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Darbininkų valdžia 
Danijoj sudaryta

Argentinos darbininkai 
priešingi pensijų 

įstatymui

Nauji masiniai areštai 
Maskvoj

Jei valdžia ims jį vykinti, gali 
kilti aštrių susikirtimų.

Londono spauda 
dėl prez. Coolidge 

kalbos

Kanto 200 metinės 
sukaktuvės

Karaliaučiun suvažiavo iškil
mėms daugiau kaip 200 mok
slininkų iš viso pasaulio.

Požėla paguldė 
japoną

Lietuvos žinios.
UŽDRAUDĖ MOKSLINĘ 

KNYGĄ.

30 žmonių užmušta, 50 sužeista 
traukiniams susimušus

Danijos darbininky vai 
džia sudaryta

so-

Be vieno, visi kiti kabineto na
riai yra socialistai. Moteris— 
švietimo ministeris.

giau kaip paprastas atviras 
vietų valdžios kritikavims. 
šiaip ar taip, sulyg naujais “če- 
kos” patvarkymais tiems 31 
kaltinamųjų, tarp kurių yra du 
du daktaru, devyni mokytojai, 
penki valdininkai ir septyni 
fabriko darbininkai — gresia 
mirties bausmė.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
23. — Naujosios Danų darbinin
kų valdžios ministeris pirminin
kas Stauning pristatė karaliui 
Kristijonui sąrašą ministerių, 
kurie tapo patvirtinti. Išski
riant vieną tik grafą Moltkę, 
užsienio reikalų ministerį, visi 
kiti yra Danijos socialistų par
tijos nariai.

Nina Bang’ienė, * paskilbus 
o kortom istč, yra švietimo minis- 

teris. Ji yra pirma moteriškė, 
patapus Danijos kabineto nariu.

Danijos darbininkų valdžios 
padėtis yra tolygi Anglijos dar
bininkų valdžios padėčiai, nes 
rinkimais gavus 38_nuoš. balsų 
ji neturi parlamente absoliu
čios didžiumos.

Baisi traukiniy nelaimė
Dviem ekspresiniam traukiniam 

susimušus 30 žmonių užmuš
ta ir per 50 sužeista.

BERNAS, Šveicarija, bal. 23. 
—Arti Bellinzonos šįryt susi
mušė du greitieji, Ziuricho ir 
jVIilsa.no, traukiniai. Toje baisioj 

nelaimėj trisdešimt žmonių už
mušta ir daugiau kaip penkias
dešimt sužeista. Kadangi įvykus 
kolizijai vagonų laužai tuojau 
ėmė degti, tai daugelio išimtų 
iš griuvėsių kūnų nebegalima 
pažinti, nes jie baisiai apdegę.

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 22. — Jūrių darbininkų są
junga paskelbė oficialį pareiški
mą, kad ji visais budais priešin
sis, jei valdžia darys pastangų 
kolektuoti iš darbininkų algų 
penktą nuošimtį bendram pensi
jų fondui, kuris nuo gegužės 1 
dienos įeina galion.

šis pareiškimas* paskelbta po 
to, kai valdžios priimtas pensi
jų planas buvo paduotas visuo
tinam Argentinos profesinės 
darbininkų sąjungos narių bal
savimui ir ta sąjunga, turinti 
100,000 narių, nubalsavo prie
šintis jo vykdymui,’lig- bus tik 
ra i nustatyta pensijų suma, il
gis tarnybos kad pensiją gavus, 
ir valdžios garantijos.

Jei valdžia bandys kolektuoti 
darbininkų algų 5 nuošimtį kai
po pirmą įnašą jų pensijų fon- 
dan, streikas bus neišvengia
mas ir gegužės 1 dieną užšvęs 
apie 250,000 darbininkų.

Daugelis mano, kad respub
likos prezidentas Alvear’as, 
vengdamas susirėmimo ir- krau
jo praliejimo, suspenduos įsta

tymą ligi kongresai susirinks— 
jis susirinks pirmą savaitę ge
gužės mėn. — Jr tada paduos 
statymą išnaujo peržiūrėti.

Nauji masiniai areštai 
Maskvoj

Nori kad kabineto nariai 
buty žmonių renkami

Rusai laukia Rumanijos 
užpuolimo

Iš suimtųjų 261 žmonių trisde
šimt vienam gresia mirties 
bausmė.

BERLINAS, bal. 22. — Ba
landžio 5-tą ir 6tą Maskvoj įvy
ko nauji masiniai areštai žmo
nių, “čekos” įtariamų kad jie 
esą sovietų valdžios priešai. Ofi- 
cialėmis žiniomis viso areštuota 
264 asmenys, kurių 79 buvo tuo 
jau išsiųsti į tolimas Vologdos 
ir Viatkos gubernijų vietas, Ru
sijos šiaurėje. 154 laikomi poli
cijų areštuose, o 11 atiduota tei
smui.

WASHINGTON, D. C., bal. 
23. — Atstovas Upshaw (dem., 
Ga.) įnešė atstovų rūmuose bi- 
lių, kuriuo reikalaujama, kad 
kabineto nariai butų taipjau vi
sų žmonių renkami, kaip kad 
prezidentas ir visi kiti valdinin
kai. Tik mirus kuriam nors ka-( 
bineto nariui, arba rezignavus, 
prezidentas įgaliojama paskirti 
jo vietininką.

DIZINFEKTUOS TRAUKINIŲ 
PASAŽIERIUS.

Karo komisaro padėjėjas 
dena darbininkus būt 
rengusius.

graii- 
pasi-

Pastarieji 31 suimtųjų kalti
nami dėl “atviro stojimo prieš 
sovietų valdžią.’’ Kas tas “atvi
ras stojimas prieš sovietų val
džią’’ butų, — nepasakyta, bet 
veikiausia kad tai bus nedau-

PHOENIX, Arizona, bal. 23. 
—Del siaučiančios Kalifornijoj 
gyvulių nasrų ir kojų ligos, gu
bernatorius Hunt paskelbė, kad 
nuo balandžio 28 dienos visi pa- 
sažieriai, keliaujantys geležin
keliais iš Kalifornijos į Arizoną, 
bus dizinfektuojami.

MASKVA, bal. 22. — Del ži
nių, kad Rumanija pirkus iš 
Francijos 400 aeroplanų ir kito
kių karo medžiagų, sovietų ka
ro komisaro padėjėjas gen. 
Frunze atsišaukė į darbininkus, 
ragindamas juos būti prisiren
gusius atmušti puolimus ant so
vietų respublikos. Kalbėdamas 
nepartinių Maskvos apygardos 
darbininkų konferencijoj Frun
ze pasakė, kad raudonoji armi
ja turinti būt stipri ne tik savo 
dvasia, bet ir techniniu prisi
ruošimu, idant galėtų atmušti 
priešų puolimą, iš kur tik jis kil 
tų.

. iLPNDONiĄS, bal. 23.- n- 
dono laikraščiai labai palankia 
atsiliepia dėl • prezidento Coo- 
lidge’o padaryto Associated 
Press bankete pareiškimo, kad 
jis pasiruošęs sušaukti tarp
tautinę konferenciją tartis dėl 
visuotino ' nusiginklavimo ir 
tarptautinių teisių sutvarkymo.

'E'aJy Ncvr'š sako, kad prezi
dento pareiškimas turįs “di
džiausios svarbos.” Pastebėjęs, 
kad Amerikos prezidentas pa
sisako už sušaukimą tokios 
konferencijos tuo supratimu, 
kad bus susitaikyta dėl Vokie
tijos reparacijų mokėjimo ei
nant Davves’o ekspertų komi
sijos; raporto pagrindais, laik
raštis sako:
Atgaivino milijonų 

Viltis.
“Tasai raportas 

nuostabių rezultatų, 
tai, kad žmones ištikro vėl ėmė 
tikėti, jog bus galų gale at- 
steigta taika. Jis išnaujo pake
le viltis milijonų žmonių, kurie 

buvo pradėję bijotis, kad smur
to viešpatavimui gal niekados 
nebebus galo.

Francija galinti liktis visai 
izoliuota.

“Viso civilizuoto pasaulio su
tartingame pritarimo chore tik 
vienas nepritariąs balsas gir
dėti, — tai balsas Francijos, 
arba geriau sakant balsas Poin
care’o, Francijos premjero, 
kalbančio tiesiai arba per sa
vo ištikimąją* spaudą. Bet ga
lima drąsiai sakyti, kad jeigu 
Francijos valdžia — fvfis tiek 
kas jos prieky stovėtų — rini
tai bandys torpeduoti šitą nau
ją pastangą taikai atsiekti, ku
rion tiek daug vilties dedama, 
tai Francija pasiliks galutinai, 
ir visiškai izoliuota.”

KARALIAUČIUS, bal. 23. — 
Daugiau kaip 200 mokslininkų 
iš visų pasaulio dalių suvažiavo 
čia švęsti garsaus filosofo Im- 
manuelio Kanto dviejų šimtų 
metų gimimo sukaktuvėms, ku
rios pripuola balandžio 22 die
ną, Iškilmės tęsis keturias die
nas. Jungtines Valstijas atsto
vauja profesoriai: Edw.
Schaub iš Northwestern uni
versiteto, Chicago, ir Jacob R. 
Marcus, Cincinnaties universi
teto.

Karolis taip smarkiai trenkė 
japoną, jog pastarasis nei 
nuo matraso nebegalėjo atsi
kelti.

žmonių

davė jau 
Jis padare

Nepaprasta paroda
Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 24 d., atsida

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

Kaip musų skaitytojai jau žino, nesenai Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjungos Rėmėjų Draugi
ja savo didelj transportą paveikslų ir įvairių gražių 
daiktų, kuriuos padarė Realėje Gimnazijoje besimo
kinantys vaikinai ir mergaitės. Tie daiktai bus iš
statyti visuomenės parodai, kad ji matytų kaip pui
kiai lavina Lietuvos jaunuomenę ne tilaai moksle, 
bet ir dailės darbuose toji apšvietosi įstaiga.

Amerikos lietuviai dar niekuomet nėra matę to
kio pastebėtino kultūrinės Lietuvos darbų pavyz
džio. Kiekvienas džiaugsis, atsilankęs į parodą.

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

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

Poincare atsakymas 
Čičerinui

Užtardama pasmerktuosius ru
sų mokslo žmones Francijos 
valdžia neturėjus tikslo kiš
tis į Rusijos dalykus.

PARYŽIUS, bal. 23. — Prem
jeras Poincare pasiuntė sovietų 
Rusijos užsienio reikalų komi
sarui čičerinui telegramą, ku- 
rioj jis sako, kad nesenai pasių

sti! Francijos mokslininkų atsi
šaukimu, idant kalinamiems jų 
rusų kolegoms butų rodoma pa
gailos, Francijos valdžia netu
rėjus jokios intencijos kištis j 
vidurinius Rusijos dalykus, 
taip p. čičerinas1 savo replikoj 
sakąs.

“Maskvos • valdžia”, sako Po
incare savo telegramoj, “gali 
joti, gali neboti žmoniškume 

.dalykų, kurie jai buvo pristaty
ti. Bet kai dėl to, kad pasmerk 
rieji Kijeve asmenys buk veikę 
išvien su Francijos slaptaja 
žvalgyba, tai tas priekaištas 
yra visiškai neteisingas”.

Vakar įvyko labai įdomios 
ristynės. šį kartą musų Požėla 
japono asmenyje sutiko labai 
kietą riešutą. Myaki yra ne tik 
tvirtas ristikas, ale ir moka var
toti visokius japoniškus triksus. 
Bet nežiūrint viso to, Požėla pa
guldė japoną Myaki. Jis metė 
japoną per galvą tokiu'smarku
mu, kad pastarasis net akterė- 
jo ir turėjo gan ilgokai “pasil
sėti,” kol su pagelba kitų nuo 
ms.'traso beatsikelėjo. Japonas 
tapo taip smarkiai sutrenktas, 
jog antrą kartą nebegalėjo ris
tis*. Jis galvą susiėmęs tik deja
vo. Tuo budu Požėla tapo lai
mėtoju paskelbtas.

Požėlos —- Myaki ristynės tę 
sėsi 56 minutes ir 5 sekundas.

Iš kitų ristikų laimėjo Garka- 
venko, Nichols ir dar vienas, 
kurio pavardės nenugirdau.

'žmonių prisirinko i First Re- 
giment Armory labai daug. Po
žėlai buvo tiesiog ovacijos šu
kei tos.

Kaunas. — švietimo Minis
terija uždraudė mokykloms 
knygą: “Iš Tamsios praeities į 
Šviesia ateiti.”

Pradžios mokyklų inspekto
riai išsiuntinėjo mokyklų ve
dėjams savo Ministerijos ap
linkraštį, kuriuo draudžiama 
laikyti liaudies mokyklų bib
liotekose “‘Kultūros” išleistąją 
N. Rubakino knygą: “Iš tam
sios: praeities j šviesią ateitį” 
('kultūros istorijos bruožai), 
kuri pripąžinta neleistina pa
dorumo ir mokslo žvilgsniu 
mokiniams skaityti.

įdomu, ar Lietuvos švietimo 
ministeris ir. sykiu profesorius 
žino, kad N. Rubakinas skai
tomas yra ne tik Rusijoje, bet 
ir pasaulyje geriausiu mokslo 
populerizatorium, kurio visi 
raštai pasižymi dvasios kilnu
mu ir skaidrumu.

LIETUVOS MIŠKAI.

DAWES GRĮŠTA AMERIKON.

Bendras nepriklausomos Lie
tuvos miškų plotas siekia 869,- 
875 ha., jų 828,482 priklauso 
Valstybei ir 11,303 privatiniems 
asmeninis.

Administracijos atžvilgiu
Lietuvos miškai padalinti Į 34
urėdijas ir 300 girininkijų.

KONGRESMANAI NEBE- 
SIUNTINĖS SĖKLŲ.

SOUTHAMPTON, Anglija, 
bal. 23. — Reparacijų ekspertų 
komisijos pirmininkas Charles 
G. F. Davves. garlaiviu Levia- 
than išplaukė algai į Ameriką.

ATIDARYMAS BRITANIJOS 
IMPERIJOS PARODOS.

WEMBLEY, Anglija, bal. 23. 
—Su didelėmis iškilmėmis šian
die čia tapo atidaryta Britani
jos imperijos paroda, kuri tęsis 
iki rugsėjo mėnesio. Parodą ati
darė karalius Jurgis.

Bernekeris.— Nesenai sugau
tas garsus plėšikas Bernekeris 
teismo nuteistas 12 metų ka
lėti.

Chicago ir apielinkė.— šian
die dalinai apsiniaukę; maža 
atmainos temperatūroj; pietų 
vėjas.

Saulė teka 4:56, leidžias 6:41

Belgija priima Daweso 
planp

Veikiai įvyksiąs Francijos ir 
Belgijos premjerų pasitari

mas reparacijų klausimu.

BRlIUSELIS, Belgija, bal. 23. 
—Oficiozo Indejfendence Belge 
skelbimu Belgijos valdžia pra
nešus reparacijų komisijai, kad 
ji pilnai priimanti ekspertų ra
portą.

'Laikraštis dar priduria, kad 
greitu laiku įvyksianti premje
ro Poincare, premjero Theunis 
ir Paulo Hymanso konferenci
ja reparacijų klausimui ap
svarstyti.

Palatinato burmistro nužudy
mas.

SPEYER, Palatinatas, bal. 23 
— Bavarijos ultra-nacionalistų 
taip vad. Heidelbergo Mirties 
Draugijos nariai vakar nužudė 
Muenchweilero burmistrą Hel- 
fferichą. Laukiama praside
dant teroro.

Del oro jėgų reguliavimo.
Laikraštis Chronicle, atsi

liepdamas dėl p. Coolidge pa
reiškimo, pataria, kad projek
tuojamoj tarptautinėj konfe
rencijoj reikėtų būtinai susi
tarti dėl tam tikro apribojimo 
naudoti karo metu oro jėgas— 
nustatyti (tokias reguliacijas; 
kad civiliai gyventojai butų 
apsaugoti.

WASHINGTON, d. C., bal. 
23. — žmonės nebegaus dau
giau sėklų dykai iš savo kon- 
gresmanų, kaip iki šiol kad bū
davo. Del dalinimo žmonėms 
sėklų dykai atstovų rūmuose 
vakar buvo aštrių ginčų, kurie 
pasibaigė tuo, kad 79 balsais 
prieš 46 atmesta sąmata $300,- 
000, kad padengus sėklų dykai 
dalinimo išlaidas.

