bolševikų re
voliucijos pradžioj.

Gautomis iš Maskvos žinio
mis, revoliucinio tribunalo įsa
kymu Kutaise, Gruzijoj, suimta 
visas socialdemokratui menševi
kų organizacijos vykdomasis 
komitetas, Tiflise areštuota 
jaunimo demokratinės organi-

grade, bolševikų “čeką” arešta
vo vokiečių prekybos atstovą 
Erichą Tomlerj, kaltindama jį, 
kad jis užsiėmęs “ekonominiu 
šnipavimu.” Tomleris buvo 
stambių Frankfurto ir Koelno 
prekybinių firmų agentas ir di
delis šalininkas palaikymo arti
miausių prekybinių santykių 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Jo 
areštu vokiečių prekybiniai ra
ibai labai nustebę ir pasipikti
nę.

zacijos vykdomasis komitetas, 
su jos vadu Džebadze. Maskvoj 
vis dažniau įvyksta areštai 
Naujosios Ekonominės Politi
kos šalininkų.

Kijevo apskrity suimta ir 
kalėjiman sukišta 212 asmenų, 
kabinamų dėl tariamos kontr
revoliucinės darbuotės ir sąmo
kslo prieš sovietų valdžią.

Sovietų spauda praneša taip
jau apie didelius areštus žito- 
mire ir Nikolajeve. Septyni are
štuotųjų tapę pasmerkti sušau
dymui. Simferopoly eina byla 
septyniolikos asmenų, caro lai
kais tarnavusių slaptojoj polici
joj šnipais.

Rostove ties Donu mirčiai pa
smerkta keturi taip vadinamos 
Baltosios Kaukės draugijos na
riai; penktas mirčiai pasmerk
tas —buvęs caro laikais šnipas, 
kurs buvo patapęs komunistas, 
bet pasirodęs neištikimas sovie
tų valdžiai.

Chaikovo “čekos” skyrius pa
smerkė sušaudyti keturis taip 
vadinamus revoliucinio komite
to narius, o Maskvoj tokiai pat 
bausmei pasmerkta keturi as
menys, apkaltinti dėl apiplėši
mo traukinio.

Bolševikų laikraštis “Prav- 
da” skelbia, kad Ukrainoj esą 

Nepaprasta paroda
Ateinantį ketvirtadiehį, balandžio 24 d., atsida

rys Chicagoje, Reymond Institute, 816 W. 31 St. 
MARIAMPOLĖS REALĖS GIMNAZIJOS MOKI- 
NIŲ DARBŲ PARODA.

Kaip musų skaitytojai jau žino, nesenai Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjungos Rėmėjų Draugi
ja savo didelį transportą paveikslų ir įvairių gražių 
daiktų, kuriuos padarė Realėje Gimnazijoje besimo
kinantys vaikinai ir mergaitės. Tie daiktai bus iš
statyti visuomenės parodai, kad ji matytų kaip pui
kiai lavina Lietuvos jaunuomenę ne tiktai moksle, 
bet ir dailės darbuose toji apšvietos įstaiga.
, Amerikos lietuviai d£r niekuomet nėra matę to
kio pastebėtino kultūrinės Lietuvos darbų pavyz
džio. Kiekvienas džiaugsis, atsilankęs į parodą.

Kartu su Gimnazijos mokinių piešiniais ir dai
lės darbais bus išstatyta taip pat ir keletas garsiau
siųjų Lietuvos dailininkų kurinių — piešėjo VARNO 
ir skulptoriaus RIMŠOS.

Prasidėjusi, ketvergo vakare, paroda tęsis kele
tą dienų. Butų labai svarbu, kad pasistengtų į ją 
atsilankyti ne tiktai chicagiečiai, bet ir kitų miestų 
gyventojai.

■' -n. , .................................................. .. ...................... v

susekta didelė sąmokslii 
organizacija, kurios tikslas 
išvaduoti Ukrainą iš bolš< 
nelaisvės.

Areštavo vokiečių prekybinių 
firmų agentą,

RYGA, bal. 19. — Petrogra
de, dabar vadinamame Lenin-

Japony ambasadoriaus 
laiškas Hughesui

Užtikrina, kad pirmykštėje jo 
notoj nebuvę jokių grūmoji
mų ir apgailestauja, kad jo 
žodžiai buvę klaidingai su
prasti.

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. — Japonų ambasadorius 
Hanihara atsiuntė valstybės 
sekretoriui Ilughes’ui laišką, 
apgailestaudamas, kad jo notoj 
iš balandžio 10 d. buvę jmatyta 
grūmojimų. Sakydamas savo 
notoj, kad Japonijos ir Jungti
nių Valstijų santykiuose, kurie 
visados buvo draugingi, galėtų 
gimli “rimtų pasekmių”, jeigu 
Jungtinės Valstijos įstatymais 
uždarytų duris japonams, jis 
nė minties neturėjęs grūmoti. 
Visa, ką jis norėjęs pasakyti, 
tai tik tiek, kad kuomet iki šiol 
tarp Japonijos ir.Jungtinių Val
stijų visados pasireiškė nuošir
dus bendradarbiavimas, tai pri
ėmimas išskirtino japonams įs
tatymo pagimdytų, ar bent ga
lėtų pagimdyti, nepalankių jau-

O kumelaitė — koalicinė valdžia — yra silpnutė. Ar įstengs išvilkti?

smų ir nepasitikėjimą tų dviejų 
valstybių santykiuose.

Ambasadoriaus Haniharos 
notai atsakydamas, valstybės 
sbkretorius Hughes pareiškia, 
kad jis pilnai tikįs ambasado
riaus nuoširdumu ir esąs įsitiki
nęs, kad rašydamas žodžius 
“rimtos pasekmės” jis visai ne
turėjęs omenėj grūmojimo.

Valstybės sekretorius Hug
hes yra priešingas kongreso 
priimtam biliui prieš japonus; 
nepritaria tam įstatymui nei 
prezidentas Coolidge. Jei vie
nok prezidentas tą įstatymą ir 
atmestų, labai gali būt, kad 
kongresas išnaujo jį priims. Bi
rius, prezidento vetuotas (atme
stas), jei jį kongresas išnaujo 
priima, patampa įstatymu.
Ragina prezidentą Vetuoti ja

ponų emigracijos bilių.
HONOLULU, bal. 20. — Vie

tos japonų laikraštis Nippu Ji j i 
gavo iš Tokio kablegramą, kad 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Woods kreipęsis kablegra- 
mu į prezidentą Coolidge prašy
damas, kad jisai vetuoti, kor 
greso priimtą įstatymą, drau
džiantį japonams atvažiuoti 
Amerikon.

Del Graiką valdžios formos 
pakeitimo

ATĖNAI, bal/ 19. — Graikų 
valdžia pranešė kitoms valsty
bėms apie įkūrimą Graikijoj re
spublikinės valdžios formos ir 
apie tai, kad laikinuoju respub
likos prezidentu esąs paskirtas 
admirolas Kunduriotis.

Nuverstam nuo sosto buvu
siam karaliui Jurgiui valdžia 
nepraneš nieko apie visuotino
jo žmonių balsavimo dėl val
džios formos pasekmes.
^isuotino balsavimo dėl val

džios formos daviniai.

ATĖNAI, bal. 19. — Paskuti- 
niausiais pranešimais, iš provin
cijos, visuotinuose balsavimuo
se dėl Graikijos valdžios fonuos 
išsprendimo paduota daugiau 
kaip 1,100,000 balsų. Iš to skai
čiaus 758,742 balsu paduota už 
respubliką, o 325,322 balsu už 
palaikymą monarkinės valdžios 
formos.

200 FILIPINIEČIŲ PASMERK
TA KALĖJIMAN.

MANIILiA, Filipinai, bal. 19. 
—Specialiu garlaiviu Manilon 
atgabenta ir kalėjiman padėta 
200 kolorumų, religinių fana
tikų, pasmerktų už dalyvavi
mą kruviname sukilime Suria- 
go provincijoj.

Rusų monarkininkai sten
gias dėl karo su Rumanija
Lenkuose jie vedą Agitaciją iš

vien su lenkų fašistais.

VARŽA VA, bal. 19. — Iš 
Kauno pranešatna, kad rusų 
monarkininkai štengias kiek, tik 
galėdami, kad kiltų karas tarp 
Rusijos ir Rumunijos, žadėda
mi savo paramos jėgoms, ka
riaujančioms prieš Rusiją.

Lenkijoj ruąų monarkininkai 
vedą slaptą agitaciją susižino7 
darni su lenkų fašistais.
Rumanija nori daryti sąjungą 

su Turkais;
KONSTANTINOPOLIS, ' bal. 

19. — Rumanija, bijodama Ru
sijos, daro pastangų įsigyti 
Turkijos palankumo ir padaryti 
su ja sąjungos traktatą.

Turkai, neišsitikėdami nė Ru- 
srija nė Italija, linkę tokią są
jungą su Rumanija padaryti. 
Turkų spauda labai palankiai 
atsiliepia apie Rumanijos pro
poziciją.
Japonija pripažinsianti sovietu 

Rusiją.
TOKIO, bal. 19. — Gautomis 

iš užtikimų šaltinių žiniomis, 
Japonijos valdžia galutinai nu
tarus pripažinti sovietų Rusiją 
de jure.

ŠAUNUS KAPITONAS.

Ir pasažierius palinksmino, ir 
bėdos atsikratė.

NEW YORK, bal. 19. — At
vykusio francuzų pasažierinio 
garlaivio kapitonas Murass sa
kosi suradęs naują būdą sunai
kinti svaiginamuosius gėrymus, 
kurie atlieka laive nesuvartoti 
kelionėj ir kurių negalima laiky
ti laive, įvažiuojant Amerikos 
uostau. Dvyliką mylių nuo kran 
to, vietoj išversti tuos brangius 
gėrymus žuvims, kaip iki šiol 
buvo daroma, kapitonas suruo- 
šęs puotą antros ir trečios kle- 
sos pasažieriams. Jie turėję tik
rai linksmą girtą puotą, o jis at
sikratęs 500 litrų vynų, konja
kų ir alaus. >
———F*———X—... im II

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, bal. 19, 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 ..............$5.81
Danijos. 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ..............  $4.46
Franci jos, 100 frankų ........... $6.24
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ..... t. $13.81
Olandijos, 100 florinų .... $37.18
Suomijos, 100 markių ...........  $2.54

Potockio kapo išnieki
nimas

/ •

Grafas Potockis buvo priėmęs 
žydu tikėjimą, ir už tai Len
kų Inkvizicija sudegino jį ant 
laužo.

VILNIUS, bal. 19. — (žydų 
Telegrafo Agentūra). — Kažin 
koki pikti gaivalai išniekino ka
pą grafo Valentno Potockio, 
kurio atmintį Lietuvos žydai 
laiko didžiausioj pagarboj.

