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Lietuva tvirtai nusistačiusi 
atgauti Vilnių

Karo stovis su Lenkija tęsis, 
ligi senoji Lietuvos sostinė 

nebus jai grąžinta
KAI NAS, bal. L (Chicagos 

Daily News korespondento Geo
rge R. \Vitte). — “Karo sto
vis tarp Lietuvos ir Lenkijos 
bus tol, kol Lenkija nesugrą
žins Lietuvai jos istorinės sos- 

Vilniaus,” taip pasakė 
Lietuvos užsienio

ir. i n i s t er i j o s va 1d in i n-

tinės 
man vienas

taryba Paryžiuj. Lenkija nie
kados ir nieko bendra neturė
jo su Klaipėda, kuri yra gry
nai lietuvių miestas, o visas 
Klaipėdos kraštas gyvenamas 
vienų lietuvių, nors daugelis 
jų, vokiečių per šimtmečius 
spaudžiami, užmiršo lietuvių 
kalba.”

kuriems tikslams ji buvus 
įkurta.
Tautų sąjunga nebuvus beša

liška Lietuvos- Lenki jos 
ginčuose.

“NolĄmd, dabartinė' tautų 
sąjungos taryba,” sakė jis, “ne
parodė los lu šališku mo ir ob- 
joktivmno dvasios įeinamais 
I. ii tuvią-Lenkų ginčais, ko 
mes laip tikėjomės. Bet tai 
dėl lo, kad ligi šiol tautų są
junga 'buvo perdaug didelėj 
tam tikru didžiųjų valstybių 
įtakoj. Kai valstybės pamatys, j

t racijos teismas, toks, kur vi
sais atsitikimais, visose bylose 
butų likrju bešališkas ir objek- 
tivus. tada tik galės įsikurti 
visuotina taika.

MacDonaldo Gegužinės 
Šventės Manifestas

Anglijos darbininkų premjeras sveikina viso pasaulio 
socialistini darbininkų judėjimą.

tiesioginio susisiekimo 
Lietuvos ir Lenkijos.
vis. kurs keliauja iš 

Kauno į Varšuvą, priverstas 
daug laiko gaišti keliaudamas 
per Rygą, Dancigą ir Berliną, 
kadangi tiesioginis susisieki
mas tarp (Lietuvos ir Lenkijos 
geležinkeliais ir kitokiu budu 
yra nutrauktas dar nuo 192( 
metų. Susižinoti telegrafu ar 
telefonu taipjau negalima. Pas- 
perto viza, leidžianti žmogui 
keliauti iš vieno krašto į kitą, 
teikia gauti kurioj nors neit- 
ralėj šalyj. Kitaip nelaimingas 
keliauninkas sienos stoty esti 
valdininkų sulaikomas, sutruk
domas, o kartais dagi areštuo
jamas.

Tawe Lietuvių su Lenkais, 
kare kol kas kraujo daug ne- 
pralieta, ir jau daugiau ne šeši 
mėnesiai praslinko nuo laiko 
kaip įvyko paskutinis susirė
mimas. Bet tautų sąjunga turi 
dar vieną kietą riešutą perkąs
ti, o kol ji tatai padarys, nie
kuo nekaltasai pašalietis, turis
tas, turi kentėti.

Klaipėda — grynai lietuvių 
kraštas.

Tas patsai Lietuvos užsie- 
reikalų ministerijos valdi

niai) pasakojo šitaip:
tikimi?, kad Lenkija 

vis tik galų gale supras, kad 
jai daug naudingiau butų gy
venti su Lietuva draugingai ir 
bičių liūgai, ne kad laikytis da
bartinės savo imperialistines 
“kieno galia, to valia” politi
kos. Lenkijos reikalavimai dėl 
Klaipėdos uosto taipjau neturi 
jokio pamato, bet, nelaimei, 
ją čia padrąsino ambasadorių

Keblus Vilniaus klausimas.
tarp

nio 
įlinkas

.Jei Lietuva gautų atgal Vil
nių. ji pasidarytų jungė tarp 
Vokietijos ir Rusijos, kuri ga
lėtų pasirodyti pavojinga, jei
gu neįsikurtų tam tikra tarp 
Baltijos valstybių ir Lenkijos 
sąjunga. Bet kaip dabar daly
kai yra. atrodo, kad ištikrųjų 
Lietuva nesitiki veikiai Vilniaus 
klausimą išrišti, o todėl rūpi
nas užmiegsti artimiausių san
tykių su Latvija ir Estija ir 
prisidėti prie tųdvieji 
bių nesenai sudarytos 
gos.

valsty- 
sų j u li

Lietuva neturi bendros 
su Rusija.

Kaunas grieštai užgina visus 
tuos kartas nuo karto atkarto
ja m u s p a sk ai i isTkad buV? Tarp 
Lietuvos ir Rusijos, ar Vokie
tijos, esą padarytos kaž-kokios 
slapios sutartys. Paskalai tie 
neturi jokio pagrindo. Dar ki
tą paskalų, kad buk praeitų 
metų birželio mėnesį Drezdene 
buvus padaryta sutartis, kuria 
einant
Ii but gabenami 
’ Rusiją 
vadina

sienos

ginklai ir amunicija ga
iš Vokietijos 

per Lietuvą, Kaunas 
tiesiai “nielogingu mo
lingi nuo to laiko kai

Lenkai užgrobė Vilnių, Lietuva 
visai neturi bendros sienos su 
Rusija.

Lietuva nusivylus tautų 
sąjunga.
pasak mane infor- 

užsienio ministerijos
esanti nusivylus

Lietuva, 
m a virsi o i 
valdininko, 
tautų sąjunga, bet vis tik dar 
turinti vilties, kad ta sąjunga 
galų gale užimsiant! tą vietą 
tarptautinių ginčų rišime ir 
mažųjų tautų apsaugojime,

Oarbininkų Šventes Pirmo Gegužio

Apvaikščiojimas
Penktadienį, Gegužio (May) 2,1924

MILDOS SVETAINĖJE, ant trečiu lubų.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Kalbės “Naujienų” redaktorius Drg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvydas. Bus muzikalis pamarginimas. Choras. įžanga 
veltui. Visus Lietuvius ir Lietuves kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes tki darbo žmonių šventė.

Kviečia L. S. S. VIU RAJONO KOMITETAS

Lietuva nori sandaroj gyventi 
su kaimynais.

“Lietuva neturi jokių impe
rialistinių siekimų. Ji nori gy
venti su savo kaimynais kuo- 
didžiausioj sandaroj ir visuose 
karuose, kurie galėtų tarp jos 
kaimynų kilti, ji stengsis būt 
nei t ra Ii. Tai vyriausia priežas
tis, c’’J ko Lietuva nenori da
ryti jokių militarinių sutarčių. 
Tekias sutartis jai tektų dary
ti nebent atveju, kuomet jos 
bučiai ir nepriklausoimybei grū
motų pavojus.”

Korėjos valdžios rūmai 
sudeginta

Manoma kad tai bus padarę Ko
rėjos neprikausomybės šali
ninkai. i ,

TOKIO, Japonija, bal. 30. — 
Korėjos sostinėj Seule gaisras 
sunaikino rūmus, kuriuose tilpo 
penki Korėjos valdžios departa
mentai. Nuostolių padaryta 
apie milijonas jenų (500 tūks
tančių dolerių). Sudegė daug 
labai svarbių dokumentų. Mano
ma kad rūmai buvo Korėjos ne
priklausomybės šalininkų pa
degti.
Japonijos vyriausybė susirūpi

nus dėl gegužinės de
monstracijų.
vyriausybė labai susi- 
del laukiamų rytoj 
darbininkų pirmosios

Japonų 
rūpinus 
(šiandie) 
gegužės demonstracijų, kurioms
jie stropiai ruošiasi. Milžiniš
kos demonstracijos žada įvykti 
Tokioj, Osakoj ir kituose didžiu
liuose pramonės miestuose. De
monstracijose Tokioj žada daly
vauti ir korėjiečiai ir policija iš 
anksto ruošiasi, kad neleidus 
įvykti riaušėms ir sumišimams. 
Iš anksto paskelbta, kad demon- 
stantams nebus leista dainuoti 
revoliucinių dainų nei nešti rau
donų vėliavų.

Japonija nori daryt su 
tartį su Francija

TOKIO, bal. 30. — Japonijos 
ambasadorius Paryžiuje, Išii, 
kalbina Francijos valdžių pada
ryti naują prekybos ir navigaci
jos sutartį. Tokia sutartis, kuri 
buvo padaryta tarp Japonijos ir 
Francijos 1912 metais, iširo tuo
jau karui pasibaigus,
Francija paskelbė, kad ji 
kianti visas komercines 
tis.

kuomet 
atšau- 
su tar-

NEW YORK, bal. 29. — Vi
durdienį, kuomet gatvėj knibž
dėjo minios žmonių, trys plė
šikai įpuolę į Selig & Sons bi
žuterijų sankrovą, Broadway 
gatvėj, pasišlavė įvairių brang- 
menų vertės tarp 10 ir 15 tuks
iančių dolerių ir pabėgo.

LONDONAS, bal. 30. — Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas išleido Gegužines darbininkų šventės manifestą, 
kmiuo jis sveikina viso pasaulio darbininkų ir socialistų 
judėjimą ir pareiškia vilties, kad kita Gegužinės šventė gal 
išvys tautų sąjungą persimainiusią į visa-apimantį tautų 
parlamentą, ir tuomet nušvis tarptautinės taikos diena.

Savo manifeste Anglijos darbininkų vadas ir minisle- 
ris pirminiųkas MacDonaldas sako:

“Niekados dar nebuvo taip malonu, kaip šiemet, siųsti 
Gegužės Pirmosios Dienos sveikinimas visiems musų dar
bininkų ir sccialstų judėjimo draugams. Tarptautinės tai
kos diena, kurią mes švenčiame savo Gegužės Pirmąją, arti
nasi tikrai. Tautos, pavargusios karo neapykantos ir karo 
psichikos kovomis ir nusivylimais, ieško naujų takų, kurie 
veda sandarun ir draugybėm”

Organizuojama reparacijų 
vykimas

Pirmas Anglijos Miniu- 
ky valdžios biudžetas

Snowden’as pasirodė kaipo di
džiausias Anglijos pinigyno 
kanclerius.

510,000,000 Vokietijai 
šelpti

WASUINGTON, D. C., bal. 
30. — Skubotų užsienio reikalų 
konferencija, susidedanti iš 
grupės senatorių, atstovų rūmų 
narių, darbininkų organizacijų 
ir kai kurių moterų organizacijų 
vadovų, laikė šiandie čia pirmą 
savo susirinkimą. Konferenci
jos tikslas — padėti įsteigti ge
resnius tarptautinius santikius 
liberaliais ir progresyviais pa
matais.

Senatorius Magnus Johnson, 
iš Minnesotos, savo kalboj pa
reiškė, kad jis pilnai užjaučiąs 
konferencijos darbui ii’ darysiąs 
visa, kad jai padėti. Jis pareiš
kė, kad vyriausias šios dienos 
pasauly klausimas, tai įvykdy
mas taikos.

Senatoriaus Johnsono įneši
mu tapo vienbalsiai priimta re
zoliucija, kuria graudenama, 
kad kongresas priimtų Fish’o 
bilių, reikaluajantį paskirti 10,- 
000,000 dolerių Vokietijos su- 
vargusiems žmonėms šelpti.

pau jo Vokietijos 
einant reparaci- 

nu.

PARYŽIUS, bal. 30. — Alian- 
tų reparacijų komisija šiandie 
paskyrė Anglijos Banko direk
torių, Davves’o ekspertų komi
sijos narį Sir Robertą Kinders- 
ley kaipo ekspertą dalyvauti or
ganizavime 
emisijos ban
jų ekspertų i

Sir Acwortįj ir Leverve, kurie 

 

ekspertų komisijoj daugiausiai 

 

dirbo Vokiečiui geležinkelių klau

 

simu, paskirtiinarials komisijos 

 

liauja! Vaku4ij’bs geležinkelių 

 

kompanijai organizuoti.

Pramonės obligacijų komisi- 
jon, aliantų atstovais reparaci
jų komisija paskyrė italą Dr. 
Pirellį ir Francijos bankininką 
Alfredą Descamps.

Japonija dalyvaus paskoloj.
TOKIO, Japonija, bal. 30. • 

Japonijos valdžia nutarė pasira
šyti 500,000 svarų sterlingų 
naujam Vokiečių emisijos ban
kui, kurio įkūrimą rekomenduo
ja ekspertų komisija. Japoni
jos bankas veiks kaipo valdžios 
agentas.

ir pateikė 
kil

ai Iriau sičiu s dar- 
rasti 

galėtų

Indianos gubernatorius 
eina 10 mėty kalėįiman
INDIANAPOLIS, Ind., bal.

30. — W ar re n T. McCray, kurs 
dar šiandie iki 10 valandos ry
to buvo Indianos gubernatorius, 
teisėjo Andersono tapo pa
smerktas dešimčiai metų sun
kiųjų darbų kalėjimo Atlantoj, 
Ga., ir pasimokėti 10,000 dole
rių piiugiries* pabaudos.'

McCray buvo kaltinamas dėl 
naudojimo pašto nešvariam biz
niui ir suktybėms, kurių pagal
ba jis išgavęs iš kai kurių ban
kininkų ir šiaip žmonių arti mi
lijono dolerių.

Indianos gubernatoriaus vie
tą užėmė vice-gubernatorius 
Branch.

Lietuvos žinios.
SUDEGĖ MERGAITĖ

Biržai.— Povilui Raudoniu
kiu, Daudžgirių kaimo, Pabir
žės valse., nesant namie, jo 
mažamečiai vaikai, sūnūs Jo
nas, (i nu4ų. ir duktė Promilė, 
2V2 metų drauge su to kaimo 
Adomo Raudonikio sunumi 
Vladu, 3 melų sukurė darži
nėlėje' ugnį, nuo kurios užsi
degė daržinėle. Iš daržinėlės 
vaikas Jonas ir Vladas išbėgo. 
Pranute" nespėjo išbėgti ir žu
vo ugnyje.

Kaimynas Alfonsas Ranonis, 
pastebėjęs durnus iš savo kam
bario, bėgo žiūrėti ir rado dar
žinėlę jau liepsnuojančią. Is 
degančiers daržnėlės girdėjosi 0 .1iar klyksmas žūvančius Pra- 
’iutės, bet išgelbėti nebebuvo 
galima.

Povilo Raudonikio trobesiai 
su visu buvusiu juose turtu 
sudegė. Žuvusio turto ugnyje 
vertė siekia 2539 btų.

UŽDRAUDIMAS PAGELBĖJO 
GERĄ KNYGĄ IŠPLA

TINTI.

“Iš tamsios praeities į švie- 
ią ateiti” garsaus’ gamtos 

mokslų populiarizatoriaii'S ra
šytojo Rubakino knyga, švie
timo Ministerijai uždraudus 
ją laikyti pradžios mokyklų 
knygynėliuose, musų gautomis 
žiniomis, dabar labai perkama 
:r netrukus busianti išpirkta 
visa laida. (“L. Ž.”).

Baisi vėsula pietryčių 
valstijose

žuvo;
Daugybe materialių nuo

stolių padaryta.

Daugiau kaip 50 žmonių

ATLANTA, Ga., bal. 30. — 
Louisianos, Alabamos, Georgi- 
jos ir Pietų Carolinos valstijose 
praeitą naktį siautė baisios au
dros ir vėsula, padariusios nesu
skaitomų nuostolių . Iki šiol 
gautomis žiniomis keturiasde- 
šimts septyni žmonės tapo už
mušti, septynių pasigendama, ir 
apie 130 yra sužeistų, daugelis 
pavojingai.