RAUPŲ EPIDEMIJA 
LĖJIME.

I

KA-

LLOYD GEORGE’AS SKELBIA 
f KARĄ MacDONALlDUI.

.LLAINFAIR-FECHAN, Ang
lija, ba'l. 23. — Kalbėdamas 
čia politiniame mitinge, buvęs 
Anglijos liberalų -premjeras 
Lloyd George paskelbė griež
tą karą MaeDonaldo darbinin
kų valdžiai, kad išvadavus li
beralų > partijų iš dabartinės 
“pažemintos padėties,” kurion 
ją darbiečiai pastatę.

“Darbiečiai velka liberalus 
duobėtais parlamento keliais, 
kaip . kokius jaučius, ir galų 
gale juos paskers,” susisielojęs 
šaukė Lloyd George’as.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 23. užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ..... . $4.38
Belgijos, 100 frankų '..........   $5.80
Danijos, 100 kronų ................  $16.78
Italijos, 100 lirų .................... $4.46
Francijos, 100 frankų ............ $6.77
Lietuvos, 100 litų .................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.91
Olandijos. 100 florinų ........  $37.18
Suomijos, 100 markių ............ $2.54

O

23. — 
dauge-

HAMMOND, Ind., bal.
Crown Point kalėjime 
lis kalinių, ypatingai negrų sky
riuj, susirgo raupais.

20 DAKTARŲ SUIMTA.

BUFFALO, N. Y., bal. 23. — 
Suimta dvidešimt daktarų, kal
tinamų dėl pardavinėjimo vais^ 
tinėms degtinės receptų knyge
lių.

TURKAI SUSTABDĖ FRAN
CUZŲ LAIKRAŠTĮ.

KČNSTANTINOPOLIS, bal. 
23. — Turkų valdžios įsakymu 
tapo sustabdytas francuzų laik
raštis Journal d’Oriente, vienas 
svarbiausių svetimtaučių dien
raščių Turkijoj.

Kardinolas Mundeleinas grįžta 
Chicagon.

ROMA, bal. 23. — Kardinolas 
Mundeleinas išvažiuos iš Romos 
ateinantį penktadienį. Staptelė
jęs kelioms dienoms Milane jis 
keliaus Franci j on, iš kur laivu 
g'rįš Amerikon.

jVIilsa.no


KORESPONDENCIJOS

Ruošiamas puikus vakaras.

viešnias

kuris dastato Bor

Korporantų prakalbos

ŠIANDIENPAVASARINIS BALIUS

OLERIO
Leo Shvegzda

DVIGUBOS ‘S T AR

VISĄ DIENĄ

Buk tikras, ateik šiandien, čia yraKAMA 30c

nuo

Selected’ 
šiandien

ištesėti 
nerajka <

TIESI 
KELIONE

Užsisakykit 
Borden’s

April 30
May 21

stampos arba
r • V*t-. ' v'■:» ?... /«'’ f . i

tavorų tikietas

— Plain Puritan Malt 
iš 3 uncijų

— Lietuvos Bankas 
15 <1. turėjo aukso, 

,—20,698,537.54 do- 
ir kitos svetimos

PLAIN 
■KTRACT 

WITH F»HH 
RESStOHOPS

Dvi rųšis
Extract iš 3 uncijų pakelių 
apynių ir Puritan Hop-Flavored 
Malt Sugar Syrup.

— “Naujienų”, o “Nau 
padeda ir mums pitts

Pasišaukite žmogų

Vaidylos išleistuvių vakario 
ne su programų.

Balius bus labai gražus, visi galės linksmai pasišokti prie ge 
ros muzikos. Kviečia visus KOMITETAS.

FOLEY PILĖS, diuretic

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 

i kraujo, 
apumo Ii-

den’s “Selected” pieną, 
jis gali suteikti jums 

faktus kaslink jo geru- - 
mą, arba telefonuokite<

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl motei**
Kasdien nuo 10 ryto, iki 5 
vai. vakare. NedSlio’ 
10 vai. ryto iki 1 vai 
oą. Pąnedėlyj, seredcĄt it 
vubatoje nuo 10 va;, ryru 
iki 8 vai. vakare.

ir nelaukite 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 didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

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

Del tikrų pasekmių ir užganė 
dinimo — vartokite Puritan.

smuiką, 
pallydint Rukiutei pianu. Vai
dylos mokyklos mokiniai pa
deklamavo keletą eilių ir iš de
klamatorių geriausiai pasižymė
jo mažasis Bernotdkas. Viena 
Vaidylos mokinė O. Navickiutė 
labai gražiai paskambino pianu. 

Visas programas svečiams la
bai patiko. Abelnai paėmus va
karas buvo pilnas draugiškumo 
ir po vakarienės girdėjau ke-

Daktarą! sako, kad pra 
stas virškinimas ir už

kietėjimas viduriu 
pagamina daug

Juk Vaidyla da 
ale aš 

kad tai 
darbas 

ar kam

Pradžia 8:30 vai. vakare
' v • 7

Čia bus pirmutinės tokios gražios 
ir švarios ristynės.

. "N

Ritasi sekamos poros:
K. POŽĖLA su JACK SANDERS 
A. VALENTINE su CHAS.OLSON 
A. HARKAVENKO su F. RUENI)

Užprašomos ir moterys.
Tikietai: $1.00, $1.65, $2.10

Tikietus galima pirkti pas Wrų, 
Mainis, 340 E. 14 St., Chicago 
Ileights Masonic Hali ir T. 
Sheeha’s Pool Room.

džiausiąs pasirinkimas. Visuose depart 
mentuose nužemintomis kainomis.

Rengia

Draugystė Teisybės Mylėtoju

liūs svečius kallbant, kad toks 
vakaras tai retenybė.

‘ —Reporteris.

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

BORDENS
EnnH-oductsCo.fif- Illinois

Fraaklin 3110

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

LIETUVOS FINANSAI

Kaunas, 
kovo įnėn. 
sidabro Lt 
defių, svarų 
tvirtos valiutos Lt.—58,593,* 
407.13, banknotų apyvartoj Lt 
—70,391,495.69.

PADARYKIT GYVENIMĄ VERTU 
GYVENTI.

NevaikšČiokit aplinkui besi jausda
mi nuvargę, be energijos ir stipruma, 
todėl, kad jūsų inkstai neveikia gerai. 
Vartokite 
stimuliantas nuo inkstų, suteiks jūsų 
inkstams gerą veikimą, prašalina ne
reikalingas dalis ir suteiks inkstams 
normalį veikimą. “Jūsų FOLEY 
PILĖS yra vienatines gyduolės ku
rios suteikė man dabg gero”, rašo 
Samuel Brenner, Aleksandria, Ind. 
Parduodamos visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, Jll.

LABAI LINKSMAS BALIUS
Rengia L. Katalikų St. Marijos parapija, 

Įvyks Subatoj ir Nedėiioj, Bal. 26-27 d., Bažn. Salėj. 
Pradžia kaip 7:30 valandą vakaro. Pelnas dėl parapijos naudos, 
Visi atjaučianti ir geros valios žmonės, kaip seni taip ir jauni, už- 
kviečianri atsilankyti ir linksmai valandėlę laiko pralesti.

Kviečia RENGĖJAI.

džio merginoms, nes dabar kuo
met visi kalbėjo, jai nebelieka 
ką besakyti. Bet visgi palinkė
jo Vaidylai, kad jo keliai Chi- 
cagoj butų iškloti rožėmis ir le
lijomis. Mat, jaunutei panelei 
mieliausias daiktas yra gėlės, 
tai ji ir kitiems jų linki, ypač 
jaunam Vaidylai. Panelė M. Le
pinto jau nei žodžių nebesakė, 
tu r būt iš gailesčio, o tik pa
siuntė Vaidylos pusėn bučkį ir 
puikią rožę. Gavus žodį pane
lė M. Krasauskiutė pareiškė, 
kad Pittsburgho merginos v iš
tiek turinčios Vaidylos širdį ir 
joms turėsiąs Vaidyla tekti.

Bet apie tai užteks.
Pabaigoj panelė M. Liepiate

GBrCkis Pain-Erpellerio Trynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

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

Žmogus, kuris dirba su savo musku- * 
lals, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Paia-Expelleriu išsitrinti skaudamus vietas.

Ifivengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Expelleria palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje 1

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

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

Kuomet jus perkate Malt Ex- 
tract, kodėl nepirkti geri ausį 
ir būti tikras iš pasekmių?
Puritan yra augščiausios ver
tės. Turtingiausias ir Stip
riausias. Jūsų pirmas bandy
mas patvirtins tai.

pats 
kita 

visokių 
Pirmas

LABAI SVARBUS MITINGAS
L. Katalikų St. ^arijos parapijos 

Įvyks Petnyčios vakare, Balandžio 25 d.
Kaip 7:31) vak. Bažnytinėj Svęt., 35 St. ir S. Union Avė. Kvočiame 
visus kaip parapijos narius taip ir simpatizuotojus atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes turėsime daug svarbių dalykų dėl apsvarstymo; 
taip kad sutvaikius visus reikalus ir su morale ir materijale pageiba 
atjaučiančių žmonių butų galima pakelti šią musų neturtingą dar
bininkišką parapiją. Kviečia Kun.* Klebonas ST. LINKUS.

Gegužės mėnesy tas 
choras rengiasi pastatyti 
veikalą, kuriam bus 
įvairenybių, būtent — 
degtindarys,’' kurį vertėtų pa 
matyti.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 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 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Ona Virbicljienė savo kalboje 
net per ašaras apgailestavo 
Vaidylos ir linkėjo jam kuoge- 
riausio pasisekimo Chicagoj. 
Ponia B. Platakienė gavusi žodį 
pareiškė, jog ji džiaugtųsi tu
rėdama laimės keliauti Chica- 
gon, nes ji žinanti tą miestą. 
Kiti svečiai ir viešnios taipgi* iš
reiškė visokių nuomonių ir ge
riausių linkėjimų Vaidylai. Vis
ką sunku ir paminėti. Perstati- 
nėjant kalbėtojus buvo prieita 
ir prie Pittsburgho panelių, pir
miausiai prie p. A. Akelaitės. 
Toji pradžioj pabarė pirminin-

Svarųs dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų nioŽčia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit s* t® dan
tis su

COLGATES

Frnr.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
nuo SKILVIO. KEPENŲ, 

KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., • 

Cnicago, U. S. A.

Kovo 26 d. pittsburghiečiai 
turėjo parengę išleistuvių va
karienę p. I. A. Katkaus val
gykloje savo mylimam draugui 
NI. Vaidylai, kuris šiomis die
nomis apleido musų Pittsburg- 
hą ir iškeliavo į Chicagą dar
buotis prie “Naujienų”. Pitts- 
burghiečiams buvo labai gaila 
netekti vieno savo darbščiausių 
draugų Pittsburgho lietuviškam 
dirvone. Tokie darbininkai 
kaip gerb. M. Vaidyla yra labai 
reikalingi, bet ką darysi, kad 
pittisburghiečių tdkia dalis... 
Well, nereikėtų taip nusiminti, 
juk Vaidyla išvažiavo darbuotis 
prie didžiausio lietuvių dien
raščio 
j ienos 
burghiečiams apdirbinėti lietu
viškus pudimus.

Vaidyla da nelabai senai yra 
atvykęs iš Lietuvos ir jam ap
sigyvenus kokį laiką Pittsburg- 
he, pittsburghiečiai jį drūčiai 
pamėgo Už jo darbštumą. Ii’ aš 
turiu pasakyti, kad Vaidyla bu
vo vienas iš tų darbuotojų, ku
rie darbavos nuoširdžiai, ne 
ieškodami jokios garbės. Kiek 
man žinoma, Vaidylos didžiausi 
tikslai buvo pramokinti čionai

Nedėiioj, Balandžio 27 dieną, 1924
MILDOS SVETAINĖJE, * 

3142 So. Halsted St.

reiškimas, kad Pittsburhas yra padainavo keletą dainelių. Pla 
tamsus nepatiko vienam asine- takiutė pagriežė solo L. J',, 
niui, kurs gimė ir augo Pitts- 
burghe,— tai Jonui Kazlauskui. 
Gavęs balsą jisai atrėmė Vir
bicką tikrindamas, kad nors 
Pittsburgho oras ir tamsus, 
bet žmonės ne tamsus ir linkė
jo, kad Vaidyla tuojau sugrįžtų 
iš Chicagos.

Balandžio 27 d. vakare Atei
ties choras rengia vakarą — I. 
A. S. svetainėj, 24 ir Michigan 
Avė. Bus statomas veikalas 
“Audra Giedroje” — 3 veik, 
komedija. Veikalas, kaip ma
tyt ' iš apgarsinimų yra geras. 
Tie, kurie yra matę tą veika
lą, sako, vėl eis pažiūrėti. Ne
mačiusių gi tai jau nieks nesu
laikys.

priratiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna v**11 

geriausi Ameriko- 
nišką i* ^epe- B 
jišką bt<Ą gydy
mo. Ditklli skai- fAia
čius žmotią J<y- f y ■
domų kasdien per "A 
Dr. Ross, šutei-
kia progą duoti
geriausį medikai j 
patarnavimą že- y/- 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monro®. St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioj® vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos 1

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

Optotnrtriat 
T«L BouUvard S4OT 

‘ S A»hlan4 Ar*
KkmpM 47-toa 

tro« lubeba

(Real Estate)
Perkant, parduodant ar mainant 

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugotame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St.,
Ciceru III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

.POŽĖLA
Chicago Heights

Pelnyčio!, Balandžio 25, 1924
MASONIC HALL

1520 Otto Blvd.

Phone Boulevard 7589

Or. William Blancbard
, 1545 W. 47th St„

>/■ netoli Ashland Avė.
(Pirmiau L buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS :
Nuo visų skilvio ligi) ir žarnų 
(specialiai prflšalina 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.

Šviesą ir paliegą suvedame | senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. 'Cash arba ant iimokėjimo.

Pirnietini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj®
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

augantį jaunimą rašyti ir skai
tyti lietuvių kalboje. Jam la
bai ru{įėjo ir pagelbėti Vilnijos 
našlaičiams ir delei šių tikslų 
Vaidyla yra pašventęs daug 
energijos ir laiko. žinoma, 
Vaidyla neatsiliko ir nuo kilų 
darbų.

Bet ar ne pertoli aš nuėjau 
aprašydamas Vaidylos darbuotę 
Pittsburgho 
gal supykti ant manęs 
turiu iškalno pasakyti, 
mano kaipo reporterio 
aprašinėti vien teisybę, 
ji patinka ar ne.

O dabar tai keletą 
apie vakarienę, svečius, 
ir apie visas iškilmes, tiek kiek 
mano plunksna ga'l^s atlikti sa
vo užduotį.

Svečių buvo susirinkę apie 
30 ir tai daugumoje buvo veik
lesnieji pittsburghiečiai, iš visų 
miesto dalių. Beje, bučiau pa
miršęs parašyti kad ir iš Car- 
negie’s buvo atvykusių pora 
viešnių: drauge Liepiene su 
duktere.

Pasidrūtinus kiek prie ska
nių užkandžių, tvarkos vedėjas 
S. Bakanas pradėjo perstatinėti 
svečius ir viešnias, šį tą pasa
kyti. Pirmiausiai perstatė Vir
bicką, kurs sa^o kalboje apgai
lestavo, kad Pittsburgho lietu-1 
viai netenka vieno darbštaus 
darbininko. Kol kas Pittsburg- 
has esąs tamsus ir jam todėl 
reikalingi tokię darbininkai 
kaip Vaidyla. P. Virbicko pa- j

Balandžio 20 d. Lietuvos 
jaunieji ubagai: K. Marčiulio
nis. ir V. Banaitis buvo pas 
mus su prakalbom. Žmonių at
silankė nedaug. Bet aukų, pa
gal atsilankiusių < skaičiaus, su
dėjo nemažai. Mat, musų san- 
darkčiai negailėjo net dešim
čių mesti. Koki partija, tokie 
ir žmonės.

Įspūdžio į susirinkusius kal
bėtojai nepadarė jokio.. Man 
prisiminė praeiti laikai Lietu
voj, kuomet tekdavo matyti 
ubagus: vienas traukia giesmę, 
o kitas pritaria su armonika. 
Taip darė ir Banaitis su Mar- 
čiulioniu. Vienas kalba, o' ant
ras kankliuoja pagoniškomis 
kanklėmis. Bet jie patys nėra 
pagonai, bet greičiau fašistak

—Aidietis.