Jaunas grafap Valentinas, 
budamaš Paryžiuje 1735 me
tais, susipažino su vienu vyno 
pirkliu žydu, su kuriuo jis pra
dėjo studijuoti bibliją ir seno
vės žydų — hebrajų —< kalbą. 
Vėb'aus, išvažiavęs i Amster
damą, jis priėmė žydų tikėji
mą, kup labai užrustino visą sa
vo giminę. Pagaliau, atvažiavęs 
Lietuvon jis, niekieno nepažįs
tamas, apsigyveno kaip žydas 
nedideliame Vievio miestely, ne
toli Vilniaus. Lenkų inkvizicija 
tečiau jį susekė, pasmerkė mir
čiai ir 1749 metų gegužės 24 
dieną sudegino ant laužo.

Gyvuliy epidemijos siauti
mas Kalifornijoj

Kovai su “nasrų ir kojų” liga 
Kalifornijos valstijoj nužu
dyta arti 50,000 gyvulių.

Kalifornijoj smarkiai išsipla
tino gyvulių taip vadinama “na
srų ir kojų” liga. Valstijos ir 
federalinė vyriausybės vartoja 
aštrių priemonių kovai su <ta 
gyvulių epidemija. Kaimynės! 
valstijos įsteigė aštrią karanti
ną sienose, nepraleisdamos nie
ko įvažiuoti iš Kalifornijos, ne 
tik arkliais, bet nš automobi
liais. '

Kadangi ta liga labai limpa
ma ir pavojinga, nėra kito budo 
kovoti su ja, kaip tik susirgu
sius gyvulius naikinant. Iki šiol 
Kalifornijoj užmušta ta liga su
sirgusių gyvulių: 23;000 galvi
jų, 13,000 avių, 10,000 kiaulių ir 
300 ožkų.

Atstovų rūmai Washingtone 
priėmė rezoliuciją, < kuria pa
skiriama $1,500,000 kovai su 
nasrų ir kojų liga.

PARYŽIUS, bal. 19. — Ar
gentinos aviatorius-išradėjas 

Raoul Pescara darydamas ban
dymus su savo helicopteru, nu
skrido daugiau kaip pusę kilo
metro išsilaikydamas ore vieno
doj septynių pėdų aukštumoj 
nuo žemės.

Visa šeimyna užmušta lo- 
komofivai trenkus į 

automobilį
Sekmadienio rytą atsitiko 

baisi nelaimė gelžkelio kryž
kelėj ties Stony Island Avė. ir 
73 gatve, kur kažin'kieno pa
leista lokomotiya, be žmogaus, 
lėkdama atbula greitumu pen
kiasdešimt mylių valandoje, 
trenkė automobiliu, nublokš- 
dama jį pusę bloko šalin, ir 
užmušė keturis jame važiavu
sius žmones. Užmušti yra: 
Otlo Bo\vmark, 8333 Paxton 
avė., jo žmona, jų 11 metų sū
nūs, ir jų svečias William 
Lindberg. Kitos dvi moterys. 
Bmvmarko sesuo’ir Lindbergc 
žmona, kartu važiavusios, bu
vo pavojingai sužeistos.

Kadangi bėgių linija baigės' 
ties 70-ta gatve, tai atbulai 
lekianti lokomotiva, athėlgiu 
iki galo, išgriovė atsparas ii 
įsmigo į sukastą aukštą pyli
mą.

Paaiškėjo, kad lokomotiva 
stovėjo, pilnai priruošta, B. A 
O. stoty, ties 82 gatve. Reikė
jo tik įsukti į kitus bėgius va
gonams paimti. Bet mašinistas 
ir pečkurys . buvo valandėlei 
pasišalinę, palikę, lokomotyvą 
vieną. Staigu pastebėta, kad 
ji pradeda atbula eiti, ir kol 
susigriebta, jjau nebebuvo ga
limybės ją pasigauti. Ji atbu
la nupyškėjo. Kai jau ji buvo 
nubėgus kokį šimtą sieksnių, 
buvo pastebėta kaž-kokį žmo
gų šokant nuo lokoinotivos 
antren gelžkelio pusėn. Jis pa
sislėpė.

Prohobicionieriai nukovė žmogv

/NE WY0RK, bal. 19 — Pro- 
hibicijos agentai vakar daryda
mi puolimą nukovė Thomas 
Monteforte ir sunkiai sužeidė 
jo sūnų, kada jie bandė agen
tams pasipriešinti. Pas juos 
gražioje rasta daug munšaino.

ILietuvos žinios.
TEISMAS DEL ŽMOGŽU

DY BĖS.

Mažeikiai.— šiomis dienomis 
Mažeikių 'reisine buvo nagri
nėjama dviejų brolių Jadkusų 
byla, kurie kaltinami už Nužu
dymą kareivio Ladinausko 
prie Lietuvos-Latvjijos rube- 
žiaus. Iš kaltinamojo akto bu
vo matoma, kad 1922 m. rug
pjūčio niėn. du Mažeikių apy
linkės gyventojai eidami prie 
Židikių miest. rado nužudytą 
kareivį. Prie jo gulėjo du mai
šu miltų.

Bet pasirodė, kad miltus pir
ko broliai Jadkusai. Kriminale 
policija juos areštavo. Tardo
mi jie prisipažino, kad jie vež- 
Jatni miltus per rubežių buvo 
kareivių pamatyti. Nenorėda
mi pasiduoti pradėjo šaudytis 
Ir kareivis Ladinauskas buvo 
užmuštas.

Teisinas pripažino juos kal
tais ir nubaudė juos 12 metų 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

[L. Ž.]

UŽMIRŠO KALINĮ KALĖJIME
IR JIS BADU MIRĖ.

LONDONAS, bal. 19. — Dai
ly Mail korespondentas Haagoj 
praneša apie šitokį atsitikimą 
Olandijoj. Mažame miestely, 
netoli Utrechto, kovo mėnesį 
buvo areštuotas ir kalėjime 
uždarytas žmogus. Uždare jį ir 

užmiršo. Tik dabar, visam 
mlėnesiui praslinkus, ^atsiminė 
jį ir nuėję žiūrėti rado jį ne
gyvą. Jis buvo badu miręs...

Chicago ir Apielmkė. — Bu
sią apsiniaukę; bent j pavakarį 
reikią laukti lietaus, — sako oro 
pranašas. Busią ir kiek šilčiau.
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Užsisakykite Tuojaus
NEDĖLIOS NAUJIENAS

®Įje litfjuanian &untiap j7clus

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po

'4* • f ’ ,4. ■ • ’ * Ii Į ’ ,

7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

F''.''"

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

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių.
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo 
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste 
bėkitės.

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

Viena dalis tai LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga- 
} biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikių apysakų iš 

dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie- ' 
tikius, ir tt Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musų dailinin
kų veikalų reprodukcijos.

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

v • .

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

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

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

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

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

Metams .........................$3.00
Pusei Metų..... ........... 1.70

Lietuvon ......................
< ......... .. ..... —

3.50

/ -./r v.
• • ' , ■

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

Vieniems Metams•1

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

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

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

Vardas ir Pavardė

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

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

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 adresu.

. čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavarde

Adresas
X
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Kenosha, Wis.
MARGUMYNAI.

Balandžio 11 d. Lietuvių Pi
lietiškas kliubaa turėjo mėnesi
nį susirinkimą šv. Petro salėje. 
Susirinkime buvo nutarta su
rengti šaunų koncertą gegužio 
mėn. 25 d. šv. Petro parapijos 
salėje ir pakviesti net 2 choru, 
programo išpildymui, būtent — 
SLA. 212 kp. Dailės Chorą ir 
vietinį t)ara^jos. Iš visko ma
tyt, kad kliubiečiai rengia šau
nų programą.

Nutarta sutverti “Kanklių” 
orkestrą. Tas darbas pavestas I. 
Jelinauskui, kuris prie pirmos 
progos pradės.

Kliubas turi gana gerą skai
čių narių, tik gaila, kad mažai 
tesilanko į susirinkimus. Na
riams patartina neapleisti, nes 
tuomet daugiau atliksim nau
dingo darbo.

Dailės choro koncertas.
Balandžio 14 d. Dailės choras 

jau antrą kartą pasirodė tarpe 
amerikonų, šį sykį jis dainavo 
Washingtono mokyklos salėje, 
kur buvo susirinkę apie 700 pu
blikos. Anglų laikraštis taip 
atsiliepė:

“Lietuvių choro draugija su
dainavo keletą malonių dalykų, 
nušviečiančių jų tautinę muzi
ką. Publikai plojant, dainuoto
jai sutiko pakartoti, kas buvo 
tinkamai klausytojų įkainuota.” 

‘ Aš turiu pasakyti, jog Dailės

choras nors jaunutis, linksmina 
netik lietuvius, bet ir kitatau
čius. Matyt, kai mokytojas St. 
Vaitulis nesustojamai mokina ir 
jam sekasi. .
# --

Dailės choras rengia pirmu 
kartu puikų koncertą, bal. 27 d. 
German American House salė
je. Kenosha ir apylinkių lietu
viai pasistengkite įsigyti bilie
tus iš anksto. — Ten buvęs.

Detroit, Mieli.
Visokie nuotikiai.

Kaip prieš tokią didelę šven
tę, žiurkokiemy yra nemažai 
darbo. Vieni raugia munšainą,

CUNARD
AR 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.

Avieną ir pajėgą »uvedame 1 senu* Ir naujus namus, taipgi diro- 
(uve*. Cash arba ant išmokė>:< »o.

Pirmutini Lietuvių Elektrai Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(K I n c
A. BARTKUS. Prea.

1619 W. 47th St., Tel. Bo įlevard 7101, 1892. Chicngo. !
>
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Vienybes Savaite
. nuo

Balandžio 20 iki Balandžio 27,1924
LANKYKIT prakalbas, paskaitas, vakarėlius kolionijose 

rengiamus tų savaitę paminėti spaudos atgavimą!
UŽSISAKYKITE kas antradieni laikraštį “Vienybę” (kai

na metams $4.00), kurio nuomones visi Amerikos laikraščiai 
pastebi.

KURIE užsirašys “VIENYBE” laike Vienybės Savaites tie” 
gaus DOVANŲ — knygų Vertės $1.50.

VIENYBĖ
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- . 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

kiti kelia šeimyninius vaidus, o 
treti eina ubagauti.

Subatos vakare, prieš verbą, 
vieno dievobaimingo parapijono 
sūnūs,parėjo namo girtas ir iš
vijo tėvus iš namų. Išdaužė lan
gus, pridarė visokių kitų blė- 
džių, vis dėl munšaino.

Kitoj vietoj randasi vėl jnun- 
šaino biznierka, gana turtinga 
ir turinti stubą ir pinigų. Nese
nai vedė antrą vyrą. Nežiūrint 
į tai, dabar varo savo vaikus 
ubagauti. Kokį ten sulužusį 
laikrodėlį leidžia loterijon ir 
pardavinėja bilietus po 25 cent. 
Vaikai vaikštinėja po žmones ir 
prašo, sakydami, jog tėvas mirė 
o šeimyna didelė — šešių asme
nų. Nekurie ir patys neturėda
mi aukauja. Gėda yra iš to vis
ko motinai ir patėviui.

