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Naikina Daugherty’ės šni 
pų sistemą

Anglai pasitenkiną Franci 
jos rinkimų rezultatais

Lenky miško koncesija 
Anglams

Iš Amalgamėty siuvėjų 
konvencijos Lietuvos|£žinios.

Europai grįžta sveikas protas, 
sako darbininkų premjeras 
MacDonaldas.

Monarchistų-komunistų trukšma 
vimas Vokiečiuose

Europai grįžta sveikas protos - 
sako premjeras MacDonaldas
Panaikina Daugherty’ės 
valdžios šnipu sistemą

Visi taip vadinami “Dollar-a- 
year” šnipai iššluota iš Tei
singumo Departamento.

VVASHINGTON, D. C., gegu
žės 14. — Buvusio generalio pro 
kuroro Daugherty’ės ir jo pir- 
marankio, žvalgybos skyriaus 
viršininko Williamo J. Burns’o 
sukurta valdžios šnipų sistema, 
kuri nuo karo metų iki šiol vei
kė — visi tie “darbuotojai“ iš 
“šimta-procen’čių patrijotų“, vi
si “už dolerį metams algos“ dir
busieji žvalgybos agentai, dabar 
šluojami laukan iš Teisingumo 
Departamento. . -f

Apie tai pranešė naujasis ge
neralis prokuroras Harlan F. 
Stone, pareikšdamas, kad Tei
singumo Departamentas galįs 
visai apsieiti be šitokių padėjė
jų pagalbos ir kad nuo šio laiko 
“didžiausios pasauly žvalgybos“ 
darbas busiąs padėti 
mento advokatams • 
savo bylas.

Tatai paskelbdamas 
prokuroras Stone pridavė ’tar- 
domajai senato komisijai visą 
“už dolerį metams“ dirbusiųjų 
žvalgybos agentų sąrašą, kurį 
Burns senato reikalaujamas bu
vo atsisakęs išduoti.

Iš sąrašo matyt, koki žmonės 
tie “už dolerį metams algos“ 
dirbę šnipai. Štai keletas jų, dėl 
pavyzdžio: naftos skandale įsi- 
maišusis laikraščio Wąshington 
Post leidėjas McLean; amunici
jos fabrikantas Coleman du 
Pont; “tinplate king“ ir buvęs 
Rock Island geležinkelio pirmi
ninkas Reid; geležinkelių mag
natas Cornelius Vanderbilt; re- 
publikonų partijos nacionalio 
komiteto sekretorius Hills; bu
vęs Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius Tener; Chicagos 
federalis teisėjas Carpenter, 
etc.

departa- 
pri ruošti

generalis

Mouarcbisty ir komunistų 
ekscesai Vokietijoj

Monarchistai apsvaigę dėl savo 
pasisekimų rinkimuose.

BERLINAS, geg. 14. — Del 
savo pasisekimų pastaraisiais 
parlamento rinkimais ir dėl di
delio Poi nearė pralaimėjimo 
Francijoj, Vokietijos reakciniai 
ir monarchistiniai gaivalai pla
nuoja suruošti naujų milžiniš
kų demonstracijų krašte. Lu- 
dondorffo ir Hitlerio fašistų, 
“plieno kiverių” ir kitos organi
zacijos ruošiasi tokių demons
tracijų surengti Berline, Bres- 
lave ir kituose didžiuliuose mie
stuose.
Komunistai, įtūžę, nori visuoti

no streiko.
Saksonijos komunistai, įtūžę 

dėl nepasisekusios jiems batali
jos praeitą sekmadienį Hallėj,

visuotiną

monarchis- 
iki šiol dar

kame daugelis jų buvo nukauta 
ir sužeista, reikalauja, kad dar
bininkai paskelbtų 
streiką.

Nuo sekmadienio 
tų demonstracijų,
tebesitęsia Hallėj ir jo apygar
doj muštynės, trukšmavimai 
tarp monarchistų ir komunistų. 
Tose muštynėse dar du žmonės 
buvo užmušti, ir apiei dešimts 
sužeistų nugabenta ligoninėn.

Ruhro srity streikuojančiųjų 
angliakasių komunistiniai vadai 
agituoja už konfiskavimą kasy
klų bankų depozitų ir graudena 
streikininkus kauti kiekvieną 
streiklaužį ir milicijantą.
Dvi kraštutinybes drasko kraš

tą pusiau.
šituodu judėjimu, besimetan- 

čiu į priešingas kraštutinybes, 
drasko Vokietiją pusiau. Smū
gis, suduotas reakcingiesiems 
nacionalistams Francijoj, tai 
kaip kokia Dievp dovana Vokie
čių reakcininkams, kurių vienas 
lyderis šitaip dėl to pareiškia:

“Prancūzai nuvertė savo pre
mjerą Poinrace’ą dėl to, kad nu-, 
sigando atbudusio Vokiečių na- [ 
cionalizmo. Prancūzai žino, kad | 
iš numirusių prikelta Vokietija 
padarys striuką rokundą su | 
premjeru Poincare’u ir su jo vi
sa politika“.

Siundo skerdynėms. j
Komunistai išleido Ruhre 

proklamaciją, kurioj sakoma: |
“Imkite kirvius, kujus ir mu

škite savo išnaudotojus. Eikite 
į kapitalistų namus ir imkite jų 
turtą. Visi policininkai, kurie Į 
tik eina prieš jus, turi būt kau-1 
jami. Visas maistas turi but| 
konfiskuotas. ir lygiai pasidalin
tas. Kurkite pro^eįtarijato 
ginkluotas šimtines. Streiklau
žiai turi būt kaujami.“

Norėdamas sulaikyti abiejų 
kraštutinių jų judėjimų įsismar- 
kavimą, užsienio reikalų minis- 
teris Stresemannas stengias su
daryti nacionalinį centrą arba 
nuosaikiųjų bloką, kurs, jeigu 
sugebės kontroliuoti parlamen
tą, turėtų priimti Davves’o re
paracijų* planą.

Riaušės Saksonijoj
Kruvinose komunistų su nacio

nalistais muštynėse daug pa
vojingai sužeista.

BERLINAS, geg. 14. — Gau
tomis čia žiniomis Delitzache, 
Saksonijoj, vaidai tarp komuni
stų ir nacionalistų organizacijų 
perėjo vakar į smarkias mušty
nes, kuriose abiejose pusėse 
daugelis žmonių buvo pavojin
gai sužeista. Policija po to paL 
darė daugybę kratų namuose.

[Delitzach yra apie dvidešimt 
penkis kilometrus į rytus nuo 
miesto Halle, kame praeitą sek
madienį įvyko didelės monar- 
chistų demonstracijos ir muš
tynės su komunistais.]

bet dėl to, kad 
ramumas ir 

ima ra- 
į visas

tribunos

LONDONAS, geg. 11.— Mil
žiniškame susirinkime Albe? 
Hali minuose Anglijos minis- 
teris pirmininkas MacDonal
das, neminėdamas nė Francijos 
nė Po i n care, bet aiškiai supran
tamu būdu pareiškė savo pasi
tenkinimą įvykusių praeitą 
sekmadienį parlamento rinki
mų Francijoj pasekmėmis. Jis 
pasakė:

| “Matau, kad santykiai kitė
ja, ir kitėja jie ne dėl to, kad 
vienas antram grūmoja kumš- 
čia panosėj
žmonėms grįžta 
sveikas protas, kurs 
minamu budu veikti 
Europos tautas.“ 

[ MacDonaldas iš
įgraudeno visas valstybes, visas 
Į tautas, supratusias, kad karai 
Įvesti neišsimoka, paliauti vai- 
I dus ir sandaroj kooperuoti vi
so paasulio taikai ir gerovei.

| Visa anglų spauda pareiškia 
įsitikinimo, kad Europos tai
kai šiandie nebėra klinčių, kaip 
tik naujoji Francijos valdžia 
sutiks priimti reparacijų 'eks
pertų planą kaipo pamatą dis
kusijoms.
Darbo partija sveikina francu- 

zus dėl jy laimėjimo.

Anglijos Darbo Partija pa
siuntė telegrafu* pasveikinimą 
laimėjusiam parlamentiniam 
blokui Paryžiuj. Tai yra lyg 
kokia demonstracija užuojau
tos, vienos šalies darbininkų 
valdžios partijos pareiškiamos 
laimėjusioms kovą kitos šalies 
darbininkų ir šiaip radikaliųjų 
pažangiųjų elementų parti
joms.

Visuose politiniuose rateliuo
se ir visoj spaudoj pasireiškia 
geras, linksmas lipas, kadangi 
Po'incąre’ui kritusį paislšajlina 
iš kelio tas piktas slogutis, 
kurs iki šiol visą Europą slė
gė.

L:nkų suteikta Anglų firmai 
Century Trust Ltd. koncesija 
miškų eksploatacijai užima ar
ti 500,000 ha., būtent Bialovie- 
žo miškas 250,000 ha., likusie
ji Pūkšto miškas ir miškai Slo
nimo ir Gardino apskričiuose. 
Pastarieji trys miškai randasi 
išilgai Nemuno. Century Trust 
veiks per International Timber 
Corporation, Ltd., kuri netru
kus bus įsteigta paprastos ak
cinės B-vės pamatais, ir ku
rios įeis Anglo JLatvian Tim
ber and Tradiiig Co. Naujos 
Korporacijos direktorium bus 
Sir James Calder, vienas Lat
viai! Timber Trading Co. di
rektorių. Naujos korporacijos 
kapitalas 1,000,000 sv. sterl. 
Kcrparacija turinti didžiausį 
pasisekimą, nes kapitalo dau
giau pasiūlyta, negu jai reikia.1 
Sutartis padaryta 10 metų kir
timui pradedant nuo š. m. rug
sėjo mėn. ir trims metams su
tvarkymui miškų ir išpardavi
mui jau nukirstų medžių. Kas
met bus kertama 26,500,000 
kubinių pėdų medžio, Lenkų 
vyriausybei prižiūrint kirtimą.

statys iš anksto metinę medžių 
vertę ir korporacija sumokės 
nustatytą Isumą dviem termi
nais, patikrinant sąskaitą me
tų gale. Spėjama, kad per 10 
metų Lenkijos vyriausybe gaus 
arti 2,500,000—3,000,OOO svarų 
sterlingų. Korporacija perima 
savo žinion 4 piuvyklas ir 140 
anglų mylių siaurųjų geležin
kelių su riedamąja medžiaga, 
už kurią mokės vyriausybei 
tam tikrą metinę nuomą. Kon
cesijos sąlygos reikalauja, kad 
didžiuma darbininkų butų len
kai ir, be to, vyriausybė turės 
pirmenybės pirkti tam tikrą 
nuošimtį medžio rinkos kaino
mis. [Eltai.

Illinois angliakasiu 
konvencija

Prezidento vetuotas pensi 
jy bilius žlugo senate

Ragina angliakasių organizaci
ją pasitraukti iš Illinois Dar
bo Federacijos.

Ginčai dėl New Yorko lokalo de
legatų ; sumanymai 
nedarbo; daugybė 
zoliucijų.

reikalu 
kitokių re-

, geg. 
siuvėjų 

Wor- 
konvencijos

tris valan-
171 balsu 

tie- 
po-

WASHINGTON, D. C., geg. 
14. — Kongreso pirmiau priim
tas taip vadinamas Bursum bi
lius, kuriuo buvo padidinamos 
senesniųjų karų veteranams, jų 
našlėms ir jų vaikams pensijos, 
bet kurį prezidentas Coolidge 

[atmetė, kongresas bandė išnau- 
jo pervaryti ir padaryti įstaty
mu virš prezidento veto, bet ne
pavyko: vieno balso didžiuma 
bilius liko vakar senate numa
rintas.
Prezidentas vetuosiąs ir karei

vių bonų bilių.
Gautomis iš Baltųjų namų ži

niomis prezidentas Coolidge 
ruošiąsis vetuoti (atmesti) taip
jau ir abiejų kongreso rūmų 
priimtą kareivių bonų bilių.
Imigracijos bilių veikiausią pa

tvirtins. a

PEORIA, III., geg. 14. —Lai- 
komoj čia angliakasių organiza
cijos United Mine Workers of 
Illinois konvencijoj įnešta rezo
liucija, reikalaujanti, kad orga
nizacija pasitrauktų iš Illinois 
Darbo Federacijos, kadangi sa
ko rezoliucijos sumanytojai, 
“mažiausia bent du federacijos 
vice-pretaidentai, kurie imą al
gas iš unijos, dirbo kaipo poli
tiniai organizuotojai valstijos 
viršininkų naudai Springfielde.” 

Del šitokio rezoliucijos kon- 
vencijon atvyko Illinois Darbe 
Federacijos prezidentas 
VValker ir sekretorius 
Olander, kurie stengsis 
ninkus nuraminti.

PHILADELPHIA, Pa 
14. — Amalgamėtų 
(Amalgamated Clothing 
kers of America) 
paskirtoji komisija mandatams
peržiūrėti vakar savo darbą pa
baigė. Išskyrus ginčą dėl Ne\v- 
Yorko lokalės unijos No. 2 de
legatų, šiaip svarbesnių nesusi
pratimų nebuvo. Del kalbamos 
New Yorko lokalės unijos dele
gatų ginčytasi per 
das, ligi pagalios
prieš 89 buvo pripažinta jie 
sotais, reguliariame lokalo 
sėdy išrinktais delegatais.

Daugybė rezoliucijų. 
‘ ♦

Tarp daugelio rezoliucijų 
vo taipjau sumanymų reikalu 
įsteigimo fondo nuo nedarbo ap
sidrausti, sulyg Chicagos pavy
zdžiu. Tokie sumanymai buvo 
paduodami beveik iš kiekvienos 
didesnės amalgamėtų kolonijos.

Keletas rezoliucijų paduota 
su reikalavimais, kad butų pra
dėta platus agitacijos darbas; 
taipjau rezoliucijų raginančių 
agituoti už paliuosavimą įvai
rios rųšies karo laiko kalinių; 
dar rezoliucija reikalaujanti 
įkurti amalgamėtų nariams sti
pendijas Darbininkų Kolegijoj 
Brookwoode; įnešta rezoliucija 
pašalpos ligoje reikalu. Pagalios 
buvo rezoliucija klausimu daly
vavimo farmėrių-lėberių suva
žiavime St. Paule, birželio mė
nesį.

Visi tie įnešimai pasiųsta ata
tinkamoms komisijoms.

