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Albanijos revoliucininkai 
paėmę sostine

Jaunas žmogžudys-milionierius
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Lakuny kelionės aplink 
pasaulį

Portugalijos karo avia
toriai pakėlė maiši?
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Aftierikos lakūnai atskrido 
į šanghajų

Nepatenkinti pašalinimu senojo 
ir paskyrimu naujo aviacijos 

komanduotojo. '

Rusai padarę slaptą su 
tartį su Japonija

Didelis anarchistų sąmokslas
esąs susektas.
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Visa šiaurinė Albanija su-] Rusai padarę slaptą su-
kilėliy rankose

Sukilėliai ruošiasi žygiuoti 
krašto sostinę Tiraną.

BIELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 4. —• Vėliausi pranešimai 
skelbia, kad Albanijos sukilė
liai, kuriems vadovauja pulki
ninkas Redžeb Chali, esą visai 
paėmę Skutarį. Sustiprinti Ko- 
soviote prganizacijų ir Bairam 
Turo vadovaujamų Krumos kal
niečių sukilėliai esą jau užval
dę visą šiaurinę Albaniją.

Dabar sukilėliai esą pasi
ruošę žygiuoti į Tiraną, kraš
to sostinę, kame valdžia sku
botai daro prisiruošimų gintis 
nuo puolimo. -k . « a

Sukilėliai paėmę sostinę.,
VIENA, birž,1 4. -^Alezed 

Skaldžos sukilėliai, vedantieji 
kovą su Albanijos valdžia, už
ėmė krašto sostinę Tiraną. 
Valdžios kariuomenes žuvo 
šimtas žmonių. Rezedas dabar 
kontroliuoja visus 
sius miestus ir 
miestelius šiaurinėj
linėj Albanijoj. Rezedas veda 
savo kampaniją toliau, nežiū
rint įspėjimų, kad dėl to gali 
įsimaišyti

Senasis

svarbiuo- 
garnizonų 
ir centra-

Italija.

kabinetas rezignavo 

kariuomenei žygiuo- 
sos tinęs, Albanijos

iRezedo 
jant ant 
parlamentas vakar priėmė se
nojo kabineto rezignaciją ir 
suorganizavo naują su buvu
siu užsienio ministeriu Vroni 
priešaky. Vroni pasižadėjo pa
daryti taiką I su sukilusiomis 
kariuomenės dalimis ir pabaig
ti ginčą su Jugoslavija dėl sie- 
noš.
Naujasis premjeras pats veda 

kariuomenę
ATEiNAL birž. 4. — Teleg

rama iš Koriu praneša, kad 
naujasis Albanijos premjeras 
Vroni stojęs patsai valdžios 
kariuomenės prieky ir žygiuo
jąs prieš Skodrą, tuo tarpu kai 
buvęs karo ministeris su ka
reivių pulku einąs prieš Valo- 
niį.

’ Į Durazzo uostą atplaukė 
vienas Italijos ardomasis laivas.
Amerikos karo laivui įsakyta 

būt pasiruošusiam.

WASHINGTON, birž. 4. — 
Jungtinių Valstijų ministeris 
Tiranoj, Albanijoj, kreipėsi 
VVaslūngtonan prašydamas, kad 
Amerikos ardomasis laivas bu
tų pasiruošęs vykti į Durazzo 
— veikiausiai kad apsaugojus 
amerikiečius ir jų turtą nuo 
einančios ten revolliucijos pa
vojų. {Laivyno departamentas 
tuojau davė instrukcijų vice- 
admirolui Andne|ws, koman
duojančiam ĮAmerikos laivyno 

jėgomis Europos vandenyse, 
būti prisiruošusiam.

tartį su Japonais
Japonai aprūpinsią Rusiją ar

tilerija ir. karo laivais už 
aliejaus šaltinius Sachaline.

BERLINAS, girž. 4. — Iš 
autoritetingų rusų šaltinių su
žinota, kad tarp Rusijos ir Ja
ponijos įvykęs slaptas susita
rimas, ir ta sutartis busianti šį 
mėnesį pasirašyta. Sovietų už
sienio reikalų ministeris čiče- 
rinas ruošiąsis neužilgio iške
liauti į Tokio sutarčiai pasira
šyti.

Einant sutartos sąlygomis 
Japonija pasižadanti pristatyti 
Rusijai sunkiosios artilerijos. 
Ji taip jau duosianti rusams ke
letą karo laivų, kuriuos ji du- 
vo priversta, po Washingtono 
konferencijos, nuginkluoti. Už 
tatai Rusija paveda Japonijai 
visas teises naftos šaltiniams 
naudoti šiaurinėj Sachalino da
ly, iš ko japonai turės pakan
kamai kuro savo laivynui.

Esąs susektas didelis 
anarchistą sąmokslas

Austrijos kanclerius 5 Sf^ipeMs 
esąs pirma to sąmokslo au
ka.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bir. 
4.— Vengrijos sostinės polici
ja esanti susekus didelį anar
chistų sąmokslą nužudyti Ang
lijos karalių Jurgį, Francijos 
prezidentą Millerand’ą, Vokie
tijos kanclerių Marx’ą ir kele
tą kitų aukštųjų Europos val- 

A u s t r i j os prem j eras 
kurs andais buvo pa- 
pasautas, esąs pirma

karaliaus Jurgio 
Francijos policiją 

prezidentą Mille- 
sąmokslininkų.

Seipelis, 
vo j ingai 
to sąmokslo auka.

Sąmokslas buvęs susektas 
jau kiek laiko atgal ir Veng
rijos policija pirm keleto sa
vaičių įspėjus Vienos policiją 
daboti kanclerių Seipelį nuo 
anarchistų pasikėsinimo; ji 
taipjau įspėjus Scotland Yardą 
[Anglijos detektyvų įstaigą], 
kad dabotų 
gyvastį, ir 
— sergėti 
rand’ą nuo

Sąmokslas buvęs susektas po 
to, kai Vengrijos policija suė
mė vieną darbininką Zeta- 
ron’ą, narį slaptos anarchistų 
teroristų draugijos, turinčios 
saco centrą Austrijos miestely 
Lobbene.

Zetaron’as buvo areštuotas 
kiek laiko atgal dcl pasikėsini
mo nužudyti Vengrijos dikta
torių Horthy’ą. Jis buvo pa
smerktas šešiems metams ka- 
ėjimo; tokia lengva bausmė 
jam buvus paskirta todėl, kad 
jis tą teroristų sąmokslą išda
vęs.

Seipelio padėtis pavojinga.
VIENA, birž. 4. — Kancle

ris Seipelis, kurs prieš kelias

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 4.
- Amerikos karo aviatoriai, 

skrendantieji aplink pasaulį, 
išskridę šį rytą iš Kago.šimos, 
Japonijoj, atvyko į šanghajų, 
padarę 500 mylių per septy
nias su puse valandos. Atlėkė 
lik du aeroplanu, trečiasis, su 
lakūnų vadu Įeit. Sjnithu, pasi
liko Kagošimoj, sugedus jo 
mašinai.

Doisy sutrukdytas Korėjoj,
TOKIO, Japonija, birž. 4.

Francuzų lakūnas aplink pa
saulį, kapt. Doisy, atvyko į 
Paiku, Korėjoj. Buvo šį rytą 
mėginęs išskristi į Horošimą, 
Japonijoj, bet blogas oras su
laikė.

t Portugalijos lakūnai 
Burmoj

AKYAB, Burma, birž. 4. — 
Portugalų aviatoriai, leitenan
tai Beirus ir Paes, skrendantie
ji iš Lisaibono į Makao, Kinus, 
šiandie atskrido iš Kalkutos Į 
Akyabą.

• LONDONAS, birž. 4. — Por
tugalijos karo aviacijos oficie- 
rai pakėlė maištą, įsitvirtinda
mi su simpatizuojančiais jiems 
kareiviais Amadoros aviacijos 
lauke, — sako Morning Post’o 
gauta šiandie iš Lisabono tele
grama. j, •'

Maištas kilęs, pasak telegra
mos, dėl paskyrimjo naujo avia
cijos viršininko, pulk. Sarmien- 
to, kurį oficierai atsisakę pri
imti, pareikšdami, kad jie pripa
žinsią tik pašalintojo viršinin
ko, maj. Duartes vyresnybę.

Karo ministerija tikisi, kad 
galės gražumu nuraminti nepa
tenkintuosius ir sus ta.kytj.

DARĖ BIZNI NAPOLEONO 
VĖLIAVŲ ATKARPOMIS.

Jaunas milionierius studentas Nathan’a^ Lcop-oid’as sėdi automobily, kuriame jis su sa? 
vo draugu nužudė kito milionkriaus sūnų Robertą Frank’ą. Leopoldas kalbasi su valstijos 
prokuroru Crowe.

Laukiama prezidento Mil 
lerand’o rezignacijos

Bus priverstas pasitraukti dėl 
griešto parlamento didžiumos 
nusistatymo prieš jį. t %

PARYŽIUS, biiž. 4. — Pa- , 
lamento pirmininku tapo šian
die išrinktas Paul Painlevė, bu
vęs pirmiau premjeras. Už jį 
paduota 296 balsai prieš 209 
balsus už Andre Maginotą, bu
vusį karo mi-nisterį. Komunis
tas Andre Marty, kurs dėl da
lyvavimo Juodųjų jūrių laivy
no maište ties Sevastopoliu bu
vo pasmerktas ir sėdėjo ilgoką 
laiką kalėjime, gavo irgi dvi
dešimt septynis balsus.
Nėra vilties sudaryti naujas 

kabinetas.
Šį vakarą, o gal rytoj, ei- 

najit papročiu prezidentas Mi- 
llerandas turės su senato pirmi
ninku Gastonu Doumergue ir 
nauju atstovų rūmų pirminin
ku iPainleve pasitarimą dėl pa
skyrimo naujo premjero. Jam 
bus, .žinoma, patarta paskirti 
Herriot’as.

Ketvirtadienį ar penktadienį 
Millerand’as pakvies Hcrriot’ą 
sudaryti kabinetą. Pastarasis, 
jausdamas stiprios atramos 
kairiųjų grupėse, grieštai nusi- 
stačiusiose prieš Millerand’ą, 
sutiks sudaryti valdžią (ik tuo
met, jei prezidentas rezignuos. 
Jei Millerandas atsisakys re
zignuoti, jis gal kvies Aristidą 
Briand’ą arba Louis Barthou 
sudaryti valdžią, bet tikriausiai 
tuodu taipjau atsisakys.

Tokiu atveju prezidentas gal 
kvies kurį nors tokių, kaip Ma- 
ginot, bet Maginot’o ar kurio 
kito kabinetas bematant butų 
parlamento nuverstas,
džios krizis tęstus toliau.

Naujas parlamento didžiumos 
stiprumas.

Naujosios parlamento di- 
dž iumos jėga paaiškūjo vakar 
balsuojant vienu mažesnes 
svarbos klausimu, kur dešinie
ji buvo sumušti 357 balsais 
prieš 163.

Apjama nuomonė yra tokia, 
kad prezidentas Millerand’as 
bus galų gale priverstas parla
mento didžiumos nusistatymui 
nusileisti ir rezignuoti. Res
publikos- prezidbhtu luomet vei
kiausia butų išrinktas p. Pain- 
leve.

Millerand’as užsikirtęs.
PARYŽIUS, birž. 4. — Pre

zidentas Millcranid’as išiandie 
esąs pareiškęs savo draugams, 
kad jis nusitaręs 
toj. Tik tada, jei 
tartų prašyti jį 
jis pasitrauksiąs, 
savimas turėtų įvykti atviroj 
sesijoj, kiekvieno senatoriaus 
ir atstovo balsą rąkorduojant.

Herriot ieško užsienio 
spaudos simpatijos

Priminė 
kad “ 
reiškiąs tik demokratą.

spaudos atstovams, 
radikalas socialistas”

ir val-

■ ■■■■■ ■ ■■■<! .w ■■■■■*■ ■ ■■■■;■ ii. .....................■ m.iihmi

dienas buvo sunkiai teroristo 
pašautas, jaučiasi kiek geriau, 
tėčiau jo padėtis vis dar krū
tinga ir daktarai, dėl jo silp
numo, atsisako daryti 
riją.

' fr.'■

opera

DAUGIAU KARO AERO
PLANŲ

DAYTON, Ohio, birž. 4. — 
Laivyno departhmentas padarė 
kontraktą su Glen* L. Martin 
Aircraft kompanija, Clevelande, 
padirbdinti trisdešimt penkis 
bombų mėtomuosius aeroplar 
nūs. Jų pastatymas pareis val
džiai arti 1 milijono dolerių.

PARYŽIUS, birž. 4. — Areš
tuota “Dės Invalides” sargas, 
kurs, kaip pasirodė, darė biznį 
pardavinėdamas turistams skly
pelius Napoleono, karų vėliavų, 
kuriomis imperatoriaus kais
tas drapiruotas. Už atkirptą 
vėliavos sklypelį jis imdavo 10 
dolerių, o kadangi turistų nie
kados netrūksta ir dažnas jų, 
ypač amerikiečiui, nori turėt 
“suvenirą,” tai sargas, bepar- 
davinėdamas jiems mažyčius 
ketvirtainius sklypelius, esąs 
dvi vėliavas visai sukarpęs.

Nedarbas Rusijoj.

pasilikti vie- 
didžiuma nu- 
atsistatydinti, 
Bet toks bal-

ŠALTAIS ORAS SUTRUKDĖ 
JAVŲ AUGIMĄ ILLINOIS 

VALSTIJOJ

Daugely vietų komai tenka 
fanneriams iš naujo atso
dinti.

SPRlINiGFIEIJ), III., birž. 4.— 
Meteorologo Glarence Root’o 
pranešimu, šaltas ir šaltas oras 
blogai atsiliepęs į .pasėlius. Illi
nois valstijoj normalis javų 
augimas visom dviem savaitėm 
sutrukdytas. Šiaurinėj valsti
jos daly, taipjau cientralinėj, 
daugely vietų komai tenka fer
meriams išnaujo atsodinti, žie
miniai kviečiai Šiaurinėj daly 
didžiumoj neblogai atrodo, bet 
pietinėj daly bevęik visur blo
gi. Avižos visur pusėtinos, bet 
auga labai lėtai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 4 d., užsienio pini- 

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

j Anglijos, 1 sv. sterlingų ..
Belgijos, 100 frankų .........
Danijos, 100 kronų ...........
Italijos, 100 lirų ................
Francijos, 100 frankų
Lietuvos, 100 litų .....
Norvegijos. 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų..... .
Suomijos; 100 markių .....

.. $4.30
.. $4.45
$16.85

.. $4.84
.. $05

$10.80

PARYŽIUS, birž. 4. — Edou- 
ard Herriot, radikalų lyderis ir 
busimas Francijos premjeras 
kalbėdamas Paryžiaus Anglų- 
Amerikiečių Spaudos Draugi
jai kvietė anglus ir amerikie
čius savo bendradarbiavimu ir 
užuojauta padėti jam jo sun
kiame uždaviny • naujai val
džiai vadovaujant. Abiejų kraš
tų spaudos atstovams jis pa
reiškė, kad jis nesąs nė anar
chistas, nė dagi komunistas — 
“radikalas Socialistas nereiškia 
to, ką jus sau įsivaizduojate, 
bet yra tik demokratas.”

Herriot pareiškė, kad pirmu
tinis jo didelis uždavinys bu
siąs stabilizuoti Francijos fi
nansus.

Mare'o valdžia Vokietijai 
grjžta

BEiRLINA§, birž. 4. — Par
lamentinis krizis Vokietijoj ga
lų gale pasibaigė, Vokiečių 
liaudies partijai nutarus prisi
dėti prie klerikalų ir demokra
tų, kad tuo. budu atgaivinus 
M arx’o-Streseman n’o 'Valdžią.

Prezidbntas Ebertas paskirs 
vėl Marx’o kabinetą, kurs ofi
cialiai prisistatys parlamentui.i___________
IŠRADO MAŠINĄ NAMAMS 

MŪRYTI

Su trimis darbininkdis padaro 
darbo tiek, kiek 20 mūrinin
kų.

NEW YORK, birž.. 4. — Iš- 
įasta nauja elektrinė mašina— 
mašina namams mūryti. Per 
vieną valandą ji sudeda ir su
cementuoja 1,200 plytų. Varo
ma trijų arklių jėgos motoru. 
Mašinai operuoti reikia tik tri
jų žmonių, ir darbo ji padaro 

; murinin-512‘Žn’ I ^Ck’ kiek dvidešimt 
$2.52 ‘ kų.

Sovietų valdžios pranešimu 
kovo men. bedarbių skaičius 
Petrograde padidėjo 2,671 ir pa
siekė balandžio 1 dienai 139134 
asmenų skaičius.

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę; menka 
temperatūros atmlaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:22

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

Šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas. •

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didėlė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo laibai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran- 
giaiu
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIfcAIčlO 
East 115th St.

APTIEKA: 233

1739 So. Halsted St. Chicago, III
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Lietuvos Teatras
imas

S. L. FABION AS CO.

J3CŪL

PINIGĄ

V.tfcr than a Muttard Platltr

Highest

PINIGAI
M. Levy & Company Roselando

Lietuvon
artinaclfan out

2^1121

OVKLTY

Ken

Kampas State ir 22nd St

TAs, 
šeine

Ypatingai geras /“Pajacų” išpil
dymas. K. Petrauskas geriau- 
sis Lietuvos Operas artistas. 
P-lė M. Rakauskaitė puikiai 
atliko Nedos rolę ir daro di
delę pažangą scenos darbe. J. 
Bieliūnas ir N. šulginas taip 
sau artistai. Operos orkestras 
ir choras gana gerai išlavinti.

TIESI 
KELIONE

Suro 
Besults

Užsisakykit 
Borden’a 

“Selected” 
• šiandien

BOOM 1538•r.:..
Vakarais

(p. Dva- 
Orkestro 
harmoni- 
tinkąmai

ROCKFORDO
W < /J 7* A* .

Lietuvon

pasiunti-
Lietuvon

rolės įvairiau 
teikdama tu<

ir nuo visu skausmų.
Pas visus nptiekorius

35c and 65c, jart and tubes 
Hospital size, $3.00

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

Karo laikais Lietuvoje gimė 
ponas šmugelis šmugelevičia ir 
šiek tiek paaugęs visą Lietuvą 
savo pinklėms apipynė, kuri da
bar kaip musė voro sugauta ne

iš šmugelio nagų išsisukti 
šiomis dienomis (pradžioj ge-

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietorys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 1071^* Indiana Ava. 

Tel.: Pullman 6877.

ministerio
■ švogeriai 
jo žmonos 

(pusiaupažįsta-i 
vis val-

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockf ord, III.

singtono siųskite pini- 
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupdkai- 
čio aptiekoje, 233 • E.

*
115th St., Kensington.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandom 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki fi y. 
Veda visokias bylas visuose teis

muose. Egzamn __________
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkr~‘ “ . ‘ "
Namus, Varmas *ir Biznius, 
i ‘ ;___ '____

lengvomis išlygomis.

jojo balse 
to ir dalija 
nei tokia.

tu rėdą-

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor .Street 
Phone: Indiana Harbor 279 

Indiana Harbor, Ind.

šmugeliuoja...
—Tas pats

ir nelauldte kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si savo sveikatą ir. sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už dideli ir 75c. už 
mažą slojikelj.

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

š. m. gegužės 8 d. ėjo Valst. 
Teatre opera “Pajacai”, R. Le- 
oncavollo muz. Režisuota p. I) 
Arjbenino. <

Plumingo ir Apšildymo (rengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabai* raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

46J N Halsted St.
Z Haymarket 1018, Haymarket 4221

nuoja_ Abstraktui
perkant arba parduodant Lotus' 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiau

Grynas, užtektinai i 
' ' 7 <* - A‘, ' i

saugus pienas, yra pa 
matas Borden’s “Selec- 

ted” dėl dadėjimo stip
rumo ir sveikatos.

DR. VAITUSH, O. D.
' Lietuviu Akių Si

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6
‘ Gyvenimo vieta:
8828 So. Halsted 84.
Tel.: Boalevard 1810 

Valandos: ano 
vieną vakarą,

Advokatas
21 St. La Šalie St. Room 511

„ Tel. Central 6890
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicara

Tai. Yards 4681 -

Roselandięčiams ir ken 

singtoniečiams 
iausia įstaiga

navimo technikos aktorius.
Nedos roles išpildymu p-lė M. 

Rakauskaitė galutinai parodė, 
kad ji gali imtis svarbiausių 
operose rolių ir tinkamai jas iš- 
pildyt\ Kauniečiai gėrisi R-te 
Carmena, bet nemažiau gėrėsis 
ir Neda, nes gerb. aktarė pilnai

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RASTŲS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Palengvins akių (tempimą, kuri: 
esti, priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo nervuotu- 
tno skaudamą akių karžtj atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius, visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamu 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcvtevard 7589

asmens prieina. lie 
” turi visose vietose.

inoma, jų 
Rakauskaitė.

Petrauskas 
išėjo. Rodos 
prikišti. K.

visuo- 
puikesnis nei 
Matyt dėlto, 

ktoriaug 
artistas ga- 

išsemti savo roles

Ėockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

chicagiečiai 
savo Marytės nepažins, 
progresas, tai be galo 
jo, kaipo, menininko 

ir daugiau jį galima 
nei tobulą, bet baigtą 
nes iš pirmojo galima 

tobulybės laips-

BORŲENįS
Induos Co. oFIllinois 

Franklin 3U0

S. W. BANES, Advokatai 
Valu 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 999 Chicago Trust Bailding
73 West Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2960 
Rez. 3208 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

Lietuvių Dentistas patar-. 
naus geriau

Traukimai rtontty ba skausmo 
Bridgei geriaufdo aukso. Su musų 
{deltom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, fa 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų just] sveikatai.

1545 Weet 47th Stirvjt,
Netoli Ashland Are.

Nuo kosulio, persišaldymo, •galvos 
ękaudejimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų.

dol. Girdi, be davimo, be kyšio 
—jokiu budu negalima, bet kam 
tiek daug
galima UŽ mažiau, bent už pusę, 
už 20,000 dol!.,..

Seimo narys kažin, ar jam 
pasirodė permaža tokio kyšio, 
ar dar šmugelio nepažabotas — 
atsakė: ateik rytoj 5-tą vai. po 
pietų. Ant rytojaus minėtai va
landai Seimo narys pakvietė ke
letą ištikimesnių valdžios vyrų 
ir paslėpė už durų, o pats su
laukęs “tūlą pilietį” pradėjo 
klausinėti visų smulkmenų, ža
dėdamas “viską padaryti 
manydamas padarysiąs 
gešeft”, viską, ką tik žinojo* iš
pasakojo, o už durų sėdintieji ir 
viską girdintieji, žinoma, viską 
užrašė... “Audijencijai” pasibai- 
gus, “vizitacija” prasidėjo, ir 
“Šeine gešeft” į “siekt gdšeftą” 
pavirto, nes tuoj tapo pradėtas 
tardymas prieš davėjus, ėmė
jus ir visokius tarpininkus tar- 
pininkėlius > doleminkus doler- 
ninkėlius, kuriems tuoj pasida
rė karšta... '

Pasirodo, kad Lietuvoj esamą 
taip vadinamu “kyšių karalių”, 
prie kuriu tik labai “aukštos 
knimės” 
“karaliai 
ir visose srityse savo agentus— 
agentėlius, kurie daro “dideles 
operacijas”.