• —šliuptarnė.

Amerikoniški Laivai 
dėl greitumo, saugumo ir patogumo 

Nuo New Yorko | 
Plymouth’ą, Southamp- 
ton’ą, CherbourK’ą iir 
Breihen’ą susijungimas 
dėl visų ■ dalių Europos. 
Privatiniai kambariai 
dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. Rūkymo kambariai, 
Moterims Solonai, dide

lis pasivaikščiojimo dėnys ir Beno Kon
certai ant visų laivų. . _ .

Geriausia valgis su dideliu įvairumu, 
duotus i didelius, švarius valgymo kam
barius.

Del kainų, išplaukimų ir kitų infor
macijų matykite jūsų vietini agentą.

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

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursiją laivu LEVIATHAN, išplaukiau, 
čiu iš New Yorko Liepos 5-tą j Klai* 
pėdą per Southampton’ą.

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

Matykite jūsų agentą apie pirkimą ap
mokėtos laivakortės iš Lietuvos. Par
trauk it savo gimines per

United States Lines
45 Broadvvąy, “'ii -New York

110 8. Dęiarborn St.
Chicago, III

Managing bverat°r8 for ;
United States $hipping Board 

........... ....... ■..Z

("susivienijimas liet. Amerikoj"
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau- 
jienŲ priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie- 
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svietp 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi
me į Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

Tai bus smagiausia ir linksmiausia, 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik 
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi 
sados. . '/

NAUJIENOS
1739 So* Halsted St

Gegužio Mėnesyje
♦4 z

LaivuLEVIATHAN
Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Tiesiai j Klaipėdą
Kurie nesate Amerikos ■ piliečiais, 

kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstą gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso. • /

Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tų, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 

* atidėliokit! ,
Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 

kreiptis asmeniškai, arba laišku:

EKSKURSIJOS

Chicago, III

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewidT 

BANIS
AKUtERKA

Turiu patyrimų 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekvienam? 
atsitikime. Teikia: 
ypatiškų prižiurę* 
jimų. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviam* žinomas per 1S 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus. ,

Ofisas ir Labaratorijai 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St. .

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

f Dienomis: Canal
] SD^-elN0M(l
( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

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

u.............  ■ -------—- --------

/■— 1 ............. <
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die-
• nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va

kare. Nedaliomis nuo 13 iki 
12 dienų.

r DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47U St
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
u----------------- ------ . --------------

Rezidencijos tel. Van Buron 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lira 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliom!* 10—12 dienų,

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 

.................  I U . .................

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 ▼.

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

» - I ■■■■!■■ I I . .....X
................................ . , I ............. . .nh—

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nerišlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette, L—-------- -L.. ,, ,■ J
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

PtiblishetŲ Daily Including Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

Editor P. Grigaitis

1789 South Halatad Straat 
Chicago, 111. 

Telephone Roosevelt 8600

Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered ai Second Clasa Mattei 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undac the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išakirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų t'in- 
drovi, 1739 So. Halated St, Chicago 
III. — Telefonas: Roosevelt 81'n0

tikrą griaustinį su žaibais 
padaryti.

Telegrama iš Pragos, 
čecho-slovakų sostinės, pra- 
nėša, kad Brunn mieste teis
mas pasmerkė vieną jauną 
moterį pasmaugti viešoje 
aikštėje už tai, kad ji prikal
bino savo pusbrolį nužudyt 
jos vyrą. Minia, išgirdusi 
Lpie nuosprendį, mėgino įsi
laužti į teismą ir nulynčiuo- 
ti prasikaltėlį. *

Matyt, žmonės dar nepri
sisotino krauju per didįjį 
karą.

Užaimoktjimo kaina:
Chicago je — paštui

Metams........———— $8.01
Pusei metų —------------------  4.0( i
Trims mėnesiams ...............  2.01
Dviem mėnesiam.......... .........— L6<
Vienam mėnesiui —...................  .75

Chicagoje per nešiotojus j
Viena kopija----------------------— 8c
Savaitei------------------------------- 18c
Mėnesiui................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams----- --------------------------$7.0(
Pusei metų _____. -------------8.541
Trims mėnesiams-------------- — 1-75
Dviem mėnesiam_________ — 1«25
Vienam mėnesiui_________ — .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kodėl kunigai sako, kad 
Dievui reikia aukų? Juk 
Dievas visko turi; jeigu jam 
ko trūksta, jisai gali be jo
kio vargo pasidaryti. Visą 
pasaulį jisai sutvėrė iš nie
ko.

Pasaulio sutvertojui, vi
sagaliam Dievui, žinoma, 
nereikia nei dolerių, nei 
žvakių ant altoriaus, nei viš
tų ,nei paršų, nei kitų daik
tų, kuriuos, kaipo auką, 
duoda maldingieji žmonės. 
Bet jų reikia kunigams!

Jeigu žmonės neduotų au
kų “Dievui”, tai iš religijos 
nebūtų jokio biznio, ir tie 
dykaduoniai, kurie šiandie 
gyvena iš “Dievo žodžio”, 
turėtų užsiimti kokiu nors 
darbu. Daugelis jų galėtų 
būti naudingi visuomenės 
nariai, o ne parazitai.

Kol žmonės bus tamsus ir 
tikės kunigų pasakoms, ku
rių melagingumą mokslas 
jau senai yra parodęs,, tai 
biznis iš religijos nepasi
liaus.

Lietuvoje žmonės dar ti
ki, kad maldomis galima iš
prašyti lietų. Jeigu pa
prasto žmogaus malda ne
gelbsti, tai jisai užperka mi
šias, kad kunigas pasimels
tų. Už skaitytas mišias mo
kama pigiau, o už giedotas 
mišias brangiau.

Bet Amerikos ūkininkai į 
tokius niekus jau nebetiki. 
Jie supranta, kad lietus yra 
paprastas gamtos reiškinys, 
į kurį žmogus gali net pada
ryt tam tikrą įtaką, jeigu 
jisai žino, kaip gamtos jė
gos veikia.

Vienoje vietoje Kalifor
nijoje ūkininkai buvo pada
rę kontraktą su “lietaus da
rytoju” Charles’u Hatfiel- 
du, kad jisai duotų tiek ir 
tiek lietaus per tam tikrą 
laiką. Hatfieldas kontrak
tą išpildė geriau net, negu 
buvo apsiėmęs ,ir farmeriai 
jam užmokėjo $8,000.

Nabašninkas Steinmetz, 
garsus elektrikos inžinie
rius, kaip žinia, mokėdavo ir

Apžvalga
11J

DVI KONVEKCIJOS.

Amerikos komunistų eilėse 
didelis nuomonių sumišimas: 
Kur jų partija eina? Kodėl jų 
vadai agituoja už republikoną 
La Follette’ą? Kodėl jie rengia
si dalyvauti su visokiais libe
ralais “trečiosios partijos” kon
vencijoje St. Paul mieste,' bet j 
niekina Clevelando konvenci
ją, kurioje apie Darbo Parti
jos steigimą tarsis darbininkų 
unijų atstovai ir socialistai? j 

šitie klausimai kelia eiliniuo
se komunistuose visokių abe
jonių ir jie nebežino, ką daryt, 
lodei komunistų vadai yra 
priversti aiškintis ir aiškintis 
prieš savo pesękėjus ir raminti 
juos.

Mums teko pastebėti, kaip 
jie kamuojasi savo dienraščio 
“The Daily Worker” špaltose, 
talpindami sieksniTiįiis straips
nius apie partijos “poziciją.” 
Dabar jau ir lietuvių komunis- 
;ų spaudoje prasideda tas “aiš
kinimo” darbas.. i

Ilgas straipsnis augščiau nu
rodytais klausimais tilpo Brook- 
yno “Laisvėje’'. Jame sako-1
ma:

“Tūli drangai dabar nega
li suprasti, kodėl mus parti
ja dalyvauja St. Paul’e, o at
sisako dalyvauti Clevelande?

“Antras panašus pavyzdys.
Darbininkų (PartiĮją, Dūlame 
atsitikime, t. y. ant trečios 
(Farmerių Darbo Partijos) 
partijos tikieto gali remti ir 
La Follette, bet nieku bil

du ant kitos partijos tikieto.
“Kodėl Darbininkų Parti

jos yra tokia taktika?”
Na, ir prasideda “aiškini

mas.” “Laisvės” rašytojas pir
miausia pažymi, kad Amerikos 
darbininkai dar nėra klasiniai 
susipratę, todėl dar negalima 
suorganizuot juos į revoliucinę 
partijų; reikia tenkintis tuo, 
kad atitraukus juos nuo kapi
talistų ir sujungus juos atski
roje, “klasinėje partijoje.”

VTrečiosios partijos” suor
ganizavimas ir tarnausiąs ši
tam tikslui. Jeigu žmonės, įs
tojusieji į tą partiją, norės tu
rėti kandidatu ILa Follette’ą, 
tai ką gi padarysi! Komunistai 
turės sutikti. “Laisvės” rašyto
jas sako:

“Kuomet La Follette bus 
kandidatas ant Farmerių Dar
bo Partijos tikieto, jisai at
stovaus visgi darbininkų kla
sę. Su jo asmeniu mes galėsi- 

/ me stiprini darbo partiją. Va
dinasi, šiek tiek laimėsime 
klasiniai.” <

Skaitytojas mato, kad šito
kiu pasiteisinimu komunistai 
visiškai apVerčia augštyn ko
jomis tuos savo principus, kū
rins jie skelbė, skaldydami so
cialistų judėjimą.

Jie tuomet juk sakė, kad dar
bininkus reikia šaukti prie re
voliucijos; kas to nedaro, tas 
esąs “darbininkų klasės išda
vikas.” () dabar jau jie pripa
žįsta, kad revoliuciniais šauks
mais Amerikoje nieko negali
ma pasiekti; todėl reikia, gir
di, taikytis prie klasiniai nesu- 
sipratusios minios ir reikia 
stengtis, kad ir su pagclba La

Follette’o, atitraukti ją nuo 
kapitalistinių partijų. Jeigu tas 
pavyks, tai jau birs šioks toks 
“klasinis laimėjimas.”

Jeigu komunistai butų šitaip 
protavę 1919 metais, tai ar jie 
butų turėję pamato skaldyti 
Amerikos Soiealistų Partiją? 
žinoma, kad.ne. šiandie, vadi
nasi, yra aišku, kad tas skaldy
mo darbas buvo kvailystė.

Bet, anot tos vokiečių pa
tarlės, “kuomet pasakai A, tu
ri sakyt ir B.” Kuomet žmogus 
padaro vieną kvailystę, tai ne
išvengiamai jam tenka ir dau
giau kvailysčių daryt, kad iš
sisukus iš tos padėties, kurion 
jisai save pastatė, darydamas 
pirmąją nesąmonę.