Daugiausiai žmonių žuvo An
dersone, S. C., kame Riverside 
Mill kaimas tapo dalinai su
griautas. Astuoni žmonės čia 
buvo užmušti, daugiau kaip dvi
dešimt sužeisti, o apie 1500 žmo
nių pasiliko be pastogės. Taip
jau daug nuostolių padaryta 
Walnut Grove, Lawrencevillėj ir 
Greenvillėj, Ala.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 30. užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ......... $4.38
Belgijos, 100 frankų ............ $5.50
Danijos, 100 kronų ............... $16.78
Italijos, 100 lirų .................... $4.49
Francijos. 100 frankų ........... $6.51
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Noivegijos, 100 kronų ....... $13.74
Olandijos, 100 florinų ....... $37.44
Suomijos, 100 markių ............ $2.54

LONDONAS, bal. 30.— Phi
lip Snoiwden, kurs Anglijos so
cialistinėj valdžioj užima pini
gyno kancleriais vietą, vakar 
įsigijo garbės kaipo didžiau
sias pinigyno kanclerius, kokį 
kada Didžioji Britanija yra tu
rėjus.

Savo kalboj, kuri tęsėsi arti 
dviejų valandų, ir kurios kiek
vienas žodis, pilnas reikšmės, 
buvo' k iek vi en aun girdimas ir 
kiekvieno įdomiai klausomas, 
jis išdėjo pirmą darbininkų 
valdžios biudžetą
parlamentui dokumentą, 
riame dagi 
biečių priešams sunku 
kas nors, prie ko jie 
prisikabinti.

Vietoj padidinus mokesnius, 
SncAvdeu nuima nuo žmonių 
pečių mokesnių naštos daugiau 
kaip 40 'milijonų svarų sterlin
gų (176 milijonus dolerių) me
tais, stipriai sumažindamas 
juos visokiems gyvenimui rei
kalingiems daiktams.

Biudžeto nustatomos 
dos siekia 790 milijonų i 
sterlingų (3,476 milijonų 
rių), o tai yra mažiausia 
ma nuo pat karo metų pra
džios.

Biudžetas panaikina taip va
dinamą MoKennos muitą, nors 
jo galiojimas paliekama dar 
iki rugpiučio 1 dienos, kad 
faibrikanta^i, kuprių interesai 
buvo tuo muitu stipriai apsau
goti, turėtų laiko savo reika
lus 
uos 
čio 
t u r 
džiams, 
filmams 
tiems prabangos dalykams.

Ypatingai stipriai sumažina
mi mokesniai tokioms gyveni
mo reikmenoirs, kaip cukrui, 
arbatai, kavai etc. Kai kuriems 
dalykams mokesnis visai pa
naikinama, kaip antai piges
niems teatrų, krutamu jų pa
veikslų bilietams, kuriais tik 
neturi i ilgio ji naudojas.

Kai Snowden pabaigė kalbė
jęs, jis buvo išblyškęs ir taip 
pavargęs, kad bemaž nesukri
to į ministerio pirmininko

Chicago ir apielinkė. — Pra
našas sako šiandie busianti gra
žu, bet ne šilta; šiaurių ir šiaur
vakarių vėjas.

Saulė teka 5:46, leidžias 7:48.

susitvarkyti. Tasai 
muitas buvo 33^ 
importuojamiems 

automobiliams,
kirutannųįjų paveikslų 
ir kai kuriems ki-

išlai- 
svarų 
dole- 

su-

McKen- 
nuošim- 
iš svc- 
laikro-

MacDonaldo rankas. Darbiečių 
atstovai, sukilę iš savo vietų, 
per ištisas penkias minutes kė
lė jam ovacijas; prie jų prisi
dėjo ir didžiuma liberalų, ku
rie šiaip laukė, kad šiuo pir
muoju savo biudžetu darbinin
kų valdžia kaip tik pralaimės 
kovą ir kris.

Pinigai Lietuvon
T elegramu 
tik už $1.75

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

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

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

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

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

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

NAUJI£BOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk

I IMPERFECI IN ORIGINAL 1



2 NAUJIENOS, UfifeagiJ, UI. Ketvirtadienis, Geg. 1, 1024

KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich.
Bolševikų triksas nepavyko.

Balandžio 20 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko nekuriu draugijų 
delegatų susirinkimas, kad ben
drai užprotestavus prieš var-

tikrinus delegatų mandatus 
jau buvo numatoma, kad ne 
visos draugijos yra atstovau
jamos. Užklausus tvarkos ve
dėjo kodėl kitos draugijos nėra 
atstovaujamos, atsakyta kad 
buvo kviestos visos draugijos. 
Tečiaus vienas delegatas 
mijo, kad jo žiniomis 
draugija nebuvo kviesta, 
kos vedėjas nuurzge ir

nių buvo labai mažai. Aukų 
surinkta apie $150. Vieną tre
čią dalį itų surinktų aukų davė 
dr. Jonikaitis. Kada daktaras 
aukojo bene šimtinę Lietuvos 
našlaičiams, tai aš džiaugiausi, 
kad mes turini tokį daktarą, 
kuris gelbsti vargšus siratčlius. 
Bet kada daktaras remia ko
lektorius iš “manareliistų fa
šistų lagerio”, tai liūdna.

iLSS 116 kp. žada* surengti 
debatus ’Labor Tample, 9179 
Dclmar Avė., balandžio 27 d., 
2 vai. po pietų. Sako bus labai 
dideli. Pamatysime.

—P. Jurkšaitis.

patė- 
viena 
P var
lį i ek o

So. Omaha, Nebr.
neatsakė.

Toliaus seka pirmininko rin
kimai. Išsirinkus pirmininką, 
vėliaus sekretorių, patiekta die
notvarkė ir, rodos, jau viskas 
bus gerai. Bet komiuiistukai 
prisitvčrū tiek organizacijų, 
kiek jie galėjo ištekti savo na
rių į delegatus. Pradėta svar
styti reikalingumą protestuoti 
prieš Johnsono bilių. Musų ko- 
munistukai pradėjo tvert nau
jus terminus ir patiekė naują 
gramatiką lietuvių kalboje. Jie 
tuoj pradėjo tvirtint, kad žo

Pareiškimas Lietuvos valdžiai
ni iesto, 

lietuviai 
vasario

Mes, South Omahos 
Nebraskos vallstijos, 
gyventojai laikytame 
17 d., 1924 m., viešame* susirin
kime, Armoškos svetainėje, pa
minėjimui šešių metų Lietuvos 
nepriklausomybės 
priėmėm sekamą 
Lietuvos valdžiai l.

sukaktuvių, 
pareiškimą

sianfių “bilių.” Dalei delegatų 
nesutikus su tokia komunistu-: 
kų “filosofija”, pirmininkas 
tapo prispirtas pasisakyti ar ir 
jis taip supranta tą žodį. Pir
mininkas pasijunta nesmagiam 
padėjime (į kuri jį pastate jo 
vienminčiai), atsistoja ir žval
gosi akimis į savo kamaradus. 
Tnom tarpu jo dra 
riasi mokinu, antri 
o treti net pabarti

Kadangi mes, 
lietuviai, be jokio 
nuomonių, esame < 
koję Lietuvos nepriklausomy
bės ir demokratijos reikalams, 
tad drįstame statyti Lietuvos 

. valdžiai šiuos reikalavimus:
1. Kad tuojaus butų nuimtas 

karo Stovis;
2. Kad mirties bausmė butų 

tuojaus panaikinta;
3. Kad politiniai kaliniai bu

tų paliuosuoti;
4. Griežtai reikalaujame, kad 

nė vienam dvasiški]oje
'.kuris nedirba valstybes
’, nebūtu mokama alga iš vallsty- 

tuos dek- iždo;
lw-all_ su į 5. Kad

k<uL žodis į,utjĮ
įskaitą ir 6. Kad

So. Omahos 
skirtumo 

duosniai au-

nariui, 
darbo,

busiančių 
it katinas 
niu

bilių. Pirmininkas, i 
užkluptas prie laši-j 

palties, ieški 
s prisakymą

bažnyčia nuo valsty- 
atskieta;

j | v>. liaudies mokyklos
idesimtį dar. taįpjau nuo bažnyčios at-

silosui!
patui ė

II.

Protestas preiš Lenkų pavergi
mą Vilniaus krašto lietuvių
Mes, South Omahos miesto, 

Nebraska valstijos, lietuviai va
sario 17 d., 1924 m. apvaikš
čiodami šešių metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves, 
vienbalsiai priėmė sekamą re
linei ją:

Kuomet visa Lietuva šiandie 
iškilmingai apvaiikščioja šešių 
metų nepriklausomybės sukak
tuves ir džiaugiasi tąja nepri
klausomybe, tai tuo pačiu lai
ku dalis Lietuvos-Vilniaus kraš
tas tebėra lenkų atplėštas nuo 
Lietuvos, o lame krašto gyve
nantys lietuviai tų lenkų yra 
nuožmiai persekiojami, taip 
kad Vilniaus lietuviai antru 
kartu pergyvena Muraviovo 
koriko laikus. Jiems draudžia
ma yra vartoti prigimtąją lie
tuvių kalbą, jų laikraščiai už
daromi; lenkai areštuoja ir tre
mia Vilniaus lietuvius, drasko 
lietuvių našlaičių piaigglaudas, 
uždaro jų mokyklas, o mokyto-

jus sodina į kalėjimus. Domą 
užpuolimus net ir ant pavienių 
žmonių.

Mes, So. Omahos lietuviai, 
tad griežtai protestuojame prieš 
lenkų tokius barbaringus -dar
bus, kuriais stengiamasi amži
nai pavergti išplėšto krašto 
lietuvius ir juos sulenkinti. Mos 
todėl šaukiamės į visą pasaulį 
ir kartu reikalaujame iš Lietu
vos valdžios, kas joje ne butų, 
ginti Lietuvos kraštą.

Kadangi lenkai sulaužė su
tartis su Lietuva, užimdami 
Vilnių ir kitus Lietuvos mies
tus, mes reikalaujame, kad su 
lenkais nebūtų daroma daugiau 
jokių sutarčių ir nebūtų užmez
gama jokių ryšių iki lenkai ne- 
sugrąžįs Lietuvai iš jos išplėš
tų kraštų. Mes numatome ilgą 
kovą, bet1 ji turi būti vedama ir 
lietuviai turi ją laimėti, nes jų
jų pusėje yra teisybė.

Mes šaukiame visus lietuvius 
kur jie ne butų, Lietuvoj ar 
užsieny,kelti balsą prieš visą pa
saulį dėl lenkų persekiojimo 
Vilniaus lietuvių ir darykime

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Ralsted St., kumpas 31 gat.

teik-

obal-

viską, kad neprileidus amžino 
lenkų pavergimo to krašto. Ne
duokime lenkams ištautinti Vil
niaus krašto lietuvius, bet pa
laikykime juose lietuvystę. Mes, 
Amerikos lietuviai, taipjau 
sime Vilniaus lietuviams 
kią galimą pagelbą.

Lai būna visos Lietuvos
sis: Lietuvių tauta tol nenu
rims iki Vilniaus kraštas nebus 
išplėštas iš lenkų nasrų ir sugrą
žintas Lietuvai, nes Lietuva nie
kados neišsižadės Vilniaus.

Pirm. Pranas Kli jonas 
Sekr. Jonas Papikas 
Rezoliucijų komisija:

Jonas Armoškus 
Petras J. Juzeliūnas 
Jonas S. Juodis 
A. Aleksandras žnlpis.

N.

Dabar kuomet pavasaris jau čia

CUNARD 
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

Musų ofisas Kaune 
gaut pasportus, vizas 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti 
turi Cunard tikietus. 
išplaukia iš Europos

Cunard tlkietai yra 
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
Čiausis jurų patarnavimas pasauly.

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

Cunard Line
140 North

Dėarborn St.
Chicago, Iii.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Sbutharapton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olym/pic, Homeric, Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
VVhite Star Line

Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti Išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
oaltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zceland & Gotliland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Bclgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privuliški pusi- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Ch’rago, III.

Tel. Vardu 1119

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

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

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

Jei abejoji akimis,
Dr. A. it BLCMENTIIAL

F-6

pagelbsti iš- 
ir prirengia

tiems, kurie 
Musų laivai 

kas savaitę, 
geri dėl kė

NEW YORK—HAVRE

Sergančią Moterį
Padare Linksmia

Visai atgavo sveikatą su pa- 
gelba Lydia E. Pink

liam^ Vegetablc 
Compound.

Mart, Texas. — “Aš vartojau 
dia E. Pinkhair/s

OpUivuatriat
T«L UoulevuM <485 
4049 E. AihUnd Av« 
Kiffipu 47-Ui* «•( 

.................................. ....

Užsisakykit
Borden’s 

“Selected”
Šiandien

Ly- 
Vegetable Com

pound, kad atga
vus savo sveikatą, 
nes aš buvau nu
silpus i ir nervuo- 
ta. Aš taip visa
da buvau skaudi, 
kad aš buvau pri
versta eiti gulti j 
lovą, kuomet man 
reikėdavo atlikti 
visą namų darbą. 
Jokios gyduolės 
man nepagelbėda-

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
di>o4še nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
sauN reguliatorius. Vienas doleris at- 
neftr mėnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St, 

Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTDL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL, jus apsaugo
siu savo sveikatą ir sutaupysit pini
gui;7 Kairia $1.50 už didelį ir 7bc. už 
mažą slojikelį.

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

vo kol vienas kaimynas, kuris varto
jo Vegetable Compound, privertė ir 
mane, kad aš pabandyčiau veiną bu
telį. Tos gyduolės pagelbėjo man iš 
pat pradžių ir kas dar geriau, kad aš 
galiu dabar net ir siūti be to didelio 
nervingumo, kokį aš būdavo turėda
vau. Aš būdavo turėdavau tokius di
delius skausmus, kad pradėdavau 
verkti, su tokiu jausmu, kad aš nega
liu išaiškinti, 
prašalintas.
gi ir taipgi . _
miegu ir galiu labai gerai valgyti. O! 
Aš norėčiau turėti žodžių išreikšti ką 
šios gyduolės padarė man! Aš na
mų prižiūrėtoja ir dirbu viską, prade
dant siuvimu, baigiant mazgojimu ir 
tas man nieko nekenkia. Jus galite 
suvartoti mano laišką kaip tik jums 
patinka. Aš busiu labai užganėdin
ta, kad pagelbėjus kenčiančioms mo
terims į sveikatą ir laimę”. — Mrs. 
B. F. Brannon, 404 Travis Avė., Mart, 
Texas.

Dabar tas viskas liko 
Aš jaučiuosi taip sma- 
daugiau sveriu, gerai

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-or<linary 

profesorius patalogijos Berlino 
■t. Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir, 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki i 

8 valandai vakare. i

BORISAI T X
Rašykite dėl žingėlditon aprašomu* 

knygutei, j tu n vietiniui agentui arba ) 
di<i|J| ofi*a 10 8tnt» Street Ntw York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

SUFFREN .................. ..... May 13
PARIS ......................... .... May 14
FRANCE .......................... May 21
ROCHAMBEAU .........

NKW YOKk, VIGO
___  Jun.