Visa tai daugiausiai dėl to 
taip darosi, kad tam tikri pauk
ščiai, tam tikrose vietose sau 
šiltus lizdus susisuko ir nutupė. 
Sakysim finansų 
Petrulio giminės 
(o jų daug esama), 
paistantieji 
mieji vis aukštesnes 
džioje visokių direktorių vietas 
užėmę

REUMATIZMAS <
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

Kuomet jus purkšite virtuvės sin
kų, vanų, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę 
su mumis, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

pergyvena šios 
sius niuansus,

1 pilną bei gražų vaizduojamos 
rolės tipą. Ką baigdamas turė
čiau pažymėti, tai pažangą, ku
rią artistė daro nuo pirmųjų 
Lietuvos operoje dienų ir jei
gu toliau taip progresuos, —tai 
už trejeitos *netų 
visiškai 
Artisto 
svarbus 
pliusas 
vertinti 
aktorių, 
laukti idealės 
nio.

Ton i jo rolę ir “Pajacų” prolo
gą atliko p. J. Bieliūnas, šis ar
tistas laikomas vienu tobules
nių jų baritonų Lietuvos opero
je, bet vargu bau galima jam 
tatai pripažinti. Sunku' tikėti, 
kad jis butų baritonu* kas tai 
daugiau tenoriško 
jaučiama, o delei 
gaunasi nei šiokia 
Tiesa, p. J. Bieliūnas 
mas mokyklą dažnai sugeba sa
vo balsą, nors ir nenatūralų su
valdyti, bet vistik 'labai jį ver
tinti neprisieina. Jo beklausant 
atrodo, buk geriau butų buvę, 
jei gerb. artistas butų tenoru 
savo balsą lavinęs. Vaidinimui 
šio artisto maža ką galima pri
kišti, šiamo jis yra kiek tobu
lesnis.

Toliau, Silvijo p. N. šulginas. 
šis aktorius turi švelnų ir gra
žų balsą, bet vaidinti ir apsi
rengti nemoka. Vaidina visą 
laiką įtemptai, galvą iškėlęs lyg 
koks artistas-mėgėjas. Jam 
reikėtų plastikos ir grimo su 
vaidinimo rūbais pasimokinti, ir 
tik tuomet jis.bus nieko sau ar
tistas.

Kitos rolės mažiau svarbios! 
ir užtat neminėtinos.

Operos choras su orkestru 
gana išlavintas ir jais tik gėrė
tis tenka. I

Petrausko; Scenos technika ir bendrai 
— p-lė M. Sero įspūdžio negadina. j 

Antroje šio vakaro dalyje K.

“Pajacai”, 'tai lengvo turinio 
kūrinėlis vaizduoja artistų tru
pės gyvenimą. Ypatingai stip
riai pabrėžia mintį, kad ir ar
tistas yra žmogus, o ne koks 
žaislas publikos smaguriavi
mams kelti. Bet ne turinys 
mums svarbu, jį kiek su litera
tūra apsipažinęs asmuo ir»be 
musų žitio. Mums svarbiausia, 
kad žymiausiose rolėse buvo vi
siems lietuviams gerai pažysta
mas p. Kipras Petrauskas ir dar 
geriau chicagiečiams 
gerbiama Marytė 

Canio — K. 
stebėtinai tobulas 
nieko negalima 
Petrauskas “Pajacuose1 
met būna daug 
kitose operose, 
kad čia vaizduojama 
gyvenimas ir 
Ii geriau 
smulkmenas nei kitose partijo
se. Ypatingai puiki išėjo arija 
“Ruoškis pojacai ir 1.1.”, kurią 
artistas buvo priverstas delnų 
plojimu net antaru kart išpildyti. 
K. Petrauskas didelis musų sce
noje artistas ir* ne bereikale 
Lietuvos opera juo didžiuojasi, 
o rKauno publika atsigėrėti neį
gali kiekvieną kartą jam vaidi
nant užpildydama teatrą. 

Svarbiausioji K. 
partnerė buvo Neda 
Rakauskaitė, šioje, rolėje gerb 
chicagietė dar pirmu kart. Pub- ‘Petrauskas atliko sceną iš ope- 
lika labai jdomavosi kaifl$pi(- rt>s “Lohingrin”, Vagnerio muz

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoji Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumsntus ir įgaliojime^.

7 South Dearborn Street 
BOOM 1588 TRIBŪNE BUILDING 

____ , Telefonas Randolph 8211
2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1557.

Trt. Dsobon 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Oflraa Tidurmiaityj:
L Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washincton St. 

Cor. Washington & Clark

JSFamu Tai.: Eyda Park 8895

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija. 

Iš Roselando
VISA

•IĮ BARIUS ANT 2-jų,

N S. S. LITUANIA
} S. 8» POLONIA ..
I TRAČIOS KLESOS KAINOS T:

(■ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— L1ĘPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

A. A. OLIS 
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

no galima pasakyti, kad p-lė'syti stebėtinai stebuklingos kla- 
M. R-tė atliko savo rolę dau 
geriau negu t 
tis. • Balsas švelnus, jautrus, 
ypatingai aukštose g?___
Vaidinimas gyvas ir 
tiškai tobulas 
pridavė kiek daugiau 
ir užtat 
už savo 
rionaįtę 
muzikai 
zavo beveik visuomet 
balsą paimdama. Nedaryti di 
sonanso su orkestru gana sun 
ki ir svarbi artisto ypatybe ir gal 
nekiekvienam tatai vyksta
tai gali padiegti tiktai geros dai- gūžės mėn.) buvo Kaune šitoks 

atšitikimas. Tūlas pilietis (pa- 
vardžių nemiinčsiu, nes jos ne
žymios) kreipėsi pas tūlą Seimo 
narį siūlydamas 20,000 dolerių, 
kad jis, tas narys, pagelbėtų iš
imti iš muitines pargabentas iš 
užsienio prekes, už kurias tūlas 
valdininkas prašė kyšio 40,000

mui pinigų

yra Tupikaičio aptieka
233 East 115th St. Pi

■ i©- sinės muzikos garsų, o taipgi 
galima buvo tįkė- dainos, kurią vien K. Petraus- 

0 kas sugeba gimdyti.
gaidose. I Tiek apie šį Lietuvos Teatro 

gana plas- vakara.—L. Verrus.
Nedai p. R-tė

yvybės
išėjo daug natūralesnė
pirmatakunes 
ir kitas), 
taipogi gana

ARBA L1EPOJŲ.
Važiuokite ,vini parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja | Piliavų
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
TREČIA KLESA PADALINTA I KAM- 

4-rių, 6-iių ir 8-n»ų LOVŲ

...........................  June 11
........ ;...... ...*........... July 5

Jus žinote, kad jeigu 
4,500,000 pakelių Ko 

i nors yra parduodama i 
metus, tai turi būt ge-^

1 ras dalykas.

Puritan 
Malt

yra vartojamas žmonių, , 
kurie nori gerų pasek- ( 
mių.

Turtingas — 
Stiprus \

Kodėl jums nebandyt jo.? 
Dvięjų rųžių — Plain 
Puritan Malt Extract

| su 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puritan Hop*

I i Flavored Mąlt Sugar 
Syrup.

PuriTan 
’s“1 Maltas 

“Highest Q.uaHty“

COMPANY
Telefonas Calumet 0645-1692

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nekėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savįm šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

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

ANT, NAUDOS. fe

AR ESATE MEGINE TEPALAS 

Severa s Esko 
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 60 centai

PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

^■■■■■■■HHHHHHHBKHHEHHHIsaia&ISKEl HH SEKI 53 HJ BE 21 ELI B13 S B Bl KH BH ■ H H HH^

: OEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JUSįJ PtUMBINGO IR:
: NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE ':

Taipgi kiti Reikalai ir 
' : ~ Pro vos Lietuvoje

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

į Taip-jau jeigu kas turį vędi- 
4 mui provų arba bylų Lietukus 

teismuose, teguj keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 

‘ * *' i * ' ■ ' Z v11 . X • I

dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekvienamę atsitikime paskiria- 
me bylas geriausioms savo daly- 

l ko žinovams.

SAPOMENTOL

' ■' • l * 1’ U
•

fe •• 1 •u
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le, kaipo vedus moteris, bet ne-

KORESPONDENCIJOS

Deiroit, Mieli
“Ateities” choras parodė savo 

gabumus “Pirmam Degtinda
ry”. Jaunimas nori prisidėti 
prie choro.

Gegužės 25 d. “Ateities“ cho
ras surengė labai puikų ir links
mų vakarų. Dabar Detroito vi
suomenė persitikrino, kad atei- 
tiečiai ne juokus krėtė garsin
dami tų graĄų ir puikų veikalų. 
Nors Lietuvių Bendrovės sve
tainė, kuri randasi 25-toj ir 
Dix, yra didelė, bet publika joj 
nesutilpo ir dalis turėjo grįžti 
namo, ne pamačius to “Pirmc 
Dektindario.“ Apie 5 vai. sale 
jau buvo pilna publikos. Rengi 
mo komisija pamatė, kad su to 
kiu žmonių plaukimu negaur 
galo. Kreipėsf prie menadžie 
riaus, kurs vienok pasakė: “Vy
rai, darykite kų norite, nei vie
tos neS sėdynių daugiau netib 
riu.“ Tuomet jau nustojo leidę 
publikų, nes stovinčių jau buvo 
visur pilna. e,

Nors centristai iš A. D. P. de
magogiškai bandė užkenkti tam 
vakarui, surengdami minėtoj 
dienoj išvažiavimų J į Palmei 
Park, net pas juos niekas neatė
jo, suvažiavo tik septyjii bro 
liai. Laukė, o masių nėra. Ban
dė šukurti ugnį, bet vienas sep 
tynių broilių pasakė, kad nieko 
daugiau nebusi ir visi atvažiavi 
į ateitiečių vakarų. Mat, jie ti
kėjosi,, kad šiam vakare bus aiŠ 
kinama, kaip buvusios LSS. ma 
šinos likosi užgriebtos centris 
tų, kurie dabar leidžia “Vilnį’ 
Chicagoj. Bet ateitiečiai nemai
šė dailės su juodais darbais. ’

Pasirodo, kad “Ateities“ cho 
ras vis labiau pradeda patar-1 
nauti ir kitoms svarbesniosioms 
organizacijoms. Taip ir reikia.

Susirinkus publikai, išeina J. 
J. Bimba, žmonės manė, kad jis 
pasakos apie centristus. Bet 
Bimba pradėjo aiškinti apie 
pirmų degtindarį ir prašė užsi
laikyti ramiai laike lošimo ir 
dainių. Vos Bimba išėjo, publika 
kad pradės švilpti, ploti, šaukti 
aut jo ir ant ”Laisves”, kuri 
nuolat ubagauna. Bylia su kun. 
Petkum, pasak žmonių, esanti 
tik proga pasišienauti. Gudriai 
garsina ir traukia iš darbininkų 
pinigus, žmonės buvo pamir
šę net lošimą. <

Pagaliau atsidarė uždanga. 
Prasidėjus lošimui publika tuo- • 
jau nurimo ir ėmė atydžiai klau 
sytis. Iš lošėjų pažymėtinas P. 
Varnas, kurs nemažai nuosta- 
bumį parodė skraidydamas po 
sceną. Balsą jis turi gana tvir
tų ir tuomi nustebino publiką. 
Palionis rolę atliko gerai. Jis 
kaip pradėjo dainuoti, tai savo 
balsu griaudino publiką, bet
dainuojant dueto su “Licipie-
riu“, žmonės juokėsi ir plojo. 
Varnienė prijuokino publikų. Ji 
turėjo ūkininko žmonos rolę. 
Apie artojų — Kudšių, tai jau 
nėra nei ko kalbėti. Jis nuo se
nai žinomas detroitiečiams kai
po gabus artistas. Ateitiečiai gi 
taip sutartinai dainavo, kad net 
patįi pragarą pagrąžino. Ten 
drąsiai galėtum .numiręs links
mintis per avižius, nejausdamas 
jokių kančių.

Publikai lošikas labai patiko, 
kų ji ir pareiškė rankų plojimu. 
Dabar “Ateities“ choras stovi 
pirmoj vietoj dailės žvilgsniu. 
Po lošimo, daugelis jaunimo pa
reiškė noro prisirašyti prie cho
ro ir drauge lavintis ir veikti. 
Jame dabar jau dalyvauja iki 
60 asmenų, o ateity reikia tikė
tis, jis dar padidės.

Ateitiečiai pastatymu “Pirmo 
Degtindario“ labai atsižymėjo. 
Tikiu, kad kiti korespondentai 
aprašys tų geriau už mane. To
kie rimti laikraščiai, kaip ! 
“Naujienos“,) “Keleivis” turėtų 
suteikti vietos panašioms ko
respondencijoms. Detroitiečihį 
veikimu atsižymi, todėl ir aukš
čiau minėti laikraščiai, greičiau 
pasiekia minias. “Laisvės” gi 
vieta yra už durų. — Adėte.

Baltimore, Md.
J. Vaičkaus Dramos Teatro 

vakaras.

toj, maža ir gana prasta. Musų 
patenkinta savo vyru, irgi la- gi didžiule Lietuvių Svetainė 

yra daugel kartų atsakomin- 
gesne visais atžvilgiais, ir mu
sų publika mėgsta į ją lanky
tis. Užtat artistai turėtų ge
riau apsižiūrėti, jei nori' ge
resnių davinių iš savo triūso.

Gegužės 27 dienų pas mus 
įvyko p. Vaičkaus I>ramos Te
atro vaidinimas. Vaidino net 
tris veikalėlius: “Piettro Caru- 
so“ — vieno veiksmo drama; 
“Apdraustoji Žmona“ — vie
no veiksmo komedija, ir “Su
simildamas“ irgi vieno veiks
mo komedija. Visuos trijuos 
veikaluos lošė tik keturi asme
nys, būtent, pats dramos tėvas 
(taip jis save vadina) p. J. 
Vaičkus, artistas J. Dekinis, 
p-ia P. Skrebutūnienė-Tendziu- 
lylė ir p-lė T. Baseckaitė, Vaič
kaus Dramos S'tudijos mokinė.

J. Vaičkus žmogui jau ne 
jaunas, regis kad bus viršaus 
40 metų ir iš jo lošimo mato
ma, kad yra pilnai patyręs ar
tistas. Jis šalę savo žinojimo | 
turi ir didelį talentų lošimui,] 
taip kad jo visa mimika, visa! 
gestikuliacija yra pilniausiai 
pritaikinta .prie išreiškimo vei-| 
kalo idėjų. P-ia Skributeinienė-Į 
Tendziulytė yra da jauna mo-| 
teris (bet kadangi apie mote-1 
rų metus yra nemandagu kai-Į 
bet, aš nespėsiu jos metų). Ji, 
Jošdama pas mus net tris skir-| 
tingas roles, pilniausia parodė! 
savo artistiškus gabumus. Los-1 
dama dramoj jaunų jsimylėju-| 
šia nuskriaustų mergelę, rodė! 
kuo didžiausių savo sielos su-1 
judinimų kad net kiekvienam I 
klausančiam reikėjo susilaiky- Į 
ii, kad nerydėtų ašaros. Lošda-1 
ma piktos senmergės rolę, ji I 
parodė visų moteries ištižimų I 
meilumų ir linksmumų, kad už-1 
kariavus vyrų. Trečiam veika- randasi visai

bai žymiai vaidino. Tik anglų 
scenoj galima matyti tokį pui
kų vaidinimą. Bet vienas da
lykėlis temitinas, tai — kalbos 
akcentas. Girdėjosi kokis tai 
rusiškumas, bet tai menknie
kis ir tas artistes neužgauna.

J. Dekinis yra gana jaunas 
artistas, gal būt kokių 24 hie-, 
tų. Jo talentas yra labai išvys
tytas ir jis ne kiek neatsiliko 
vaidinime nuo savo dramos tė- 
vo-Vaičkaus.

P-lė T. Baseckaitė, kaipo mo
kinė, turėjo gana trumpas ro
les, bet jau ir tose trumpose ro
lėse sugebėjo gyvai vaizduoti 
savo uždavinius, taip kad ma
tėsi pas ją tikras artistišku
mas. (Matomai ji yra pasirengus i 
pasivyti sa<vo mokytojus. Tai

Įtiek, trumpai suglaudus, gali- 
|ma išsireikšti apie musų sve
čius artistus ir jų vaidinimų.

j Dabar da Meka pakalbėti 
| apie pačius vakaro įspūdžius. 
Publikos buvo visai mažai, tik 
apie kokis šimtas. Jos užsilai
kymas nevisai tikęs, nes lošiant 
dramų, kur nėra jokių juokų, 
bet šiurpas ir gailestis, dauge
lis juokėsi, luom parodydami, 
kad jie neturi supratimo apie 
vaidinamų veikalų. Nežiūrint 

i'td, bendras įspūdis buvo kuo
pti ikiausias, ir artistus publika 
vaišino dideliais aplodismentais. 
Man teko iš daugelio girdėti 
pareiškimai, kad jie pirmu kart 
matę taip puikiai suloštus lie
tuviškus veikalus. Jie sako, 
kad jei loštų ir kas nedėlių, tai 
jie eitų ir klausytų. Šitas duo
da suprasti, kad p. Vaičkus le
dų pralaužė, dabar tik reikia 
jam daugiau darbo ir energi
jos, o aš manau, kad kitų kar
tų publikos nebus stoka.

Prie progos reilįa primigti 
r tų paklaidą, — pasamdymų 

Šv. Alfonso svetainės, kuri 
neparankioj vie-

Milwaukee, Wis.
Karo baisenybių liudininkai

čia yra pastatytas nesenai 
ligonbutis buvusiems ’ karei
viams, kurie serga džiova arba 
tuberkųliozu. Daug yra gerų 
sanitarinių įstatymų, bet užtat 
nemažai esama ir ligonių.

Dažnai pamanai — kiek tas 
baisus ir nelaimingas karas pra
rijo nekaltų ir sveikų jaunų vy
rų! Bet tai dar neužtenka. Ir 
šiandien nebeskinami musų jau
nuoliai, kurie ne visai buvo nu
skinti karo meitu. O, broliai, lai
kas jau mums susiprasti ir pa
stoti kelią tai baisiai giltinei, 
einančiaj su švino ir durnų dal
ge. Laikas ištraukti iš jos ran
kų dalgę ir įsteigti'-taiką įr' 
meilę žmonijoj.

— Povilas Noreika.

I Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos pųttais.

American Line
White Star Line

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgcnland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chloro, III.

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

OptoDMtrUt 
T«). BoaltvaH «48f 
4M» B. Aahlanl Av« 
Kiuni/M 47-toa c*t.

S-ro« Iah«ba

Tel pivd. 8188
M. Woitlpwidl 

BANIS
ĄKUMGRKA

Puriu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatiškų prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Sonth 
Halsted St.

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 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD 

100 No. La Šalie St.

Gėrėkis Paln-ExpellerioTrynlinu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir' pečiam 
suteik palengvinimu !

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

ISvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Expelleria palaiko 
Sveikus žmones geroje padėtyje!

85c. ir 70c. už bonka aptickose.
..F-AD- Richter & co.104-114 So. 4th St., BrookJyn, N. Y.

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefl'* mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, iribterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

RCOULAR MEMBER CHICAGO CLEARtNtf HOUSE ASSOCIATION

Peoples StockYuids State Bank
Capital $1,000,000.00

R. J. SCHLESINGER,
H. C.LAYCOCK, 
FRANK J.KOHN, 
LEON DRWENSKI, 
JOSEPH C.VLASAK,

Gerbiamas

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaite 

Dresių siuvėjų gerybe 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANELE KAUSHILLAS
Gydau be vais
tų ir be opera-

3250 So.

cijų, visokias li
gas vyrų, mo
terų ir vaikų. 
Kurie sergate 
kreipkitės o ra
si t e pagelbą. 
Patarimas do
vanai. Valandos 
1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951

Halsted St.

Chmn.otBoaro
Prcsioent 

v.cc-Prcsiocnt 
Vicc-Prcsiobnt 
VlCE-PRtSIOCNT

*7TM AVENUE

E. NYLIN, 
JOHN or 
C. R. VVEBSTER,
F. B.ROBINSON, 
JOS. HEMZACEK,

SurplusS 250,000.00

Vice-Pres. C TrustOfticer
'ICE-PRESIDENT

Cashier
Asst.Cashier
Asst. Cashier

Gegužio 27, 1924
Drauge:— 

1 1 Užkvietlmą į apvaikščiojimą gimimo sukaktuvių nuo 
draugo kiekvienas nori gauti, ar ne? Aš esu užtikrintas, 
kad jus priimsite ŠĮ mano užkvietimą — šis laiškas ir yra, 
užkvietimas kad jus atsilankytumet į šio banko gimimo su
kaktuves ir 20 metų Apvaikščiojimą, nuo birželio 2 iki 7 d. '

Nuo panedėlio, 
9 vai. vakaro, 
"PEOPLES BANKOJE” . Čia bus labai gražios dekoracijos, graži 
paroda, dovanos “open house'’, jus žinote kas tas yra. 
Kiekvienas bankos kostumeris ir kiekvienas žmogus nuo 
Southwest Side yra kviečiamas atsilankyti.

Kodėl mes rengiame apvaikščiojimą? Mat, mes turime 
daug smagumo ir užtat rengiame tą šaunų apvaikščioj imą. 
Jei jus turėtumėt mažą banką ir užaugtumėt į didžiausią 
banką West Sidėje, tai ir jįs rengtumėt apvaikščiojimą. 
Mes turėjome daug malonių dalykų praeity ir nuo to laiko 
jau praėjo 20 metų, mes norime prisimiriti tas visas link
smybės šiame apvaikščiojime. Ar jus ateisite ir atsiveslte 
savo draugus?

9 vąl. ryto' iki sekamos subatos 
bus visą savaitę apvaikščiojimas

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos j
9 iki 12. 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

A. L DAVIDOMIS, M. D.
4643 8o. Hidalgui Avė.

Tel. Kenweod 5107
Valandom: nue * Ud 11 vii. ryto; 

nuo 5:80 Ud 7:86 vakare.
....................................  ~ i »■>

Su pagarba

Garsinkitės Naujienose

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westetn Avė.
Tel. Lafayette 4146

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118,

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

......................................... ' i .... ................... i i i

Atidarykite taupymų sąskaitą laike apvaikščiojimo savaites

1904 '
Dvidešimts metų pasisekimo
South Sides didžiausio Banko• * r v .