PuriTan 
sir Malt

“Highest Omality

f ABBA. LIEPOJĄ
[f1 / Važiuokite visi parankiu _ ir tiesiu keliu 

r-*" Lietuviai važiuoja į Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

[/ VISA TRECIA KLESA PADALINTA I KAM 
Ij BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-6ių ir 8-n.ų LOVŲ 

' s. s. lituania .....
j; S. S. ESTONIA .... ...... l............. A.......

! 'tRECIOS KLESOS KAINOS

J HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
1 — LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Tie visi nesmagumai dabar yra leng
vai prašalinami su pageiba naujų 

gyduolių. -
Jei jūsų, daktaras dar nėra iki šiol 

jums užrašęs jų, tik nueisit į aptieką 
ir nusipirkit vieną butelį. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji maloni vartojimui ir 
jus galite gauti visam mėnesiui varto- 
tijimui apie už $1.00. Jei jus turite ne
virškinimą, užkietėjm,ą, neveiklų skil
vį ir žarnas po valgiui, galvos skau
dėjimą, prastus kepenis, apsivėlusį 
liežuvį, dvokiantį kvapą, nusilpimą, 
nuovargį atsikėlus rytmety, bandyki
te Nuga-Tone. Ji padarys savo darbą 
ir padarys greitai. Nuga Tone sutei
kia daug naujos ambicijos ir stiprumo 
nuvargusioms, ji padaugina labai pa
sekmingai stiprumą dėl tolimesnio, gy
venimo. Suteikia stiprų ir atšviežinan
tį miegą, puikų apetitą, stimulioja kę- 
pepis ir regūlioja inkstus, skilvį ir 
žarnas puikiausiai. Pabandykite tik 
keletą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškite 
atgal į aptieką, gausite atgal pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tekiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą- 
žirius jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, „garantuojama ii 
parduodama visų gerų aptiekorių. 
kaip greit jųš pradėsite jaustis geriau.

SAPOMENTOL

SEVERAS

Malt 
Extract i

W. F. SEVERĄ CO 
EOAR RAPIO<5F^IOV*

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.
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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, 1739 So.

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, .6829 
Calumct Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, UI.

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Draugai Darbininkai!
švęskime Pirmosios Gegužės 

Šventę! Tai viso pasaulio dar
bininkų švente. Lai kiekvienas 
darbininkas tą dieną eina į 
masinius susirinkimus, o kur 
galima ir į viešas demonstra
cijas. Lai darbininkai parodo 
kapitalistams, kad jau nebeto
li ta gadynė, kurioj darbinin
kai pradės pilnai naudotis savo 
darbo vaisiais.

tos

gyvuoja pasaulinė darbi- 
šventė Pirmoji Gegužės! 
gyvuoja viso pasaulio 

darbininkų vienybė!
Lai gyvuoja

ninku

gyvenimui, kad galetu-

Lai gyvuoja

Lai gyvuoja

Lietuvių Socia-

Socialistų Parti-c

Socializmas!

Socializmas ar Barba 
rizmas?

Daugelis žmonių yra klaidi
nami arba klaidingai supran
ta Socializmą. Jie mano, kad 
Socializmas tai yra labai • ge
ras planas ir kad jis tuojau su
teiks gerus laikus kiekvienam, 
ir lodei labai tankiai užmiršta 
kasdieninius savo reikalus, o 

atei-apie tą gražų
nantį Socializmą.

Juos galima prilyginti 
tų žmonių, kurie atsisako 

nuo ugnies sa-
namas dar nėra 
yra klaidingas

prie
mo-

keti apdraudą 
vo namo, nes 
sudegęs. lai 
mąstymas ir veikimas.

Yra labai aiškus faktai, žino
mi kiękvienam studijuojančiam 
istorijų, kad kapitalistų civili
zacija jau yra atgyvenusi savo 
dienas. Sekamas draugijinis 
surėdymas bus paremtas tei
singais, l>e pelno darymo pa
matais — Socializmas.

VVebbs aiškiai yra 
kad kapitalizmas jau 
luti na i subankrutavęs, 
ford ir Wells darodė,
tinėj Europoj nieks jau nebe
nori nei manyti apie kapitalis
tinę sistemą.

Bet jo vietoje atsiranda an
tagonizmas kaimo prieš mies
tą. Kaimai palieka apleisti, 
dustrija mieste nyksta, 
kad greitai žolė pradės 
tarpe geležinkelio rėlių; 
judėjimo geležinkeliais 
liks. Palaidumas, 
labai sparčiai

ropa biznio, kuris neš mums 
pelno, tol musų reikalai bus 
tokie pat, kaip ir pas juos. Mes 
negalėsime gyventi, jei Euro
pos industrija negyvuos.

Vienatinis išėjimas iš
padėties yra tas, kad mes turi
me organizuotis, kol dar nėra 
vėlu. Ir turime organizuotis koo 
peracijos, be pelno, pamatais. 
Mes tuomet galėsime gyventi, 
jei Europoj ir labai blogai bu
tų, arba jos industrija visai žū
tų.

Amerika yra užtektinai tur
tinga, kad pasfgan^inus reiika- 
lingų dalykų gyvenimui ir ge
ram
mūm ir toliau žengti linkui ge
resnės civilizacijos, jei Euro
pos kultūra ir labai nukentė
tų. <

Bet kapitalistai yra pasi
rengę neapleisti savo pozicijų 

jie nori turėti sau privati
nių pelnų kuodaugiausiai.

Amerikos kapitalistai nori 
uždaryti visas sienas, kad nei 
vienas europietis negalėtų i 
šią šalį atvažiuoti. Jie mat bi
jo, kad iš Europos ateinančios 
naujos idėjos jiems, kapitalis
tams, pridarys’ daug nemalo
numo. Jie mano, kad uždary
dami sienas, jie dar galės ilgiau 
palaikyti tą savo pelnų gaudy
mo sistemą.

Amerika netik turi gelbėti! 
savo kapitalus, bet ji turi pri-1 
ridėti ir prie Europos pakėli
mo ant augščiausio laipsnio. Jei I 
ten žmonės badaus, tai ir čia 
prisieis tie patys laikai pergy
venti. Dabar jau tokia gadynėj 
kad viena šalis nuo kitų šalių 
atsiskyrusi negali gyventi. Gy-I 
venimas pats jau įvykdino tarp-[ 
tautinę vienybę. Ir 
pradės 
viena 
visoms 
resni s.

juo tautos 
arčiau ir draugingiau 

su kita sugyventi, tuo 
bus gyvenimas daug gc- 

—Azy.

nurodęs, 
yra ga- 

Brails- 
kad Ry-

Lietuvos Socialdemokratu 
Rėmėju Fondas

Šiuo liudiju, kad $8 priė
miau ir tuojau perdaviau Lie
tuvos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondo Iždininkui d. J. Šmote
liui. Tie pinigai urnai bus pa
siųsti 
tams.

Lietuvos. Sočialęlemokra- 
—A. žymontas, 
LSS Sekretorius.

| LSDRF. Chicagos kuopos 
buvo laikytas susirinkimas ba
landžio 8 dieną. Labai puikus 
būrelis draugų dalyvavo šia
me susirinkime. Buvo gerų pa
sikalbėjimų, tik negerai, kac 
vasaros sezonas jau nelabai to
li, todėl negalima bus ką nors 
didesnio surengti naudai L. S. 
I). R. F.

Nutarta ir pavesta kuopos ir 
centro valdybai surengti šei
myniškų vakarėlį, 
ma.

Nutarta laikyti, 
kas menesį antrą

Sekami draugai prisidėjo 
prie Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmėjų Fondo: J. šmotelis $5. 
Po $1 užsimokėjo sekami drau
gai: K. Augustinavičius, K. Ba
ronas, A. ILalis, V. Bušinskas 
ir A. Vizbaras. Seni nariai su
mokėjo $11, viso pasidarė $21.

M. G. Mauricas, sekr.

surengti
, jei bus gali-

susirinklmus 
utarninką.

Socialisty Partijoj
KENTUCKY VALSTIJA 

ATGYJA.
Ateina žinios į Nacionalį So

cialistų Partijos Ofisą, kad 
Kentucky valstija, o ypač va
karinė jos dalis smarkiai pra
dėjo persiorganizuoti. Kele
tas metų atgal, ten buvo labai 
stipri Socialistų Partija, bet 
karo laiku nusilpnėjo, o pa
skutiniu laiku buvo užviešpa
tavęs Ku Klux Klanas. Drg. .L 
L. VVrather, žinomas vietos 
darbuėtojas, pradės prakalbų 
maršrutą per šešis mėnesius ir 
jis pilnai tikisi, kad ta valstija 
bus pilnai perorganizuota.

WEST VIRGINIA
Valstijos konvencija, yra šau

kiama West Virginijoj gegužės 
1 dieną. Yra jau daromi visi 
prisirengimai tai busimai kon
vencijai ir ten draugai 
kad ši metą jie turės 
smarkią šalies rinkinių 
paniją.

mano, 
labai 
kam-

delegatu į Na-
Partijos kon-

rengiasi prie
kampanijos.

Lauko darbininko daina
Vargas man artojui, 
Reikia sunkiai dirbti:
Sėti vasarojų,
Rugius, kviečius kirsti.

Ariu aš rugienas
Visas prakaituotas....

„ Taip vargti per dienas 
Mat dievulio duota.

Oi aš vargdienėlis —
Turiu sunkiai dirbti, 
Pats vargdams vargelį 
Kiliems turtus rinkti.

Sunkiai asai dirbu, 
Krauju prakaituoju 
Ir ką tik uždirbu, 
Turčiams atiduodu.

> Bet aušta aušrelė,
Arti jau rytojus,
Užtekės saulelė,
Atgims ir artojas.

Išnyks neteisybė,
Vargas, prispaudimas, 
Bus visur lygybė, 
Arti atgimimas!....

Alytus, 1924, III. 3. (“S. D.”)

sorius Connecticut College for 
Women. Ten yra parduodama 
labai daug išleistų Socialistų 
Partijos Specialių štampų. 
Draugas Wm. James Morgan, 
valstijos sekretorius, važiuos į 
Angliją studijuoti darbininkų 
padėjimą toje šalyje, o taipgi 
prisižiūrėti Darbo Partijos vei
kimą valdžioje.

Yra padaryta sutartis su d. 
A. 'Claessens, kuris laikys čia 
prakalbas per visą gegužės 
birželio mėnesius.

NEW ENGLAND 
DISTRTKTAS.

yra išrinkti A. Baker

Ant. Sk—is.

ir

ir

bą”, rinkti prenumeratorius ir 
steigti “žiežirbos”^skyrius.

Bendrai imant, konferencija, 
nors neskaitlinga, bet atliko 
rimtą darbą, kuris neliks be 
naudos, tik kad vietose draugai 
savo nutarimus pildytų.

—Nykštukas.

Ten 
nau-

gal-

in-
Sakc, 

želti 
jokio- 
nebe-

ignorancija 
plėtojasi, 

pradeda apsireikšti visokie 
ji tikėjimai ir viskas įra.

() Amerikos kapitalistai
voja ir negali sau įsivaizdinti: 
kodėl biznis Europoje neina 

gerai, nes pas juos čionai taip 
daug yra visokio pertekliaus ir 
užtektinai
mano, kad Europa liko sunai
kinta, tai

pinigų. Kapitalistai

me tinkle 
ragauti tų 
ir Europa.

Prie Lietuvos Socialdemok
ratų Rėmimo Fondo musų 
draugai jau pradeda rašytis. Ir 
reikia pažymėti, kad prisideda 
pirmiausiai sąjungiečiai. Tas 
yra labai malonus apsireiški
mas. Mes įmokėję po keletą 
dolerių į metus nepasidarysi
me bėdnesniais, o Socialdemok
ratams bus didelė parama.

Balandžio 20 dieną gavau 
laišką nuo Cambridge, Mass. 
draugų, kuriame rašo:

“Gerbiamasis Drauge:— Pri
siunčia čionai čekį $8 vertės. 
Mes su keliais draugais pasi- 
žadėjom paremti Lietuvos dar
bo ž mones, t. y. pastoj ame rė
mėjais Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos.

•Mėnesinių mokesčių užsimo-| 
kėjo sekami draugai:

Antanas Yutkevičia .. 
F. Kuržiauskis ........ .
P. Majauskas ..........
J. P. Raulinaitis už 6 m. $3,
J. Vinciunas ........ $2.
Meldžiu pinigus priduoti kur 

reikia.
• Su širdingiausiu draugišku-1 žvilgiu tie mitingai turėjo di-
mu, deilio pasisekimo.

J. Vinciunas, | New London kuopa taipgi
233 Portland St., veikia. Paskutiniu laiku ten

Canibridge, Mass. veikia Dr. J. W. Miller. profe-

$1,
$1,
$1,

tas neatsilieps ant 
Mes visi esame ta- 
ir v įsi gausime pa- 
pačių pyragų, kaip 

Europos pagerini
mas, bus ir musų pagerinimu. 
Jei Europa pradės skęsti į bar
barizmą, mes skęsime sykiu su 
ja. Mes esame dalis Europinės 
sistemos, ar mes norime tą 
pripažinti ar ne. Nusmukimas 
Europos rinkų, yra sykiu nu
smukimas musų biznio. Kol 
mes negalėsime daryti su Eu-

ORIO
Paskutiniuose valstijos rin

kimuose, Oscar K. Edelman ir 
vėl tapo išrinktas valstijos sek
retorium. Joseph W. Sharts 
tapo išrinktas
cionalę Socialistų 
venciją.

Ohio draugai 
didelės rinkimų 
Kandidatu į gubernatorius yra
nominuotas d. Sharts ir jis su 
savo “Red Special” automobi
liu apvažiuos visą valstiją su 
prakalbomis. Jo tikslas yra 
gauti kuodaugiausiai parašų 
dėl peticijos, kad galėtų pasta
tyti ir Socialistų Partija savo 
kandidatą. Ir tas darbas bus 
pradėtas taip greit kaip 
m a.

gali-

CONNECTICUT.
Valstijos sekretorius d. Mar

tin F. Plunkett atsiuntė labai 
puikų raportą iš partijos vei
kimo kovo mėnesy. Susitvėrė 
naujos kuopos Hartford, Wa-

gai dabar labai smarkiai užra- 
socialistinius laikraščius, 
tuojau draugai pradės 
viešus susirinkimus ant 
Kalbėtojai jau yra nu
sekami draugai: E. H.

ši n ėja
Ten 

rengti 
lauko, 
skirti
Borchard iš Yale, buvęs kong- 
resmonas M. ILondon, P. Troup, 
Redaktorius New Haven Union, 
R. Fechner ir G. H. Goebel. 
Balandžio mėnesiui jau yra 
prirengtas visas programas.

Bridgeporto kuopa yra labai. 
veikli. Nesenai jie turėjo su
rengę keletą didelių masinių 
susirinkimų, kuriose kalbėjo 
August Claessens. O balandžio 
4 dieną kalbėjo Adele Schrei- 
ber. Moraliu ir materialiu at-

Čia
A. Weisbord kaipo organiza
toriai dėl Ncw England ’Dist- 
rikto nuo gegužės mėnesio iki 
pat rinkimų.

Gencralis Distrikto Komite
tas iš New England Organiza
cijos Distrikto yrą išrinktas 
dildomasis Komitetas, Litera

tūros Komitetas pažiūrėti, kad 
visur butų pilna literatūros šio
je kampanijoje. George E. Roe- 
wer, Jr. yra pirmininku išrink
tai

Iš Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos gyvenimo

SKUODAS (Kretingos apskr.)
Kovo 2 d. vietos L. S.-D. kuo

pa surengė viešą mitingą. Kal
bėjo iš Centro atvykęs drg. K. 
Bielinis. Mitinge dalyvavo apie 
kelis šimtus žmonių. Kalba drg. 
Bielinio paliko nepaprasto įspū
džio. Net iš dalyvavusių mitin
ge taip vadinamų “klerikalų” 
buvo girdėti prielankus atsišau
kimai, o apie kairesnių žmo
nių įspūdžius nebėra ir ką be
sakyti. žodžiu, mitingas praėjo 
gyvai ir tvarkingai, palikdamas 
kuogeriausio įspūdžio tarp klau
sytojų. Kuopos susirinkime po 
mitingo tuojau įstojo keletas 
naujų narių ir atšalusieji nuo 
partinio darbo, kaip tai: nemo- 
kėjosieji nario mokesnio, nelan
kiusieji susirinkimų, kurie buvo 
einant statutu išbraukti iš na
rių tarpo, įstojo iš naujo.

