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Didelis Socialistų Laimėjimas Francijoj
Poincare’o nacionalis blokas sumuštas: premjeru tur būt liks Herriot; gal rezignuos ir pre

zidentas Millerand.

Socialist-Labor Partijos
, konvencija

—\------
Konvencija nominuos savo kan

didatus krašto prezidento ir 
vice-prezidento vietoms.

Sarpalius nuveikė graiku 
atletą Oemetralą

‘IDrapiežna.si Dzūkas” Bancevi- 
čiug parito Levickį.

Lietuvos žinios
LIETUVOS VALSTYBĖS 

MUZĖJUS.

geg.

nacionalis 
premjero 

tapo visai 
laimėjo

Vokietijos Monarchistų 
demonstracijos

talijos karaliaus ir ka
ralienės vizitas Londone %

PARYŽIUS, Francija, 
12. — Įvykusių sekmadienį 
Francijoj parlamento rinkimų 
daviniai rodo, kad 
blokas, rėmusis visą 
Poincare’o politiką, 
sumuštas. Rinkimus
kairesniosios partijos, o tai reiš
kia, kad tiek namų tiek užsienio 
Francijos politikoj įvyks stam
bių atmainų.

Didelis laimėjimas yra socia
listų: naujajam parlamente jie 
turės 111 vietų, o gal ir dau
giau.

Oficialiai paskelbtomis žinio
mis, išskiriant dar nežinomų še
šiolikos vietų, išrinkta.

Nacionalio bloko (Poincare’o
sulipdyto iš įvairių gru

pių)............   208
Radikalų ..........  186
Socialistų ...................... 111
Komunistų ...................... 24
Respubl. socialistų ........... 20
Konservatorių ..................  19
Viso 568.
Naujasis parlamentas su sa

vo kairiųjų didžiuma susirinks 
birželio 1 dieną.

Gavęs šitokį smūgį Poincare, j 
kurs iki šiol drąsiai tvirtindavo, 
kad jo reakcingą nacionalistinę 
politiką remia visi krašto žmo
nes, ir kurs dabar pamatė, kad 
jis didžiai klydo, gal būt nė ne
laukdamas naujo parlamento 
susirinkimo rezignuos. Nauja 
valdžia manoma bus pavesta su
daryt radikalui Edouard’ui He
rriot. !

Respublikos prezidentas Ale- 
xandre Miillerand gal irgi rezig
nuos. Tiesa, rinkimai jo nelie
čia, tečiaus jis rėmė Poincare’o! 
politiką ir vieną kartą — kovo 
27 dieną — buvo pareiškęs 
premjerui: “Jei didžiuma nepa-1 
remtų jūsų politikos’ ir aš rezi
gnuočiau.”

Generolas Castelnau — tikra
sis nacionalistų bloko vadas — 
sumuštas, kaip lygiai sumušti Į 
Tardieu ir Mendel.

M. Malvy, kurs karo metais 
buvo aukščiausiojo teismo pa
smerktas ir ištremtas, ir tik ne
senai iš trėmimo sugrįžęs, tapo 
išrinktas. Išrinkta taipjau visas 
sąrašas, kurį rėmė ištrėmime 
būdamas Caillaux.

Franko vertė nukrito.
Rinkimų pasekmės atsiliepė 

ir į Francijos pinigą. Prieš bir
žos atidarymą doleriui mokėta 
16 frankų ir 95 santimai. Ne- 
prasilinkuę nė dviem valandom 
jau mokėta 18 frankų.

NEW YORKAS, geff. 12. — 
Žinios, kad Francijos premjeras 

Poincare tapo rinkimuose su
muštas, padarė tai, kad pini
gų biržoj bematant frankas nu
krito 45 punktus.
Poincare’o pasimatymas su 

Mac Don ai d u nebeįvyks.
LONDONAS, geg. 12. — Ka

dangi parlamento rinkimuose 
Francijos valdžia tapo sumuš
ta, Poincare’o pasimatymas su 
Anglijos ministeriu pirminin
ku MacDonaldu gegužės 19 die
ną tikriausia nebeįvyks.

$1,000,000 SUŽEISTIEMS KA
REIVIAMS AMATŲ 

MOKINTI.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
10.—. Atstovų rūmai priėmė bi
lių, kuriuo skiriama tolesniems 
ketveriems metams po 1 mili
joną dolerių kas metai moki
nimui amatų kareivių, 
karo laiku buvo sužeisti 
ko besveikačiai.

kurie 
ir li-

Susirėmimuose su komunistais, 
pastarųjų vienuolika esą už
muštų ir daugelis sužeistų.

LONDONAS, geg. 12. — Ru- 
manijos karalius Ferdinandas 
ir karalienė Marija šiandie at
vyko Londonan pasisvečiuoti 
tris dienas pas karalių Jurgį ir 
karalienę Mariją.

Į Del šito svečių atsilankymo 
darbininkų laikraštis Daily He- 
rald sako:

i “Rumanijos karalius tur būt 
ir čia taip pat saldžiai kalbės 
apie laisvę, kaip kad jis kalbėjo 
Paryžiuje. Gera butų, kad kas 
nors jį paklaustų, dėl ko gi šią 
Plačią valandą Rumunija laiko
ma karo laiko įstatymų padėty,' 
ir kodėl laikraščiai, kurie prieši
nas absoliutizmui, taip žiauriai 
persekiojami, gniaužiami?”

Daily Herald sako, kad Ru
manijos karalius veikiausia no
rėsiąs gauti Anglijoj paskolos 
ir militarės paramos savo ginče 
su Rusija dėl Besarabijos. Bet 
to jis negavęs Francijoj, tuo 
labiau jis negalįs laukti, kad 

valdžia

BERLINAS, geg. 12. — Mies
te Halle, Saksonijoj, vakar įvy
ko milžiniškos vokiečių monar- 
chistų ir fašistų demonstraci
jos, generolui Ludendorffui, 
Prūsijos princui Oskarui ir ki
tiems monarchistų ir fašistų ly
deriams vadovaujant. Demons
tracijose dalyvavo apie 50 tūk
stančių monarchistų, suplauku
sių čia iš įvairių vietų, daugiau
sia iš Bavarijos, kuri dabar pa
tapus Vokietijos monarchistų 

j ir fašistų tvirtovė.
Priežastis toms demonstnaci-! 

joms buvo atidengimas Moltkėsl 
atnaujinto paminklo, kurį prieš 
kelis metus komunistai buvo 
apdaužę.

Kai Ludendorffo ir kitų bu
vusių kaizerio armijos ir laivy
no vadų vedama monarchistų Į 
[fašistų “armija”, susidedanti iš|Anglijos darbininkų 
kokių 25 tūkstančių žmonių, 
maršavo į miestą, komunistai 
darė bandymų ją išgainioti, bet 
jie skaičiumi buvo daug silp
nesni, o be to fašistų pusėje 
buvo ginkluota milicija ir poli
cija. Prieš komunistus, kurie, 
po nepasisekusio puolimo mo
narchistų, buvo susimetę į bra
vorą, naudodami jį kaipo savo 
tvirtovę, policija pavartojo kul- 
kasvaidžius. Susišaudyme, vie
nuolika komunistų buvę užmuš
ta ir daugelis sužeista. Policijos 
vienas esąs nukautas ir penki 
pavojingai sužeisti.

NEW YORKAS, geg. 12. — 
Broackvay hotcly laikoma taip 
vadinamos SoCialist-Labor par
tijos konvencija, šios dienos 
posėdy buvo priimta naciona- 
lė partijos platforma 1924 me
tams. Bus nominuoti taipjau 
kandidatai krašto prezidento ir 
vice prezidento vietoms. Kan
didatu prezidento 
būt nominuotas 
Jonės iš Oregono, 
zidento — Verne 
iš Marylando.

vietai žada
F ra n k T. 

o vice prc- 
L. Reynolds

Angliakasiy konvencija

jam padėtų.

Rinkimai Japonijoj
Atrodo, kad reakcinė Kiyouro 

valdžia sumušta.

Demonstracijos Maskvoj 
prieš vokiečius

TOKIO, Japonija, geg. 12. — 
Apie įvykusių praeitą šeštadie
nį parlamento rinkimų Japoni
joj pasekmes galutinų davinių 
dar nėra, bet jau iš daugiau 
kaip pusės vietų parėjusios ži
nios rodo, kad premjero Kiyou- 
ros valdžia yra sumušta.

Iš 464 visų rinkimo apskričių 
gauti iš 288 apskričių praneši
mai valdžios opozicijos gru
pėms duoda 181 vietą prieš 107 
valdžios partijai.

Įvykusios.? vakar šv. Jurgio 
salėj atletų ristynese Karolis 
Sarpalius nugalėjo graikų dru- 
tuolį Demetralą, pavartojęs 
head-loek. Jųdviejų imtynės 
tęsėsi 1 vai. ir 7 min.

Baisumis dzūke,s BanccviČlius 
per trumpų laiką du kartu pa
guldė savo oponentą Levickį.

Trečios atletų poros, Zbyškos 
ir Dudinsko, imtynės liko be 
pasekmių, pasiėmus jiemdviem' 
ištisa pusvalandį.

Cumberlande vėl potvinys

PEORIA, 111., geg. 12.— Ant
radienį (šiandie) čia prasidės 
metinė Illinois valstijos United 
Mine Workcrs konvencija. De
legatų laukiama suvažiuosiant 
apie 800.

Vyriausi konvencijai išspręs
ti klausiniai žada būt panaiki
nimas paskiriamosios preziden
to galios ir grąžinimas praša
linto iš Kansas unijos prezi
dento vietos Aleksandro Ho- 
wato.

CUMBERLAND, Md., geg. 
12. — Nepraėjus dviem mėne
siam Cumberlanda atlankė ant
rą kartą potvinys. Wills upė iš
siliejo ir visas miesto verslo 
centras tapo apsemtus . Vieto
mis vanduo siekia aštuoniolika 
colių. Rusių sandėliams 
ryta daugybe nuostolių.

Potviniai yra taipjau 
sey ir Piedmonte, W. Va.

pada-

Key-

Pittsburgho gatvekarhj 
streikas pasibaigė

Cholera Indijoj plečiasi Darbininkai grįžta darban seno
sios algos sąlygomis.

LONDONAS, geg. 12. — 
Daily News korespondentas Al- 
lahabade praneša, kad choleros 
epidemija, kuri siautė įvairiose 
Indijos vietose, dabar jau pasi
reiškė ir MySore valstijoj, kame 
praeitą savaitę buvo 696 susir
gimų ir 391 mirčių.

Bihare, kur nuo šių metų pra
džios ta liga išmirė apie 10 tūk
stančių žmonių^ dabar truputį 
jau apsistoja. Champarano dis- 
trikte betgi ir dabar kasdien po 
200 žmonių miršta.

PITTSBURGH, Pa., geg. 12. 
— Pittsburgho gatvekarių mo- 
tormanų ir konduktorių strei
kas, kurs kilo praeitą penktadie
nį, šiandie pasibaigė. Streikuo
tojai susitaikė su kompanija se
nosios algos sąlygomis, būtent 
67 centų darbo valandai.

Be to kompanija sutiko mo
kėti pusę kainos gatvekarių dar 
bininkų sudėvimų per metus 
uniformų. Kontraktas padaryta 
dvejiems metams.

APVOGĖ ALTONO PAŠTĄ.

KAUNAS [L,]. — P. Galau
nei esant Paryžiuje pasisekė ten 
užtikti ir įgyti rengiamam Vals
tybės Muzėjui šiek tiek gan re
tos lituanikos, būtent:

1. Du retus bronzos medalius 
Tado Kosciuškos ir buv. Vil
niaus univeršiteto istorijos pro
fesoriaus ir numizmato J. Lele
velio.

2. Vilniaus universiteto tapy
bos profesoriaus ir savo paveik
slais Vilniaus katedros puošėjo, 
Prano Smuglevičiaus, originalą 
—piešinį plunksna ir sepija — 
“Istorinė scena”.

3. 10 graviruotų, spalvuotų ir 
puikiausiai užsilikusių Lietuvos 
žemėlapių, kaikurie iš 1590, 
1675, 1697 ir 1702 mm. ir Že
maitijos — 1659 m.

4. 30 su viršum graviūrų ir 
litografijų Lietuvos istorinių 
asmenų portretų, lietuviškų ko
stiumų ir Lietuvos įstorinių vie
tų piešinių. Yra didelis Stanis
lovo Sabino, buv. 1581-1583 m. 
Vilniaus pinigų mušimo įstaigos 
užveizdo portretas graviruotas 
1590 m. Graviūros žinovų pri- 
skaitomas prie gražiausių XVI 
amžiaus graviruotų portretų. 
Reginių tarpe — Marienburgo 
pilis, graviruotas pirmoje pusė
je XVI amžiaus. Yra gale 
XVIII amžiaus dail. Norblino 
pieštų ir garsiojo prancūzų gra- 
veriaus Debucourt’o graviruotų 
žemaičio ir lietuves kostiumų 
piešinių.

Nauji gežlkeliai.
KAUNAS [L. ž.] — Seimo 

finansų komisija priėmė vyriau
sybes sumanymą per trejus 
metus sujungti gelžkeliais Klai
pėdą su Amaliais ir Kazlų Ru
da. O taipogi pastatyti centra- 
lines gelžkelių dirbtuves. Tam 
sunaudoti milijoną svarų ster
lingų ir paskirti per 3 metus 
851Z> milijonus litų. Darbą pra
dėti šį pavasarį.

per

m. 
109,-

Kiek pagaminta degtines 
pusę metų.