Del suvažiavimo Clevelande.
Arthur Holder, sekretorius 

Konferencijos Politinei Akcijai 
kuri šaukia progresyviųjų dar
bininkų organizacijų suvažiavi
mą Clevelande liepos 4 dieną 
savo kalboj prašė konvencijos, 
kad Amalgamėtų organizacija 
pinigais ir darbu paremtų reika
lą sujungti daiktan pažangiuo
sius darbininkų elementus poli
tinei akcijai.

Šiandie suvažiavimas 
mas New Yorke, į kurį 
visi delegatai išvažiavo, 
tečiau vėl visi grįš ir tęs 
posėdžius toliau.

bu-

laiko- 
beveik 
Naktį 

savo

50 žmonių žuvo dėl 
žemės drebėjimo

John 
Victoi 

maišti-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, geg. 14. — Pranešama, 
kad Erzerumo srity, Mažosios 
Azijos rytuose, į pietus nuo 
Kaukazo, įvykęs baisus žemės 
drebėjimas. Keletas kaimų su
griauta ir apie penkiasdešimt 
žmonių netekę gyvasties.

Ką prezidentas darys su imi
gracijos suvaržymo bilium, kol 
kas nežinoma. Tam įstatymui 
jis yra priešingai nusistatę.- 
ypač tai jo daliai, kuri palieč’a 
japonus. Pripažindamas teeinu 
reikalą iki tam tikro laipsnio 
imigraciją apriboti, :r suprasda
mas, kad naujo biUiaus kongre
sas prieš savo išsiskirstymą bir
želio mėn. nebesuspės pateikti, 
jis veikiausia kad ir prieš savo 
norą tą bilių pasirašys.

PREZI
DENTAS, MIRĘS.

SANGHAI, Kinai, geg. 13.— 
Gauta iš Hongkongo žinia pra
neša, kad Pietų Kinų valdžios 
prezidentas Sun Yat-Sen mi
ręs smegenų uždegimu. Žinia 
tečiaus dar nepatvirtinta.

SUN YAT-SEN, KINŲ
Francija skolina Japonams 

$5,000,000

PINIGŲ KURSAS

TOKIO, Japonija, geg. 14. — 
Francuzų sindikato atstovas 
maj. Taiplet skelbia, kad Frau- 
cija duodanti Tokio miestui 10 
milijonų jenų (5 milijonus do
lerių) paskolos įsteigimui pože
minio geležinkelio sistemos.

27 SUŽEISTI SUSIMUŠUS 
BUŠUI SU TRAMVAJŲ.

MILWAUKEE, Wis., geg. 14. 
— Gatvių susikryžiavime susi
mušė vakar vakarą tramvajus 
su busu. Sužeista dvidešimt 
septyni pasažieriai, kai kurie jų 
pavojingai. Trys moterys ypa-

Vakar, gegužio 14 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Belgijos , 100 frankų ........... $5.02
Danijos, <100 kronų ............... $17.00
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Francijos, 100 frankų ........... $5.87
Lietuvos, 100 litų ................. $1Q.OO
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.82
Olandijos, 100 florinų ....... $37.35 .. . ... v . .

Suomijos, 100 markių ........... $2.54^ln^ai sunkiai sužeistos.

“PASISKOLINO“.
Š. m. balandžio 16 d. Šim

kaičių (Raseinių ’aps.) girinin
ką B., dienos metu, aplankė 
plėšikai. Girininko tuo metu 
nebuvo namie, o jo šeimyna, 
kuri valgė pietus, nė nepajuto, 
kaip vienas plėšikų įėjo pro 
vienas duris, o kitas — pro ki
tas. Juodu buvo apsiginklavę 
nuo galvos iki kojų. Visus su
varę kaniaron pradėjo savo 
darbą. Vienas dabojo, o kitas 
plėšė. Kadangi raktai buvo pas 
girininką, tai plėšikai suskal
dė spintų duris, stalų stalčius 
ir t. t. Ginklus, medžioklės šau
tuvus, išsinešę kieman, sudau
žė, o rankinę granatą, brau
ningus ir kitus brangesnius 
daiktus (žiedus) išnešė. Iš val
džios kasos pasiėmė 8 tūkstan
čius litų. Jie sako:

-Mes dabar tik pasiskoli
name iš valdžios — vėliau grą
žinsime.. .

Išeidami parašė raštelį (vek
selį), kad girininko nekaltin
tu.

Plėšikai buvę Makus ir Gau- 
dinskas. Prieš savaitę jie, die
nos metu, apiplėšę prie Ne
makščių dvarelį. [L-va]. ,

VILNIUI ATVADUOTI 
RINKLIAVA.

Kaunas. — šaulių Sąjunga 
organizuoja Kaune ir visoje 
(Lietuvoje rinkliavą Vilniui at
vaduoti. Rinkliava tęsis visą 
menesį nuo balandžio 25 iki 
gegužės 25 dienos. Pinigai bus 
renkami visose valdžios įstai
gose, bankuose, krautuvėse ir 
privačiuose namuose.

LIETUVOS ŪKININKŲ EKS
KURSIJA DANIJON.

Šiauliai. — Lietuvos Žemės 
Ūkio Koperatyvų Sąjunga ren
gia ūkininkų ekskursiją Dani
jon. Visas organizacinis dar
bas surengimui tos ekskursi
jos pavestas Žemes l’kio Ko
peratyvų Sąjungai “Gaminto
jas,“ Šiauliuose. Galutinas eks
kursijos išvažiavimo laikas dar 
nenumatytas, bet manoma jį 
paskirti birželio mėnesyje. Pa
baigus priešorgjanizacinį dar
bą bus paskelbtas galutinai 
nustatytas ekskursijos laikas, 
jos maršrutas ir būtinosios iš
laidos.

Skaičius dalyvių apribotas: 
dvi grupės po 20 žmonių.

Iš PANEVĖŽIO APIELINKĖS.
Naktį balandžio 17 d. Gind- 

vilių kaime, Kupiškio valse, su
degė Prano Vaitekūno kūtės. 
Žuvo gyvuliai. (Nuostolių 8237 
lit.

Balandžio 12 d. prie Plukių 
kaimo, Panevėžy, rastas Nevė
žy negyvas tik gimęs kūdikis.

Balandžio 16 d. 4 kilometrai 
nuo Panevėžio, į Labos pusę, 
ant gelžkelio rastas negyvas 

žmogus su nupiauta galva. Gal
va gulėjo tarp bėgių 40 žings
nių nuo lavono. Dokumentų 
prie negyvėlio jokių nerasta. 
Iš drabužių galima spręsti, kad 
tai amerikonas. Rankos nenu
dirbtos — matyti ne juodo 
darbo žmogus.

Balandžio 21 d. antrąją Vely
kų dieną užsidegė Panevėžio 
kino “Spindulys.“ Gaisrą pa
vyko greitai likviduoti — ap
degė truputį filmą. [P. B.]

Iš okupuotos Lietuvos
SUKONFISKAVO.

Vilniaus “Lietuvos Rytai“ 
praneša, kad “Nowiny Wie- 

’ezorne“ Nr. 3, plačiau papasa
kojęs ap:ę politinės policijos 
vyresniųjų santykius su įvai
riausiais asmenimis, krito au
ka. Numeris tapo sukonfiskuo- 
tas. Taip vilniečiai ir nebeat- 
sižinos apie p. Florko’s žygius. 
Po poros valandų dienraštis 
išleido kitą numerio leidimą 
be atatinkamo straipsnio. Ko
misaras Florko esąs įtartas 
šnipinėjimu svetimų valstybių 
naudai *ir esąs atstatytas nuo 
pareigų ėjimo.

TAIPGI SUKONFISKAVO
Pasak “Lietuvos Rytų“ “Ko

los Biclarusa“ paskutinis nu
meris vėl sukonfiskuotas. To
kiu budu jau trečias iš eilės nu
meris per vieną savaitę konfis
kuojamas.

Chicago ir apielinkė. — Šian
die veikiausia bus nepastovus 
oras. Taipjau šaltoka. Viduti
nis, didžiumoj šiaurvakaris vė
jas.

Saulė teka 5:29^ leidžiasi 
8:03.

Devynius syk 
greičiau.

Kada iš Amerikos Lietuvon pinigai eis devinis 
syk greičiau kaip dabar, tai Lietuvoj bus dau
giau pinigų, nors mes ir nedaugiau jų siųstume 
negu dabar. Pagreitinus devynis syk pinigų 
siuntimų, į metus laiko Lietuvoj pasidarys visai 
uždyką nemažiau kaip $2,500,000 litų prieaug- 
liaus.
O tas jau už kelių dienų pradės įeiti į gyvenimą. 
Naujienų nauja telegrafinė systema baigiama 
užvesti ir jau už kelių dienų prasidės jos veiki-

I

mas. Su šitos systemos pagelba pinigus Lietu
von siusime daug pigiau Itaip dabar ir devynis 
syk greičiau kaip dabar. Reikale galima bus 
pinigai išmokėti ir 25 syk greičiaus kaip dabar. 
Vietoj 25-kių ar 30-ties dienų pinigai bus išmo
kami Lietuvoje į 3 ar 4 dienas, o reikale Ir į vie
ną dieną.

NAUJIENOS.
................................................................................................................................ . ......................... . 1 '
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

NETEISINGUMAS MOKES
NIUOSE.

I ingi asi
Prisirengimas prie Naujienų

Valstybei įvedus savo valui- ekgkursįjos eįna visu smarku- 
tų, finansinis stovis liko pati- Ekskursijos, palydovas A. 
kimesnis ir dabar daugiau yra Rypkevičia ir visas Naujienų 
garantijos, jog liaudis nebus ofisas dirba sušilę> kad sutv-arl 
vėl pastumta bankrutan. 1 ik kyti dokumentus išvažiuojan- 
nelaime, kad tie, kurie turėjo kaip ir tų, kurie reikės at- 
po keliasdešimt tūkstančių Į vežti iš Lietuvos.

auksinų, išmainydami vos te
gavo keliolika litų ir tuo bū
du likos lygus su tais betur-|y^ ®u 
čiais, kurie auksino prie 
šios” neturėjo.
mažai gaudami 
nemainė
jog vokiečių valiuta 
Nesulaukus to, dabar žadama 
sienas išlipinti markėmis, bet 
ne mainyti. Pasirodo, kad ke
letas metų taupymo nuėjo nie
kais ir žmonės liko labai nu
skriausti.
. Laimė tiems, kas nenorėjo 
pripažint nepriklausomybės, ne
mokėjo mokesčių už 1919, 
1920, 1921 metus, nepylė rek
vizicijų ir tt. Aš kalbu apie 
tuos, kurie galėdami, tyčia to 
nedarė (tuos, kurie negalėjo, 
aš esu sali Kinkas visai paliuo-.

Susirašiusių važiuoti Lietu- 
i yra virš 

j “du-|^^ žmonių.iš Chicagos. Taipgi 
Bet** daugelis pbiug užsakymų ateina ir iš toli- 
už auksinus mesn^ miestų. Taip kad susi- 

f "i ų" i ' li'tus. tikėdamiesi! dary® burys Iietuvil-' iš aPie 200 
pakils. |žm°niV-

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandų 
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. kompanijų, kuris nuveža į 
New Yorkų už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
j viešbutj, kur per diena pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Su v. Valstijų lai
vų Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeanų.

Jau tik kelios dienos laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vieta 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 viza be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo-

visus užvilktus mo- 
gali sumokėti litais, 
175 auksinus už litų.

naudinga kaltinin- 
Ministerių Kabinetas

Dabar 
kesnius 
skaitant 
Tas labai 
kams.*
buvo nutaręs išieškoti užvilk
tuosius mokesnius štai kaip: 
Jei reikėjo 1919 metais sumo
kėti 50 auksinų, tau dabar rei
kalautų 25 litus (pusiau ma
žiau litais); sekantiems me
tams, penkius syk mažiau li
tais, o 1921 jau dvidešimt sy
kių. Bet to neprisilaikyta.

Tokiu 
Maskvos

bndu, Varšuvos ir 
šalininkams tas vis- 
naudon ir sirmąžino 

skolas valstybei. Dabar jie tri- 
džiaugsmo ir ty- 
kurie pildė savo

S. L FABIONAS CO.

1922, 1928 ir 1924 metus.
Į toliihesnius miestelius ap

likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisįunčiame pa
štą.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU? 

Kaina 80 centai 
PARSIDUODA VISOSE ĄPTIĘ^OSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdarus nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakarų. Nedaliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

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

ANT NAUDOS. t

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS 
ADVOKATAS

1 Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boelevard 131U

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrui ketvertą. 

NediliomU nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS •

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephona* Canal 2552

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba Višakiui Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis iilygdmis.

K.

K. Požėla bus Detroite
Gegužės 16 ir 17 d.

Detroito lietuviai pasikvietė pas$save lietuvių numylėtų čampioną 
POŽĖLA, idant jis ten duotų pipirų vietinięms lenkų čampionams.

K. Požėla taipgi parodys stebėtinų naujų atletikos numerių.

Aviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimoktjimo.

Pirmutini Lietuviui Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

- SUDIEV LIK PASIMATIMO
Taria Daktaras Shinglman visiems pažystamiems ir 
pacientams važiuodamas šįmet Europon atostogon. 
Savo vietoje palieka du gerai žinomu daktaru: Dak
tarą Dovydą Berens kalbantį lietuviškai ir Dr. J. 
Kaplaną, kurie apsiėmė aprūpinti pacientus iki Dr- 
Shinglman sugrįžimo, t. y. iki Rugsėjo 15. Ofisas 
randasi po numeriu 4930 W. 12th St., Cicero, III.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
' Provos Lietuvoje .

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

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

S. W.'B ANĖS, Advokatas
Vai. t 9 A. M. iki 5 P. M- 

Room 909 Chicago Trust Building 
7i WestxMonroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 8203 So. Halsted SI. 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
—' —■ ■ , z

J. P. WAITCHES
LAWYER LietuTyg Advokatu 

Dienomii Room 514-516 
127 N. Dearbom SL 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.i Pullman 6877.

Ristynės įvyks

Lietuviu Salėje,
Kampas Dix ir 25-tos gatves

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

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921,

A3

Iš Lietuvos Konsulato

7
*

r

z

keistas dalykas, 
rekvizuotus 1919 
metais užmoka- 
kaina pažymėta

kAip jusv akys?
Je\ akių silpnumas ar galvos skaudė 
jimas apsireiškia, kreipkitės i paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip t 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3353 So. Halsted St., Chicago, 1!’ 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki £>
Nedėliomns nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

CLMN

s

=s

Pėtnyčioj, gegužės 16 dMr 
Subatoj, gegužės 17 <L1 

Pradžia 8 vai. vak. abi dienas.

z
na rankas iš 
čiojasi iš tų, 
pareigas.