Ir komunistai, kurie anąmet 
per savo žioplumą sukilo prieš 
socialistus, vėliaus buvo pri
versti tvertis vis naujas ir nau
jas “partijas,” daryti vis nau
jus ir naujus programas s ir 
blaškytis į visas puses, kad tik 
prisiplakus prie ko nors ir iš
gelbėjus savo “partijos” kro- 
melį nuo bankruto.

Jų pastangos įsiskverbti į 
“darbo partiją,” dalyvaujant 
St. Paul konvencijoje, kaip tik 
ir yra daromos tuo tikslu, kad 
išėjus iš tos kvailos padėties, 
kurioje jie randasi nuo to lai
ko, kai jie paskelbė kovą socia
listams. .

Atvirai prisipažinti prie to 
jie, žinoma, nenori; vietoje to, 
komunistų vadai mėgina ir to
linus mulkinti savo “vienius” 
pasekėjus. Pastarieji klausia 
jų: Kodėl jus patariate mums 
remti St. Paul konvenciją, bet 
kovoti prieš Clevelando kon
venciją ?

Todėl, atsako “Laisvės” ra
šytojas, kad pirmoji konvčnci- 
ja yra gera, o antroji niekai:

“Ją (St. Paul konvenciją) 
šaukia .didžiumoj ta dalis 
Amerikos organizuotų dar
bininkų ir farmerių, kuri 
stoja už . klasinį veikimą. 
Darbo Partija, kurios kon
vencija įvyks St. Paule, bus 
klasinė partija, jį atskirs 
dariai iri inkus )nuo kapjitajlisti- 
nių partijų. Jos tikslas, kad 
darbininkai veiktų k'ai'po 
klase, atsiskyrus įjuo kapita
listų klasės.”

o kokia bus Clevelando
konvencija?

‘ ‘iCde ve lai i d o k o n ven c i j a 
yra rankose ‘progresyvio’ 
elemento senose partijose. 
Tai gompersinė taktika, ku
ri neskiria darbininkų nuo 
kapitalistų klasės. Gomperso 
politika, jog darbininkai tu
ri pasirinkti sau ‘draugus’ 
demokratų arba republikonų 
partijose ir balsuot už juos?

“Lygiai tokio pobudžfio 
yra šaukiama Clevelando 
konvencija. Ją sudaro kom
binacija iš reakcionierių uni
jų vadų (viršininkų)- socia
listų ir progresyvių republi
konų ir demokratų partijų 
elementų. Jos tikslas, kad 
palaikyt ‘vienybę? tarp dar
bininkų ir naudotojų. /

“Tai veikimas smulkiosios 
buržuazijos, o ne darbininkų 
klasės. Su buržuazija komu
nistai į bendrą frontą nei
na...”
‘'‘Laisvės” rašytojas, pasako

damas šituos dalykus, prasi
lenkia su faktais.

Viena, yra netiesa, kad St.? 
Paul konvencija busianti la- 
biaus “klasinė,” negu Clevelan
do konvencija. Kaip tik atvirk
ščiai, pirmoje labai - svarbus 
elementas bus farmeriai, kurie 
gal būt ir kontroliuos tą kon
venciją; ji visai nebus darbi
ninkiška. Tuo tarpu kad Ck- 
velando konvencija milžiniško
je daugumoje susidės iš darbi
ninkų unijų atstovų.

Antra, yra prasimanymas, 
kad Clevelando konvencija 
esanti nusistačiusi vesti Gom
perso politiką. Jeigu taip butų, 
tai socialistai joje visai nedaly
vautų. Galimas yra daiktas, kad 
tos konvencijos dauguma ne
pritars socialistų reikalavimui 
steigti Darbo Partiją ir paliks 
unijoms teisę remti kitų-parti

jų kandidatus (tuomet socia
listai nutrauks ryšius su ja), 
bet nėra jokių kliūčių tam, kad 
konvencija atmestų kapitalisti
nes partijas ir padarytų bent 
pirmą žingsnį prie įsteigiiAc 
darbininkų partijos, panašios į 
Anglijos Darbo Partiją. To rei
kalaus Clevelande ne tiktai so
cialistai, bet ir daugelis unijų 
atstovų.

Trečia, “Laisvės” rašytojas 
meluoja, kad St. Paul konvenr 
cija neturėsianti nieko bendra 
su buržuazija. O kas gi yra 
“Komitetas 48-ių,” kuris ne tik
tai dalyvaus toje konvencijoje,\ 
bet ir yra tatye jos iniciato
rių? St. 'Paul konvencijoje, 
kaip jau augščiaus minėjome, 
labai žymią rolę loš farmeriai; 
be jų bus tenai įvairių liberali
nės buržuazijos atstovų, lodei 
nėra absoliučiai jokio tikrumo, 
kad joje paims viršų darbinin
kiška pozicija. Jeigu #tas viso
kių elementų mišinys ir nutars 
steigti “trečią partiją,” tai ji 
bus greičiausia palaidas radi
kalų susivienijimas, kuris pa
kriks, kaip tik praeis rinkimai.

Iš tokio mišinio Darbo Parti
ją susiorganizuot negali. Jeigu 
ji ir pasivadintų tuo vardu, tai 
v išvien ji butų svetima organi
zuotam šios šalies darbininkų 
judėjimui, kol į ją neįeina di
džiosios darbininkų unijos.

Tikra masinė darbininkų par
tija gali įsikurti tiktai Cleve
lando konvencijoje, kur susi
rinks darbininkų organizacijų 
įgaliotiniai. Jeigu gi ji neįsteigs 
Darbo Partijos, tai jos tuo tar
pu nebus, nežiūrint, ką nu
tartų tas margas radikalų mi
šinys, kuris susirinks St. Paul’e.

Komunistai į Clevclandą nė
ra kviečiami, o iš Socialistų 
Partijos jie yra išmesti; todėl 
jiems tenka eiti farmerių ir li
beralinių buržujų uodegoje. 
........ .......—---- —
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]U—............. .............

NAUJAS KELIAS PRIE GER
BŪVIO IR LAISVĖS.

Na, Kuo daugiau tauta turi ap
šviestų pamokytų ir pralavintų 
pirklyboj bei amatuose narių, 
;uo gyvesnė ir tvirtesnė yra to
ji tauta. Ir tokios tautos nieks 
negali išnaikinti ’— nei karas, 
nei ligos. Tokia tauta amžina- 
nemirtina.—

Musų tėvynė Lietuvą turi tas 
ypatybes — ir nors dar nėtobu 
a, bet aiškiai mato savo išga
nymą apšvietoje ir moksle. Ir 
visomis svvo jėgomis siekia įgy- 
,i mokslą.

Nekalbėsiu d,.aig apie ameri
kiečius, nes jie j ra verčiami 
aplinkybių arba prie kilimo : p- 
švietoj, kultūroj, pramonė, ir 
t.t. arba žūti kovoj už būvį. To
dėl ir nenuostabu, kad ameri
kiečiai lietuviai kįla aukštyn. — 
Bet nuostabu tas, kad amerikie
tis nepamiršta savųjų brolių ir 
seserų Lietuvoj, nežiūrint kaip 
jie atstumiami nebūtų. Ne šio
kį, tai tokį būdą ir priemonę su
randa prisiartinti prie savųjų.

Apvilti ir nepatenkinti Lietu
vos vairo ' vyrais sunaudojime 
aukų, kuios nuėjo kitiems 
tikslams, neg buvo duota, jie 
griebėsi ‘kitų priemonių: pradė
jo siųsti knygas ir laikraščius 
saviesiems Lietuvon. Lietuvos 
piliečiai greit suprato, kad ap
švietime gludi žmonijos išgany
mas r pilna laimė. Stvėrėsi 
mokinimosi, apsišvietimo. Nega
na, kad prisisteigė visokeriopos 
ruses mokyklų, savo vaikams, 
savo priaugančiam jaunimui. 
Bet štįai, Lietuvos šąuliai: Lie
tuvos. kariuomenė įveda savo 
būriuose priverstiną mokinimu 
pradinių mokslų. —■ Dar to ne
gana; ĮJetuvos Profe. Mokyto
jų Sąjunga steigia gimnaziją 
suaugusiems ir duoda progos 
tiems, kurie jaunystės dienose 
negalėjo įgyti aukštesnio moks
lo. Šiandien šimtai suaugusių 
vyrų ir merginų atgimusia vil
tim mokinas ir siekia savo idea
lo. Ir) suras!

Štai “Liet, žinios” No. 72 š. 
m. skaitome, kad i
Liaudies Universitetas, ir kad 
iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
vairo vyrai.

Nors nesentimentalist&s, bet, 
iš džiaugsmo priglaudžiau tąjį 
laikraščio numerį prie širdies ir i 
giliai, giliai širdyje jaučiau šil
ta! Tai vienatinis pigus ir leng
vas būdas skįleddimo apšvietei 
spindulių plačiosioms minioms, 
darbo žmonėms-darbininkams.

Valio Lietuva sulaukus 
Liaudies Universiteto: valio lie
tuviai — mes Lietuvių tautos 
nariai nemirtini ir nepergalimi 
priešų, nes mes turime vyrų pa
sišventusių ir nepailstančių ne
šime šviesos spindulių užruku- 
sion pilksermėgio stubelėn.—

Kas toliaus?—
Amerikiečiai—štai atsidarė 

haujas platus laukas, kuriam 
galime savuosius gelbėti, ir ku
riuo galime daly ties su savo 
artimais, su tais, kurie mus ne- 
užpykdė; neįžeidė musų garbės; 
neužgavo musų jausmų. Tai 
Lietuvos vaikai—jaunimas. — 
Tai vaikai musų brolių ir sesių; 
vaikai musų artimų giminių.

Tad pasiųskim tuos 
nors pradinėn dviklasėn 
kyklon; jei jau negalima 
gimnazijom

Tėvai mielu noru nuveš 
mylimus vaikus artimesnion 
mokyklon ir sykiu maišą provi- 
zijos jų pramaitinimui. Vaikų 
tėvai turi maisto, bet neturi li
tų. Mes-gi amerikiečiai, tųjų 
vaikų dėdės, tčfos ir t.t. apmo- 
kėkim už knygas, ir mokyklą. 
Tas mus nesuvargins, tas ne
brangiai atseis mums. Dešimts 
ar dvidešimts dolerių į metus., 
Tai ką tai reiškia amerikiečiui!

Ir žiūrėk koks smagumas; 
koks patenkinimas širdies, — 
kada gauni sąvaitė į savaitę iš 
Lietuvos laišką, nuo jaunosios 
gentkartės, kurie nesiskundžia, 
kad vargas bėdos, bet džiaugia
si ir pilnai vilties ji ateitį. Ir jie 
neapsiriks — jie sulauks tos 
laimės ir gerbūvio, nes jie ne
matomai, nejaučiamai, su ame
rikiečių dėdžių ir tetų pagalba 
pasigamins sau•? I4ctuvoj “Klei
ne” Ameriką.—

Na tai amerikiečiai, stvėrki- 
mes našaus-tikslingo darbo — 
auklėjime jaunosios gentkar
tės.— >
tės.—br. A. L. Graičunas.

s, ir kad I NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. k
S. L. FflBION AS CO.