, , j ■' L j -■* •• j

jfĮSrUR. HERZMAH“^^
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo stalgias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ,

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 V.
18th St., netoli Morgan St

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

f Dienomis: Canal 
TetafoM,‘ į DrexriNOT^

( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

. .......... ......... ................. . , , n,<

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

r" ....................................... <
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 1Q Ud 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedeliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

b ■■..............   ' J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tai. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

17CT W. 47tk Si.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo •
Ud 8 vai. vak. Nediliomis nuo *8 

iki 2 vai. po pietų.
‘ * 1 t* x -

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas • 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

Dr. Benedict Aroa
Ofisas 8804 S. Kedzie Are. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 rak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos Ud 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKBIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų lipų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Rąy Spinduliai

0fisa8 1800 S'. Ashland Ave^ a it 
viršaus Ashland State Bank”’

Telefonas Canal 6464

Valandos 2:80 iki 5 k 8 Ud 10.
NedSlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė. 
I

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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Viso pasaulio akys dabar 
yra atkreiptos į Vokietiją ir 
Franciją. Tik ką susirinko 

‘jų parlamentai ir pirmuti
nis šių darbas yra sudaryti 
valdžias. Europos ateitis žy
miam laipsnyje priklausys 
nuo to, kokios jos bus, arba 
kaip sako “Manchester 
Guardian”, — “j kokio vo- 
kiečių daktaro ir franeuzų 
daktaro rankas bus atiduo
tas Europos gydymas”.

Girdėt, kad vokiečių “dak
taru” ketina būti senasis 
Marx’o kabinetas, kuris su
sideda iš trijų vidurinių par
tijų — demokratų, katalikiš
ko Centro ir liaudies parti
jos. Reparacijų klausime jį 
rems ir socialdemokratai.

Vokietijos nacionalistai, 
reiškia, negavo įeiti į vald
žią. Tai yra geras ženklas. 
Vidurinės vokiečių partijos, 
matyt, yra pasiryžusios kad 
ir da taip prieiti prie susi
tarimo su Francija. Kartu 
su socialdemokratais jos tu
rės reięhstage apie 35 balsų 
daugumą prieš nacionalis
tus, komunistus ir kitus at
žagareivius.

Prie šitokios padėties so
cialdemokratai loš šiame 
reichstage svarbesnę rolę, 
negu pereitame, nežiūrint 
to, kad jų frakcija dabar 
yra daug mažesnė (tiktai 
100 vietoje 171). Be social
demokratų paramos Marx’o 
kabinetas butų urnai nuver
stas. .

Francijoje valdžios klau
simas dar neišspręstas ir ga
limas' daiktas, kad krizis 
dar prasitęs kurį laiką — 
kol nerezignuos prezidentas 
Millerand’as. Rezignuoti gi 
jam, rodos, teks būtinai, ka
dangi to reikalauja visos kai
riosios partijos, kurios'su
daro daugumą ir atstovų 
bute ir senate. Senatas pri
ėmė rezoliuciją, smerkian
čią Millerand’ą, kas buvo be
veik nesitikėta.

Socialistai Francijos par
lamente loš tokią pat svar
bią, jeigu ne svarbesnę ro
lę, kaip socialdemokratai Vo
kietijos reichstage. Busirno-

nwr.<

ji radikalinė valdžia negalės 
apseiti be socialistų para
mos, jeigu ji norės vesti to
kią politiką, kokios reikalau
ja Francijos liaudis. '

Ginčą dėl dalyvavimo val
džioje Francijos socialistai 
jau išsprendė. Jų suvažiavi
mas dviejų trečdalių balsų 
dauguma nutarė valdžioje 
nedalyvauti, bet vienu balsu 
nutarė remti valdžią, jeigu 
ji eis prie taikos tarptauti
nėje politikoje V vykins 
griežtas reformas (ypač fi
nansų srityje) vidaus poli
tikoje. Po šitų nutarimų be
veik nepalieka abejonės, kad 
sekantis Francijos premje
ras bus radikalų vadas ‘Her- 
ript.

Pagal savo išvaizdą ta 
valdžia bus grynai buržua
zinė, bet savo esme ji bus 
koalicinė. Socialistai, riors 
tiesiog ir neįeis į koaliciją, 
bet, išanksto pasižadėdami 
remti valdžią, dalinai ims 
atsakomybę už jos darbus.

Mes kartą šioje vietoje 
gana plačiai rašėme.apie to
kios rųšies bendradarbiavi
mą politikoje. Tai yra, kaip 
mes sakėme, “paslėpta koa-

Atvira koalicija yra daly
vavimas įvairių partijų val
džioje. Šitokios rųšies ko
aliciją socialistai yra prak
tikavę ne kartą, — ypač ka
ro laiku ir tuoj po karo. Ka- 

ro laiku valdžioje kartu su 
buržuazinėmis partijomis 
dalyvavo Francijos ir Bel
gijos socialistai ir Anglijos 
clarbiečiai* Po Rusijos re
voliucijos buvo susidariusi 
koalicinė valdžia ir Rusijo
je. Vėliaus koalicines val
džias mes matėme Vokieti
joje ir Austrijoje.- ;

Bet dabar pradeda įeiti į 
madą “paslėptos koalicijos” 
forma. Kai kur susidaro 
grynai socialistinė valdžia, 
kurią remia liberalinė bur
žuazija — taip buvo Švedi
joje, o šiandie yra Anglijoje 
ir Danijoje; kitur susidaro 
liberalinės buržuazijos val
džia, kurią remia socialistai 
— kaip dabar yra Vokieti
joje ir ketina būt Franęijoje.

Taigi išrodo, kad šiandie 
mes gyvename koalicinių 
valdžių gadynėje.

Socialistai natūraliu budu 
yra palinkę žiūrėti į koalici
ją su nepasitikėjimu. Gi
nant darbininkų klasės rei
kalus Jiems yra nemalonu 
veikti bendrai valdžioje sw 
priešingų klasių atstovais. 
Bet ką daryti tokiose situa
cijose, kaip dabar kad yra, 
pav. Francijoje?

Socialistai tenai vieni val
dyt kraštą dar negali,' ka
dangi jie turi mažiaus kaip 
ketvirtą dalį baląų parla
mente. Antra vertus te- 
čiaus, socialistai' negali leis
ti, kad valdžią paimtų į sa
vo rankas atžagareiviai- 
nacidnalistai, kuriuos liau
dis atmetė rinkimuose. O 
atžagareiviai pasiimtų val
džią, jei ne visą, tai bent per 
pusę su liberalais, jeigu so
cialistai laikytųsi visai nuo
šaliai, kadangi liberalai ne
turi daugumos.

Socfalistams laikantis 
nuošaliai, vadinasi, išeitų 
taip, kad poincarizmas, kurį 
Francijos žmonės atmetė,

vėl sugrįžtų į valdžią. Ką gi 
tuomet tie žmonės pasaky
tų? Jie apkaltintų socialis
tus. Sakytų: “Mes balsa- 
vęme už juos, tikėdamiesi, 
kad jie padės nulaužti ragus 
atžagareiviams, o jie mus 
apgavo r

Kuomet susidaro šitokios 
situacijos, kaip dabar Fran
cijoje, tai socialistams no- 
roms ar nenoroms tenka 
remti pažangiąją buržuazi
ją. Jie remia ją tuo tikslu, 
kad susilpninus atžagarei
vius.

Priešintis tokiai taktikai 
gali tiktai tas, kuris mano, 
kad atžagareiviai yra geres
ni, negu progresistai. To
kių žmonių beje, yra ir jie 
skelbia garsųjį obalsį: “juo 
blogiau, tuo geriau.” Bet 
socialistai į tą obalsį netiki,

Priešintis tam, kad libera
lai butų remiami prieš atža
gareivius, gali taip pat ir 
tas, kuris mano, kad tarpe 
atžagareiviškųjų ir progre- 
syviškųjų elementų buržua
zijoje nesą jokio skirtumo, 
t. y. kad visa buržuazija su
sidedanti iš “reakcinės ma
sės”. Šitokios nuomonės, 
pavyzdžiui, laikosi Franci
jos ir kitų šalių komunistai.

sionizmą ir
— ‘związ-

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Francijos komunistai 
nutarė reikalaut, kartu su 
kairiųjų partijų bloku, kad 
M illeratul’as atsistatydintų 
iš prezidento vietos. Bet 

prie to jie padarė tokią pas
tabą: “Mes, komunistai, ne
manome, kad kairysis blo
kas butų geresnis už imperi
alistų nacionalistų bloką.” 
(Žiur. “Laisvės” 132 num.).

Nėkiek negeresnis? Va
dinasi, tas faktas, kad naci
onalistinė Poincarės gauja 
tapo sumušta, neturi jokios 
reikšmės! Bet ko tūomet 
Maskva džiaugiasi, išgirdu
si apie radikalų laimėjimą 
Francijoje?

Komunistų nuomone, visi 
yra niekšai, bjaurybės ir 
svolačiai, — išskiriant ko
munistus. Tą 
diena iš dienos, 
neliudija, kad 
daug proto.

jie skelbia 
bet tai visai 
jie turėtų

Apžvalga 
k • —

SUGAUTA BEMELUOJANT, 
IR VĖL MELUOJA

Anądieh Brooklyno “Vieny
bė” paraše, kad-SLA. seimias tu
rįs pagaminti priedą prie Susi
vienijimo konstitucijos, drau
džiantį priimti į tą organizaciją 
“lietuvybės priešus”.

Mes nurodėme, kad toks pa
siūlymas neišlaiko kritikos, ka
dangi, viena, komunistai, prieš 
kuriuos norima atkreipti tokį 
priedą, visuomet mokėtų apeiti 
jį; juk jau ir šiandie komunis
tai giriasi, kad jie esu didesni 
Lietuvos patriotai už visas ki
tas sroves. Antra, toks prie
das butų visai neaiškus, kadan
gi “lietuvybė” turi Įvairias 
prasmes.

Ažuot pamėginus sukritikuo
ti bent vieną šitų fiiusų argu
mentų, “Vienybė” išpleškino pu
sės pėdos pločio špaltą apie tai, 
kad “socialistai 
draskyti SLA/’ 
girdi, užtaria
“Naujienos” nenori, ‘ kad Susi
vienijimas butų lietuviška or
ganizacija; “Naujienos” laukia, 
kad Lietuvon sugrįžtų rusų val
džia; socialistai taikosi prie 
SLA. iždo.

Tik negramotni tamsuoliai

taip pat nori 
“Naujienos”, 
komunistus;

“revolverius”, ji dabar stengiasi 
atkeršyti “Naujienoms” ir pra
simano, kad jos norinčios dras
kyti Susivienijimą ir apleisti 
Lietuvą rusais. Jai tur-but 
rodosi, kad juo ji daugiaus me
luos, tuo ji išrodys 'teisingesnė.

gali rašyti Šitokias kvailas in
sinuacijas apie “Naujienas” ir 
lietuvius socialistus. Į priekaiš
tus, '' kad mes nėva užtariame 
komunistus arba geidžiame Lie
tuvai rusų valdžios, neapsimo
ka nė atsakinėti. Paaiškinsime 
tiktai dar keletu žodžių tą gar
siąją “lietuvybę”, su kuria 
Brooklyno tautininkų laikraš
tis šokinėja, kaip katė su pūsle.

Neva polemizuodama^ su 
“Naujienomis” jisai sako:

“Svetimtaučiai,, kad ir Lie
tuvoje gimę, nesiperšą į SLA., 
nes jie turi savo organizaci
jas: žydai turi 
‘bundus’, lenkai 
kus’, vokiečiai — ‘ųerteinus’, 
rusai —‘sojuzus’. Jeigu kuris 
lietuvis bando į jų organiza
cijas įstoti, tai jis turi tai
kintis prie jų įstatų, priim
ti jų kalbą, remti jų tautiš
kus reikalus. Kodėl gi kito
niškai turi būti prie SLA.?” 

1 v'„ * -
Bet kas sakė, kad turi būti 

kitoniškai? “Naujienos” to ne
sakė. Joks socialistas to nesa
kė. Net komunistai niekuomet 
nėra to sakę. Toks klausimas 
iš viso niekuomet nebuvo kelia- ’ • 1 J Į | *
mas. Kiek mes žinome, dar 
nebuvo nė vieno tokio atsitiki
mo, kad žydas, lenkas, rusas 
arba vokietis butų mėginęs j- 
stoti į SLA. Susivienijimas vi
są laiką buvo ir tebėra vien 
tiktai lietuvių organizacija, ir 
iki šiol dar niekam nė į galvą 
neatėjo reikalauti, kad tuo at
žvilgiu jame butų daromos ko
kios nors atmainos.

Tai kam gi “Vienybė”. tau
zija apie tai? Kam ji monija 
žmonėms akis, keldama ginčą 
dėl tokių dalykų, dėl kurių nie
kas nesiginčija?

Kuomet ji siūlė užkirsti ke- 
lisj. komunistėms į SLA., pri
imant priedą prie konstitucijos 
apie “lietuvybės priešus”, ji 
turėjo omenėje ne ką kitą, kaip 
tiktai komunistų nusistatymą 
Lietuvos klausimais. Tuo priedu 
ji manė pataikysianti j komu
nistų “internacionalizmą”.

Taigi, tiktai apie nusistaty
mą Lietuvos klausimais čia ir 
reikia kalbėti, diskusuojant to
kį sumanymą.

Prieš komunistų nusistaty
mą “Vienybė” stato /“lietuvy
bę”. Mes jau parodėme, f kad 
tai yra nesąmonė, kadangi įvai
rių pažvalgų žmonės gali labai 
įvairiai suprasti tą idėją. Vie
nas gali sakyti, kad “lietuvy
bės” principas reikalauja nelie
tuviškų iškabų murzinimo Lie
tuvos miestuose; o kitas manys, 
kad toks darbas yra ne “lietu
vybė”, bet tiktai chuliganiz
mas. Vienas “lietuvybės” var
du stos už tai, kad Lietuvoje 
butų suvaržytos tautinių ma
žumų teisės; o kitas atras, kad 
toks “lietuvybės” supratimas 
prieštarauja pamatiniems de
mokratijos principams. Vienas 

(dėl “(lietuvybės” priešinsis Klai
pėdos krašto autonomijai; o ki
tas įrodinės, kad Klaipėdos au
tonomijos neigimas yra nusidė
jimas prieš Lietuvą... Na, ir su
paisyk dabar, kuri tų nuomo
nių apie “lietuvybę” yra teisin
gesnė !

• Jeigu “Vienybė” žino tokį re
ceptą, kurio pagelba galima pa
daryti taip, kad nuomonių skir
tumų šituo klausimu nebūtų, tai 
kodėl ji jo neparodo? Bet kal
bėt apie žydus, lenkus, rusus ir 
vokiečius, kuriuos buk tai kas 
perša į SLA., yra humbugas.

Pagalios, dar kitas dalykas.. 
Aną. kartą ji rase, kad kokiose 
ten SLA. kuopose delegatai, 
kurie buvo išrinkti į seimą, ta
po aprūpinti revolveriais, idant 
jie galėtų “buržujams kraują 
lieti”. Delėi tokio jos parašy
mo, mes pasakėme, kad “Vie
nybė”, turi parodyti faktus, 
kuriais ji remia šitokį skaudų 
apkaltinimą Susivienijimui; o 
jeigu ji faktų neturi ir drįsta 
taip rašyti, tai ji yra šlykščiau
sią liežuvninkė ir intrigantė.

Kodėl “Vienybė” dabar tyli 
apie, tuos “revolverius”? Kur 
josios faktai?

Jos tylėjimas bus palaikytas 
prisipažinimu, kad ji melavo.

Matoma, dėlto, kad mes ją' 
sugavome bemeluojant apie dėtį ir perspektyvas ateity. Da-

bendras Frontas — ko
munistai, REPUBLIKONAI 

IR DEMOKRATAI

Visur, kur tiktai komunis
tams pasiseka įsiskverbti į vie
ną, kitą draugiją, jie tveria 
“draugijų sąryšius”, kuriuos 
paskui, žinoma panaudoja savo 
bolševikiškai propagandai' ir 
dolerių žvejojimui.

Vienas toks “draugijų sąry
šis” gyvuoja ir Naugatuck’e, 
Conn. šių metų gegužės 4 d. 
jisai parengė prakalbas Gegu
žinės šventės pažymėjimui, štai 
kaip jas aprašo '“Laisvės” ko
respondentas (123-iarą num.):

“Kalbėjo drg. K. Petrikie- 
nė iš Brooklyn, N. Y. Sugrie- 
žus orkestrai porą maršų, 
kalbėtoja aiškino reikšmę 
tarptautinės darbininkų šven- 

) tės Pirmos Gegužės.
“Pabaigus drg. Petrikienęi 

prakalbą, kalbėjo miesto val- 
dybon kandidatai nuo repub- 
likonų ir denuokratų, vieni ki
tus peikdami, o save girdami.

“Paskui drg. K. Petrikiene 
skaitė paskaitą apie gimdymo 
kontrolę. Paskaita publikai 
labai patiko.

Kunigas _ .

Pabaltės kraštų susiartinimas
Rytoj Kaune prasidės Pabal

tės kraštų —Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija. šitoji 
konferencija turi labai didelės 
reikšmės Lietuvai ir visoms 
Pabaltės valstybėms. Lietuvai 
ji įdomi tuom, kad užsimezgus 
santykiams su įvardintais kraš
tais, bus galop išvengta tos po
litinės izoliacijos, kurią turėjo
me iki šiol. Antra vertus, kon
ferencija reiškia gan didelį 
smūgį lenkams, kurie dėjo be
galo daug jėgų tai Lietuvos' izo
liacijai palaikyti ir sustiprinti 
visuose Pabaltės kraštuose, šių 
dienų įvykiai yra šitoms lenkų 
pastangoms sudjarę daug smū
gių. Vienas jų tai lankimasi 
Kaune gegužės 15—1$ dieną 
Latvijos, Estijos, Suomijos ka
rininkų delegacijų. Be to, kon
ferencija, matomai, duos šiokių 
tokių teigiamų rezultatų ir su
teiks ekonomines naudos JLafb- 
viams ir Estams.

Mums Lietuvos ir įvardintųjų 
kraštų socialdemokratams ’ tų 
valdžios atstovų pasitarimų ne
tenka bijotis, nes mes savo pa
sitarimuose seniai esame nusi
statę už tai, kad minėtieji kraš
tai sueitų į artimiausius ryšius. 
Dar 1919 m.‘rugsėjo mėn. Ry
goje įvyko Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Suomijos Soc. dem. 
partijų atstovų konferencija, 
kuri nustatė bendruosius šitų 
kraštų užsienių, ginimosi, ūkio 
ir jantykių su kitais kraštais 
politikos dėsnius. Už metų į- 
vyko antroji tų partijų konfe
rencija Taline (Revely), ir tre
čioji Rygoje 1921 metais, ku
rios soc. Jiem, nusistatymą pa
gilino ir praplėtė. Be šito Lie
tuvos soc. dem. Steigiamajame 
Seirr\e savo frakcijos deklaraci
joje yra pareiškę, kad jie rei
kalauja artimų ryšių tarp Pa- 
baltės valstybių ir savo politikos 
pagrinde statys susiartinimą su 
Skandinavija, t. y. su * Danija, 
Švedija ir Norvegija. Tokiu 
budu, anot soc. dem., turėtų su
sidaryti sąjunga visų tų kraštų, 
kurie apsupa Baltijos jurą.

Kauno konferencijoje žada
ma svarstyti šitie klausimai: 
a) apsigynimo, b) bendrosios tų 
kraštų politikos, c) ekonominiai 
ir d) tranzito; klausimai. Kon
ferencijos dięnotvai’kė taip su
daryta, kad visi minėtieji klau
simai bus nagrinėjami iš pama
tų, atsižvelgiant į praeities tų 
kraštų nuotikius, esamąja pa-

“Po paskaitai buvo Vagina
mi prisirašyti prie ALDLD. 
kuopos; prisirašė du. Viskas 
pavyko puikiai.”
Ir taip, komunistai apvaikš

čiojo tarptautinę darbininkų 
šventę kartu su republikonais 
ir demokratais! Ir “viskas pavy
ko puikiai.”

Tam pačiam “Laisvės” nu
meryje, ‘krisluose”, rašo še- 
nenga (Dėdelė-Pruseika-Vaba- 
las) apie, Gegužinės šventės 
apvajikščiojimą Cambridge’e, 
Mass.

Tenai buvo visai kag kita. To 
miesto komunistai rengė pra
kalbas bendrai su socialistų 
kuopa. Bet už tai ve ką Šeren- 
ga gieda apie tai:

“/..Tai didžiausia klaida. Su 
keleiviniais iškąriotais jokio 
bendro darbo ‘ negali būti. 
Bendras frontas su jais yra 
migdymas darbininkų, yra 
bovinimas žmonių”.

Ko dAugiaus bereikia? Socia
listai yra “iskarijotai”, su ku
riais net Gegužinės šventės ap- 
vaikščiojimas yra “didžiausia 
klaida”. Kita rokunda apvaikš- 
čiot Gegužinę Šventę išvien su 
republikonų ir demokratų poli- 
tikeiriais: tuomet viskas yra la
bai “puikiai”. - *

Vienok kai kurie žmonės dar 
vis netiki, kad komunistai1 yra 
kapitalizmo klapčiukai, sėjantys 
demoralizaciją darbininkų eilė” 
se!

lis klausimų beabejo bus teigia
mai išrišta, kitais gal tik pasi- 
aiškinta. ir parinkta medžiagos 
ateičiai. >

Reikia tikėtis, kad bus aptar
ta muitų klapsimai, pasinaikins 

į vizos, užsienių pasai tų kraštų 
piliečiams, bus susikalbėta dėl 
tranzito prekių geležinkeliais ir 
1.1. Išrišus ekonominio pobū
džio klausimus, paaiškės bend
rosios tų kraštų politikos reika
lai.

Tenka pažymėti tai, kad Lie
tuvos kademai gan šaltai suti
ko šitą Galvanausko šaukiamą 
konferenciją. Jiems arba neku- 
rie klausimai neaiškus, arba 
tiek aiškus kiek jie turi galvoje 
kitą kurią nors Lietuvos užsie
nių politikos kryptį. Tenka 
spėti, kad jų širdžių gilumoje 
yiia vilties susitarti su lenkais, 
kurie musų klerikalų, širdžiai 
kur kas artįmpsni nei kokie lat
viai su estais. Tenka pažymė
ti dar ir tai, • kad Rusų, komu
nistams šitoji konferencija ar
ba, geriau pasakius, Pabaltės 
Kraštų susitarimas taip gi yra 
labai nemalonus. Rusai, žino
ma, nenori, kad tie kraštai vys
tytųsi ir tvarkytųsi, nes pas ru
sus yra didelio noro pabaigti 
su Pabalte tuo pačiu receptu, 
kaip savo laiku buvo užbaigtos 
sąskaitos su demokratinga Gru
zija. Vokiečiai, savaimi su< 
prantame, seka tos pačios rusų 
politikos, tik, žinoma, savotiš
kais motyvais tą daro.