Dar vienas 
Už daiktus 
m. arba 1920 
ma dabar ir
markėmis. Bet juk kelione pa
siimti juos iš iždinės neapsi
mokėtų! O kur sugaištas lai
kas? Tai tik juokai. Ir ar ne 
skriauda kai už karvę vertės 
150 litų, gauni tik 3 litus? Iš
tiktųjų kuomet katinas juo
kias, tai vargo pelei mirtis.

—A. Gedanuvas.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goj paieško šių asmenų Ameri
koj:

Jono, Juozo ir Adomo Sa
vickiu, gyvenusių Chicagoje, 

ieško brolis Mateušas Savic- 
kius iš Rygos, Latvijoj.

Juozo Narkevičiaus, gyvenu
sio Mihvaukce, Wis., paeiną iš 
Lietuvos iš Ginkunų k., Šiau
lių apsk., šeimynos 
Narkevičiaus; ieško
Narkevičius, Krekenavos Jm., 
Panevėžio apskr.

Kas žino apie čia ieškomus 
asmenis maloniai prašomi pra
nešti Lietuvos Konsulatui, 608 
So. Dearborn st., Chicago, III.

Detroito lietuviai, visi ateikite pam-atyti stebėtinų K. Požėlos ristynių.
Kviečia KOMITETAS’.

11 ■■■■ B ■ ■■■R HiKIHHMHHOliB RIS ■■■■■■■■ ■■■■!*■■■■ 

..................... .................................. .. ............................................ ......... ...... ..... ■■■ -fr ■ .

BRIGHTON PARK! į
PAMATYKITE MUSŲ NAMUS

Dabar statomus
Ant Rockwell, 41st ir Montgomery

6 ir 6 kamb., bungalovv stogai, aukšti beismentai, Hot VVater Heat, $16,000 Cash.
4 ir-4 kamb. Gable stogai, aukšti beisementai, Stove Heat, $11,00 cash.
Lengvai gausite bankuose paskolą. Kiti moka po tiek už senus namus. Statome namus 

Plano. Ateikite pasitarti.
ir sulig jūsų

H. KOPLEWSKI 
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER 

3992 Archer Avė.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

—

T.l. Dtarbom 8057

R. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiiityji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
t 77 W. Washington *SL.

Cor. Waihington & Clark

Narni Tel.i Hyda Park 8395

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir j| galio ji rr>i* 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonai Canal 1667.

Karolio
Aleksas

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JUSĮJ PLUMBINGO IR 
NAMU APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

M. Levy & Company
’ ' ’■ ■ • J y J* /

Kalendorius!
A. B. STASULANI

ADVOKATAS 
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

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

i i '

M. LEVY COMPANY
->•. M V" «» M

Telefonas Calumet 0645-1692Kampas State ir 22nd St.
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai -
Atsineškite su. savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

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

So. Boston, Mass.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2* So. La Šalie St/Roem 589
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., CUeage.
Tel. Yardi 4681

J. BUCERZAN ]
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 DeodoT Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

h

”, tas gaus

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
OI s ei i o kainomis visieniH.

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

PEOPLES. PLUMBING AND
' HEATING S'UPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and
461 N Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago. III.
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KORESPONDENCIJOS
šiokios ar kitokios ligos 
pasitarti su gydytoju, arba pa
kviesti jį pas save į namus.

Gydytojas čapas, išbuvo čia 
klebonijoje apie porą savaičių

Kenosha, Wis.
Vakariene “Dailės Chorui”

Gegužės 18 d. Dailės chorui 
rengiama vakarienė, su užkan
džiais ir programų, taip jog 
galima bus pilnai pasilinksmin

kienė pašoko ir suriko: “negail
ima aiškinti; užimtų perdaug 
j laiko”. Kuomet pirminin/kąs, 
; paklausė, kas priešingas rezo
liucijai tepakelia rankas. Aš ir 
vėl pasipriešinau, reikalauda
mas paadškinti. Iš komunistu •/ 
davatkų pasigirdo balsas: “šni
pas”. Bet nejaugi, jus, komu-

ti. Visą vakarėlį rengia cho- nistai, manot, jog tas, kuris 
ristams SLA. 212 kp. Choris- priešingas jus neapgalvotiems 
tams įėjimas bus veltui, o pa- darbams yra šnipas? Pažiurę- 
šaliniai norintieji dalyvauti, kit geriau į save.

ir jau manė apsigyventi. Lietu
viai pradėjo prašyti, kad jis pa
siliktų. Jis pasirodė neišdidi!, 
inteligentišku, mandagiu ir nie
kad neatsisakydavo užeiti pas 
ligonį į namus. Už tai gydyto
jui teko susipažinti su viena ir 
antra srove, taigi ir su kunigė
lio nekenčiamais žmonėmis. 
Gydytojui, kaip pasirodė iš pa
sikalbėjimo su juom, visi žmo
nės yra lygus, nežiūrint į jo- 
kiuš skirtumus pažiūrose.

neskaityti. Vienok negalėjo į- 
rodyti, kad katalikų bažnyčios 
dogmos nesusidarė laipsniškai. 
Delei visų šių kivirčų ir dėl ne
šimo vienybes lietuvių tarpe 
D-ras čapas apleido musų kolo
niją.

turės mokėti po $1. Tikietiu ne- Antru a Juke].g k 
bus pardavinėjam, bet reikės koki ten Farmer.Labor 
šauti pas choristus arba choris- partijos konferencijų. bet irgi 

neapsėjo neužkliudžius “Naujie
nų”. Užklausus man ar jis ga
lės įrodyti, kad “Naujienos” ir 
jų redaktorius Grigaitis trukdė 
protesto mitingus prieš John
sono bilių, Jukelis atsakė, kad 
taip. Ir bandė įrodyti “faktais”, 
bet nieko neišėjo. Aš turėjau 
su savim “Naujienų” 44 N., kur 
Adv. Kl. Jurgelionis rašė apie 
ateivybės varžymą. Ketvirtam 
puslapy buvo tuo reikalu rezo
liucija paduota. Gavęs balsą, ii 
pasinaudodams jtuom, aš įro-

• džiau, kad Jukelis meluoja apie 
“Naujienas”, Grigaitį ir ki
tus. Tas komunistų kalbėtojas 
paraudo, pabalio ir nieko nebesa
kė. ♦ 1

Geg. 4 d. SLA. 212 kp. lai
kytame susirinkime ypatingo 
nieko nenutarta. Dovaną $4. 
laimėjo drg. Jonas Kanišauskas.

Tą pačią dieną, 3:30 vai. po 
piet, “Lietuvos Balso” draugys
tė turėjo “Basket balių”. Pub
likos nebuvo daug, bet, tikimės 
pelno liks. Tuo pačiu laiku bu
vo taipgi parengimas ir bažny
tinėj svetainėj, kurį įtaisė Šv. 
Onos draugija.

—Kaz. Braževičius.

Pagyvenęs čia porą savaičių 
D-ras Čapas pastebėjo, kaip vie
tos lietuviai yra kunigo su- 
piudyti vieni prieš kitus. Kuni
gas nekartą skundė jam nepa
tinkamus lietuvius. Vieną kar
tą D-rak čapas apsilankęs pas 
lietuvį B. M., kurs buvo gavęs 
nuo kaimyno “Keleivį”. Besi
kalbėdamas su gydytoju, jis 
parodė jam vieną “Keleivio” 
straipsnelį, kuriam paduota ži- 

‘‘ Į nios apie tai, kada buvo įvesta 
išpažintis, kunigų celibatas ir 
1.1. Gydytojas tą straipsnelį 

[parodęs kunigui, paminint, kaip 
parapijonai mėgsta skaityt “Ke
leivį”.

Sekmadienį kunigėlis pradėjo 
tą laikraštį “garbinti” ir prašė

Antradieny, balandžio 28 d. 
Armour’o darbavietėj lietuviai 
darbininkai, kaip paprastai, pie
tų laike susiėję j burius pa- 
juokauna tarp savęs. Pagalios 
buvo priminta, kaip kunigėlis 
bažnyčioj garbino “Keleivį”, ži
noma, darbininkai vieni vienaip 
kiti kitaip' rišo klausimą. Tik 
vienas katalikiškas generolas 
smarkiai puolė, grasindamas pa
naudoti fizinę jėgą. Kuomet lu
ti darbininkai ėmė juoktis, tas 
fanatikas pradėjo drebėti kaip 
apušės lapas ir pasislėpė iš bū
rio.—Parapi jonas.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Vienas klanas
pertikHns 
JUMIS!

Labai lengva surasti, kad 
Puritan yra RIEBIAUSIS, 
TVIRČIAUSIS malt extract. 
Tik pabandykit jį.

Dviejų rųšių -— Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
ginldymą, 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 G iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 8188
Jf. Woilkew<rii 

BANIS
AKU8ERKA

Turiu patrina* 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienanrt 
atsitikime. Teikir 
ypatišką prižiūrė
jimų. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8113 South 
Halsted St.

Detroit, Mich.
Drapiežnas dzūkas” ir Pasaulio Lietuviai komunistai buvo su- 

Lietuvių čiampionas Karolis 1 rengę pirmoj . gegužės prakal- 
Požela Detroite! bas. Kalbėjo’keletas fanatikų,bas. Kalbėjo keletas fanatikų 

bet nieko naujo nepasakė.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Va*. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

PuriTan 
maltam

■.............................................. i ........ .......
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptometrUt 
TeL Boul«Yąr4 MSI 
4fl it S. Aahlan4 Avė 
Kampu 47-toa gat. 

jl-roe lubaba 
ų--------------------------------------------------—>

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Oy- 
duolėe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
"aniv reguliatorius. Vienas doleris at
neš- mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 VVallace St., 

Chicago, U. S.’ A.

HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
▼yru, moterų ir vaikų pagal naur- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. I

Telefonai i

Po-
paukštis tas

Draugiška vakarienė

Gegužės 3 d. Apšvietos Kliu- 
bas turėjo surengęs draugišką 
grybų vakarienę, žmonių buvo 
su virš 50, kurie linksmai pra
leido laiką. Reikia pasakyti, 
jog kliubas dar nesenai susitvė
rė. Bet viskas eina kuogeriau- 
siai. Sekantį rytą kliubas turė
jo susirinkimą ir vėl nutarė su- 
rengt

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Neverk N Y L>

SSeILIETUV^
4 , per Hamburgą,pilianą 

/ ARBA LJEPOJU.
jy ' / Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

bs// Lietuviai važiuoja i Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

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

POLONIA ..... •......   May 21
LITUANlA ...................................... Junc 11

IREC1OS KLESOS KAINOS ] :

[ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJU IR MEMELI $107.00

Dėlei iaiv. ir žinių kreipkitės nrie savo agentų

z "
Tel. Boulevard 4115

Dr. Michal Lewinski 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 Sb. 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.
Nedčlioj nuo 11 iki 12 vai.

—

DR. CHARLES SEGAL *
Praktikuoja 17 metai 

Of i sėt s
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

BARGENAI

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

Šiandie man pateko į rankas ( 
pranešimas, kad gegužės 16 d. j 
pribus į Detroitą “drapiežnas 
dzūkas” ir Karolis Požėla —pa
saulio lietuvių čempionas risti- 
kas. Taigi gegužės 16 d. vietos 
lietuviai turės progos pamatyt, 
kas per vienas tas pasaulinis 
stebvfkladarys — Karolis 
žela, ir kas do
“drapiežnas dzūkas”.

O vietos sportininkai taip į- 
domauja, kad net gert ir vai- ežerą, kuomet oras kiek atšils 
gyt jiems jau dabar nesinori. • 
Bet kam aš sakau tik sportme ' 
nai, juk sportleidės nei kiek ne
mažiau domėjasi. Jos net be-j 
tus jau daro ir visos už K. Po
žėlą betytų ir už “drapiežną Lietuvių 
dzūką”, tik visa bėda, kad tos 
mus leides nežino kas jis per 
vienas, tai ginčai eina: vienos 
sako, kad paukštis, kitos—kad 
žvėris ir visos viena kitai ne- 
vierina, tai ir nutarė eit pama-, 
tyt minėtą dieną į Lietuvių sve
tainę. —P. Jurkšaitis.

draugišką išvažiavimą i

Gegužio menesio išpardavimas. 
Inlaid linoleum, seniau buvo kai
nos $1.85, dabar yra $1.19. Taip
gi congolinn linolium, karpetai ir 
kaurai. Mes parduodame dabar 
už pusę kainos. Ateikite anksti, 
nelaukite nieko

Halsted Linolium Shop
1836 So. Halsted St.

Atdara kiekvienų, vakarą iki 10 vai.

SAPOMENTOL
—.......... ............ - -t

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile apticką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si! savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

. POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Ave„ Chicago.

—Ant. Kausk
- r" " r' A-t

So. Omaha, Nebr.
gydytojo čapo susi

laukus. Kaip kunigas kariavo 
su “Keleiviu”. Fanatikų des
peracija dirbtuvėje. GalimaGauti

Grand Rapids, Mich.
Protestai prieš 24 nežinomus 

bilius

Vietos lietuviai buvo didžiai 
nudžiugę, kuomet susilaukė lie
tuviško gydytojo. D-ras čapas 
užsuko į musų lietuvių koloniją 
ir, žinoma, pirmiausiai apsisto
jo vietos kunigo klebonijoje, 
žaibo greitumu apibėgo žinia, 
kad pas kunigą apsistojo lietu
vis gydytojas. Daugelis lietuvių 
pradėjo traukti į kleboniją, dėl

Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišiino laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus »pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus s^nai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžiuu arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi bė vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių- gyduolių, opiumo 
prlrengimų, “patentuotų durnų’ ir tt . 
nepagelbėjo. . Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paakirtaa prašalinti visus negali
mus kvėpavimus,' visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad neprąleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus Ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikli 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Svarus dantys, tai 
teras dalykas — sn 
dantų moščia kuri 
nesubraižo ’ dantų, 
Plaukit si va dan
tis SK

COLCOTES

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

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 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 L...—, ..... ...... ....