(čU’ALN),
4BORDENS

Prm Products Co. dP Illinois 
Eranklin 3/10skirtos;

7. Kad iš kunigų ir ponų bu
tų atimta žeme be jokio atlygi- 

_____ ............. tiems, kurie
išeities. Bet
kėkl nevalia nįmo įr atiduota 
ta\č: “lini

kaip čion štai dranga: 
“bilius” reiškia dvi 

dar busiančių bilių!”

ją dirba;

nubausti;

visi iškabų murzinto- 
surasti ir tinkamai

UIS

ap-

elnius deuegatų | 9 Į<a(i buįLl atsteigta pilna 
mandatus ir pali- laisvė žodžio, spaudos iv susi- 
naujakalbotyrus,' rinkimų;

10. Kad visi nusidėjėliai, kaip
1 Mikuckiai, Puryckiai, Laurinai-

Kada dalis delegatų pareika-. tienės ir t. p. butų be pasigai- 
o sugrąžinimo mandatų, pa-- įėjimo teisingai baudžiami:

? čion atėjo n. Kad butų uždrausta ku- 
bet susitart ■ nigams bažnyčiose varyti agi- 
pritš netei- taciją už politines partijas.
lietuviams' iRį įįoi mes, Amerikos lietu-

i eikšdaini

di'! užprotestavinio
sini-a nustatvnia
kvotos Johnsono biliuje. Iškar-Į viai, kuo galėdami rėmėm Lie
to kemunistukai manė, kad šie j tuvos valstybę visuose jos rei- 
juokauja, bet kada pamatė, jog ( kainose ir šelpėm ją kiek galo
ne juokais šie eina lauk, tai i darni. Bet šiuo užreiškiame, 

s, rodos, pasakė sa- kad musų reikalavimai turi bu
lius: ‘‘Jus su savo.ti išpildyti, neišpildant musų 
išvaikot visas sveti-1 reikalavimų prašom nebesiųsti 

tai kam reika-1 pas mus savo įvairius aukų rin- 
neva konferencija, | kėjus.

vo orai 
žioplumu 
mas draugij 
linga la 
juk mes <
le kur susirinkti?”

Tai taip komunistiški trik- 
sai nepavyko.

Dviejų studentų prakalbos.

Marčiulionis ir Banaitis, žmo-

šio pareiškimo nuorašujs tan 
po nutarta pasiųsti Lietuvos 
Seimui, Lietuvos Ministerių 
Kabinetui, Lietuvos Atstovybei 
Washingtone, Amerikos laikraš
čiams ir Lietuvos Darbininkų 
partijoms.

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 60 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

ELEKTRA
Švies* ir pajieg* suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tu 7es. Cash arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
• A. BARTKUS, Pres.

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

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, NevSork.NY U

S'&i LIETUVA
j , PER HAMBURGĄ,PILIAĄ.

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i l'iliavą 

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

TREČIA KLESA PADALINTA I KAM-VISA
DARIUS AN1’ 2-jų. 4-rių, 6-5ių ir 8-n.ų LOVŲ

POLONIA .........................................  May 21
L1TUAN1A ...................................... June 11

TREČIOS KLESOS KAINOS | :

HAMBURGĄ $103.53 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJ V IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

NORTH 
GERMAN

LLOYD '
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1NIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskului 

sutraukia į mazgą.
Nurarhinimui drebančių, durančitj 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo išnarinimu ir numušimų.

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi —• Pravys skausmą 

šalin. , i
Visuomet laikykite l»nką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

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

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
Į jLiiL, ; [... »iliii i Ii i i itilii. .iiliiii.il ijiu ».tih' I PURI iMt) ĮFIffl '

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo li-

1 O
privatilkų gydymui kambarių

KBnBBBBBBIBUIBBBKIBBBNiaBlEieiEilfflKKKfflBI OIHBSSnSRBBBBBEBBHBnBBBBHBBBBH

I OEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO IR 
j NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

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

M. LEVY COMPANY
I Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692 ■■
i Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

b ■ • H
■ Mes kalbame lietuviškai

Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

PI u m Ingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Ilalsted St.
Haymarkct 1018, Haymarket 422)

Čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i* TA~lcpe- 
jišk* bt 4 Sūdy
mo. Didiki skai
čius žmoU^ J<y- 
domų kasdieu per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei viena? nereiks ■ 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Lco Shvegzda
x (Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

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

kampas Dėarborn ir Monrue St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 va). 
n*. Panedėlyj, serede^a Le 
subatoje nuo 10 vaj. ryu» 
iki 8 vai. vakare.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

For Headaohe
Siek Stomach

One or two Orangeinc powders bvAcc yon 
rlght up, the pain is gone, your atomaeh 
settles, nervea relax,z.the entire Bystem 
reaponda. Perfect medicinų for men or 
women, prevents nearly all Jickness. Got 
a 10c pkg. Orangcino powder.s of any 
flrugglet. Milllons used yoarly. They nevor 
rali. Formula on evory pkg. No narcotlca.
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Pirmoji Gegužės
šiandien Pirmoji Gegužės! 

Tai didžiausia viso pasaulio su
sipratusių darbininkų šventė! 
Kur liktai galima, darbininkai 
šiandie išėjo j gatves su iškel
tomis raudonomis vėliavomis, 
dainuoja revoliucines dainas ir 
džiaugiasi savo tais laimėji
mais, kuriuos jau jie yra pa
siekę.

šįmet, kaip dar niekuomet 
pirmiau istorijoj, darbininkai 
apvaikščiojo savo šventę iškil
mingiausiai. Dar niekuomet 
pirmiau darbininkai neturėjo 
tiek daug savo atstovų socia
listų įvairių šalių parlamen
tuose, kaip šįmet. Tokia šalis 
kaip Anglija jau kontroliuoja
ma Burbo Partijos. Ir ta dar
bininkų valdžia gauna kasdien 
vis didesnės ir didesnės įtek
mės visoje šalyje.

Danijoj premjeru socialis
tas d. 1'. II. Stauningas. Ir jau 
ten sudarytas socialistinis ka
binetas. Galite sau įsivaizdinti, 
kokis \Ta džiaugsmas Danijos 
socialistų ir abelnai darbinin
kų! .Jie tenai šįmet švęsdami 
Pirmų Gegužės, visi įšeis į gat
ves ir jų džiaugsmui nebus ga
lo. Ir yra ko džiaugtis. Juk jau 
jie mato, kad visai nebetoli ta 
gadynė, kada ir darbininkai 
galės naudotis tais žemės tur
tais, kuriuos vien tik darbiniu-'
kai pagamina. Kad jau nebeto
li ta gadynė, kurioj išnaudoji
mas bus panaikintas; kada 
žmogus su žmogumi galės 
draugingai ir gražiai sugyven
ti.

Yra ko džiaugtis ir Austra
lijos darbininkams, nes ir to
nai jie šįmet daug laimėjo. Ir 
jie gerai žino, kad tas laimėji
mas, tai yra jų pačių, darbi
ninkų laimėjimas.

Nedaug tegalės džiaugtis šį
met Lietuvos darbininkai savo 
laimėjimu, nes ten dar tebe
viešpatauja kunigija ir vis no
ri įleisti savo viešpatavimo 
šaknis į darbininkų kūną kuo- 
giliausiai. Lietuvoje didele da
lis darbininkų, vietoje džiaug
tis su viso pasaulio darbinin
kais savo pergalėmis, pote
riaus ir maldaus pagerinimų iš 
tuščių dausų. Lietuvos darbi
ninkų dar prislėgta dvasia ti- 
kybiųjais prietarais ir kol nuo 
jų neatsikratys, tol jiems vis 
dar vargo našta nenukris nuo 
pečių.

Amerikos darbininkai irgi 
negalės daug pasidžiaugti savo 
laimėjimais sulaukę Pirmosios 
Gegužės. Čia darbininkų orga
nizacijos daugely vietų liko ap
ardytos. Kapitalistų klasė dar 
ir dabar daro, įvairių pastangų, 
kad nuslopinus darbininkų or
ganizacijas — unijas. Vienati
nė politinė darbininkų organi- 
zacija ------ Socialistų Partija ------

dar nespėjo atsigriebti nuo tų 
didelių smūgių, kuriuos jai rei
kėjo pergyventi kuomet užėjo 
komunistinis maras. Bet jau 
šįmet Socialistų Partija kur 
kas yra stipresnė ir galinges
nė, negu keletas metų atgal.

Darbi n i n ka i apvaikščiodami 
savo šventę, turėtų neužmiršti, 
kad tie jų laimėjimai yra at
siekti nuolatiniu ir pasišven
tusiu darbu. Reikėtų, kad dar
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bininkai ir vėl pasižadėtų ir to
liau veikti, be jokio purslojimo 

nuolat. Nes kuomet organi
zacijoj nuveikiama, tai ji ne
progresuoja, bet stovi ant vie
tos, o darbininkų judėjimas 
neturi stovėti ant vietos. Jis 
vis turi žengti pirmyn ir pir
myn apimdamas kuodi-
džiausius plotus ir prijungda
mas prie savęs kuodidžiausius 
burius žmonių. Juo didesnės 
bus darbininkų organizacijos, 
tuo lengviau ir pasekmingiau 
bus jiems iškovoti savo teises.

Todėl sulaukę Pirmosios Ge
gužės, pasižadėkime veikti sa
vo organizacijose, kiek tik ga
lima daugiau, ir veikli privalo
me visi. —Azy.

Tautinės reakcijos 
ūkanuose

Kada Lietuvos reakcija iki 
šiam laikui švaistėsi lapės uo
dega, pastaruoju gi metu pra
deda rodyti vilko nasrus 
mums ir musų draugams senai 
buvo ir yra žinoma. Tie reak
cijos vilko dantys senai butų 
perskrodę gyvąjį Lietuvos dir
bančios liaudies kūnų, jic-i toji 
reakcija nesutiktų liaudyje, 
ypač. darbininkuose, griežto 
pasipriešinimo. Teisybė, gra
žiais rinkimų į Seimų obalsiais 
dar pavyksta mažiau susipra- 
iusius apgauti, bet apgauliu 
migla nyksta, kylant darbinin
kų sąmonei ir susiorganizavi- 
mui.

Pastaruoju metu po Lietuvą 
klajojo kalbos apie kokius tai 
sąmokslus ir perversmus. Šitų 
kalbų negalėjo paslėpti musų 
valdiškoji ir nevaldiškoji spau
da. Joje pasirodė žinių apie 
kokias tai slaptas “Vyties” ir 
“Antisemito” organizacijas, 
apie “trijules”, pasiruošiusias 
smurto keliu vykinti savąją 
diktatūrą.

Patys tų slaptųjų organiza
cijų vardai rodo, kad jos pri
klauso musų dešiniesiems gai
valams, kurie kvepia “valio — 
patriotizmu,” [ir įsivaizduoja 
esą šauktais tik valdyti ir 
viešpatauti. Jie sapnuoja apie 
buržuazijos diktatūrą Lietuvo
je. Neveltui tie ponai rija sei
lę, kuomet kalba apie fašizmą 
ir jų smurtą, jiems tiktų ir Lie
tuvoje pritaikinti fašistų val
dymo pavyzdžius.

Toms organizacijoms pri
klauso stambios žuvys ir jau
nikliai —• ūkininkaičiai, “ma
mos vaikai,” besiruošiantieji į 
“tautos vadus.” Atmesdami 
žmonių valią, jos niekur nebo
dami, ponai urachininkai vi
sur ir visada prisidengia žmo
nių reikalais. Kitaip mat neva
rysi smurto ir diktatūros spe
kuliacijos.

Jų tarp." yvii ir tokių, l<u- 

riems nesvetima prisidengti 
darbininkais ir jų reikalais. 
Mes juos ne nuo šios dienos 
pažįstame ir žinome jų suma
nymus bei siekimus, žodžiu 
sakant, dešiniųjų sparne, ne
skiriant visų tų priešingumų, 
kurie tarpe jų yra, eina alasas 
ir ruošimasis.

Mums teko pakartoti, prie 
ko ruošiasi tie ponai, —- tai yra 
aišku kiekvienam darbininkui.:

Bet mes turime pasisakyti, kac 
Lietuvos darbininkija nepasi
liks pasyvi tuo metu, jei įvai
raus plauko “Napoleonai” ban
dytų vykinti savo užmanymus 
ir siekimus. Mies surasime pa
jėgų užkirsti kelių diktatoriams 
iš dešinės! —N. N.

Į “Socialdemokratas” ].

Užmirštas klausimas
_______

Gyvenimas kaisdien keičiasi. 
Kas vakar buvo dar #tik svajo
ta, tai šiandien vystosi jau gy
venime. Tvirti, amžius stovė
ję, rodos, neišgriaunami kara
lių, carų, monarchų sostai nu
griuvo.

Kartu su jų sostais dingo ir 
nuomonė, kad kiekviena val
džia paeinanti iš Dievo.

Kiekvienas rimtas galvojan
tis žmogus pasakys, kad mes 
stovime naujų idėjų perspekty
vose. Tų naujų idėjų perspek
tyvos, tai senai žmonijos jai 
laukiamas Inonijos miestas 
Socializmas.

Šiandien jis jau ne svajonė, 
bet realybė, nes jau einama 
dėti jam pamatų. Lyg koks 
milžinas Hcrkulesas ateina jis 
suskaldyti kapitalizmo uolos, 
prie kurios prirakinta varg
stanti žmonija.

Didelės fabrikų ir sodžiaus 
lūšnų darbininkų minios žen
gia po raudona socializmo vė
liava į Naująjį Pasaulį, kur 
jau nebebus naudojamas žmo
gus žmogumi.

Tas kelias sunkus. Jis krau
ju nulietas ir erškėčiais nuklo
tas. Bet kiekvienas darbinin
kas žino, kad tik atkakli kova 
už būvį yra jo išganymas. Tik
tai socializmas paliuosuos jį iš 
dvasios ir kūno vergijos.

Kitų šalių apsišvietęs prole
tariatas tų supranta ir žengia 
organizuotai prie tikslo? Toje 
kovoje jiems padeda moterys 
da rbininkės.

O pas mus Lietuvoje ar taip 
yra ?

Ne. To nematyti. Tiesa, ke
ltas moterų darbuojasi social
demokratų tarpe. Garbė už tai 
joms, jog pirmos suprato, kad 
kovoje su kapitalizmu reikia 
jungtis tiek vyrui darbininkui, 
tiek moterei darbininkei, nes 
juodu vienodai kapitalo slegia
mi.

Tik stebėtina, kodėl tos mo
terys nieko neprabila. Reiktų, 
rodos, tarti viešą žodį per “So
cialdemokratą” į Lietuvos dar
bininkes moteris. Nestebėtina, 
kad moterų balsais užviešpa
tavo “krikščionys.” Tuo rei
kėtų susirūpinti moterims so- 
cialistėms: reikėtų rašyt straip
snius apie moterų padėtį, apie 
jų svarbą ekonominėje ir poli
tinėje kovoje ir t. t.

Juk niekados nesulauks mo
teris pagalbos iš musų “krikš
čioniškų” partijų, kurios mo
terį laiko visų blogumų pra
džia. Ar gali moteris ko gero 
iš jų laukti? Juk jie, neper
žengs “šventųjų tėvų” grandi
ninių. Štai ką sako Šv. Tomas 
Akvinietis: “Moteris — tai grei
tai išauganti piktžolė; ji nepil
nas žmogus, jos kūnas tik to
dėl greičiau suauga, kaip jis 
mažiau yra vertas ir kad ma
žiau jos kimu tesirūpina gam
ta.. . Moteris gema tam tik, 
kad amžinai butų ponų ir mo
kytojų junge, nes pati gamta 
vyrą paskyrė valdymui ir su
teikė jam daugiau ypatybių.”

Moteris privalo žinoti, jog 
socializmas naikina bet kokią 
vergiją; moters vergija ligi šiol 
buvo pašventinta. Politinę ir 
ekonominę laisvę moterei su
teikė tik socializmas.

Tad visos moterys turi stoti 
darban. Gyvenimas nestovi vie
toje, bet pirmyn. Nuo-
sekli, atkakli ir sunki kova Lie
tuvos darbininkų su savąja bur
žuazija Jaukia paspirties iš mo
terų darbininkių.

Tik bendrai sujungę savo 
jėgas, mes įstengsime kovoti 
su dvasios ir kūno naudotojais. 
Dirva plati ir užžėlusi. Ją pu
renti — tai pareiga moterų 
darbininkių ir inteligenčių, ku
rios supratę tikslą darbininkų 
ovos stojo socialistų pusėn.