Taigi Pabaltės kraštų konfe
rencijos priešvakary galima tik 
vieną pažymėti, kad jų susiarti- 
nimUi yra gan daug priešininkų, 
kurių rasis kiekviename tų 
kraštų ir jų artimesniųjų kai
mynų tarpe. Visi tie, kuriems 
nerupi užgrobimo politika, ku
riems priešingai rupi vien tik 
tų kraštų susiartinimas, kad ap
sigynus nuo priešininkų, kad 
atgaivinus sugriautąjį ūkį, at
stačius tų kraštų kultūra ir t.t., 
visi tie mano, kad susiartinimas 
yra būtinai reikalingas. Kaip 
seksis pirmieji to susiartinimo 
žinksniai parodys artimiausios 
dienos.

18-V-24 m.

BROKERIŲ TARNAUTOJAS 
PASIŠALINO SU $43,000

3.NEW YORK, birž 
Minsch, ’ Monell & Co. broke
rių firma « pranešė policijai, 
kad kažin kur žuvęs firmos 
.tarnautojas, o kartu su juo žu
vę ir $43,000.

Ketvirtadienis, Birž. 5, 1924

Įvairenybės
GĖDULA DEL KATINO

Anglų miestelyje Lincoln ke
letą savaičių atgal, einant vieti
nės valdžios parėdymu, vienai 
minutei užgeso visi elektros ži
buriai. Tai buvo bendras visam 
miesteliui gėdulos pareiškimas 
dėl žuvusio katino, tiesiogines 
pareigas jam einant!....

Lincolno miestelyje, mat pri
viso be galo daug pelių. Ne gana 
to, kad nuo jų teko nukentėti 
gyventojams, kurie visu greitu
mu paskelbė šiems keturkojams 
mirtiųą karą, bet kas blogiau 
nuo jų teko nemaža skriaudos 
susilaukti net ir įstaigoms.

Taip, miesto elektro stočiai te
ko daug nuo įdukusių pelių ata
kų nukentėti. Pastarosioms labai 
patiko griaužti elektros vėlas, 
kurios, kaip žinoma, yra apipin
tos tam tikra medžiaga. Del tos 
priežasties stotyje Įvyko net ke
li gaisrai.

Kuomet visos priemonės pe
lėms naikinti nesėkmingai pa
naudotos, liko vienintelė ir kaip 
pasirodė pripažinti geriausia — 
katino nagai. Anksčiau katinas 
pagalbon nebuvo kviestas, nes 
manyta, kad jis tarp elektros 
vielų negalės nieko paveikti, o 
tik statys savo gyvybę į pavojų. 
Elektros stoties vyriausybei ne
beliko kitos išeities kaip apsirū
pinti geru katinėliu. Ilgai ieško
ti tokio geradėjo neteko. Kati
nas pasitaikė be galo narsus bei 
atkaklus.

Prie vienos kitos savaitėsLcl- 
ektros stotyje buvo vėl ramu, 
kaip prieš pelių atsiradimą.

Tačiau nesenai nai’ttianj kati
nui teko užbaigti karjerą stai
gia mirtimi. Mat, jisai, sąžinin
gai eidamas katino pareigas, pa
stebėjo vieną priešininką, kuris 
labai uoliai darbavosi vielų tin
kle. Katinas leidosi atakon, bet 
Įšokęš Į elektros vielų tinklą, da- 
silietė sujungimo, kur ir žuvo 
trenktas 600 voltų jėgos elektros 
srove.

Del tos priežasties, dėkingo 
miesto administraciją nusprendė 
trumpa manifestacija -- gedulą 
pagerbti “pareigų auką” — ka
tiną, žuvusį kovoje už elektros 
stoties labą.

Gražus pavyzdys kaip svetur 
įvertinami net keturkojų dar
bai !..., I. V—nas.

AR TOLI NUO MUSŲ ŠIAU
RĖS ŽVAIGŽDĖ?

visom planetom

musų toji žvaigž- 
astronomijos ma-

šiaurės arba poliaus žvaigžde 
yra žinoma tur būt visiems gy
ventojams, kuriems teka apsi
spręsti šiaurės kraštuose. Net 
tie, kurie neturi jokio supratimo 
apie astronomijos mokslą, visuo
met įstengs pirštu parodyti šiau
rės žvaigždę dangaus skliaute.

Kalbamoji žvaigždė mokslinin
kų laikoma tariamuoju saulės 
sistemos ašigaliu ; apie tą ašį su
kasi saule su 
(žemėm) r

Ar toli nuo 
dė? Naujausi ______
tavimai rodo, kad jos tolumas 
nuo žemės lygus 200 - šviesos 
metų arba, kitaip sakant, 1,200 
trilijonų anglų mylių.

Ką ištikrųjų šie skaitmens 
reiškia? Nagi tai, kad žvaigždė, 
kuri esti nuo musų 200 šviesos 
metų tolyje, gali būt pas mus 
regima tik po 200 šimtų metųI 
Tiek laiko šviesos spindulys tu
ri skristi, iki dasiiria musų že
mės. Žinoma, kaip jisai pasiekia 
žemę, tai nuo to laiko žvaigždė 
bus nuolatos matoma iki' neuž
ges. Reiškia, jeigu, šiaurės žvai
gždė užgestų, tai mes tai paste- 
bėtumėm tik po 200 metų. O 
šviesos greitumas, kokiu jis 
skrenda pirmyn, siekia 186,000 
mylių’per vieną sekundę!

Taip toli> nuo musų randasi 
šiaurės žvaigždė.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1789 So.

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

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

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI: <

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
VVestcrn Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. KemčŽa, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. TverijonasI

Kunigy algy klausimas 
Lietuvos seime

(Pirma kalba drg. K. Bielinio) 
Šiandien ėjo diskusijos la

bai svarbiu gelžkelių statybos 
finansavimo klausimu, už pus
valandžio mes gauname etatus, 
kurie Lietuvos Respublikai 
kainuoja 1 milioną litų. Tur
būt visi girdėjote, kas buvo pa
siūlyta 2-ju skaitymu ir kaip 
iš karto dviem skaitymais ta
po priimti dvasiškijos etatai. 
Taigi šitie ętatai eina dabar 
3-ju skaityrtni ir, kaip sakiau, 
kainuoja milionų litų. Jeigu tie 
etatai nebūtų priimti ir dva
siškijai tų pinigų nemokėtų, tai 
laike 10 metų jus turėtumėt 
gelžkelį iš Amalių iki Telšių. 
Tai butų padarytas didelis da
lykas. (Iš kd. Markso tikyba) ! 
Marksas tokių dalykų nedarė.

Šis pasiūlymas jokiu budu 
negali būti priimtas dar ir to
dėl, kad kunigija, dvasiškija, 
tampa valstybės valdininkais ir 
kaipo valstybės valdininkai, ži
noma, tarnauja visai tai siste-Į 
mai, 
mos 
gaiš, 
kad, 
tego rijas, 
s lybes paimti 
pajamas, 
krikštų, šliubus ir t.t., arba vi
sos tos pareigos turėtų būti 
kunigų parapijonims teikia
mos visai veltui. Ik't musų dva
siškija, viešpataujant klerika

lizmo politikai, to nepadarys; 
ji reikalauja pilnų kišenių ir 
todėl neatsisakys nuo pajamų 
už patarnavimus parapijonims, 
kurie reikalingi laidojimo, 
krikšto ir kitokių dalykų. Aš 
noriu kreipti domės, 
toms 
ypatingu dosnumu, 
bene dviejose vietose matom 
pirmų kategorijų; šiaip žemiau
sia kategorija yra penkta ir 
užsibaigia XVII. Reiškia, turi
me kunigų M misterių referen
tų, departamentų direktorių 
ir t. t. vietose. Su tokiais eta
tais ateina Lietuvos dvasiški
ja, kad paimti ir iššluoti iš Lie
tuvos valstybės aruodų pasku
tinius grudus. Kada reikalin
ga kraštui padaryti gero, tuo
met kunigas Vailokaitis, kuris 
gal savo laiku taip pat pasi
naudos šitais etatais ateina ir 
sako, kafl tam reikalui 
kia duoti pinigų.

Ilgai kėlėm ginčus dėl 
inspektorių; jų skaičius 
žintas ligi 12. Lietuvos

kurie reikalingi duonos, kuo- 
mažiausia bojami; jau ketveri 
metai Seimo darbų tvarkoje 
yra ligonių kasų įstatymas ir 
jis, kaip iš užburtos vietos, ne
gali paeiti nė žingsnio pirmyn, 
čia gi rankos mostu iš žmonių 
kišeniaus braukiama ištisai 
milionai litų.

Tai ne kas kitas, kaip krikš
čionių demokratų viešpatavimo 
pasekmė, 
bažnyčia 
Bažnyčia tampa įstaiga,
minta iš valstybės, 
iš valstybės 
valstybės išlaidų; 
kad Lietuvos visuomenei, 
rinčiai įvairių tikybų, tenka tik 

kunigija užlaikyti, 
reikėtų kalbėti 

bet mes

Musų nusistatymas yra griež
tas prieš tų pasiūlymų; musų 
nusistatymas yra žinomas: val
stybė turi būti atskirta nuo 
bažnyčios, bažnyčia turi būt 
padaryta visM privatine tikin
čiųjų įstaiga,*kad ji nesikištų 
nei į tautos, nei į valstybės rei
kalus. Todėl aš jums dar kar
tų pakartoju, kad tai toliau 
negali eiti. Tas jums netinka 
ir jus esate neramus, tai liudi
ja įraudęs kunigo Krupavičiaus 
veidas, tai liudija susinervinęs 
ponas Draugelis, kuris gina 
klerikalų nusistatymų. Aš sa
kau, kad einama prie to, kad 
be kunigo žinios nieko negali
ma butų daryti, nei žodžio tar
ti. Einame prie tokios tvarkos, 
kuri savo laiku buvo viduram
žiuose, bet jums neteks prie 
tos tvarkos prieiti! (Dešinėj 
triukšmas. Atstovas Eretas iš 
vietosi Jus nesulaikysit!). Aš 
manau, kad nors jus impor- 
tuotut šimtų Eretų, nors jus 
tūkstančiais siųsit žmones j 
Friburgu ir klerikalinsit juos, 
jums »tas nepavyks, nes jus 
šiandien darot paprastų biznį 
(Atstovas Vilimas iš vietos: 
Gerai, ponas komisare!) — O 

| pats kas? (būdamas nuo tri
būnos) — Rymo pastumdėlis, 
ga'li eiti sau! (VI. ir sd. juo-

kaip valstybės su 
sujungimo pasekmė.

kuri 
o mitinius

reikalauja naujų 
fas reiškia, 

tu-

Komunistai revoliucionie
rius paverčia į caristus

kuri šiandien yra daugu- 
rankose. Jei būti login- 

tai reikia taip padaryti, 
nustatant dvasiškijai ka- 

reikia pagalba val- 
visas dvasiškių

kurias jie gauna už

kad ši- 
kategorijoms duodama 

Mes tik

ncrei-

darbo 
su ma
da rbi- 

ninkų yra į 60—70 tūkstančių,
čia daugybė įvairių reikalų ir 
valstybės nesirūpina pastatyti 
darbo inspektorių tiek, kad 
valstybė galėtų turėti savo* 
agentų darbdavių ir darbinin
kų santykiams reguliuoti, kas 
vaidintų didelę rolę visame 
krašto gyvenime.

Tenai gailimasi 8 darbo in
spektorių, o čia kunigams visa 
sauja beriama milionai. Žino- 

lyginant tokius dalykus, 
su dvasiškių etatais 
Lietuvoje yra bene 
kunigų, kurie yra, 
ir šiltuose kamba- 

Jiems Viskas 
Tuo tarpu tie,

1(M)O

ma, 
negalima 
sutikti.
aj
aprūpinti 
riuose gyvena, 
šiandien valia.

katalikų
Mums daug

| prie to pasiūlymo, 
vieną pastebėsim, kad šitas pa- 

| siūlymas yra tik pirmas ban
dymas (atstovas Toliušis iš 

(vietos: Nebepirmas). šiandien 
I turime kunigų kategorijas, gi 
| už mėnesio turbut turėsime 
Į dar ką kitą; mes turėsime gal 
(tokią tvarką, kad be kunigo ir 
Į durų nerasim, be kunigo nie- 
I ko nepaddrysim. Lietuvos su- 

’*lc"!k?i'nimas dideliais žings- 
Įuiais eina pirmyn ir prieš tą 
(Lietuvos klerikalinimą, prieš 
(jėzuitų politiką Lietuvoje —• 
(prieš visa tai mes čia protes- 
(tuojame! (Sd. i 
Imas). Dabar pas mus nuolat 
(eksportuojami iš Šveicarijos 
| jėzuitai, jiems pavedami val
stybiniai namai; geriausi val- 
(stybės trobesiai atiduoti kazi- 
[micrietėms — žmonėms, kurie 
(jokios naudos neneša. Mes prieš 
| tą politiką protestuojame ir 
|protestuodami žinome (Iš kd:| 
|kad busim komisarais), kad 
[ateis laikas, kada jus man išl 
(vietos pastabų nedarysite! (De- 
Įšinėj: O-o-o!). Ateis laikas, ka- 
| da nebus vietos Lietuvoje jėzu
itų politikai (Iš df: Pats grą- 
sini Maskva!), nebus vietos 
nmlkininkams ir farizėjams. 
Jus šiandien, būdami dauguma,) 
užsimiršo! ir ramia

| imat iš valstybes lesų 
Į valstybei yra būtina, 
prieš tą ėmimą, prieš 
mąsi iš valstybes reikalų ga
lime tik kol kas protestuoti. 
Manau, 
musų protestą supras. Supras, 
kad mes norime iššluoti iš Lie- 

I tuvos žmones, kurie jokio pro- 
duktingo darbo nedirba, ir tik, 

I prisitaikę melžia valstybės kar
vę. Aš manau, kad Lietuvos 
žmonės suprasdami, kaip ir aš, 
kad tai yra pirmieji žingsniai 
Lietuvos klerikalinimo, jezu- 
itinimo, tie "žmonės, kurie sa
vo laiku mokėjo pakelti sun
kią kovą su tais, kurie kryžiu
mi prisidengę atėjo iš Prūsų 
ir degino Lietuvos žemės, kad 
tie žmonės mokės išginti iš 
Lietuvos tuos, kurie šiandien 
antru kryžium prisidengę ei-1 
na... (Dešinėj 
mas.
vietos:
Kiti balsai: Eik į Maskvą! Ko 
misaras) — Taip, Krupavičiau, 
aš geruoju neišeisiu! (Sdv ir vi. 
pritarimas). Šitą mes turimė 
pasakyti į akis; valstybė jums 
— melžiamoji karvė, bet vals
tybė jums nėra ir nebuvo įran
kiu, kurio pagalba galima kul
tūrą ir švietimą kelti.

Cbicagos komunistų laikraš
ty, apžvalgos skyriuje rašoma, 
jog dabartiniu laiku iš komu
nistų tėvynės privažiavo į šių 
šalį, aplinkiniais keliais, daug 
caristu. čia, Chicagoj, tie ca- 
ristai-šmugelninkai tveria gel
bėjimo, šelpimo fondų Rusijos 
kontr-trevoliucionlierianifi, (iš
tremtiems į Sibirą ir kitur. Tų 
fondų žadu remti ir lietuviški 
menševikai. Komunistų laikraš
tis dar priduria, jog jo skaity- 

| tojai gerai žiną, kad geri re
voliucionieriai niekur'nevažiuo
ja iš Rusijos — “darbininkų” 
tėvynės. Iš ten bėga tiktai ca- 
ristai, kontr-revoliucionlieriai, 
šmugelninkai, “menševikai,” ir 

ir vi. pritari- Į kiloki ^kaį.
į Čia reikia pasakyti, kad tų 
Rusų Kalinių Fondų įsteigė ne 
nusibankrutiję caro šalininkai, 
bet tikri revoliucionieriai radi
kalai: alginiai kapitalo vergai, 
darbininkai, kovojusieji prieš 
caro laikų despotizmą, o dabar 
taip pat kovoję prieš rusų bol- 
ševikų-komunistų despotizmų.

Tokiu budu tas vietinis komu
nistų laikraštis verčia ir krikš
tija visus tuos revoliucionie
rius caristais ir kitokiais nieki-1 

Į nančiais
dais. Ret kodėl tas komunistų 
laikraštis 
“garsųjį“
tų LSS griovikų, lietuvių dar
bininkų vienų su kitais pešdin-

I tojų, kurio išvažiavimas j ko- 
munistų rojų lietuviams dar-

Į bininkams kainavo apie dvide
šimt tūkstančių dolerių? O 
vienok jis jau keli metai kaip 
apleido tų komunistų rojų Ru
sijoje ir su visa savo šeimyna 
apsigyveno buržuazinėje res
publikoje. Nejaugi ir Stilsonas 
pavirto caristu? Ret kaip gir
dėt iš nekuriu komunistų tik
rinimo, tai iš čia renkamų ko
munistų aukų lovio (Lietuvos 
politiniams kaliniams dalį pa
šaro gaunąs ir garsusis Juozas. 
Tai kodėl gi tas Juozas nega
li sau užsipelnyti duonų kaip 
ir visi dirbantys darbininkai? 
Bet šitų visų komunistų aukų 
rinkimo šmugelį gerai žino tas 
Chicągos komunistų IflĮikraščio 
apžvalgos “rašytojas.” Taigi 
nesuprantama kam jis Rusijos

L Politinių Kalinių šelpimo Fondų 
vadina šmugclnjnkų? Gal būt 
tik dėl to/ kad paslėpus komu
nistų šmugelį nuo visuomenės. 
Mat komunistų jau toki dora. 
Kų patys daro, tai tų^kitiems 
primeta. —Kabardinas.

ir šmeižiančiais var-

nevadino caristu tų 
Juozų Stasiulevičių,

širdimi 
ai, kas 
ir mes 

tyčioj i-

kad Lietuvos liaudis

didelis triukš- 
Atstovas Krupavičius iš 

Pats greičiau išskrysi!

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

(žyalgybos) agentus. Pareiški
me nurodyta, kad vasario ir ko
vo mėnesiais į komunistų žval
gybų priimta 48 buvusieji caro 
ochrankos agentai.

Kažin, ar komunistų laikraš
čiai įrašė tų 48 agentų pavardes

NEW YORK.
Nesenai išrinktas naujas So

cialistų Partijos valstijos ko
mitetas. Į tą komitetą įeina se
kami dtaugai:

Herman Kobbc, Nassau; Sa- 
muel Orr, New York; H. D. 
Wilcox, Elmira; Irving M. Į į “judožių maišelį”? Gal ne, nes 
Weiss, Buffalo; B. J. Riley,| dabar jie tarnauja ne “za vie- 
Brooklyn; W. Shapiro, Brook- ru, caria i otečestvo”, bet komu- 
lyn; Frank Favoloro, Roches-1 nistams....
ter; Algernori Lee, New York;| __ • .* -.. .. XT v . T Martovo mirties sukaktuvėsWilham Karlm, New York; Ju
lius Gerber, New York,* A. Į Balandžio 4 d. suėjo ipetai po 
Hoch, Niagara Falls; Fred| mirties rusų socialdemokratijos 
Sandcr, Syracuse; Waldemar | vado Martovo. Martovas drauge 
Dover, iPort Jervis;* Barnett | su Pleehanovu, Akselrodu ir Le- 
Wolff, Jamaica; W. H. Dear-|ninu padėjo pamatus Rusijoj 
ing, Staten Island; James Fo-Į mokslinio socializmo, marksiz- 
lan, Schenectady. |mo, ir sutvėrė Rusijos socialde-

Toks didelis skaitlius drau-1 mokratų darbininkų partiją, 
gų komitete galės ir didelius Sunkiais caro laikais Martovas 
darbus nuveikti kaip Socialis-| dirbo darbininkų tarpe ir daug 
tų Partijai, taip ir darbininkų nukentėjo. 1903 m. antrame so- 
klasei abelnai. - | ciatdemokratų suvažiavime par-

--- —— | tijJ’ dėl taktikos klausimų skilo 
NEW MEXICO (į dvi dalis: socialdemokratai bol-

Now Mcxico Socialistų Par- Pevil“i (dabar komunistai) ir 
tija statys visus savo kandidaJs;°cl“ldell,ok.™tai mentevikat 
tus. T. B. Smith yra valstijos Martovas 'kl Pajutimų savo 

! Sekretorius d. Kenncdy pra- Į organizatorius ir jis vienbal- gyvevnlmo dleil|i buvo idėjinių 
nešaS. P. Nacionaliam Ofisui, Į sjai gavo kandidatūrą kaipo Į mcn^ev^ll vadu. Jis įspėjo, kad 
kad jie tenai turės valstijos ir Į Socialistų Partijos kandidatas. | Pel’ mažumos diktatūrą,
nacionalius* kandidatus Sočia- jjs taipgi yra labai gerai žino-puri pasirinko Leninas, prives 
listų Partijos. Socialistų Parti- mas tarpė darbininkų, 
ja turi legalumą abiejose vai- tikisi gauti daug balsų, 
stijose. Drg. Dėbso prakalbos) T-----------
tenai ir kitose vietose, suteikė 
partijai daug naujos energijos 
ir dabar temp draugai veikia 

[su dideliu pasiryžimu. Slmar- 
kiausia veikimo viela Socialis
tų Partijos bus Wyoming, —- 
“namai Tca Pot Dome.”

Carbon County, Utah, D. C., 
kaip praneša d. Grundvig, kam
panija laiškais jau prasidėjo; 
keli tūkstančiai laiškų ir So
cialistų Platformos jau tapo iš
siuntinėta.

Ei, tik kelią 
švieskit

žvaigždės, kelių švieskit! 
Girios, dainai gauskit! 
Širdys, džiaugsmų kvieskit; 
Musų darbus jauskit.

Jau laisvūnai žemės 
(Laisves žygin šaukia, 
Nors daigus aptemęs 
Niūrių kaktų raukia...

Naujos dainos plaukia 
Į vergų lūšnelę; 
Juos pakilti šaukia 
Įstabi dainelė.

Ei, tik kelių švieskit, 
» Didžios minios slenka!

Laisvėn rankų tieskit —
Mums gyventi tenka!

Alfonsas Jakubėnas.
1923-XII-14. |(“Žiežirba”)

Socialisty Partijoj
WYOMING IR UTAH

B1NGHAMTON, N. Y.