Geistina,'kad panašių mitin
gų ar paskaitų butų musų par
tijos organizacijų rengiama 
dažniau —gal tada pradėtų var
go žmonelei gyventi ne kleboni
jų protu, bet savo galvos sme
genis bent kiek pajudintų. Ta
da suprastų, iš kur kyla vargai 
ir kaip juos nusikratyti.

—Ašara.

Biržai. Biržuose yra didesnių 
partijų skyriai, kaip Socialde
mokratų, v. liaudininkų ir k.

Kovo mėn. 2 dieną pil. Mar
cinkevičiaus namuose įvyko so
cialdemokratų partijos Biržų 
organizacijoj susirinimas. J 
susirinkimą atsilankė nemažas 
skaičius darbininkų iš miesto 
bei artimųjų kaimų.

Tarėsi apie organizacijos iš
plėtimą, lėšas, vakarinius suau
gusiems kursus ir t.t.

Tą pačią dieną į partiją įsi
rašė keletas naujų narių.

Reikia konstatuoti, kad so
cialdemokratų partijos Biržų 
org. skaičius kartas nuo karto 
didėja ir organizacija netolimo
je ateityje išaugs į didžiausia 
partijos skyrių.

Tik drąsos ir vienybės, darbi
ninkai, mes savo tikslą pasiek
sim ! ■— Eskulapas.

Pasaulinės Žinios
DARBININKAI PRlfcš 

KOMUNISTUS.
Kovo 6 d. žymiausios prancū

zų profesinės darbininkų sąjun
gos Paryžiuje suruošė didelį 
protesto mitingą delei socialis
tų persekiojimo Rusijoj. Mitin
gas įvyko priešais komunistų 
laikraščio “Humanite” redakci
ją. Komunistų įtaka prancūzų 
darbininkų tarpe visiškai nu
puolė.

RUSIJOS MIESTAI.
Sovietų spaudos pranešimu, 

pereitų metų kovo mėn. Odesoj 
buvo iš 8176—952 namų, visiš
kai sugriauti. Per paskutinius 
8 mėnesius sugriautų namų 
skaičius padidėjo iki 1364. 
našiame stovy yra ir kili 
sijos miestai. ,

ČEKOSLOVAKIJOJ.
“Pravo Lidu” praneša,

komunistai masėmis išeiną iš 
savo partijos ir pereiną į social
demokratų eiles. Apskritai 
konstatuojama visiškas sumi
šimas komunistų tarpe.

Ru-

kad

LIETUVIŲ DAKTARAI

Rand School of 
Science — “Europos

yra su-

MacDo- 
socializ-

socializ-

Bertrand Russell, gerai žino
mas Anglijos socialistas, filoso
fas, rašytojas, lektorius ir pub
licistas atvažiavo į Jungtines 
Valstijas. Į Nėw Yorką jis at
važiavo kovo 30 dieną ir skaitė 
2 lekcijas 
Sočiai
Chaosas” ir “Gyvenimo Mecha
nizmas”. Drg. Russell bus 
Jungtinėse Valstijose iki birže
lio mėnesio ir skaitys lekcijas 
visuose šalies didesniuose Uni
versitetuose. Jam jau 
rengta 60 lekcijų.

B. Russell sako, kad 
nald valdžia, tai nėra 
mas. Jis pasakė:

“Mes dar neturime
moMr negalėsime jo turėti, kol 
Amerika nepriims tos sistemos. 
Jeigu Anglija tuojau priimtų 
socializmą, Amerika tuojau už
draustų įvežimą kviečių į Ang
liją, ką Anglija tuomet darytų? 
Dar praeis daug inetų, kol tik
ras Socializmas įvyks Anglijoj.

“Jei mes tuojau įvestumėm 
Socializmą Anglijoj, tai Amen-* 
ka neduotą mums aliejaus, p iš 
kitur negalėtume gauti, tai mes 
pasidarytumėm proletariatas 
dirbantis dėl Amerikos”.

Bertrand Russel yra socialis
tas ir narys Darbo Partijos. 
Laike pasaulinio karo, jis buvo 
pasodintas į kalėjimą 6 mėne
siams už pasipriešinimą karui. 
Po to laiko jis praleido keletą 
mėnesių Rusijoj ir metus laiko 
Kinijoj. Jis parašė daug strai
psnių kritikuodamas Sovietinės 
Rusijos režimą. ,

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

gimnazijos salėje, 
atstovų nuo vietos 
ir Centro Komite- 

Iš tolimesniu or- 
neatvyko

darbininkams su-

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i I
9 iki 12, 1 iki 8 dienai 1
ir 6:80 iki 9:80 vakare '

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicl 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa- 

| tarnauju mota-
rimą prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikta 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M^DR. HERZMAN^Ą

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
J 3110. Naktį

) Drexel 0950
( Boulevard 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—S A SS

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

iki 2 vai. po pietų.

L S.-D. P. Mariam pole s apsk. 
konferencija įvyko 9 d. kovo š. 
m. Realės 
Dalyvavo 10 
organizacijų 
to atstovas.
ganizacijų atstovai 
delei blogo 
sisiekimo žiemos laiku.

Bet kadangi atvyko atstovai 
nuo veiklesnių organizacijų, tai 
visi klausimai buvo gyvai ap
tariami. Centro Komiteto at
stovas pranešė apie Centro vei
kimą apie vykdymą Partijos 
konferencijos nutarimų. Aspkri- 
ties Komiteto narys praneša 
apie Apskr. K-to darbus, nuro
do, kad nebuvo pilnos galimy
bės dirbti, kadangi Apskr. Ko
mitetas neturėjo jokių lėšų bū
tiniems organizaciniams reika
lams. Aptarus savivaldybių 
rinkimo klausimą, sustatytas 
kandidatų sąrašas į Apskr. Ta
rybą.

Organizacijos klausimu nu
tarta, kad butų patogiaus susi
siekti ir išplėsti organizacijos 
darbą vietose, suskirstyti aps
kritį į rajonus. Rajonus su
skirsto Apskrities Komitetas, 
susitaręs su vietos organizacijo
mis. Taip pat nutarta, kad vie
tos organizacijos gyviau veiktų, 
kad išpildytų visas Centro iš
siuntinėtas instrukcijas, o ypač 
apie “Socialdemokrato” platini
mą. Priimta nutarimas, kad 
organizacijos siųstų Aps. Ko
mitetui 15% visų savo pajamų. 
Priimtas nutarimas, kad vietos 
partinės s.-d. organizacijos 
st^hgtųsi atgaivinti darbininkų 
profesines sąjungas, o kur jų 
nebuvo—steigti naujas.

Jaunimo organizavimo klau
simu nutarta kreipti daugiau 
domesio į darbininkų jaunimo 
organizavimą, platinti “žiežir-

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

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

muo 5:80 iki 7:86 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 8686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146 •

v--------- -- —......
Rezidencijos tel. Van Burąn 0294 

Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

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

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

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

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

40

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisag 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

i
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~ ‘ broliai darbininkai,1 
saugokitės jų! Dabokit savo 
gerą vardą ir organizacijas.

—‘Kabardinas. Į

’ir gerti, kdip ir žmonės kad no
ri. Tai yra visai toks pat su
pratimas, kaip pas šiandie dar 
tebegyvenančius laukinius žmo
nes, kurie sale mirusiojo žmo
gaus lavono deda indą su valgiu 
ir kaušą su vandeniu!

O ar ne panašią mintį skelbia 
[ir musų kunigai, kurie sako 
(žmonėms, kad Dievui reikia

Bet kurgi i 
to laiko, ir argi paties nuovados 
viršininko padėjėjo yra reikalas 
ir dalykas tokius reikalus bū
tinai aptarnauti.•

Pagaliau — argi yra galima 
ramiąją žaliojo Kalno Kaune 
gyventojų daJį palikti “laisvai” 
nuožiūrai tokių piliečių kaip čia 
vijršminėtieji peilininkai, kurių 
(kai irgi viršminėta yra) tame 
kalne netrūksta?...

Taip, jog, vyrai, ir ponai, — 
jeigu taip norite, nėra galima, 
kad bent ir toliau palikti!..

—Pilietis (Kaune).

mMicija buvo iki i Taigi,

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

ANT NAUDOS.

; Kai dėl “Draugo” tvirtinimo, 
kad tikėjimas esąs prigimtas 
žmogui dalykas, tai tas irgi yra 
netiesa. Nė viena žmogaus min
tis nėra prigimta; yra prigim
tas tiktai mintijimo (mąstymo) 
gabumas,' t. y. protas. Tą gabu- 
mą turi jau ir žemesnieji gyvu- Id^otLaukų, ims kitaip jisai pyk“ 

Inai; pas žmogų g! jisai yra la-H jr mh.ties kankinsi 
ba> augštai issipletojęs. žmogy pek]os ugnyje?

| Bet kokiu budu žmogus pro- Tajg. dabar, tegu ..Draug(>.. 

.. , . , ... , .. redaktorius pasako, kuri iš tųJO galvoje. - tas priklauso dali- re,. jni minčju (
nai nuo jo proto išsilavinimo, o Lpl.igimta„? ’ Ar ta |aukinio 

I 1 • V * | » < * J® žmogaus mintis, kad numirėlio
kurios žmogus daro savo mintis dvas. reikia val dinti idant 
[-žinių, kurias jam suteikia ki-L. nekerš t savo gifningms, 
ti žmones, ir patyrimo, kuri Ar ta žydų mintis> kad Jahu 
j?sai pats įgyja Kadangi ir galingesnis už visus kitus 
žmogaus proto- išsilavinimo diev(Js jr j. .<savo vaikams>< 
laipsnis .r jo žinojimas bei Pa; (ž dams) suteikti a| ka. 
tyrimas visą laiką keičiasi, tai 9
ir jo mintys negali būt vieno- Jejgu jos ngra prigimtos> tai 
(os* tuo labiaus nėra prigimtas ir

Mintis apie Dievą, kaip ir vi- dabartinių krikščionių suprąti- 
sos kitos mintys, yra ne pri- mas apie Dievą, nes jisai atsi- 
gimta; bet įsigyta — ant tam rado daug vėliaus, 
tikro kultūrinio pietoj imosj Ir pagalios, kode! 
laipsnio. Iki to lapsnio, ant ku- mano, kad žmogaus 
rio ji atsiranda, žmogus jos ne-1 koks nors nuostolis,

Mes žinome, kad žmogus I turėjo.

ŽMOGŽUDYSTE.

S. L FABIONAS CO.Bet ką bendro turi su tų 
dviejų internacionalų tiks
lais socialistinis internacio- 
nalas? Nieko! Socialistai 
visai flemano, kad kuri nors 
viena tauta turi viešpatauti 
ant kitų tautų arba kad vi
sos tautos turi būt pastaty-1 tauJa; kokios mintys atsiranda 
tos po kokiu nors diktato
rium, svietišku ar dvasišku. 
Socialistų internacionaliz
mas reiškia ne tautų paver
gimą, bet tautų susitarimą 
ir bendradarbiavimą. Visa 
socialistinio internaciona- 

4.oo|llzmo filosofija susideda ve 
iš ko: tarpe atskirų tautų 
tarpe atskirų žbidgųųj-šlžse 
turi būt pripažintos tos pa
čios doros ir teisės taisyklės, 
kurios yra pripažintos tarpe 
atskirų žmonių.

Blogi popieriai
Strazdo katarina dar groja.

Radviliškis. — Ties Radviliš
kio miesteliu miške tapo už
muštas miško sąrgas Grabuzi- 
nas. Tardant pa^irddĮe: miiško 
sargas apžiūrėdamas mišką pa
mate žmogų su vaikučių, krau
nančius vežiman malkas. Sar
gas priėjęs paprašė iškrauti • 
malkas. Vagis supyko ir smo-1 
gč sargui galvon, nuo kurio 
smūgio tuojau jis krito negy
vas. Vaikas gi pabėgo. Vaikas 
parbėgo namo ir apie nužudy
mą pranešė kitiems. Tardyme 
jis išdavė savo tėvą Mazalį, 
kuris tuojau buvo surastas ir 
patalpintas kalėjimam [L. ž.]
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75 žmogui neprivalo daryti tą, 
ko jisai nenori, kad butų da
roma jam. Taip pat turi

4.001būt ir tarpe tautų: viena 
tauta neprivalo plėšti, ne
privalo niekinti, neprivalo 
žudyti, neprivalo apgaudi-

Šį vakarą Raymond Insti-Inėti kitą tautą. Kaip tarpe 
tuto kambariuose (31 gat- atskirų žmonių, taip ir tar- 
vė, netoli nuo Halsted) atsi- pe atskirų tautų turi viešpa-|si kurį laiką po žmogaus mirties 
daro Mariampoles Realės įaut ne jėga, 'bet teisė ir 
Gimnazijos mokinių dailės dora, 
darbų paroda. Tai bus įdo- m •. v. , . , i i • Li Tegu gi pasako musu tau- miausias dalykas, kokj tik- . ® . , r, . ,x x L u- • t minkai, kodėl šitokia inter-tai gali pamatyti chicagie- . ., .v. . z v . v. .i - nacionalizmo idėja yra ne-ciai (uz ką, žinoma, reikes o XT . . ,, .. x , gera ? Nejaugi yra prakil-moketi įžangą). Is tos pa-r . . \ . .i •• i • nesnis nacionalizmo obalsis,rodos jie patirs, kaip yra . . .. . . . . kuris sako: My country —lavinamas jaunimas pavyz- ... ,,Q,. . . . T • x i - right or wrong !dingiausioje Lietuvos moky-' 
kloję.

“Draugas” 
protui bus 

jeigu pa- 
žmogus buvo, o min-l šaulio sutvėrimas, žmogaus at- 

[ties apie Dievą nebuvo, ir toks siradimas ir kiti “didieji klausi- 
' stovis tęsėsi ilgą laiką — daug mai” bus išaiškinami kitaip, 
ilgesnį, negu tas laikotarpis, negu Biblijos pasakojimuose? 
kuriam tikėjimas gyvuoja. Mokslas yra senai tuos pasa- 

Da ir šiandie yra daugybė lojimus atmetus, o betgi jisai 
vadinamų laukinių ir puslauki-1 labai gerai tarpsta, 
nių tautų, kurios neturi jokios 
nuovokos nė apie amžinybę, nė 
apie pasaulio sutvertoją. Jos 
tiki tiki į numirusiųjų žmonių 
“dvasias”, kurios buk tai basto-

Žaliajame Kalne milici
jos nėra

FALSIFIKATORIAI.

Vienas tautininkų laikra
štis sako, kad klerikalų ir 
socialistų “internacionalai” 
esą baisiausi lietuvių tautos 
priešai. Keistu budu jisai 
tame straipsnyje visai neuž
simena apie bolševikų inter
nacionalą. O pastarąjį tai 
kaip tik ir reikėtų statyti 
šalę klerikalų internaciona
lo. Socialistų gi internacio
nalas visai skiriasi nuo vie
no ir nuo antro.

Kaip klerikalų ,taip ir bol
ševikų internacionalas re
miasi tautų pavergimo idė
ja. Klerikalai nori, kad vi
sos tautos nusilenktų Ro
mai, o bolševikai reikalauja, 
kad visos tautos lenktųsi 
Maskvai. Romos papos jau 
nebeturi politinės galios, to
dėl nėra pavojaus, kad jie 
vartotų jėgą prieš tas tau
tas, kurios neklauso jų (kaip 
buvo daroma viduramžiuos 
se); bet Romai tarnauja kle
rikalinės partijos, susitvėru
sios atskirose šalyse, ir te
nai, • kur jos yra stiprios 
(kaip, pav. Lietuvoje), Ro
ma per jas gali padaryti la
bai didelės įtakos į tų šalių 
politiką.

Kritikuodamos komunistus, 
kurie kalbėjo poterius “Tėve 
Musų” ir “Tikiu į Dievą”, “Nau
jienos” pastebėjo, kad nėra nie- 
Ao nuostabaus, • jeigu meldžiasi 
Dievui žmonės, kurie tiki į Die
vą; bet kad pamėgdžioja tikin
čius žmones komunistai 
atmeta tikėjimą į 
yra nesąmonė.