Ankstyvajai gėlelei.
Nors vėjai šaltieji tau draskė lapus, 
Nors rytmečių šalnos tau rodė kapus, —

Tu vis ncatbojai,
Tik augai, lapojai, 

žiedeliams rinkai tu kvapus.
Nors kojomis mynė tave gyvuliai
Skausmai perverdavo širdį giliai,

Rasa rytmeinė
Išgydė krutinę —

Ir vėl tu šypsojais meiliai.
Prie barškančių krūmų, sausųjų šakų, 
Prie žemės šaltosios, pilkųjų lakų

Tu žiedus sukrovei, 
žydėjai, bujojai 

žiedeliais naujųjų laikų.
Lapeliais ieškojai šviesumo brangaus, 
Žinojai, kad žiedas grožybės įgaus:

Kad saulė kaitino,
O vėjas džiovino, 

Gaivino rasa iš dangaus.
(“Parinktosios Eilės”) Jovaras.

Tad prabilkite! Moterys dar
bininkės ieško kelio išbridimui 
iš vargų, tik jo neranda, nes 
musų “krikščionys” pajungę jas 
savo partijos “krūmeliu” ir 
laiko tamsybėje.

Tuos tamsybės rukus teiš- 
blaškysite tik jus pačios mote
rys. Tad darban ! Kiekviena va
landa mums brangi. —A. J.

[ “Socialdemokratas” j.

Kansas City Socialistu 
byla

Rašo J. Lapas.

Prieš socialistę Esther Fried
man, Kansas City, Mo., yra už
vesta dvi bylos. Pirmoje bylo
je ji kaltinama už prakalbą, 
pasakytų po atviru dangum 
rugpjūčio 30 dienų pereitais 
metais, šios bylos tardymas 
įvyko kovo 31 dienų š. m., ka
me ji lapo pasmerkta kalėjiman 
ir užsimokėti*$400 baudos ir 
teismo lėšas. Vietos socialistų 
pastangomis tapo paduotas pra
šymas naujanį bylos tardymui 
ir užstačius $1000 kaucijos po
ni Friedman liko sulaikyta nuo 
tuojautinio paėmimo kalėji
mam <

Antroje byloje draugė Es
ther Friedman yra kaltinama 
delei užkimšimo vieškelio lai
kytu pereitais metais rugpjūčio 
mėnesy mitingu. Šioje byloje 
irgi laukiama panašaus nuo
sprendžio. Kansas City Socia
listų Partijos nariai-todėl šau
kiasi į Partijos nacionalę ir 
valstijų raštines prašydami pa
gelbėti jiems iškelti šias bylas 
į aukštesnį teismų. Nacionalės 
Socialistų Partijos raštinės sek
retorė, draugė Bert ha Hale 
White, išsiuntinėjo visoms 
kuopoms laiškus, kame be kit
ko jinai sako:

Kansas City draugai prašo 
tverti apsigynimo fondų, šiam 
reikalui mes dedame visas pas
tangas. Jeigu mes pralaimėsi
me, tai visi tenai pasireiškę ge
riausi ženklai, kurie musų par
tijai yra brangiausiu turtu, bus 
suparaližiuoti. To daleisti mes 
negalime. Jeigu kiekvienas par
tijos narys įlipdins į savo na
rystės knygelę penkisdešimts 
centų, dolerio ar penkių dole
rių uždedamųjų mokesnių ženk
lelį, tai mes galėsime aprūpin
ti visus raštinės, konvencijos 
ir Kansas Miesto pilietinių tei
sių apsigynimo reikalavimus. 
Kai* kurie musų draugai gal 
būt norės paaukot kiek žodžio 
laisvės kovai be uždedamųjų 
mokesnių. Aš jaučiu, kad dau
gelis tatai padarys. Tokias au
kas siųskite į Nacionalę Parti
jos Raštinę, 2653 Washington 
Blvd., Chicago, 111. Pinigai ir 
nirlcotojij vardai urnai bus pa
siųsti Kansas City socialistų 

organizacijai.

Tik ka atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

- j

Socialisty Partijoj
PENNSYLVANIA.

Lena Morrow Lewis iš Cali- 
fornijos, labai patyrusi ir ge
riausi Socialistų Partijos orga
nizatorė ir kalbėtoja, dabar at
važiavo į Pennsylvanijos valsti
ją. Ji čionai apvažinės visus 
Pennsylvanijos miestus ir mies- 
telus su prakalbomis. Jos pra
kalbų maršrutą tvarko Socialis
tų Partijos valstijos sekretorius 
Darlington Hoopes.

Drg. Lena Marrow Lewis yra 
pirmutinė moteris išrinkta į 
Nacionalį Socialistų Partijos 
Pildomąjį Komitetų. Ji buvo 
kaipo delegatė Tarptautiniame 
Kongrese Copenhagene. Per 
dvejus metus buvo redaktore 
dienraščio Alaskoje. Ji yra kal
bėjusi kaipo organizatorė Socia
listų Partijos visose valstijose 
šioj šaly ir Europos sostinėse. 
Jos prakalbų klausės tūkstan
čiai ir dešimtimis tūkstančių 
žmonių. Jos tokia platforma 
yra kąip ir Victor Adlerio, Van- 
dervaldc;- Liebknecht, Jaures, 
Longuet, Keir Hardle, Mrs. Phi
lip Snowden ir Ramsey Mac- 
Donald.

Ir lietuviai darbininkai gyve
nanti Pennsylvanijos valstijoj, 
privalėtų išgirsti d. Lena Mar- 
row Lewis prakalbų. x

( NE W ARK, N. J.

Socialistai Newark, N. J. tu
rėjo labai pasekmingą vakarie
nę. Vakarienėj dalyvavo labai 
daug žmonių. Vyriausiais kal
bėtojais toje vakarienėje buvo dd 
Adelė Schteiber ir Morris Hill- 
quit. G. M. Goebel buvo pirmi
ninku. Aukų surinkta kampani
jos vedimui $500.

Drg. Schreiber užbaigdama 
savo kalbą labai sujudino visą 
susirinkimą. Visi sukilo ir 
skepetaitėmis pradėjo mosikuo
ti. Jiems buvo gaila, kad tokia 
gera kalbėtoja išvažiuoja į Vo
kietijų. Tai buvo jos paskutinė 
kalba prieš išvažiuojant.

Drg. M. Hi'lląuit kalbėjo te
moje “The Corning Labor Par- 
ty”. Pradžioje savo kalbos, la
bai smulkmeniškai išdėstė sąly
gas šioje šalyje ir Europoje. Už
baigdamas savo kalbą, ragino 
visus prisidėti prie Socialistų 
Partijos ir būti labai stipriais, 
kad Clevelando konvencijoj ga
lima butų turėti kuodaugiausiai 
delegatų. •

Visi susirinkusieji buvo tos 
nuomonės, kad ši d. Hilląuito 
kalba buvo labai puiki ir mano
ma ją išleisti atskiroje laidoje.

Iš Lietuvos Socialdemo-

kraiti Partijos gyvenimo
TELŠIAI.

Kovo 9 d. vietos s.-d. kuopa 
sušaukė savo narių ir užjau
čiančių susirinkimą, kuriame 
dalyvavo Seimo narys drg.
Daukšyjs. Į susirinkimą, be 

narių atvyko apie 80 dvarų dar
bininkų ir keliolika miesto 

amatninkų, iš kurių keturi įsto
jo į s.-d. kuopą.

Drg. Daukšys paaiškino apie 
naujai Seimo priimtą dvarų 
darbininkų įstatymą, apibudino 
visų darbininkų reikalus ir pa
rodė, kieno naudai dirba fede- 
rantai, kurie pateko į Seimą 
darbininkų balsais, žadėdami jų 
reikalus ginti, o Seime eina 
bendrai su buožėmis ir banki
ninkais krikščioniu demokratu 
bloke.

Pažymėtina, kad čia susirin
kusių darbininkų tarpe buvo 
daug tų, kurie iki šiolei būda
mi federantų globoj ir nesu
laukdami jų pažadų išpildymo 
pradeda įsitikinti, kad ištiesų 
federantai yra darbininkų ap
gavikai ir tikri dvarininkų tar
nai. Juos ypač sujudino Sei
mo naujai perdirbtas dvarų dar
bininkų įstatymas, kuris sufab
rikuotas ne darbininkų, bet dva
rininkų naudai. Tame įstaty
me aiškiai pasakyta, kad šiais 
metais dešimtasis darbininkas 
iš dvaro gali būti išmestas. —Jį

SINTAUTAI ( šakių apskr.)

Kovo 4 d. pas mus įvyko L. 
S.-D. P. Sintautų kuopos susi- 
sirinkimas dr. B. Suopio bute.

Susirinkime dalyvavo social
demokratų frakcijos narys dr.
Plečkaitis. Jis kalbėjo savival
dybių rinkimų klausimu, apie 
ligonių ir senių užlaikymą bei 
šelpimą ir daugiau darbinin
kams naudingų įstatymų gyve- 
niman pravedimą. Susirinkimo 
butas buvo pilnutėlis prisikim
šęs narių ir prijaučiančiųjų, ku
rie atydžiai klausėsi dr. Pleč
kaičio kalbos.

Toliau buvo duota pasiskun
dimų iš vargingo bežemių ir 
mažažemių gyvenimo, kaip buo
žės išnaudoja įvairiais budais ir 
kaip buvo neteisingai elgtasi 
valsčiaus ponų parduodant mal
kas, be varžytinių Sintautų vals
čiaus bežemiams. Į tai dr. Pleč
kaitis atsakė, kad daug priklau
so nuo tų, kas tas malkas duo
da, ir kad nenaudingi darbinin
kams įstatymai duoda valią tur
čiams darbininkų klasę išnau
doti. Mat kieno valdžia, tų ir 
valia. Susirinkimui pasibaigus 
draugai skirstėsi visi pakilusiu 
upu. Labai pageidaujama, kad 
draugai iš Centro tankiau atsi
lankytų į musų kampelį.

—Varguolis.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.
.. ................................................................................... UI*

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Čhirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephono 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare, 

b ■ ................................................................ n.......... ■ i..—J

.... 11 1
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
.. .......................................11.......................— II H................   /

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Tel. Blvd. 8188 
M. VVoitkevddl 

BANIS 
AKUtfERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mota- 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurl- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soetk 
Halsted St.

HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams linoma* per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus. y

Ofisas Ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
Tel.fonalt j

( Boulevard 4186

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

t ............  ’

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

■............................................................ ............. ..  -------............-—-I. i

Te’ephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

r—----------- —--------- —
Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po. pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9198

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

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

Valandosi 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dienų,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:31 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

---
—■ 1

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted SL

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii* 

ku ir slaptu liaru
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisa8 1800 S'. Ashland Ave^ ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Pastaroji organizacija, 
kaip žinia, gyvavo apie 8 
metus ir buvo vadovaujama 
Karolio Markso, kuris dar 
1848 metais paleido į darbi
ninkų minias obalsį: “Visų 
kraštų proletarai, vienyki
tės!” Tarptautinė Darbi
ninkų Asociacija (arba Pir
masis Internacionalas) po 8 
metų gyvavimo suiro dau
giausia dėlto, kad jos viduje 
atsirado frakcija, kuri at
metė darbininkų dalyvavi
mų kasdieninėje politinėje 
kovoje ir ėmė skelbti, kad i 
darbininkų išganymas esųs 
tiktai buržuazinės valstybės 
sugriovime. Tos “revoliuci
nės” frakcijos vadas buvo 
rusas, Mykolas Bakuninas; 
jisai su savo sekėjais gavo 
vardų “anarchistų”. į

SO pasaulio socialistų parti- klninkų, dvarponių ir kunigų 
jos. užtarėjai.”

-----------  Apie p. Marčiulionį,
Tos partijos stiprėja die-1 “Neo-Lithuanios” 

na iš dienos.
šalyse jos jau turi valdžią *?nkimiJlaik?.<n® tlktai važinė- 
savo rankose; daugely kitų už kandidatus reakcinių, pačių 
šalių joms nedaug trūksta, dešiniųjų Pažangos-žemdirbių 
kad taip pat paėmus viršų, sąrašų, bet ir buvo minėtų par- 
Ir visame pasaulyje šiandie Centro Komiteto biuro ve- 
nėra kitos jėgos, galinčios | ej'as‘ v. .

.. ... . .v ,. Panašiai rašo apie korporan-atremti reakciją ir išvesti tus ir L. Natkevičius. Jisai nu. 
žmoniją j geresnę ateitį, | rodo, kad jie visų-pirma nėra 
kaip tiktai 
cializmas.

vieną 
atstovą, p. 

Kai kuriose |žy£elis rašo, kad jisai Seimo

Pirmosios Ge-Švęsdami 
gūžės šventę, ir lietuviai 
darbininkai pareikš savo pa
siryžimų kovoti už tai, kad 
pagreitinus Socializmo per-

SW

Pirm- 
o užvis 

korpo- 
atmiežto

neperdaug 
niekam 

kad ‘pjažan-Apžvalga

Darbininkų padėtis Sovielų Rusijoj
Rašo A. Jugovas

(Tęsinys)

(atsakomybę neša komunistai, 
permainiusieji paskutiniuose
metuose utopinę, bet revoliuci
nę idėją proletariato diktatū
ros į diktatūrą ant proletariato.

Šis tuo labiau pavojingas, kad 
vis beaugantis šaly privatinis

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... .......... —........  $8.00
Pusei m«tų ...........    4.00
Trims mėnesiams ......-............ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Šiandie Pirmoji Gegužės 
— viso pasaulio darbininkų 
šventė!

Ji tapo įsteigta 35 metai 
atgal, kuomet įsikūrė (Pa
ryžiaus suvažiavime) Ant
rasis Internacionalas. Svar
biausias šios darbininkų 
šventės tikslas yra demons- 
ruoti viso pasaulio darbiniu- t 
kų vienybę.

Bakuninui pavyko atplėš
ti daugumų sekcijų nuo Pir
mojo Internacionalo, ir šio 
veikimas sustojo. Vėliaus 
pakriko ir anarchistų tarp
tautinė sųjunga, ir per eilę 
metų darbininkų organiza
cijos neturėjo jokio tarptau- 
inio ryšio — iki 1889 me

tais nesusitvėrė Antrasis In
ternacionalas. Jisai priėmė 
tuos pačius principus, ku
riais vadovavosi Tarptauti
nė Darbininkų Asociacija. 
Anarchistų idėjos buvo be
veik išnykusios darbininkų 
judėjime.

Antras Pirmosios Gegu
žės šventės tikslas yra skelįf 
ti Socializmo idėjų. Socia
lizmas yra ta visuomenės 
tvarka ,už kurių kovoja vi
so pasaulio sųmoningieji 
darbininkai. Jie žino, kad 
kapitalizmo tvarka reiškia 
darbininkų išnaudojimų; 
tiktai kuomet ji bus pašalin
ta ir bus įsteigta Socializmo 
tvarka, darbininkai įgis tų 
laisvę, apie kurių svajojo 
kilniausieji ^žmonijos veikė
jai dar 18-ame šimtmetyje.