Aukos Lietuvos Socialdemo
kratams surinktos LSS 33-čios 
kuopos d. P. Adomaičio išleis
tuvių vakarėlyje.

Aukojo: J. Kaminskas $5, 
Čiurlionis $2, B. čižauskas, 
iB. Balčikonis, P. Adomai- 
ir T. čižauskieiiė po $l.'Vi- 
suaukota $11. Aukos įduo- 
d. P. Adomaičiui parvežti

M.

tis 
so 
ta 
ir įduoti d. Bieliniui, kuris per
duos L. S.-D. Partijai.

Visiems aukavusiems ir va-
CALIFORNIA | karulio rengėjams, o ypatingai

'Ten dujiar eina registracija d‘ «žauskieniei varde LSS 33 
balsų ir už Socialistų Partijų kuo»QS tanu nuosėdų ačiū, 
baisų skaičius vis didinasi.) „ ‘ ‘ !‘f™!8’
r - * • .s r •>> . ( ILSS 33 kp, Raštininkas.Los Angeles Coiiųtyje jau yra| ,
surinkta 6,476 balsų už Sočia-1 
listų Partiją. Vien tiktai Los| 
Angeles miestas surinko balsų | 
už Socialistų Partiją 3,946. Vi-Į 
sos partijos ragina, kad pilie
čiai rūpintųsi politika, tarpe tų j 
raginimų yra pajninėta, kadi 
neužmirštų nei Socialistų Par
tijos. v' z )

Politinės žinios

Užtat I Prie to paties kapitalizmo, tik 
naujoj formoj. Būdamas gabiu 
publicistu (rašytoju) Martovas 
pasekmingai vedė idėjinę kovų 

j prieš 'Lenino teorijų bei prakti
kų, pats stovėdamas ant pamato 
revoliucinio marksizmo ir demo
kratizmo. Toks priešininkas ko
munistams buvo perdaug pavo
jingas ir Martovas buvo iš Ru
sijos ištremtas į užsienį ir čia 
(Vokietijoj) pereitais metais 
mirė. Martovas turėjo dideles 
įtakas tarp rusų darbininkų, ku
rie dabar praktikoje gauna įsi
tikinti, kad tik jo rodomas ke
lias buvo teisingas. Bet ir užsie
niuose Martovo vardas yra pla-, 
čiai žinomas kaipo vieno aktin- 
giausių Internacionalo kūrėjų. 
Velionis paliko parašęs keletu 
knygų. Jo “Zapiski socialdemo
kratą” (“Socialdemokrato užra- 

tai dalinai rusų darbi
ninkų judėjimo istorija.

Balandžio 13 d. Berlyne rusų 
socialdemokratų būrelis drauge 
su vokiečių darbininkais suren
gė gedulingų metinių Martovo 
mirties sukaktuvių paminėji
mų.

šai”)

WASHINGTON
Washington valstijoj dabar 

lankosi su prakalbomis geras 
Socialistų Partijos organizato- 

I rius d. Emil Herman. Savo pra
kalbų maršrutų jis pradėjo ge
gužio 15. Jis. šioje valstijoje 
bus 15 dienų ir atlaikys 30 
prakalbų; mat jis kalba kiek
vienų diena po dvejas prakal

bi’bas.

| PENNSYLVANIA
i iPcniisylvanijos valstijoj da
bar lankosi ’ su prakalbomis d. 
Lena Morrovv Lewis. Svar
biausias • masinis susirinkimas 
buvo Pittsburghe. Tame susi
rinkime atsirado du seneliai, 
vienas 68, o kitas 70 metų avi
žiaus. Tas 70 metų senelis bu
vęs 40 metų kalnakasiu, dabar 
yra bėdnųjų namuose. Jis sa
ko, kad Socializmas, tai yra 
Vienatinis jišsigelbėjimas dar
bininkų. Ir tie abudu senukai 
dirbo kiek tik galint, kad šis 
mitingas butų pasekmingas ir 
jis buvo labai pasekmingas. Pa
ti kalbėtoja ir susirinkusieji 
buvo labai užganėdinti tokiu 
dideliu pasisekimu prakalbų.

Iš 'Pittsburgho ji nuvažiavo 
su prakalbomis į Reynoldsville. 
Ten jos prakalbomis labiausiai 
rūpinosi jaunas, 17r metų Rūgš
tesnės mokyklos, High School, 
mokinys, čia prakalbos irgi 
buvo labai pasekmingos. Tuos 
du atsitikimu pati kalbėtoja 
ketina aprašyti, nes tai buvo 
labai nepaprastas atsitikimas 
jos gyvenime.

Čia Socialistų Partijos dar
bas smarkiai eina pirmyn. Ir 
kas svarbiausia, kad jaunimas 
čia labaį pradėjo įdomauti So-j 
cialistų Partijos veikimu. ‘

Latvijos s.-d. jaunimas
Balandžio 15-16 d. įvyko Lat

vijos 6.-d. jaunimo organizacijos 
metinis suvažiavimas. Suvažia
vimą sveikino atvykę partijos

Ikongresan užsienių svečiai. Nuo 
I Lietuvos soc.-dem. jaunimo są- 
Ijungos “žiežirbos” suvažiavimą) 
(sveikino drg. V. Galinis. Drg. 
(Galinis visą laiką dalyvavo su- 
(važiavime ir užmezgė artimes- 
Įnių ryšių su Latvijos soc.-dem. 
jaunimu ir susipažino su jau-

I nuolių darbuote. t *
Į Darbininkai apie komunistus
I Balandžio mėn. darbininkų 
grupė Maskvoj išleido slaptų bro-

| šiurą (knygutę) apie komunis- 
I tų valdžios darbus. Fetropavlov- 
Iske (Vakarų Sibire) sušaudyta 
(šeši darbininkai, ištremti 1923
m. iš Jekaterinoslavo. Darbinin- 

| kai buvo kaltinami už ginkluotą 
(išstojimą prieš komunistų vald
žią, bet teismas jiems neleido

| pristatyti liudininkus savo pasi
teisinimui. Vienas darbininkas 
net buvęs komunistų partijoj. 1

Suomijos pasieny parubežinio 
pulko raudonarmiečiai, nebetekę] 
kantrybės, nužudei politinį komi
sarą, kuris įvedė lėkštes karei
viams, kėhisibms opoziciją prieš 
komunistų partijoms parėdy
mus. • |

Kovo mėn. streikai valstybinė
se įmonėse pasiekė masinio po
būdžio. Iki kovo 25 d. streikavo 
visoj valstybėj 49 stambiosios ir 
164 vidutinių įmonių.

Darbininkų grupės biuras 
kviečia darbininkus susivienyti 
ir nurodo, kad komunistai vis la
biau nustoja pasitikėjimo darbi
ninkų, bet teroęo priemonėmis 
stengiasi išlaikyti savo rankose 
valdžią.

Komunistai ir žvalgyba |
Opozicinių komunistų grupė 

padavė pareiškimą komunistų 
partijos Maskvos komitetui, ku
riame įspėja prieš Politinio Biu-| 
ro parėdymų priiminėti šnipais į mėt ir užgirtumėt * musų žygį, 
tarnybą caro • laikų ochrankos į St. Paul.

Saloje taip ledų! ,
Komunistų valdžia socialistus 

persekioja taip^pat, kaip caro 
laikais, net aršiau. Ji vartoja ne 
lik ištrėmimą į Sibirą ir papra
stą laikymą kalėjimuose, bet dar 
sugalvojo įrengti tolimoje šiau
rėje, šiaurės juroje tarp ledų, 
Soloveco saloje,* koncentracijos 
stovyklą, kur laikomi Areštuoti 
socialistai, atskirti nuo viso pa
saulio. Tik trumpu vasaros lai
ku galima susisiekti jura su sa
la. Soloveco saloje sėdi užmūry
ti ledais 252 žmones (193 vyrai 
ir 59 moterys). Iš jų socialde
mokratų 101 (82 v. ir 19 m.), 
socialistų revoliucionierių 101 
(81 v. ir 20 m.), anarchistų 34 
(19 v. 15 m.), kairiųjų socialis
tų revoliucionierių 16 (11 v. 
5 m.).

Satyra ir Juokai
KOMUNISTŲ MALDA

ir

Gerieji tėvai, kurie sėdit 
Maskvoje, pasižiūrėkit į mus 
Amerikos komunistus. Ar mes 
dabar gerai daromie, kad kvie
čiame į St. Paul savo suvažiavi
mą?

Čia mes norime padaryti ir 
parodyti tiems biaurybėms so
cialistams ir kitiems, kurie 
kviečia suvažiavimą į Clevelan- 
dą, kad pas mus bus tikras, 
grynas kairiųjų kongresas, o 
Cletyelande bus tiktai...

Dėdė Trocki, iš numirusių 
prisikėlęs slauniausias 1 Kapsu
kai, JUS gerai mumlis pažįstate; 
jus patys tarpe musų gyvenote; 
jus neatmesi te musų prašymo. 
Mes norime, kad jus pasakytu-

savo avinė- 
rinkti aukų

sau juos pasilaikyti, kaip 
daugeliu kitų aukų jau 
padarę. Tuomet vėl ga- 
keikti socialistus ir kitus 
nepatinkamus. Kapitalis-

—Da, da našy slavnyje re- 
biatiški. Gerai, kad pasiklau- 
siate, ką jus manote veikti. Va
žiuokite į St. Paul ir pasakyki
te savo avelėms, kad visuomet 
prisimintų ir apie Maskvą. Jus 
žinote, kad čia guli visas šven
tumas; visas išganymas musų 
vieros šventos. Papa Leninas, 
jei ir yra miręs, bet mes dar gy
vi ir musų balso privalo klausy
ti visi vierni musų parapijonai.

—Jesli vam nužno buterbro- 
dow, praneškite mums. O ge
riausiai sakykite 
liams, kad reikia
rusų revoliucijai sukelti visame 
pasaulyje. Gavę pinigų, jus ga
lėsite 
ir su 
esate 
lėsite 
jums
tų jus nelabai kelkite, nes jie 
yra orai t ir mfes pas save jau 
turime kapitalizmų. Tik (pas 
mumisj jie kitaip vadinas;, — 
komisarai ir panašiai.

Bet gerieji musų tatos. Mes 
vis manėm, kad La Folette eina 
su mumis, bet dabar pasirodo, 
kad jis'neina su mumis, bet ru- 
nija sau vienas. Tai ką mes 
dabar vėl turime daryti?

—Nebespokojtes • naši dėti. 
Ar jums frontų permainyti ko
kia bėda. Nepirmas ir nepas
kutinis sykis reikės jums fron
tų mainyti. Tai priguli nuo vė
jo. 'Iš kur vėjas pučia ir, iš kur 
kvepia kumpiai, ten ir jus savo 
frontų pasukite, žinote, kad tai 
daroma su žinia iš Maskvos. O 
kas daroma su žinia iš Maskvos 
—tai yra šventa ir taip reika
lauja proletarinė strategika.

—Kų mes turime daryti, kad 
musų komunistinės eilės vis ma
žėja ir mpžėja Jungtinėse Vals
tijose?

—I opiat tože somoje. Ko jau 
čia taip labai nusimintu Juo blo
giau, tuo geriau. Ar jus dar 
nežinote. Kaip pradės visi Jung
tinių Valstijų darbininkai badu 
stipti, tai tuomet žinos, kad 
reikia prisidėti prie tikrai re
voliucinės komunistų partijos^. 
Tuščiais pilvais visuomet yra 
geresni kovotojai. Tokių mums 
kuodaugiausia reikia. Priėdę, 
išpūtę pilvus, komunistai, tai 
neikomunistai, tai buržujai ar 
kaip ten kitaip.

—Bet kaip bus, kad mes jau 
nebeužtenkame pinigų savo pro
pagandai varyti ?

—Ach ,vy durački. Ar nežino
te, kad dabar badauja Vokieti
jos darbininkai. Varde tų ba- 
duolių jus galite rinkti aukas ir 
paskiau tas aukas... kaip ir Ru
sų baduolių aukas... panaudoti 
savo tikslams—sustiprinti savo 
jėgas ir spaudą.

—Gerai, gerai, klausysime 
jūsų balso iš Maskvos ir viernai 
pildysime jūsų švejitus įsaky
mus. —Komisaras.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ KNYGYNAMS AUKA
VO POVYLAS VEŽIS ŠIAS

KNYGAS:

Vargo Mokykla
Gyvybė
Cit. paklausykit
Lietuvos poetų eilės
J uokdarys
Laisvos valandos
Laisvos valandos
Pamokslai išminties ir teisyb.
Vargdieniai.
P. J. Latvėnas, P. O. Box 141 

Minersville, Pa, aukavo keturis 
kompiletus “Kovos” ir “Vieny-

Nuo LDLD 86 kuopos gautos 
sekamos knygos per draugą Vi-

Ant rytojaus po soc. rev., 10 
Istorija Soc. Suv. Valst., 4 

.Jono Biliūno Biografija, 4 
Kokius dievus žmonės garbi

no senovėj
Socializmo minties blaiv., 4
Lietuvos Resp. istorija, 2
Nuo drg. M. Kaminsko iš E. 

Arlington, V. t. Box 63, gauta 
siuntinys knygų, kurias aukavo 
ŠLA. 25 kuopa Lietuvos Social
demokratų darbininkų knygy
nams. Viso koks šimtas knygų. 
Tą įežę aš ne neatplėšiu, o tik 
antrašą perrašysiu ir tiesiai 
pasiųsiu Lietuvon.
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Moksleiviu Keliai

ro ir leidosi tolin. Jakutis be
plaukdamas priduso ir pradėjo 
nertis po vandeniu.

—Gelbėkit Gelbėkit — šau
kė Jakutis, o Klimaitis neįvei
kiamas Pipirui yrėsi to
liau. Pagalios 1 Pipiras trenkė 
Klimaitį į salį ir sugriebęs iš jo 
yrklus skubinosi prie Jakučio, 
kol prisiartino jis jau paskendo.

—Tu norėjai kad jis paskęstų 
—sako Pipiras. — Taip. Aš ir 
padariau taip, kaip norėjau — 
atsake Klimaitis.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas M. Š.
■l-U—
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“Docento discimus”
pa- 

Ko reikalauti 
Jis sako, kad 

daug panašumų 
redaktorius ir 
galima lyginti

“Mokykla ir Gyvenimas 
kėlė klausimą: 
iš laikraščio?” 
laikraštis turi 
į mokyklą, o 
bendradarbius
mokyklos vedėjais arba moky
tojais, o laikraščio skaitytojus 
— mokiniams.

Laikraštis sako, kad ir mo
kytojai pasimokina iš mokinių. 
Paprastai esti taip, jog redak
toriai turi taikyti laikraščio tu
rinį prie skaitytojų psichologi
jos. “M. ir G.” sako:

“'Redakcijai sunku prisitai
kinti prie skaitytojų, nes jie 
nėra paskirstyti Jdaslemis, 
kaip 
yra nevienodo išsilavinimo: 
kas vienam lengva, 
sunku, ką vienas žino, kitas 
nežino. Daug lengvesnė mo
kytojo padėtis.”
Tas tiesa. Bet mokytojai ne

daug ko išmoksta nuo mokinių. 
Redaktoriai ir laikraštis 
rastai esti partijos arba 
nizacijos vadovais. Tik 
butų gera, kad laikraštis

mokiniai; skaitytojai

kitam

pap- 
orga- 

tiek 
butų

pilnai suprastas skaitytojų; 
kad ■skaitytojai pasakyti], ko 
jie iš laikraščio reikalauja.

Studentų organas “M. K.” 
suprantama, save nepretenduo
ja liaudies mokytoju. Visgi ir 
tarpe studentų yra šioks toks 
apšvietos darbas dirbamas. 
Studentai parodo, arba gali pa
rodyti, savo gabumus visuome
nės gyvenime. Leidžiant savo 
organų, kiekvienas 
arba moksleivis turi 
vinti savo plunksnų 
O tuo tarpu turėti ir 
dų ir skaitytojams.

P-as A. A. Tulys 
“M. K.” porų metų, 
patapo “Sandaros” 
rium.

Nelabai gera, kad čiagimiai 
mokslčivdai nesirūpina įsigyti 
platesnes visuomenės pažval- 
gas. Jie daugumoj nėra “apsi
skaitę” ir nepažįsta visuomeni
nio gyvenimo. Jiems viską pa
daro kiti: balsuoja, renka ša
lies valdžių — vis tai seni žmo
nės. Jaunimas tuo visai nesirū
pina ir daugelis jų baigę uni
versitetus nieko nežino apie 
šalies tvarką.

studentas 
progos la- 
spa Lidoje, 
sau nau-

redagavo 
dabar jau 

redakto-

puošta kosmetikomis. Meilė, iš 
kurios genijai gimti tegali, yra 
palaidota... ’—murmėjo Klimai
tis.

—Eik šalin!.. —pasigirdo Zo
sės balsas. Iš Klimaičio rankų 
iškrito skustuvas. Ausyse kar
tojosi jos žodžiai, žodžiai, kurie 
reiškėsi Klimaičio galvoj aiškus 
ir suprantam;!, tai ir vėl kokion 
pas'laptin paskęstanti.

Ir vėl tyluma. Klimaitis* pa
sikėlė nuo laiptų sugriebęs 
skustuvą . trenkė į kampą ir 
pats veidu puolė lovon. Raitėsi 
lovoj kai konvulsijų kankina
mas, išskėstais pirštais grabėsi 
už galvos, o širdyje jautė kokį 
tai aitrumą. Atsikėlęs nuo pa
talo pajuto ašarotus skruoslus 
ir staiga pašoko.

—Eisiu! Kam man-to skus
tuvo reikia. Kad ir stipriausi 
vyrą suglamžysiu kai skudurą 
—karščiavos Jis.

Užbėgo laiptais viršun ir pri
siglaudė prie rakto skylutės. 
Viduj spindėjo mažas žiburys, 
kur matėsi Zosės veidas, kai ji 
gulėjo lovoje, o Jakutis šalę jos 
sėdėjo ir rūkė cigarą. Klimai- 
čiui net akyse šviesiau pasida
rė, kai pamatė kas viduj dedasi.

Zosės palaidi plaukai žibėjo 
rausvu filjetu padrikę ant pa- 

Iduškos, o veiduose matėsi1 links
ma šypsena. Ji atrodė lig ne 
ta, koki ji pirma buvo.

—Ak, kokia ji graži ir simpa
tinga— atsiduso Klimaitis. Jos 
akys .tokios nepaprastos, kokių 
aš dar niekad nesu matęs pas 
moterį... Tai ne ji, tai Aniuo- 
las... . . i .

—Kad ji dar labiau pasigrįž- 
tų j duris, kad geriau prisižiū
rėjus!

—Kokis jis kvailas! — Kli- 
maičiui išgirdus Zosės žodžius 
kai kardas įsmygo širdin.

—Kas kvailas! Argi aš? — 
stebėjosi Klimaitis.

Kambary užgeso žiburys. Kli
maitis pasitraukė šalin nuo du
rų manydamas, kad kas išeis 
laukan ir tik ką neatvėrė durų. 
Paskui jis pajautė kai juodu 
išėjo ant piazos 
josi tarp savęs.
Klimaičiui, vos 
laiptais žemyn,
galėjo ir vis kovojo su baisiais 
vulkanais, kurie veržėsi iš jo 
širdies. Veržėsi kerštas ant Zo
sės ir ant Jakučio.

Pro lapuotos liepos medžius 
veržėsi mėnulio šviesa Klimai- 

Ičio kambarin, o ant piazos, ant 
kurios juodu sėdėjo, mftrgi taš
kai krutėjo nuo lengvo vėjelio 
judinamų lapų. Apuokas su
čirškėjo šalę lango medy lyg 
nugąsdintas, lapai sučiužėjo ir 
vėl tyluma. Klimaitis atsirėmęs 
lango žiurėjo kai brėkšta ry
tuose aušra ir mėlyna padangė 
audžia mėnulio šviesoj baltus 
rukus ant lygių j ij pievų ir eže
ro, kuris tik ką matėsi. Paukš
teliai pradėjo čiulbėti ir Klimai 
tią užmigo. \

VI

ir ilgai kalbė- 
Kojos linko 

vos tik nulipo 
Jis užmigti ne-

ATOSTOGOS
(Pabaiga)

—Visgi nesinori ardyti mie
gančiųjų ramybės. — Jam svai
go galva, drebėjo rankos, net 
pats paabejojo įveikti, kad ir 
už save menkesnį vyrą, širdis 
lig su kuju plakama alsavo, o 
krutinę slėgė kai akmuo.

—Kokia juokinga padėtis! Nė 
kitam, gali pasiskųsti, nė ką. Tik 
juoksis iš tavęs ir gana. Aš ir 
pats žinau, kad neišpuola taip 
daryti— sekiot kitų žingsnius. 
Inteligentingi žmonės taip ne
daro...

Idealingas Klimaitis nesiži- 
nojo ką darąs. Jis stovėjo laip
tų atsirėmęs ir ausį pridėjęs 
prie sienos klausėsi, kad nors 
išgirdus kai juodu kalbasi tarp 
savęs. Zosės balso veik visai 
nebuvo galima girdėti.

—žmonės dabar gyvena su 
dolerine siela. Meilė pigi ir pa-1

Patekėjo saulė, pradėjo šil
dyti tiesiai langan, ant kurio 
pasirėmęs Klimaitis užmigo ir 
jis atbudo. Rytas buvo šiltas 
ir gaili rasa lyg auksuotais ir 
sidabruotais karteliais, spindėjo. 
Klimaitis jautėsi kiek links
miau. Jakutis gulėjo lovoje ir 
gardžiai miegojo.

į lauką nežinodamas nė tikslo

Egiptiečiai rašė jeroglifiniu 
“raštu” ant papirus todėl, kad 
nebuvo • knygų—rašė ant sienų 
ir stulpų. Jeroglifas irgi turėjo 
savo kaiteliojimosi laipsnį. Tada 
pradėjo skaitytis rašto jerogli
fas, kai pradėtitkombinuoti pie
šinius tam tikra iliustravimo 
forma. Pavienės figūros ir sfin
ksai nėra jeroglifas, o tik šiaip 
kokis pavienis daiktas — budo 
forma.

Finikiniečiams išradus 22 rai
džių alfabetą, vis dar buvo var
tojamas jeroglifas su raštu. At
siradus šalyje valdonams, rei
kėjo jiems ir daugiau ko. Tuo
met jau kiti dirbdavo jiems pa
gal įsakymo. Griuvėsiuose yra 
rasta kiekviena sienelė nubrai
žyta įvairiais paukščiais, gyvu
liais ir žmonėmis. Pav. valdonų 
karstai yra puikiausia išdeko- 
ruoti geriausiomis tuolaik spal
vomis ir silvietėmis form'omis. 
Thebano periode, devyhioliktoj 
dinastijoj, koplyčioj jau kur 
kas aukštesnės dailės vaizdais 
išpuoštos. Rameses II, laikais 
jau pilnoj prasmėj perduodar 
ma religinis jausmas egiptie
čių dailėje.