KAUNAS. [L.] — 1923 
spalių mėnesį pagaminta
000 litrų, o parduota 6056 litrai 
už 77.156 litus, lapkričio mėn. 
pagaminta 109.120 litrų, par
duota 111070 litr. už 639046 li
tus, gruodžio m. pagaminta 
141.617 litr., parduota už 201,- 
456 litr. už 1.161.662 litų š. m. 
sausio mėn. pagaminta 218.047 
litr., parduota 258.219 litrų už 
1.505.918 litų, vasario mėn. pa
gaminta 363.415 litr. parduota 
357,766 litr. už 2.072.730 litų ir 
kovo mėn. pagaminta 317.885 
litrų, parduota 288.754 litr. už 
1.667.994 litus, Reiškia, degti
nės gamyba ir gėrimas nuo spa
lių iki kovo mėn. nuolat didėjo, 
gi kovo mėn. kiek sumažėjo. 
Degtinės gamybos jid’iima; 
priklauso nuo įpirkimų pareika
lavimo.

KLAIPĖDA.

Invalidu namas.

Komitetas karo invalidams 
Klaipėdos krašte šelpti, kaip 
jau buvo minėta š. m. balandžio 
10 d. posėdy, nutarė nupirkti ir 
įtaisyti “Invalidų namus”. Šian
dieną tas sumanymas jau įgy
vendintas. Komitetas įgijo dvie
jų aukštų muro namus (Hos- 
pitalstr. 16,), kur bus įrengta 
karo invalidams amatų mokyk
la — dirbtuvės, bei suspiestas 
karo invalidų dvasinio gyveni
mo centras..

Chicago ir apielinkė. — šian
die turėtų būt gražu, bet vė
siau; stiprokas šiaurės vėjas, 
— taip federalis orakulas sako.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
8:01.

MASKVA, geg. 12. — Vakar 
Maskvoj įvyko didelės de
monstracijos prieš Vokiečius. 
Darbininkai, studentai ir val
džios tarnautojai parodavo gat
vėmis, nešdami vėlukus su 
įvairiais Vokiečių smerkiamais 
parašais.

Demonstrantų būriai žygia
vo į Vokiečių ambasadą, dai
nuodami revoliucines dainas ir 
protestuodami prieš Vokiečių 
policijos padarytą įsiveržimą 
į sovietų prekybinę misiją Ber- 
li>ne. Ilaitieji kareiviai tečiaus 
neleido demonstrantams arti 
prie ambasados prieiti.

Maurai sumušę ispanus 
Morokoj

LONDONAS, geg. 12.— Dai
ly Mail telegrama iš Tanžiro 
praneša, kad ■sukalusieji mau
rai, Abd-el-Krimo vedami, su
mušę ispanus ir užėmę svar
bią ispanų poziciją arti Kert 
upes. Ispanai paliegę, palikę 
savo armotas ir daugybę amu
nicijos.

48 VALANDŲ DARBO ĮSTA
TYMAS PASIRAŠYTA.

PROVIDENCE, R. L, geg. 10. 
— Gubernatorius Flynn šiandie 
pasirašė legi^laturos priimtą 
bilių, kuriuo nustatoma ketu
riasdešimt aštuonių valandų 
darbo savaitė moterims ir vai
kams Rhode Island valstijoj.

VISAS NEAPOLIS GEDI 
DIDŽIOS ARTISTĖS.

NEAPOLIS, Italija, geg. 10. 
—Didžiosios italų artistės Ele
onoros Duse kūnas šiandie pa
siekė Neapolį iš Nieiw Yorko 
laivu Duilio. Visas miestas ap
sidengęs goduliais ir minių mi
nios žmonių atėjo prieplaukon 
atiduoti pagarbos savo didžiai 
ir mylimai artistei, toli nuo tė
vynės mirusiai.

Kūnas bus išgabentas į Asolą 
ir ten ramioj vietoj senos muro 
bažnyčios šventoryj palaidotas.

DOVANOJA KINAMS BOKSE
RIŲ SKOLĄ.

WASHINGTON, D. C., geg. 
12.— Senatas be jokios opozi
cijos pritarė atstovų rūmų pri
imtam Liliui, kuriuo preziden
tas autorizuojamas dovanoti 
Kinams nesumokėto dar Jung
tinėms Valstijoms atlyginimo 
dėl bokserių karo. Nesumokė
to atlyginimo buvo likę dar 
$6,137,553.

KASYKLOSE UŽGRIUVO
PENKIS DARBININKUS

GILMAN, Colo., geg. 12. — 
Black Iron kasyklose praeitą 
šeštadienį vienoj vietoj įdubo 
iš viršaus žemė ir tuo įdubi
mu uždarė dirbančius toliau 
urve penkis darbininkus. Gel
bėtojams šiandie pavyko pro 
giruvėsius — apie 25 pėdas 
storio — pragręžti skylė ir dar
bininkus visus gyvus išimti.

Išsprogdinę šėpą plėšikai išsiga
beno 50 iki 60 tūkstančių do
lerių vertės pašto ženklų.

PENKI PLĖŠIKAI IŠSILAUŽĖ 
IŠ KALĖJIMO.

ALTON, BĮ., geg. 12. — šį
ryt anksti plėšikai įsilaužę vie
tos paštan ir išsprogdinę sau
giąją šėpą išsigabeno pašto žen
klų vertės tarp 50 ir 60 tūks
tančių dolerių. Gyvais pinigais 
šėpoj buvo nedaug, bet ir tie 
paimti.

SPRINGFIELD, III., geg. 12. 
— Išpiovę lango geležis, iš vie
tos apskrities kalėjimo praeitą 
naktį ištruko penki kaliniai, 
pasmerkti už piešimus. Tarp pa
bėgusiųjų yra ir D. Dunkus, 
Clevelando banditas, kurs buvo 
prieš kelis mėnesius suimtas po 
atkaklios revolverių kovos su 
policija.

Didžiausia Atmaina
Visų Lietuvių Naudai

TEKSTILIO FABRIKAI 
UŽDAROMA.

IšSISPROGDINO PARAKU.
Y., geg. 10.

SIMĄ, Ala., geg. 10.- Va- 
kar čia tapo uždaryti neapri- 
botam lai'kui iCarolina Mills 
Sindikato tekstilio fabrikai. 
Priežastis — rinkos sumažėji
mas.

Va n Nešt,

AREŠTUOTAS Už GRŪMOJI
MĄ PREZIDENTUI.

NEWBURGH, N.
Septyniasdešimt dviejų me

tų amžiaus Peter 
kadangi jis buvo ir senas ir
pairusia sveikata, nusitarė pats 
savo gyvenimą baigti. Įsigijo 
statinaitę parako, atsisėdo ant 
jos ir paraką padegė. Sprogda
mas parakas sudraskė jį į ga
balus.

PENSACO|LA, geg. 10. — 
Valdžios agentų tapo čia areš
tuotas Clarence H. Carlip, vo
kietis. Sako, kad jis buvęs pa
siuntęs prezidentui Coolidge’ui 
grumojamą laišką.

REVOLIUCIJA MEKSIKOJ
ESANTI NUGNIAUžTA.

PINIGŲ KURSAS

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
11.— Jungtinių Valstijų amba
sadorius Warren sako, kad re- 
voliuicija Meksikoj esanti val
džios beveik visai užgesinta.

“Naujienose dabar baigiama užvesti sys- 
temą, su kurios pagelba galima bus pa
siųsti pinigus Lietuvon kone dusyk pi
giau kaip dabar ir devynis syk greičiau 
kaip dabar. Vietoj 25-kiu ar 3O-ties die
nu pinigai bus išmokami Lietuvoje į 3 ar 
4 dienas.”

Vakar, gegužio 12 d., užsienio pini
gų ne meilaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingii ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ........... $4.68
Danijos, 100 kronų ............... $17.00
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Farncijos, 100 frankų ............. $5.72
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.01
Olandijos, 100 florinų ...........  $37.42
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

LAIVAS APSIVERTĖ; 70 
ŽMONIŲ ŽUVO.

TOKIO, Japonija, geg. 10. — 
Netoli Keelungo, Formdzoj, 
apsivertė motorinis laivas, ku
riuo plaukė šimtas žmonių, 
kartu su įgula. Tik trisdešimt 
jų išgelbėta, visi kiti prigėrė.

Kaip tai galima?
Jeigu taip bus, tai jau čia pasidarys ne tai kad 
didelis pagerinimas, bet didelis perversmas pi
nigų siuntime Lietuvon. — Taip klausia daugelis 
musų draugų po to kaip pasirodė pranešimas 
apie Naujienų rengiamas atmainas pinigų 
siuntime.
Į tuos draugų klausimus atsakome: Tai bus 
lengvai įvykinta su pagelba naujos Naujienų 
įvedamos telegrafinės systemos. Išmpkėjimas 
pinigų Lietuvoje į 3 ar 4 dienas bus lengvas da
lykas ir siuntėjams tas kaštuos ne brangiau, 
bet pigiau negu dabartinis pinigų siuntimas. 
Tas gal dabar išrodo stebėtina ir negalima. Bet 
tas stebuklas greit pasidarys paprastu dalyku 
kaip tik jį pradėsime kasdien vartoti.
Apie Naujienų telegrafinę pinigų systema ir 
apie jos veikimo pradžią bus neužilgo plačiai 
paskelbta Naujienose.
Šitas naujas, pigus ir greitas pinigų išmokėji
mas Lietuvoje neabejotinai suteiks didelės nau
dos Amerikos lietuviams, jų visiems giminėms 
Lietuvoje ir visai Lietuvai.

NAUJIENOS.
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Kas Dedas Lietuvoj
giedojo ilgiau jiems paskirto 
laiko, bet daugiau jie taip jau 
nebedarysią.

—Lietuvos darbininkas.

Persekioja pažangiuosius 
moksleivius

p. direktoriui, leisti įsteigti 
“Atžalininkų” kuopa. Bet po to 
įš progimnazijos buvo pašalinta 
keletas mokytojų ir mokinių.

Iš TAURAGĖS

BIRŽAI

Kaip knur, ta?) ir čia bu o 
dvi moksleivių kuoptos: aulri- 
ninku ir ateitininkų su kankli
ninkais (mažieji ateitininkai). 
Tarpe šių kuopei;ų, supranta 
ma, ėjo k.>va ir jų leidžiamuos? 
laikraštėliuose vieni kitus pa
šiepdavo. A • Jtininkai, pagalios, 
paskelbė *’.tK'i'bę kovą. Jie 
ėmė aušrininkus kolioti, pavar- 
džiuoti, “hambizais”, ‘‘eicili- 
kais”, “bolševikais” ir skųstis 
vyresnybei. Įsimaišė žvalgyba, 
padarė krat i, kad tuo laidu į- 
bauginti. Pra ridėjus aštriai ko
vai Pedag),u Taryba nutarė 
abi kuopeles uždaryti. Aušrinin
kų kuopelę tai uždarė, bet atei
tininkų vis veik.,!. Vienok jie 
renkas ne gimnazijoje, bvt 
“ubagynėje’. Jie darydami su
sirinkimus nesislepia ir jų nie
kas nemano. Bet kai pabando 
padaryti su brinkimą aušrinin
kai sukilo baisi audra. Tuojau 
prasidėjo tardymas ir grasi r. i- 
n ai pašali i*.i iš gimnazijos, jei 
dar kartų tai atsikartosi?.

Tai kurgi čia bešališkumas? 
Kur teisybė ir lygybė?

Dar čia ne viskas. Reikia 
ateitininkams pasirodyti moky
tojų akyse geresniems esant ir 
toliau kurstyti neapykantos 

jausmai prieš buvusius savo idė
jos “priešininkus”.

Tad prieš užgavėnias pasirodo 
gimnazijoje šapirografuotos sa
tyros lapelis “Jauniklis”, kur 
pajuokta kai kurie mokytojai ir 
mokiniai. Ateitininkai sukelia 
baisiausio trukšmo, kad tai 
esąs “bambizų” darbas. Tardy
mas parodo, kad beveik visi 
“straipsniai” parašyti dviejų 
ateitininkų šulų Š. ir U., o vadi- 
namasai “bambizas” K.;*buvo 
priprašytas prisiimti visą kaltę, 
nes atlikęs čia tik redaktoriaus 
darbą, čia jau Pedagogų Tary
bai prisiėjo nubausti kariu su 
“redaktorium” - ir straipsnių 
autorius.

Dabar gimnazijoje yra leista 
“Bendroji mokinių kuopelė”, į 
kurią įeina nariais ir buvusiųjų 
aušrininkų ir ateitininkų ir vi
sai nepartingųjų.

Šios kuopelės tikslas lavintis 
mokslo, meno, etikos, ir esteti
kos srityse.

Kuopelė leidžia savo šapiro
grafuotą laikraštį “Saulėtekį”. 
Šis laikraštėlis yra stropiai gim
nazijos direktoriaus cenzūruo
jamas ir negailestingai raudonu 
rašalu braukomas.

Bet ne visi moksleiviai jau 
taip dvasiniai apsnūdę. Yra to
kių, kurie plačiau žiuri pasau
lin. Bet jų maža ir jie pakrikę. 
Tikimės šviesa pergalės fauzą.

(“L. ž.”)

NEMUNE VANDUO JAU 
NUSLŪGO.

Kaunas, 20 balandžio. — Iš
stovėjusia Nemune ištisas tris 
savaites aukštai iškilęs van
duo, ant galo visgi jau nuslū
go. Siaurųjų Gelžkielių trauki
nėlis iki šiol tevaikščiojęs (pot- 
vinio metu) tik iki Tilmanso 
salės ar Daukanto gatvės nuo 
ketvirtadienio, 17 balandžio, 
jau eina iki pat Aleksoto tilto. 
Oras ir po šiai dienai vis dar 
tebėra šaltas.