Antrajam Internaciona
lui tečiaus teko taip pat per
gyventi sunkų krizį. Di
džiojo karo laiku jo veiki
mas buvo visai suparaližiuo- 
tas. Baisioji pasaulio sker- 
dynė padarė tokios įtakos į 
žmonių sielą, kad darbinin
kų judėjime ėmė vėl stiprėti 
tos idėjos, kurias kitąsyk 
skelbė Bakuninas su savo 
draugais. Naujo “revoliu
cingumo” apaštalų pasirodė 
šį kartą irgi rusas — Leni
nas. Kuomet bolševikai pa
ėmė viršų Rusijoje, tai jie 
sumanė steigti ir savo inter
nacionalą ir ėmė smarkiai 
kovot prieš socialistus.

tarDtautinis So- bepartyviai, kokiais jie dedasi 
amerikiečių akyse. Sako:

“Kas yra ‘Neo-Lithuanijos’ 
organizacija, bent Lietuvoj 
aišku. Lietuvoj ją traktuoja, 
kaipo p. A. Smetonos ‘neo- 
pažangą’. ‘Pažangi n i nka i ’
jai daug vilties deda, 
eiviškoji visuomenė, 
moksleivija, dėl jos 
rantinio pobūdžio, 
‘pažanga’, rodos, 
mėgsta. Pagalios 
nėra paslaptis,
ga, ir ‘neo-pažangos’ žmonių 
lupose dažnai minimas Mus- 
solini vardas ir jų tarpe j ieš
koma Lietuvai išganymo ‘lie
tuviškame fašizme”...
Pagalios, ve ką rašo varpi

ninkas Studentas:
‘ ‘Tau tininkų Neo-Li th uan i a 

yra išėjus iš Pažangos parti
jos, ir jie elgiasi ir tvarkosi 
konservatiškiausiu budu, vi- 

laikraščio, ‘Lais-1 sur seka vokiečių korporan- 
N-ry 186-tame Į tus (junkerių dvasios organi

zacijas). Jie tuo ir? garsus 
Lietuvoje, kad turi savo uni
formą, spalvuotomis kepu
raitėmis, kaip kunigaikščiai 
persijuosę juostomis vaikš
čioja. Jei ne ta uniforma, 
tai jų niekas nežinotų, nes 
jie visuomeninio darbo ne
dirba. Jie galvoja aukštą 
karjerą atsiekti. Jie liaudį 
neigia, nes tai neišmintinga 
masė esanti. Demokratiniai 
tvarkai nepritaria, nes jiems 
idcįalu yra monarchistymė 
valstybės tvarka. Jie to ir 
siekia. Korporantų vadai fa
šistus organizavo ir jų pa
galba norėjo ‘putšą’ padaryti 
ir Seimą ir visą jo pastatytą 
valdžią pakeisti, kaip tai yra 
padarę fašistai 
Ispanijoje. Bet

KLERIKALINIAI ŠMEIŽIKAI 
NUBAUSTI.

! “Socialdemokratas” praneša 
tokią žinią iš Kauno:

i “Kovo 31 d. Kauno Apy- 
i gardos Teismas nagrinėjo 
I bylą Vytauto Bičiūno, buv. 

redaktoriaus krikščionių de- 
j mokratų laikraščio, ‘Lais- 
i vė’, kurio
i 1920 m. buvo įdėta šlykš

tus feljetonas, šmeižiantis 
j Mariampolės Realės gimna

zijos mokinius ir tėvus. Gim
nazijos mokinių tėvai ir pa
tys mokiniai apskundė ‘Lais
vės’ redaktorių teisman ir 
bylą įgaliojo vesti advoka
tus A. Bulotą ir M. Markaus
ką. Byla tęsėsi trejus me
tus. Paskutiniu teismo 
sprendimu Vytautas Bičiū
nas pripažintas kaltu ir nu
baustas 2 savaitėm arešto ir 
užsimokėti 1600 litų pinigi
nės pabaudos arba dar atsė
dėti kalėjime 3 menesius”.

Tą pačią 
Brooklyno 
pondentas. 
kad už šmeižimą tapo nubaus
tas da ir Lietuvos klerikalu 
dienraščio (tur-but “Ryto”) re
daktorius: *

žinią praneša ir 
“Vienybės” kores- 

Pastarasis rašo,

Kitusyk daugelis žmonių 
manė, kad jau ir kapitaliz
mas suteiksiųs laisvę ir ly
gybę visiems visuomenės na
riams. Tuos obalsius juk 
rėmė bankieriai, fabrikan
tai ir pirkliai, kuomet Fran- 
cijoje kilo kova prieš bajo
rų, kunigų ir karaliaus des
potizmų. Tais obalsiais ve
dina Francijos liaudis per
galėjo monarchijų, 
kino baudžiavas ir
sujungtas Europos karalių 
armijas, mėginusias pa
smaugti žmonių sukilimų 
prieš savo despotus.

panai- 
atnfušė

Keletas metų atgal rodė
si, kad bolševizmas sugriaus 
tarptautinį socialistų judėji
mų taip pat, kaip anarchiz
mas sugriovė Pirmąjį Inter
nacionalų . Bet jam nepasi
sekė. Jau pernai metais 
įvairių socialistinių srovių 
organizacijos padarė Ham
burge suvažiavimų ir įstei
gė Socialistinį Darbininkų 
Internacionalų, kuris apima 
ne tiktai visas socialistų par
tijas, priklausiusias Antra
jam Internacionalui, bet ir 
ištisų eilę naujų partijų. Su 
bolševizmu tarptautinis dar
bininkų judėjimas nutraukė 
visus ryšius. ,

“Kito klerikalų dienraščio 
redaktorius, Z. Starkus, teis
mo priteistas užsimokėti 500 
litų arba 14 dienų kalėjimo 
už apšmeižimą Šiaulių veikė
jo Švambrio, priklausančio 
liaudininkų partijai. Beto 
jis turi savo lėšomis ‘Ryte’ ir 
‘Lietuvoje’ paskelbti atšauki
mą savo šmeižto.”

Dviejų klerikalinių laikraš
čių redaktoriai nubausti už 
šmeižimus tiktai paskutiniu lai
ku. O pirmiaus tokių atsitiki
mų buvo visa eilė.

Vienok Chicagos “Draugas” 
veidmainiškai klausia, ar nors 
vieną kartą klerikalai esą ap- 
šmeižę priešingųjų jiems parti
jų žmones!

Italijoje ir 
musų ‘fa

šistams’ nepasisekė. Pažan
goj yra kunigų ir daug kuni
gų, pavyzd, kum Mironas, 
kum Tamošaitis ir kiti, kurie 
korporantus labai remia. Kas 
tvirtina, kad korporantams 
kunigai- nepadeda, tas netie
są tvirtina. Jie universitete 
dirba išvien su ateitininkais 
(kuniginiais), 
kunigai.
kunigų proteguo j ama orga
nizacija.

kuriuos veda
Korporantai, tai

Jie klerikalizmą 
remia ir padeda jį auginti.”
Tas Studentas, be to, dar štai 

ką pareiškia:
“Melas, kad korporantų na

mo pamatai padėti. Dar nė
ra nė vieno plytgalio tenai 
nuvežta.”

DAR APIE STUDENTUS 
KORPORANTUS

ŽEMAIČIŲ UŽKAMPIO 
TIKRENYBĖ.

Kuo- 
buvo su- 
viso pa- 

Didžiosios

Bet kapitalizmas nedavė 
žmonėms to, ko jie tikėjosi. 
Paliuosavęs vienus, jisai už
dėjo jungų kitiems, 
met 1889 metais 
rengta Paryžiuje 
šaulio paroda,
Francijos Revoliucijos 100 
metų sukaktuvių pažymėji
mui, tai suvažiavo tenai ir 
įvairių šalių darbininkų at
stovai pareikšti, kad darbo 
žmonės turi išnaujo pradėti 
kovų už savo pasiliuosavi- 
mų. Tuomet ir gimė Ant
rasis Internacionalas, kuris yra ir bus ta tarptautinė or- 
ryžosi tęsti toliaus Tarptau-J ganizacija, kurių sudaro vi-

Nėra jokios abejonės, kad 
dar už keleto metų nuo bol
ševizmo bus palikę tiktai 
nemalonus atminimai — 
kaip jisai apgavo patikėju
sias jo gražiais prižadais 
minias, kaip jisai ardė ir de
moralizavo darbininkų ju
dėjimų, kaip jisai žudė ir ka
lėjimuose kankino Rusijos 
socialistus. Proletariato va
das kovoje už pasiliuosavi- 
mų nuo kapitalizmo jungo

Paskutiniam (16-17) “Sanda
ros” numeryje tilpo trys strai
psniai apie Lietuvos studentų 
korporaciją “Neo-Lithuanią” ir 
jos atstovus, važinėjančius da
bar po Ameriką. S laipsnių
autoriai yra B. žygelis, L. Nat
kevičius ir vienas varpininkas 
Studentas. Pirmuoju du užper
nai lankėsi Amerikoje ir ame
rikiečiai juodu gerai pažįsta.

B. žygelis tarp kitko sako:
“Musų korporantai tik ką 

gimę, dar nespėjo save vie
šumoje visoje pilnumoje pa
rodyti. Pagyvensime, pama
tysime. Bet Lietuvos pro
gresyvinė visuomenė su ne
pasitikėjimų į juos žiuri, nes 
jų įstatai iš vokiečių korpo
racijų paimti ir dar kunigų 
palaiminti. Iš jų straipsnių 
tono, tilpusių Pažangos or
gane ‘Krašto Balse’ ir kituo
se laikraščiuose, aišku, kad 
jie bus tikri fabrikantų, ban-

Miestelyje U. gruodžio 7 d. į- 
vyko tėvų komiteto posėdis, 
kuriame svarstyta nepadorus 
kunigo klebono tikybos dėsty
mas. Tėvąi susirinko posėdin, 
kad apsvarsčius vaikų nusi
skundimus dėl kai kurių tėvelio 
išsireiškimų. Pavyzdžiui :* už
duodama , klausimfas — koks 
paukštis didžiausias? atsakoma 
—kiaulė; arba — kuri merga už 
visas gražiausia? atsakoma — 
katros sijonas trumpesnis; ar
ba—kas yra mokyčiausias ? 
atsakymas —katras į bažnyčią 
neina ir į Dievą netiki-.

Tarpe klausimų yra tokių, ku
rie jokiu budu spaudoje ne
skelbtini, pav. klausimas — ku
ri merga ar vaikis yra darbš
čiausi? atsakymas- necenzuriš- 
kas; arba apibudinimas Joku- 
bo< ir Ezavo ir kodėl jie buvę 
plaukuoti... ;

Šitos keistos tikybos pamokos 
ir nepadorus išsireiškimai už
rašyti protokolan ir tėvų komi
teto pasirašyti.

(“Darbas” N 267), cukraus jnuo 20% ikij40%, ir tai po 3—4 
dirbtuvėse —- už 2 mėn. (“Dar
bas” — 2 gruod.). Uralo ang
liakasiams — 1% mėn. (“Dar- 
ba^s” 5-XII). Plieno darbinin
kams (Makejevo kasykla), už
laikymas buvo taip ilgas, jog 
po kelių darbininkų sumišimų, 
metalistų sąjunga patraukė ka
syklą tretiniu teisman. (“Tie
sa” 12-XII). ir t.t. ir t.l. Ko
munistas Rudsutak, 
suot. rusų prof. sąj. 
me turėjo pareikšti: 
linimas palietė (!) 
publikos dirbtuves ir

Del suvėlinto 
darbininkams 
uždarbis, krintant, valiutai, la
bai susimažina. Ant 30—50% 
(“Pravda”—15-R, “Darbas” 23- 
V). .

Gan žymią rolę darbininkų 
uždarbio sumažinime, lošia pri
verčiamieji “išskaitliavimai” iš 
algos, štai keli nurodymai tų 
išskaitliavimų už lapkritį, 
“Piautuvo ir Kūjo” dirbtuvėj 
—Maskvoj: 1) Aukso paskola, 
2) Mokesnis į sąjungą, 3) ko
operacijai, 4) kovai su tuberku- 
losu, 5) vokiečių darbininkams, 
6) savišalpos kasai, 7) pirkimui 
knygų. Išskaitliavimai siekia 
50%. (“Pravda” — 15-X1I.)

Darbo laikais sulig taisyklių) 
lyginasi 8 vai. pramonės įstai
gose ir 6 vai. —ten kur darbas 
yra kenksmingas sveikatai. La
bai plačiai yra išsiplatinęs virš- 
laiko darbas. “Virš>laikinės va
landos tapo paprastas apsireiš
kimas, apie kurį net nebemini
ma; taip jau prie to įprasta. 
Atskiros prof. sąj. netik nepa
deda fėdybos darbo apsaugai, 
bet atvirkščiai; — tiesiog ragi
na dirbti virš laiko” — rašo 
visos Rusijos prof. sov. orga
nas “Darbas” N iš 9 gruodžio. 
Viršlaiko darbai pritaikomi vi
sose valstybės įsaigose. 20,8% 
visų prasižengimų prieš kodek
są sudaro prasižengimai už ne
pildymą darbo laiko” — rašo 
“Darbo Statistika” N 7. Siste- 
matiniai vengia 8 v. darbo die
nos ir privatinės įmonės.

Nors “Darbo Kodeksas” nuo
sekliai nustato darbo apdraudi
mo normas, vienok sunki finan
sinė valstybės padėtis ir sunai
kinimas pramonės trobesių ir į- 
rankių gamybai, karo metu ir 
nacionalizacija dažnai neleidžia 
įvykdinti jų praktikoj.

Iki paskutinio laiko dirbtu
vėse dirbo jaunuoliai nuo 12— 
14 metų. Tik gruodžio m. 1923 
m. Darbo Narkom įsakė nepri
iminėti į darbą vaikų jaunes
nių, kaip 14 metų. (Prekybos- 
Pramonės laikr. iš 13 gruodžio). 
Iš kitos pusės tas pats Darbo 
komisariatas buvo priverstas į- 
sakymu iš 27 lapkričio m. laiki
nai pavelyti priėmimą į gelžke- 
lių ir vandens kelių naktinį dar
bą—moterims. Darbo Nar
kom patvirtina tik tą, kas jau 
nuosenai buvo gyvenime.

Nekuriose įmonėse nėra net 
elementarinių būdų apsaugoti 
nuo pavojaus. Užtenka pasa
kyti, jog provincijoj yra daug 
vietų, kur gariniai katilai 
šiam laikui neprižiūrimi ir 
apžiūrėjimo naudojami jau 2 
3 metus.

Didžiausioj Brensko dirbtu
vėj —kiauri stogai, kalvėse nė
ra šviesos, liejykloj — be sto
gų ir nešildoma (Pravda” 13- 
XII3). Malūnuose ir tabako 
fabrikuose nėra pakankamai 
ventiliatorių. Odų ir mėsos 
dirbtuvėse begalo nešvaru. 
Chemikalų dirbtuvėse, kur yra 
nuodingų dujų ir elementų, la
bai retai teišduodama prigulin
tis pienas ir taukai. Riebalai 
tik kai kada arba visai nedalina
mi. 1

Sovielų Rusijoj, ; 
dekso gyvuoja socialė 
Ji yra labai nežymi 
Rusijoj darbininkas 
mas galimybės dirbti 
gauna tik nuo 60% 
apdraudos, vietoj 100%, kaip

savaičių. (“Darbo Statistika N 
7”). Visai nežymios apdraudos 
tėra išduodamos atskirais atsi
tikimais/

Bet koki nebūtų materiale 
darbininko padėtis, jie labiau- 

< šiai yra nuskriausti savo teisė
se organizuotis, laisvai valdy- 
ties ir politiniai kovoti.

Profesines sąjungos labai iš- 
lengvo liuosuojasi nuo valstybi
nių organo funkcijų, uždėtų ant 
jų laike militarinio komunizmo. 
Nors “Darbas” (22 birželio m. 
23 m.) ir protestuoja prieš tą, 
buk valstybiniai organai skai
tą, jog “profesinės organizaci
jos yra paprastas priedas prie 
ūkio aparato, gaisrininkų ko
manda važiuojanti gesinti vie
noj ar kitoj vietoj gaisrą”, bet 
jos (profesinės 
šiai dienai yra 
vimo organai 
valstybės, o ne 
bininkų interesų gynėjai, 
visai neturi savistovumo; visus 
klausimus sprendžia komunisti
nės jačeikos, po 1—2% darbi
ninkų, bet sulig reikšmės turin
čios daugumą visose sąjungos 
valdybose. Nėra nei laisvų rin
kimų, nei laisvaus svarstymo 
klausimų, nei neprigulmingos 
spaudos, nei jokių kitų teisėtų 
partijų, išskiriant R. K. P.