... —....................... ........ —-

Tel. Boulevard 0687

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS• 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Balandžio 27 d. komunistai 
surengė protesto mitingą prieš 
25 Johnsono bilius. Kalbėtojas 
buvo pakviestas iš Chicagos, J. 
Jukelis. Mitingą atidarė J. Sa
kalauskas apie trečią vai. po 
pietų ir pranešė, jog šį mitingą 
rengia šešios organizacijos už
protestuoti prieš Johnsono bi- 
lių ir kitusi tos rųšies pavojin
gus ir pragaištingus darbinin
kams bilius. Nors Johnsono bi- 
lius aĮ>ie ateivy bę jau p vi pažin

tas, bet esą dar 24 biliai, ku
riuos išaiškinti perstato kalbėti 
J. Jukelį. Bet tas žmogelis, kad 
aiškino, tai išaiškino. “Naujie
nos”, Grigaitis, Jurgelionis, Gų- 
gis buk jiems, komunistams, 
trukdę protestuoti prieš pra7 
gaištingus darbininkams bilius. 
Gugis esąs advokatas ir norįs, 
kad darbininkai butų suregis
truoti, nes jam tuomet rastųs 
daugiau biznio. “Naujienas” 
tik biznieriai skaito, o darbinin
kai ne, ir tam panašiai.

Pabaigus Jukeliui kalbėti, J. 
Sakalauskas perstatė Sakalaus; 
kienę perskaityti rezoliucijas, 
ką ji ir padarė. Vienas komu
nistėlis duoda įnešimą, kad re
zoliucijas priimti. Antras pa
remia. Gavęs balsą aš pastebė
jau, jog rezoliucijoj minima 25 
miliai, bet nepasakoma kokie jie 
yra. Todėl aš ir pareikalavau 
paaiškinti. Tuo tarpu Sakalaus-

VYRAS SAKE KODĖL
NEPABANDYTI jy

Moteris pasakė ji pabandys. 
Pasekmė, Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Com
pound padarė jų svei

kų ir stiprių.
East 

žiema
Har4wick, Vt. -— “Pereitą 

aš negalėjau dirbti jokio dar
bo visai. Aš turė
jau nugaros, gal
vos, šonų skaudė
jimą ir buvau ser
ganti nuolat per G 
mėnesius. Mes 
skaitėm apie Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegeteble Comp
ound laikraščiuo
se ir mano vyras 
sako man, ‘kodėl 
tu nebandai jų’?

Aš pasakiau, kad pabandysiu, jis nu
ėjo ir nupirko man tuziną butelių. 
Jis padarė man daugiau gero, negu, 
kad aš galiu pasakyti ir mano drau
gai sako. ‘Ką tu sau padariai, tu iš- 
rodai taip sveika’. ' Aš pasakiau 
jiems, kad tai padarė man Vegetable 
Compound, kad aš esu sveika ir stip
ri. Tbdel neverta kentėti nuo galvos 
skaudėjimo ir kitų skausmų. Aš pa
sakysiu kiekvienam' ką jos padarė 
man”. — Mrs. Fred Primo, Route 
No. 2, East Hardvvick, Vermont.

šeimininkės daro didelį klaidą da- 
leisdamos sau būti sergančiomis, kad 
jos negali atlikti savo nei paprastų 
naminiu darbų.

Paskutiniu laiku visoje šalyje pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš kiekvieno 100 rapor
tų. jie yra labai pasekmingi vartoji
me. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Vienas iš geriausių 
liniukų Adomas Varnas 
ir išleidęs serijų puikių

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs 

atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni- 
gaikštis.

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

čius)
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

Telefonas Boulevard 1939 ,
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i I
9 iki 12, 1 iki 8 dienų i
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, UI. |

Ofiso tel. Boulevard 9G93 
Rezidencijos tel. Drexcl 9191

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

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

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos Iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo G iki v. 3601 So. nalsted St.

Dr. S. MŪNKIEWIGZ
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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlloj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
>■■■■■ -.................. ■ I ■!! J
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skaldė Franci jos socialistų 
partiją, tai daugeliui žmo
nių rodėsi, jogei socialisti
nis judėjimas Francijoje jau 
esąs amžinai palaidotas. Pa
sirodo, kad jisai šiandie yra 
stipresnis, negu kada nors 
buvo. Jeigu komunistai ne
būtų suardę socialistų par
tiją ir jeigu per šituos treje
tą metų nebūtų ėjusi brol
žudiška kova Franci jos dar
bininkų judėjime, tai dabar, 
be jokios abejonės, socialis
tai Francijoje butų galin
giausia jėga. Eidami išvien 
su socialistine Anglijos val
džia, jie galėtų diktuoti vi
sos Europos politiką.

■ ■—II. Į,. I. IĮ IWH llljįl

Rinkimai Vokietijoje, ge
gužės 4 d., ir rinkimai Fran
cijoje, gegužės 11 d., leidžia 
padaryti keletą įdomių išva
dų. Santarvės imperialistų 
slėgimas sutvėrė Vokietijo
je nepakenčiamas gyvenimo 
sąlygas, ir tenai socializmas 
tapo susilpnintas; už tai su
stiprėjo reakcininkai ir ko
munistai. Priešingai, Fran
cijoje didelio vargo nėra, to
dėl čia atžagareiviai ir ko
munistai neturėjo pasiseki
mo; už tai sustiprėjo socia
listinės ir demokratinės jė
gos.

Kova už demokratija Lietuvoj
Musų skaitytojai nekartą (tą. Laužydami statuti), apsi- 

raštu ir žodžiu buvo perspėti lenkdami su tvarka ir parlamen-

Amerikos koresponden
tas, F. A. Mackenzie, tele
grafuoja iš Maskvos, kad 
pietiniam Sibire siaučia bai
sus badas. Trijuose Alta
jaus apskrityse beveik pusė 
ūkininku turėję apleisti so
dybas, kadangi tenai viskas 
suirę. Iš bado ūkininkai 
esą priversti valgyti žolę. 
Del pašaro stokos gyvuliai 
stimpu. žmonės neturį 
kur gyventi, kadangi perei
tą žiemą daugelis medinių 
trobų buvę sukūrenta. Ši
tas žinias korespondentas 
sakosi paėmęs iš oficialių 
valdžios pranešimų, tilpusių 
Maskvos “Pravdoje”.

Tas pats korespondentas 
sako, kad ir Krymo pusia
salyje esąs didelis vargas. 
Javų pernai metais buvę už
sėta tik pusė to, kas būdavo 
sėjama prieš karų. Todėl 
trūkstą žmonėms maisto ir 
gyvuliams pašaro. Trys 
svarbiausios pramonės Kry
me — druskos, tabako ir vy
no — visai sugriuvusios. Ke
liai sugedę ir niekas jų ne
taiso...

Taigi gerovės bolševikiš
koje Rusijoje dar vis nėra. 
Ir vargiai kada nors bus, 
nes valdžios despotizmas 
slegia visą krašto gyvenimą.

Įdomu pastebėti, kad ko
munistų likimas yra ankštai 
sujungtas su reakcijos liki
mu. Tenai, kur auga reak
cija, auga ir bolševikiškas 
komunizmas; tenai, kur re
akcija smunka, smunka ir 
komunistų jėgos. Aišku, 
kad tuodu judėjimu turi 
bendrą pamatą. Juodu vie
nas antrą dapildo ir vienas 
antram padeda. Jų dviejų 
obalsis yra vienodas: juo 
blogiau, tuo geriau. Vokie
tijoje sąlygos ėjo tolyn vis 
blogyn, todėl tenai vis la- 
biaus stiprėjo ir atžagarei
viai ir komunistai. Franci
joje gi sąlygos pasitaisė, to
dėl tenai reakcininkai ir ko
munistai prakišo.

Iš to, kad socialistinės bei 
demokratinės jėgos laimėjo 
Francijoje, galima tikėtis, 
kad netolimoje ateityje tas 
pat bus ir Vokietijoje. Da
bartinis atžagareivių bei 
komunistų sustiprėjimas 
Vokietijoje yra praeinamas 
reiškinys. Kaip tik bus iš
spręstas reparacijų klausi
mas ir vidurinės Europos 
gyvenimas pradės įeiti į nor
males vėžes, tai tiems ele
mentams, kurie skelbia 
smurtą ir ginkluotus per
versmus, ims sprūsti dirva 
iš po kojų.

Franci jos socialistinės' ir 
demokratinės partijos, lai
mėjusios rinkimus, stato to
kį programą naujajai val
džiai, kuri turės neužilgio 
susidaryti: Teisingas mo
kesnių paskirstymas, karei
viavimo laiko sutrumpini
mas, parapinių mokyklų už
darymas, gyvenimo reikme
nų nupiginimas ir teisingu
mas bei taika tarpe tautų. 
Jeigu Franci ja pradės šito* 
kį programą vykinti, tai ji 
atsistos greta pačių pažan
giausiųjų Europos šalių.

Socialistai Francijoje dau- 
giaus negū padvigubino sa
vo atstovų skaičių parla
mente. O treji metai atgal, 
kuomet Maskvos agentai su

Apžvalga
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PALENGVINIMAS DARBI
NINKAMS.

Svarbiausias Anglijos libera
li] laikraštis, “Manchester 
Guardian”, giria iždo kanclerio, 
Snowden’o, pateiktąjį biudžetą 
už tai, kad jisai sumažina mo
kesčių naštą visiems žmonėms. 
3et jisai randa, kad 

i
“...Milžiniška dauguma pa

lengvinimų, kuriuos sugebėjo 
išdalinti Snovvden’as, eina 
darbininkams.”
šitaip kalbėdamas, “M. Guar

dian” turi omenėje muitų nu- 
mušimą cukrui, arbatai ir dau
geliui kitų daiktų, kuriuos var
toja masės žmonių.

delei artimiausių, įvykių ( Lietu
voje. Mes esame sakę, kad. 
Lietuvos klerikalai ir klerikali
nė buržuazija deda visų pastan
gų įsitvirtinimui petuvos vi
daus gyvenime: vedant žemes 
reformą, tvarkant mokyklas, 
perimant savo rankosna val
džios aparatą ir t.t. Buvo ir 
yra tfsai aišku, kad šiek tiek 
įsitvirtinus klerikalams musų 
vidaus gyvenime, mums teks 
pajkelti sunkią kovą už Lietu
vos demokratijos (liaudies) 
teises, nes demokratija yra iš 
esmės priešinga klerikalų užgai
doms ir siekimams. Kas šito 
nesupranta ar nenori suprasti, 
tas niekados nesupras arti
miausių įvykių Lietuvoje.

Deja, šito nesupranta musų 
radikale smulkioji buržuazija- 
valstiečiai liaudininkai. Jie vi
są laiką padėjo klerikalams 
siekti viršminėtų tikslų; jie 
savo rankomis tvirtino klerika
lus jų pozicijose ir ruošė kilpas 
Lietuvos demokratijai. To pa
ties nesuprato ir Amerikos pa
žangieji elementai, nes Ameri
koj nėra nieko padaryta stam
besnio, kad padėjus Lietuvos 
žmonėms dabartinėje, sunkioj 
kovoj.

Klerikalai tuo tarpu ir Lietu
voje ir Amerikoje darė viską, 
kad pasiekus minėtų tikslų, 
dengdami juos gražiomis patri- 
jotinėmis frazėmis ir vyliodami 
į savo tinklus išeivių jausmus 
ir centus. Klerikalai yra pratę 
spekuliuoti tikybiniais žmonių 
jausmais, tai kodėl jiems to ne
padaryti su kitos rųšies 
jausmu-patriotizmu, taip vadi
nama tėvynės meile?

Mums, Lietuvos darbinin
kams, šitų klausimų delei nete
ko turėti iliuzijų. Mums buvo 
aišku, kad be nugarkaulio po
litika, vedama liaudininkų, su
tvirtins klerikalus. Mums buvo 
skaudu, kada Lįęluvos ir Ame
rikos lietuviai ^.komunistai savo 
žlibia ir akla taktika skaldė dar
bininkų organizacijas, žudė me
tais sukauptą jėgą klerikalizmo 
ir buržuazijos naudai.

Dabar Lietuvos demokratijos 
priešo akyvaizdoje .tenka vieną 
daryti: suprasti padėtį ir'kaup
ti jėgas Lietuvoje ir Amerikoje, 
kad laikui atėjus duoti kleri
kalams paskutinį patepimą.

Atvirą karą su Lietuvos de
mokratija klerikalai pradėjo 
tuojau, kaip tik paaiškėjo Klai
pėdos klausimo rišimas. Prieš 
Velykas Seiman atėjo įstatymo 
sumanymas, pasirašyta^ ketu
rių kunigų, dviejų davatkų ir 
importuoto jėzuito, Seimo nario 
Ereto (šveicariečio), siųląs ati
dėti Lietuvos šįavivaldybių į- 
staigų rinkimus. Įstatymo su
manymas urnai buvo perleistas 
per komisiją ir su žaibo greitu
mu atsidūrė Seimo dienotvar
kėje. Kairioji, ypač socialde
mokratai, protestuoja ir iškelia 
aikštėn klero sumanymus. Kal
bėtojas s.-d. nurodo, kurie tiks
lai rupi klevui ir sako, kad ati
dėjus rinkimus klerikalai siau
rins savivaldybių teises, keis 
rinkimus ir jų sistemą ir t.t. Po 
šito klerikalai i negalėjo tylėti 
ir aiškiai pasisakė norį arba vi
sai panaikinti savivaldybes, ar
ba susiaurinti jų teises ir kom
petencijas. Seimo prezidiumas, 
kaip visuomet, kliudo kalbėti 
s.-d. atstovams ir daro jiems į- 
vairių pastabų. Balsuojant į- 
statymo sumanymą klerikalai 
gauna skaudų smūgį —už rin
kimų atidėjimą pasisako 35 at
stovai (kunigai, krikščionys 
ūkininkai ir federacija) ir prieš 
35 atst. (soc. dem. liaudininkai 
ir tautinės mažumos). Smūgis 
netikėtai ir skaudus. Kunigai 
Vailokaitis ir Šmulkštys balsiai 
mc-ta opozicijai: “peranksti ap- 
sidžiaugėt!”