Lietuvos darbininkas.

TAURAGĖ. Pirmiau Taura
gėj retai kada teįvykdavo koks 
vakarėlis, bet po naujų metų 
veik nėra to šventadienio, kad 
nebūtų kokio nors vakarėlio, 
bet vis vaidina paprastas kome- 
dijėles ir šokiai, kas publikai 
nubosta. Gal rengėjai įneštų 
naujo į Tauragės “teatrą”.

—Mieste didokas skaičius 
gyventojų, bet neįsitaiso pir
ties. Yra žydų pirtis, kurioj 
didžiausia netvarka: šaltas, 
drėgnas, purvinas nusirengia
masis kambaiys, drabužių nėra

kur pasidėti, durnų pilna, van
dens kranai sugedę, vandenį 
reikia vis atsmv šti. ' (Imama .po 
litą. Argi tauragiškiai ne gali 
įsteigti tikrą pirtį.?

—Mieste yra daugiau smuk
lių ir traktėrių, negu mokyklų. 
Kiekvieną turgaus dieną pilni 
traktieriai piliečių uliavoja — 
turi ir litų ir visa ko... Vakarais 
išėję iš traktierių jie “spacie- 
ruoja” įsikibdami į tvoras. O 
mokykloms ir panašiems tiks
lams piliečiai litų neturi...

—Tauragėj yra: Mokytojų 
Seminarija, Vidurinė mokyklb, 
pradedamosios mokyklos (2), 
vokiečių pradedamoji mokykla, 
žydų liaudies mokykla ir va
kariniai suaugusiems kursai 
pradedamojoj: mokykloj.

(“L. ž”)
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSI 
PAS MUS. TAS JUMS BUS Į

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. BoJevard 0&11 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

MOKSLEIVIŲ GYVENIMAS

Jurbarkas

Tarpe mokytojų ir mokinių 
santykiai neblogi. Tik tiek, kad 
kai kuris mokytojas vieton 
švelnaus pedagoginio pamokini
mo, jam labai madoje “pykti”.

Jaučiamas paskaitų truku
mas. Kada dar 1921 m. mok. J. 
Kasiulaitis surengė iš higienos 
paskaitą, miesto davatkos pra
dėjo nebūtų daiktų pliaukšti.

Šiais metais mok. S. žyžniaus- 
kas, “ateitininkų” kuopos va
das, surengė paskaitą “Apie 
tiesą’. Nors pasisakė, kad jis 
darąs visų mokinių naudai, bet 
reikė gauti iš “ateitininkų” Val
dybos leidimą.

Pažvelgus į pačios moksleivi
jos gyvenimą, tuoj pastebėsi
me, kad čia trūksta bendro or
ganizavimosi. Tarpe mokinių 
nematyti realaus kultūros dar
bo. Moksleiviai nerasdami sau 
tinkamo dvasinio peno grėbiasi 
šlykščių darbų, kokių jau čia 
buvo įvykę.

Iš moksleivių organizacijų 
pažymėtinos tik “Ateitininkų” 
ir “Vaidėlučių” kuopos, kurios 
jokio veiklumo moksleivių tar- 
pan neįneša. 11921 m. jų kuopos 
vos nesubirėjo, kai pažangieji 
mokiniai padavę tik prašymą

KAUNIEČIŲ LIETUVIŲ-LEN
KŲ BAŽNYTINĖS KOVOS 

REZULTATAI

Kaunas, 20 balandžio.— Ėju
si tarp kauniečių lietuvių ir 
lenkiškai kalbančiųjų katalikų 
dėl kalbos teisių bažnyčiose ar
ši kova jau reikia skaityti už
baigtu. Vyskupo parėdymu vi
sose Kauno parapijinėse baž
nyčiose įvesta nauja pamaldų 
tvarka, k su lyg kurios lenkams 
pamaldoms laikas kas šventa
dienis nuskirta tik iš paties 
ryto. Būtent Karmelitų bažny
čioje iki 9’/2 vai. ryto, Trejy
bės bažnyčioje iki 10 vai. ly
giai, Šančių bažnyčioje iki 9 
vali. ryto ctc. Per visas metinių 
švenčių iškilmingas procesijas 
visose bažnyčiose bus giedama 
vien tik lietuviškai.

Lenkai, kaip girdėti, naują
ja pamaldų tvarka nelabai yra 
patenkinti ir dėlto Šančių baž
nyčioje Verbų nedėlioję 13 bar 
iandžio neva protestuodami 
prieš naują pamaldų tvarką

Ar jus žinote, kad
Dowes pasakė, kad Vokietija gali 

užsimokėti savo skolas ir jis reko- 
mend.->7o padaryti Vokietijos skolų 
$200,0(10,000. Ar jus žinote, kad ny
ra geresnio tabako cigaretams kaip 
100% grynas Turkiškas tabakas ku
ris yra Helmar Turkiškuose cigare- 
tuose.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhainpton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland & Lupland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

Pasažierią Departamentas
127 So. State St.. Cb’rago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYD '
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
d)or.

IK-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.

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

HHH

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

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

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

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

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

Kurie^ nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiustu gimimo 
metrikus, arba atsilankykite i Naujie

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

C

Gegužio Mėnesyje
Laivu

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

Tiesiai i Klaipėdą
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso.

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

Musu atstovas palengvins - kelionę 
seny tėvą važiuojančiu pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čiu vaiky pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujieny eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. keleiviai išvažiuos iš Chicagos nuo 
Dearborn Stoties, Dearborn and Polk 
St. ant ERIE R. R. traukinio, Seredoj 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare. NeW 
Yorke pribusime Gegužio 23, 7 vai. ry
to. ERIE R. R. Comp. atstovas Pasitiks 
Ekskursija New Yorke. Norint viską 
gerai kelionei aprūpint, reikia tuoj 
pradėt rengtis. Neatidėliokit.

Visais šiais reikalais dėl pilny žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

i

EKSKURSIJOS
• i. t

■’-<z 
j ' V Chicago, III

t

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS 

2221 22nd Stn arti I^avitt St.
Telephonas Canal 2552 

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomls.

S. W. BANES, Advokatą* 
Vai.! 9 A. M. ild 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas .

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.! Puliman 6377.
—R- I III. ■■ ii.

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egišmi
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir i galioj imą;.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDLNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 599
• Tel. Central 6890
»22S18. Halai*) S,„ CWc»IK

Tel. Yard# 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

,3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apftiidymo Įrengimai
Olselio kainųzrds visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUM.BING AND , 
HEATING 8UPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

.r”*............ ■ 1 i" 1 i

. Tel. Lafayette 4228
’ PJumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 VV. 38-th St.į Chicago, III.
---------- ----------------
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Racine, Wis.
Ci ražus ir pasekmingas 

programas

.parduoti savo produktų, nes ne
gauna laiku vagonų. Tokiu 
budu, jo produktai sugenda ar
ba parduodami už pigią kainą 
trusto agentams. Po to buvo 
balsuojama: .siųsti ar nesiųsti 
delegatus. Už—15 balsų; prieš 
nė vieno.

Toliau diskusuota ar reika
lingas namas, kuris pusiau jau 
pabūdavote. Bet čia išėjo ne 
diskusijos, o tik barimas kores
pondentų, kurie rašė apie bend
rovės namą į laikraščius, tarp 
kurių p. P. paminėjo “Naujie
nas”, “Laisvę”, ir “Tėvynę”. 
Ten namo bendrovė buvusi ap- 
šmeišta ir įrodymui paskaitė po
rą paragrafų iš “Tėvynės”. Iš 
“Naujienų” buvę pareikalauta, 
kad jos išduotų tikrą pavardę 
“angliakasio”, bet tos atsisa
kiusios išduoti. Tuo tarpu ne- 
iškentusios moterys ėmė šaukti: 
“šalin su visu namo bizniu” ir

gydytojo 
Petkiutė, 
našlė — 

No r kai te, 
Dabošins-

Gegužio 4 d. 3 v. p. p. Turner 
svet. Lietuvių Dramos Kliubas, 
kuris veikia po ALTS 35 kp. 
čarteriu, buvo suruošęs nemažą 
ir gražų programą. Statyta 
scenoje: “Pražydo Nuvytosios 
Gėlės”, 3-jų veiksmų, keturių 
atidengimų pjesa. Vaidilomis 
buvo sekančios ypatos: Petras 
Vainoras, gydytojas — Juozas 
Rusis; Vainorienė, jo motina— 
Mikalina Petkiutė; Jonas Puti
nas, inžinierius, gydytojo drau
gas—Matas Matkus; Stasė Ber- 
žinskaitė, dvarininkė, 
sužadėtinė—Pu Įkęra

Vilkienė, jos tetulė, 
Agne Butkytė. Jonė, 
agronome — Juozapa
kaitė Jevutė, Beržinskaitės tar
naitė — Bruneė Klapatauskaitė, 
Jokūbas, gydytojo tarnas — 
Stasys žigas. Be to sulošta vie
no veiksmo dviejų atidengimų 
komedija (išversta iš anglų 
kalbos Stasio Ralio) vardu “Du 
Keleiviu”, kurią išpildė šie as
menys: Jokūbo rolėj — Stasys 
Ralis; Mažiešiaus — Tadas Be- 
renis. Tarno — Povylas Šimė
nas. Karalienės— Ona Šimėnąi- 
tė. Apart sceniškų perstatymų, 
p-lė P. ir M. Petkiutės sudaina
vo 4 daineles. Joms padėjo at
vykę viešnios iš Waukegano, 
dvi sesers —Petkiutės. Lietuvių 
Dramos Choras (vien merginos) 
po vadovyste p-lės M. Petkiutės 
sudainavo “Ilgu” ir visas cho
ras “Kur upelis teka”. Užbai
goj šokta ispanų šokis. Viskas 
išėjo kaip reikia. Kad ir buvo 
kiek klaidų, bet kur jų nėra?

Garbė Lietuvių Dramos Kliu- 
bui, kad imasi ne juokais savo 
užbrėžtą tikslą vykinti gyveni
mam Publikos prisirinko ani- 
pi’lnė svetainė ir visą laiką pri
deramai užsilaikė. Daugiausiai 
svečių atvyko iš So. Mihvaukės. 
Geraširdžiai So. Mihvaukės lie
tuviai visuomet mus aplanko. 
Ačiū jums už tai; nepamiršime 
nei mes jūsų.

tarta bent du vakaru į mėnesį 
ruošti paskaitas. Merginos bus 
prelegentėmis vaikinams —vai
kinai merginoms. Lietuvių Dra
mas Kliubas kviečiamas Mil- 
vvaukės TMD. 60 kuopos, va
žiuos sulošti veikalą: “Pražydo 
Nuvytusios Gėlės” Gegužės 17 
d., subatos vakare, 7:30 v. vak. 
“Harmonie Hali”, cor. Minerall 
St., Mihvaukee, Wis. Bus teat
ras ir šokiai, kurie tęsis iki 3 
v. ryto. Visos apylinkės kolo
nijos turėtų mihvaukiečius pa
remti, nes ten juos labai skau
džiai persekioja komunistai ir 
iš SLA. 177 kuopos lauk meta 
visus tuos, kurie nepučia į ko
munistų dūdą. TMD 60 kuopa 
turi gerus norus. Yra suma- L 
nius tverti TMD. kuopų apskri- žmonės pradėjo skirstyties. 
tj, Wisconsin Valstijoje. Tą su-L ... -
manymą parėmė „„„ _____
121 kuopa ir ilgai nelaukus bus|^lTV0 Patalpinta 
sudarytos TMD. kuopų Wis- 
consin valst. apskritys. '____
budu tėvynainiai mano atgai
vinti apmirusias kuopas ir vie
nur kitur sutverti naujas. Geri 
norai tegul jie pildosi gyveni
mam Rimtų lietuvių pareiga 
butų tame darbe apšvietos pla
tintojus remti.—Meldinietis.

Zeigler, III.
Balandžio m. nuotikiai.

I Reikia pabrėžti, jog “anglia- 
jau Racino ne£ali atšaukti to, kas 

' ’ ’ ' . “Tėvynėje” o 
[“Naujienose” nieko tokio nepa- 

Tokiu sake, kas reikalautų atšaukimo.
Lietuvių knygyno vargai

i V. L. Knygyno draugų viltis 
nuėjo niekais. Jie džiaugės, jog, 
kuomet bendrovė pabūdavęs na
mą, tai knygynėliui kambarį 
duos dovanai. Bet štai, bend
rovė praneša užsimokėti 20 dol. 
į mėnesį už kambarį.

Darbai menki
Šitoj kolonijoj yra mažiukė 

ledų dirbtuvė, kuriai darbinin
kų nereikia, čia randas taipo
gi dvi kasyklos. Vienoj dirba
ma tik po tris, kai kada po ke
turias dienas į savaitę; kita gi 
uždaryta neapibrėžtam laikui.

Todėl bedarbiams nepatarti
na važiuoti į šią koloniją ieško
ti darbų.

tai

tai
so-

Matyt, kad 
ar sarmaiti- 

Vokietijos 
kuriais yra

SLA. 133 kuopos rengiama 
paminėjimas 5-kių metų jos gy
vavimo, kuris įvyks birželio 8 
d., White Eagle Hali. Bet kai
mynai kenoshiečiai kažin dėl ko 
pradėjo tinginiuoti. Prašant 
Dailės Chorui, Lietuvių Dramos 
Kliubas net atidėjo iš bal. 27 d. 
į gegužės 4 d. savo programą, 
tikėdamies, kad kaimynai kenc- 
shiečiai mus parems savo skait
lingu atsilankymu. Jie turėjo 
tai daryti, nes mes, Racino lie
tuviai, skaitlingai dalyvavome 
bal. 27 d. Dailės Choro koncer
te. O pas mus kenoshiečių 
atvyko iki trejybos. Užklausus, 
kodėl taip šaltai atsinešė, girdi, 
laiko kiti neturi...