Laisvu noru įstojimas į prof. 
sąjungas yra tiktai fikcija; ka
dangi narių mokesnį darbinin
kams priverčiamai išskaito dirb
tuvių kontoros.

Rusų darbininko padėties 
sunkumas teisės žvilgsniu ir ne
turėjimas savo prof. sąjungų, 
labiausiai atsimuša streikų ju
dėjime.

Formaliai, streikai Rusijoj 
neuždrausti. Bet visais budais 
ragindami streikuoti privatinė
se dirbtuvėse, kai kada ir gąs
dindami streiku, profesinės są
jungos vienok kovoja su strei
kais valstybinėse įmonėse. Tar
nautojai Arsko prirengiamos 
kontoros, už streiką ir užlaiky
mą algų yra traukiami 
niaus prof. sąjungos 
mybėn “už sulaužymą profesi
nes disciplinos”. Kolčugino 
dirbtuvės darbininkai už “sau- 
valų streiką”, buvo išbraukti iš 
sąjungos, skaičiuje 200 žmonių, 
tik vėliau tapo vėl priimti.

Astrachaniaus Sovietų prof. 
sąjungos įsakymu iš lapkr. 19 
dien. liepė visiems streikuojan
tiems “Oblastrybų” darbinin
kams sugrįsti prie darbo, nes 
kitaip bus žiauriai nubausti. (Iš 
“Darbo”). Panašių atsitikimų 
galima daug surast. Teisingu
mas reikalauja pasakyti, jog 
dauguma prof. sąj. labai neno
riai pildo policijos pareigas. 
Kuomet! nieko negelbėja, jie ne
drįsdami vadovauti streiku, 
pasitenkina tik užregistravimu 
streiko faktą.

Jeigu prof. sąjungos abejoja 
ar kovoti su streikais, tai G. P. 
U. tokių abejojimų neturi. De
šimtys ir šimtai darbininkų sė
di kalėjimuose ir ištrėmime Ru
sijoj už streikų Maskvos, Ode
sos, Sarmov^s, Charkovo, Alek- 
sandro-Gruševska ir kitose dirb
tuvėse. Mėnesiais sėdi už 
streiką, nesuvaldomai kilusį 
dėl bado ir neteisingumų. Kad 
darbininkai neturi teisių, rašo 
savo laikraščiuose ne vien so- 
cial-demokratai, bet ir anar
chistai ir taipgi opozicija tarpe 
komunistų — “Darbininkų Tie- ' 
sa” ir “Darbininkų Grupė”. Sa-t 
vo atsišaukime jie rašo, kad, 
nauja ekonominė politika virto 
į naują eksplotaciją proletaria
to, neturinčio jokių teisių”.

Jeigu sunkumas medžiaginių 
sąlygų rusų darbininko aiškini
mas išoriniais veiksmais: karu, 
blokada, intervencija, badu (na
cionalizavimas ir monopoliavi- ’ 
mas mažiau paveikė), — tai 
už atėmimą teisių iš rusų darbi
ninko, už neleidimą savistoviai 
ieškoti palengvinimų 
vas prof. sąjungas, kooperaci- 

įstatymas sako. Invalidai tik—jas, apdfaudas kasas ir t. pilną

kapitalas ir besiplatinanti na
cionalizacija reikalauja iš pro
letariato organizacijų nepa
prasto įgudimo, tvirtumo ir į 
žiūrėjimo.

(Pabaiga)
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NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRElPKITfŠ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. ' į

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. »

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St^ Room U1-] ?

Til. Centrą) 4411. Vai. nuo 9-6
Gyveninio vietai

8323 So. liula t ed St. k
Tek: Bouievard 1310

Valandos: mio 6 iki 8 v. v. Iriak- 
vierą vakarą, iiskynis ketvertą. į

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
r~r^ nrn~rrrT '~"~~^TT~r ------ -nem m lj-r v1 rr m iTejfu.

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS\ 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt B't.
Telephonas Canal 2552

Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu? 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ixitun, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

/""* "". . . . . 11
| Tsl, DątrtMtn 9057

11 SUKIS
ADVOKATAS

IKisas vldurmiestyj:
Rooan 1726

CHICAGO TEMPLE bOdG.
77 W. Washington St,

Cor. Wa«hintlon & Clark >

Į Namni Tel.? Hyde Park 8896
,i I
V.—  s —...................——i. ee-u F

JM l. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkįmo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatau 1
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M

Room 909 Chicago Trust Building
7t VVest Monroe Street, Chicago,

Telephone Randolph 2900
Kez. 32(13 So. Halsted S*.

Verdi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.>---- - _____ __ A

J. P. WAITCHES~
LaWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S'L,

Tolephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė, 

TeLs Pullman 6877.

A. E. STASULANI i
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedelio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 g

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.BouI. 6737 M

V W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas 

žrse. La Salk St. Room 589 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted StM Chieage. 
, ! Tel. Yards 4681

J BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
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‘HICAGOS 
ŽINIOS

IEŠKO EŽERE VAIKINO.

p

Rado drapanas pakrantyje ir 
laišką, o lavono nėra.

įlydė Bark policija visa dieną 
žvejojo vaiko lavono, kuris su- 
lyg tėvų manymu turėjo nusi- 
skandyti. Tai yra W. K. Max- 
well, 18 metų, sūnūs turtingo 
VV. Maxvvell, prezidento Glen 
Ellyn kompanijos.

Jo drapanos ir laiškas tėvui 
rastu paežeryje ties 54 gat.

Laiškas dalimis skamba šiaip:
‘Mano Brangus Tėvai: Aš 

darau tatai, nes manau, jog tai 
geriausia ir tik viena, ką aš ga
liu padaryt. Jus ir aš žinome, 
jog tai yra K. K. K. ir niekas 
daugiau.

“Brangioji Motinėlė nesisar- 
matyk, kad aš prasišalinu, ge
riau negu eičiau į kalėjimą ir tu
rėčiau po to blogą vardą.

“Buk geras motinai — rašo 
tė\ui — užlaikyk ją gerai.”

Pora mėnesių atgal jis buvo 
nubaustas už užpuolimą 15 me
tų merginos. Kitas toks jau 
kaltinimas dar ateina, todėl po
licija mano, kad jis tyčia paliko 
drabužius prie ežero ir parašė 
laišką, kad apgavus policiją.

■ • ■ i ■ ........... ■ ■ ■ ■ i. —i ■■.ii———

Policija turėjo išgąsčio, kai pa
matė “Macbeth” scena.

Senai, kad Anglijoje veikt 
Macbeth buvo toks atsitikimas
jam ragana pasakė, kad jis ga
lės būt tik tada sumuštas, kada 
girios ims vaikščioti; o jį nu
žudyti galės tik tas, kas nebus 
gimęs iš moters.

Panašų atsitikimą turėjo už
vakar Chicagos policija.

Visa Woodlawn apielinkė pas
klido vaikščiojančiai medžiai! 
kaikur trofikas buvo sulaikytas,, 
automobiliai sustabdyti, o me
džiai ėjo ir ėjo. Policija buvo 
bejėgė daryti tvarką.

O visas dalykas buvo toks: 
yra platinamas kelias Stoney 
Island avė. ir 69 s t r., o toj vieto
je buvo labai daug gražių krū
melių. Kada gyventojai užmatė 
jog atvežė įrankius pradėti dar
bui, visi supuolė ir rovė medžius 
ir nešėsi sodinti į savo sody
bas.

Sportas

K. Požėla paguldė dar 
du Moliu

Naujas Europos čampionas pa
stoja Požėlai kelią.

Rockforde panedėlyj lietuviai 
ir švedai turėjo progos matyti 
Požėlos puikų darbą ristynėse 
su švedų čampionu g. Ander
senu. Rockfordiečiai tapo užža
vėti Požėla. Vietinis anglų laik
raštis po ristynių parašė, kad 
kito tokio ristynių žinovo kaipo 
Požėla sviete tu r būt nesą. Po
žėla parito Anderseną į 50 mi
nučių. Ritosi jie greko-romėnų 
stilium.

Balandžio 25 d. K. Požėla ri
tosi su J. Sandersu mieste Chi- 
cago Heights ir čia taipjau Po
žėla buvo pergalėtoju.

Bet dabar štai atsirado fran- 
euzas kurs tik-ką atvažiavo iš 
Francijos ir sako, kad ne Požė
la, o jis esąs Europos ristynių 
čampionas. Jis sako neįeisiąs 
Požėlai vadintis Europos čam
pionu, kol Požėla jo nepaguldy- 
siąs, ir jis tikras esąs, kad Po
žėla jo negalėsiąs paguldyti, nes 
paskutiniais keliais metais jo 
niekas nepaguldęs Francijoj ir 
kitur Europoje, šito franeuzo 
vardas yra Le Bouche (ištark 
Le Buše). Išrodo, kad čia tu
rės išeiti didelis susikirtimas.

JIS NESIBIJĄS NEI VIENO.

Johnny Meyers
Gegužės 8 dieną Johnny Meyers turi paguldyti Drapiežna 

Dzūką J. Bancevičių, ir po to nori eiti persiimti su Požėla. 
Johnny Meyers neabejoja, kad jis su Bancevičium apsidirbsiąs 
lengvai. Vienok Bancevičius sako, kad Meyers jo niekad nepa- 
gulysiąs. Kaip šitos didelės varžytinės pasibaigs pamatysime 
sekamą ketvergą, gegužės 8 d., Schoenhoffen salėje, kampas Mil- 
waukee ir Ashland, ristynės, kur dalyvaus ir pats K. Požėla.

J. Meyerio ir Bancevičiaus 
ristynės įvyks gegužės 8 d
Požėla tose pat ristynėse turės 

didelį priešą paguldyti.

šios ristynės tai jau ištikro 
bus ant žūt ar būt. Johnny 
Meyers dar ketina žibėti toliaus 
Amerikoje kaipo čampionas! 
Prieš Bancevičių jis nei nema
nąs nusilenkti. Jis jį paguldy
siąs. O paskui eisiąs prieš Po
žėlą, o dar paskui paguldysiąs 
ir italą Porelli, kurs jam krau
jo daug sugadino.

Bet Bancevičius iš senovės 
griežia dantį prieš Meyerį. Ke
letą metų atgal jis negalėjęs 
paguldyti Meyerio, bet ir Meye- 
ris jo nepaguldęs. Po to Meye- 
ris pasidavęs lenku ir patapęs 
visos Amerikos vidutinės vogos 
didžiausiu čampionu. Tai Ban
cevičius nebegalėjęs prie jo pri
eiti. Mat, perpuikus pasida
ręs.

Dabar Bancevičius gavo pro
gą, ir sako nepaleisiąs šitos pro
gos. Nes jeigu dabar nepaim
siąs Meyerio, tai gal paskui ne
begalėsiąs prie jo prieiti ir vėl. 
Taigi Bancevičius rengiasi im
tis iš paskutiniųjų ir parodyti 
ką gali tylus bet “drapiežnas” 
dzūkas.

Bancevičiaus ir Meyerio ris
tynėse taip pat risis lietuvių 
numylėtas čampionas Karolis 
Požėla, su kuriuo taip nori su
sikibti ir Meyeris. Šį sykį Po
žėlos priešas busiąs nemenkes- 
nis už Meyerį.

Ristynių vieta ir laikas: 
Schoenhofen salė, kampas Mil- 
vvaukee ir North Ashland, ket
verge, gegužės 8 d.

Lietuvių Rateliuose
Bus didelė šventė ir dar 

didesnė iškilmė .
Tai bus penktadienio vakare. 

Čia turėtų būti visi, kurie pri
jaučiu darbininkų šventei.

LSS. VIII Rajono pastango
mis yra rengiama didelė iškil

mė apvaikščiojimui — paminė
jimui Pirmos Gegužio šventės. 
Ta iškilmė atsibus penktadie
nio vakare, žinomoje Mildos sve
tainėje, Halsted — netoli 32 
gat. Iškilmių programas susi
dės iš dviejų dalių, muzikalės ir 
prakalbų.

Prakalbas atliks visų gerbia
mas, įdomus ir daug pasakan
tis žmogus d. P. Grigaitis, Nau
jienų Redaktorius; ir Dr. A. 
Montvidas, kuris moka pastebė
tinai gerai gydyt netik kūno ir 
proto ligas, ale ir sielos. Jis ne
tik gydo žmones, bet suteikia 
jiems naujos energijos ir sma
gumo. Malonu yra klausytis ši
tų dviejų vyrų kalbų!

Muzikališkoji programo dalis 
bus išpildyta per gerai žinomus 
chicagiečiams asmenis ir gru
pes, būtent: p. Karolis Sarpa- 
lius, — muzikas, dainininkas, 
artistas, medicinos studentas, ir 
drutuolis ristikas! Jis čia savo 
maloniu balsu palinksmins susi
rinkusius. Pirmyn Mišrus Cho
ras — brolio Petro Sarpaliaus 
vedamas giedos Marseliete ir ki
tas giesmes ir. dainas. O ką bro
lis Petras padarys? — pamaty
sime. Bus taipgi mažosios North 
Sidės žvaigždės — Bijūnėlis. Tai 
yra grupė jaunų vaikučių ir 
mergaičių, kurie jau mus senius 
pralenkė! Jie čia ką tai tokį pa
rodys, atliks ar atvaizdins.

Už šitokį programą verta mo
kėt didėlius pinigus; o VIII Ra
jonas sako, tą viską duosiąs dy
kai!!

Tai brolyčiai tokiais dalykais 
verta pasinaudot. Reporteris 
Pupa pats ateis ir žiūrės, kad 
viskas butų O. K.

Taigi broliai ir seserys dar
bininkai, suburbėkim visi į tą 
iškilmę!

— Reporteris Pupa.

South Chicago '
Apie Lietuvius ir draugystes

Šioje kolionijoje lietuvių kaip 
ir negirdėti. Jokių žinelių laik
raščiuose apie mus nematyt — 
tarsi nebūtume gyvi. Tiw čia 
nedaug gyvybės ir tėra, bei vis
gi randasi šioks toks -judėjimas 
ir laiks nuo laiko kai kas žin-į 
geidaus atsitinka ir, žinoma bu-1

tų kas parašyt, tik bėda, kad 
nėra kam rašyt.

čionykščiai lietuviai nėra kur
čiais ir šykštoliais, kad nepa
remtų naudingų Lietuvos rei
kalų; ir jie jau yra aukavę.

Čia randasi trys pašaipiuos 
draugystės ir S. L. A. kuopa. 
Veikliausia draugyste yra Izi
doriaus Artojo, kuri netik dau
giau gyvybės parodo, o ir auko
mis prisideda, kur yra reikalas. 
Pavyzdžiui pereito gruodžių pa
aukavo Lietuvos našlaičiams, 
draugystė $5; nariai $33.80. Au
ka liko pasiųsta per Naujienas 
Lietuvos Mot. Globos K-tiii, 
$38.80.

Draugystė St. Izidorius yra 
nutarusi šiais metais apvaikš
čioti 25 metų savo gyvavimo 
jubilėjų, o tas jubilėjus atsibus 
neužilgo, žada būti koncertas ir 
prakalbos. Apie tai žmonės taip 
ir kalba: Koncertas! Koncertas! 
Tai dar pirmas musų kolionijo
je koncertas!

‘Kada bus tas koncertas? 
Skaitykit Naujienas ir žinosit.