Atmetus šitą klerikalų siūly
mą, pastarieji nenusimena. Už 
valandos tas pats įstatymo su
manymas tik kitais parašais 
pateikiamas/ Seimui antrą kar

to papročiais su dideliu vargu 
kademai priima įstatymą apie 
atidėjimą 3 mėnesiams rinkimų 
į savivaldybes. Dabar po Ve
lykų atostogų Seimo dienotvar
kėje turėsime visą eilę įstaty
mų, liečiančių pamatines Lietu
vos demokratijos teises-savival
dybes.

gyvuoti tik būdama demokra- 
tingai sutvarkiusi. Nebus de
mokratijos, neteksime ir nepri
klausomybės, nes kunigams ru
pi vien tik riebus, išteklių pil
nas ir nerūpestingas gyvenimas. 
Taigi visiems, kas jaučiasi bent 
kiek atsakomingas esąs už 
krašto tolimesnį likimą, tenka 
sukurti ir mesti į šalį pasyvu
mas. Gerai padarytų LSS, jei ji 
imtųsi iniciatyvos vadauti prieš- 
klerikaliniam frontui Amerikoj.

IV. 24-24 m.

Lietuvos valdininkai vaistyk 
binių įstaigų tarnautojai ir 
darbininkai skuste skurstu-, 
gaudami menkus atlyginimus 
už savo darbą. Seimo krikščio
nys tą Įabai gerai žino, bet 
rūpėti jiems rupi ne šitie žmo
nės, tik kunigų luomas. Svars
tant biudžetą, kunigams pen
keriopai pakeltas atlyginimas.

Prieš pat Velykas visi Lietu
vos kunigai įstatymo keliu at
lyginimo žvilksniu įstatyti į ka
tegorijas, t. y. sulyginti su vals
tybės valdininkais. Vyskupai, 
pavyzdžiui, pateko į ministerių 
kategoriją ir ims dabar tokią pat 
algą, kaip ministeriai. Dekanai, 
klebonai, filialistai, vikarai — 
nuo VII iki XI kategorijos, ši
tokias vietas užima atsakomin- 
gi valstybės darbininkai, tai į 
jas įstatė ir kunigus. Visi kiti 
bažnyčios ir klerikalų tarnai 
(bažnyčios autokratijoje) už
ims atlyginimo žvilksniu aukš
čiausias valdininkų vietas.

Greitu laiku, turbut, bus pa
siūlyti kunigams ir vaikų prie
dai, nes kaip gi kitaip išgyvens 
dvasiškieji tėveliai.

Šito klausimo delei buvo ašt
rių susikirtimų Seime. Kuni
gams nebuvo patogu iš tribūnos 
ginti savi reikalai, tai jiems, pa
galbon atėjo Galvanauskas’. Pas
tarasis mėgino įrodyti opozici
jai, kad kunigai imsią atlygini
mą už darbą; bet čionai prem
jeras neišlaikė kvotimo. Atst. 
Bielinis (s.-d.) pareikalavo iš 
Ministerio, kad jis tuojaus iš
leistų cirkuliarą, kuriame butų 
duoti nurodymai kunigams ne
imti iš tikinčiųjų už krikštus, 
jungtuves, laidotuves ir kitas 
pareigas, nes kunigai, gaudami 
algas iš valstybės, turi veltui 
patarnauti p^apijonams.

Nesenai klerikalinė švietimo 
Ministerija uždraudė mokyklų 
knygynuose laikyti Rubakino 
knygą: “Iš tamsios praeities į 
šviesią ateitį’*, išleistą “Kultū
ros” Bendrovės. Rubakinas sa
vo knygoje aiškiai dėsto kultū
ros istoriją. Perskaičius ją, ži
noma, nebetikėsi “eudams” ir 
kunigų pasakoms.

Toji pat Ministerija ruošia są
rašą knygų, kurios bus drau
džiama skaityti Lietuvos pilie
čiams ir pilietėms.

SocialdemOrkriatinio jaunimo 
“žiežirbos” Sąjungos Šiaulių 
Skyrius du kartu kreipėsi krikš- 
čioniškon švietimo Ministerijon 
leisti įsteigti vakarinius kursus. 
Ministerija be jokių motyvų 
tų kursų neleidžia. Įvairios 
kademų organizacijos, vedamos 
davatkų, netik kursus steigia, 
bet laiko gimnazijas ir gauna 
valdžios pašalpos.

Visi įvardytieji faktai reiškia 
vieną: kad Lietuvoje einama 
prie likvidacijos tų demokrati
nių teisių, kurios savo laiku 
buvo įgytos. Daugiau domės 
Lietuvos vidutis gyvenimui!

Apsidirbę su Lietuvos demo
kratijos teisėmis, Lietuvos ir 
Amerikos klerikalai, užtikrini
mui savo viešpatavimo, bandys 
fašistiniais ir smurto metodais 
užtikrinti sau tolimesnį viešpa
tavimą. Nemanykite, kad pa
laidoję savivaldybes, aprūpinę 
kunigus algomis, nusmaugę 
mokyklą ir laisvą žodį, klerika
lai pasitenkins vien tik tuomi. 
Tai bus tik pradžia. Toliau seks 
Seimo rinkimų tvarkos pakeiti
mas, klerikalų diktatūra ir visa, 
kas su ja surišta.

Musų supratimu, Lietuva 
kaipo nepriklausoma šalis, gaili

Ką verta pažiūrėti 
Lietuvoje.

Kada čia taip daug prisieina 
girdėti įvairaus šnekesio, jog 
Lietuvoje tai šis blogai, tai tas 
negerai — reikia tai atsiminti, 
jog bloga akis viską blogai ma
to. Juk jeigu viskas /butų taip 
bloga, kaip nupasakojama “ten 
buvusių ir mačiusių”, tai kodėl 
daugelis iš tų pačių “buvusių ir 
mačiusių” vėl atsisukę norėtų 
vykti ir vyksta atgal tų “sopu
lių” kentėti. Lengvų, suprasti 
ir tai, kad tas, kuriam nepasise
kė Lietuvoje už ko nors nusi
tverti, negi pats save, kaltins; 
ne—visados bus kalta Lietuvos 
valdžia. Senuolių patarimas 
yra: svetimų klausykis, bet ir 
savo nepamiršk ir tai geriausia 
bus, kaip viską savo akimi pa
matysi. Svečiavimosi Lietuvo- 
ne vien tam reikėtų pa
švęsti, kad savo gimines kalė
doti, bet ypač tam,- kad viską 
kas yra gero ir naujo daroma 
Lietuvoje pamatyti ir kur rei
kia pačiam prisidėti ir kitiems 
pranešti. Darbo žmonės uk dar
bo vaisiai ir darbo progos la
biausia interesuoja. . Taigi ar 
kas tinkamo darbo sau ieškoda
mas, ar sunkiai uždirbtus cen
tus norėdamas su nauda sau ir 
kraštui įvesdinti — tesikreipia 
tiesiog į įvairių žemės ūkio 
draugijų vedėjus, pramonės ir 
prekybos bendrovių ir kooperar 
tyvų užveizdas ir kredito įstai
gų arba bankų valdytojus. Pa
galiau, laikraščių redakcijas, 
valdininkai ir ypač Seimo atsto
vai, kreipiantis, neatsisakytų 
patarimų duoti.

Lietuvos svečiams norėliau1 
priminti, kad lyginant Lietuvos 
pramones su Amerikos milži
niška industriją, reikia neuž
miršti, jog Lietuvos įmonės yra 
musų lietuvių rankomis tveria
mos, gi Amerikoje industrija, 
abelnai imant, ne musų rankų, 
nei musų smegenų padaras.

Tokiu budu, atvykus Lietu
von, reikia ieškoti kiekvienos 
progos, pamatyti:

Klaipėdoje: uostą ir jo san
dėlius, celiuliozes fabriką, vago
nų fabriką, baldų dirbtuvę “Lai
mą”, mašinų fabriką.

Palangoje: gintaro dirbtuves, 
šauliuose: keturias odų fabri

kas, dvi saldainių fabrikas “Bi
rutė” ir “Rūta”, didelį alaus 
bravorą “Gubernija” ir kit ką.

Panevėžy: Montvilo spirito, 
mielių fabriką.

Rokiškio apskrity: Trejaus 
gelumbės fabriką.

Kiekviename didesniame mie
ste randasi viena kita dirbtuvė, 
o po kaimus — daug malūnų, 
tarvtokų, pavyzdingų žemės 
ūkių, kurių negalima praeiti 
neaplankius.

Atsilankius Kaune, verta ke
lias dienas praleisti. Kam įdo
mus piniginiai klausimai, tas 
turėtų atlankyti tris didžiuo
sius Lietuvos bankus: Lietuvos 
(Emisijos) Banką, Prekybos ir 
Pramonės Banką ii’ Ūkio Ban
ką; apie tuos bankus nerasi 
žmogaus, kad nežinotų, nes jie 
turi savo skyrius kiekviename 
didokesniame mieste. Yra Kau
ne ir daugiau bankų: Tarptau
tinis Bankas, kuriame buvo 
amerikiečių pinigų; Kredito 
Bankas, kuris per trumpų laiką 
spėjo suorganizuoti daug įvai
rių kooperatyvų po kaimus ir 
kuris turi puikiausių Kaune na
mų Laisvės Alėjoje, šis Ban
kas, kaip ir kiti, moka palygi
namai labai aukštus nuošimčius 
už ilgalaikinius indėlius.

Pramonės įstaigų Kaune yra 
gana daug mažų, bet yra ir di
delių. Įdomiausi yra šie fabri
kai: Naujos skerdyklos ir šal- 
dyklos Fredoje, “Ringuvos”, 
aliejau^ fabrikas, “Rozmarino” 
konservų fabrikas, “šmito” ma
šinų fabrikas, Šančiuose; —ma
šinų fabrikas “Nemunas” prje 
Vytauto Prospekto; įdomios 
taipgi yra “Kariuomenes Cent- 
ralinės Dirbtuvės” Smielių gat
vėje; bendrovė “Rūbas” Vil
niaus gatvėje ir bendrovė “Dro
bė” Šančiuose yra amerikiečių 
vedamos ir amerikiečių pinigais 
verčiasi; vienintelis savo rųšies 
yra bendrovė “Dabartis” siropo, 
skarbylo, dekstrino ir spirito 
fabrikas, kuris randasi prie 
gelžkelio tilto žemojoje Fredo
je. Tame fabrike perdirbamos 
bulvės; fabrikas esąs sumaniai 
vedamas ir turįs puikią ateitį, 
tik vis dar jaučias kapitalo sto
ką. Be išvardytų, yra ir kitokių 
įmonių, kaip alaus bravorų, ta
bako fabrikų ir t.t. Šalę Kauno, 
Petrašunų kaime, įsisteigė įdo
mus stiklo fabrikas, šiek tiek 
toliau nuo Katino netoli Vilkijos 
yra labai įdomios durpių kasyk
los: tai bendrovės “Ažerai”, 
inž. Jesaičio vedamos; ir neto
li Palemono Stoties brolių Vai
lokaičių durpių gamykla ir ply
tų fabrikas, kuris turi moder
niškas mašinas.

Norėčiau tikėti, kad daugelis 
svečių, arčiau susipažinę su 
Lietuvos kredito ir pramonės 
įstaigomis, ras išrokavimo ben
dradarbiauti ; čia tai ir yra svar
biausias Lietuvoje svečiavimosi 
tikslas. Toks Amerikos lietu
vių svečiavimosi ne kaipo turis
tų, bet kaipo senosios tėvynės 
rėmėjų, sustiprins Lietuvos eko
nominius santikius su Amerika 
ir padės pamatą prekybos su
tarčiai. —Povilas žadeikis. 
Chicago,
1924 m. Gegužės 10 d.

Medžiotojas
Lietuvoje.

(Iš atsiminimų)

Gal niekas nėra ištyręs tiek 
daug gamtos grožybių, kaip 
medžiotojas. Nors ne sykį su
tinka visokių kliūčių ir nuovar
gio, bet visgi jis esti užganė
dintas savo patraukimu. Ypa
tingai • pavasario laiku, kai dar 
visa gamta miega. Medėjas tuo
met nesnaudžia. Nors pavasa
rio naktys trumputės, nors po
ilsis mažas, jis betgi griebias 
šautuvo ir bėga, kad suspėt, pir
ma negu tetervinas atlėks savo 
paskirtim vieton. Dar tamsu. 
Amžina tyla viešpatauja. Net 
šunes, lig jų\ nebūtų kaime, ne
girdi medžiotojaus šlamėjimo. 
Visi miega ir gėrėjas ryto sal
džiu miegu.

Apleidęs miegantį kaimą su
stoja, nes jo skubų žingsniavi
mą pertraukė lakštingalė, kuri 
nebuvo užsnudus. Krūmų ša
kelės vis dar tebedreba nuo jos 
tarškėjimo. Tai gamtos paukš
tis. Šimtai dudorių nepralenk
tų jos skardaus ir puikaus bal
selio.

Antras ankstuolis paukštis, 
tai sakalas. Lakiodamas aukš
tai erdvėje ir mosuodamas savo 
smailiais sparneliais, jis rėkau
ja, tarytum medžiotojui kelią 
sakydamas.

Rytuose jau pamatai aušros 
spindullėlius. Medžiotojas pia- 
meta kelią ir ritasi per dirvo
nus. Minių minios garsiųjų 
giesmininjkų-viturėlių pabunda 
persigandę iš miego ir sučiurš- 
kėję pranyksta tamsumoj, štai 
vėl užstoja kelią ir plasnodama 
ant galvos, sukauna — “IJivi, 
klivi”, pažįstama pempė. Ji savo 
balsu, stengiasi nuvilioti me
džiotoją kiton pusėn, kad jis 
neužstotų ant z paslėptų žolėj 
kiaušinėlių.

Paraudo ir dangus, apsi j uos
damas šviesesne juosta. Motina 
naktis pramerkia savo akis. Gar- ( 
siau sučirška, sučiulba šimtai 
viturelių, sveikindami ir gar* ' 
bindami auštantį rytą. Jie plas- 
nena ir kyla vis aukštyn ir au
kštyn. O musų medžiotojas 
slapstosi ir tupinėja kaip vagis,

laukdamas atlekiančio tetervino, 
štai smarkus užimąs galingo 
sparnuočio. Nukrinta ant že

minės, suužia, pašoka, suplasnoja 
ir bando pradėti rytinę giesmę. 
Medžiotojas prispaudžia savo 
krutinę prie rasotos ir drėgnos 
žemės, su laiko kvapą, bijoda
mas, kad jo auka nepaspruktų. 
Dar nepatogu; dar per toli; mė
gina šliaužti, kad ir šlapioj žo
lėj. Bet štai, jo šautuvas su
trenkė. Toli per {nišką nulėkė 
garsas, palikdamas kamuolius 
durnų, apdengusių pusgyvį te
terviną. Darosi vis šviesiau. 
Spinduliai jau apsiautė aukštu
mos skliaustus. Saulė nuėmė 
nakties dangalą ir paukšteliai 
dar aiškiau užtraukia savo gies
mes. Raiboji gegutė nepersto
jamai kartoja: “kuku, kuku”, 
o antys skrisdamos būriais ar 
šiaip tupėdamos viksvose krykia 
savais balsais. Medėjas žvalgos 
ir klausos tos raminančios mu
zikos.