Melagingi paskalai leidžiami ant 
Lietuvių Dramos Kliubo

Randasi tokių gaivalų, kurie, 
kad sumanytų, tai dramiečius 
šaukšte vandens prigirdytų. Pa
sakoja, kad LDK. ruošiamuose 
programuose nevalia esą daly
vauti vedusioms. Melas. Lietu
vių Dramos Kliubas susideda iš 
nevedusių ir kaipo į narius ve
dusių nepriima. Bet į visus 
parengimus gali lankytis, kad ir 
penkias pačias su 25 vai
kais turinčios; visiems durys 
atdaros, tik atsilankius su ma
žais vaikučiais, dramdečiai įsa
ko motinoms vaikučius svetai
nėje pridaboti, už tai nereikėtų 
rūstauti; tai yra anų priederys- 
ti tą daryti.

Balandžio 9 d. čia buvo rodo-> 
mi krutamieji paveikslai apie 
dvi didžiausias Europos respub
likas: Rusiją ir Vokietiją. Rodė, 
kaigyvenama Rusijoj, kokia 
ten^cvilizacija, kaip aria žemę 
traktoriais (tik ne pačių dary
tais, bet nupirktais iš Ameri- , 
kos arba Vokietijos). Paskiau 
rodė paveikslų apie Vokietiją, 
Ruhr distriktą, apie bedarbių 
eiles ir badaujančius kūdikius ir 
kurios šalys daugiausiai rupi-1 
naši sušelpti. Pasirodo, kad 
esą Rusijos bolševikai.

Pertraukoj pasirodė koks 
žydelis ir ėmė aiškinti, jog
cialdemokratai su Hugo Stinne 
pražudę Vokietiją, 
tas žydelis pamiršo 
jos nurodyti tikrus 
vargo gamintojus,
francuzai. Kalbėtojas pasisakė, 
jog norįs surinkti bent du šim
tu dolerių sušelpimui badaujan
čių Vokietijos darbininkų. Au
koms rinkti buvo pastatyti du 
lietuviai ir vienas rusas. Pa
klausė, kas duos po 5 dol. Ran
kas pakėlė tik du; paskiau šau
kė kas duos po vieną ir po porą 
dolerių. Aukotojų pasirodė 
biskį daugiau. Pradėjo rinkti 
iš eilės, taip kaip bažnyčioje, 
nuo cento aukštyn, žydelis ne
paminėjo kiek surinko aukų ir 
nepasakęs net ačiū dūmė nuo 
scenos.

Paskiau ėmė rodinėti vokiečių 
bevertes markes. Rusijos rub- 
ių vienok neiškėlė. Atlikęs tą, 

nieko daugiau nedarė, tik rodė 
bolševikų kariuomenę, caro rū
mus, net iš visų pusių, Trockį 
nabašninką Leniną ir panašiai.

Diskusijos apie farmerių 
partiją.

Balandžio 18 d. lietuvių bol
ševikai surengė diskusijas: ar 
reikalinga darbininkų partijai 
siųsti savo delegatus į federuo- 
tos farmerių partijos suvažiavi
mą, birželio 17 d. š. m. ? Atida
rant diskusijas M. P. paminėjo | 
aliejaus suktybes 
valdininkų. Sakė,
tverti trečią partiją ir nuversti 
sukčių valdžią, o taipogi, kad 
politiniai kaliniai butų paleisti. 
Linksma būt girdėti, kad tas 
tavorščius pasirūpintų ir apie 
bolševikiškos Rusijos politinių 
kalinių paleidimą iš katorgos.

Kitas dalyvavęs paaiškino, 
kad darbininkams nėra reikalo 
dėtis prie farmerių, 
sutverę kooperatyvas
džią į jas darbininkų. Jam bu
vo atsakyta, jog nėra ko baidy
tis. Farmeriams jau nesą vie
tos kooperatyviškose organizdh

| Rinkikai aukų
čia buvo renkamos aukos Lie

tuvos poliliniems kaliniams. 
Rinko du bolševikų štabo agen
tai ir drauge šnipinėjo kokius 
laikraščius žmonės skaito.

Neužilgo surandu “Vilny” pa- 
sigirimą, buk “Naujienos” čia 
nykstančios. Man gi rodos, jog 
jų kiek buvo tiek ir tebėra, 
nors bolševikai ir yra gatavi 
pulti ant to, kurs manytų ko
kiuose parengimuose užrašinėti 
“Naujienas”.

Gegužės 4 d. SLA. laikytame 
susirinkime, tapo išrinktas dele
gatas į organizacijos seimą—J. 
Bernotas ,bepartyvis.

—Angliakasis.

Safety in 
Investlng

priklauso nuo daug fak
torių kurie yra išaiškina
mi lengvai šioje 48 pus
lapių knygutėje, dykai. 
Taipgi čia yra geros len
teles ir nurodymai viso
kių typų saugių bonų.

Vardas
Adresas

JacobKulp
& Company, Ine.

dabartinių 
kad reikia

Telephone Dearborn 8H4

Lietuvių Dramos Kliubo susi
rinkimas įvyko bal. 30, 310 
Main St., savo svetainėj. Apart 
prirašymo naujų narių nu
tarta ruošti savo svetai
nėje programėlį ir šokius. Nu
tarta sudaryti Base-Ball tymus'. 
Vaikinų tymo sudarymui pa
skirtas už kapitoną — Stasys Į ei jose, kurias jau užėmė trustai. 
Ralis; merginų M. Petkiutė. Nu- Farmeris ir norėdamas negali

kurie buk 
neįsilei-

PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėjo ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia j mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ičnarinimų ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juoml — Pravys skausmą 

Salin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

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

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

P. CIGARETŲ RŪKYTOJAS— 
AŠ REKOMENDUOJU!

“Nežiūrint kiek HELMARS aš su
rukau, aš kiekvieną myliu labiau 
negu pirmiau. Aš pripratau prie 
jų ir jus taipgi jeigu bandytumėte 
HELMAR.”

Rūkytojai sykį rūkę HELMARS 
visados labiau mėgsta HELMARS 

• negu paprastus dgaretus. Geri ci- 
garetai susideda iš Turkiško taba
ko. HELMARS gi turi tik Turkiš
ką tabaką, o Turkiškas tabakas 
duoda daugiau smagumo negu bile 
kita rųšis tabako.

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni 

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

1 Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES oP 10 ov2 O

ŪBVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

< . . • v -

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

Taip-jau jeigu kas tūri vedi
mui prevų arba bylų Lietuva# 
teismuose, tepili keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.
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Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

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

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

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

Frar.Klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJdfl nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neė" mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Tel. Boulevard 41'15
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

LIETUVIŲ JAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939 . j
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

auo 5:80 iki 7i8l vakare.
h—......... ......—- ---------- - -----------------

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewid

BANI8 
AKUITRKA 

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiur*- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

herzman^
—iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 1* 

metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nud 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
Tdefondt ) DrexelN09^

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL"
Praktikuoja 17 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

. ......................- ........... i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

t... . ..... .t „Z
..... ......... -■ — ■—«

Tel. Boulevard 1637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Bencdict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:8t vakare. Del specialią 
sutarčių telfunuokit Prospect 0611----------------------

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

V—-........... . *
*"*■..... < m •
Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj 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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Franci jos nacionalistai 
sumušti! Tai yra smagiau
sia žinia, kokią pasaulis gir
dėjo per keletą paskutinių 
metų.

Parlamento rinkimuose, 
kurie įvyko pereitą sekma
dienį, laimėjo socialistai ir 
buržuaziniai radikalai. Iš 
301 atstovo, apie kurių iš
rinkimą buvo gauta prane
šimai, rašant šiuos žodžius, 
169 priklauso kairiomsioms 
partijoms, 20 — viduriui ir 
112 atžagareiviams. Jeigu 
daug-maž tokie pat rezulta
tai bus ir likusiose rinkimų 
apygardose, tai kairioji par
lamento dalis turės aiškią 
daugumą.

Tokie rezultatai reiškia 
galą tai Francijos politikai, 
kuri nuo karo pabaigos iki 
dabar terorizavo ir laikė su
irutėje visą Europą, Jie 
reiškia galą akyplėšiškų 
Francijos tautininkų vadų 
<— pp. Poincarė ir Milleran- 
d’o — karjerai. Jie reiškia 
galimybę susitaikymo tarp 
Francijos ir Vokietijos ir 
pritarimą tam planui repa
racijų klausimui išspręsti, 
kurį patiekė ekspertų komi
tetas ir kurį jau yra priė- 
musios visos Santarvės val
stybės.

Iš trijų šimtų atstovų, 
apie kurių išrinkimą jau 
yra žinios, 58 yra Jungtinės 
Socialistų Partijos nariai, 
103 “radikaliai socialistai”, 
20 “republikoniškų socialis
tų” ir 8 komunistai. Radi
kaliai ir republikoniški “so
cialistai” nėra jokie socialis
tai; jie yra buržuaziniai ra
dikalai ir liberalai. Tikri 
socialistai’ Francijoje yra 
susiorganizavę Jungtinėje 
Socialistų Partijoje. Kaip 
matyt, jie turėjo labai dide
lį pasisekimą, kadangi tarp 
trejeto šimtų išrinktųjų 
kandidatų jie jau turi dau
giau atstovų, negu turėjo 
paskutiniam parlamente.

Paskutiniam parlamente 
'(kuris susideda daugiaus 
Kaip iš pušešto šimto na

rių) socialistų buvo tiktai 
50. Taigi jau dabar jie yra 
laimėję 8 naujus mandatus. 
Likusiuose distriktuose, 
apie kuriuos dar nėra žinių, 
socialistai bus pravedę, be 
abejonės, dar bent keletą 
atstovų. Todėl socialistų 
laimėjimas turi būt labai 
žymus. Ir tai, nežiūrint to, 
kad jų organizaciją suskal
dė ir jų veikimą aršiausiai 
trukdė Maskvos samdiniai, 
komunistai!

Apie treji metai atgal (po 
to, kai rinkimai į parlamen
tą jau buvo praėję) komu
nistai atplėšė nuo Frakcijos 
socialistų partijos daugiaus, 
kaip tris ketvirtadalius na
rių, užgrobė partijos spaudą 
ir iždą. O ką jie šiandie tu
ri? Kuomet socialistų iš
rinkta (iš 301 atstovo) 58, 
tai komunistų išrinkta tik
tai 8. Vadinasi, socialistai 
pasirodė daugiaus, negu 7 
kartus stipresni už komu
nistus. Aišku, kad darbi
ninkų masėse komunistai 
neturi įtakos ir jeigu ne 
Maskvos “sandvičiai”, tai 
jie veikiausia butų visai iš
nykę.

Naujasis kardinolas Mun- 
delein, pagrįžęs Chicagon, 
parvežė nuo Romos papos 
visą glėbį garbingų titulų 
įvairiems Chicagos kuni
gams ir pasauliniems žmo
nėms. Garbingus titulus 
papa dalina tiems, kurie, jo 
patarėjų nuomone, yra dau
giausia pasižymėję, kaipo 
bažnyčios ir religijos veikė
jai. Tarpe pasaulinių (svie
tiškų) žmonių gavo “šv. Jur
gio ricierių” vardą sekantys 
asmens:

E. F. Carry, Pullmano 
kompanijos prezidentas.

F. J. Lewis, Chicagos fab
rikantas.

Robert M. Sweizer, pavie
to klerkas (stambus demo
kratų politikierius).

Joseph W. M’Carthy, tur
tingas architektas, turįs val
dišką “džiabą”.

Anthony Charnecki, rin
kimų tarybos komisionie- 
rius, lenkų politikierius ir 
laikraštininkas.
' Tai šitie penki asmens, 
pasirodo, yra “pavyzdin
giausi katalikai” visoje Chi
cagoje.

Ką gi tad katalikų baž
nyčios galva pripažino ver
tais didžiausios garbės žmo
nėmis Chicagoje? Gi dve
jetą stambių kapitalistų ir 
trejetą kapitalistinės parti
jos politikierių! Tai, mat, 
su kuo šiandie draugauja 
vadinamas “Kristaus vieti
ninkas” ir jo pagelbininkai. 
Kristus buvo beturčių drau
gas ir griežtas lobininkų 
priešas, o dabartiniai “krik
ščionybės” mokytojai yra 
beturčių išnaudotojų sėbrai.

Anglijos rašytojas H. G. 
Wells pereitą sekmadienį 
paskelbė Hearsto laikraš
čiuose straipsnį, kuriame ji
sai piktai atakuoja Anglijos 
darbininkų valdžią. Svar
biausias jo priekaištas yra 
tas, kad MacDonaldo kabi
netas nesirūpina pravesti 
parlamente įstatymą “gim
dymo kontrolės” legalizavi
mui. Antras valdžios nu
sidėjimas esąs tame, kad ji

iki šiol nesuprantanti Kini
jos reikšmės ir nesisten
gianti suartinti Angliją su 
kiniečiais. Rašytojas grū
moja, kad Anglijos inteli
gencija atšalsianti prie Dar
bo Partijos, jeigu ji nepasi
taisysianti.

Wells’as tur-but išsivaiz
duoja, kad darbininkų val
džios uždavinys esąs pir
miausia patenkinti liberali
nės inteligentijos fantazi
jas, tos inteligencijos, kuri 
dar tik keletas metų kaip 
pradėjo remti Darbo Parti
ją. Ar jos nuomonės už 
kiek laiko vėl nepersikeis? 
Pats H. G. Wells karo metu 
buvo karo politikos rėmėjas, 
kuomet MacDonaldas, 
Snowdenas ir kiti Anglijos 
socialistai kovojo prieš ka
rą; o šiandie jisai statosi di
desniu taikos šalininku už 
socialistus.