809 W. 35111 St., Chicago
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
«> Parduodam Laivakortes. <

K. GUGIS
ADVOKATAS į

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

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenim® vietai 

8823 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergę, j 

Nediliomia nuo 9 fid 12 ryta.
i, . ...... ................. -J

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKiENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St;, kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją/ 
-ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bdčiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

Optometriat 
T«L Boalavard C48 J 
464* 8. Aihland Avr.
Kampa* 47-to*

J-roa lupob* 
, h ■■ ... ■ /

vaikus, 
mo- 
pro-

savo

APSAUGOKIT JŪSŲ VAIKŲ 
SVEIKATĄ.

Pilnas neprižiurėjimas nors ir men
ko kosėjimo, gali pasidaryti pavojin
ga liga. Keletas dožų FOLEY’S 
HONEY AND TAR COMPOUND, už 
pigią kainą, tik prasidėjus persišaldy
mui, greitai pagelbės. Bukite prisi
rengę ,turėkite visuomet 1 butelį šė
poj, gerų nuo kosulio gyduolių ant 
rankų ir duokit greit, kuomet tik ap
sireiškia persišaldymas.*. Taipgi ge
ros ir suaugusiems žmoniems. Nėra 
opijum. Parduodamos visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, Iii.

PURITAN 
MALT

Augščiausios Rųšies 
— Visuomet Vienodas. 
Kožnas kianas duoda 
tąs pačias pasekmes. 
Jųa nerasite kito kaip tik 
Puritan — kaip tik j j pa- 
ragausit. Jis yra turtingiau
sias, stipriausias malt ext- 
ract su v geromis pasekmė
mis.
Jis yra geras tikrai para
gavus. y '
Dvi rųšis — Plain Puritan 
Malt Extract 3 uncijų pa
kelis apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar Sy- 
rup. , | ■

PurijTaim
hop plain

FLAVORtD SjdOT ffb. a nBr ehtdact 
SUGAR Ja vL. U with KtESH 
SYRUP • • W PRESSID KOPS

“Nighest Q.ua!ity"

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

JOHN KUCHINŠKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd StM arti Leavitt St.
Telephonim Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PJtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu? 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Kirkant arba parduodant luotus, 

amus, Farznas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirm® morgičiaiu 

lengvomis illygomis.

MMMMMMMMMMMMM
Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy

duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Ge/iausis pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite |

FRANKLIN’S LABORATORY,
' 3252 Wallace St.,

Chieago, U. S. A.

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St^ Chicago,

Tai. Dearbcrn 9057

14. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. Waskington A Clark 

KaitTi Tel.: Hyde Park

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
prfs kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9,
Nedaliomis nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679JOHN I. 8AGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkinio ir 
Dnrdavimo Dokumentus ir {suliejimus. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M ’ 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 We«t Monroe Street, Chicago

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halated Si.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai?

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatą* 

Dienomis Room 514-510 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 599 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chlcare.
Tel. Yarda 4681

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 bu? 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayotte 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

...................................................... i i i i

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar- 
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989 t

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: į
9 iki 12, 1 iki 8 dieni
ir 6:30 iki 9:30 vakar* ’

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th Si., Chicairo. IU. I

A. L. DAViDOHIS) M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.
k................................................. .. ..................... ............

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.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. 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.

Tel. Boulevard 3686 ė
Dr. Jonas P. Poška

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

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

— " i i » "" —.......... —

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė.
Te!. Lafayette 4146 

----- - ■ - -r
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TAI BENT MYLI DUKTERĮ.

5

alsios
Rengia Gegužinės Šventės 

Apvaikščiojimą

L. D. Kellogg, apdraudos kom
panijos agentas, Winnetkoje, 
parėjęs namo nerado savo duk
ters 22 m. ir sukėlė visą policiją. 
Bet tuo tarpu parėjo ir ji.

“Juk aš sakiau, kad eisiu į 
movies” — tarė ji.

“Buvau pamiršęs”, — atsakė 
tėvas ir prašė policijos šio įvy
kio inerekorduoti.

Kalbės George R. Kirkpatrick.

Socialistų partija šiemet ren
gia didelį Pirmosios Gegužės 
šventės apvaikščiojimą. Gegu
žinės susirinkimas bus laiko
mas gegužės 1 d., <8 vai. 
Douglas Park Auditorijoj, 
Kedzie ir Ogden gatvių.

Svarbiausiu kalbėtoju 
George R. Kirkpatrick, 
rius paskilbusios knygos 
ras-kodeled?”

Taipjau bus ir kiti kalbėto
jai.

Bus ir muzikalia programas, 
kurį išpildys žymus artistai.

vak., 
prie

bus 
auto- 
“Ka-

Tyrinėja gaisro 
priežastį

Vaikas liudija, kad vyras pabė
go ir tuoj pasimatė liepsna.

Gaisrai sunaikinęs Curran 
Hali, 1368 Blue Įsiauti Avė., 
penktadienio vakare, kuriame 
žuvo devyni ugnagiasiai, mano
ma buvo sukurtas sužinai. Vie
nas kaimynų vaikas liudija, ma
tęs tūlą vyrą bėgant vogčioms 
per namo užpakalį ir tuoj pasi
matė mėjyna liepsna antrame 
iiugšte. Kiti liudijo matę, kad 

mėlynu liepsna matėsi ant laip
tų ir su dideliu greitumu užėftiė 
visą namą.

Trys žmones, kurie tą namą 
buvo užėmę sulaikyti . Jei pasi
rodytu, kad namas buvo sužinai 
padėklas, padegėjai ar padegė
jas bus apkaltintas žmogžudys
tėje.

>ANTA FE GELŠKELIS PRA
LAIMĖJO BYLĄ PRIEŠ 

DARBININKUS.

CFederalis’ teisėjas Adam 
Cliffe, šeštadieny nusprendė, 
kad darbininkų darbo diena ne
gali būt prailginama ir uždėjo 
kompanijai $3,000 pabaudos, už 
bandymą laužyt to patvarkymo.

Kompanija norėjo prailginti 
darbo dieną iki devynių valandų 
Yardmarteriams ir kitiems to 
rūšies darbininkams, prirodinė- 
dama, kad jų darbas nėra sun
kus ir devynios valandos nebus 
perdaug.

Ši byla tiesioginiai paliečia 
100,000 darbininkų, o taipgi ir 
visus gelžkeliečius. Kompanija 
ketina apeliuoti į augštesnj teis-, 
mą.

PKOF. BOYTON MIRĖ ATVY
KĘS 1 SVEČIUS.

Louis H. Boynton, architek
tūros profesorius Michigan uni
versiteto, brolis prof. Piercy 
Boyton, Chicago universiteto, 
atvyko šeštadieny Chicagon pas 
savo gimines ir dauginus nebe- 
gryš. Jis sukrito ant Union sto
ties ir vos spėjus nuvesti ligo
ninėn pasimirė Jis buvo 56 me
tų, paliko pačią, dvi dukteris ir 
sūnų. Priežastis — širdies li
ga.

KELETAS APSIRGO PO SU
VALGYMO STIKLŲ PIE

TUMS.

Ken-3216 
susikvietęs 

svečiosna ir 
svečių sun-

Dr. I. Freedman, 
more Avė., buvo 
apie tuziną žmonių 
po to, kaikurie jo 
kiai apsirgo. Ėmus egzaminuo
ti maistą, miltuose rasta sumal
to stiklo, o iš tų miltų buvo da
ryta “matzos”; kurie tų “mat- 
zų” valgė visi apsirgo.

Areštuota tarnaitė, bet ji tei
sinasi, kad nieko apie stiklus ne
žinanti ir negalinti suprasti, 
kaip jie ten į miltus pateko.

GAISRAS IŠGĄZDINO SANI- 
TORIUM PACIJENTUS.

Kilęs gaisras La Grange sa- 
nitorium ir ligonbuty, prikėlė iš 
lovų ir išvijo laukan dvidešimts 
penkius pacijentus ir sunaikino 
tretyj į tos įstaigos augštą, nuo
stolių padaryta už $25,000. 
žmonių niekas nenukentėjo.

veikslus tų jaunuolių, kurie 
daiktus dirbo. Mergaičių gra
žumėlis, sakau, nesvietiškas: 
amerikoniškai pasirėdžiusios, 
plaukai nukirpti, su kelinaitėm, 
o kad jos gimnastikas visokias 
daro, tai, sakau, gražu ir ma
lonu pasižiūrėti. Netikėtum, 

brolau, kad musų lietuvaitės 
butų tokios miklios ir gražios. 
O tokių paveikslų tų lietuvai
čių merginų labai daug.

.Pradėjome! knistis giliaus. 
Lietuvaitės priaudusios, pri
mezgusius visokių juostų, kak
laraiščių, staldengtėlių, rank
šluosčių, skarelių ir kitokių 
gražumėlių. Sakau; gražu pasi* 
žiūrėti, be galo gražu.

Mariampolės gimnazijos mo
kiniai ir
mokinys nupiešė tris stebėtino 
gražumo 
baigias,” 
du paveikslu ant beržo lentos.
Tai darbas mokinio Sieroslavs- 
kio. O kur kiti? Jų daug ir vi
si gražus. Merginos .pripiešė 
gražių audinėlių ir šiaip ran
kų darbelių. Beje, ar matėte 
nupieštą tikrą lietuvišką klum- 

ipę? Keli mokiniai nupiešė 
klumpes. Sakau, brolyti, gra
žiai išrodo, aš norėčiau savo 
namuose ant sienos pasikabin
ti. Kiti vėl . nupiešė lietuviškų 
kepurių. Skaičiau, skaičiau 
tuos mokinių piešinius, jų tiek 
daug, kad išHkro 
šimtų. Ir visi geri.

Suradome keletą 
kių (karpetų) prie
kabinti. Tai ištikro gražus daik
tai ir visi padaryti iš namieje 
austo audeklo. Bedruimy, bro
lau, pasikabinti ant sienos lie
tuviškas gulbes arba žąšis, ku
rios taip puikiai maudosi. Et, 
Ietį žia Šiii'lcoti : patys pamaty
site.

piešti moka. Antai

Kitas Varno paveikslas vadi
nasi “Etiudas” — akademiškas 
veikalas. Gal būt reikšminges
nis. Perstatų lietuvišką pievą ir 
medžius. Tos žolės tokios na- 
turališkos, tokios gyvos. Rodos 
linguoja smilgos ir šaukiasi 
į>a|sjilsėti. Laimingais bus tas 
žmogus, kuris šiuos paveikslus 
įsigys.