O miškas?! Tyli lig apmiręs. 
Nei viena šakelė nedrįsta su
krutėti, o lapai klausos pastatę 
ausis. Jie nepastebi net pra- 
bėgančio švelnaus vėjelio. Tik 
užkritus saulės spinduliams, 
tie lapeliai paleidžia spalvuotą 
žemčiūgų juostą.

Margieji karveliai aukštajam 
pušyne, drauge su* miško ir tau
kų paukšteliais, sutardami savo 
dainose, sveikina užtekančiu 
saulutę. ‘Tik ilgi šašeliai žaliuo
jančio miško, lig bokštai drie
kias per tolimus laukus.

Sukilo jau ir kaimas. Su
žvingę arkliai, sumurojo jau
čiai. Piemenėlis, varydamas 
laukan bandą, birbina, ant savo 
vamzdžio, bet jo garsas greit 
pranyksta krūmų tankumoj. 
Gandras, tas juokingas namų 
paukštis, tarškina lizde savo il
gu snapu, tarytum gerėdamas 
gražumu pavasario ryto.

Saulė jau aukštai patekėjo. 
Paukšteliai pertraukė giesmes 
ir leidžias žemėn ieškodami sau 
maisto. Nekurie sulindę į tan
kius krumus suka /lizdus. Nu
kritus rasai, šiepias pumpurė
liai ir šypsos skleizdami žiedus. 
Pasileidžia būriai bitelių, lakio
jančių nuo vieno žiedo prie ki
to ir renkančių medų. Jų tas 
darbas tęsias per visą dieną 
pievose, lankose ir soduose.

Bet saulei leidžiantis, vėl 
viskas apmiršta. Gamta pa
vargsta. Mažus gyvūnėliai ren
kasi į poilsio vietas. Dienos 
šviesa užsibaigia. Mėnulis, 
nakties šeimininkas, pakyla ir 
daboja gulbių ir gervių kelią, 
kad jos nepaklystų. Upeliai 
ir vėl pradeda ramiai čiurenti, 
kad nepakenkus nakties ramu
mui. Ežero krantai apdengti 
žaliuojančiais serbiritais ir nen- 
i drėmis, siūbuodami kviečia 
žmogaus sielą pasigerėti šviežiu 
oru, nakties tylumoj.

O tuo tarpu nelaimingas mie
sto darbininkas yra atskirtas 
nuo tų gamtos grožybių ir ty
raus oro. Tvankus fabrikai, ma
šinų dundėjimas vargina jo 
sielą ir sveikatą.

— Pranas Rinkevičius.

y *•

Gėr5kisPain-ExpollerioTrytiiinii
Nelauk ligi to, kuomet jau bust pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
sutaik palengvininių !

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

Išvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain - Expcl)«ri« palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. R1CHTER & CO.

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

------------- ’---------------------------------
Physicai Therapy 

Institute
DR. ANELĘ KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—-Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir /ron iškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligąs vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yarda 1951

----- ------------------------------------------------------------
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darbininkų klasės atimamas 
savarankiškumas, ir Leniną ta
me suvažiavime Martovas iš
vadino anarchistų vadovo Ba- 
kunino pasekėju ir skelbėju 
bakunizmo, o ne marksizmo. 
Martovas įrodė, kad Karolis 
Marksas griežtai kovojo prieš 
anarchistų 
Anarchisto 
buvo tokia: 
revoliuciniai

Pavasario rytas.
Sučiulbo, pragydo augštai vievirsiai, 

. Artojai jau rengias į lauką.
Siūbuoja linguoja balti debesiai,
Lyg' valtys kad Nemune plauko.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontaa, 1739 So.

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Saulute močiute pakilo augštai 
Nuo pievų rasų sidabrinių, 
Išsvaidė išsklaidė ji šviesą antai 
Lig pat pakraščių vakarinių.

Socialisty tiesa

pripažtįsta, 
ir dabar tu-

yra toks,

Mes, socialistai, visuomet tu
rėjome tiesą siavo tvirtinimuo
se.

Musų teorija yra paremta 
mokslo pagrindais.

Mes turime tiesą ir dabar.
Musų aiškinimas ir kritika 

kapitalistinės draugijos; Amusų 
kritika pasaulinio didžiojo Ika
ro; suradimas jo tikrų priežas
čių; kiek jis kainavo žmonių 
gyvasčių ir pinigų. Jau dabar ir 
patys kapitalistai 
kad mes turėjome 
rime tiesą.

Matote, daiyfkas
kad mes turime filosofiją; tik
rai gerą socialę filosofiją. Re- 

. miantis ta filosofija, mes aiški
name draugijinį gyvenimą. 
Mums niekuomet nebuvo didelė 
naujiena kokie nors didesni 
draugijiniai perversmai, nes 
mes iš anksto jau permatėme 
tuos didelius perversmus, var
todami tą tikrą draugijinę filo
sofiją.

Socialistai dabartiniu laiku 
stovi pirmutinėse eilėse, kaipo 

. labiausiai apsipažinusieji su 
draugijiniu gyvenimu, tarpe 
šimtų milijonų darbininkų visa
me pasaulyje.

Darbininkų klasę visų, taip 
vadinamų, civilizuotų šalių, da
bar pradeda suprasti užduotį 
praeities, dabarties ir ateities. 
Dabar kiekvienas geras socia
listas tikrai ir tvirtai pradeda 
studijuoti šį draugijinį surėdy
mą ir jau nesiremia jokiomis 
svajonėmis, bet tikru mokslu. 
Nors vieną sykį darbininkų kla
sė pradeda tikrai eiti tikru ke
liu ir ji pati moka apsisaugoti 
nuo visokių priešų, kad išlai
kius ir apsaugojus savo liuosy
bę. Ir jau viskas yra paremta 
moksliniu žinojimu ir faktais.

Darbininkų klasė nėra dau
giau kieno nors už nosies va
džioj ama ir nėra nemokšų gru
pė. Darbininkų klasė jau moka 
pasakyti savo reikalavimus. 
Darbininkų klasė jau dabar tu
ri daug ir gerų vadovų.

Socialistai surado tą draugi
jinį mokslą ir jie dabar tą mo
kslą platina visame pasaulyje. 
Socialistai dabar skelbia, kad 
draugija turi būti sutvarkyta 
naujais—socialistiniais pagrin
dais.

Socialistai skelbia tiesą. Tai 
yra darbas socialistų. Industri
nė liuosybė ir mokslas visiems,- 
tai socialistų reikalavimas nau
jam, socialistiniam gyvenimui.

Socialistai dabar yra dar la
biau neapkenčiami kapitalistų 
klasės, negu kada nors .pir
miau. Bet užtat dabar socia
listų mokslas yra labiau apver- 
tinamas tarpe visų darbininkų 
pasaulyje.

Kuomet jau artinasi naujoji 
gadynė — socialistinė gadynė— 
ką mes, socialistai, turime 
ryti, Ar mes turime sėdėti 
suptis supamose kėdėse, Ir 
manyti: “musų darbas jau 
baigtas”.

Niekuomet į
Kuomet darbininkai pradeda 

į socialistus žiūrėti kaipo į ge
riausius rodytojus kelio į liuo
sybę, tai. dabar dar labiau so
cialistai privalo dirbti; bet jo
kiu budu nesėdėti ir snausti.

da- 
ir 

jau 
už-

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumtt Avė., Chicago, IU.

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

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

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

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111. .

| Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

darbininkų 
ir reikalin-

dabar labai

Amerikos darbininkų klasė 
galbūt tik dabar įeis o politiką 
kaipo klasė. Tai bus naujas ir 
labai didelis smūgis kapitalistų 
klasei. Ji gerai žino, kad dar
bininkai gerai susiorganizavę, 
lengvai gali pravesti tokius rei
kalavimus, kokie 
klasei yra naudingi 
gi.

Darbininkų klasė
turi būti sargyboje, nes ją pra
dės užpuldinėti visokie kapita
listų pakalikai iš visų pusių.

Momentas labai svarbus. Mes, 
socialisitai, pirmiausiai, turime 
būti sargyboje ir daboti, kad 
musų taktika, musų tikslas bu
tų aiškus kiekvienam.

Juk jau dabar ir vaikas gali 
suprastai, kad ši kapitalistinė 
sistema yra neteisinga. Reikia 
dar įtikinti visus darbininkus, 
kad ta kapitalistinė sistema yra 
iš pat pamatų neteisinga. Ir so
cialistai turės dar sykį darody-i 
ti, kodėl ši kapitalistinė siste
ma yra neteisinga.

Tai įrodyti yra nesunku,, tik 
reikia dirbti.—Azy. \

l^lševizmo Filosofija
(Užskaita Prof. A. Galackio)

Antradienį, balandžio 22 d., 
žydų socialistų svetainėj, 1224 
S. Albany av. žydų Soc. Federa
cija surengė referatą. Refe- 
ruotojas buvo prof. A. Galac- 
kas. Kalbėjo temoje “Bolševiz
mo filosofija.” Referentas pir
miausiai pasakė, kad jis neno
rįs varyti agitaciją prieš ar už 
bent kokią partiją, bet tik no
rįs pabrėžti bolševizmo filoso
fijos vaizdą iš pergyventų Ru
sijos revoliucijos įvykių ir kaip 
ir iš kur Rusijoj atsirado bol
ševizmo idėjos.

1903 metuose Anglijoj, Lon
dono mieste įvyko tarptautinis 
socialistų arba socialdemokra
tų partijos suvažiavimas. Ta
me suvažiavime dominuojan
čią rolę lošė Rusų Socialde-j 
mokratų Partijos delegatai; vi
so delegatų buvo tame suva
žiavime 53. Ret žydų Bundo 
delegatai, nepriėmus suvažiavi
me reikalavimo duoti žydams 
kultūrinę autonomiją, apleido 
suvažiavimą. .Tokju Jbudu su
važiavime liko tik 51 delega
tas. Revoliucinės taktikos klau
sime tarpe delegatų buvo pa
sireiškę dvi frakcijos: viena 
tai vadovaujama Lenino frak
cija, prižadanti greitą maksi
mom socialistinio programo 
jvykinimą diktatūros keliu. 
Bet ne proletariato diktatūros 
išdirbtais revoliuciniais planais, 
o vien tiktai revoliucinės gru
pės inteligentų, kuri diktuos 
visam proletariatui. Darbiniu-1 
kų gi masės 
pildy tojais to, 
lingu grupelė 
diktuos. Tai 
ligoniai sudarys sau centrų ir 
iš to centro duos darbininkams 
dekretus, įsakymus. Tokiu bu
du tie inteligentai protaus už 
proletariatą. Kitaip sakant, 
būrelio inteligentų, komisarų 
diktatūra ant proletariato. Bet 
kitas rusų socialdemokratų 
darbininkų vadas Martovas su 
Lenino siūloma inteligentų dik
tatūra nesutiko todėl, kad iš

bus tiktai aklais 
ką ta sumoks
iu tcligen tų pa

reiškia, tie inte-

vadovą Bakuniną. 
Bakunino teorija 

su maža grupele 
pasirengusių in

teligentų, kurie darbininkų ju
dėjime maž-daug butų žinomi, 
ir susispietusių į vieną centrą, 
padiktuotų revoliuciniu upu 
prisigėrusiomis darbininkų ma
sėms įsakymą kelti revoliuciją, 
versti buržuaziją nuo valdžios 
vairo neatsižiurint į gyvenimo 
ekonomines aplinkybes, kurios 
ir sakytų, kad tokiai staigiai 
revoliucijai dar nėra pribren
dęs laikas, kad nėra ganėtinai 
stipriai išaugusi ir pakankamai 
apsišvietusi darbininkų klcsa, 
kuri po nuvertimo buržuazi
nes kapitalizmo tvarkos galė- j 
tų įvykinti socializmo tvarką.

Martovas pakritikavęs Leni-| 
ną pareiškė, kad tokioj šaly 
kaip Rusija, kur per šimtme
čius buvo carizmo tvarka, per- 
gyvpnusi vergijos ir baudžia
vos laikus; Rusijoj, kur liau
dis tamsi, nekultūringa, kur 
didesnė pusė gyventojų dar ne
moka skaityti ir rašyti, Leni
no idėjos netinka. Žiūrint kle- 
siniai, ^kaimiečiai ūkininkai su
daro 85% visų šalies gyvento
jų. Jie turi daug palinkimo ir 
pasiryžimo kovoti prieš cariz
mą ir Rusijos feodalus dvar
ponius, kurie turėjo savo nuo
savybėje visus Rusijos gamtos 
turtus, žemes, miškus ir ku
riems ūkininkai vergavo. Pir
ma reikia nuo tų dvarponių 
atimti žemes ir išdalinti ūki
ninkų privatinei nuosavybei, 
nes Rusijos didžiuma gyvento
jų sudaro ūkininkai, norintie
ji įsigyti daugiausiai privatinės 
nuosavybės. O fabrikų ir smul
kiosios industrijos darbininkai 
sudaro tiktai 15%. Tokiu bū
du tokioj šaly kaip Rusija, ku-l 
ri nėra kultūriniai išsiplėtojus 
ir carąx nuvertus ir įsteigus 
respublikinę tvarką socializmo 
tvarkos visvien busią negalima 
įvykdinti. Rusija ekonominiai 
nėra iki tam išaugusi, o antra 
žmonių tamsumas ncdaleis 
ideališkos tvarkos įvykdinti. 
Martovas įrodė, kad po cariz
mo nuvertimo Rusijoj reikėtų 
įsteigti tarybų respubliką su 

I parlamentu ir visą naujo gy
venimo pradžią steigt ant koo-

I peratyvų ir darbininkiškai de
mokratiškų pamatų, kad dirb
tų kiek galint trumpas darbo

I valandas, kad moterų ir vaikų 
darbas butų aprybotas, kad 
mokslas, apšvieta butų darbi
ninkų vaikams prieinamas vel
tui. Taipogi kad darbininkai 
butų apdrausti ligoj ir senat
vėj, ir kad dauginantis prole
tariato skaičiui visose darbi
ninkų organizacijose butų įs
teigtos pačių darbininkų socia
lizmo mokyklos. Darbininkai 
savo klasinėj kovoj už pasi- 
liuosavimą iš atginęs vergijos 
patys turėtų savo reikalus ves
ti. Inteligentija, kuri darbinin
kų klesai prijaučiu, turi dirbti 
sykiu su darbininkais revoliu
cinį darbą. (

| Tame socialistų suvažiavime 
pasireiškė dviejų idėjinių min
čių frakcijos. Lenino nuomo
ne reikia steigt inteligentų gru
pės diktatūrą. Martovas gi sto
jo už tai, kad steigt darbinin
kišką demokratiją; duoti darbi
ninkams patiems savarankiškai 
veikti, nes ir marksizmo obal- 
siai sako, kad darbininkų pa- 
siliuosavimas yra pačių darbi

ninkų darbas. Suvažiavime de
legatų nuomones skilo pusiau. 
Už Lenino inteligentų dikta
tūrų balsavo 26, o už Martovo Į 
darbininkišką demokratiją 25 

balsai. O kadangi du delegatai 
priešingi atmetimui žydų kul
tūrinės autonomijos klausimo 
apleido suvažiavimą, tai didžiu
ma delegatų, 26 prieš 25, pri
ėmė Lenino sumanytą inteli
gentų diktatūrą ant proleta
riato. Ir nuo to laiko pasireiš
kė dvi socialdemokratų frakci-

Raliuoja, dūduoja rageliais du-du — 
Tai piemenys bandą jau gena 
žirgai ir galvijai, pulkeliai žąsų 
Tik žvengia, mauroja, gagena. '

Sujudo, sukruto, kas gyvas, smagiai, 
Artojai į dirvą išjoja;
Skrajoja paukšteliai ii' gieda gražiai, 
Iii čiurška, sparneliais plasnuoja.