Rusijos bolševikai dar vis 
neišvalo savo partijos, nors 
tas “valymo” darbas jau tę
siasi apie dvejetas metų.

Iz. Didžiulis.

Politika ir kunigai.
Šalia kitų gal vienas iš opiau

sių šiandien klausimų yra, ar 
gerai yra, kad kunigai tiek ak
tyviai dalyvauja politikoje, kaip 
pas mus Lietuvoje. Jį turėtų 
sau statyti musų dvasine vy
riausybė, vadinamieji Katalikų 
Kongresai, dekanų susirinkimai, 
katalikų spauda ir t.t. Ir kaip 
gaila, kad tiek opus ir tiek jau 
Lietuvoje pribrendęs klausimas 
visai iki šiol nebuvo gvildomas. 
Musų dvasinė vyresnybė, kiek 
mums, žinoma, niekuomet jo ne 
tik negvildė, bet nebuvo nė pa
stačiusi. Jei neklystame, pas
kutiniame Katalikų Kongrese 
kun. Krupavičius griežtai yrh 
pareiškęs: kur katalikai neina į 
politiką, ten bažnyčia žūva. Po 
to jis toliau ir tvirtino: kuni
gas turi dalyvauti politikoje. 
Prof. kun. Reinys tame pačia
me Katalikų Kongrese mažiau 
daugiau štai ką pareiškė: Pas 
mus atsiranda nekviestų popie* 
žiu, kurie imasi drausti dvasiš
kiams dalyvauti politikoje. Ma
tyti, jog ir prof. Reinys yra la
bai didelis kunigų dalyvavimo 
politikoje ša/lininkas. Kiek 
mums žinoma, kunigai\lalyvau- 
jantieji aktualioje politikoje, 
privalo turėti tam tikrą Romos 
Papos jurisdikcijos. Bet tai jau 
prof. Reinio dalykas .

Vienose kunigų rekolekcijose 
jų vedėjas vienuolis, stengėsi į- 
rodyti, kaip nesveika bažnyčiai, 
kada jos kunigai dalyvauja po
litikoje. Tik rekolekcijoms pa
sibaigus, kan. Staugaitis sten
gėsi įtikinti, kad kunigai politi
koje būtinai turį dalyvauti. Iš 
viso, kas iki šiol yra sakyta, aiš
kėja, kiek daug yra pas mus 
kunigų politikavimo šalininkų. 
Tiesa, visi iki šiol nurodyti ku
nigai politikavimo šalininkai pa
tys labai aktyviai politikoje 
dalyvauja.

Labai gaila, kad nesenai pasi
baigęs žemaičių Vyskupijos 
dekanų suvažiavimas, kurs turė
jo laiko liesti dargi tokius 
smulkius klausimus, kaip degti
nės bei konjako dėjimą per 
pietus ant stalo; sutončlės ar 
surdoto nešiojimą, nerado rei
kalo iškelti ir svarstyti tiek 
opaus ir aktualaus klausimo, 
kaip kunigų dalyvavimas politi
koje.

Ir kada kunigų politikavimo 
klausimas nėra keliamas, nėra 
svarstomas, — musų kunigėliai 
ir labai uoliai politikoje daly
vauja.

Rinkimų metu dargi sakykla 
kai kada esti paverčiama politi
ne tribūna, klebonijos tampa uo
liausios politinės literatūros 
platintojos, nuo bačkų kunigė
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Nesenai jie išmetė iš parti
jos garsųjį savo ekonomistą, 
P. Bogdanovą, kuris buvo 
Vyriausios Ekonominės Ta
rybos pirmininkas sovietų 
valdžioje. Matyt, kad “he- 
retikų” pradėjo rastis jau ir 
pačiose bolševikų valdžios 
viršūnėse.

Maskvos diktatoriai nuta
rė išbraukt iš partijos ir An- 
geliką Balabanovą, kuri bu
vo pagarsėjusi Italijos dar
bininkų judėjime, kaipo 
karšta Trečiojo Internacio
nalo šalininkė; po Rusijos 
revoliucijos ji sugrįžo Rusi
jon. “Pravdos’ ’ balandžio 
mėn. 8 d. numeryje Rusijos 
komunistų partijos kontro
lės komisija praneša, jogei 
Balabanova esanti pašali
nama už tai, kad ji vėl su
grįžusi prie ' savo senojo 
“menševikiško” nusistaty
mo ir ėmusi remti “kontr
revoliucinius” Italijos soci
aldemokratus. Dabar ji gy
vena Viennoje ir bendra
darbiauja Italijos laikraš
čiams.

liai labai ne krikčioniškai “gar
bina” artimą — savo partijos 
politinį priešą. Kunigai, daly
vaudami pildomoje valdžioje, 
mielai tarnauja savo broliams 
kunigams, jų valizus besiuntinė- 
dami į svarbesnius Europos 
centrus. Kunigai toje pildomo
je valdžioje būdami, dovanai 
nusavina dvarus ir jų centrus 
iš varžytinių pardavinėja.

Ar toks kunigų dalyvavimas 
politikoje yra Bažnyčiai svei
kas? Mums rodos, kad atsa
kant į pastatytą klausimą dvie
jų nuomonių būti negali. Jau 
šiandie vienur kitur girdime 
paprastus žmonelius kalbant': 
Jei Lietuvoje šiandien bloga, 
tai vien dėl kunigėlių valdymo. 
Klaipėdos klausimo sprendimas, 
kad ir kažin kaip už jį prof. 
Reinys Davį kaltintų, nenu
plaus nuo kunigėlių, krikšč. de
mokratuose susispietusių, tos 
dėmės, kurią jie yra ant savęs 
užsitraukę, musų vyriausybei 
tiek daug Amb. Konferencijai 
nusileidus.

Reakcija prieš kunigų daly
vavimą politikoje jau šiandie 
yra labai žymi. Kuriomis formo
mis ji pasireikš ateityje, galima 
drąsiai spėt iš to, kas atsitiko 
su Prancūzijos dvasiški j a, taip 
pat aktualiai pirmosios revoliu
cijos metu politikoje dalyvavu
sia, kaip kad musų kuriigai šian
dien dalyvauja. Kaip žinome, 
pirmoji Prancūzijos revoliucija 
katalikų Bažnyčios dvasiški ją 
suskaldė į dvi dalis: į Konstitu
cijai prisiekusius ir* neprisieku
sius. Pirmieji savo raštuose ro
do daug erudicijos; jie stengia
si įrodyti nenutraukę ryšius 
su Katalikų Bažnyčia. Priešin
gai, jie gyrėsi ją atsistatę, jos 
pirmykščių formą ^atgaivinę. 
Nežiūrint tokio pasigyrimo, Ro
mos Papa juos atmeta, vysku
pai atstumia, tikintieji aplei
džia. Ir taip savųjų apleisti, 
vadinamieji kunigai konstitu- 
cionalistai, glaudžias prie val
džios, prie parlamento, dedasi į 
politikos klubus, kurių revoliu
cijos metu buvo pridygę Pran
cūzijoje, kaip grybų po lietaus. 
Konstitucionallistai, atitrukę 
nuo Romos, sudaro kaip ir tau
tinę bažnyčią. Nauja kunigų 
karta išauga politikoje, politika 
gyvena ir nuo politikos miršta. 
Kunigai įsivelia politikon dar 
prieš 1789 metus. Kunigai, pa
tekę į Steigiamąjį Seimą (kon- 
stituantą), pradeda skelbti žo
džiu ir raštu naujas idėjas. Įėję 
į Tautos Susirinkimą (L’Assemb 
lee nationale), jie karštai remia 
revoliuciją. Savo dvasiškosios 
vyresnybes ir tikinčiųjų apleis

ti, jie glaudžiasi prie pasaulinės 
vyresnybės sakydami: mes esa
me jūsų padaras, ginkit mus. 
Vyriausybė į jų besikreipian
tiems atsako: tarnaukite musų 
idėjoms ir pasitikėki t mumis. 
Tuo budu konstitucionalai pra
deda naujiems ponams tarnau
ti. Nuo jų, kaipo naujų vy
riausybės tarnautojų, pirmiau
sia yra reikalaujama patriotiz
mo.

Nuo 1793 metų naujieji civi- 
les religijos apaštalai šalia 
Evangelijos skelbia ir konstitu
ciją, o kartu daug dėkingumo 
reiškia savo globėjams, štai kaip 
vienas konstitucionalistas rašo 
vieno miesto galvai:

Tamsta esi mano apvaizda, aš 
puolu į Tavo glėbį. Nurodyk 
man kelią kuriuo turėčiau eiti... 
Tamstos globa, tai mano gyve
nimo laimė”.

Ir taip visiškai patekę į pa
saulinės vyresnybės globų kon- 
stitucionalistai patampa to ai 
kito miesto galvos sekretoriais, 
departamentų susirinkimų na
riais ir t.t. Jie visur skleidžia 
savo šviesą, visur administraci
jai teikia savo pagelbos: buvu
sieji vyskupai ir kunigai pa
tampa valdininkais. Konstitu- 
cionalistai, gavę naujas vietas, 
žymiai pakyla ambicijoje. Jie 
stengiasi patapti ne tik apygar
dų, bet ir departamentų susi
rinkimų nariais arba pirminin
kais. Bet ir tuo jie nesitenkina: 
jie stengias patekti į konstituan-
tą į legislatyvų susirinkimą ir 
konventą.

Toks dvasiškių dalyvavimai) 
aukščiausiose šalies įstatymų 
leidimo įstaigose neišeina jiems 
naudom Būdami tų įstaigų na
riai, konstitucionalistai daly
vauja politikos ir administraci
jos gyvenime. Ypatinga jų mi
sija — tai laisvės ir konstitu
cijos vykinimas liaudyje. Lais
vė tuomet patapo stebuklingu 
žodžiu. Ją visi ir visur karto
ja, kiek įmanydami. Apie ją ra
šo laikraščiai, klykia gatvių 
vaikėzai, rinkimų agitatoriai ir 
t.t.

tiiĮhki •
žodžiu sakhnt, laisvė labai 

dažnai buvo kartojama parla
mente, miestuose ir miesteliuo
se, kaime ir net bažnyčių sa
kyklose. Ii’kurgi ne! Juk lais
vė turėjo sutraukyti senojo gy
venimo ryšius, ji turėjo pradėti 
naują erą — atsipalaidavimo, 
puikybės, švietimo, vilties, do
rovės, pažangos ir laimės erą.

Štai šitame imne, laisvės gar
bei giedamame, kunigų balsas 
nėra paskutinis: jie šventina bei 
laimina laisvės vėliavas, jie gie
da Te Deum, ir visa tai jie da
ro džiūgaudami. Laisvei ne 
vien giedami imnai: ji vaizduo
jama paveikslais, simboliais ir 
t.t. Gal ryškiausias laisvės iš
reiškimas buvo trispalvė žvaigž
dutė (kokarda). Kunigai mie
lai ją sega prie krutinės, net 
korderieraį ir kapucinai neatsi
lieka. Nantės vyskupas Mine? 
procesijoje pasirodo trispalve 
juosta ir didele žvaigžde. tri
spalvė žvaigždė buvo visur ka
binama: net prie praktikos gy
venimui reikalingų bokalų. Ša
lia trispalvės žvaigždutės labai 
madoje tuomet buvo laisvės me
džių sodinimas. Šioji mada 
ypač buvo įsivyravusi 1792 me
tais. Tais metais pasodinta 
apie 60,000 laisvės medžių. Tuo 
budu visai grįžo senovės pa
protys : alyva buvo skiriama Mi
nervai, vynuogė — Bachui, mir- 
0a—Veneųai ir Lauras— Apo
lonui. Pirmas medžių sodinto
jas buvo kunigas Norbert’as de 
Pressac, Saint—gaudens klebo
nas. Labiausiai buvo sodinami 
ąžuolai. Laisvės medžių sodini
mas visuomet būdavo labai iš- 
kįlmingas. Į tokias iškilmes 
paprastai prisirinkdavo daug 
žmonių. Į medžių sodinimo va
tą atėjęs, kunigas su kryžium ir 
vėliavomis giedodavo Veni 
Creator. Paskui laimindavo ir 
švęstu vandeniu ŠlaJtstydaVo 
laisvės medžius. Einant tokiai 
ceremonijai, kareiviai ir žmo
nės klaupdavo ir naują dievybę 
garbindavo. Pašventinimui pa
sibaigus, paprastai prasidėdavo 
revoliucinės demonstracijos, 
šlykštus kupletai, biaurųs šokiai 
ir dainos. Kada neprisiekusius 

kunigus pradėjo traukti teis
man, tai paprastai klausdavo: 
ar jie laisvės medžius yra sodi
nę, ar bent jų sodinime yra da
lyvavę. Jei toks pasodintas 
medis nudžiudavo, ar vėjas jį 
išraudavo, tai paprastai medžių 
sodinimo šalininkai verkdavo, 
gedulą nešiodavo, ar net laido
tuves surenkdavo. Medelį išro
vusiam šposininkui buvo skiria
mos didelės bausmės: kai kuo
met net mirties bausmė. Visa, 
kas tuomet darėsi, skaitant da
bar net juokas ima. Bet revo
liucijos metu juokų nėra.

Antras garbinamas dalykas, 
tai buvo įstatymas (La Loi).