Apie tą laiką piešimo jr tapy: 
bos forma kiek pasikeitė ir už- 

pobudžio- 
to* religija 

ankštai su- 
valdonams 

tam tikrus 
Visliems

drau-

jauni

dentai liksis studentais, o ne 
kuom kitu.

Medžiaginės studentų apysto- 
vos yra nelengvesnės kaip ir 
daugelio musų. Darbas ir moks
las neperskiriamai eina išvien. 
Tas, nors nekuriais žvilgsniais 
yra nelinksmas apsireiškimas, 
bet iš kitos pusės įpratins musų 
jaunuomenę prie praktikos gy
venimo. Užbaigę mokslus, jau 
žinos kur ir kaip eiti. Į bendrą 
universiteto padėtį veikia ir 
stoka knygų, laboratorijų, buto. 
Dabartiniam name labai sunku 
sutalpinti kelios tukstantys stu
dentų. Prie neigiamų reiškinių 
tenka priskirti ir profesorių pa
šaliniai užsiėmimai. Daugelis jų 
yra atitraukiami nuo mokslo, 
turėdami eiti kitokias pareigas. 
Pav. p. M. Biržiška, būdamas 
profesorių ir humanistinio fa
kulteto dekanu, yra taipgi ir 
gimnazijos direktorium, neskai
tant jau daugybę kitokių dar
bų. Bet toks darbavimas, ma
žiausia suteikia gerą pavizdį 
studentams, kaip idėjos vedant 
reikia darbuoties krašto gero
vei.

Studentų gyvenimas yra pa
prastas, draugiškas ir linksmas. 
Kauno miestas nors įprastas, bet 
nėra didelis ir liuosu laiku ne
sunku pasiekti pievos ir miškai. 
Studentai tuomi, kiek galima, 
naudojasi. Bendrai imant musų 
studentija, nors kaikada ir daro 
klaidas, bet visgi ji stovi ant 
tvirto pamato, žinoma, nesant 
knygų pakankamai, dalinai sun
ku įsigyti tiek žinių, kiek saky
siu kitų tautų studentai turi, 
bet prie gero noro ir tas galima 
apeiti. Labor omnia vincit, sako 
sena lotynų patarlė. —V.

Tapo redaktoriam . išmokėta 
dalinai pripuolama alga. Buvo 
ilgai svarstyta klausimai, ką 
daryti su alumfnais. Dalykas pa
aiškėjo taip, jog senus alumnus 
butų sunku sutraukti į alum- 
nų draugiją, nes jie senai baigę 
mokslus. Ji] mintys ir užsiėmi
mai nukrypo kiton gyvenimo 
pusėn. Todėl jie nenorės rašy
tis į moksleivių alumnų 
giją.

Yra gera, kad musų
alumnai baigę mokslus pasilie
ka prie organizacijos ir remia 
moksleivius moraliai ir finan
siniai. Jie rems juos tol, kolei 
moksleivio įspūdžiai ir idėja iš
dils iš jų atminties.

Kaip buvo manyta organizuo
ti visus lietuvius alumnus, par 
sirodė, jog darbas yra neleng
vas, o tikslo atsiekti gal ir ne
būtų galima. Jeigu mes mokėsi- 
mei palaikyti jaunus alumnus 
savo kuopose, tai daug gera ap- 
laikysime. Alumnai bus skai
tomi nariais, kurie užsimpkės 
tiktai moKslcirio duoklę — $1. 
metams. Jie gali užimti valdy
boj vietas ir tt.

Nutarta konstituciją dabar 
nespausdinti, nes Seimas jau ar
tinasi, gal kai ką reikės pridėti 
arba pakeisti.

Svarstyta aplama moksleivių 
darbuotė ir pasiryžta vasaros 
metu surengti Išvažiavimų ir 
šiaip dirbti moksleivių labui.

Svarstyta ruošimąsi prie sei- 
mp. Išnešta pageidavimas, kad 
paviehiai* nariai ir kuopos pri
duotų pabarimus Centro rašti
ninkui, kur rengti Seimą ir 
kaip rengtis prie jo.

Nutarta vėl siuntinėti “Mok
sleivių Kelius” nariams, nežiū
rint kad siuntinėjimas buvo 
sulaikytas, nes tai buvo klaidin
gai sulaikyta, kadangi iki Sei
mo jau trumpas laikas 
ir reikia darbuotis, tai 
kurie yra užsimokėję 
duoklę, gaus organą, 
įskaitomas į Centro
Užtat kuopos moka 75c. nuo na
rio duoklės Centrui.

Egipto kultūra
I Ankstyvoji dailė Egipte.

i Herodotus sako, kad Egiptas 
yra gamtos apdovanota šalis 

; Nilosi lygumoje. Nilos apielinkė 
. kaipo vėlesnis geologiškojo susi- 
I formavimo padaras, klimato ty

rumas, davė progos ten apsigy
venti žmonėms. Tas ankstyvo
sios kultūros plotas prasideda 
nuo Rytų Arabijos kalnų ir tę
sias ligi, Vakarų Libyano pusty- 
nės.

| Nilos upės apielinkė tapo ap
gyventa todėl, kad žemė buvo 
derlinga. Nors žemės dirbimas 
buvo dar neišvystytas, bet tuo
laikiniai gyventojai versdavęs 
žuvininkystei, gyvulių auginimu 
ir tt. Vėliau šalis virto pirkly- 
bos centru. Atsiradus skaitlin
gam* gyventojų buriui pasidarė 
ankšta ir jie pradėjo leistis 
tolimesnius kraštus. Laikui bė
gant egiptėnai atnešė savo kul
tūrą ypač dailės ypatybes į Asi- 
riją, Babilioniją, Chaldeją, Per
siją ir Graikiją.

Istorinis periodas' . Egipte 
prasideda nuo 3,500 m$etų prieš 
Kristų. Apie tą laiką, o gal ir 
anksčiau, Egipte viešpatavo 
Memphiso dinastija., žemajame 
Egipte, Mėmphiso dinastijoj ir 
susikūrė ankstyvoji simbolinė 
ir istorinė dailė.

j Pati tapybos pradžia tikrai 
nėra žinomą. Nėra žinoma, ka
da tapyba atsirado. Tik žinome, 
kad pirmoji dailė atsirado! Egip
te. Yra manoma, jog prieš- 
Egiptiiniuose amžiuose jau Buvo 
žinomos spalvos ir jos vartoja
mos tūloj ornamentikoj tik 
darbo pasekmės buvo gan pras
tus. Gal todėl, kad tuomet jie 
žinojo ir mokėjo pasidaryti tik 
kėlės rudięfy. spalvas. Tomis 
spalvomis spalvuodavo < indus, 
įvairias vazas, ant storos ak
mens plytos piešdavo reiiškian- 
čius kokį nors daiktą ženklus, 
kuriuos taipgi neretai spalvuo
davo, etc. Suprantama, jie visa 
tai darė pagražinimui kasdieni
nių savo daiktų. Nėsant rašto, 
buvo verčiami piešti vaizdelius 
ir figuraites, kad perdavus tie
sioginį supratimą apie tam tik
rą daiktą kitiems, ir kad ilgiau 
jį atsiminus. Beraštėj tautoj 
daug svarbių istorinių nuotikių 
nueidavo niekais. Todėl mums 
yra sunku nuodugnai pažinti 
tikrąjį primityvių musų! prabo
čių istorinį tipą. Vienok dailė 
mus daug supažindina su tuo, 
ko mes visai negalėtume įkasti.

Motyvai.
Primityvių dailininkų nega

lima įvardinti kaipo atskirų 
meno kūrėjų, o tai todėl, kad 
jie buvo dideli mechanikai ir 
net vieną darbą dirbdavo keliesi 
kantu. Svarbiausia jų užduo
tis buvo motyvo reikšmė. Pri- 
mityvėj egiptiečįų dailėj mes 
randame daugiausia šiuos vaiz
dus: žuvininkavimą, medžioji
mą, religinius šokius ir kariau
tojų kovą.

Piešimas pas egiptiečius yra 
labai prastas ir nieką bendra

nė kur jis eina, ii jo vis spar
čiau ir jam( norėjosi eit', kad 
ir per visą kontinenlą. Jam no
rėjosi eiti ir nulipti nuo žemės 
krašto, kad čia daugiau nepasi
tikus ir paskandinus visus sielos 
skausmus. Kuo toliau jis ėjo, 
tuo lengviau jam ant širdies da
rėsi. Jis prakeikė visus vyrus, 
kurie užmuša kitų meilę savo 
neatsargumu ir lenda ten, kur 
jie neturėtų lįsti. Prakeikė 
ir visas moteris, kurios lengvai 
pasiduoda įkalbėjimams. Jos 
nepermato kito meilės kol jos 
pačios į ką nors įsimyli.

—Bet kam) čia kaltinti žmo
nes, juk čia tik mano nepasise
kimas, o žmonėse yra visko — 
nevisas gyvenimas esti tragedi
ja.

Priėjęs mažo pušinėlio jis 
pasuko šalin, eidamas gauruotu 
kalneliu pamatė gyvatuką, kurį 
jis norėjo pasigauti.

• —Palies mano ranką ir vis-j 
kas bus ramu ir gera... —mąstė 
Klimaitis. Bet tas sutvėrimėlis 
jam nieko nedarė, tik kaišiojo 
giluonis ir rangėsi norėdamas 
ištrukti, bet nekando.

—Kur dabar aš einu — ju
stoj ęs Klimaitis svarstė. —Ei
siu atgal, juk ten liko mano 
daiktai. Negražu taip atsiskir
ti, ką pasakys Pipirai. j

Klimaitis ėjo atgal į Pipirų 
namus, kai girtas svyravo, 
žmonės važiuodami pro šalį šai
pėsi iš jo. Jie manė, kad,1 Čia ko
kis girtuoklis svyruoja. Kli
maitis į nieką nežiūrėjo, jis tik 
ėjo keliu galvą nuleidęs. Sugrį
žęs rado visus besirengiančius 
važiuot maudytis į ežerą. Pipi
ras jau arklius -pakinkęs tik 
laukė Klimaičio. |

—Vaje, kurgi tu buvai pra
puolęs? — nekantriai pratarė) 
Pipirienė.
nes jau rengiamės važiuoti mau
dytis. Eik greičiau paruošiu 
pusryčius, o jie palauks tavęs.

Skubiai, i bet mažai valgęs Kli- 
maitis nenoromis ėjo vežiman. 
Susėdo visi ir nuvažiavo. Zosė 
nesikalba su Klimaičiu, lyg ži
nodama, jo piktumą, — nė žo
džio nesako. Jakutis tik čiulpė 
galą cigaro atsilošęs kampe ve
žimo.

Netrukus atsidūrė ežero pa
krantėj. Apsirengė maudomais 
kostiumais ir leidosi kas sau. 
Pipiras pasiėmė laivelį ir yrėsi 
paskui plaukiančius, kad nelai
mei atsitikus galėjus jiems pa
gelbėti.

—Važiuok čia, greičiau!.. — 
šaukė Zosė. — Matai skęstu. 
Pipiras kiek drūtas skubiai yrė
si prie Zosės, kad išgelbėjus 
skęstančią. Zosė tik nusijuokė 
kai Pipiras prisiartino ir vėl lei
dosi plaukti. Pagalios visi su
sėdo valtin ir važiavo viduriu 
ežero. Jakutis norėdamas par 
sirodyti ir smarkumu, tik plumt, 
į vandenį įšoko. Iššoko iš val
ties ir Klimaitis paskui Jakutį. 
Juodu susikibo peštis taip, kad neturįs su realizmu. Vienok yra 
Pipiras beskirdamas juodu pa
leido yrklus į vandenį. Valtis 
nesuvaldomi plaukė ten, kur 
vėjas ją nešė. Klimaitis pagar 
vęs yrlJą plaukė prie valties, o 
Jakutis paskui. Kada prisiarti
no prie valties, kažinkas įsi
kabino ir apvertė valtį, šiaip 
taip susigavo Pipiras už va’tiesl 
traŠto ir išsigelbėjo. Zosė bijo-! 
jo vidury ežero 'plaukti ji irgi! 
aikėsi įsikabinusi valties. Kli
maitis sugriebė, yrklus iš PipL'

Likai be pusryčių,

labai geras mechaninis stilius, 
kuris atitinka ir šių dienų de- 

Įkoratyviam pobūdžiui. Egiptie
čiai taipgi nežinojo perspekty
vos, šviesos ir šešėlių. Figūras 
jie piešė ilgomis rankomis, plar 
čiais pečiais ir lėkščias. Mato
mai, egiptiečiai tai darė remda
miesi labiau kurinio reikšme, 
negu realizmo reprezentavimu. 
Dabar dailininkai gali reprezen
tuoti realizmą ir sykiu reikšmę 
kuriamojo daikto.

galima išskaityti. Prie 
dar prisidėdavo medžio 

kas reiškia monarcho 
o paprastam egiptiečiui

ėmė religinio
vietą. Be 
ir monarchija buvo 
rištos. Mirusiems 
piešdavo ant karstų 
laidotuvių vaizdus,
teko matyti muzėjų, kad miru
sio monarcho karstas yra taip 
sudėmėtas, jog veik visa jo bio
grafija 
smakro 
šmotą, 
galybę,
buvo griežtai draudžiama tokias 
ceremonijas atlikti. Sfinksai 
irgi panašią formą turėjo — su 
medine lenta po smakru.

Japonai savo Dievą piešdavo 
arba lipindavo iš gipso su eks
tra daug rankų, kas pas japonus 
reiškia Dievo galybę valdyti 
žmones.

Mirusiems monarchams buvo 
budavojami kapai lig kokia tvir
tovė — milžiniška piramida, į 
kurią įdėdavo karstą ir užmūry
davo, o ant piramides sienų 
taipjau kaldavo įvairius vaiz
dus, kurie perstato monarcho 
arba karaliaus papročius ir vi
sas jo galimybes, kokias tik jis 
turėjo gyvas būdamas. .

Pradėjus piramidais budavo- 
ti, pradėta dirbti įvairus sfink
sai ir pagalius plastinė skulptū
ra, kuri neturėjo nė anatominio 
subudavojimo kūno, nė išraiš
kos karakterio. Asyrijoj (taip
jau Egipte) pradėjo kiek geriau 
išsivystyti plastine dailė. Bet 
karaliai pasisavindavo visą dai
lės darbą, o religija vis dar bu
vo nenusistačiusi sau tikro pla
no. Bet visgi reikia pripažinti, 
kad karališkoji dailė pastūmė
jo dailę prie aukštesnės kultū
ros.

Pasklidus dailei į kitas šalis, 
pasidarė spartus pasiskirsty
mas ir taip išsidirbo skirtingos 
dailės formos.

Susirinkimas.
L..M. S. A. Centro valdyba 

geg. 31 d. p. J. Lazdausko na
muose laikė savo susirinkimą. 
Prieš Centro valdybos susirin
kimo atydarymą buvo laikyta 
Fondo komisijos susirinkimas. 
Nutarta daug svarbių dalykų.

Centro susirinkimas atidary
ta kai 7 vai. vak. Pirmininkavo 
Centro iždininkas J. Lazdaus- 
kas, kadangi pirmininkė neatsi- 
ankė.

Reikia sakyt, kad susirinki
mas buvo labai tvarkus ir rimf- 
tas. Tarpe ^svarbesnių klausi
mų buvo svarstyta B. Simokai- 
čio pakeltas radio
Inž. stud. B. Simokaitis 
Lazdauskas 
spaudai visą pieną kaip radio 
pasidaryti ir kas jis yra. Svar
ba ta, kad radio aprašyti reikia 
daryti daug klišių, kas padaro 
centrui lėšų. Kad lėšų išvengus 
>us surasta kitokių budųĮ O 
radio yra labai žingeidus daly
kas, kas su indomintų visuome
nę.

klausimas, 
ir J. 

žada prirengti

belieka 
nariai, 
metinę 

Organas 
išlaidas.

♦>, *

Musų seniorai
“graduation”, o Antroji kuopa 
rengiasi laikyti savo susirinki
mą birž. 7 d. Raymond Chapel, 
816 W. 31 St.

Kaip teko patirti, kuopa 
surengti jiems pagerbimui 
karienę.

šį pavasari kuopa turės
ketvertą narių baigusių moks
lus. — K.

♦

rengiasi prie

žada
va-

apie

Lietuvos studentija
Amerikos lietuvių mokslei

viams neabejotinai reikalinga 
užmegsti artimesnius ryšius su 
savo draugais anoj pusėj van
denyno. Jie mums gali 'suteikti 
nemažai žinių apie senąjį musų 
kraštą—Lietuvą' ir josios pro
blemas; mes gi papasakotumėm 
kaip gyvena žmonės, ypač mok
sleivija, Amerikoje; kokios jų 
idėjos, siekimai .ir panašiai.

Bet kad susiartinti, reikalin
ga vieni kitus pažinti, nes tik 
tokiose aplinkybėse tegalimas 
nuoširdesnis draugiškumas. To
dėl aš ir norėčiau tarti porą žo
džių apie Lietuvos studentus; 
vėliau gal jie patys praneš apie 
save plačiau. Musų studentija 
per šį trumpą laiką 1 nesuspėjo 
išdirbti savųjų tradicijų, kurias 
taip kelia padangėn, nekurie 
Vakarų Europos ir, žinoma, A- 
merikos universitetai. Tradici
jos išsidirba ne išsykio, bet per 
metų metus. Vieni įeidami, kiti 
išeidami prisideda prie tvėrimo 
savotiškos dvasios, idėjų krip- 
ties ir siekinių. Kelios eilės pro* 
fesorių, ‘studentų turi pereiti 
iki musų untversi tetas Įgys tam 
tikros tautinės spalvos, skirti
nos nuo kitų kraštų. Delei šios 
priežasties dabartinis
universitetas dar nėra pilnas 
lietuvių mokslo reiškėjas, ir 
studentija, iš visų pusių surink
ta, nepadaro idėjinio vienodu
mo. Bet ta® musų moksleivijos 
susiskaldymas į partijas, teisin
giau sakant srioves, yra tik 
laikinas apsireiškimas. Laikui 
bėgant tas karštis atauš ir stu-

Vokiečių jaunimo 
judėjimas

Po didžiojo karo, vokiečių 
jaunimas pergyveno didelį dva
sinį krizį, arba vartojant šių 
dienų terminą—revoliuciją. Jų 
tarpe prasidėjo naujas judėji
mas, nepanašus į jokį iki šiam 
laikui žinomą. Vokietijai pralai
mėjus karą, visas pralaimėjimo 
pežeminimas ir liudesis giliai 
palietė jaunimą. Universitetų 
studentai ieškojo išaiškinimų 
tos baisios tragedijos! ir tik ma
ža dalis surado, aiškindama sau, 
jog Vokietija karo nepralaimė
jo, tik likosi apgauta. To stu
dentijos dalis, dar vis tebesva- 
joja apie galingiausią valstybę 
ir laukia, kada Liudendorfas 
vėl juos ves per Reiną į Pary
žių.

Vienok jaunimo masės, lieka
si šaltos panašioms svajonėms. 
Pas jas stiprėja taikos idėjos, 
ramus senovės germanų garbi
nimas ir prigimties pamylėji
mas. Tūkstančiai jaunų vyrų 
ir mergaičių, užėjus šiltesniam 
orui, traukia būriais į miškus, 
dainuodami liaudies dainas. Su
siėję jie pasidaro sau palapines 
arba namelius iš marškų arba 
medžio šakų ir taip gyvena tū
lą laiką. Vokiečių profesorių 
nuomone, gamta yra geriausias 
auklėtojas ir mokytojas. Vaka
rais sukuria didelius laužus ir 
vieni sėdasi aplink, o kiti šoka, 
groja ir dainuoja. Jokių suvar
žymų mergaitės ir vyrai nesi
laiko; bile i.tik sąžinė esanti gry
na. Paskiau, praleidę keletą sa
vaičių arti gamtos, pasivaikš
čioję po apylinkes, grįžta vėl 
atgal į miestus prie kasdieninio 
darbo, šis jaunimo pamėgimus 
paprasto gyvenimo turi daug 
gerų ypatybių, šiaip ar taip, bet 
prigimtis žmogų lavina netik 
fiziniai, bet ir dvasiniai. Pai
niausi pasauliožvalgos klausi
mai, tampa suprantami, kuo
met mes juos rišame ne vien iŠ 
knygų, bet būdami ir laukų ar
ba miško vienatvėj. —M.

Kauno
BAIGS MOKSLĄ.

šį pavasarį baigė ir baigs 
mokslą šie studentai: p-lė Ru- 
giutė, Mathilde White, J. Laz
dauskas, ir kt. šie yra 2 kp. nar 
riai. Rodosi, kad ir Valparaisos 
universitete baigs vienas mok
slą.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sportas
Chas Cutler iššaukia K. Sarpa- 

lių. Sarpalius iššaukimų pri
ima. Bancevičius nori pamė
ginti Košt. La Bouche. Nau
jas sportas.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės”

PEGGY JOYCE APSIVEDĖ SU 
CHICAGOS GRAFU.

Paskilbusi . aktorė Peggy 
Joyce, kuri jau buvo vedusi 
tris milionierius ir jais persis
kyrusi, dabar vėl apsivedė. Ve
dybos įvyko Atlantic City,' N. J. 
Šį kartę ji apsivedė ne su mi- 
lionierium, bet su jaunu grafu 
Gosta Morner de Moreland, 
švedu, kuris per paskutinius 
kelis metus gyveno Chicogoje 
ir turi čia dantims valyti mil
telių dirbtuvę. Peggy paskuti
nis vyrai irgi buvo milionie
rius iš Chicago.

Peggy Joyce yra paskilbusi 
savo meiliškais prietikiais ir 
jos meilužių yra pilna netik 
Amerikoj, bet ir vakarinės Eu
ropos šalyse. Nors kilusi iš be
turčių, ji patapo aktorė ir ne
užilgo po to pasigavo milio- 
nierių vyrų. Tų pametusi ji 
apsivedė su kitu milionierium, 
o paskui su trečiu, bet su vie
nu jų jai neteko gyventi, ka
dangi už kėlią valandų po ap- 
sivedimo pareikalauta panai
kinti vedybas. Po kiekvieno 
vyro jai visgi tekdavo milionai, 
jei ne pinigais, bet bent brang- 
menimis. Paskutinį sykį per
siskyrusi ji prisižadėjo dau
giau nebevesti, bet neiškentė: 
tuoj aus užvede daugybę roman
sų su turtingais vyrais įvairio
se šalyse. Betgi pagalios pasi
gavo grafų, su kuriuo ji susipa
žino Chicagoje pereitų žiemų, 
kada ji čia vaidino teatruose.