Skulptoriaus Rimšos bron
zas “Gediminas” Amerikoje 
dar nebuvo matytas. Nedidelis, 
bet be galę gražus. Ir dar sa
kau: vienintelis visoj Ameri
koj. O apie Rimšą nereikia jo
kių reklamų daryti:, tai benie 
geriausias Lietuvos skulpto
rius, pa si žymįūj ę(s Visoj Euro
poj. O kas nežino Varno, kai
po piešėjo? Jisai piešė Žemaj-

tę, Daukantą ir kitus ameri
kiečiams žinomus paveikslus, o 
Europos geriausiuose muzejuo-1 
se jo paveikslai pirmutinėj ga-1 
lerijoj.

Ką čia viską surašysi. Paro
doje patys pamatysite.

Neužmirškite ateiti. Paroda 
įvyksta Rayjnond Chapely, 816 
W. 31 St. Paroda atsidaro ket
verge vakare, balandžio 24 d. 
ir tęsis keletą dienų. Aš patar
čiau ateiti pirmutinę dieną.

Dar vienas dalykas. Parodo
je bus laimėjimas trijų daiktų. 
Reiškia gagėsite laimėti 
daiktus, gal būt geriausius.

Jūsų reporteris tiek tuo tar
pu sužinojo. —Reporteris

tris

Iš

Lietuvių Rateliuose
Mokiniy išdirbiniu 

paroda
Ką apiereporteris sužinojo 

Mariampolės gimnazijojs mo
kinių išdirbinius?

Sužinojęs apie rengiamą pa
rodą Mariampolės gimnazijos 
mokinių išdirbinių, Naujienų 
i eporįeris užsižingeidavo su
žinoti kokia bus toji paroda, 
būtent: kas joje bus rodoma? 
Jūsų reporteris nuėjo pas dak
tarą Karalių. Daktaras mane 
maloniai priėmė, net padavė 
nvo cigaretę ir krėslą pataisė, 
kad arčiau atsisegčiau. Aš nie- 
!<<> nelaukęs pra<lejall klausk- 

mais daktarą šaudyti.

Kokių daiktų turėsite pa-

-Paklausyk tiktai truputį: 
daiktų daug ir jie visi kiloki, 
visi geri. Audinių, mezginių, 
piešinių, siuvinių, skulptūros 
icikalų ir tt.

—Visgi kiek iš 
juos dirbo?

Keletą šimtų, daugiausiia 
gimnazijos mokinių darbai, 
ypatingai mergaitės pripiešė,

viso ir kas

geriausi Lietuvos menininkai 
padovanojo savo geriausių vei-

Koki menininkai?
Didysai Lietuvos dailinin

kas Varnas ir Rimša. Varnas 
nupiešė du stebėtino gražumo 
paveikslu “Kaimas atkaltoje” 
ir “Etiudas,” o Rimšos bene ge- 
i iausias veikalas bronzas .“Ge
diminas” ir dar kiti. Jei tams
ta supranti dailę, tat turėsi pri
pažinti šituos veikalus tikrai 
gerais. Už tokius veikalus, ger
biamasis, mokama tūkstančiai 
dolerių.,

•Iš kur jus gavote tuos pa
veikslus?

—Minėti menininkai paau
kavo Mariampolės Realūs gim
nazijos namo reikalui. Dar tu
riu pridėti, kad daug gražių 
daiktų aukavo ponios Matulai
tienė, Totorienė ir kt.

Parodė Dr. Karalius jam pri
siųstą Realinės gimnazijos do- 
vąną ^albumą. Albume yra daug 
paveikslų. Albumėlis padary
tas vienų mokinio. Albumėly 
pirmame puslapy sekamai pa-

“Realinės Mariampolės Gim
nazijos.

Garbingam rėmėjui daktarui 
A. J. Karaliui šią kuklią dova
nelę teikia R. M. gimnazijos 
mokytojai (parašai): J. Valai
tis, Z. Smdlskienė, T. Natkepi- 
čiutė, J. Žiugžda, N. Zenliaus- 
kienė, Stasys Totorius, A. Va
laitienė, K. Naumčikas, Dr. P. 
Kliudžius, J. Liudžius, Dr. S. 
Matulaitis.”

Man albumėlį bežiūrint, Dr. 
Karalius atrišo didelį baksą ir 
pradėjo imtis parodai prisiųs
tus daiktus. Brolyti tu mano, 
aš kone apalpau. Niekad nebu- 
čia tikėjęs, kad Lietuvos jauni
mas toks gabus... Gražumėlis 
tų daiktų, rūpestingumas pada
ryme nesvietiškas: sakau tur
būt jie kelis -metus prie to ren
gėsi. Parodė daktaras man pa-

paveikslus “žiema 
gimnazijos namus ir

bus keletas

gražių de- 
sienos pri-

Gimnazijos mokytojai visi, 
Į matyt, smarkus vyrai. Toki, 
kurie nebijo klerikalų. Vi.sų pa
veikslai. Paveikslai visų mo
kinių. Aš tuojaiis suradau sa
vo pusbrolį. Jau penktoj klasėj 
vyras, o dar rodos buvo visai 
vaikas. Jus rasite savo draugų 
ir giminių paveikslus mokinių 
tarpe.

Dr. Karalius ištraukė Varno 
paveikslus. Mano net galva pra
dėjo suktis. Buvau visokiose 
parodose, mačiau visokių pa
veikslų, bet šitokio dar nebu
vau matęs. “Kaimas atkaltoje”, 
broliuk, man ašaras išspaudė. 
Matai tikrą lietuvišką kaimą, 
kuriame esi gimęs. Matai tą 
“bakūžę samanotą” ir tą “obe
lį augalotą”, svirtį, kluoną, 
kiemą ir tt. Tos spalvos — jų 
malonuiinėlis. Verta mokėti ke
letą dolerių už šito paveikslo 
pamatymą. Tikrai taip. Patys 
pamatysite.

VIKTORAS SURVILAS

19 balandžio ,4 vai. 25 m. ryte 
persiskyrė su šiuom pasauliu 
po ilgos ligos, Oak Forest hos- 
pitolėj . Iš Lietuvos paėjo iš 
Raseinių apskr. ir Šimkaičių 

„voi., Patalupių kaimo; Ameri- 
rikoj išgyveno 16 metų, neve
dęs.

Paliko nuliūdusius dėdę Sur
vilą Waukegane gyvenant}, Lie
tuvoj paliko teviĮ, Viktorą, du 
brolius Antaną ir Petrą, dvi se
seris Jievą ir Oną.

Laidotuvės atsibus balandžio 
22 d., 2 vai. po pietų iš namų 
1429 — 50 Ąve., Cicero. III. j 
Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus ir draugus daly; 
vauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimą A. A. 
Viktorui.

Palydės su iškilme Liet. Rau
donos Rožės Paš. Kliubas Ci
cero j.

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja graborius J J. Eudeikis, Tcl. 
Yards 1741.

Tik k$ atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuviu Akiu Specialistas

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

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

Phone Bcnlevaru 7589

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ŪŪVIEHNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau- 
j ienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS .
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

I

Garsinkities ^Naujienose

Phone Boulevard 7589

Or. 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.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žema* musų kainas. Sergėkite *aw 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

, 1545 West 471 h Street, 
Netoli As‘Uc.w.'i Avė.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
V211. nuo 9 ilci X ir nuo G ilci 8 v. v.

CHICAGO
Roogevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

- LITTLE - 
SPINOGPAPHS

Akinių pritaisymo mene Įj
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS i

Ar junjs skauda galvą?
Ar jūsų akys ažaroja?
■A.x- yru uždegtos ?
Degina ar niežti ? '
Ar skaitant akys greit pavargsta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

. John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valanda i v;o 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedelioj nepriimam ligonių

Kai kurių žmonių klai
dos pereina rybas jų 
nusisprendimo.

A LETTER
“I have used 
Pe-ru-na in my 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
troubie. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as recommended,” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
more than Fifty 
years.
Sqld lLerywhena 

Tablete or 
Liauid

Kuomet jus sergate 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- 
čius su Chiropractor.

Nuspręskite, kuom-et 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet'' turite ligą
— jus atlankysite Chi
ropractor.

DR. J. M. FINSL0W, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedelioj 10 iki 12.

Kenosha
Lietuviai

Garsinkites Naujienose

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausia^ pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis,
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Pirmadienis, Bal. 21, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš Birutės
Svarbus valdybos posėdis. „

Kas dedasi Roselaade
“Kalinių“ naudai koncertas ne

pasisekė. — Komunistai kitus 
atkalbinėjo, dabar
blikos neteko. — Esu “kali
niai”" užmokėsią.

patys pu-

pasisu-

PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant parendavojimo 

vyrui arba moteriškei, vienam arba 
dviem ypatoms arba vedusiai po
rai;, turi būti švariai užsilaikantys.

Kreipkitės ant 2 floro
2632 W. 23rd St.

Tel. Rockvvell 5093__________

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobiliai 2 

Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi freri. Parduodu 
grosernės fikčerius ir daug stako. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

po 5 vai. vak.

PARDAVIMUI Lexington 
touring karas, 5 pasažierių, va
žinėtas tik 8000 mylių, kaina 
$400.
1843 So. Laflin Str., 2 augštas

RAKANDAI
DIDŽIAUSIS 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 {mokėjimą. Gera 
proga jaunai porai. j

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMŪr~
PARDAVIMUI arklys ir ve- 

žymas su visais pakinktais. At
sišaukite.

817 W. 33 Str.
Chicago, III.

—Kaip tai kaliniai primokės? 
—paklausiau aš nesuprasda
mas, o jis man atsako:

—Nagi', argi nežinai, kad dėl 
kalinių yra renkamos aukos, 
rengiami vakarai, tai jie dar 
kur liko kokis doleris, tai tie pi
nigai išto Fondo ir nueis paden
gimui šio vakaro nedatekliams.

Mano pažystamasis, senas ro- 
selandietis, ir daugiau įdomių 
dalykų papasakojo apie Rose- 
landų, bet aš jums tai atpasako
siu kita kartų. — Reporteris.

NAMAI-2EME
MARQUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui 
6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
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, Ii- 
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel, Yards 6894

NAMAI-2EME

943 W. 33 PI. Tel. Yards 1571

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
bertaininis susirinkimas jvyks antra
dieny, balandžio 22 d., Šv. Jurgio 
paranijos svetainėje, 32 PI. if Auburn 
Ave.7 7 vai. vakare

Taigi kiekvienas draugijos narys 
privalo būtinai pribūti į susirinkimą, 
nes randasi daug naujų reikalų ap
tarti dėl Draugijos labo.

• — P. Kilevičia. rašt.Kartkartėmis man 
kant Roselande, pasitaiko susi
tikti su senais pažystamais ir 
veikėjais. Štai ir dabar pasitai
kė susitikti vienų pažystama, 
kuris daug veikia draugijose, 
lanko įvairius parengimus, tad 
tuojaus ir pradėjau kamantinė
ti jį, klausinėdamas kas naujo 
po jo senų ir^pirmiaus buvusį 
garsų ir darbštų Roselandų. Ir 
jis man pradeda skųstis.