Reikia pasakyti, jog įstaty
mą ne prancūzų revoliucija yra 
sugalvojusi. Net ne revoliucija 
yra įstatymą apįbrėžusi. Ji yra 
formulavę romėnai, senieji 
prancūzų teologai ir juristai. 
Revoliucijos metu įsakymas 
buvo veik ta pat, ką įstatymas. 
O įsakymas buvo ne kas kita, 
kaip bendras arba kolektyvios 
valios išreiškimas.

Tuomet labai madoje buvo 
trys žodžiai: la nation, la loi, 
le roi. Karalius — paskutinėj 
vietoj. Jį pirmą ir nužudė. An
troj vietoj padėtas įstatymas. 
Bet ir jis buvo ^išniekintas. Pir
moj vietoj buvo padėta tauta. 
Kitaip sakant — tautos valia. 
Visi turėjo prisiekti tautai, į- 
statymui ir karaliui.

Tautos susirinkimo (L’As- 
semblee nationale) prestyžas 
buvo labai didelis visur, o ypa
tingai sodžiuje. Kaimiečiui pri
sirišusiam prie savo žemelės, 
tiek išnaudotam, tiek nelygybės 
patyrusiam, ateik ir pasakyk 
apie įstatymus, kurie visam 
blogumui turėjo galą padaryti, 
tai reiškia pas kaimietį ągyti 
didžiausio pasitikėjimo ir prita
rimo. O, be to, įstatymai tiek 
buvo konstitucionalistų garbi
nami, tiek į padanges keliami. 
Soissons’o vyskupas Marolles 
įstatymams pildyti taiko šiuos 
švento rašto žodžius: Si vis ad 
yitam ingredi, servą mandata. 
O atstovas Isnard Legislatyvoj 
viešai pareiškia: įstatymas — 
tai mano Dievas; kitų (Dievų) 
aš visai nepripažįstu.

(Bus daugiau)

Lietuviy Literatūros Drau
gijos padėtis ir uždaviniai

Draugai: Musų draugijos pa
dėtis šiuo laiku eina geryn. Ke
letas naujų kuopų susitverė ir 
senose kuopose padidėjo skait
lius narių. Kad šitas žingsnis 
eitų sparčiau į gerąją pusę, rei
kia, kad draugai griebtųsi dau
giau rūpintis savo organizaci
jos likimu ir jos uždaviniais; 
reikia kur tik yra proga gauti į 
draugiją naujų narių; reikia 
duoti draugijos centrui sumany
mų ir geros naujos iniciatyvos. 
Tik šitokiu darbu bus galima 
draugija pastatyti ant tvirtes
nių pamatų, ir gauti iš* draugi
jos geresnių davinių, negu kad 
buvo iki šiol gaunama. Negali
ma praeit nepastebėjus, kad 
dabartiniam laike mes esame 
pagauti koįkios tai antipatijos 
ir visai mažai turim noro veik
ti dėl organizacijos labo. Ne- 
kurie draugai turbut mano, kad- 
organizacija yra kokia gyva 
esybė ir ji pati turi ir gali vis
ką atlikti: mokestis išrinkti, 
naujus narius gauti ir t.t. Ne 
draugai, šilas savęs viliojimas 
nieko gero negali mums ir or
ganizacijai duoti. Jei mes no
rim (o aš manau, kad norim) 
kad musų LDLD. augtų, tai 
mes turime daugiau padirbėt 
dėl draugijos labo, ir tik tuomet 
galėsim laukti geresnių davinių.

Kaip jau Visiems nariams yra 
žinoma, šiuos metus draugija 
davė labai puikią, gero turinio 
knygą “Iš tamsios praeities į 
šviesią ateitį”, šitai taip puiki 
knyga, beveik visi draugijos 
nariai liko labai patenkinti; 
daugelis narių rašo laiškus gir
dami minėtą knygą ir reiškia 
didelio džiaugsmo ją įgiję. Bet 
prie progos aš priminsiu drau
gam, prašydamas, kad pasi- 
stengtute šitą knygą paskleisti 

'tarp savo miesto žmonių, parda-

Antradienis, Geg. 13, 1924
vi nedarni ją minioms. Pas C-ro 
K-tą minėtų knygų randasi dar 
apie 100 egz. ir kad ji ten ne
stovėtų, tai visos kuopos ir pa
vieniai nariai pasirūpinkit 
parsisiųsdinti po keletą eg
zempliorių, ir pardavinėkit žmo
nėms. C-ro K-tas padarys ata
tinkamas nuolaidas dėl visų par
davinėtojų, taip kad pardavinė
dami šią knygą padarysit daug 
gero draugijai, žmonėms ir pa
tys sau. Kad šita knyga turi 
didelės vertės, tai liudija tai į- 
vykęs faktas, kad Lietuvos kle- 
rikališka Apšvietos Ministerija 
uždraudė šią knyg^, platinti 
tarp mokyklų mokinių. Mat, 
kalbama knyga aiškiai išparodo 
žmogaus išsivystymą evoliuci
jos keliu, iš tamsios praeities 
į šviesią kultūrinę ateitį. Skai
tydamas šią knygą, lengvai su
pranti, kad žmogus yra ne Die
vo padaras, nulipintas iš molio, 
bet gamtos gyvūnas su aukštai 
išlavintu-protu ir kultūra. Už
tat draugai, da kartą prašau šią 
puikią knygą platinti visais ga
limais budais tarp minių. Reika
laudami šios arba kitų musų 
draugijos knygų, kreipkitės pas 
sekretorių d. K. Matulauską, 
515 N. Carrollton Avė., Balti- 
more, Md.

Dr. K. Bielinis savo laiku man 
rašė, o dabar “Kultūros Bend
rovė” paantrina,' kad jie netru
kus rengiasi išleisti kitą labai 
puikią knygą, kuri savo turiniu 
tikrai patenkins visus LDLD. 
narius. Knygos vardas “Socia
linių judėjimų istorija” arba pa
saulio istorija materialistinėj 
šviesoj. Knyga busianti tokio 
pat didumo, gražiai iliustruota 
kaip kad Rubakino, “Iš tamsios 
praeities į šviesią ateitį”. Kaip 
greitai LDLD. C. K. padarys 
atatinkamus susitarimus su 
“Kultūros” Bendrove taip 
greitai duos užsakymą 
dėl atatinkamo skaitliaus 
egz., kad prisiųstų dėl LDLD. 
Bet kad tas visas tvarkingai 
vyktų, tai butų labai pageidau
jama, kad kuopos griebtųsi 
kuo labiau organizuotis, gauti 
naujų narių, užsimokėti mokes
tis už 1924 metus ir kartu stip
rintų visą musų organizaciją.

Tai šitoki maž daug musų 
draugijos padėtis ir jos ateities 
uždaviniai. Reikia darbo, ne
nuolaidus daugelio draugų dar
bo, nes tik tas duos pageidau
jamų davinių.

LDLD. Ižd. Kaz. Liutkus.

Įvairenybes
ALASKA.

Alaska užima 428.000 ket
virtainių mylių ir turi apie 30,- 
000 baltų gyventojų ir tiek pat 
indijon ų.

Gyventojų skaičius kiekvic 
name iš trijų didžiausių miestų 
nepervirši 5,000. Kadangi gy
ventojų skaičius vis mažyn eina 
ir budavojimo medžiaga augštai 
stovi, budavojimas sustojo. Ka
pitalo stoka sulaiko finansavi
mą brangaus turto ir kasyklų 
darbą.

Gyvenimas brangesnis negu 
Suvienytose Valstijose. Kvarco, 
vario ir anglies kasimas ir jurų 
vėželių rinkimas tęsiasi per vi
są metą. Nuo kovo iki spalio 
mėnesio gyventojai žuvauna, 
kerta medžius, budavoja kelius 
ir gelžkelius.

Bedarbės nėr. 50% darbinin
kų tik laikinai dirba ir susideda 
iš įvairių tautų ir ten važiuoja 
iš Suvienytų Valstijų. Pavasarį 
tiek daug darbininkų ir turistų 
privažiuoja, kad nėr užtektinai 
pergabenimo būdų. Per balan
dį ir rugpiutį tie žmonės ke
liauna į šiaurę, o per rugpiutį ir 
spalį — į pietus. Turistų skai
čius vis didyn eina.

[FLIS]

Tik k| atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją, 
t__ _ — - , >

• i
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Pamatymas kardinolo vie
nam kainavo $9,700

Edvard O’Donnell (Pike), sy
kį buvęs Jojiete ir turintis re
putaciją tarpe Čhicagos polici-

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas dar baltas 

ir saugus

apsipirkę namus ar lotus, o kiti reikėtų nieko rašyti, 
jau seni gyventojai. buvo pasižymėjusi dideliaisIkentejo skausmus

Susitverė fondas Rusijos 
politiniams kaliniams 

šelpti
Trys savaites kai Chicagoje 

susitvėrė fondas Rusijos poli
tiniams kaliniams šelpti. Į tą 
fondą įeina Rusų anarcho-sindi- 
kalistai (I. W. W.) ir kitų pro
gresyvių darbininkų organizaci- 
jų-

Rusijos bolševikų valdžios te
roras jau išžudė daug revoliuci
onierių, socialistų ir šiaip pado
rių piliečių darbininkų. Daug 
žmonių yra sugrusta kalėji
muose, ištremta į Salavecko sa
las, į Sibiro provinciją, į Tur
kestaną ir kitur.

Tai rusų darbininkai pradeda 
matyt didelio reikalo šelpti tuos 
žmones nukentėjusius nuo bol
ševikiškos valdžios. Apart orga
nizacijų, prie fondo prisidėjo 
ir pavienių asmenų.

Ateinantį sekmadienį, 7-tą 
vai. vakare, 1080 W. 14 str., 
fondo komitetas ir rėmėjai tu
rės susirinkimą. Kas užjaučia 
Rusijos darbininkų likimui ir 
nori pagelbėt nukentėjusiems 
nuo bolševikų žmonėms, prašo
mi prisidėti prie šios organiza
cijos. — Kabardinas.

Kardinolas Mundelein 
parvažiavo

Jo pasveikinimo ir pasitikimo 
parodoje dalyvavo apie 1,- 
000,000 asmenų.

jos kaipo “kietas asmuo”, alaus 
šinkorius, užmokėjo už pama
tymą kardinolo $9,700. Tokia 
kaina jam buvę didelis surpri- 
zas. Iš to didelio surprizo, sako 
jis atsižadėjęs ir savo paprastos 
fanaberijos ir nuėjęs pas polici
ją pasikalbėti. Policijai jis išpa
sakojo viską, kaip ten atsitikę.

Jis su savo pačia ir 7 metų 
vaiku pasivalgę anksti pietus, 
kad nepasivėlinti. Nuvažiavę 
dar i laiką. Pasilikę savo auto
mobilių kur reikia. ir patys nuė
ję stot į eilę,

Pas jį kišenėje buvę didelis 
pluokštas pinigų, kurie kaip pir
madienį turėję būt sumokėta už 
kokią tai real ėst ate dyla. Išva
žiuojant pati patarusi jam tuos 
pinigus pasilikti namuose, bet 
jis manęs, kad paėmus su savim 
busią kur kas saugiau ir pačios 
patarimo neklausęs. Kaslink ki
šenvagių, jis buvęs pilnai įsitik- 
rinęs, kad tokio kišenvagio, ku
ris galėtų jį apdirbti, Chicago
je nėra.

Pasirodęs gatvėje kardinolas. 
Pike labai geidęs, kad kardino
lą pamatytų netikėjęs pats, ale 
ir jo 7 metų sūnūs, tai paėmęs 
sūnų ir pasisodinęs sau ant 
sprando, o apie pinigus visiškai 
užmiršęs.

“Aš, sako Pike, dėl tokių da
lykų nesiskundžiu, ale ta mano 
bėdna pati tai tikrai blogai jau
tėsi. Jei vagis butų tiek pado
rus, tai prie tokių aplinkybių vi
sai nebūtų pinigų vogęs, arba 
bent dabar nors dalį sugražin
tų.”

Policija, tečiaus nemano, kad 
vagis laikytųsi tokios teorijos, 
kaip sako Pike —* O’Donnell.

“Namų savininkai gali būt drą
sus, juodukų čia nėra ir ne
bus” — saki ponas Gulbinas

Ponas D. Gulbinas, išsirašęs 
už sekretorių Liet. Namų Savi 
mokų Susivienijimo ant Bridge 
porto, rašo Naujiką Redakcijai 
laišką ir nurodinėja, kad Brid- 
geporto kolonijoje juodukų ne- 
s randa. Tuo žvilgsniu lietuviai 
esą saugus i»; jų savastis netu 
rmčios būt p.-id uodamos numa. 
ž.ntoms kainomis; u juodukams 

r/- už jokius pinigus.
Laiško autorius nurodo, kad 

dclei tilpusios Naujienose ži- 
mos apie buv:mu juodukų Brid- 
geporto kolonijoje, namų savi
ninkai buvę labai susiu pinę ir 
jau pradėję fiųintis pardavimu 
savo praperci j.

Namų savininkai susirinkę 
paskyrę komisiją ištirti visą pa
dėtį apie buvimą ar nebuvimą 
juodukų. Buvę kalbėta apie vi
sokius budus, kaip butų galima 
nuo juodukų apsisaugoti ir at
sikratyti.

Komisija aplankiusi kėlės ly
giai vietas, bet juodukų neras
ta. Savo pranešimą išdavę ir na
mų bei biznių savininkai nusi
raminę.

Namų savininkai, kaip vienas 
esą nusitarę, kad juodukams 
neparduotų ii’ neišrendavotų 
namų nė už jokius pinigus. Su 
tokiais savininkais, kurie nepai
sytų tokio nutarimo, sako, kiti 
mokėsią kaip vesti kovą.