Jiedu praleis vasarą Chica
goje, o rudeny vyks į jo dvarų 
Švedijoje. Ji dabar prisižada 
daugiau nebereikalauti perski- 
rų, bet gyventi su grafu visų 
savo amžių. Bet ar ilgai ište
sės tų prižadų?

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
MOTORMANĄ

Šiomis dienomis “Naujikų” 
sporto skyrius gavo laiškų nuo 
p. Chas Cutler, žinomo pasau
linio ex-čampiono ir buvusio 
K. Požėlos treniruotojo ir ma- 
nadžeriaus. Laiškas rašytas 
anglų kalba ir jame tarp kit
ko sakoma:

Aš iššaukiu Sarpalių ant ga
lutinų ristynių bile kada, bile 
kur ir bile kaip, lai jis pasiūlo 
taisykles, kokias jis tik nori, 
tik aš noriu, kad jis su manim 
ristųsi, nes žinau, kad aš jį pa- 
gu'ldysiu.”

Bridgeportas
Visko po biskį.

Du ginkluoti plėšikai užva
kar naktį prie Kingsbury gat
vės nušovė Grand Avė. gatve- 
kario motormaną William C. 
Oberst. Manoma, kad tie plėši
kai norėjo apiplėšti visų gatve- 
karį ir pradėjo nuo motorma- 
no, bet tasis pasipriešino, tad 
jie jį nušovę pabėgo. Trečias gi, 
manoma, jų draugas, pabėgo 
nuo užpakalinės gatvekario 
platformos. Motormanas liko 
ant vietos nušautas, kulkai pe
rėjus per širdį.

Karolio Sarpaliaus ir J. K. Ukt- 
verio atsakymas.

“Tiesa, mes šaukėme visus 
ir šauksime. Lr nei prieš vienų 
nedrebėsime ir nieko nebijosi
me, su visais risimes, kas jis 
nebūtų, ar tai p. Cutleris, ar 
Zbyško, ar kas nors kitas. Mes 
suprantame,, kad p. Cutler yra 
geras ristikas, vien t! kartu bu
vęs net pasaulio čampionas, 
bet jis jau senas ir jam reikia 
užleisti vietų jaunesniam. Mes 
iššaukimų p. Cutlerio su mie
lu noru priimame. Dienų ski
riame birželio (June) 10-tą. 
S tylius rištinių “catch as catch 
can” (amerikoniškas), ir rei
kalaujame, kad ristynėse, kuo
met nusirita nuo inatraso ris- 
tikai sugrįžtų į stovinčių pozi-

“Jeigu p. Cutler’is ant šių 
dalykų sutinka, gerai; ne, tai 
nėra kalbos apie ristynes.”

~ * * *
Kaip atrodo, musų Karoliui 

Sarpaliui vėl didelė kilpa tai
soma ant sprando. Kas Sarpa
liui lieka daryti? Nieko dau
giau, kaip tik laimėti šias ris- 
tynes, nes jis sakėsi, kad cinus 
prie čampionato, ir risis1 su vi
sais, kas tik jo nešauktų. Ži
noma, yra geras dalykas, kad 
Sarpalius šį iššaukimą priėmė; 
šiuo jis parodo “jankėms,” 
kad lietuviai nesibijo, nėra ko
kiais bailiais, ir jie gali išlaiky
ti bei pasirodyti stipresniais 
'už “jankius.” Paklausus, kų 
Sarpalius mano, $s pasakė: 
“Kopūstai daugiau spėkos duo
da negu “kendės” bei “aiskry- 
mas.”

Duos pašelpą žuvusių ugniage
sių šeimynoms.

Ugnagesių viršininkas Buck- 
ley paskelbė, kad aukų žuvusių 
laike gaisro Curran Hali devy
nių ugniagesių šeimynoms iki 
šiol suplaukė apie $45,000. Iš 
tų kuku kiekviena šeimyna 
gaus virš $5,000, išėmus vienų, 
kuris buvo nevedęs * ir paliko 
tik motinų Airijoje, kurių už
laiko kiti sunai. Ji gaus apie 
$2,500. Be to visos šeimynos 
gaus po $5,0(X) iš miesto. Pri- 
skaitant ir tuos pinigus, ku
riuos jos gaus iš įvairių pašel
pimų draugijų/prię kurių žu
vusieji priklausė, kiekviena žu
vusio ugniagesio šeimyna gaus 
nuo $12,000 iki $15,000 pašel- 
pos. / 1 >

Kadangi tas sensacingas fran- 
euzas Košt La Bouche, kuris 
tiek daug parodė su savo spė
ka ir vikrumu ristynėse su K. 
Požėla ir Nik Bihun, tai mūšų 
senas atletas ir ristikas užsima
nė irgi į jo spėkų pažiūrėti ir 
su juo persitikrinti, nes ir Po
žėla ir jo draugai tvirtina, kad 
Bancevičius prieš franeuzų ne
atsilaikys, todėl Juozas Bance
vičius šaukia Košt. La Bouche 
persitikrinti, ncįhyint! kokia
me styliuje ir bile kada ir kur.

Manoma, kad ši pora butų 
labai gera, ir jos ristynes butų 
be galo žingeidžios.

* a. *
‘L?

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

■-----—» Į.
Vakar trys plėšikai užpuolė 

Loveli real estate raštinę, 203 
So. VVestern Avė. ir nušovė kle
rką, kuris jiems pasipriešino. 
Bebėgdami iš raštinės plėšikai 
taipjau pašovė ♦ vieną žmogų
gatvėje. ;i’i

Chicagoje dabar vieši garsus 
lietuvių ristikas p. Povylas Za- 
ncviČius, atvykęs iš rytinių 
valstijų. Jisai yra ritęsis su 
garsiais ir žymiais ristikais. 
Yra sunkios vogos, todėl Karo
lio Sarpaliaus manadžeris J. 
K. Ektveris nori kaip nors juo
du suleisti ant matraso, kad 
persitikrinus dėl gerumo risti- 
ko tarpe lietuvių.

G EE B; Naujienų skai
tyboje^ jv skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas aaokrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienose.

“Naujienų” 125 num. tilpo 
neteisinga Ten Buvusio žinia 
apie “Birutės” metinį susirinki
mą. Jeigu Ten Buvęs teisingai 
rašytų apie įgytus susirinkime 
įspūdžius, tai tik pasidžiaugti 
galėtume, bet jis rašo tik kas 
jam patinka, bet apie organiza
cijos veikimą jis rašo neteisin
gai ir tuo klaidina skaitytojus.

Jis sako, kad “Birutėj” ran
dasi įvairaus temperamento 
žmonių; ten betgi nėra žmonių 
su “temperamentais”, išėmus 
tik jį patį.

Tas tiesa, kad “Birutė” perei
tą sezoną negalėjo pastatyti 
“Cukrinį Kareivį”, bet ko ji ne
išpildė pernai, tai ateinantį se
zoną bus dvigubai atsilyginta, 
nes dabar nebebus kam klaidin
gai mįus informuoti ir trukdyti 
musų darbą ir nuo dabar bus 
taip, kad jei kas apsiėmė kokį 
darbą, tai jį ir išpildys, o ne taip 
kaip kad darydavo Ten Buvęs: 
apsiimdavo bet neišpildydavo.

Toliau Teta Buvęs sako, kad 
iššaukta pirmininką — jaunutį 
vyrą, dar be barzdos ir niekad 
nesiskutęs, kuris atsistojęs prie 
ky skaito raportą. Tai tik paro
do, kad pats Ten Buvęs yra se
nas kavalierius, kuris turi skus
tis, ir jeigu nesiskųstų, tai už
augtų didelė, o gal ir žila barz
da ir nebūtų galima suktis prie 
panelių ar ponių, kaip kad jis 
mėgsta daryti. Po pirmininko 
raugtą išduoda vice pirminin
kas K. Vilkas žodžiu, sekretorė 
Z. Krasauckienė raštu jr --taip
jau perskaito narių pavardes ir 
kaip jie lankėsi į choro pamo
kas. Po jos seke raportas S. 
Oliševskiutės raštu; po to sekė 
raportas iždininko Alex Micke
vičiaus, bet nors tas žmogus 
jaučiasi mokytas, bet jo rapor
tas buvo “poor”. Iždo globėjai 
išdavė raportą žodžiu, knygius 
gi Ad. Micevičius išdavė rapor
tą raštu. Ten Buvęs sako, kad 
nors Požėlos • ristynių tą dieną 
nebuvo, tečiaus choro įveUiėjo; 
nebuvo. Choros Vedėjas A. P’ 
Kvederas buvo atėjęs, bet susi
rinkimas nebuvo pradėtas, nes 
reikėjo laukti valdybos narių. 
Tiesa, kad choras gerbia savo 
mokytoją A. P. Kvederą, nes 
“Birutė” niekad negerbia jo
kios ypatos kaipo tokios, bet 
gerbia ypatos darbus, kaip tai 
yra visame pasaulyje. O Kvede
ras į trumpą laiką gana daug 
nuveikė. Nors jis dar nesenai 
choru vadovauja, bet jau pa
statė “Bailus Daktaras” ir 
“Sylvia”, taipjau choras yra iš
mokęs veik visas “Cukrinio Ka
reivio” dainas. Kvederas dlavė 
progos p-nioms Gugienei ir Če- 
rienei visus savo gabumus, taip
jau jis ir p-lę Širvaitę iškėlė, 
taip kad ji dabar yra visiems 
žinoma. Ir niekas susirinkime 
nebuvo davęs jokio įnešimo dėl 
Kvedero neatsilankymo į šį su
sirinkimą, kaip kad rašo Ten 
Buvęs.

Taipjau Ten Buvęs neteisin
gai paduoda ir naujos valdybos 
sudėtį. Naujon valdybon išrink
ta: pirmininku ądv. A. A. Olis, 
vice pirm. J. Puišis, pagelb. 
M. Yozavitas, kasierium K. Vil
kas, kasos globėjais S. ir J. Gie
draičiai ir M. Yocaitė, knygiais 
Ad. Maskoliūnas ir V. Briedis, 
atstovu į*Draugijų Susivieniji
mą ant Bridgeporto J. Puišis. 
Naujosios valdybos A. A. Olis, 
Z. Krasauskienė ir P. Mileris 
pasakė trumpas prakalbėles.

Toliau Ten BiA^ęs sakosi ap-, 
laikęs siu^priž^, nes manęs kad 
bus daug peštynių, o čia susi
rinkimas buvo labai tvarkus. 
“Birutės” susirinkimai visuo
met yra vedami rimtai ir peš
tynių nebūna ir jeigu panašus 
Ten Buvę mažiau galvotų apie 
peštynes, o daugiau veiktų/ tai 
ir visai draugijai gal nereikėtų 
tiek kentėti nuo tokių asmenų. 
Šiemet ir valdybai bus daug len- 
gyiauv veikti, nes vienas tokių 
jau išlėkė iš valdybos.

Linkiu naujai valdybai pasi
sekimo ir vienybės. — X. Y. Z.

Lietuvių Auditorijos budavo- 
jimas sparčiai progresuoja; kas 
dion smarkiai dirbama ir su 
kiekviena diena Auditorijos siek
uos kila. Reiškia ateinančiam 
sezone lietuviai šoks, loš ir rin
ksis nuosavoj lietuviškoj Audi
torium. ♦

Valdyba nepatenkinta musų 
inteligentais, kad jie mažai pri
sideda prie to darbo — statymo 
Auditorijos. Jie sako, kad tik 
vienas Dr. A. Zimantas kiek 
daugiau prisidėjęs; o kiti taip 
sau savotiškai “protauja”. 

♦ ♦ *
Kas sakė, kad mes neturime 

lietuvių sportų? Tie kurie taip 
sako, labai klysta. tai turime 
lietuvių “Chamber of Comrrfer- 
ce” ir “Lithuanian Womens 
Club.” Vieni renkasi į Hamil- 
ton — milionierių kliube, ant
ros taip po didžiulius viešbu
čius.

Daug lietuvių yra net nariais 
Hamilton kliubo. štai nesenai 
moters parengė net savo balių 
Edgewater Beach viešbutyje, 
kur įžangos imta neit trys do
leriai. Kokia dalis miesto lie
tuvių galės konkuruoti su Brid- 
geportu ?

šiomis dienomis'sugrįžo namo 
p. J. J. Elias, prezidentas Uni- 
versal State Banko. Jis buvo iš
važiavęs pasižiūrėti arklių lenk
tynių Kentucky Derby. Turbut 
bus tai dar pirmas lietuvis, ku
ris dėl sporto Važiavo taip toli. 
O žmonės sako, kad 
sporto nemyli. ♦ ♦ noun

Tautiška parapija vis dar po 
biskį gyvuoja; jos klebonas 
Stasys Linkus ieško gerų lietu
vių tautiečių, kurie galėtų atei
ti parapijai į pągelbą kaip su 
darbu taip ir finansais, 
žinoma tas ‘ darbas kaip 
tik tautiečiam^ ir priklauso, 
bet ar jie dirbŠ, tai kląusi- 
mas.

lietuviai

♦ ♦ ♦ t •
Mildos teatras šią savaftę 

duoda labai gerą programą, o 
ypatingai geri paveikslai, nese- 

 . __j__________ —
(Seka ant 8-to pusi.)

Atvažiokit Nedėlioję į

MarquetteParkJerrace
'Tai yra jusij paskutinė proga šitame augštos kle- 
sos lietuvių distrikte puikiausių žemę mieste Chi- 
cagoj nusipirkti. m /

Taip žemai Tiktai Lotai už
kaip $12 į $175.00 $590 ir

mėnesį cash augšeiau
< - 1

Pasirinkimas Rezidencijy ir Biznio loty
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių 
laifkas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimų, netoli Šv. Kaziemiero klioštoriaus ir 
mokyklų.

Nauj’a kary linija tiesiasi į
• > Marąuette Terrace

. p* ■ •* t

Kas reiškia greitų augimų to augštos klesos distrik- 
to ir pelnų tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius
Iki kampo Marshfield Blvd. ir California Avė. (N. 
E. kampas Parko)’. Musų atstovai su melinais raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo, musų au- 
tomobilai bus ant kampo Western Avė. ir Marąuette 
Rd. visų dienų nedalioj.

Pirkite ten kur kiti lietuviai jau 
padarė pinigu

•▼fesą ir pajfegą suvedame J senon Ir naujus namus, taipgi dirb
tuvei Canh arba ant iimokijimo.

, Pirmutini Liet arfai Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEĘORT ELECTRIC COn Ine.

h* BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St.p Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie 
siog iš dirbtuvės.

$65.00
$87.00

Dviejų (2) kavalkų dailiai ap
dirbti (aptraukti) gražiu Velourų 
parsiduoda A
tik už
Trijų (3) kaval
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th $t„ Chicago, HL

KAIP JŪSŲ AKYSI
J(A akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą. •

Akinių kainos žemesnis kaip, 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki G.
Ned€liom4n nuo 10 iki 1, 

Te. Boulevard 7679

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Putinau 5147

--------------------------r

Dr. .9. Jakubauskas
Pasekmlngni gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Moteris silpna, - 
svaigstanti, silpnėjanti

Surado palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Vi
suomet rekomenduoja jas.

Bridgeport, Connecticut. —- “Aš vi
sai buvau uusilpnėjusi, dideli galvos 
------------—--------- skaudėjimai, svai

gulys, jautimas 
. nusilpnėjimo ii 
kitiz nemalonumai 
kuriuos moterys 
turi. Aš vartojau 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound pirmiau 
mano vyras sąko, 
kad aš vartočiau 
ir vėl. Aš dabar 
vartoju Lydia E. 

_ i Gyduoles, Kepenų 
Pilės ir šešis bakseliurf Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Conpound Tabletus. 
Aš dabar jaučiu l^bai gerai ir aš var
tosiu jas dar tūlą laiką. Aš pasa
kiau savo pusseserei apie tas gyduo
les ir ji nori jas vartoti. Aš visuo
met rekomenduoju jas”. — Mrs. Hen
ry C. Smitk, R. F. D. No^S, Box 6, 
Bridgeport, Conn.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nuo to
kių ligų. Ji prašalina tų ligų prie
žastis. Mrs. Smith’s patyrimas vie
nas iš daugelio. *

Visoje šalyje vartotojai Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, gau
ta daugiau kaip 121,000 atsakymų, ir 
98 nuošimčiai raportavo, kad jiems 
pagelbėjo varaojant jas. Pardavi
mui pas aptiekorius visur.

L

j

’inkham’s 'Kraujo

GalimaGauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai- 
, liniukų Adomas Varnas yra nupiešęs 

- ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų. x

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė »
7. Dr. Jonas Basanis (Baųanavi-

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.

rimui—....... iii i.. .

Pilnas žmonių Dr. ]$oss’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo^ 
Sikstų, pūslės ir šlapumo U-

privatUkų gydymui kambarių 
čia atėję gąuna

geriausį Ameriko-

NAUJOS TIESOS SVETIM
ŠALIAMS

Labai didelio susirūpinimo yra tar
pe svetimšalių dėl naujų Immigarci- 
jos tiesų, kurie dabar gyvena Jung
tinėse Valstijose. White Star Line 
išleido paaiškinimų kas link tų tiesų. 
Kongresas dabar išleido įstatymų, 
kad svetimšaliai gyvenanti Jungtinė
se^ Valstijose, gali atlankyti savo ša
lį net metams laiko, jei turi gęrus 
prirodymus, o 6 mėnesiams leidimų 
engvai gali gauti. Ir paskiau, be 

kliūčių gali gryžti j šių šalį, nes;jie 
nebus įskaitomi į kvotų.

Tokį leidimų galima gauti iš Jung
tinių Valstijų valdžios be užmokes- 
nio, tik paskiau reikia užmokėti už 
vizų $2.

Pilnas informacijas šiame klausi
me galite gauti pas White Star Line, 
arba pas įgaliotų jos agentą.

(Apskelbimas)

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS •
1739 S. Halsted St., Chicago, III

jišką bvfą n^- 
mo. Didrtli skai
čius žinotu -ijry- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika. 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Vietika pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St.
. Crilly Bullding. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedalioj kuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ou- 
ną. Panedelyj, sereirj!® 
Mubatoje nuo 10 vai- lytų 

Jkl '8 vai. vakąre.

Skaitykit ir platinkit
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

nai rodyti mieste. Lietuviai ga
li pasinaudoti proga pamatyti 
paveikslus už pigią kainą vieton 
važiavus miestan . ir mokėjus 
dvigubai. *

♦ ♦ ♦
A. Visbaras su J. K. Uktve- 

riu susijungė biznyje. Visbaras 
su pirkimo, pardavimo ir na
mams paskola (perka ir parduo
da namus); o Uktveris — su vi
sokia apdrauda Insurance, ver
tėjas, ir perkalbėtojas teismuo
se. Sakosi, kad žmonės 
simpatizuoja.

♦ ♦ ♦
Musų Halsted gatvės šalygat- 

vis tai vietomis visiškai netikęs, 
toks, kad žmonės turi dabotis ir 
būti gana atsargus. Anądien tū
la sena moteris sunkiai pati su
sižeidė ir dar krisdama p. Ma- 
son langą su galva išmušė.

♦ ♦ ♦
Mildos aptieka, kuri nesenai 

atsidarė daro gerą progresą biz
nyje, ypatingai savo geru pa
tarnavimu žmonėms; pavyz
džiui, Mildos aptieka priima ga- 
so ir elektros bilas be jokio at- 
lyginimio, nors jie ir nėra kom
panijų agentais. Mildos aptieka 
gan gerai ir dailiai įtaisyta.

—Ursus.

jiems

Padarė pradžią
Lygiečiams grūmoja ženatvės 

epidemija.

Keletas metų atgal L. S. J. 
Lygoje siautė ženatvės epide
mija. 'Lygiečiai buvo taip įsi
smaginę ženytis, jog vienas 
korespondentas turėjo užtekti
nai darbo aprašydamas jųjų 

• vestuves. {Ženatvės periodai 
praėjus,ilgą laiką buvo ramu.

Bet štai visai netikėtai geg. 
31 <1. ramumui tapo galas pa
daryta: <Kiazįlau‘skų šeimynos 
bankiete, kuriame dalyvavo 
pusėtinai didelis lygiečių bū
rys, tapo paskelbta... Štai kaip 
tai buvo: p-ų Sharpų namuose 
sėdėjau tarp artimų draugų ir 
jaunų panelių. Stalo gale sėdė
jo p. Galaz ir p-lė N. Kazlaus
kaitė. Praėjus kuriam laikui 
gavome nuo p-lės B. Kazlous- 
kaitės po gėlę. Norėjau gėlę 
prisisegti, bet šalia esantis 
draugas pastebėjo:

“Žiūrėk, tavo gėlėje ‘vaba
las* lizdą susisuko!”

“Nejaugi?” — nustebau, 
pradėjau vabalo ieškoti.

Suradau.
Ant jo sparnų buvo parašy

ta, kad p-lė N. Kazlauskaitė 
yra “engaged” su p. Galaz.

Skaito drg. J. J., — tas pats. 
“Ą-ha,” — nustebęs atsidusau. 
“A-ha” —- pakartojo drg. K., 
žiunėdamas į mane.

Supratome. 'Vadinasi,1 lygie
čiai neteko grakščios ir sim
patiškos panelės, o lygietčs ne
spėjo nei apsidžiaugti šauniu 
ir linksmu vaikinu, kuris dar 
visai nesenai į (Lygą įsirašė. 
Bet .iš susižiedavusių veidų pa
stebėjome, jog jiedu ir toliau 
veiks ‘Lygoje, ir todėl linksmi
nomės iki vėlumos. O ant ry
tojaus važiavome į Palos Par
ką, kur baigėme sužiedotuvių 
“party.”

P-lė Kazlauskaitė yra 
energinį \ įLygos veikėja. Ji 
daug pasidarbavo išauklėjime 
sporto skyriaus ir stygų orkest
ro organizavime. Be to, ji į 
Lygą prirašė daug narių ir net 
savo numylėtinį privertė lygie
čių “vierą” priimti — įsirašy
ti i Dygų-

Drg. Galaz nors ir nesenai j 
Lygą įstojo, bet jau spėjo 
daug nuveikti, ypač dailės sri
tyje.

Taigi antram lygiečių ženat- 
ves periodui pradžia jau pada
ryta. Tad nesnauskite, lygie
čiai (ės) I

Who’s next? ..—Trio.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS
RIVERV1EW PARKE

Nedėlioj, birželio 15, 1924. 
Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Milwaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas,

KASDIEN tamsta gali prisirašyti
JJaujientj Spulkos, ir prisirašyk 

tu o Ja. u .jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitS po dolerį-kit#, nei 
nepatėtnysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spuika
1739 S. Halsted St.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 

ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
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. 134tos Moterų Kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, birželio 5 d., 7:30 vai. vak., 
McKinley Parko svet., prie 39-tos ir 
So. Westem Avė. Visos narės ma
loniai kviečiamos susirinkiman laiku 
atvykti. ■— K. Katkevičienė, sekretorė

PRANEŠIMAS. Jaunosios Bi
rutės muzikos ir dainų pamo
kos įvyks seredoje, birž. 5 d., 
Mark White Sųuare didžiojoj 
svet. 7:30 vai. vak. Visi nariai 
bukite laiku. —Valdyba.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia šeimynišką vakarą suba- 
toj, birželio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Fellowship svetainėj. Malonėkite vi
sos drauges atsilankyti. Svečiai bus 
įleidžiami už dyką.