“Laisvė” iš tos 
ro ve ką:

“ ‘Naujienos’

1 kurie
Dievą, tai

pastabos da-

pateisina 
tuos, kurie krikščioniškus -po
terius kalba su įsitikinimu.” 
Na, ar tai ne kvailas plepa

las? Jokiais tikinčių žmonių 
teisinimais “Naujienos” neuž
siminė, nes jie ir nerenkalauja 
teisinimų. Jie daro taip, kaip 
jiems protas diktuoja. Nurody
ti tą, reiškia— aiškinti, o 
teisinti.

komunistų kar-

drg. P. Grigai- 
draugai buvo

r

I Lietuvą

•Bolševikiškas gi interna
cionalas turi savo rankose 
milžinišką valstybę, Rusiją, 
kuri moka ir ginkluotą jėgą 
pavartot savo galios išplėti
mui. Ji užkariavo Ukrainą, 
Baltgudiją, Gruziją, Azer- 
beidžaną, Armėniją, Chivą, 
Bucharą ir Turkestaną. Ji 
mėgino užkariauti Estoniją, 
Latviją ir Lietuvą. ,Ji» kad 

galėtų, padaryty ginkluotus

Dar nesąmoniškiau tą “Nau
jienų” pastabą iškreipia “Drau
gas”, kuris sako:

“Grigaitis visai neteisingai 
pastebėjo, kad tikėjimas yra 
natūralūs dalykas. Tikėjimas, 
gyvenimo tikslo ieškojimas 
amžinybėje yra prigimtas 
žmogui. Nebetekę tikrojo 
Dievo žmonės užpildo sielos 
tuštumą arba tuščiomis apei
gomis ir sentimentaliai ver
kia, arba persimeta į žiaurų 
fanatizmą, kad savo sielos 
skausmą užkurtinti kovoje.”
Tai jau yra tikras melas. Nė 

Grigaitis, nė “Naujienos” nie
kuomet nesakė, kad tikėjimas 
yra “natūralūs dalykas”; “Nau
jienų” pastaba buvo apie pote
rius, o ne apie tikėjimą. Jos nu
rodė, kad yra natūralu (nenuo
stabu), jeigu poteriauja tikin
tis žmogrus ; bet yra nenatūralu, 
jeigu poteiūauja netikintis žmo- 

gus. Tai ir viskas. '

Į apie tą vietą, kur jisai gyveno, šių metų kovo 30 dieną, sek- 
ir tykoja, kad numirusiojo gi- madienį, Kauno žaliajame Kai
minės duotų joms valgio ir gė- ne “maištininktivo” du girtuok- 
rimo. liai, visai bereikalingai, ir jiems

| Ant augštesniojo kultūrinio visai nepažįstamus keleivius 
laipsnio žmonės ima tikėti ne užkabinėdami (vieną visai, 
tiktai į numirusiojo žmogaus jiems nepažįstamą praeivį visai 
dvasią, bet ir bočių — senai bereikalingai pasiviję tiedu gir- 
numirusiųjų šeimynos arba | tuokliai nelengvai sužeidė — 
genties steigė j ų—dvasias. Pas
kui atsiranda tikėjimas į visos 
tautos steigėjo dvasią1 (kuomet 
iš genčių susitveria tautos); 
pagalios, kuomet susidaro dide- ] 
Ii tautų susivienijimai (imperi
jos), tai žmogąus protas šutve-1 
ria visų tautų steigėjo dvasią, 
arba Dievą.

Jeigu “Draugo” redaktorius 
netiki, kad religija šitokiu bu
di^ atsirado, tai tegu jisai pats 
truputį pagalvoja apie krikščio
niškąją religiją, kurios gynėju 
jisai skaitosi. Ar ne tiesa, kad 
krikščionių supratimas apie 
Dievą yra išsivystęs iš žydų tau 
tos dievo, kurio vardas yra Ja- 
hu (kiti taria tą vardą “Jahve” 
arba “Jehova”?) Tai yra neuž
ginčijamas faktas, kadangi tą 
aiškiai rodo pati Biblija, vadi
namas Senasis Testamentas. I

Bet tautinis žydų dievas Ja- 
hu pradžioje buvo tiktai vienos 
žydų genties, Judos (arba Je- 
hudos) dievas. Kuomet ta gen
tis paėmė viršų ant kitų žydų 
genčių, tai ji pavertė savo gen
ties dievą vyriausiuoju žydų 
tautos dievu, o vėliaus kitų žy
diškų genčių dievus visai pa
niekino ir uždraudė jų garbini
mą. Visi žydai buvo priversti 
garbinti tiktai1 Jahu, kuriam ta
po pastatytas dievnamis Jeru- 
zolime. Jeigu “Draugo” redak
torius skaitė Bibliją, tai jisai] 
turi žinoti, kad tiktai po ilgos iri 
kruvinos kovos tam Judos gen
ties dievui (t. jo kunigams) 
pasisekė nustelbti kitų dievų 
garbinimą žydų tautoje. |

Ęet kaip žydai mąstė apie tą 
savo dievą? Jie manė (kaip liu
dija Biblijos pasakojimas apie 
pasaulio sutvėrimą), kad Jahu 
padarė pirmuosius žmones, Ado
mą ir Jievą, iš kurių gentkartė 
po gentkartė tiesioginiu budu 
išsivystė žydų tauta. Tas aiš-l 
kiai parodo, kad žydai įsivaiz
davo Jahu, kaipo pirmutinį savo 
tautos tėvą, kaipo savo tautos 
steigėją. To “pirmutinio tėvo’^ 
dvasią jie ir garbino.

Ir aukas jie 
Jahu — taip, 
žmonės neša 
dvasioms. Jie 
čius ii- avis ir 
jo aukuro, 

mat, kad jų dievas nori valgyti

nešė savo dievui 
kaip laukiniai 
aukas mirusiųjų 
skerdė jam jau- 
pylfi kraują aut

žydams rodėsi,

arba tuokliai nelengvai 
perplovė, įsmeigdami peilį, jam 

Lpetį, — kad tuojaus nukentėju
siam per rankovę kraujas pra
simušė bėgti), i •

Tai padarę, šiedu girtuokliai 
norėjo leistis bėgti, bet juk gi 
suprantamas visiems gali būti 
jų “bėgimas”: tuojaus, ėmus 
“bėgti”, Vienas tųjų girtuoklių 
paslydęs pavasario purv^nėlyj,- 
parvirto ant žemės; kitas gir
tuoklis, šioj o — žemėn taip ne
laimingai parkritusiojo “varg
šo” draugas, tuomet buvo ma
nęs vienas “pabėgti”, bet par- 
kritusis jį sulaikė — už kojos 
“bėgančiam” įsikabinęs; sako 
—liksime abu, jeigu aš parkri
tau, — nepabėgsi ir tu!

Čia susirinko žmonės, kurie 
jau tuodu abu “didvyriu” su
laikė, nebeleisdami jiems “iš 
prasikaltimo vietos taip bebaus- 
mingai “pabėgti”.

O tuo tarpu milicijos... nėra 
nė čiūkšt! — Nors tiedu gir
tuokliai atsistoję gatvėj, ir be- 
skerdžią ramiau sau bepa
einančius savo reikalais pilie
čius.

Buvo tuoj nubėgta į antrą 
milicijos nuovadą Kaune — ką 
nors darymui “ratunko” ža
lią j ame Kalne, kur taip nelem
tai įsiviešpatavo girtuokliai, da
ryti.

Minimoje nuovadoje buvo už
klausta “Kurgi milicininkas, ku
ris stovi žaliajame kalne? Ar 
jis tenai nuolat dežuruoja?..”

—“Tai, mat, šiandie žaliaja
me Kalne milicininko nėra, — 
nėra pastatytas...” — skambėjo 
“atsakymas”, šia tai tau, vyre
li! —“Piliečiai” piausto pilie
čius, o čia —* “mat, šiandie ža
liajame Kalne milicininko nė
ra, — nėra pastatytas... ” Ot, 
tau vyreli, ir laisva respublika!

O reikia gi žinoti, kad žalią- 
jame Kalne Kaune gyvena šiaip 
jau tamsokaus elemento nema
ža,! dar nuo rusų laikų ten už
silikusių ruskių-kacapų (kurie, 
žinoma, savo ramybe pilietiniu 
atžvilgiu netaip jau atsižymi), 
ir t. t. ir t. pan. y

Bet visgi tuoj iš minėtosios 
nuovados — nuovados viršinin
ko padėjėjas greitai sėdęs į ve
žėją,, tuoj išdardėjo j Žaliąjį 
Kalną “putčo” malšinti, kaip 

kokis didvyris.

Kaip tenka girdėt iš tolimes
nių miestų kad tarpe lietuvių 
darbininkų yra varomas de
moralizavimo ir vienybes ar
dymo darbas ne tik iš kunigų 
puses, bet ir iš 
jieristų.

Omaha, Neb. 
čiui to miesto
surengę prakalbas. Tai buvo 6 
dieną balandžio, o dieną prieš 
tai ten vietiniai bolševikai par- 
sikvietę iš Chicagos komunis
tų karjieristą šlamštelio redak
torių taipgi surengė prakalbas. 
Žinoma, kad išniekinti lietu
vius socialistus tą patį laiką ir 
tokias pat prakalbas surengė 
ir bažnytiniai kunigai.

Kaip kunigo, taip ir komu
nistų karjieristų prakalbos bu
vo parengtos vienam ir tam 
pačiam tikslui — mulkiniinui 
žmonių. Kunigas mulkino žmo
nes su dangišku rojum, į kurį 
jie gyvus ir numirusius laimi
na, o patys į tai netiki. Bolše
vikai gi niekina visus tuos 
žmones, kurie negarbina Ru
sijos komunistų rojaus. Jie pa
tys į tą Rusijos rojų nekeliau
ja. Visokiais budais jie sten
giasi iš žmonių tamsumo da

iryti sau biznį.,Taigi kaip kuni
gas, taip ir komunistas karjie- 
ristas niekino socialistus. w Šmei
žė drg. P. Grigaitį ir Naujienas. 
Ž^part to komunistai iš Chica- 
os nusivežė dar ir lapelių, kur 

niekinama socialistai. Tuos la
pelius pagamino didžiai kerš
tu ir intrygomis sergantis li
gonis Strazdas su savo kom- 
janieriais. Kadaise Strazdas 
Rusijos komunistus vadino ca
ro laikų juodašimčiais, o da- 
>ar pasibučiavo su tais juoda

šimčiais. Reiškia jis pats tokiu 
patapo ir tie juokais išleido 
uodašimtišką lapelį prieš so

cialistus. Na, o strazdinės ka
mariukes nariai Kondroška ir 
Jamontas tuos lapelius platin
davo. Čia vietiniai žmonės tuos 
ponulius žino ir iš jų tik pasi
tiekdavo. Taigi dabar Strazdo 
tatarinkos lapelius platinti pa
siėmė ir komunistai karjieris- 
;ai, kurie atsispausdinę siunti
nėja į kitus miestelius. Aš ti
kiu, kad lietuvių progresyvu 
visuomene žino gerai iš laik
raščių, kaip bolševikiška liga 
sergantys žmonės visoj Ame
rikoj ardė darbininkų pašalpi- 
ics draugijas ir darė visokius 
triksus, kad suardžius organi
zacijas ir pasinaudojus jų tur-. 
;u. Jie suardėt (Liet. Socialistų 
Sąjungą, išdraskė jos knygyną, 
spaustuvę ir kitką. Dabar jie 
nori tai padaryti ir su SLA.

CUNARD
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

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

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

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITAN1A, BEREN- 
GARIA ir MAURETANJA. Grei- 
čiausis jurų patamavipias pasauly.

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

Cunard Line
140 North

Dearborn St.
Chicago, III.

ta

Pirkite atvažiavimo laivakortes ju
sti giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Sputhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Ęaltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klesa)

. N. Y. — Plymouth — Cherbourg 
Belgenland & Lapland

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
dėj'imai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tal*~ 
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant ‘arba parduodant Lotu®, 
Namus, Firmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis lilygomis.

3
13
14
21

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOIĘ ........,............. May
SUFFREN  ..............   May
PARIS .............................. May
FRANCE .... ........ ;............ May

NBW YORK. VIGO (KPAINj, 
BORDEAUK

Raiykite dėl iingeidžioa apraiomoa 
k ay gulei Juhij vietiniai arentai arba 1 
did|j| ofla« 1# State Street New York.

109 North Dearbont Street, 
Chicago, Illinois.

Tol. D®arbon> 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

.Ofisas vldurmiastyjx 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Wa®hington St.

Cor. Washington & Clark

Naum Tal.i Hyda Park 8896
... ...... * —....... ~

Compajnte

Amerikoniški Laivai 
dėl greitumo, saugumo ir patogumo 

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

lis pasivaikSčiojimo dėnys ir Beno Kon
certai ant visų laivų.

Geriausia valgis bu dideliu įvairumu, 
duotas | didelius, Svarius valgymo kam
barius.

Del kainų, iSplaukimų ir kitų infor
macijų matykite jūsų vietini agentų. .

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

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursijų laivu LEVIATHAN, iiplaukian. 
čiu iš New Yorko Liepos 5-tų i Klai
pėdą per Southampton’ų.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ir jis išduos 
jums liudymų taip, kad galėsi saugiai 
sugrjžti j Amerikų bėgy 6 mėn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

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

United States Lines
Broadway, New York

110 S'. Dearborn St.
Chicago, III

Manąging Operators for 
United States Shipping Boa r d

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Egr-ami- 
Abstraktus, Padaro pirkimo ir 

Dokumentus ir {galiojimus.
7 South Dearbom Street 

ROOM 1S38 TRIBŪNE BUILDING 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 \Vest 22r Street 
Telefonas Canal 1667.

— n ■■

Veda bylas visuose Teismuose, 
nuoja 
pardavimo

Advokatą* |
i 5 P. M 
rust Buildinj

,S. W. BANES,
Vai.: 9 A. M. iki 

Room 909 Chicago Ti 
79 West Monroe Street, Chicago

Telephone Randolph 2900
Raz. 8203 So. Halsted 84.

Xards 1015. < Vai.: 6 iki 9 vai.
ii ——— i į į r

j. P. WAITCHES
LAtVYER Lietuty® Advokate® 

Dienomis Rdom 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofis&s*
1708 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

45

Chicajjo, III.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Tel. Lafayette 4223

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

IVT. Yuška,
•> ' V . (1 (i!

Plumingo ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bui 
brangesni no balandžio mėnesio, 

i i <>i’i i y r\ , i< 
heatjng SUPLY CO.
490 Milwanl <jc Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, įlaymaiiief 4221

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 519 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St„ ChieagK 
Tel. Yards 4681

NORTH 
GERMAN

LLOYD 1
Savaitiniai išplaukimai i > 

LIETUVĄ 
. ' per 
NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLŪMBUS - STUTTGART 
MUNCHĖN

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

NORTH GERMAN
LLOYD 

100 No. U Šalie St.
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Apie Pullmano darbinin
kus ir jy streiką

Gudrus darbo sutvarkymas ir 
darbininkų pririšimas. Mo- 
kesniai ir abelnos darbininkų 
ypatybės.

Pullmano darbininkai strei
kuoja!

Tam, kas žino aplinkybes Pul
lmano karšapiuose, tos įstaigos 
darbininkų streikas, yra didelė 
naujiena. Tiesa, šis streikas 
yra tik dalies darbininkų, bet 
ir tai tokios dalies, kurią sun
ku buvo tikėtis išeinant į strei
ką. O kad jie išėjo, tai mato
mai nebereikalo!

Turbut nėra Chicagoje kitos 
tokios įstaigos, kur veiktų toks 
gudrus >darbo sutvarkymas; 
toks žymus darbininkų išnaudo
jimas; toks įstabus mokėjimas 
palaikyti darbininkus neorgani
zuotais, kaip t Pullmano karša
piuose! Pagarsėjęs yra Fordas; 
bet ir ten darbininkas nėra taip 
gudriai surištas ir tokioj ištiki
mybėje palaikomas, kaip Pull
mano karšapiuose!

Jau apie dešimtis metų ten 
veikia, taip vadinama “TayloJ' 
System” (mokslinis darbo su
tvarkymas), bet ir ta sistema 
ten yra dar labiau pagerinta, 
dar geriau pritaikinta darbinin
kų išnaudojimui, negu ji yra 
praktikuojama kitur.

Darbas yra daugiausia nuo 
šmotų. Nuo dienų mokama tik 
už tokius darbus, kurių jokiu 
budu nėra galima padaryti nuo 
štukų. Ale ir prie tokių darbų, 
didelė dalis darbininkų yra at
sakančiai i š n au do j am a.