Tuo tarpu vadinasi Bridge
portas tebėra baltas ir savasčių 
kainų pastovumu ir augštumu 
visiškai saugus.

Dabar Lietuvių jau daug gy
vena. Į darbą ar iš darbo važiuo 
j ant kitos kalbos negirdės gat- 
vekaryje, kai lietuvišką. Ne juo
kais tad Wester Avė. gatveka- 
ryje tūlas konduktorius pasa- 
žierius pavadino indijonais. Gali 
būt tas konduktorius ir teisybę 
sakė, dėlto kad lietuviai, kuo
met jųjų daug, yra drąsus ir 
kuomet kalba, • tai netik gatve- 
kario sienos, bet ir gatvėkario 
tekiniai skamba. 

« * «
Yra nemažai ir biznierių. Pra

dedant nuo kazimierinio davat- 
kyno, kuris vienas ar du blokai 
nuo parl<o riolcsto, vienoj pusėj 
panelių davatkynaa, kitoje gi 

pusėje Maręuette bulvaro kava
lierių davatkynas. Dabar vėl 
statoma riedidelė Dievo aviny- 
eia. Netrukus bus strošm dien; 
dėl priežasties krapinimo kam
pinio akmenio. Boto, čia yra ne
mažai kriaučių, barberių, drug- 
štorių, geležinių krautuvių ir 
kitokiais bizniais lietuvių.

»
. *
♦

Pastebėtina, kad iki šiol Nau
jienų nebuvo gailimą gauti pirk
ti, tik pastaruoju laiku jau atsi
rado ant Western ir 63 St. kam
po.

* * *
Politikos žvilgsniu nieko šioje 

kolonijoje dar negirdėti, kaip 
tarpe katalikų tautininkų, ko- 
minterno tezių taip ir socialis
tų. O jau rodosi butų užtektinai 
dirvos pradėti ką nors veikti S.

Brighton Park
šimkaitienės laidotuvės.

ASIUNTĖ PAČIAI LAIŠKĄ 
IR DINGO. Keistučio Dramos Sky-

Gieigužės 6 d. čia įvyko Bar
boros šimkaitienės išleistuvės 

į kapines. "
Iš veliones pusės žiūrint at- i 

rodo, kad apie šią moterį ne-j

darbais. Bet kuomet ji iki mir
ties išlaikė savo principus, tai 
negaliu susilaikyti nepranešęs 
visuomenei. ‘Kadangi velionė 
buvo laisvų pažiūrų, tai savo 
vaikus auklėjo laisvais, be jo
kių prietarų. Kai kurie lietu
viai save nuduoda laisvais, bet 
mirgai ateinant šaukiasi fprie 
tėvelio.

3620 S. Iloyne avė. antrą 
valandą po pietų susirinko di
delis būrys žmonių — jos drau
gių, draugų ir pažįstamų su
teikti jai savo paskutinį patar
navimą ir pasakyti jai paskuti
nį sudie.

L. K. Vytauto Benas užgrie
žė ^retinolių inar&us, gatvėje 
vo didele minia žiūrėtojų, dau

guma buvo pasirengę lydėti 
velionę iki jos amžinųjų namų 
-- L. Tautiškų kapinių. Į kapi
nes- išlydėjo 19 automobilių. 
Gėlių guvu daugybė. Prie duo
bės buvo du kalbėtojai (pavar
džių nežinau). Vienas jų vieti
nis, o antras net iš Mihvaukee, 
Wis. Abu kalbėjo rimtai ir pa
mokinančiai.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Z“""1 111,1 \

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

PER METŲ EILES
Mrs. Jahr galutinai pasvei
ko nuo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

Howard Lake, Minnesota. — “Aš 
rašau ir duodu jums žinoti, kad aš iš

varto jau keletą
butelių jūsų gy
duolių j paskuti
nius 3 menesius ir 
suradau, kad jos 
yra labai geros. 
Aš turėjau skaus
mus ir kitus ne
smagumais mote
riškų ligų ir nega
lėjau dirbti jokio 
darbo. Pamačiu
si jūsų apskelbi

ąs nusprendžiau pa- Į'iiiltbjun’s Vege- 
Aš gavau gerus re- 

zultatus nuo jų ir aš dabar galiu dirb
ti savo namų darbą. Aš turėdavau 
daug skausmų, bet po vartojimo gy- 
duolių, aš pasiliuosavau.nuo skausmų, 
nuo kurių, aš kentėjau per keturis 
metus. Aš rekomenduoju Vegetable 
Compaund savo draugams ir manau, 
kad mano laiškas bus jums geras at- 
spaudinimui"
R. R. No. 2, Box 81, 
Minn.

ma laikraščiuose 
bandyti JL^yclia. 1 
table Convpound.

Mrs. Jannie Jahr, 
Hovvard Lake,

a Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sanariubse 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
(Męškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTDL
J

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki t, 
Nedėliomis nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS k»u<iu ----- t>e vaistų, k>®

operacijų

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

Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

S— ----- i. ,/

Sekmadieny Čhicagos katali
kai turėjo nepaprastą ir labai 
retai pasitaikančią iškilmę. Kar
dinolas Mundelein, princas ka
talikų bažnyčios parvažiavo 
Chicagon su nauja, raudona ke
pure ir su palaiminimais nuo 
Papos.

Pasitikti kardinolo ar nors jį 
pamatyti susirinko didelė dau
gybe žmonių. 55-tos gatvės pa
kraščiai buvo nustoję eilių eilė
mis ir kiekvienas stengėsi sto
vėti kuo arčiausia. Apskaitoma, 
kad buvę susirinkę apie 1,000,- 
000 asmenų. Pirmuoju asmeniu 
pabučiavusiu kardinolui šventą
jį žiedą buvo Miesto majoras 
Dever.

Nuo Leavitt ir 55-tos kardi
nolas automobiliu važiavo -į Ho- 
ly Name katedrą, kuri randasi 
ant State ir Superior gatvių.

Katedroje atsibuvo priėmi
mo ceremonijos ir palaiminimai.

šeši žmones sužeisti sekma
dienio ryte susidūrus gatveka- 
riams prie Dearbom ir Lake 
gat. ir sulaikyta transportacija 
valandai laiko. Priežastis —blo
gi svičiai. Sužeistieji visi pa
sveiks, bet kaikurie nukentės

.Chirley E. Robinson, didcilis 
produktyvingumo ekspertas, 
gyvenusis 4343 Oakenv/ald Ave- 
nue, trečiadieny padavė savo 
draugui laišką idant priduotų 
jo jaunai pačiutei ir pats pra
puolė. Laiške nusiskundžiama,* 
kad prarado dideles sumas pini
gų per spekuliavimą Šerais ir 
per apiplėšimus. “Einu į tolimą 
kelionę, sako, melskis už mane.” 
Vakare buvo duota žinia polici
jai, kad ieškotų. Išeidamas, sa
ko pasiėmęs su savim revolverį, 
ko pirmiau nedarydavo.

! “Brolis Tam” pasveikindamas 
paėmė karėlius ir pinigus.

“Kas ten yra?” paklausė 
Hermanu Kroli savo pačios 
išgirdęs bildesį, kai jie parėjo iš 
muvies, sekmadienio vakare.

“Tavo brolis, Tarnas”, atsilie
pė. Už kelių sekundų “brolis 
lamas” prisiartino su revolve
riu ir pareikalavo atiduoti vis
ką, kas brangus. Nukabinęs nuo 
moters karėlius ir paėmęs nuo 
yyro $20 išėjo per užpakalinęs 
duris.

Keturi asmenys neteko gyva
sties sekmadieny nelaimėse su 
automobiliais. Viso nuo sausio

nemažai delei sutrenkimo ir su- 
piaustymo stiklais.

pirmos automobiliais užmušta
196 asmenys. i1

riaus vakarėlis
Gegužio 7 d. McKinley Parko 

svetainėje Keistučio Dramos 
skyrius, užbaigimui šio sezono, 
turėjo draugišką vakarėlį. Va
karėlyje dalyvavo artimi sky
riaus nariai ir draugai. Buvo 
suteikta užkandžių ir minkštų 
gėrimų.

Po užkandžių panelei Brier 
džiutei skambinant pianu, sve
čiai smagiai pasišoko lietuviškų 
šokių. Po to palinkėję savo 
gerbiamai vedėjai, M. Dundulie
nei ir vienas kitam paspaudę 
ranką skirstėsi kožnas sau.

Pasilsėję per vasarą, dra
mos skyriaus lošėjai tikisi vėl 
susirinkti ir darbuotis lietuvių 
meno srity su dar didesniu pa
sišventimu ir energija.

—Dramos Skyriaus Draugas.

Marąuette kolionija
Kaip čia dabar atrodo.

Lietuviai tur būt pasirinko 
gražiausią Chicagoje koloniją, 
tai Marųuette. Čia yra milžini-
škas parkas ir, kaip tik apie tą 
parką daugiausiai lietuviai turi

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU? 

z *** ***

Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Perkam, parduodam ir mainom nuosavybes 
visokios rūšies ir visur

UN1VIRSAL STATE BANK
REAL ESTATE DEPARTMENT

‘ Tel. Boulevard 0700
814 W. 33rd Street, Chicago.

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
maža slojikelį.

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

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. i

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
inkstų, pūslės ir šlapumo H- 
** j

1 o
privatiškų gydymui kambarių

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos *

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką ir T7l~^ope- 
jiška bt-4ą fOrdy- 
mo. Ditklla skai
čius žmoii’į Jo
domu kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6

• vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sererie.^ f j 
subatoje nuo 10 vai. ryt<4 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa uuo 5-to pusi.)

Moters gyvenimas šeimynoje 
yra vienas svarbiausių. Jos pa
reigos yra sunkios. Barbora 
savo pareigas rūpinosi atlikti 
kuogeriausia. Apart to ji kovo
jo kiek galėdama su kapitaliz
mu ir su prietarais. Ir ji išlai
kė iki mirties savo principus.

Barbora buvo pavyzdinga 
šeimininkė. Mylėjo savo vyru 
Kazimierą ir savo vaikučius; 
užtai vyras ir vaikučiai taip 
graudingai verkė, kad kiekvie
nam girdint byrėjo ašaros, 
žmonių atjautimas Kazimiero 
ir jo vaikučių širdies skausmo 
buvo nepaprastas. Tau Kazi
mierai lieka išauklėti kūdikius, 
o Barborai lai būna lengva 
šios svetimos šalies žemelė.

—Dalyvis.

Englewood
Lietuvių daug yra apsigyve

nusių, bet apie jų bendrus dar
bus mažai kas girdėti. Mato
mai nėra kam rašyti nors ir 
butų apie ką.

Čia yra daug pavienių biznie
rių ir tveriasi į didesnes grupes 
nekurie amatninkai. Viena gru
pė yra susiorganizavusi ant 
kopeitatyviškų pam/atų išdirbi 
nėjimui geresnės rųšies nami
nių rakandų; po vardu Globė 
Upholstering Co. 6637 S. Hals- 
ted Str. vedėjais visi yra paty
rę darbininkai savo amate ir 
jie yra daugeliui lietuvių žino
mi. J. Petreikis, F. Balnis, A. 
Shedis Ch. činskis. Jie mano, 
kad galės sukorporuoti trumpoj 
ateityje. —G.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitš po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip Nusidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Pranefiimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j 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.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl IJetuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pn- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Tarybos atsibus 
mėnesinis susirinkimas — Utaminke, 
Gegužio 13 dieną, Raymond Chapel 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Kviečia 
gerb. atstovus nesiveluoti.

— Valdyba.

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
siųstumet tarp bal. 36 d. ir birželio 
30 d. po 50c. posmertinės už mirusio 
drg. J. Petrausko moterį, adresu: 
P. O. Box 16, St. Charles, III.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. Saikų, 
1521 Irving Avė.

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu- 
bo narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 
Apcher Avė.

Turime už garbę pranešti gerb. 
lietuvių visuomenei, kad L. K. šv. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams i” 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje. Tėvai, kurie lei
džiate savo vaikučius į publib 
mokyklas, bet geidžiate, kad jūsų 
vaikučiai, kaipo lietuvių tėvų vai
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
dėl pamokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsirašymo kreipkitės kle
bonijom —Klebonas Linkus.

3509 So. Union Avė., Chicago

PRANEŠIMAI.
“Birute” laikys metinį susirinkimą 

seredoj, geg. 14 d., 1924 m. Raymond 
Chapel svet., ant 31 arti Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visi choristai-ės ir rėmėjai yra 
kviečiami dalyvauti, metiniame susi
rinkime, nes reikės rinkti naują val
dybą ateinančiam sezonui, taipgi bus 
išduoti raportai ir reikės apkalbėti 
daug reikalingų dalykų. Todėl visi 
nariai-es yra neatbūtinai reikalingi, 
ir visi yra prašomi nesiveluoti, laiku 
atvykti, todėl visi atsilankykite.

— Rast. Z. Krasauskas.

Aktorių domei. Visi aktoriai ir ak
to rkos, kurie priklausote prie p. Ur- 
baičio vedamos grupės malonėkite su
sirinkti trečiadieny, geg. 14 d., J 
White Marjc Sųuare, 29 ir Halsted St. 
Pradžia 8 vai., didžiojoje svetainėje.

Ciceros ir apielinkės lietuviams. 
Gegužio 18 d. įvyks dar vienas ir pa
skutinis Justo Kudirkos išleistuvių 
koncertas, Liberty Hali, prasidės 7:80 
vai. vakare.

Tai bus koncertas, kuriame daly
vaus ir kiti garsus Chicagos liet, ar
tistai dainininkai.