— Vietinis.

ną ir visą pelną skiria palaiky
mui viešojo knygyno. Kiekvie
no progresiyvio lietuvio parei
ga yra atsilankyti ir paretinti 
tą Northsiidės jaunuolių prakil
nų sufnanymą. Bus gražus 
programas, kurį atliks Bijū
nėlio, nariai. Taigi nepatingė
kime visi atsilankyti, o naudos 
daug turėsime: pa remsime vie
šą knygyną. Patys gi pasigere- 
■?iiime» gražiomis dainelėmis, ku
rias Bijūnėlio choras mums 
pateiks. —Northsidėtis.

Roseland

North Side
Bijūnėlis rengia koncertą ir ba

lių dėl viešo knygyno naudos

Aš manau visiems yra žino
ma, kad įforthsiid'iečiai jau ke
letas metų kaip turi įsisteigę 
viešą knygyną ir svetainę. Kaip 
knygynas, laip ir svetaine pro- 
gresyviškai visuomenei yra 1M> 
apkainiiojaniai naudinga. Kny
gyne gaililma pasiskaityti viso
kios pakraipos knygų ir laik
raščių, o svetainėje atliekami 
visokį parengimai, susirinki
mai ir pasitarimai. Svarbiau
sia yra įsteigimas mokyklos 
lietuvių kalbos, gramatikos ir 
rašybos, vedama Dr. A. Mont- 
vido. Taigi dabar aišku kokia 
naudą neša svetaine lietuvių 
progresy viską i visuomenei.

Užlaikymas to knygyno guli 
ant Draugijų Sąryšio, į kurį 
priguli apie septynios draugi
jos. Bet išlaidų yra daug, todėl 
Bijūnėlis užbaigdamas sezoną 
rengia koncertą ir balių sek
madieny, gegulės ketvirtą die

Draugija L. I). K. Gedimino at
šaukė savus delegatus suren
gimui protesto mitingo prieš 
Johnsono kilių. Pono Petro
nio šeimininkavimas Vytau
to draugijoje.

Kada laikraščiuose buvo pa
keltas! klausimas Veikale užpro- 
t Citavimo prieš ateivybės var
žymą — prieš Johnsono bilių, 
tada Gedimino draugija išrin
ko 3 delegatus veikti surengi
mui protesto. Praeitame Gedi
mino draugijos susirinkime, 
kuris įvyko 25 d. bal. paaiškė
jo, kad tokis protesto mitin
gas įvyks tiktai 4 d. gegužes, 
o Johnsono kilius jau yra pri
imtas kongreso ir senato jau 
poras 1 savaičių atgal. Ir musų 
komitetas dar rengiasi prie 
protesto! Tasai komitetas ta

po išrinktas 21 d. kovo, kuris 
lengvai galėjo į dvi savaiti su
rengti protesto mitingą. Bet 
kur tau! Komitetą vadovauja 
bolševikai ir jie sužiniai ir nu
kėlė protesto mitingą net iki 
4 d. gegužės. O čia ji tikisi pro
testo vardu apvaikščioti gegu
žinę, kad galėjus pakelti savo 
nusmukusį k romelį.

Žinoma, Gedimino draugija 
niekad nebūtų priešinga ap- 
va ik šči o j im u i geguž ip ės, j ei 
tam tikslui butų tas apvaikš- 
čiojimas migi amas. Bet kada 
tie gaivalai žmonėms sako vie
naip, o daro kitaip, tai Gedi
mino draugija veidmainiauti 
nenori ir įsu veidmainiais ne
susideda. Ji atšaukė savus de
legatus, kad jos vardas nebū
tų dengiamas veidmainybe.

Kadangi Vytauto draugijos 
Nir. 2 mėnesinis susirinkimas 
pripuola 4 d. gegužes, tai pir
mininkas Petronis kreipėsi j 
draugiją, kad draugija užleistų 
Strumilo didžiąją svetainę dėl 
protesto mitingo. Draugija su
tiko užleisti, o savo susirinki
mą draugija sutiko atlaikyti 
Strumilo skiepe arba saliune.

Bet dabar Petronis sauvališ- 
kai iškėlė Vytauto draugijos 
suisirinkiimą iš 4 d. gegužės į 
11 d. gegužės ir įsakė raštinin
kui kad pasiųstų atvirutes vi
siems nariams. Draugija nie
kada nebuvo tarusi susirinki
mų dieną mainyti, ir draugijos 
konstitucija aiškiai pasako, kad 
draugystė laiko savo susirinki
mus visada pirmą nedėldienį 
kiukvieno menesio, 2 vai. po 
pietų. Ir taip turi būti, nes 

narys neužsiimokėjęs per tris 
mėnesius savo prigulinčių mo
kesnių, kaip tai: mėnesines, 
bausmes ir kitus mokesnius, 
negauna laike ligos jokios pa
šei pos.

X
(Tąsa ant 6-to pu»i.)
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Puritan
Malt

Pabandykit visus kitus 
malt extracts — pas
kiau pabandykit Puritan 
Mes paliksime jums nu
spręsti kur Puritan sto_ 
vi ir nuspręsti _ jums 
kuri jus vartosite.

Turtingiausias-Stip-
1 riausias. Visuomet 
( tikros pasekmės.

“Augstos Kųsies”. 
Dvi rųšis — Plain 
Puritan Malt Ex- 
tract,' 3 uncijų pa
kelis apynių ir Pu« 
ritan Hop-Flavaned 
Malt Sugar Syrup. j

PuriTan
■S-MALTsS

“Hfghcst Q.u»h'ty"

r Comer
Ashland.

STtfeV \3?7 tSr
Greatest Department Store

RYTOJ
Petnyčioj, Gegužio 2 d., 1924

CENTU 
DIENA

Visoje Musų Krautuvėj
Šimtai Reikalingų Pavasarinių 

Dalykų Yra Pasiūloma

Ateikit ir Naudokitės Proga

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

I}r. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, TH. 

Valandos nuo 3 iki 6 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliotas nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. p.
Lietuvis Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimu, 
svaigimo akių aptemimo ndrvuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
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. i 
J 545 West 47th St.

Phone BcnUvard 7589

Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau

Traukimas dantą.. ba skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su tušą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Sčreet, 
Netoli Ashland Avė.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez, Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir 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 Yardg 4951

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo 1curi gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma- 
guino arba sugaišinto laiko.

dn«,u. -Urime met?dą kaip ’ukontroUaoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandv- 
tumčt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu- 

T?* 8erB“te ar dabar pradėjote sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus privn- 
°rL dykai iSbandymui musų me

todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
mas jUx8.U amžius arb« užsiėmi
mas, jei jų-j kenkiame nuo dusulio arba au- 
gstos temperatūros, musų 
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurj»- turi be vilties ligas, kur♦ A M JI 9  • W . ’

arba

metodas

užsiėmi-

pagel-

tiems 
visokiosformos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 

vienam musu iškašėiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus beRt vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradekite, metodą tuojau. Ne- 

Pinigų. Tįk atsiųsto kuponą. 
’^an<*Į*n — Jums nereikia 

mokėti nei už pašto ftenkhl|.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA C(X 72-B,

Niagara and Hudson Sts.. Buffalo. N. Y 1 
Atsiųskite dykai bandymui jusu me- < todo pas:



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Geg. 1, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Tiltinis draugijos nariams, 
kur-ems 4 d. gegužio sueis trys 
mėnesiai kaip jų mokestis ne
mokėta ir kadangi tų dienų jie 
negalės užsimokėti užvilktų 
mokesčių, pagal konstitucijos 
palieka suspenduoti. Jei pasi
taikytų susirgti, tai negaus pa
šalpos.

Bolševikas pirmininkas lau
žo draugijos konstituciją ir vi
sai nesiskaito su draugijos ta
rimais. Ar ilgai taip bus leista 
Petroniai šeimininkauti?

Taip pasakojo senas roselan- 
d ietis. —Reporteris.

tai tokia Knyga būtinai reika
linga, nes ištiikrujų tai vienin
telis draugas pagydyme ir ap- 
rubežiavimie šeimynos.

“Pasiliekame ir laukiame 
užsisakymo minėtos 
prisiunčiant kartu ir

PRANEŠIMAI. APSIVEDIMUI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ

ši knyga yra da ma- 
kad tokia brangi. Bet 

•siūlo knygų “Lyties 
Jei taip, tai su ja

Tamstos 
Knygos 
$5.00.”

Turbūt 
žesnė
augščia u 
mokslas.’ 
nepasigydysi ir neaprubežiuosi 
šeimynos. Kokia yra ta kny
ga, kuri duoda tokius keistus 
pamokinimus, 
tirs ir praneš

Rieporteris pri
vėliau.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, geg. 2 d., 8 
vai. vak., Raynvond Chapel svetainėje 
(816 W. 31 St.).

Visi
nes yra

nariai malonėkite susirinkti, 
daug reikalų svarstyti.

— Valdyba.

109 k p. susirinkimas įvyksSLA. 
penktadieny, gegužes 2 dieną, 7:3(1 v. 
vakare, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
taipgi ir norintieji prisirašyti prie di
džiausios lietuvių apsaugos organiza
cijos. — Valdyba.

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
dėl apsivedimo, ne senesnės kaip 35 
metų. Aš vaikinas 36 metų. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

WM. C., 
Box 483 

Assumption, III.

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000. parduosiu už 
$350. Norinti pirkti matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai per
taisytas. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju j kitą miestą.

2423 W. 46 St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parduodu bučernę ir grosernę už 

labai pigią kainą. Priežastį patirsi
te ant vietos, arba mainysiu ant na
mo, agentai neatsišaukite.

Atsišaukite
501 E. 61 st St.

Tel. Englevvood 10048

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

Misteriški knygų skelbi 
mai sukėlė žmonių 

žingeidumą

**
Slaptybės burtininkų brošiū

roje pasigarsinęs Jonas V. Ži
linskas. Jo knygynas 3106 So. 
Halsted! st., Chicago, III. Esą, 
“didžiausia knygų sankrova 
darbininkams.” Knygos esan
čios “darbininkiško turinio.”

♦

nesimato jokio

Ekskursija

JIEŠKAU partnerio prie baker- 
nės biznio, su visais įrengimais ir 
trokn, arba parduosiu. Priežastis 
pardavimo — negaliu gaut darbi
ninkų. Jeigu vedęs, tai galiu ir G 
ruimų fialą duoti ant rendos su 
visais rakandais.

šeštokas
5654 W. 64 Place

PARDAVIMUI 2 automobiliai, 
Hudson, 1923 modelio ir Mormon, 
1922 modelio. Visi geri. Pirmas pa
siūlymas nupirks. šiandien paskuti
nė diena pardavimui.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė. 

po 5 vai. vakare

TURIU PARDUOTI savo $275 ver
tės, gražią Queen Ann, stalo styliaus 
Victrolą, vartota tiktai 3 mėnesius, 
yra daug rekordų, deimantinė adata, 
kaina tiktai $65.

2502 W. Division St. 
2-ras augštas 

Tel. Armitage 1981

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 parodinės maudynės j 
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

Naujienų Reporteris ištyrė da
lykus ir surado dalį paslap
čių, c

Daugybė žmonių susiintere- 
savo paskelbimais knygos “Pra
sižengimas prieš šeštą prisaky
mą arba svetmoterystė” ir ki
tokiais vardais knygas, skelb
tas; “Keleivy” ir “Varpe.” Žmo
nės ieško kas ištikrųjų yra tų 
knygų leidėjai ir negali su-

panašumo į knygynų, 
yra Mark’s Department
Prie dėžių laiškams nėra pana
šaus vardo. Gal būt, kad tas 
“didžiausias” knygynas randa
si kokiame “su i t keisyje, o pas
tarasis bedruimy po lova. Kaip 
tik spėsim patirti — pranešim.

Tyrinėtojas.

Store

Pranešimai
nų ofisą ir pasakoja, kad pa
siuntę pinigus už knygas lau
kių, laukią, o knygų negalį su
laukti.

Musų Reporteris tapo pasiųs
tas tiems dalykams patirti ir 
štai yra jo pranešimas.

Tūlas A. Puida (siako, Pui
dokas) parašS “svarbią” kny
gą “Prasižengimas prieš šeštą 
prisakymą arba svetmoterys- 
tė”. Išleido Intiernational Pub.

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

ar kviečia.

Didelis Gegužinis
Apvaikščiojimas

Rengia
Socialistų Partija

Ketverge, Gegužes 1, 1924
8 vai. vakare

Co.
III.
skelbimų $2.50, pagal

Kaina pagal “Keleivio
Varpo

Douglas Park Auditorium 
Kedzie ir Ogden Avė.

pas International 
dažinojau, kad jie 

nieko bendra neturi. Prašė pa
likt adrisą ir paduosiu 
žmogių i, kuriam ta knv

u ė jęs
Bus

tam 
pri-

pri-leidėjas
Knyga 4t4x 

32 puslapių. Kny- 
daugiau 10 centų, 

n eži
ai’ is-

siuntė “knv’gų 
5% didumo, 
ga neverta
Rašyba prasta skaitai ir
nai ar pasaka, straipsnis 
torija. Matyt, kad vertimas, ir 
tai nevykęs vertimas.

* *
burtininkų ir Ra- 
gražinimas niumi-

Tai 
su 17 žodžių! 
Išleido “Burti-

III.
nje-

Kalbės
George R. Kirkpatrick 

ir kiti kalbėtojai
puikus muzikais programas 

įžanga dykai.
Kviečia visus darbininkus at

silankyti.
Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dčda- 
uas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

g'imių, atgal 
relių arba būdas darymo bur
tų, spiritualizmo, išvedimas pi
nigų ir metimas kortų. 
bqnt antgalvis 
Parašė Beragis, 
ninku bendrija,” 
Ued st., Chicago,

Burtjnlinikų fbendrlijos 
kas čia negirdėjo. Ji, sako, ran
dasi ir užsilaiko tautininkų 
“krepastyje” “Varpe.” F>są, ir 
bendrija iš tų pačių amžinos 
atminties “Telegramo” likučių 
susideda.

Ši brošiūrėlė yra 8%X5% 
su 32 puslapiais. “Varpe” gar
sino, kad kaina šios “stebuk- 
linigos knygos” $1.00. Knygele 
lyginasi kvoterinėni knygelėm, 
bet ne doleriui! Kad pirkėjams 
pasigerinus, “burtininkų” iš
leista dar kita knyga, būtent: 
“Kunigo palaikai ir jo gaspa- 
dinės laikai.” Šią knygą parašė 
J. V. Žilis. Išleido “Lietuvių at
burimo bendrija.” (Ne tos ben
drijos reporteris nerado). Ad- 
risas “Varpo.” Kaina 50 centų. 
Didumas 6x6. Puslapių 32. Ši 
knyga 
bet ją

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

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

Melrose Park. — Pranešimas Var
totojų Bendrovės nariams. Bendro
vės sankrova tapo parduota ir gegu
žės 1 d., 8 v. v., prie 23 ir Lake gat
vių, bus visų šėrininkų susirinkimas, 
kuriame bus paaiškinta kodėl direk
toriai pardavė sankrovą, kaip parda
vė ir kas bus daroma toliau, šėrinin- 
kams dar nebus išmokama susirinki
me, kadangi nėra atgautos visos sko
los ir dar nežinia kiek galima bus 
gauti už šėrą.

— Ig. Rudzinskas.

nevertosne už 
prieduduoda

pirmąją, 
prie pir-

Roselnd. — Lietuvių Amerikos Pi
liečių Politiško Kliubo, pilietybės mo
kykla buvo pertraukta porai savaičių 
laike švenčių. Bet ateinantį ketvir
tadienį, gegužės 1 d., vėl bus laikoma 
ir nuo tada včl bus mokinama pilie
tybės kas ketvirtadienio vakarą Stru
milos svetainėj. Norintieji mokin
tis malonėkit susirinkti.