Pasėjo, akėja berniukai javus,
Purendami žemę tą juodą.
Jų darbas ir vargas be vaisiaus nebus:
Tą viltį tai prakaitas duoda.

(Parinktosios Eilės) Jovaras.

jos: “bolšinstvo
“monšinstvo” —
ve iš kur atsirado K bolševikai, 
menševikai, arba didžiumiečiai 
ir mažumicčiai.

” — didžiuma;
- mažuma. Tai

* *

Toliaus prelegentas aiškino, 
kad po pirmosios 1917 metų 
Rusijos revoliucijos laikinoji 
Rusijos kareivių, darbininkų, 
ūkininkų tarybų valdžia susi
kvietę visus caro laikais į už
sienį pasišalinusius revoliucio
nierius grįžti į Rusiją ir davė 
visiems lėšų sugrįžimui. Tuo
syk sugrįžo Leninas, Trockis, 
Bucharinas, Zinovjevas, Ple- 
chanovas, Lunačarskis ir kiti. 
Tuo laiku revoliucinės Rusijos 
premjeru buvo cairinėįj durnoj 
pasižymėjęs revoliucionierius 
Karenskis. Kaip tik visi tie in
teligentai sugrįžo, Leninas 
ėmė ieškdti ir surado inteligen
tų grupę, kuri sutiko steigti 
savo diktatūrą, ir" eiti į Rusi
jos žmonių mases su geriau
siais prižadėjimais, kad bolše
vikai tuojaus padarys rojų vi
soj šaly. Tais liukais Rusijoj 
buvo pilna žodžio ir spaudos 
laisve, todėl Lenino inteligentų 
grupė turėjo progą varyti kuo- 
plačiausią agitaciją prieš Ke
renskio laikinąją .valdžią. Bol
ševikams greitu laiku ir pavy
ko nuversti laikinąją Rusijos 
valdžią ir išvaikyti steigiamąjį 
Rusijos seimą. Kaip tik bolše
vikai su pagelba suorganizuo
tų kareivių ir darbininkų paė
mė valdžią į savo rankas, tai 
pirmiausiai uždėjo aštrią cen- 

ir visos 
socialde- 
į komu- 
misteriš- 

dikta-

zurą ant laikraščių 
spaudos ir tuojau iš

Į mokratų pasikrikštijo 
į nistus iy ėmė steigti 
ką komunizmo tvarką, 

i turus ir raudonojo teroro pa
galba. Tokiu budu tapo įsteig
tos “čekos” gajlabijiimui poli
tiškų prasikaltėlių, o kontr-re- 
voliucionieriais vadino kiekvie
ną revoliucionierių, nepriklau
santį prie tos perkrikštų ko
munistų’ politinės partijos. 
Įvykdinti komunizmą Rusijoj 
bolševikai nesirūpino po paė
mimo valdžios į savo rankas. 
Maža kibirkštis jei ir buvo tai 
tik trumpą laiką, būtent nuo 
1917 metų spalio iki 1918 me
tų gegužės mėnesio. Nuo to 
laiko Rusijos komunistai visą 
agitaciją, visas pastangas ir 
matcrijales išlaidas paskyrė 
varymui vidui ir užsienio val
stybėse be tam, 
įvykdinti 
b t tam, 
pasiliktų 
rankose.
tižios komunistų “čdka” vieno
je tik Maskvoje politinių pra
sikaltėlių, kaip tai: anarko-sin- 
d i k a 1 i s tų, sočiai re v oi iu cio'n'ie- 
rių,. socialdemokratų išžud!,5 
dvylika tūkstančių, šitas revo
liucionierių žudymas buvo pa
darytas tik todeil, kad bolševi
kai apsimaskavę komunizmo 
maskomis leido plačiai visose 
šąlyse agitaciją’ Kad Rusijoj 
paskelbė socialę revoliuciją, 
kad vykinę misteriškąjį komu
nizmą ir panaikino piniginę 
sistemą, įvesdami valstybinį

kad Rusijoj 
komunizmo tvarką, 
kad Rusijos valdžia 
komunistų partijos 
Del išlaikymo val-

kapitalizmą. • Tie visi bolševi
kų valdžios daromieji ekspri- 
mentai, bandymai privedė ša
lies ūkį prie galutino suirimo. 
Netikęs bolševikų diktatoriš
kos valdžios šeimininkavimas 
dalinai prisidėjo, prie Pavolgės 
gyventojų bado katastrofos. 
Tame reikale bolševikai rūpi
nosi daugiau savo partijinio 
išsilaikymo reikalais, 1 negu 
žmonių -gelbėjimu iš nelaimės. 
Raudonosios armijos karei
viams ir komisarams buvo 
duodamos pirmiausiai didžiau
sios maisto porcijos. Tuo tar
pu bolševikų valdžia nesirūpi
no greitai pataisyti tiltus į pa
volgės gubernijas ir baduo- 
liams nebuvo gelžkeliais pri
statomas maistas į laiką. Kai 
kur maistas dėl blogo prižiū
rėjimo supuvo. Rusijoj tokie 
dalykai, kaip etika, logika jau 
senai išnyko, o viską pakeitė 
smurtas ir brutalumo spėka. 
Kritikos visai nėra. Gerai ar 
blogai — kentėk dantis sukan
dęs. Laikraščiai pasirodo tik 
komunistų partijos cenzūros | 
leidžiami. Kitos politinės 
bininkų organizacijos 
laikraščius leidžia taip, 
caro viešpatavimo laikais,
yra slaptai. Socialdemokratai, 
socialrevoliucionieriai ir sindi- 
kalistai dabar jau ir kairieji 
komunistai savo 
spausdina slaptai. Komunistų Į
centristų valdžia areštuoja ir į 
kalėjimus kemša ir ištremia Į 
ne tik socialistus, sindikalistus, I 
socialrevoliucionierius, bet ir 
kairiuosius komunistus. Tai 
yra tuos, kurie reikalauja kad 
Rusijoj butų pilna laisvė spau
dos, žodžio ir susirinkimų.

dar- 
savo 
kaip 

tai

laikraščius

Įvedus naują ekonomijos po
litiką (N.E.P) vietoj komuniz
mo, jau įvedama kapitalistinė 
sistema. Įvesta pinigai, sugrą
žinti privačiam valdymui įvai
rus nacionalizuoti turtai. Visa 
žemės ir industrijos dirbimo 
privatinė nuosavybė auga. To
kiu budu ir darbininkų eksploa
tacija didėja. Dabar Rusijoj 
bolševikų valdžia įsteigė ajba 
davė įsteigt šešiolika milijonų 
(16,000,000) smulkių ir viduti
nių žemdirbių-ukininkų ūkių, 
ant kurių rasis pamatas augt ir 
stambiai kapitalizmo sistemai, 
nes kaimiečiai troško nuosavy
bės jau per daugelį metų. Rusi
jos kaimiečiai darosi apsukrus, 
skupųs, egoistiški. Didžiuma 
bolševikų biurokratijos, įyedusj 
naują ekonominę politiką, ėmė 
užsiimdinėti įvaikiu sportu, 
azartiniais Josimais. Jeigu 
trūksta pinigų, tai tie činau- 
ninkai ima kyšius, kaip tat ne
senai buvo Maskvoje su Kras- 
noščiokovo Tobiusovo išeikvo
tais valstybės pinigais. O to
kių šmugelninkų Rusijos činau- 
ninkijoj randasi labai daug. 
Švietimas žmonių ir mokslas 
yra labai suvaržytas. Komunis
tų leidžiamoji literatūra labai į- 
kirėjo, o skaitymas knygų para
šytu, Tolstojaus, Dostojevskio, 
buvo komunistinės valdžios var
žomas, todėl, dabar turinti noro 
skaityti publika, skaito dau
giausiai kriminalinius romanus.

Pereitų metų pabaigoj bolše-latiduoti į privačių žmonių ran- 
vikai sunaikino apie 600 tomų, < kas ir tie turėdami gamtos tur- 
įvairaus didžio ir turinio komu- tus savo rankose, išnaudoja ki
mštų partijos agitacinės litera- tus tokius pats f 
turos, išleistos 1920 metais. Jie 'neturi tų turtų. Tie visi gam- 
nenorėjo, kad praėjus keliems 
metams atbudusi Rusijos visuo
menė turėtų iš kur pasisemti 
argumentų ir mušti komunis
tus, jų -nukaltais įrankiais. Ir 
kokias tiktai nesąmones bolše
vikai netvėrė, tai viską jie pa
teisino tuomi, kad tai buvę da
roma dėl proletariato'“naudos”; 
reiškia—būdas pateisina tikslą. 
Tai tokia bolševizmo filosofija. 
Toliaus prelegentas įrodė, kad 
Rusijos komunistų partija 
smunka žemyn. Iš septynių 
šimtų (700) tūkstančių komu
nistų partijos narių, liko tik 
300,000 tūkstančių narių. Ant 
šimto dvidešimts (120) milijo
nų Rusijos gyventojų. Toliaus 
kalbėtojas aiškino, kad dabar 
randasi dvi valstybės, kuriose 
pretenduojama, kad jose yra 
darbininkų klasei remtinos val
džios, būtent — Rusija, inte- 
ligentinės bolševikų, diktatūros 
valdoma šalis ir Didžioji Brita
nija, kurioje valdžia nėra iš di
džiumos Darbo Partijos narių, 
bet demokratiška, už darbinin
kų reikalus kovojanti valdžia. 
Su socialistinių^ nusistatymo 
premjeru, Anglijoj į visas vald- 
vietes viršininkai renkami vi
suotinu piliečių balsavimu. Ru- 

Į sijoj gi renkama viešai, bet iš
rinktus viršininkus Maskvos 
Komunistų Centras gali nepri
imti. Nesenai Charkovo mies
te buvo išrinkti į miesto tarybą 
neturinti komunistų 
patento žmonės, tai 
diktatorių CentralinijS 
atmetė tuos rinkimus 
būt renkami toki, 
munistai užgyrė, tuo budu Ru
sijos inteligentų grupės valdo
ma šalis skelbėsi, kad ji kovoja 
už “viso” pasaulio proletariato 
teises, bet pas save tai ne ko
munistus darbininkus (kitų sro
vių), nepriima į valdiškas įstai
gas, kuomet žmonės nubalsuoja, 
o Anglijoj tikrai demokratinė 
valstybė. Taigi visi darbinin
kai turi imti pavyzdžius savo 
politiniam mokslui iš tų dviejų 
šalių. Nežiūrint ar jie sutinka, 
ar ne su tų valdžių politikos ke

liais.—Kabardinas.

žmonės, kurie

partijos 
Maskvos 
Sovietas 
ir turėjo 

kuriuos ko-

Illinois Valstijos Sociali 
sty Partijos Platfor

ma 1924 r
(Priimta. Socialistų Partijos

Valstijos konvencijoj)

kurie simpatizuoją 
Ta didžioji dalis drau-

Socialistų Partija Illinois 
Valstijoj atsišaukia į visus far- 
merius ir alginius darbininkus 
ir tuo 
jiems.
gijos, tai yra vienatini saugoto
jai pasaulio liuosybės.

Dvidešimtame amžiuje idėja 
demokratų ir republikonų parti
jų yra tiktai prigavystė. Tos 
partijos kontroliavo musų ša
lies valdžią daugiau kaip 75 me
tus ir per tą laiką tik privile- 
giriuota klasė žmonių turėjo 
pilną liuosybę. Vietoje kara
liaus Jurgio, musų liaudis yra 
valdoma ir išnaudojama aliejaus 
karalių, anglių karalių, plieno 
karalių, ir t.t.

Senovės “amžina tiesa” per
mainyta į “šventą nuosavybę” 
privačių asmenų.

Illinois valstija yra turtinga 
gamtiniais turtais: gera žemė, 
daug girių, 25,600 ketvirtainių 
mylių anglių laukų, aliejaus 
šaltiniai, cino ir zinko kasyklos; 
viena didžiausių pramonės vals
tijų Jungtinėse Valstijose. Vals
tijos turtas siekia $3,500 kiek
vienam vyrui, moterei ir vaikui 
ir didžiausi dalis to turto pri
klauso mažai kapitalistų klasei.

Didžiausias nusidėjimas šioje 
šalyje yra, kąd pavedama į pri
vatines rankas: dirbtuves, ka
syklas, bankus, geležinkelius, 
telefonus, aliejaus ir anglių 
laukus ir t.t. Tie visi dalykai 
yra visų žmonių ir jie turi pri
klausyti visiems žmonėms. Tie 
dalykai yra butini kiekvieno 
ižmogaūs gyvenime, bet jie yra

tos turtai yra operuojami sam
dytais darbininkais ir uždirbti 
pinigai priklauso vien tik tiems 
privatinės nuosavybės ponams.