Bilietus jau galima gaut pirkt se
kamose vietose Ciceroje:

Jonaičio Aptiekoje, Jankausko ap- 
tiekoje, Liberty Ice Cream Parlor, 
Liberty Restaurant ir Komiteto na
rius. Chicagoj pas Dr. Pošką ir Uni- 
versal State Banke. — Rengėjai.

Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo kuopos susirinkimas įvyks ant
radieny, gegužės 13, 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Se
nus narius būtinai kviečiu atsilan
kyti, nes daug turime apie ką pasi
tarti. Malonėkite atsilankyti visi ir 
atsivesti naujų narių.

M. G. Mauricas, Sekretorius.

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje yra 134 paštos ofisai. Ar 

jus žinote, kad kuomet jus rūkote 
Helmar Turkiškus cigaretus, jus leng
vai suprasite skirtumą tarpe jų ir pa
prastų cigaretų.

Rengiasi
Prisirengimas prie Naujienų 

ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Typkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar- 
<yti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie reikės at
vežti iš Lietuvos.

Susirašiusiu važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
B. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
tą-

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote neatidėlio
jant atsilankykite j Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl paspofto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
sta.

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo lt) ryto iki 2 po pietų.

PASARGA.
tfESlGAKStfMNTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
oaai, apsivedimai, asmenų jieskoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

jeigu kūne apskelbimai pasirodo 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, koi neift- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimam^

Norintieji pasigarsini 1 sekamos dio 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą no vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU savo brolio Kazimie

ro Purano, paeina iš Lietuvos Kau
no rėdybhs, Panevėžio apskr., Ku
piškio pašta, Gindvilių kaimo. Pir
miau gyveno Benton Harbor, Mieh. 
240 Colfox avė. Kas žinote apie jį 
arba jis pats prašau atsišaukti.

John Puranas
77 Nori h Broadvvay, Aurora, III.

TURIU svarbią žinią suteik
ti Frau k Paieda. Malonėkite at
sišaukti šiuo antrašu:

A. Olszewski,
3301 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 6775,

PAJIEŠKAU Laurino Spancernos, 
paeina iš Lietuvos Kauno rėd. ir 
apskričio, Airiogalos parapijos, Ne- 
girvos kaimo, prieš karę dirbo mai- 
nose Scranton, Pa. Jeigu kas jį ži
note, meldžiu parnešti, už ką busiu 
dėkingas, ar patsai atsišaukit. Juozas 
Kazlauskas, 2041 Ruble St., Chica
go, UI-___________________________

ISRENOAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI fialas 3 kam

barių, yra vanduo, kuknia ir vis
kas, kas reikalinga. Išduosiu) vai; 
kinams, merginoms arba vedusiai 
porai. Randas Brighton Parke.

4026 Artesian St.

ICE CREAM statula rendon, gra
ži vieta dėl standų, pardavinėjimui 
Ice Creamo ir minkštų gėrimų ir tt. 
prie Kean Avė., 1 blokas nuo Joliet 
ir Archer Avė., karų sujungiančių 
Lietuvių kapines ir Justice Garden 
pikniko daržą, prieš Forest prezerve. 
M. Lawrol, G18 Garfield Avė. Lincoln 
3690.____________________ _ ______

—JIESKO KAMBARIU "
4-

PAJIEŠKU pavienio ruimo North- 
sidčs apiclinkėj, be valgio. Kas tu
rit tokį ruimą meldžiu pranešti 
laišku į Naujienų (ofisą, pažymė
dami box 487

JIESKO PARTNERIŲ
EXTRA!

DIDŽIAUSI PROGA PA
DARYTI DIDELIUS 

PINIGUS!

Reikalingas vienas arba 
du žmonės su pinigais prisi
dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “hotelio” mieste 
Chicagos. Namas jau nu
pirktas, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis hotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 į me
tus. šio “biznio” negalima 
vienam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai. 
Šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o nežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai čia yra milži
niška proga padaryti krūvą 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningą biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuoj aus 
dasižinoti plačiaus apie virš- 
minėtą propoziciją, ir tas, 
kuris perskaitęs šį praneši
mą pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimą ant visados.

Laimė, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo. 
duris, bet jeigu jos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai prie pat savininko 
po viršminetu adresu:

3241 So. Halsted St.
Antros lubos 

Telephone Boulevard 5066.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na
mų — maliavoti, dekoruoti, kalsįmuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 

.duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

stogų prakiurimas užstaisomas 
h* g i rantuojamas už $4. Automobilių 
krokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tinklj. įstaiga 34 metų senumo. Di
di L/us i a ir geriausia stogų dengimo 
įa.riga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas, 
bailu kaklu, akis raudonos, apati
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis Shepherd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš
kite; bus atlyginta.

Lafayette 0274

REIKIA DARBININKŲ
~ MOTERŲ________

REIKIA —
Moterų, naktinių virėjų, 6 die

nos savaitėje, gera mokestis.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU senivos mote
ries prie namų darbo, turi būti 
nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Valgis, guolis ir atlyginimas.

2158 W. Grand Avė.

Ieikia darbininkų
 __vyrų^_____

REIKALAUJU darbininkų 
ant farmos.

Atsišaukit pas
J. F. RADZIUS, 
668 W. 18th St.

REIKIA patyrusio antra- 
rankia virėjo.

Atsišaukite
PEOPLES RESTAURANT 

1628 W. 47 St.
j, .■» . v .

REIKIA gero ir patyrusio bu- 
cerio, nuolat darbas, gera alga, 
geros darbo valandos.

Atsišaukite
717 Maxwell St.

AUTOMODILIAI
PAIGE Sport Model, kaina 

$850, mainysiu ant loto.
Atsišaukite

A. S. DAPKUS, 
1915 S. Union Avė. K

ANT PARDAVIMO Buick 
Touring Car 6 cilindrų, 7 sėdi
mų, su stikliniais užtraukais, 
Išrodo kaip naujas. Gerai už
laikytas. Parduosiu pigiai, At
sišaukit, 736 W. 35th St.

PARSIDUODA automobilius Je- 
wett 1923 metų, mažai vartotas, eina 
ir atrodo kaip naujas; kas norite tu
rėti gerą karą, tai proga įgyti, jeigu 
nemoka važiuoti, tai aš išmokysiu.

Klauskite
6000 So. State St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th PI. 
Tel. T.ffMVAtte 5877

TURIU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus fix- 
tures. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockwell Str.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė geroj vietoj — pi
giai. Biznis išdirbtas virš 25 m.

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago, III.

EXTRA!!! —
PARD/xVIMUI pento storas 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halšted Str*

PARDAVIMUI namas ir du 
saliunai, vienas turi dar 4 kam
barius gyvenimui, kitas 7 kam
barius. Atsišaukite tuojau.

950 W. 35 Place, Chicago*

PARDAVIMUI
-ĮJ-Į-—U r • "M^*^**^********^****** ’ u “LT !-**•**<>•

PARDAVIMUI grosernė, se
nas išdirbtas biznis. Lietuviškoj 
kolionijoj. Nupirksit pigiai prie
žastis pardavimo svarbi.

3500 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė, nau
ji fikčeriai, turiu parduoti, kam
pinis namas, daromas geras biz
nis. Parduosiu pigiai už pini
gus. 5262 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIS bargenas Chi
cagoj, parsiduoda Icecreaminė, 
kampas prie teatro, puikiai 
įrengtas, geri rakandai, turiu 
parduoti nes turiu 2 bizniu, biz
nieriai nepadarisit klaidos nu
pirkę šito biznio. Kampas West 
North 32nd St. ir So. Halsted 
Street.

ČEVERYKŲ krautuvė parsi
duoda, turi būt parduota pigiai 
dėl priežasties ligos. Gera vieta 
ir geras biznis. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės 2607 W. 47th St.

PARSIDUODA geras Restau- 
rantas, sena vieta išdirbta ge
rai. Priežastį patirsite ant vie
tos.

3245 W. 22 St.

PARSIDUODA barbernes 
zerkolai ir 2 krėslai, labai pigiai.

Atsišaukite
O. MILAŠEVIČIENĖ 

6813 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, lengvas hinčius, Ice 
Cream, nesvaiginami gėrimai, 
cigarai, cigaretai, didelis auto
mobilių biznis, visas biznis cash, 
gražus gyvenimui kambariai, pi
gi renda, 3 metams lysas, par
duosiu krautuvę atskirai arba 
4 lotus, įskaitant dvi cottages 
pigiai už cash, veikite greit.

4430 West 60 St., 
netoli Kenneth

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir bučernė, taipgi na
mas ir lotas, karų linijos. 
Biznis labai geras, 5129 Archer 
Av. kampas Kildare Av. Phone 
Lafayette 0392.

PARDAVIMUI bučernė, labai 
geroje vietoje. Biznis geras. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos.

818 W. 18 St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė ir no- 
tions: Ice Cream. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoji į Califor- 
nią. 4354 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI Restauranas, 
laJjai pigiai.

GEORGE KANTER 
1000 Ma*well St. (Cr. Morgan) 

Tel. Canal 7081

HMMI-ŽEME 
ANT BRIDGEPORTO

2 FLATŲ mūrinis/6—6 kambarių, 
vana, elektra, skiepas, kaina $9000, 
lengvais išmokėjimais.

BIZNIO namas, geroje vietoje, 
mūrinis namas, krautuvė ir 5 kam
bariai, antras augštas 6—3 kamba
riai ,taipgi 6 kambarių murinę cot- 
tage, elektra, vana, neša rendos $125, 
kaina $9500.

3 FLATŲ, mūrinis, 6 kambarių 
kiekvienas, elektra, augštas skie
pas, taipgi 4 kambarių mūrinė cot- 
tage, atneša $125 į mėnesį, kaina 
$12000.

MODERNIŠKAS namas, 5—6 kam
barių, mūrinis, geriausis ant Bridge
porto, kieto medžio grindys ir trimin- 
gai, vana, karštas vanduo dėl abiejų 
flatų, gražus jardas, kaina $12000

Tie namai yra didelis bargenas, 
namų pirkėjai pamatys, kad tai yra 
didelės vertės namai.

Ateikite ir pamatykite juos pii 
miau negu pirksite, ir kol dar jie yra 
neparduoti.

Universal State Bank 
Real Estate Department

Phone Boulevard 0700 
814 W. 33rd St.*

NAMAI-ŽEME
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, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

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

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

PARSIDUODA 3 flatų muro 
namas su storu. Parsiduoda pi
giai. Neša gerą rendą. Savinin
kas ant 1-mo aukšto.

3212 So. Waliace Str.

ŪKĖS, FARMOS.
Tėmykit kam ko reikia, jei nori

te ūkę pirkti ar mainyti ant namo 
ar loto ar biznio. Atsilankykit ypa
tiškai ar rašykit laišką; dabar ge
riausias laikas ukes pirkti. Viską 
galima patirti ir matyti, kad laukai 
užsėti, ši musų lietuvių kolonija 
yra puikiausioj apielinkė ir kas 
metai ji auga didyn. Pirksi ūkę 
už žemiausią kainą ir kokią tik 
norėsi ant išmokėjimo. Aš esu ūky 
patyręs per daug metų ir tenai gy
venu. Aš busiu Chicagoj nuo May 
10 iki 17 po nuin. 2047 W. 23 St.

Antros lubos iš fronto
P. 1). Andrekus

Ar tikrai nori pirkti 
namą?

Jeigu taip, tai pirk šį bargeną: 3 
flatų muro namas po 6 kambarius už 
$11,000.00, ant išmokėjimo.

PROGA BIZNIERIAMS, parsiduo
da gražus kampinis muro namas, Sto
ras ir 3 flatai: gera vieta dėl biznio. 
Kaina $12,000.00 ant išmokėjirr'o.

2 flatai po 4 kambarius ir vienam 
karui garadžius. Kaina $3,500.00, 
ant išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas 
A GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK
BARGENAS 2 flatų namas, 6 ir 7 

kambarių, elektra, gasas, maudynes, 
garadžius, visi įtaisymai sudėti ir 
apmokėti, pusė bloko nuo karų lini
jos ir mokyklos. Kaina $6750, imt-- 
keti $2500 likusius savininkas duos 
morgičių,.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.,
S. W. kampas Kedzie Avė.

AUGŠTOS rųšies 2 flatų mūrinis 
namas, Calft'omia netoli 61 St., 6-6 
dideli kambariai, sun parlorai, stik
liniai miegojimui poršiai, ugnavietė, 
knygoms šėpa r bufetas, beržo t' i 
mingai, įmūrytas plunvbingas, mūri
nis garadžius, garu šildomas, gražus 
aplinkui krūmai. $7,000 pinigais. Del 
smulkmenų telefonuokite

Republic 1932

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinė bungalow, yra visi įren
gimai, netoli karų linijos, bar
genas už cash. Atsišaukite 5036 
S. Kildare Avė. Imkit Archer Ci
cero karus.

BARGĖNAS 30x125 lotas 
prie Rockwell St., netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, kaina 
greitam pardavimui $900. Tele- 
fonuokit savininkui.

Republic 1932

CICERO, 2 flatų mūrinis, 
kaip naujas, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios, 1629 So. 47 
St., bargenas už $12,300, cash 
$5000. Telefonuokite Palisade 
5419.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgiČius siekiančius $200 iki $50C0, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO..
Suitc 1029 — Burnhona Bldg.

160 N La Šalie St

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
-   ■■ i. ■« ..u--------------------------------------------—*

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kašier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 

I Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
95Š W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. ‘50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m\: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J, Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. —- 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 U)we av; 
Fin. rašt. P. Zavec.kis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. IGth st; Knyg- 
vedis Jurgis’ Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendence( Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. .Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Anl. Ribinskis; teisėjas 
Ant. JuŠčius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienj, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avc.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m*.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E<. Kensington 
Avė. Nariai priimama visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus,