Esu darbštusis Roselandas 
visai apsileido. Draugijose veik 
nieko nebeveikiama. Tie bolše
vikai taip sudemoralizavę pub
likų su savo parengimais, kad 
dabar nė į jų pačių vakarus
publika nebesilanko. Būdavo
kas kų tik rengdavo, tai bolševi- 
kėliai laikydavo apstoję duris ir 
ragindavo žmones neiti į ta va
karą, nes tai ne jų, ne bolševikų 
vakaras. Kasė jie duobę ki
tiems, bet ir patys į ja įkrito. 
Taip kurstydami publiką' neiti 
į ne jų vakarus, taip ją sukurstė 
kad ta publika niekur nebeina ir 
patys bolševikai nebegali prisi
prašyti publikos nė gražiuoju, 
nė piktuoju.

Štai ir užpereitų septintadie- 
nį, bal. 13 d. net trys bolševikų 
organizacijos — LMD. “Aido” 

... . . (Choras, R. L. Stygų Orkestrąkaikunais, . . ’ .. . ir ALDT. S-ga — renge kon-bet su savo, . .. ...... , .. ... icerta K. of P. kalinių naudai, obum biznis: | , . . . T. , .
•itsikratvti •^uvo an^ Pirstų suskai- 

šonkauli

APSIVEOIMUI
plonai

šį vakarų, Raymond Chapel, 
kai 8:30 v. vak. įvyksta “Biru
tės” valdybos posėdis, kuriame 
bus svarstomas projektas kon
stitucijos bei išdirbti 
tolimesniam veikimui.

Nora apleidžia mus.
Nors pavasario laikas abul

ijai yra linksmas ir dvasia gai
vinantis po ilgos žiemos, te- 
čiaus kuomet žmogus išgirsti 
nesmagias žinias, tai vėl liūd
na pasidaro. Mat pernai apie
šita laika išlėkė nuo musu Ma-C * c
rintė, šiemet tų patį Nora da
ro. Nors negalima joms to pa
vydėti, nes jų gyvenimo tiks
las pasiekti operos 
dinti savo norus bei 
įsigyti, savo talentų 
Laimingos kelionės 
čiaus chicagiečiai
pargrjštant ir tikisi, kad ji bus 
ta pati Nora, svetinga, maloni 
ir demokratiška.

tobulumo 
išvystyti. 

Norai, te
lauks jos

Bridgeportas
D. M.

Mes turime pas save vienų 
ypatingų žmogų. Tas žmogus 
yra daugeliui žinomas ir su juo 
pasitaiko visokių kurjozų. Jis 
mano, kad dievas žino ant kiek 
jis yra smart. Su 
tiesa, jis apsidirba, 
šonkauliu, tai jau 
norėtųsi apkulti ir
bet kaip tik jis savo 
ima lupt, tai šonkaulis bėgt ir 
streikuot (o skebų mažai), tai 
reikia atleidimo prašyti. O kaų 
jau šonkaulis aukštai pasilipa, 
tai jau tuomet ant kelių reikia Į 
pult, ir prašyt 
gai ir bėdos su 

*

IEŠKAU ups i ved i iri u i moteries ar
ba merginos ntio 30—40 m. am
žiaus. Esu 40 m. persiskyręs, turiu 
dukterį 12 ir sūnų 11 m. Esu mol- 
dėrys, uždirbu gerai; turiu savo 
automobilių. Meldžiu atsišaukti.

Tadeušas Jokūbaitis
521 Winchester avė., St.

Joseph, Mieli.

Arba rašyk laišką. Ar turit ką 
nors mainyti su manim, arba pirk
ti namą dr parduoti?Ekskursija

Naujienų ekskursija Lietu
von lydės gerai patyręs palydo
vas A. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apielinkės ke
leiviai išvažiuos iš Chicagos 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar neišpildėte 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite . į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsime 
tai atlikti. Kurie turite kokius 
nors pasportus atsineškite, kad 
galėtumėm laiku gauti reikalin
gas vizas. Užsisakykite kam
barius iš anksto, nes dar galima 
pasirinkti geresnius ir susitai
kyti viename kamaryje su pa
žystamais. Kurie nesate Ame
rikos piliečiai paprašykite darb
davio paliudymo apie savo už
darbį, už 1921-1922-1923-1924 
metus ir balandžio 30 d. pribu
kite į Naujienų ofisų, arba į paš
to namų ant 5to augšto, ten mu
sų atstovas pagelbės išgauti 
Clearance nuo iiicome taksų.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisų, kad 
galėtumėm prirengti visus do
ku mentus.

Su visais reikalais kreipkitės 
į Naujienas, 1739 So. Halsted 
Street.

JIESKO PARTNERIU
REIKALAUJU partnerio į 

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

3 FLATŲ po 6 kanib. mūrinis, 4 
karų garadžius, mainysiu ant bu- 
černės ar mažo namo. 4 fl. po 4 
kaųib. mūrinis, 2 karų garadžius, 
mainysiu ant Jmčernės, grosernės, 
automobilio arba lotų. Geras na
mas, skubėkit. 3 flatų, 7, 4 ir 3 
kambarių, mainysiu ant 6 kamba
rių namo, garadžius ant laukų, 2 
flatų ir storas, mainysiu ant lotų 
ar automobili aus. 2 flatai, 5 ir 6 
kamb. mūrinis, mainysiu ant bun- 
galow.

2 FLATŲ po 6 kambarius mūri
nis, kaina $12800, pinigais $3000.

2 flatų po 6 rainbarius, mūri
nis, kaina $10,500, pinigais $3000.

6 FLATŲ, 3 po 5 ir 3 po 4 kam
barius, kaina $19,080, pinigais 
$8000.

2, flatų po 4 kamb. kaina $4,600.
3 flatų po 5 kamb. kaina $4,800.
4 flatų, 3 po 5 ir 1—4 kamb., kai
na $15,500. Tdi namų bargenai ir 
geri namai. Yra vanos elektra, ga
sas. Klauskite manęs.

Parduodu, mainau i r perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ah| 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 ypatpškai, ar laišku, gausite 
greitą, teiąingą patarnavimą.

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blv.d.) 

arti Westem Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8(178

TIK $1000 ĮMOKĖT
Už NAUJĄ murinę stubų su 

garadžiumi ir 3 lotai, randasi 3 
blokai nuo Marųuette Parko. 
Kaina $6,800.

UNIVERSAL STATE BANK 
Rea] Estate Dpt.

Perkam, parduodam ir mai
nom prapertes. Atsišauk: ypa- 
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 4)700.
3252 So. Halsted Str.

NEGIRDĖTI BARGENAI.
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 ir 

6 kambariai, visi įtaisymai, garo ap
šildymas ir mūrinis garadžius. Ran
dasi netoli Lietuviško Vienuolyno. 
Kaina $11,500.

2 flatų mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai. furnace apšildomas, imokėt 
$2,500, kitus kaip renda, namas ran- 
jlasi ant 57 ir Sangamon St.

12 flatų apart, bldg. po 4 ir 5 kam
barius, įmokėti tiktai $10,000 arba iš- 
sifhaino ant mažesnio namo, Randasi 
ant 77 ir Morgan St.,

2 flatų po 6 kambarius, elektros ir 
maudynės, kaina $5,500, įmokėti 
$1000.

2 flatų ’ bizniavus namas su visu 
bizniu. Kaina $7,000, įmokėt $1500, 
arba išsimaino ant loto arba bile ko
kio biznio.

Norėdami pirkti, parduoti arba mai
nyti, kreinkitės į musų ofisą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
< > REAL ESTATE.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

PARDUODU bučernę ir groser- 
nę, viskas pirmos klesos, vieta ge
ra; turiu parduoti greitai iš prie
žasties nelaimingo atsitikimo. 
Kreipkitės

5125 S. Morgan St.
Phone Boulevard 5362

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 ajitiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti,x mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda FountaĮii, Vidutinės kainos, 
lengvais Ismokėjihiais, gteitas patar-
UVU—

z BERT PICK & COMPANY 
.08-2£4 W. ‘Randotph St.,

♦ Chichgo, 111.
'Jauskit Mr4; M. J. Miller 

—.—; -z’•
STOGDENGYSTE

J. stogų prakiminras užtaisomas 
Ir s t rantuojamas už $4. Automobilių 
trofių patarnavimas Chicagoj ir apie- 
mJttj. Įstaiga metų senumo. Di- 
di.ii usia ir geriausia stogų dengimo 
į^.Uga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
iioofing Co., 3411-13 ' Ogden Avė., 
Phone Lavvndale ęil4. 4

tomą.
Aš pats — pasakoja man se

nas roselandietis — nusitariau 
nueiti pažiūrėti, nežiūrint kokis 

' programas ne butų (mat bolše- 
ivikai visados dųug pažada, bet 

ir dusaut... Var-i"1^“ duoda)’ Eidainas susiti"- 
tais šonkauliais! I k“ v,e“i>- ^lnu e,tl an 

# į koncertan. Bet kiekvienas atsi-
♦ isako ir stačiai atkerta, man:

nvksto kad/“Ar tu dar nepažysti bolševi-
‘ kų? Ar manai, kad kaliniui

, jei pelno ir 
.liktų?” Kitas gi dar priduria: 
“Kalinius paremti gal butų ir 
geras dalykas, bet nueik ten, tai 
jie pastatys kokį Bimbų ar Ju
kelį, tai ir žiūrėk kaip jis ske- 
rečiojas ir klausykis jo šmeiž
tų. Dar jis pabandys tave į Mas- 

j kva varyti, kaip kad klebonas į 
I Rymų. O tu čia užsimokėjęs už 
koncertų turi visų valanda 
klausytis pliaūškalų.“

Nors nuėjau daug vėliau, — 
tęsia roselandietis, — negu bu
vo garsinta, bet žmonių buvo vi
sai mažai ir programų radau 
nepradėtų — mat, vis laukiama 
publikos. Vienas žmogus pasiė
męs glėbį kokių tai knygų bė
gioja po salę ir kišdamas kiek
vienam po knygų šaukia: “Ki
birkštis, Kikirkštis, naujas laik
raštis, musų draugų laikraštis, 
Kibirkštis iš Maskvos, iš Mask
vos, kų tik gautas iš Maskvos, 
pirmas numeris — iš Maskvos. 
35c. Iš Maskvos, 
tikrai iš Maskvos.” Man taip ir 
prisiminė Lietuvos 
kurios bėginėja po šventorių su 
abrozėliais ir nuolatos kartoja: 
“Iš Rymo, iš Rymo, nuo popie
žiaus, su maldele, 500 dienų at
laidų, 5 kapeikos už vienų”. Ke
lios gražiai pasipuošusios kirp
tais plaukais moterys pasiėtnū- 
sios po glėbius rožių irgi praši
nėja pirkti. Jei nuo vienos pa
sprukai, tai jau neištruksi iš 
kitos, ar trečios.