— Komitetas.
* *

Lietuvių atburimo b 
(kurios negalima rast), 
So. Halsted 
jau) garsina 
knygų. Tkn

“Manome, 
vedęs (dus) 
ftivdsti, taj,

3251 
st., Chicago, III. 

lapeliais vėl naujų 
rašoma:
kad Tamsta jau 

ar dar rengiesi ap- 
bdaibej onės, Tam s-

Draugystė šv. Petronėlės rengia la
bai puikius šokius nedėlios vakare, ge
gužės 4 d., šv. Jurgio parapijos svet. 
Pradžia 6 vai. vak. įžanga 35c. Kvie
čia visus atsilankyti

— Rengimo Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo O. S. S. atsibus penktadienj ge
gužio 2 d., 7:30 v. v. Meldažio sve
tainėj. Visi dalyviai būtinai turi at
silankyti, — Valdyba.

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

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

Todėl, kurie dar neišpildete 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbčsi- 
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 
uždarbį, už 1921,' 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite j Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearancc nuo incomc 
taksų. |

Norint palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Ilals- 
ted Street. |

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

PAJIEŠKAU pusininko j gro- 
sernes biznį, gera vieta ir geras 
biznis. Jeigu kas noritų gali vi
są pirkti arba mainyti ant auto
mobilio. 1439 So. 49 Ct. Cicero.

PARSIDUODA du karu — 
Dodge touring car ir Cole 
Coupe gerame padėjime. Par
siduoda pigiai.

Tel. Yards 6466

PARDAVIMUI

PARDUODU radio keletą se
tų visi dideli ir nebrangus klau
syti galima iš viso U. S. Kas in
teresuoja turėti gerą instrumen
tą prašau ateiti pamatysite 4446 
So. Talman Avė., 2 flatas .

ASMENŲ JIESKOJIMAI
“PAJIEŠKAU savo dėdes, Klemen 

so Kazakevičiaus, kursai' gyveno So. 
Chicago, III ir užsiiminėjo kaipo ar 
tistas cirkuose. Kas apie jį žino arba 
jis pat tegul atsišaukia ant šito ant 
rašo: Alfonsas Vaitekūnas, c/o Kas 
tautas Norkus, Laisvės Alėja 9, Kau 
nas, Lithuania.”

Alfonsas Vaitekūnas, 16 m., sūnūs 
Vinco ir Onos Vaitekūnų, gimęs Ry
goje. 1917 metuose, laike Vokiečių 
ėjimo ant Rygos tėvai bėgo i Rusiją, 
per sumišimą Alfonsas būdamas 
tuomkart 9 metų, — atsiskyrė nuo 
tėvų ir liko Rygoje, buvo paimtas į 
prieglaudą kur išbuvo 13 mėnesių bu
vo išleistas iš prieglaudos ir tarnavo 
5Va metų Šiaulių apskrityj pas ūkinin
kus, dabar yra priimtas per Juozą Za 
bulionį už mokinį batų siūti prie Ka
ro Mokyklos Kaune.

PAJIEŠKAU savo brolio Valerijo
no Užubalio ir draugo Petro Samu- 
lionio. Pirmiaus gyveno McKee’s 
Rocks, Pa. Jie patys ar kas žinote 
meldžiu pranešti.

JONAS UŽUBALIS, 
8824 Western Avė.

JŪŠKAU Jono Pukšnio, Survi
lų kaimo, Kauno rėd. Turiu la
bai svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Kas jį žinote arba pats malonės 
atsišaukti. K. Valickis, 842 W. 
33 St., Chicago, 111.

PABĖGĖLIS iš Rusijos Vasilius 
Anatzky po adresu Gabrovo, lOth 
St. Radetzky No. 2, Bulgaria. paieš
ko žinių arba adresą Vincento Muči- 
nio, kuris 1907-8 metais išvažiavo iš 
Vilniaus į Suvienytas Valstijas.. 
Foreign Language Information Ser
vice Lithuanian Bureau, 119 W. 41st 
St.» Nevv York City.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
«Y,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 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

čftf’ stogų prakiurimas užstaisomas 
Ir g: rantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
HrJriij. Įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
J* alga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARDAVIMUI groserne su namu, 

4 gražus gyvenimui kambariai, va
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newbarry Avė. Pardavimo 
priežastis — liga, šaukite telefonu 
Ganai 3731

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė. Gera vieta, geras biz
nis. Parsiduoda pigiai.

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 (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduųy ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

RUIMAS rendai vyrui, mer
ginai ar ženotai porai. Patogi 
vieta dėl gyvenimo.

3344 So. Auburn Avė.
2 lubos

PARDAVIMUI Rusiškas - Lietu
viškas Restaurantas, gerai išdirbta 
vieta ir labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, savininkas serga.

Kreipkitės į
Restaurantą

10 N. Green St.

8453 Mackinaw Avė., 
So. Chicago, 111.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į bučernę 

arba grosernę. Esu biskį paty
ręs tame darbe ; kam reikalingas 
meldžiu atsišaukti į Naujienas, 
1739 S. Halsted St. Box No. 484.

BUČERNĖ ir groserne parda
vimui seniai išdirbta biznis. Rui
mai gyvenmui, renda pigi lysas 
3 metams. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės 821 W 34th St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI
GROSERNĖ

IR BUČERNĖ

NAMAI-ZEME
REAL ESTATE

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Westem Avė., Chicago, III.

Phone: Prospect 8678

VYRŲ ir MOTERŲ
3600 S. UNION AVĖ.

YARDS 0297

VYRŲ
Prie pasažierinių eleveitorių, $100 į 

mėnesį. Janitorių, $25 į savaitę. Au
tomobilių mechanikų, $35 į sav. Dar
bininkų, 50c. Į vai. Mašinistų, 80c. į 
vai. Puneh press darbininkų. 55c. į 
vai. Prie drill press, 50c. į vai. Vy
ru į dirbtuve, $27.50 j savaitę.

MOTERŲ
Lovų taisytojų, $50 į mėnesį, kam

barys, valgis ir landrė. Prie kaun- 
terio merginų, $20 į savaitę. Indų 
plovėjų, $18 į savaitę. Į pentrę mer
ginų, $80 Į mėnesį. Prie plovimo 
grindų. $4 Į dieną. Janitortų. trum
pos valandos, $15 i savaitę. Veiter- 
kv,. $20 i savaite.1

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.

PARSIDUODA geras restau- 
ranas su minkštais gėrimais, ša
lę dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo sužinosite ant vietos. Ati
duosiu pigiai.

1358 W. 22nd St.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
bernė, biznis geras, gera vieta, 
ilgas lysas, priežastis pardavimo 
du bizniai.

2703 W. 38 St.

REIKALINGAS vyras dirpti ant 
farmų. taipgi ir -moteris prie namų 
darbo, nėra skirtumo, ženoti ar pa
vieniai, darbas ant visados ir geras 
užmokestis, atsišaukit tuojau .

F. J. SZEMET.
Cambellsport, Wis .

R. 4, B. 56

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, taipgi ir namas, gera 
vieta, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

943 W. 33 PI.
Tel. Yards 1571

Jūsų namas bus į 16 dienų išmai
nytas ar parduotas. Duokite man 
kas ką turite: bučernes, grosernes, lo
tus, farmas, autom-obilius.

3 flatų po 6-4 kamb. garadžius, kai
na $15,000, mainau ant bučernės, 
grosenes. 4 flatų po 4-2 kamb. gara
džius, mainysiu ant mažo namo ar 
bučernės ar ant grosernės. 4 flatų 
po 5 kambarius ir 2 kamb. garadžius, 
mainysiu ant mažo namo ar bučernes 
ar ant grosernes. 4 flatų ir Storas, 
mainysiu ant farmos. 2 flatų po 6 
kamb. furnace šildomas, lotas 35x125 
garadžius, kaina $15,500, pinigais 
$7000, prie Sawyer Avė. už Kedzie. 
2 flatų 5-6 kambarių, garu šildomas, 
kaina $15,500, pinigais $5000. 3
fl. po 5 kamb. kaina $8200. Mūrinis 
Bargenas, 8 fl. 6-6, 5-5, 4-4, 4-4, kam
bariai, lotas 77x125. kaina $15,500, 
pinigais $5000. 2 flatų po 4 kamb.
kaina $4600. 2 fl. po 6 kambarius, 
kaina $10,500, pinigais $3000. Gro- 
sernė pardavimui, kaina $1000. Var
gonai ant pardavimo, pigiai $15. 
Jieškau 100 agentų dirbti ant komiši- 
no, duosiu geras sąlygas. Atsišau
kite arba rašykite laišką.

Iš MAŽO MIESTO J 
CHICAGĄ 

Reikalaujam namų arba lotų. 
Aplink Chicagą, gal būt ir toliau 
mainyt į Chicagos propertes, tu
rim mažų ir didelių namų Chi- 
cagoje, ant mainymo į mažus 
miestus.

Kreipkitės laišku arba ypatiš
kai pas

C. P. SUROMSKI & CO.,
Real Estate

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

BRIGHTON PARK BARGENAI
2 mediniai namai ant 1 loto, 2-5 ir 

1-4 ruimai, elektrikos, maudynes, ren- 
dos $75 į mėnesį. Kaina $7,500. 
įmokėt $2.000, arba išsimaino ant bu
černės, grosernes. Randasi ant 
Rpckvvell St. netoli Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKAlL’INGA mergina ar 
moteris prie namų darbo, val
gis ir kambarys, gera alga. At
sišaukite tuoj aus.

Tel. Yards 6466.

PARSIDUODO mažutė Groserne 
su pilnai įrengta soft drinks, cigarų 
ir tabako, arti prie mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu rūmais, kas bu
tų reikalingas, gali pirkti su visais 
rakandais (furniture), nes turime ap
leisti miestą. 6009 So. Racine Avė.. 
Phone Normai 5252.

PARDAVIMUI namas South Side, 
864 W. 86 St., 7 kambarių, akmeni
niu pamatu ,aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas. 50 pėdų lotas, ga- 
radžius, IV2 bloko nuo R. I. stoties ir 
karų.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
hiedinė ęottage, su augštu skie
pu, galima (padaryti dar kitų 
flatų, elektra, naujas plumin- 
gas, vana ir t oi lėtas, didelė baf- 
nė iš užpakalio, kaina $5000, 
lengvais išmokėjimais, prie 
Bishop St., netoli Ganfield blv.

John A. Funk,
1022 W. 51 St., Yards 0134

MOTSCHMAN, 
Stevvart 8630-9220

REIKIA —
Patyrusių veiterkų, atsišauki

te tuojau.
PEOPLES RESTAUBANT

1628 W. 47 St.

PARDAVIMUI bučernė, geri 
įrengimai, 8x12 ledui baksas ir 
kiti visi labai geri įtaisymai, 6 
kambarių flatas, su lysu, ren
dos $45.

1021 W. 51 St.

WEST PULLMAN
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimų po 6 ir 5 kambarius, tuščias 
lotas sykiu, vienas iš didžiausių bar- 
genų kur dar niekad nebuvo $9.700.

S. MARKŪNAS. 
547 W. 120 St.

Tel. Pullman 4674

iPARDAVIMUI, 7034 S. Tal
man avė., 4 kambarių murinę 
cottage, lotas 33X125, kaina 
$8500. Del informacijų pasi- 
matykite su George Bly

1610 W. 63 Street

REIKIA DARBININKŲ
****^<**^**^«*^i^*WX^XW^*WWW**W*^^*^^**W^^*WWWWW^W

VYRŲ
REIKIA jaunų vyrų salesma- 

nų, kurie kalba lietuviškai ir 
lenkiškai.

JACOBSON
3002 W. 59 St.

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta gerai savo darbą ir kuris kal
ba lietuviškai ir angliškai. Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite <
4622 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 9126

REIKALINGAS bairberis ant 
seredos ir pėtnyčios vakarų, 
subatoj nuo 12 dienos.

Atsišaukit
1803 W. 45th St.

O

REIKALINGAS gerai mo
kantis darbą bučeris. Geros 
darbo sąlygos.

Kreipkitės
3658 S. Union Avė.

Reikalingi 2-jų unijinių karpente- 
rių prie statymo namų. Turi supras
ti gerai darbą kaipo pirmarankiai.

Kreipkitės
J. ZAKSAS, 

3339 So. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 8082

PARDAVIMUI mokyklos reik
menų, saldainių, ice creamo, 
patentiiotų gyduolių . krautuve, 
netoli lietuvių bažnyčios. Par
duosiu piigiiai (iš priežasties li
gos. 4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, plytų pamatu, cementi
nis skiepas, elektra, vana, 
tai. Biznio namas.

734 W. 51 St.
Tel. Boulevard 0063

2 lo-

6 RUIMŲ BUNGALOW
Netoli lietuviško vienuolyno, lotas 

prie šalies, parsiduoda pigiai arba iš
simaino ant didelio namo.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI & CO., 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

. Phone Boulevard 9641

DIDELE groserne parsiduov 
da. Lietuvių apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — aplei
džiu miestą. L. N.

3264 S. Morgan St.
Tel. Boulevard 2343

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl na
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rųšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beismantas ir antaukštis. 
Randasi Brlghton 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, nedęlioj visą dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

BUČERNĖ ir grosemė geroj vie
toj, biznis geras ir visas cash, par
duosiu arba mainysiu ant namo ar
ba ant gero automobilio.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 0989

6 FLATŲ mūrinis namas su 3 
Storais, 2 nvašinoms garadžius. Pir
mo morgičiaus $22,000. Kaina 
$55,000. Vieta 59th St. ir Sacramer. 
to Avė. Kreipkitės prie savininko.

J. WILICHKA,
6559 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI namas naujos ma
dos. Labai gražiai atrodo. Namas 
medinis, dar nepabaigtas statyti, 2 
flatų po 5 kambarius, randasi, 4404 
So. Maplewood Avė. Meldžiu atsi
šaukti prie savininko.

4322 So. Maplewood Avė.

STOCKAI-ŠEROS

NORTH SIDE
PARSIDUODA kostumerska kriau

čių dirbtuvė, dirbama nuo seno laiko 
visokios rųšies drapanos, kaip vyriš
kus. taip ir moteriškus. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
837 Irving Park

WEST PULLMAN
Vienas iš pigiausių namą dviejų 

pagyvenimų po 5 kambarius, kaina 
tiktai $6,000, $1,500 cash, daugiau 
kaip rendomis. Meldžiu nepraleisli 
progos.

ST. MARKŪNAS, 
547 W. 120 Str.

Tel. Pullman 4674

NORIU pirkti pilnai išmokėtus Še
rus Co-Operative Society of America, 
mokėsiu $8 už šėrą. Taipgi moku 
$96 už Liberty Bonus.už Liberty Bonus.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187 
Po 5:30 vai. vakare.

MOKYKLOS
PARDAyiMUI grosemė, saldainių 

ir mokyklos daiktų krautuvė. Gera 
vieta. Parduosiu pigiai. Naudokitės 
greitai šia proga. Priežastis patir- 
sit ant vietos.

Kreipkitės
3518 So. Wallace St.

LOTAS pigiai parsiduoda, 
tarp 69 ir 70th St. ir Artesian 
Avė. Labai pigiai. Ateikite 
pamatykit, platus lotai 30x125. 
2502 W. 69th St. Republic 5705.

GROSERNĖ ir Icekriminė; par
duosiu labai pigiai iŠ priežasties; 
turiu kitą biznį; kam reikalinga atei
kit ir persitikrinkit, kaina $1,150 a»- 
ba mainysiu.

3000 Pershing Road 
Lafayette 1271 
Republic 5705

NUŽEMINTA kaina 12 kamb. 
mūrinis namas, pečiumi šildo
mas ,geroje vietoje, galima per
dirbti j 4 flatų namą. Kaina 
$9500, pinigais, $2500. Atsišau
kite, 7737 So. Halsted St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
iii iiim tu,.„u mii.Aii
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