Dirbdami darbininkai nuo 
štukių turi skubinti. Mokestis 

•yra nustatytą tokia, kad tik ge
riausia išsilavinę darbininkai 
padaro atsakantį uždarbi. Nau
jas darbininkas, atėjęs iš kitos 
•dirbtuvės, nors butų ir geriau
sias mekanikas negal užsidirbt:' 
sau nė ant duonos. Jei pasiro
do, kad darbininkai už nustaty
tąją mokestį uždirba perdaug 
mokestis yra mažinama. Pavyz
džiui pabudavoj imas piienln'/J 
vagono dabar kainuoja nedau
giau, kaip viena penkta dalis 
tos sumos, kokia buvo apie pen
kiolika metų atgal, neveizint, 
kad darbininkų algos yra paki
lusios apie 100 nuoš. Tas mokes
nių mažinimas eina* laipsniškai 
—nežymiai. Neveizint kiek ma
žą mokestį už tam tikrą darbą 
darbą nepadarydavo, atsirasda
vo darbininkų, kurie uždirbdavo 
geras algas! Tada vėl reikėda
vo mažint.

Be to Pullmane yra darbinin
kų padalinimas į kategorijas: į 
gerus ir blogus, į senus ir nau
jus, daug didesnis negu kitose 
šapose. Tam tikras darbininkų 
skaitlius visuomet turi pakan
kamai darbo, uždirba geras al
gas ir yra patenkinti prie viso
kių aplinkybių; kita dalis turi 
vidutiniškas sąlygas; o trečioji 
veik visuomet gauna tik bado 
algas ir nuolat yra atleidinėja- 
mi. Svarbiausia yra tas, kad 
patekti į gerųjų darbininkų ka
tegoriją, nepakanka būt geru 
mekaniku, mokėti padaryt gerai 
darbą, išdirbti atatinkamą lai
ką, bet dar reikia mokė būti pa- 

' klusniu kompanijai, užveizdoms 
būti patenkintu; mokėt savo pa
sitenkinimą pasakyt kitiems; 
būti priešingu unijai — tiktai 
tokie darbininkai yra laikomi 
pirmoj' kategorijoj.

Antrosios ir trečiosios kate
gorijų darbininkai irgi yra skir
stomi į tam tikras rūšis ir da
bojama, kad tos rūšys viena ki
tai pavydėtų ir viena su kita 
lenktyniuotų. Pasirodę darbi
ninkai pilnai kvalifikuotais yra 
pakeliami į augštesniąją kate
goriją.

Tas darbi ninku . skirtymo 
darbas yra atliekamas su tokiu 
atsargumu, kad reikia labai gi
laus 'ir ilgo tėmijimo, kad tatai

pastebėjus. Patys darbininkai 
to nesupranta ir nenori supra
sti.

Algos Pullmane yra trejopos: 
augščiausios — daug augštes- 
nės negu kitose tos rųšies šapo
se; vidutiniškos — tokios kaip 
ir kitur; ir žemiausios. Mainy
mas mokinių — algų yra daro
mas per visus departamentus, ir 
visuomet skirtingu laiku! To
dėl, jeigu kyla nepasitenkini
mas, tai tik viename departa
mente, o niekuomet ne visuose 
sykiu.

Unijos Pullmano šapose nėra 
ir galirpa sakyt apie 70 nuoš. 
darbininkų yra priešingi unijai.

Tai tokia yra padėtis Pullma
no karšapiuose, ką yra galima 
pasakyti trumpais ir bendrais 
ruožais.

Apie šį Pullmano darbininkų 
(rivecėrių ir fiterių) streiką ne
galima daug ko pasakyti, nes jie 
patys t. y. streikieriai nieko 
apie savo reikalą viešai neskel
bia. Kiek žinoma, streikas dar 
tęsiasi. — šermukšnis.

Sumušė misijom erių ir 
j‘o šeimą.

Du vyrai persimetę tretyj į 
ant šalygatvio nemielaširdingai 
jį mušė, kada Artur ( Parkas, 
kop. Rescue Workers misijos su 
savo šeima prisiartino ir bandė 
sulaikyti muštynes. Bet nedori 
mušeikos atsisuko prieš juos .ir 
ėmė mušti jį, jo pačią raišą, 
dukterį ir du kitus jų draugus. 
Parkso duktė bijodama, kad ne
užmuštų jos tėvą, nubėgo ir pa
saukė policiją. Mušeikos paste
bėją policiją ėmė bėgti, o poli
cija šaudydama vytis. Vienas 
suimtas, o kitas, manoma pa
šautas pabėgo. Suimtasis esąs 
John Cavanaugh, iš Ludlow, 
Kentucky.

..'Tegalėjo susitaikinti su 
pačia persidūrė

Jonas Kiren, 458 Scott Str., 
Milvvaukee, yra marinamas kau- 
ntės ligoninėje nuo perdurtos 
gerklės.

Jis atvyko Chicagon Velykų 
ryte, kad susitaikius su savo pa- 
cia, kuri gyvena 2014 Blue Is- 
.and Avė. jau prasišalinusi nuo 
jo keletas mėnesių atgal.

Jo pąti, Jenė tečiaus nepano- 
. ėjo taikintis. Jis įpuolė į despe
raciją, pasitvėrė plaktuką, smo
gė pačiai į galvą ir išsitraukęs 
peilį persidūrė sau gerklę. Jo 
pati tik lengvai sužeista.

Subadė tris žmones
Tūlas valkata atėjo užvakar į 

Ana Guicgelak namus, 684 N. 
Fay gat. ir bandė įsiveršti per 
duris; bet kai moteris pasiprie
šino, jis išsitraukė ilgą peilį ir 
smeigė jai į šoną. Moteris su
kliko ir du vyrai išgirdę jos 
klyksmą bėgo gelbėt, bet valka
ta perdūrė ir juos. Subėgo, dau
giau žmonių ir bandė sugauti 
valkatą, bet tas nubėgo jėjon ir 
pasislėpė. Sužeistieji nugaben
ti Mgonbutin.

Rado mokinio lavoną su 
perpjauta gerkle.

VValter Krashin, pasižymėjęs 
mokinys tarp Chicagds Univer
siteto mokinių, anksti vakar ry
te rasta klosete prie drapanų 
su perplauta gerkle, miegama
jam moterų kambary, Chicago 
Methodist Traning* mokykloj. 
Jis buvo 35 metų, gyveno sker
sai gatvės nuo tos vietos, kur 
tapo atrastas. Po juo rasta brit- 
va, kas leidžia suprasti, kad jis 
nusižudė. Pirm to Krashin mo
kinosi Valparaiso, Ind.

Rasta negyvas jėloje.
Tam Englin, 42 m., ,137 W. 

Congress str., rastas negyvas 
jėloje prie 426 So. Aberdeen S t. 
su sužeista galva ir išversto
mis kišenėmis. Policija manė, 
kad tai bus padaryta žmogžudy
stė, bet vėliaus priimtas išvedi
mas, kad vyras mirė nuo alko
holio. Manoma, kad kišenes ap- 
kraustė ir išvertė vaikai.

Iššoko per langą, kad 
išvengus bausmės

James Petrucci — De Joy, 
kuris kovo 25 dieną nužudė savo 
pačią ir jos lavoną paslėpė fo- 
rest preserve krūmuose, River- 
sidėje, užvakar vakare liko su
gautas Chicagoje ir prisipažino 
prie užmušė j istės. Be to liko 
patirta, kad jis buvo vedęs se
niau ir turėjo vaikų su pirmąja 
pačia. Vėliaus jis ją paliko ir 
pereitą rugsėjo apsivedė su ki
ta.

Vakar tardant jį detektyvų 
biure, 179 N. La Šalie gat. jis iš
šoko per langą nuo trečio augš- 
to ir užsimušė.

Lietuvių Rateliuose
Iš Dr-stes Palaimintos

Lietuvos
Draugija auga. — Pritaria Au

ditorijai.

Draugyste Palaimintos Lietu
vos laike mėnesinį susirinkimą 
bal. 13 d., Malinauskio salėj, 
1813 S. Halsted gt. Pirminin
kui Fr. Bacevičiui atidarius su
sirinkimą, buvo skaitytas ir 
priimtas protokolas. Po to bu
vo skaitytos korespondencijos 
nuo Lietuviškų Tautiškų kapi
nių su užprašymu ant apvaikš- 
čiojimo kapinių papuošimo iš
kilmės; laiškas priimtas. Ant
ras laiškas nuo kunigo' Lin- 
kaus iš Cicero, kuriame drau
gystei prisiuntė šimtą dolerių 
paskolą su inuoišimčiiais. Ne 
vienas gal pamanyti, kad Ci
cero kunigai taip yra biedrii, 
įogei iš draugysčių skolina pi
nigus. Visai ne. jVfinčtas kuni
gas kadaise būdamas draugys
tės nariu kreipėsi į draugystę 
prašydamas paskolos užbaigi
ami i mokslo, ką draugystė ir 
suteikė. Ši draugystė teikia pa
galbą savo nariams, einan
tiems mokslą ne vien į kuni
gus, bet taipgi ir kitokių pro
fesijų (besi mokinantiems, pa
vyzdžiui, draugas P. Ž. taipgi 
iš draugystės gavo paskolą ir 
baigė dentisterijos mokslią, o 
dabar turi ofisą Roseland, 111.

Po perskaitymo laiškų sekė 
įvairus raportai. Pirmiausia 
dr. Jackus pranešė apie miru
sio dr. Butkaus išmokėjimą 
posmertinės per “Probat 
Court” ir kad Meldažio sale 
galutinai yra paimta dėl mas- 
kų baliaus vasario 25 dienai, 
1925 m. Chicagos Lietuvių Au
ditorium Bendrovės atstovas 
dr. Meškauskas tarp kitko pra
nešė, kad greitam auditorium 
pastatymui dar trūksta pinigų 
ir kad yra manoma išleisti bo- 
nai arba raginti draugystes ir 
pavienius pirkti ■ dar daugiau 
akcijų (serų). Tas taip užinte- 
resavo narius, kad tuojau no
rėjo daryti tarimą, bet drau
gystės yra toks įstatymas, ku
lis reikalauja, kad svarbiuose 
reikaluose, liečiančiuose drau
gystės kasą, susirinkimai, turi 
būti atvirutėmis šaukiami. To
dėl nutarta kaip galima grei
čiau -sušaukti extrą susirinki
mą. 'Poliaus sekė raportai nuo 
ligonių ir tarimai išmokėjimo 
J.ilų. Tuo susirinkimas ir užsi
baigė.

šiame susirinkime įstojo du 
nauji nariai, kas reiškia, kad 
draugystė auga ne tik nariais, 
bet ir tūrtu, nes įplaukų butą 
$361.30, išlaidų $316. Viso 
draugystės turto yra $8507.17.

Nors Naujienos ir nėra drau
gystės oficialiu organu, bet 
draugystės reikalams čia vi
suomet yra vietos Įr gal bus 
ateity. Todėl patariau D. P. L. 
nariams skaityti Naujienas, 
kame jie laiks nuo laiko ras 
žinučių apie musų draugystės 
darbuotę, kas nariams yra nau
dinga. Juo nariai daugiau įdo
mauja draugystės reikalais, tuo 
draugystė bus gyvesnė ir tvir
tesnė. —Ig. Žilinskas, rast.

2351 Custer Si.

Pasikalbėjimas su konsulu
Sienai man yra žinoma, kad 

senovės Rusijos valdininkai bu
vo išdidus ir nevisiems prieina
mi. Su jais vargas buvo netik 
pakalbėti, bet ir pasimatyti.

Net ir Amerikos lietuviai su
grįžę Lietuvon ir atvykę atgal 
į Ameriką pasakojo apie tuos 
“buržujus.” Jie nenorį su jais 
kalbėti, jie nesileidžią prie sa
vęs ir tt.

Taigi aš visa tai omenyje tu
rėdamas ir lyg ko tai prisibi
jodamas ėjau pas Lietuvos kon
sulą. Atsiminiau pasakaitę, ku
rią žydelis pasakojo apie savo 
rabiną, kad nors jis už rabiną 
ir didesnis, stipresnis, bet ka
da prie rabino jam reikia pri
eiti, tai jį šiurpuliai purto.

Panašiai atsitiko su manim. 
Bet šiaip taip pasidrąsinęs įlin
dau į kambarį. .Radau p-lę L. 
Gaižaitę. Jos tai aš nebijojau, 
nes jau su ja man pirmiau te
ko kalbėti. Dairiausi, žiuitinė- 
ju į kampus ir... biesas žino 
kodėl man taip tie žodžiai pai
niojasi! Ant galo aš nebežino
jau ko atėjęs...

P-lė Gaižaitė, pastebėjusi ma
no susikonfuzinimą, sako:

—Na, kad taip šelmiškai pa
rašei apie mano alkį aną kart, 
tai turėsi likt nubaustas.

—Aš?! — Liežuvis burnoj 
sustojo ir negaliu apversti, bet 
visgi aš jį apgalėjau.

štai dabar parodysiu mu
sų konsulato kambarius — pa
sakė p-lė Gaižaitė.

Veda mane. Atidarė saugią
ją šėpą. — Žiūrėk — tarė ji.— 
Matai?

Aš žaibo greitumu atšokau: 
bijojau, kad mane ten neužda
rytų. Jeigu jau ten patekčiau, 
tai jau sudiev pasaulis!

—Na, jeigu čia bijai, tai ei- 
va toliau. Einame į kitą kam
barį, ir tik šmakšt, aš atsidū
riau prieš kaž-kokį žmogų!

Atrodo inteligentiškas žmo
gus; su akiniais ant nosies, su 
malonia šypsą. Jis garsiai nu
sijuokė ir prašo sėstis. Aš pa
mažu tik šušt į sėdynę ir ant 
sykio prakaitas apipylė. Pama
čiau, kad aš pas patį konsulą 
papuoliau. Rodos kalbėčiau, ir 
gana daug kalbėčiau, klaus
čiau visokių klausimų, bet lyg 
tas žydas bijau. Laukiu. Pasi
darė tyla. Konsulas majoras p. 
Ža’dęikis pradeda:

—Girdėjau jūsų kalbą aname 
kambaryje.

—Taip, — atsakiau.
—Jus norėjote matyti kon

sulą?
—Taip.
Kada aš įsidrąsinau ir jau 

pradėjau apsiprasti, tai iš pra
džios įsivaizduoti dalykai man 
pasirodė, tik įsivaizdinimas ir 
pradėjau konsulą pats kaman
tinėti, pradėjau visokių klausi
mų jam statyti ir dar prašiau 
ką nors iš savo užsiėmimo pa
sakyti.

Konsulas pasijudino savo kė
dėje, kartą į rundą apsisuko, 
nusišypsojo ir pradėjo pasakoti 
man visokių dalykų, apie ku
riuos parašysiu kiek vėliau. '

Nusiskundė jis, kad daug 
turi darbo su žmonėmis. O tai 
dėlto, kad pas jį ateina lietu
viai ir su jam nepriklausan
čiais dalykais. Tūlas žmogus, 
pavyzdžiui, atsiunčia « paštu 
1(M) šėrų, po vieną centą Šeras. 
Šerai pirkti iš kaž-kokios alie
jaus kompanijos dar prieš Ab
rahamo Lincolno laikus. Laiš
ke žmogus reikalaująs, kad 
konsulas jam surastų kur ta 
kompanija yra, kad žmogus 
galėtų atgauti savo pinigus. Ant 
kitos dienos tas pats žmogus 
rašo, kad jis nenori- atsiimti 
savo pinigus, o tik nori, kad 
konsulas atimtų iš kompanijos 
procentus.

Kitas žmogus vėl ateina su 
serais jau nuo Begyvuojančios, 
kompanijos ir reikalauja, kad 
consulas jam iškolektuotų jo 
investuotus pinigus, nes jis 
esąs Lietuvos pilietis.

Trečias atėjęs lenkas, gimęs 
Lomžoje ir prašęs, kad konsu- 
as jį padarytų Lietuvos pilie

čiu, ir dar labai greitai.

Konsulas paklausęs:
—Kodėl tamsta nori būt Lie

tuvos piliečiu?
—Nors aš lenkas, bet Len

kijos nekenčiu.
—Rodei?
—Nežinau... Man Lietuva

labiau patinka.'
—(Kaip tai? Ar gyvenai ka

da Lietuvoj?
—Taip.
—Kaip ilgai?
—Septynerius > metus.
—Negalima. Įstatymai reika

lauja dešimt metų gyvenimo. 
Turi tamstA dar ten išgyventi 
tris metus.

—Su mielu noru nors ir vi- 
dą amžių!

-7-Kas tave ten, Lietuvon, 
taip traukia? Gal ten turi ko
kią meilužę?