Programas buvo pekenčiamas 
ir skyrėsi nuo buvusių bolševi
kų vakarų, o kas retenybė — 
kalbėtojo nebuvo. Tik jau pub; 
likos buvo visai mažai.

Čia mano pažystamasis atsi
duso ir pridūrė.

—Ir nelaimingi tie kaliniai. 
Jie ir taip yra nelaimingi, o čia, 
nabagai, dar turės primokėti.

69 and Halsted Str. 
Tel. Nonnal 4400

Tūli žmonės 
Naujienos apie juos nerašo—jųi ' . /
vardų nepažymi..well, tas daug ■ aUs Uos Pini#us» 
priguli nuo pykstančio vardo ir 
jo biznio bei profesijos ir, žino
ma, nuo reporterio. 

* * 
*

Po Chicagos kolonijas 
ja tūlas paukštukas: nei 
nei toks: margas-nemargas, nei 
juodas nei raudonas! Mėgina 
jis giedoti bet jam ant nelai
mės ar laimės pondzius nesu
teikė balselio.

Jis čirška mėgindamas giedo
ti. Kada sučirška, jį apninka 
kiti, daugiausia visiškai raudo
ni paukščiai r pastarieji užsi- 
inerka ir pradeda giedoti; o šis 
mėgindamas jiems prituravoti 
čirškia, kai strazdas liežuvio ne
tekęs.

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 
vai. ryto iki 1-rhai vai. po pietų.

Pranešimai
lakio-
šioks,

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
-rie Z7aujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namel)

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui. Geras namas, 
ža

ma-

*
Tūlas “tavorščius” rašo ap

skelbimų. Klausiu kų darysi, į 
kokį laikraštį dėsi?

—Į Naujienas.

—Uždyka pinigų mokėti?
—Kaip tai, jog tai jūsų orga

nas!
—Nu tai kas? jo niekas ne

skaito.
—Kodėl pirma buvo geras?
—...Komitetas kvailas...

žinojo kur pinigus dėti.
ne

♦

Aš sakysiu, kad ir lietuviai 
turi visokių žmonių, vieni šiokie 
kiti kitokie: vieni myli koncer
tų, kiti opera, treti piešinius, 
ketvirti ristynes, o daugiau
siai... naminėlę. štai prieš mane 
eina pora “vyrų” ir tarp sa
vęs kalbasi:

—Žinai kų Petrai... tttu hik’ 
t-ta Megi-i-i?

—T..t...taipi..nu...ži..žL.. nau- 
khu!

—Tai..ma...matai ji bbbuvo 
levorucio... nerka hik!

—O...ge.. geraut! Tt tu f ulini.
—šiur, kad bbuvo he!
—Na, o kaip tt tu ži...ž...ži

nai?
—Va..v...vakar aš pas ja bu

vau, ir (praleidžiu jų žodžius) 
š..ši ryta tik sug...yžau...

— Murza.

iš Maskvos,

davatkos,

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

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

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

D. L. K. Vytauto Lešb. Gvardi
jos susirinkimas iš priežasties Ve
lykų šventės yra perkeliamas į ba
landžio 27 d. Visi nariai prašomi 
įsidėmėti ir skaitlingai į tii susi
rinkimą atsilankyti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

S. L. A. 208 Motery kuopa rengia 
gražų pavasario Šokį, kuris jvyks sę- 
redoj, balandžio 23 d., punktualiai 
kaip 9 vai. Grieš J. Byansko orkes
trą. Vieta — South Side Masonic 
Temple, prie 6400 S. Green St.

«— Komitetas.

šeimyna.
Mrs. M. Cohen 

5944 So. Park Avė.
Normai 8669.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Dar
bas ant visados. Gera mokestis, 
valgis ir kambarys.

Atsišaukit greitai
/ 6714 E. End Avė.

2 apartmentas 
Tel. Midway 6186

— . I, , į,, ...N......................  ....

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ .

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

123 W. Madison St.

REIKIA prie medžio darbo dar
bininkų, tik patyrusių prie com- 
mcrcial ir motorinių busų. Nuolat 
darbas ir gera mokėstis.

Kastory M^otor Co.
La Grange, III.

REIKIA salesmanų trijų par
davinėti gerai išgarsintų gėri
mų į grosernes, nesvaiginamų 
gėrimų parlorus ir aptiekas. 
Alga ir komišinas. Naujienos 
Box 479.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
N au j ienas labiausia
mėgsta.

Paskaita. — Antradieny, bal. 22 d., 
Socialistų centre, 1224 So. Albany 
Avė., prof. A. Galackas statys rusų 
kalba referatą temoj: “Bolševizmo 
filozofija”. Įžanga 35c. Rengia So
cialistų partija.

L. D. K. Pašalpinio Kliubo dramos 
skyrius stato scenoj “Keistutį”, ne- 
dėlioj. balandžio 27 dieną, liuli house 
svetainėj, 800 So. Halsted St.

Tikietus galima gauti iškalno pas 
lošėjus.

REIKIA shearmenų, 
jarde, nuolat darbas.

Atsišaukite.
S. S. P. S. co.

5833 So. Troop Str.

darbas

JIEŠKAŲ darbininkų, tokių kurie 
yra silpni dirbti sunkius darbus, ar
ba yra kolięki — aš visiems tokiems 
suteiksiu darbą., Atvaziuokte ant ši
to antrašo

C. K. KATILIUS 
11334 So Homan Avė., • 
Mount Greenwood, III, f 

(Prie šv. Kazimiero kapinyno)

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

Labai smarkus ir augantis milli- 
nery ir novelty biznis olselis ir 
retail,.pačiame vidury lietuvių dis- 
trikto. Parduosiu už didelį barge- 
mj, išmokėjimais į gerą namą. Ke
turios mašinos, motoras, gražus 
rakandai, žemos rendos. Atsišaukit 

J. A. WITCHES.
751 W. 31 st Street

Tel. Yards 6296

GROJIKLIŲ HanG BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

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

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 floor <

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas norite su mažai pinigų dary

ti gerą biznį geroje vietoje?
Tuoj atsišaukite

V. M. Stulpinas
3311 So. Halsted St.

Phone Yards 6062

GROSERNĖ, pekarnė ir 2 flatų 
medinis namas su cemento beis- 
mentu pardavimui; 8 ruimai ant 2 
aukšto, 3 ruimai užpakalėj storo. 
Kaina $6500.

Kreipkitės
454 W. 43rd St.
TeL Boulevard 1261

PARDAVIMUI American 
Lunchruimis, visas arba pusė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3548 W. 63 Str.

PARDAVIMUI grosernė su 
namu, 4 gražus gyvenimui kam
bariai, vana, elektra ir gasas, 
randasi netoli Halsted ir 18 St. 
Priežastis pardavimo liga, šau
kite telefonu Canal 3731

NKMAI-2EME
PARDAVIMUI 2 flatų medi

nis namas, 4 kajnbariai ir krau
tuvė, tuščias galima tuojau gy
venti, rendos $83.

1734 So/Union Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų narnąs, 
bučernė ir grosernė, 3—4 kamba
rių flatas. Daromas geras biznis. 
Ateikite ir pasimatykite su mumis.

JERRY J. BERAN 
1957 W. 51 St.

Kampas Robey St.
---------- --- -------------------------- ---------------- -—Tn—

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis elektros šviesos ir gazų 
šildomas namas ir akras že
mės. Parduosim pigiai.
Louis Ferry Willow Springs, III.

Box 105

PARDAVIMUI namai: vienas 2 
flatų medinis, 4—6 kambarių. Ant
ras namas 2 flatų po 4 kambarius 
ir krautuvė už ubudu $8.500; 
rendos neša $100 į mėnesį.

S. Kubina, 
1907 Canalport Avė.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS.
8114 So. Halsted St I

DIDELIS bargenas, 80 akrų far- 
ma pardavimui UI. valstijoj, visa 
dirbama, juodžemė, budinkai visi 
geri, 2 didelęs barnės, 7 kambarių 
stuba, svirnas, vistininkas ir kiti 
budinkai, mašinos pirmos klesos ir 
kas' tik yra reikalinga dėl farmos. 
10 melžamų karvių, 5 darbiniai ar
kliai, 300 vištų, kiaulių ir kitų gy
vulių. Viskas už $6500.

šaukit Rooscvelt 2949, arba atei
kit į garadžių.

J. A. ZAKES 
1121-23 W. 18th St.

ATIDA BIZNIERIAM
Nepaprasta proga Kontrakto- 

rui, Kvietkininkui, Automoilių 
repair shop daugel vištų augi

nimui arba kas mili daržoves au
ginti.

4 lotai kampas 92x125 pėdų. 
Rezidencija 8 kambarių ir dide
lės barnės Brighton Park. Perei
tą metą savininkas nebūtų par
davės ne už $15,000, bet iš prie
žasties didinant biznį savininkui 
labai reikalingas kapitalas ir 
priverstas parduot iki mojaus 1, 
tik už pusę kainos $7,500. Pa-, 
matykit greit J. ZACKER, 4650 
So. Western Avė.

Kad ir visa Chicaga su žvake 
išjieškosi tokio bargeno nerasi 
beveik naujas muro kampinis 
namas didelis štoras ir 9 flatai 
po 5 ir 6 kambarius, vėliausi iš
taisymai, šteamu apšildomas 
ant kampinio loto 63x125 pėdų 
ant geros biznio gatves pietva
karinėj dalyj Chicagos, rendos 
metams $10,000. Tam panašų 
namą su tiek įplaukų niekur ne
pirksi pigiau kaip $70,000. Bet 
iš priežasties savininko einant į 
kitą biznį labai reikalingas ka
pitalas, trumpu laiku parduo
dam mažiau kaip ųž 5^ kartu 
renda tik už $55,000 su $17,000, 
įmokėjimo, likusius rendos iš
mokės iper 5 metus . Pamatykit 
greitai jeigu norit $15,000 pel
nyt į trumpą laiką . Klausk J. 
ZACKER, 4656 S. Westem Av.

PARDAVIMUI namas su biz
niu yra 6 kambariais prie biz
niaus ir 4 po 4 viršui rendos ne
ša 155, kaina $14500.

1410 So. 49 Avė. Cicero, III.

"MOkYKLOS
f—.......  .........   *
I Specialiai Kursai Dress-

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE.

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Liefuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimlaogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš rjrto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

BIZNIERIŲ atydai. 2 augštų, mū
rinis, skiepas ir attic, garadžius, 
krautuvė ir 4 flatai, galima tuojau 
apsigyventi, prie 21 St. ir Leavitt, 
$2500 pinigais, kitus išmokėjimais.

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street

PARDAVIMUI 41 akro farma, L!- 
berville. III., morgičius $7500, kaina 
$15,000. Mainysiu į 3 flatų namą ir 
dadėsiu pinigų arba parduosiu už pi
nigus. S. G; Muffett 25 N. Dearborn 
Dearbom 2865 arba Res. Crawford 
0429.

1 .................................................. ....

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto 11d 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-Yos lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių.' Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL QF MOTORING 

1507 W. Madison St.