Kviečia Komitetas.

Birutės Choras rengia šeimynišką 
išvažiavimą nedėlioj, birželio 8 d. į 
Palos Park. Nedėlioj nariai-es bei 
svečiai yra kviečiami susirinkti 9 vai. 
iš ryto prie 33 ir Ralsted gatvių. Šia
me išvažiavime bus lošiamas golf ir 
visokių kitokių pramogų bus. Todėl 
visi, kurio norite imti dalyvumą iš
važiavime, prašomi yra atvikti ket
verge į choro pamokas Mark White 
Parko svet. ir užsiregistruoti. Komi
sijos nariai užtikrina, kad visi nariai, 
rėmėjai ir svečiai išvažiavime bus pil
nai patenkinti Todėl visi važiuoja
me. — Z. K.

Birutės Choro pamokos jvyksta 
kiekvieną ketvergą Mark White Par
ko svetainėj 8 vai. vakare. Visi bu
vusieji Birutės nariai-es yra labai pa
geidaujami, kad lankytų choro pamo
kas, nes yra pradėt mokytis trijų vei
kimų opera “Kornevilio Varpai”. 
Kiekvieną ketvergą yra mokinamąsi 
naujos dainos, kad išmokti visas dai- 
ns turi lankyti kiekvieną choro pamo
tą, nes kitaip, negales dalyvauti virš- 
minėtam veikale. Taipgi gali ir nau
ji nariai prisiršyti dabar, nes valiau 
nebus priimami. Kurie manote tap- 
A Birutės choro nariais, kviečiami da- 
>ar prisirašyti, nes paskui gali būti 
per vėlu. — Z. K.

Bridgeportas. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo priešpusme- 
tinį susirinkimą, nedėlioj birželio. 8 d. 
1 vai. po pietų Mark White Square 
svet., prie. 29tos *ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reik-L 
lų aptarti. — Raštininkas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo susirinki
mas įvyks šeštadieny, birželio 7, 7:30 
v. v. Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. — Nut. Raštininkas.

Tik k$ atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

PRANEŠIMAI JIEŠKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
L. S. J. Lygos mėnesinis susirinr 

kimąs įvyks penktadienį, birželio 6 d., 
8:36 vai. vak., tuoj po orkestro pamo
kos, Raymond Chapcl svetainėje, 816 
W. 31 St. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Puzara. 

Paeina iš Akmenės miestelio, Mažei
kių apskričio. Girdėjau gyvena Lo- 
gen, III. Malonėkit tuojau atsišaukti, 
ar kas kitas praneškit, nes turiu daug 
ką pasakyti. >

/ JONAS PUZARAS, 
4427 So. Francisco Av. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio, Kara
liaus Januškos. Paeina iš Traupes 
valsčiaus, Lietuvoje. 4 metai atgal 
buvo Chicagoje; girdėjau, kad atpsi- 
stojo Michigan ar Wisconsin valsti
joj. Meldžiame tuojau atsišaukti, ar 
kas žinote, praneškite, nes yra jam 
svarbi ir naudinga žinia. Juozapas 
Švilpa, 3441 Auburn Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Bronislo
vo Piliponio (Brooh Philips). Gyve
no. pirmiau Detroite. Paeiųp iš Lie
tuvos iš Likėnų kaimo, Truskaivos 
parapijos, Panevėžio apskričio. Mi
rus broliui Aleksandruiy mes negalim 
paimti apdraudos be Bronislovo; to
dėl malonėkite atsiliepti pats ar jį pa 
žįstąmi pranešti. Jo adresu mums:

ELZBIETA KLIMAITIENĖ
626 W. 18th St.

Chicago, III..

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės ba aš esu našlys 38 me
tų ir kad butiį tų metų mergina, ar
ba 35 metų. Turiu gerą darbą ir no
gėčiau gauti gerą moterį. Prašau at
sišaukti* ant paduoto adreso, prašau 
rfterašyti vyrams.

MR. D. Z.
Curtisville, Pa.Box 137,

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės, 
aš esu našlys 45 metų senumo be vai
kų, norėčiau gauti draugę 43 metų se
numo, taiktai, kad butų nemenka, kad 
ir su nedidele šeimyna, tiktai kad bu
tų linksmo budo ir daili. Su pirmu 
laišku prisiųskit paveikslą, kurį gra
žinsiu. A. R., 2415 S. Western Avė., 
Chicago, III. ą

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į 

bučernės ir grosernės bizifį su 
mažai* pinigų. Biznis senas tarp 
visokių tautų. Kreipkitėis į 

Naujienų Skyrių, Box 117 
3210 S Halsted Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282,

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir fl rantuojamas už $4. Automobilių 
troką patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Unkij. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dih usta ir geriausia stogų dengimo 
liraiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Laurndale 0114.

LIETUVIAI!
Kurie glite skaityti angliška druką, 
meldžiu atsišaukti greitai, o aš pri
siųsiu dykai svarbią ir naudingą nau
jieną ir niekados nesigraudinsite. ši
ta proga tik ant trumpo laiko.

STANLEY M. SCHULTZ, 
Box 886, Zeigler,'Ill.

ISRENDAVOJ1MUI
ANT RĖNDOS Storas ir 5 

ruimai ant pirmų lubų. Hotelis 
ant 2 lubų. Labai gera vieta ant 
Bridgeporto. Pas savininkę 

5252 S. Artesian St.
Tel. Prospect 3590

PARENDAVOJIMUI nauja pekar- 
nė, lietuviams gera proga, nes kitos 
ietuviškos apielinkėj nėra, o vieta ap

gyventa lietuviais.
Atsišaukite
10 N. 15th Avė. Melrose Park 

Tel. Melrose Park 787.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI KAMBARYS

švarioj Bridgeporto dalyj (tolį nuo 
stockyardų) įrengtas dėl dviejų as
menų. Gali būti vyrai, merginos ar
ba vedusi pora. Visi parankumai. 
Atsišaukite

Bridg. “Nauj.” Skr.
8210 So. Halsted St.

Box 119

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vyram. Maudynes, elek
tra ir pine mažos šeimynos. 
Creipkites vakarais 5 valį 827 

W. 34 St. 1 frontas.

REIKALINGI KAMBARIAI naš- * 
liui su 3 vaikais; mažiausias vaikas 
3 metij amžius. Vaikai turi būt pri-* 
žiūrėti ir pagamintas jiems vai-1. 
gis.''.

10611 Edbrooke Avė. 
Tel. Pullman 7018

^REII(iroWNINir

Vaikai turi būt pri-

MOTERŲ

. Girdėkite per Radio politines kam
panijas šia vasarą kurios prasidės 
birželio 16. Išsirinkite sau setą iš 
šių: *

Zenith (vartotas)

BARGENAI

TUOJAU reikalinga virėja, 
cook, 1
Gero& darbo išlygos. Atsišaukit.! Zenith (naujas)

Garod (naujas) .
Murad (naujas) .....

unu lt;iK.ČUUlga. V1XCJ«, Zutiuvn ....

taipgi moteris į kuknią. Į g*™1, ((vvaa^°X) 4

1306 S. Cicero Avė.
Cicero, III,

REIKALINGA jnoteris arba seny
va pora prie namų darbo arba mote
ris ar mergina kuri tiktų apsivesti. 
Dirbu už dženitorių, uždirbu apie 
$300.00 į mėnesį.

PETRAS KRUŠAITIS, 
5612 Prairie Avė., 8rd fl. 

Tel. Englęwood 0687

.......... 1 111'""I1 * ■

REIKIA 10 merginų, amžiaus nuo 
18 iki 20 metų dėl sūviniojimo rankš- 
šluoščių. Mokama 36 centai į valan
dą, sveikos apistovos. Atsišaukite pa- 
nedėly birželio 9, 1 valandą po pietų.

SOUTH PARK LAUNDRY
58 St. & Cottage Grove Avė.

REIKIA DAMKĮ)
REIKIA— , ,.

tuoj aus bekerta, kuris 
dirbti prie pečiaus.

. ■ WISTORT
2238 W' 22 Str.

**"i" • '''ll *■
PARDAVINĖTOJŲ

REIKIA

moka

Reikia lietuvių kurie kalba angliš
kai . Patyrimas nereikalingas. Pa
geidaujama tokių kurie yi’a žinomi 
savo apielinkėje,; gali uždirbti nuo 
$100 iki $200 j pvaitę pardavinėjant? 
žemę musų1 augŠtos klesos lietuvių 

’distrikte, kūjis • siekia Marquette 
Park, kur baigiasi pauja karų li
nija. ,r ■? ... ■, :■

Atsišaukite pefhyčioj, 10 So. La 
Šalie St;, Robm 348 arba tėlefonuoki- 
te Main 3933 dėl. susitarimo.

Subatoj po pietū Ir nedėlioj atsišau
kite ant "rietęs, 11 “1/

71 St. ir Califomia Avė. 
Klauskite Mr. Knapp

... .-.J.'.] . .ŪU ____

REIKIA dįfei’į prikimšėjų. 
Ateikite pasirengę darban.

» Atsišaukite
PURITY PACKING CO.

,3247 % 47 St.
'• • ; « i . •: U • 1. Y • >, . - » 'r J

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI / 5 < pasažierų auto

mobilius, “Nash 4”, 1921 metų. Pui
kiausiam stovyj, nebrangiai. • 'Atsi
šaukit pas savininką:

J. JUREVIČIUS,
3842 So. Union Avė., Chicago. 

Telefonai: (dienomis Yards 1234 
vakarais Yards 5773

PARDAVIMUI
PAPRASTAS Pianas, keisai 

ir balsai labai gerame padėjime. 
Parduosiu už storage užlaikymą, 
$33.50. SulliVan & Falvey Ware- 
house, 3324 N. Marshfield Avė.

A

—.................................. ..................... tiiž'ifci ii m, ■ iiįiiiii

PARDAVIMUI grosemė lietuvių 
apgyvento  j kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Bęulevard 6481

PARDAVIMUI šuo veislžs 
“Belian police dog” geras prie 
namų, biznio ir labai paklusnus 
šuo. Nupirksit pigiai. Kreipki
tės, G. Bender, 2150 So. Hoyne 
Avenue.

PARDAVIMUI kriaučių dirp- 
tuvė, daifoo užtektinai dėl 2 dar
bininkų. Parduosiu pigiai.

G. BENDER, 
2150 So. Hoyne AVe.

PARDAVIMUI galiūnas su 
namu, lietuvių kolonijoj, netoli 
švento Kryžiaus bažnyčios.

Atsišaukite:
4527 So. Hermitage Avė.

GROJIKUS pianas, paprastai $700 
pirmos klesos padėjime, bęnčius, ka
binetas ir 75 muzikos roleHų, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Milwaukee Avė., klauskite 
Jankovvski Player Piano.

< • ' f ,

PARSIDUODA Valgykla, 
geras, senas, išdirbtas *7 
duoti, nes esu vienas ir negaliu pa
kankamai prižiūrėti biznio .

Atsišaukite H
2748 W. Chicago Avė.

biznis, 
Tūriu par-

$165.50 
147.00 
178.50 
270.00 
245.00 
295.00

Kiekvienas setas garantuotas ir su
teikia gerą patarnavimą. Geros są
lygos ant visų setų.

Gable Piano Co.
^įabash & Jackson

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ice creamo, cigarų, tabako, ciga- 
retų ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai šia proga. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1734 So. Union Avė.

MARŲUETTE PARK ...........
Naujas muro namas, 2 po 6 kam

barius, garu apšildomas, naujosios 
mados įrengimai, lotas 40 pėdų plo
čio ,tuščias flatas perkančiam, kaina 
$17,000, cash $6,000, randasi, 6628 S. 

(Richmond St.
DOUGLAS PARK

Muro namas, akipeni| frontu, 2 po 
7 ir 1—6 kambarių, visi įrengimai, 
platus lotas, kaina $11,000, cash 
$5,000.

GARFIELD PARK
Muro namas, 3 po 6 ir 4 kambarių 

muro namas užpakalyj. Augšti beiz- 
mentai, su visais įrengimais, kaina 
$12,500, cash $6,000.

HUMBOLDT PARK
Medžio namas, 2 po 5 kambarius, 

beizmantas ir garadžius ,visi įrengi
mai, kaina $7,000, cash $3,000.

WICKER PARK
Muro namas, 2 po 6 ir 1-4 kamba

rių, su visais įrengimais, kaina $9,700.
PORTAGE PARK

Naujas mūro bungalow, 5 kamba
rių, furnacu šildomas, gardžius 1 ma
šinai. Pirkėjas gali kraustytis tuo
jau.

šie yra geriausi bargenai šįmet; 
nepraleiskite progos, kreipkitės pas

Švelnia ir Mankus
REAL ESTATE

1443 N. Paulina St.
. Tol. Armitage 6411

NAMAI-2EME

3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571

Kur taip tamsta skubini? O pas 
Valaitį. Jis daugiausiai turi namų 
parduoti, mainyti. Maino namus ant 
bučemių, farmų, o buČemes, groser- 
nes, farm-as mainau ant namų.

2 flatų ir Storas medinis, kaina 
$4,000, pinigais $500, 6 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina $4,500, pini
gais $1,000. 5 kambarių cottage, lo
tas 60x125, kaina $3,000, cash $1,300. 
2 flatų po 6 kambarius, mūrinis, lo
tas 51x125, kaina $12,500, cash $4,500. 
8 flatų muro namas, pigus, kaina 
$15,000, cash $5,000.' 2 flatų no 6 
kambarius. 2 flatų po 6 kambarius, 
mūrinis, kaina $12,800, pinigais 
$4,000. 6 flatų mūrinis namas, 1 
mašinai a garadžius, kaina $10,500, 
cash $8,000. 3 flatų muro namas.
Mainau ant bučernės ar ant grosęr- 
nes.- 2 flatų muro namas, mainau 
ant farmų.

Tikras Bargenas
tavo pinigų jeigu pirksi sekamus na
mus.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
ant Archer Avė., pačiam centre 
Brighton Parko; yra Storas ir 3 fletaį 
po 4 didelius kambarius; vieta yra 

Didelės vertes, Šią savaitę I ^nok^a bite kokiam < biznnnj^kaina 
taip pigiai kaip $30.

CABLE PIANO CO.
Wabash & Jackson

BISKĮ VARTOTOS

GROJAMOS MAŠINOS

PikSIDUOLr* bučerne ir 
grosėrne su na r.’i. Keturi kam- 
I ’• *j:.. pagyvėtinau* c«Si. biznis, 
t .’^s bučer.i"s nčin aplinkui per 
4 11 us. PŲbLastis — einu į 
’Lą biznį.

6059 bu. K * “ Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda automobilių “suplies” 

Cherging Bateris ir taisymo įstaiga, 
o taipgi 6 automobiliai. Parduosiu 
arba priimisiu pusininkų. Biznis iš
dirbtas per 8 arba mainysiu
ant prapertės. Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Box 493.

$18,000 yra tikrai vertas $25,000; ne-, 
reikia visų pinigų; savininkas mainys 
ant dviflečio; pamatykite šitą retai 
atsitinkanti bargena, o nesigailėsite.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas 2 fletai po 6 puikius kam
barius; visas išbaigimas kieto medžio; 
karštu vandenių šildomas su 2 boile
riais; su aisbaksiais ir geziniais pe
čiais; 6 metai kaip statytas, neša ge
ras rendas; vieta lietuviais apgy
venta; savininkas eina į biznį todėl 
parduos pigiai; kaina $12,000 vertas 
$16,000 pagal šių laikų .

PARDAVIMUI naujai statoma 5 
kambarių vėliausios mados bungalow; 
fumasu šildoma ir aržuolinio me
džio išbaigimas; randasi Brighton 
Parke netoli nuo Archer Avė., kaina 
$6,800, pusę pinigais kitus ant leng
vų išlygų.

Norėdamį pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas - ‘

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkevvitz, vedėjas

4084 Archer Av., prie Califomia Av.

KAM RŪPINTIS
Laikąs gaišinti kur kitur kadangi 

mes jums galime išmainyti arba par
duoti į savaitę laiko namus, lotus for
mas taipogi visokius biznius mainom 
ant namų, mažesnius namus ir lotus 
nedaro skirtumo kokioje apielinkėje 
jus turėtumėt išmainom ant didesnių 
namų visose dalyse Chicagos. Kas 
turit pirmus arba antims morgiČius 
taipogi išmainom ant namų.

Kreipkitės ypatiŠkai, laišku 
telefonuokit

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd. arba 67 

arti Western Avė., Chicago, 
Phone Prospect 8678

Ofisas atdaras kožną dieną iki 9 v. v.

arba

Blvd. 
III.

HALSTED STREET^
Biznio ir beveik naujas mūrinis na

mas, Storas ir du flatai'po 6 kamba
rius, maudynės, elektra ir kiti va
liausios mados įtaisymai. Kaina tik 
$23,000, įmokėti $12,000, likusius sa
vininkas padarys paskolą phgaĮ pir
kėjo sutartis. ’ Namas randasi didžia
jam biznio centre ant Halsted _ St. 
prie 35 St. štors tuščias, galima 
pradėti biznį. Savininkas

T. JOZAPAVTČIA, 
3524 So. Halsted St. 
Tel. Republic 9649.

PARDAVIMUI mažas namas ir 
grosernė South Side apielinkėj. La
bai gera dėl mažos šeimynos, $2,600, 
ca«h $1,000. kitus lengvais išmokėji
mais, 'savininkas. k - ''

R. W. STOTL.
7134 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA groserukas ir 
kendžių Storas, ar kas nori gali 
pirkti su rakandais ir be rakan
dų, 4 ruimai pagyvenimui.

2118 W. 23 St.
Pardavimui Lotas

PARSIDUODA grosemė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai jai pirksi šią sa
vaitę, 912 W. 20 St., Tel. Canal 
2019.

tik 3 blokai nuo Jefferson’o miškų; 
lotas yra 80x125 pėdų; vieta labai 
smagi; savininkas parduos už $600.00 
pinigais ar išmokėjimais, pasimatyki- 
te su savininku sekančiu antrašu:

Joseph Yushkewitz,
4034 Archei’ Av., <Chicago, 111.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
šeimynų pragyvenimui ir Storas, 
elektros šviesa ir beismatnas. Par
duosiu už pigią kaina arba mainysiu 
ant biznio ar mažesnio namo, sovi- 
ninkas duoda nuo savęs morgiČius, 
norintis pirkti kreipkitės prie savi
ninko. S. Pocius, 4602 S.' Rackwell st.

PARDUODU arba mainysiu 3562 
So. Halsted St. medinį namą su mu
ro apačia. Storas §u 4 kambariais 
flatas viršui 8 ruirtiai. Maudynė, 
elektra, garadžius 2 mašinoms. Mai- 
nyčia ant bučernės, grosernės, cigarų 
Storo. Kreipkitės

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemė, lysas 3 metams, renda 
pigi, senas išdirbtas biznis. Nu
pirksit* pigiai. Kreipkitės

821 W. 34th St.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2-5 ir 4-4 kamba
rių flatai, gasas, elektra ir toi- 
letai, randasi 714 W. 21 PI. Del 
informacijų kreipkitės.

1733 So. Halsted Str.

548 W. 32 St.

PARDUODU 4 flatų namą 2 
po 2 po 4 ant South Sides geroj 
vietoj parduosiu už $9,500 arba 
mainysiu ant biznio, neša randos 
mėnesyj $98. J. Balchunas, 3200 
Lowe Av. Tel. Blvd. 9265.

PARDAVIMUI Viktrola “Vic- 
tory” su elektriką varoma, kai- 
nuojo $300, nupirksit pigiai. 
Kreipkitės, G. Bender, 2150 So. 
Hoyne Avė.

SPEČIALIS BARGENAS 
šią savaitę turi būt parduota bučer- 
nė ir grosemė, svetimtaučių apielin
kėj. Biznis cash, pigi renda, 4 kam
bariai gyvenimui. Yra trakas ir ga
radžius, nemokantį išmokinsiu biznio. 
Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit 
tuoj. 65 W. 108 St. Roseland, III.

PARDAVIMUI bučemė ir graser- 
nė noriu parduoti už “cash” arba mai
nysiu į mažą namą.

Kreipiatės šituo antrašu:
4511 So. Wood St. 

Teleppnuokite tik vakarais 
Republic 0107

PARSIDUODA kampinis namas su 
bizniu, bučemė, grosemė ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lotas 
50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka
rų, kaina su visais bizniais $15,000, 
mortgečius $8000. Aš mainysiu ant 
mažos grosernės, aš nemoku buče- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 West 
69 Street.

PARDAVIMUI medinis biz
niavus 1 aukšto namas. Namas

Kreipkitės

3200 Auburn Avė.

TIKRI BARGENAI
$7,100 ........ 2 augštų medinis na

mas cementiniu pamatu, didelė ėle, 
kampinis lotas, 2-4 kambarių, netoli 
51 St. ir Westem Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgiČius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą konriŠiną. Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumbona Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

------------- 1 , . -..................

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų užeiga, biznis išdirbtas ir ei
na gerai. Tirštai apgyventa vie
ta, renda pigi, priežastį patirsit 
ant vietos, 1U503 Edbrooke Avė.

-PARDAVIMUI barber shope 
su 2 kedems gerame stovyje 
taipgi sykiu toje pačioje vietoje 
randasi ir ruimai gyvenimui. 
Parduosiu gana pigiai už $200. 
4351 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemė su visais pirmos kle- 
sos įtaisymais. Taipgi yra ir 
ledui daryti mašiną. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukit, Box 495, 
1739 So. Halsted St.

8 kambarių murinę re-$9,200
zidencija, modemiška, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garadžius, Brigh- 
ton Parke, labai gera vieta gyveni
mui.

TUPONICH & SIMAN 
1344 W. 18 St.

PIRKITE ŠITUOS BARGENUS
Parsiduoda bizniavas muro narnės 

5 flatai ir štors Kaina $12000.00 art 
išmokėjimo.

2 flątų naujas mūVo namas ant par
davimo arba išmainymo.

6 flatų muro namas, parduosiu ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar 
biznio. Su reikalais kreipkitės pas 

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

, Telefonas Blvd. 4899

Garsinkites Naujienose

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

Vyrai išmokite, barberystSs, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wellg St., 
Chicago.

KAIP išmokti važiuoti su au
tomobiliu, $15 Mokiname prak
tiško karų taisymo, šoferio lais- 
nis garantuojamas.

3460 Ogd> h kvenue,