Lenkas paraudo, susigėdo ir 
visai tylu balsu tarė: Taip...

Tai mano pirmas pasikalbė
jimas su Lietuvos valdininku, 
Lietuvos konsulu majoru P. 
Žadeikių. Konsulas dar prašė 
ir kitą kartą užeiti, kuomet bu
siu kur nors arti jo apielinkčj. 
Žinoma, aš ten busiu, nes man 
ir visiems žmonėms yra žingei
di! daugiau dalykų sužinoti 
apie Lietuvą ir jos padėtį. Aš 
gi gautomis žiniomis pasida
linsiu su Naujienų skaitytojais.

—Raganius.

Kas dedasi Bridgeporte _ _ ' /
Ketverge prasidės paroda.

Dr. Karalius deda pastangų, 
kad surengus šaunią parodą, 
MarĮjampolės gimnazijos moki
nių išdirbinių tą mokiiiių nau
dai. Pas Daktarą dabar guli 
didelė skrynia su daiktais, ku
rie kaip daktaras sako esą neį
kainuojamos vertybės. Ten esa
ma visokių audinių, mezginių, 
siuvinių, piešinių, skulptūros 
dalykėlių ir daugybes gražiau
sių papuošalų namams.

Visos tos brangenybės ir gra
žybės bus sukrautos Raymond 

zChapely ir atidaryta dėl publi
kos sekamą ketvirtadienį, čia 
kiekvienas galės pasižiūrėti, pa
sigerėti ir kas patiks įsigyti.

Visas pelnas iš Čia eis Mari- 
jampolėsv gimnazijos naudai.

Keistutis Chicagoje
Apsilanko pas lietuvius ateinan

tį sekmadienį.

Apie Keistutį žino kiekvienas 
lietuvis. Yira draugijų, kliu- 
bų, kurie turi pasirinkę sau tą 
vardą. Visi žino, kad Keistutis 
kadaise yra buvęs Lietuvos di
dysis kunigaikštis ir Vytauto 
tėvas; bet kas daugiau ką žino
te apie Keistutį?

Taigi, tas Keistutis atvažiuo
ja Chicagon! Ir dar nevienas 
atvažiuoja, ale atsiveža savo sū
nų Vytautą, savo tarnus, karei
vius; o paskui jį, atseka jo prie
šai, kurie jam blogą velija ir 
keršto spąstus spendžia.

Tasai Keistutis, kuris taip 
narsiai gynė Lietuvą nuo kry
žiokų, kuris daug tvirtesnius 
už save priešus pergalėdavo pa
tenka į nelaisvę ir liekasi nu
kamuotu, per savo artimus, bet 
keršto prisigėrusius žmones!

Tai tas viskas atsitiks čia 
Chicagoje, prie akių visų žmo
nių, kurie tik nepatingės atsi
lankyt į Kuli House teatro sve
tainę, Halsted ir Polk gatvių, 
ateinantį sekmadienį, bal. 27, 
7:30 vai. vakare.

Nepatingėkite pamatyt Keis
tučio ! — Kas.

šiandie atsidaro Mariampo- 
lės Reales gimnazijos 

mokinių paroda.

šiandien 6 vai. vak. Raymond 
Chapel svetainėje, 816 W. 31 St. 
atsidaro Maiįiampolės Reales 
Gimnazijos mokinių paroda.

Visi atsilankykite pažiūrėti ir 
pasigerėti mokinių puikiais dar
bais.
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Siyskit pinigus per ' 
NAUJIENAS

L. S. J. Lygos lavinimos 
susirinkimas

f

Drg. J. Lengvino paskaita: 
“Muzika ir jausmai”. Susirin
kimas buyo entuziastiškas ir 
skaitlingas. Lyga progresuo
ja visais atžvilgiais.

Balandžio 18 d. 8 vai. vak. 
Raymond Chapel svetainėje 16 
W. 31 St. įvyko lygos lavini- 
mos susirinkimas, dalyvaujant 
gana skaitlingam buriui jauni
mo. Pas visus matėsi didelis 
entuziazmas, gyvumas ir drau
giškumas. Kaip matyt, Lyga 
auga ir stiprėja ir jau dabar už
ima gana žymią vietą jaunimo 
judėjime.

Susirinkime drg. J. Lengvi
nas chicagiečiams gerai žino
mas dainininkas-solistas, skaitė 
lekciją: “Muzika ir jausmai”. 
Paskaita buvo nepaprastai įdo
mi ir, pamokinanti. Prelegentas 
trumpais, bet labai vaizdžiais 
ruožais nupiešė muzikos istori
ją, pradedant nuo seidoko ir 
tum-tum (laukinių tautų muzi- 
kališki instrumentai) ir bai
giant arfa bei smuiką, kurios 
balsai pripildo orą žavėjančio- 
mis įvairiomis meliodijomiisl 
Prelegentas pareiškė: “muziką, 
paeina iš jausmo, todėl jaus
mais ir turi būti mieruojama. 
Išlavintiems muzikoje jaus
mams, klausant muzikos, vai
dentuvėje tveriasi įvairios rų
šies paveikslai. Muzika yra kal
ba be žodžių. Kur žodžiai nepa- 
jiegia išreikšti, ten padaro mu
zika su labai dideliu pasiseki
mu” i

Rėkia pripažinti, kad drg. S. 
Lengvinas turi didelių gabumų 
ir anksčiaus ar vėliaus visuome
nė susilauks gabaus savo ferityj 
dailininko. Lyga gali pasidi
džiuoti, kad turi savo tarpe to
kių gabių ir veiklių narių.

Sekantis Lygos lavinimos su-
* ** 

sirinkimas įvyks balandžio 25 
d. 8 vai. vak. Raymond Chapely 
svetainėje sykiu su L. S. A. 
kliubu. Susirinkime skaitys re
feratus: P. F. Budrik, J. Vaiš
vilas ir p-lė J. Griniūtė, temoje: 
“Ką mokintis ir kaip mokintis”. 
Tai yra labai įdomi tema. Visi 
yra kviečiami atsilankyti ir da
lyvauti laviijimos susirinkime.

— P. F. Mauras.

(Tąsa ant 6-to pusi.) •

MOTIEJUS ARCIMAS
Mirė balandžio 22, 1924, 2 vai. 
ryto. Buvo vedęs, turėjo am
žiaus 41 metų. Paliko moterį 
Stanislavą, sūnų Boleslovą, dvi 
dukteris Stanislavą ir Eleną ir 
brolį Benediktą, o taipgi J se
seris Lietuvoj Prancišką ir Ko
tryną. Iš Lietuvos paėjo, Kau
no rėd„ Telšių pavieto, Varnių 
parapijos, Kensų kaimo. Lai
dotuvės bus pėtnyčioj, balan
džio 25, 2 vai. po pietų j Tau
tiškas kapines iš nomų 1328 S. 
49 Avė., Cicero. III. Giminės, 
pažystami ir draugai malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris S'tanislava Arci- 
mienė-šaltaite, sūnūs, duk
terys ir brolis.

KASTANTAS
A ZAKARAUCKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 17, 1924, 5 vai. po pietų, 
sulaukęs 67 metų amžiaus. Chi- 
cagoj išgyveno 18 metų. Paliko 
didoliame nubudime moterį Oną 
Zakarauckienę, po tėvais Zape- 
liukė ir du sunu. Juozapą ir 
Joną, dvi dukteri Kaziunę Ame
rikoj, o Oną Lietuvoj. Taippat 
paliko nuliūdima keturi broliai: 
Ignacas Amerikoj, o trys Lie
tuvoj. Velionis paėjo iš Lietu
vos: Kauno rėd., Panevėžio ap., 
Upitės parapijos, Tauragės kai
mo. Velionis liko palaidotas ba
landžio 21 d. su bažnytinėmis 
pamaldomis į Šv. Kazimiero ka
pines. Mes pasilikę nubudime, 
moteris, sunai ir duktė, tariam 
visiems giminėms ir draugams 
širdingą ačių už dalyvavimą lai
dotuvėse. Tegul bus jam leng
va šios šalies žemelė.

Liekam nubudę
Moteris, sunai, dukterys 
ir broliai.

3136 W. 39 St., Chicago, 111.

Buvo vedę dvyliką moty kol 
pirmutinis kūdikis atsirado
Maloniai remokenduoja Ly- 

dia E. Pinkham’s Vege- 
teble Compound.

Louisville, Nelfraska. — “Aš iš
buvau vedusi dvyliką metų kol at

sirado mano kū
dikis. Aš turėjau 
daug moteriškų ne
smagumų ir bu
vau gydoma viso
kių daktarų, bet 
jie visi vienodai 
gydė. Paskiau aš 
skaičiau jūsų ap
skelbimą laikraš
čiuose ir suma
niau išbandyt Ly- 
dia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound, nes jeigu jos 
pagelbėjo kitoms, tai kodėl man 
negali pagelbėti? Aš suvartojau 3G 
butelius tų gyduolių ir dabar nie
kad nesu be jų namuose. Mano vai
kutis dabar jau trijų metų amžiaus 
ir aš esu labai užganėdinta, kad 
aš pasiliuosavau nuo savo ligų. Jei 
kuri turi panašius nesmagumus 
kaip mano, a§ visuomet maloniai 
rekomenduoju Vegetable Compound 
taip, kad jos gautų tikras gyduo
les.” — Mrs. Joe Novak, Box 662, 
Louisville, Neb.

Paskutiniu laiku visoj šalyj pir
kėjai Lydia E. Pinkhani*s Vege
table Compound 98 iš kiekvieno 
100 raportų sako, kad jie turi di
deles pasekmes vartojime jų. Par
davimui pas aptiekorius visur.

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II),

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki b, 
Nedėlionys nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

įtempimą, kurie

atitaiso 
:tų, atitai-

Palengvins akių 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą aklų karštį 
kreivas akis, nuima katarak 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcelevard 7589 z

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmą 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, it 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street,
Netoli Ashlanrl Avė. /

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

operacijų

4647 So. Halsted St., 
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 

Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

</• A UV4U0 U. ly.j f V* 
2159 -t 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Td. Brunsvrick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE
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NAUJIENOS,' Chicago, DJ. Ketvirtadienis, Bal. 24, 1924

Lietuvių Rateliuose. Ekskursija PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Tęsa nuo 5-to pusi.)

B ri d ge p o rta s
Ar ne laikas suvaldyti Bridge- 

porto plėšikus?

Rodos musų dienraštyje bu
vo daug kartų nusiskųsta apie 
kasdieninius apiplėšimus ant 
Bridgeporto, bet lyg šiol nė 
vienas kliubas arba tam pana
ši draugija nebandė surasti 
tam tinkamų priemonių, kad 
sustabdžius plėšikų siautimą 
šioje apielinkėje. Taigi šis klau
simas bus nuodugniai i'gvil 
(lentas ir išaiškintas subatoje, 
balandžio 26 dieną, Mildos sve
tainėje, 8 vai. vakare. Minėtoje 
dienoje įvyksta vakaras su 
programų Lietuvių Piliečių 
Kliubo ^Brolybės Amerikoje 
(iLithuanian Citizens Brother-I 
hood of America). Kliubas yra Į 
pakvietęs tam tikrus 
jus iš atsakomingų 
įstaigų, kurie suteiks 
naudingų patarimų 
viršminėto klausimo,
dos kad kiekviena pilietė ir pi
lietis privalo ateiti ant šio svar
baus vakaro. Šis klausimas yra 
svarbus visai apielinkei.

—Japų Johnis.

k aibė t o- 
valdiškų 
visiems 
kaslink I

Man ro-

xNaujienų ekskursiją Lietu
von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apielinkės 
keleiviai išvažiuos iš Chicagos 
gegužįo 21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar neišpildėte 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsi- 
me tai atlikti. Kurie turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbi, už 1921, 1922, 1923 ir 
1921 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearance nuo income

Detroit, Mich. — L. S. S. 116 kp. 
rengia debatus balandžio 27 d., š. m. 
Labor Tample, 9179 Delmar Avė. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. įžanga dy
kai. — Komsiija.

North Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas {vyksta šiandien 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Delegatai kviečiami atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų, tarp ku
rių sekretoriaus klausimas.

Valdyba.

Pavasarinį balių rengia Teisybės 
Mylėtojų draugystė, nedėlioję, balan
džio 27 d., Mildos svo|uinėje, 3142 S. 
Halsted St. PradžiaV6:30. Balius 
bus labai šaunus — visi galės gražiai 
pasilinksminti. Kvečiami skaitlingai 
atsilankyti. Komtetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Apolinaro Raz- 

maus 27 metų amžiaus, gražios {žiū
ros, 5 pėdų’ 9 colių aukštumo; turiu la
bai svarbų reikalą; 4 metai atgaliaus 
gyveno West Pullmane. Kas apie jj 
žinote arba pats turi atsišaukti bu
sti labai dėkingas. Chas Rozmus, 252 
W. lllth Place, Chicago, 111.

MOTERŲ
REIKIA moterų sortavimui 

regsų. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Atsišaukite

MILLER & COHEN
1416 Bluc Island Avė.

REIKIA jaunos merginos ofi
so darbininkės.

Atsišaukite
1647 W. 47 St.

REIKIA moterų sortavimui 
popierių atkarpų. Gera mokes
tis.

Aetna Waste Paper Co., 
902 So. Morgan S t.

REIKALAUJAM patyrusių 
veiterkų dienom ir vakarais; 
gera mokestis. Taipgi reika
lingas naktinis virėjas.

'A. Masiulis
- 1745 S. Halsted St.
Canal 6025

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

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

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

Tel. Yards 6296
GROSERNĖ?

medinis namas su cemento 
mentu pardavimui; 8 ruimai 
aukšto, 3 ruimai užpakalyj 
Kaina $6500.

Kreipkitės ,
454 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 1261

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
aiskrim parloras ir kendžių ir mo
kyklos daiktų, prie didelės mokyklos 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui ly
sas ilgam laikui. Priežastis pardavi
mo du bizniai. Kreipkitės po šituo 
antrašu.

2700 S. Wallace St.

pekarnė ir 2 fintų 
beis- 

ant 2 
štoro.

TUR1U parduoti du kaunte- 
rius, vienas 12 pėdų ir 8 pėdų, 
lentynos * 14 ir 8 pėdų ir dviejų 
šmotų iena skersai storą tinkan
ti dėl grosernes J. Bajorins 484:. 
W. 14 St. arba 4839 Cicero, 111.

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Pabaigtuvės

taksų. ’ '
Norint palengvinti atvažiuo

ti savo giminei, kreipkite® iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Hals
ted Street.

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
S vai. vakare. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1-mai vai. po 
pietų.

JIEŠKAU savo draugo Jono 
Skabeikio, girdėjau turėjo bar- 
jernę Brighton parke, malonė
kit atsišaukti.

ANTANAS JURGAITIS 
658 W. 35th St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

dieną, 
Pirmyn

Sekmadieny, Velykų 
Meldažio svetainėje 
mišrus choras statė scenoje dvi
veiksmę komediją Pabaigtuvės. 
Sulošė gana gražiai ir nemažai 
prijuokino publiką, nes pats vei
kalas gana juokingas. Kadangi 
programai nebuvo dalinami, tai 
lošėjai buvo pastebėti šie: šem- 
belionis—Pačkauskas, Feliksas. 
—Stasiūnas, Ekonomas
kša, Erezmene — Ripkevičienė, 
Klučkauskienė — Kemežienė, 
Teklė — Maliorienė Kliara?. 
Katriutė, — Stasiūnienė, žyde
liai? vargonininkas? 
jai atliko savo roles 
šia tik Kliara biskį 
Labai buvo smagu
apie Lietuvos kaimiečius, kurie 
pasirodė lietuviškuose rūbuose, 
o ypač skaisčios, gražios musų 
lietuvaitės ir jų lietuviškos dai
nelės! ' Nors ir pavargę, bet 
lingsmai šypsosi nupjovę ru
gius. Publikos buvo vidutiniš
kai, butų pageidaujama, kad 
Pirmyn choras daugiau persta
tytų tokių veigalų. —Ten buvęs

Dau-

Visi lošė- 
kuogeriau- 

prasčiau. 
prisimint

Town of Lake
Numirė besimaudydamas.

Prieš Velykas vakare, pas P. 
Martinkų, kuris laiko saliuną 
ir maudynes, atėjo apysenis 
vyras maudytis ir besimaudy
damas numirė.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Kam jie priklauso, tegu) 

vyriausį j j pašte

šie laiškai yra atėję iš Euro 
po.
nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba '‘Advertised 
vVindow” lobėj nuo Adamf 
gatvės, pasakant laiško N ŪME 
RI, kaip kad šiame sąraše 
mėta. Laiškus paštas laiko tl 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
m o.
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Antanavice D. 
Anelenei Marionai 
Beinoris Jonas > 
Danilevicui Juozui 
Daujotui Jos. 
Grinis Ladislowas 
Jenilionui Antanui 
Karoblus Andrijus 
Kazlauskei Mrs. S. 
Korbodenei Petroncli 
Kutrimone Kazimira 
Longinas Jusevcis 
Masiulis Stanley 
Moturas Jonas 
Prunsk ienas K. 
Pucivicini Ladislovis 
Rokasius Valter 
Ruzele iazapas 
Sanlytis Kastantis 
Slelunas Jonas 
Stonys G. 
Sulisauskas F. 
Sveikatai Jo 
Tamokaitis Georg 
Vitkauskas Feliksas 
Yozaitis Petras 
Zadeika Joseph

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJU 
ninko 
tuojau

Tel.

gero darbi- 
ant farnios; atsišaukit 
668 W. 18th St.
J. F. Badžius 

Canal 6174

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
linigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

— Komitetas.

S‘. L. A. 2 Apskričio kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks balandžio 27 

1924 m., Mildos sVet., po nuin. 
3142 So. Halsted St., Chicago, III. 
Visos apielinkės S. L. A. kuopos, nors 
kurios dar ir nepriklausė Apskričiui, 
yra kviečiamos dalyvauti minėtame 
suvažiavime. Visi kuopų delegatai 
esate prašomi nevėluoti, nes suvažia
vimas prasidės lygiai 12 vai. dieną.

P. J. Petronis. SLA. 2 Ap. Sekr.

Lietuvių S’ocialistų Apšvietos Kliu- 
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 25 deiną, 8 vai. va
kare. 816 
Institute, 
mokintis.
Vaishvil, 
suomenę

W. 31 St. Raymond Chapel 
Lekcijos tema. Kaip ir ką 
Kalbės Julia Grinius, J.

P. Budrik. Kviečiame vį- 
atsilankyti skaitlingai.

—Komitetas.

Keistučio Paš. Kl. dramos
Keistutj”, ne-

L.D.K. 
skyrius stato scenoj 
dėlioj, balandžio 27 dieną, Hull house 
svetainėj, 800 So. Halsted St.

Tikietus galima gauti iškalno pas- 
lošėjus.

— Renginio Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nanvus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
5itą 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. i

Garfield Parko vaikų draugijėles 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
p3 pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėles ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamasi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 kp. 
laikys extra. .susirinkimą pėtnyčioje, 
balandžio 25 d., 8 vai. vakare, Ray- 
mond Institute 816 W. 31st St.

Svarbiausia mitingo programo da
lis — Balsavimos Centro vldybos se
kančiam terminui.

— A. L. Lukas, Pirm.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia didelį balių., subatos vakare, 
Balandžio 26 d., 7 vai. vakare, W. 
Piekarskio svetainėje, 15709 Halsted 
St. Taigi nepamirškit visi ant ba
liaus susirinkti; tai pirmas balius po 
Velykų ir smagiai praleisti vakarą.

Kviečia Komitetas.

JIEŠKAU partnerio prie bučernes 
jiznio, su visais įrengimais ir tro- 
cas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne- • 
iraleiskit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 Sd. Halsted St., 

Tel. Yards 72)32.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Je: 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo bizn 
arba naują uždėti, mes kviečiame .at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkt: 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

' BERT PICK & COMPANY 
A08-224 W. Randolph St., 

Chicago, 111,
Gauskit Mr. M. J. Milicr

STOGDENGYSTE
Ji? r stogų prakiurimas užstaisomas 

i? gi rantuojamas už $4. Automobilių 
troki} patarnavimas Chicagoj ir apie- 
itnklij. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
di'j usia ir geriausia stogų dengimo 
įj.ftiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
clsrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
itoofing Co., 3411-113 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PATĖMYKITE lietuviai čion ran
das vienas ekspertas laikrodžių 
taisytojas; taisau visokius be skir
tumo, taipgi ir kiths dalykus 
garantuoju darbą.

Antanas Shnaska 
1833 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 3032

ir

PRAPUOLĖ ŠUO Shepperd visas 
pilkas, tik kaklas ir kojos baltos. 
Kas patemijo tokį šunį, tai praneš
kite, gausite $5.00 dovanų .

Atsišaukite
1436 So. Morgan St.

2ras augštas iš užpakalio

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI moderniškas Sto

ras. Vieta gera bile kokiaiti 
bizniui.

Kreipkitės tuojaus
2850 W. 63rd St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDAI 2 kambariai dėl vy

rų. Ruimai moderniški. Geisti
na kad fili tų švarus vyrai.

Kreipkitės ant 2 lubų 
3002 W. 43rd St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Atsišaukit greitai
6714 E. End Avc.
2 apartmentas

TeL Midvvay 6186

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

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žiii krautuvė; su rakandais arba 
be rakandų priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą, kaina 
$1400. B. D., 5923 S. Racine Av.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Randasi ant gero 
kampo ir geroje apielinkėje;

3600 S. Union Avė

PARSIDUODA Barber Shop” 
2 krėslų su visais įrengimais, 
rendos j mėnesį $30 su 4 rui
mais gyvenimui. Kaina $300.00. 
Kręipkitės 4351 Wentworth Av.

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

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

REIKIA patyrusių kalvių fi- 
nišerių, vyrų prie commercial 
bodies. Nuolat darbas ir gera 
mokestis.

Kastory Motor Body Co.
La Grange, III.

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo darbe.

Kreipkitės
634 W, 35th St.

REIKALINGAS patyręs savo 
amatą barberysl $30 garantuo
ta. Darbas ant| visados.

10722 Michigan Avc.

Į GROSERN^ SALESMANŲ
Mums reikia vieno ar dviejų 

lietuvių pardavinėtojų, kurie 
atlankytų reta ii grosernes, res- 
tauranus ir bekernes Chicago- 
jc. Jei jus turite patyrimą gro- 
serio pardavinėjime (riselio ar
ba retail krautuvėse. Atsišau
kite laišku.

Austin Nichols & Co. Ine.
465 W. 22 St.

REIKIA vyro, unijos janito- 
riui už pagclbininką, flat jani- 
tor.

4516 Prairie Avė.
Tel. Kenwood 4108

REIKALINGAS barberis pa
tyręs savo darbe, darbas nuola
tinis ir užmokestis geras.

Atsišaukite į
Naujienų Skyrius No. 101 

3210 So. Halsted St.

REIKIA tuojau atsakančio 
bučerio. Darbas ant visados, 
mokestis gera.

Atsišaukit tuojau
1735 So. Halsted St.

REIKIA — .
Patyrusio rakandų išvažinė

tojo.
W0LF FURNTURE HOUSE, 

4411 Archer Avė.

AUTOMOBILIAI
2 AUTOMOBILIAI mažai vartoti. 

Parsiduoda pigiai, arba išsimaino 
ant namo, lotų' arba kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

nors

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visj geri. Parduodu 
grosernes fikčerius ir daug 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3300 So. Union Avc. 

po 5 vai. vak.

RAKANDAI

stako.

RAKANDAI 4 ruimų pardavi
mui, daiktai visi geri ^ir ruimus 
galima renduoti, Nupirksit vis
ką pigiai, nes apleidžiu miėstą.

2057 W. 22nd St.
Tel. Canal 2881

PARDAVIMUI grosernė ir ki
tų reikmenų krautuvė, 4 kam
bariai, rendos $45, 3 metams 
Atsišaukit greit. Atiduosiu už 
bile ^teisingą pasiūlymą.

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

RESTAURANTAS pardavi
mui gražiausioj apielinkėj. Ge
ras lysas, pigi renda, priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį.

'623 E. 63rd St.

RE AL ĖST ATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernes krautuvė. Tu
ri būt parduota šią savaitę, nes 
apleidžiu Chicagą, todėl par
duosiu pigiai.

2612 W. 47 St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas norite su mažai pinigų dary

ti gerą biznį geroje vieloje?
Tuoj atsišaukite

V. M. Stulpinas
3311 So. Halsted St.

Phone Yards 6062

PARDAVIMUI viena iš dviejų, 148 
akeriai su triobom, gyvuliais, maši
nom ir visais įtaisymais. Antra 86 
akerių su triobom, be gyvulių. Par
duosiu viską pigiai.

Atsišaukite
JOE KAIRIS.

P. O. Box 4, Peacok, Mich.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas 
te turėti pelningą biznį, 
kiausioj vietoj, aasišaukit

' 1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

UNIVERSAL STATE BANK
Real Estate Dpt. ,

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

Tel. Boulevard 0700.
3252 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 2 aukštų 5-6 rui
mai, mūrinis namas su moderniškais 
įrengimais, aržuoliniais trimingais. 
Morgičius suteiksiu pirmus ir antrus 
cash $4500.

5^20 So. Elizabeth St. 1 lubos 
Tel. Normai 0173

nori- 
pui- 

greit

MAROUETTE MANOR

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, kam
reikalinga, atsišaukit greitu 
laiku, nes parduota bus grei
tai. Nėra nei kokių knygučių.

1833 W. 22nd St.

Extra augštos rųšies naujas 6 kam
barių bungalow. Galima tuojau gy
venti. Gražiai pabudavotas. namas 
25x53 pėdų, 2x10 skersbalkiai, 2x6 
genges, sų grindimis augštas, anglims 
šante. Arco karštu vandeniu šildo
mas. Pabudaviotas į tub, pedestrial 
toiletai, apron sinka, jbudavota le- 
daunė. Visas trimuotų plytų, įmokėti 
$980b ir vertas. 5930 So. Troy St., 
savininkas gyvena sekamose duryse, 
arba telefonuokite

Prospect 9059

PARSIDUODA BARBER 
SHOP. 4 KAMBARIAI PAGY
VENIMUI.

ATSIŠAUKITE:
6813 SO WESTERN AVĖ.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5610 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA arba maino
ma ant mažo namo grosernė ir 
bučernė. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, prieš 
mokyklą, nėra konkurencijos, gražus 
nauji įrengimai, šviežias'Tr daug sta
ko, atiduosiu už $1075, verta $2500, 
turi būt parduotas šią savaitę ir prie
žasties kito biznio.

1928 W. 35 St., 
Kampas Winchester Avė.

GROJIKLIŲ pianų bargenas. $700 
grojiklis pianas pirmos klesos padėji
me, moderniški keisai, tik pamatyki
te', 90 rolelių, kabinetas, benčius ir 
piano liampa, atiduosiu už $145, iš
mokėjimais.

1389 MiRvaukee Avė.
1 fl.

PARDAVIMUI grosernė su viso
kiais saldumynais ir rūkyta mėsa. 
Biznis geras, išdirbtas gerai. Apgy
venta lenkais ir lietuviais. Turi būt 
parduotas trumpame laike.

Atsišaukite
945 W. 33rd St.

PRIVERSTAS parduoti bučernę ir 
grosernę už teisingą pasiūlymą arba 
priimsiu mortgage kaip ir už cash. 
Priežastis pardavimo, turiu papirkęs 
namą su bizniu.

Kreipkitės
4314 Archer Avė.

Telefonas Lafayette 2796

PARDAVIMUI bučernė pirmos 
klesos. Labai geroj lietuvių koloni
joj. Vięta įrengta pagal naujausią 
madą. Pardavimo priežastis — ki
tas biznis. Kas nupirks, tai laimės.

Atsišaukit
1735 So. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų, cigare- 
tų, soft drink, ice cream ir kito
kių smulkmenų krautuvė. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į 
Lietuvą.

3528 S* Halsted St 1

NEGIRDĖTI BARGENAI.
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 ir 

6 kambariai, visi įtaisymai, garo ap
šildymas ir mūrinis garadžius. Ran
dasi netoli Lietuviško Vienu?!yno.

I Kaina $11,500. «
2 flatų mūrinis namas f. ir 6 kam- 

1 bariai, furnace apšildomas, Jmokėt 
$2,500, kitus kaip renda, namas ran
dasi ant 57 ir Sangamon St.

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

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

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

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

C. P. SUROMSKIS & CO. 
REAL ESTATE,

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 964Į

PARDAVIMUI namas su sa- 
lunu yra 6 kambariai prie biz
niaus ir 4 po 4 viršui rendos ne
ša 155, kaina $14500

1410 So. 49 Av£. Cicero, III.
Tel. Cicero 793

GERI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

2 flatų ,6-6 kambarių, yra vana, 
elektra, gasas, visi įrengimai ir ap
mokėti. Greitam C ^^>00
pardavimui kaina ^wwUU

Išmokėjimais
4-4 kambarių, elektra, gasas, yra 

visi įrengimai. Tai yra C Q 4 C H 
aukojimo kaina

Išmokėjimais
Krautuvė ir 4 kambariai iš užpa

kalio, 7 kambariai ant antro augšto, 
prie biznio gatvės . Yra vana, elek- 
tra2!si i^n.«imai £6000 apmokėti. Kama

Išmokėjimais
Taipgi biznio lotai prie Archer, 

Kedzie, Cravvford ir 47 St. Kaina 
$500 ir augščiau. Rezidencijų lotai 
Brighton Parke, yra visi įrengimai, 
$650 ir augščiau, išmokėjimais.

Del tolimesnių informacijų pasima- 
tykit su

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Archer ir Kedzie Avė.

ČIA YRA BARGENAI
2 flatų namas po 4 kambarius; 2 

karų garadžius; kaina tik $3500.00, 
ant išmokėjimo.

4 flatų muro namas su maudynėms, 
elektra ir kitais parankamais; par
duosiu arba mainysiu ant biznio.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir (> 
kambarius, su vėliausios mados įtai
symais; gražioje apielinkėje. Kaina 
$13000.00, ant išm-okėjimo.

2 bizniavi namai ant-pardavimo ar
ia išmainymo; labai geroje ir gra
žioje apielinkėje prie pat parkų.

6 flatų muro namas ir 6 karų ga
radžius. Kaina tik $32500.00; įmo
kėti reikia $10.000.00, likusius ant iš
mokėjimo.

12 flatų kampinis naujas būro na
mas; gražioje apielinkėje ir viskas 
gražiai ir moderniškai ištaisytas.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

EXTRA! EXTRA! BARGENAS!

BIZNIO namas pardavimui su res- 
aurantu; prekė $3700. įmokėti rei
dą tik $700. Mainysiu ant kitos pra- 
pertes arba ant automobiliaus.

LINCOLN REALTY CO. 
1902 W. 63 St.
Prospect 9315

80 akrų farma 10 kambarių, stuba, 
I geros baimės, mišką, upė bėga p o 

baimę, 4 arkliai. 4 karvės, 1 telitis, 
135 vištos, mašinos, sėkla, padargai, 
viskas $400, įmokėti $200, ant gero 
kelio, gera žemė.

80 akrų, 18 akrų 
beržų, vertas $3000, 
rių, 5 baimes geros, 
akrai sodo, 4 mylioš 
arkliai, 2 karvės 2 kiaulės, 50 vistu, 
inžinu važiojama mašina, padargai, 
viskas, sėkla, viskas $5800, įmokėti 
$3000. Senas žmogus labai sergi, 
nori parduoti, pirma kaina buvo 
$7000, bet verta $8000, tai dabar ati
duoda už $5800, tai yra tikras pasiu- 
lijimas. ant greito laiko.

Klauskite
P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beism-antas ir antaukštis. 
Randasi Brighton Parke ir biznio 
vieta ir karų linija, taipgi priimsiu 
lotus, ar mažą namą mainais. Maty
kite savininką vakarais po 6 v. suba- 
toj po pietų, nedėlioj visą dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

PARDAVIMUI lotas, ant We- 
stem Avė., tarp 68 ir 69 gat
vės. Atsišaukit prie savininko.

2306 Blue Island Avė.
Tel. Canal 6772

klevo miško ir 
stuba 8 kamba- 
2 akru ežero, 3 
j miestą, 2 geri

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su mūriniu pundamentu, na
mas visas geras (hot water heat), 
nupirksit pigiai. Vieta

11820 So. Emerald Avė.
Kreipkitės pas savjninką

3244 So. Morgan St.

PARDAVIMUI prie 103 St. ir
S. Spaulding Av., 6 kambarių 
presinių plytų namas, elektra, • ’ 
‘urnace šildomas, garadžius ir 1 
akras žemės, išmokėjimais, 103 
St. ir So. Spaulding Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. Ę. HUTFILZ, Manager
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