Tie savininkai daro pasiutu
sias lenktynes dėl pelnų. Neatsi
žvelgdami nieko, išnaudoja 
darbininkus ir farmerius.

Kovoje darbininkų už geres
nes darbo sąlygas su kapitalis
tų klase, valdžia, su pagelba in- 
džiunkšinų, atima visas tiesas 
nuo tūkstančių darbininkų.

Tie indžionkšinai yra di
džiausias pavojus taikai ir 
draugiškumui musų šalyje.

Tokia pat padėtis yra ir far- 
merių kaip ir miestų darbinin
kų. Jie taipgi turi reikalą su 
kapitalistų klase, kurie nustato 
jiems produktų kainas. Jie 
taipgi yra aukos kapitalistų 
klasės. Taip yra todėl, kad 
kapitalistų klase turi neapribo
tą valią ir galę.

Visos šitos neteisybės gali 
būti prašalintos Illinois valsti
joj įsteigus kooperatyvę drau
gijos rėdą. Ir tas turėtų būti 
netik Illinois valstijoj, bet ir 
viso šaly.

Tokius reikalavimus stato 
vien tik Socialistų Partija, — 
vienatinė partija, kuri nuolat 
kovoja už darbininkų ir farme- 
rių reikalus. •

Socialistų Partija deda į savo 
platformą ir reikalauja nuo iš
rinktų atstovų sekamų dalykų:

1. Liuosybės spaudos, žodžio 
ir susirinkimų, kuriuos leidžia 
Jungtinių Valstijų konstitucija. 
Apsaugojimo politinių ir civilių 
teisių. Atšaukimą visų regre
syvių įstatymų, tokių kaip Illi
nois kriminalinių sindikailistį- 
nių teisių ir paliuosavimą visų 
žmonių, kurie yra nuteisti re- 
mianties tais įstatymais.

2. Peržiūrėti teisių leidimo 
sistemos; vietoj geografinėm at
stovybės, mes reikalaujame at
stovybės ir šeimininkų.

3. Iniciatyva ir referendumu 
atšaukimui valstijos viršininkų.

4. Amendmento valstijos 
konstitucijai daleidžiant valsti
jai ir miestams, daleidžiant eiti 
į bile biznį, kuris butų reika
lingas, ypatingai suteikiant 
jiems galią paimti į savo rankas 
publiško patarnavimo įstaigas. '

5. Prašalinti visokius in- 
džionkšinus, privatinę policiją, 
detektyvus ir kareivius. Per
žiūrėti leidimus privatinių agen
tūrų kurios suteikia streiklau
žius. Suteikti pilną laisvę pi- 
kietavimo. Visas bilas darbi
ninką su kapitalistais turi tęis- 
li prisiekusiųjų teismas.

6. Įkūnijimo “The Work-
men’s Compensation Law”, pa
gerinimą jų įskaitant valstijos 
apdraudą nuo ligos, sužeidimų, 
bedarbių. ,

7. Suteikti dykai mokslą ir 
medikalį patarnavimą visiems 
vaikams nuo pradinės mokyk
los iki užbaigimui universiteto. 
Pasipriešint militariniui mokini
mui mokyklose ir kolegijose.

8. Įsteigti tiesas steigimui 
kooperalyvių krautuvių, namų 
asociacijų, bankinių biznių, far- 
merių kooperatyvų ir kitų į- 
staigų įrengtų kooperatyviais 
pagrindais. Visi kooperatyvai 
turėtų būti paliuosuoti nuo 
taksų.

9. Peržiūrėti taksų įstaty
mus. Priversti dideles koopera
cijas ir pavienius turčius, kad 
mokėtų taksas pagal sax& pel
ną. Paliuosuoti nuo taksų vi
sus namus ir rakandus piges
nius negu $5,000.

10. Įsmeigti valstijos kelių ko
misijom erius pagal civilį kon
troliavimą.
, 11. Ir visi kiti įstatymai, kad 

butų peržiūrėti ir pataisyti, kad 
teiktų pagelbos darbininkams, 
o susiaurintų teises kapitalistų 
klasės.

12. Mes, kaipo socialistai, no- 
rimė, kad visose industrijose 
butų unija ir suteiksime visą 
savo pagelbą tam dalykui.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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L. S. S. ŽINIOS.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Socialisfy Partijoj
MISSOURI

Nacionalis Socialistų Partijos 
ofisas beveik kas mėnesis gau
na dovaną $5 nuo d. Eugeno 
Muehlemann. Bet šį sykį tas 
draugas atsiuntė daugiau. Jis 
savo laiške, prisiųsdamas pini
gus rašo:

“Aš galiu paaukoti biskį pini
gų šį mėnesį ir aš čia prisiun- 
čiu jums $30—$5 ofiso išlai
doms, o $25 jūsų kelionės išlai
doms į Clevelando Konvenciją.

“Aš pastebėjau laikraštyje, 
kad jus esate vienas Naciona- 
lio Komiteto delegatas į Cleve
lando Konvenciją liepos 4 dieną. 
Mano manymu, tai bus svar
biausia diena Jungtinių Valsti
jų istorijoj nuo paskelbimo Ne
priklausomybės Dekleracijos. Aš 
maųau, kad Amerika neatsiliks 
nuo Anglijos, Pietinės ir Vaka-, 
rinės Australijos ir Denmar- 
ko“. —Eugene Muehlemann.

WASHINGTON

Pirmame susirinkime Wash- 
ingtono valstijos komiteto, ku
ris atsibuvo Seatle, balandžio 
20, komitetas vienbalsiai pri
ėmė sekamo turinio rezoliuci-I 
ją:

“Kadangi Socialistų Partija, I 
svarbiausia, yra apšvietos or
ganizacija ir kuri skleidžia revo-Į 
liucinius principus tarpe darbi-1 
ninku klasės ir

kadangi, susidėjimas su kito-Į 
mis negrynai revoliucinėmis I 
partijomis, kurios neturi tikro | 
nusistatymo ir todėl gali su
trukdyti darbą socialistų

Todėl lai bus nutarta, kad 
mes pasmerkiame tą tendenciją 
nekuriose partijos sekcijose, nu
sileisti nuo musų revoliucinio 
pregramo, sudarant koaliciją su 
kitomis politinėmis ir pusiau- 
politinėmis organizacijomis.

Toliau nutarta, kad kopijos 
šios rezoliucijos butų pasiųstos 
Socialistų Partijos Pildomam 
Komitetui, su prašymu, kad jis 
perskaitytų Nacionalinėj Kon 
vencijoj liepos 6 ir taipgi kopi
jos butų paduotos presai“.

Apšvietos komitetas Se*atle 
kuopos rengia dabar masinius 
mitingus ant gatvių, čia yra 
laukiama atvažiuojant organi
zatoriaus d. Friedmano.

OREGON
Nesenai susiorganizavo nauja 

Socialistų Partijos kuopa Uma- 
tilla mieste. Nutarta užkviesti 
Ryan Walker ir rengti du syk 
į mėnesį draugiškus pasilinks
minimus. Oregono valstija per
siorganizuoja labai pasekmin
gai ir manoma, kad greitu lai
ku vėl bus tokia stipri, kaip ir 
prieš karą, kad buvo.

IDAHO
Socialistų Partijos valstijos 

sekretoriaus, C. H. Cammans at 
lankė visus senus draugus ir 
tikisi, kad greitu laiku partijos 
kuopos vėl tokios bus stiprios, 
kaip ir pirmiau. Išrinktas vals
tijos Pildomasis Komitetas, į 
komitetą įeina sekami draugai: 
T. J. Coonrod, F. P. Kipp, S. K. 
Garrison, E. F. Wickman, T. J. 
O’Mahoney, G. F. Hibner ir J. 
Nuffer.

CAL1FORNIA
Socialistų Partija nutarė su

sijungti su Farmerių-Darbiu in
kų partija nominuoti kandida
tus ir varyti sykiu kampaniją. 
Visi tokie kandidatai bus kaipo 
“neprigulmingi”. Ęarmerių- 
Darbininkų Partija negali ofi
cialiai statyti savo kandidatų. 
Darbininkų Federacija ir gele
žinkeliečiai suorganizavo “Kon
ferenciją dėl Progresyvio Peliti
nio Veikimo’, be Socialistų Par
tijos. Jie greičiausia rems kan
didatūrą La Follette.

Socialistų Partija turės 
labai svarbią konvenciją 
gegužės 30 dieną San Fran- 
cisco, Cal. čia bus iš
spręsta keletas svarbių klausi

mų: Ar siųsti delegatus į St. 
Paul, birželio 17 ir taipgi į Cle- 
velandą, liepos 4? Ar La Fol
lette bus priimtas kaipo kandi
datas ant Farmerių-Darbininkų- 
Socialistų Ii kieto? Koks yra 

minimum programas?

Vokiečių s.-d3 rinkimų 
obalsiai

Kaip jait žinoma, paleidus 
Vokietijos reichstagą, nauji 
parlamento rinkimai įvyko š. 
m. gegužės m. 5 d. Partijos 
stojo -karštoji rinkimų kampa
nijom Dešiniosios partijos at
virai pasiskelbė už monarchi
jų. Socialdemokratų partijos 
centro valdyba išleido atsišau
kimą su savo obalsiaiis, kuria
me sakoma: šiandien juodžiau
si reakdionieriaii pasivadino 
laisvės partija (Freiheitspar- 
tei), nors jie tykoja panaikin
ti kiekvieną iškovotą laisvę. Iš 
kitos pusės demagogiją varo 
komunistai. Bet kur tik ko
munistai buvo pasiekę šiokių 
tokių rezultatų, ten šiandien 
viešpatauja reakcija (Bavarija, 

Tiuringija, Meklenburgas, Ita
lija, Vengrija) : po kiekvieno 
komunistų laimėjimo seka 
kcntrrevoliucijos pęrgalė. Mū
rų tikslas krašto atstatymas ne 
prieš, bet su darbo žmonėmis 
ir per darbo žmones mieste ir 
kaitos, pakeliant jų medžiagi
nę gerovę, jų kūno ir dvasios 
jėgas. Reakcininkų tikslas — 
pavergus krašto tikį pavergti 
liaudį. (Socialdemlokraitai gina 
respubliką. S.-d. pertvarkys 
buržuazinę respubliką į socia
listinę liaudies valstybę. S.-d. 
reikalauja nuomos mokesnius 
pakeisti turto mokesniais. S.-d. 
reikalauja aprūpinti pensijo- 

I mis karo invalidus, sužeistuo- 
I siu1?, ir našles. S.-d. nori, kad 
I bedarbiai maitintųsi ne almuž- 
I iromis, bet' turėtų teisę gauti 
Į valstybės paramą. Kova už 8 
vai. darbo dieną. S.-d. kovoja 
prieš darbininkų uždarbio nu
mažinimo! politiką. S.-d. reika
lauja valdininkų algų pakėli
mo. S.-d. suteikė moterims rin
kimų teises. Musų kovos obal
siai: už liaudį, pirks reakciją, 
prieš priespaudą, prieš kapita
lo grobikus, prieš teisių susiau
rinimą. Mes: už respubliką — 
prieš monarchiją, už socialę 

1 pažangą »— prieš socialę reak
ciją, už nikio demokratiją — 
prieš kapitalistiinjių jnoinolpoil/ių 
diktatūrą, už tautų susiprati
mą — prieš tarptautinį milita- 
rizmą.

Iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Gyvenimo

Švėkšna (Tauragės apskr.). 
Pagaliau ir šiame kampely su
sikūrė socialdemokratų kuopa. 
Steigiamasis susirinkimas įvyko 
kovo 18 d. Nariais įsirašė ap
linkiniai dvarų darbininkai. Ge
ros kloties draugams!

Krakės (Kėdainių apskr.). š. 
m. kovo m. 25 d. čia įsikūrė 
L.S.-D.P. kuopa. Įsirašė nariais 
20 vietos darbininkų ir maža
žemių. Pastarieji organizacijoje 
sudaro daugumą. Išrinktas ko
mitetas iš šių draugų: pirmi
ninkas—K. Liutkus, sekretorius 
J. Dalbokas ir iždininkas S. 
Gaučas.

žem. Kalvarija (Telšių aps.). 
Kovo/30 d. buvo vietos s.-d. 
kuopos narių susirinkimas, į ku
rį atvyko keliolika prijaučiančių 
darbininkų; iš jų 7 įstojo į kuo
pą. Kuopa įsikūrusi 1922 met., 
bet iki šiol aktyvaus veikimo 
neparodė. Dabar jaučiama dis
ciplina ir didesnis pasiryžimas. 
Tartasi savivaldybių, literatūros 
platinimo ir organizaciniais 
klausimais. Perrinktas komite
tas. Nutarta įsteigti kuopos 
knygyną.

Šančiai (Kauno priemiestis). 
Kovo 16 d. įvyko vietos org. na
rių susirinkimas. Dalyvavo be- 
viek visi nariai. Gyvai buvo 
svarstomas organizacijos išplė
timo klausimas. Priimta 4 
nauji draugai kandidatais. Buvo 
nutarta balandžio 5 d. “Spin
dulio“ salėj suruošti vakarą, 
kuris duotų pelno sustiprini
mui organizacijos finansiniu 
žvilgsniu ir galimybės įsigyti 
butą, v

Balandžio 5 d. vakaras gerai 
pasisekė ir buvo gausiai lanky
tas. Suvadinta “Ponas Dauga- 
noris”, pasakyta monologų, pas
kui ėjo šokiai. Vakaras, reikia 
tikėtis, gerai apsimokės. Suruoš
tas jis sutartinomis pastango
mis musų energingų Šančių 
draugų, pritraukus prie darbo 
prijaučiančius mums vaidilas. 
Tik pastatytas veikalas savo 
turiniu gana tuščias. Musų 
draugai vietose kiekvieną kartą 
turėtų atidžiai apgalvoti ruo
šiamo vakaro turinį.

----------------------------

Knygos Lietuvos Social
demokratų Knygynams
M. Matulis Paaukavo Liet. 

Soc. Dem. knygų:
Technikos Steb., 2 egz.
Paskaitos iš biologijos ir bakte- 

riologijos
Pažvelgus atgal 
Jonas Jonila, 2 egz. 
Gyvenimo Mokykla 
Kas yr taip, o kas ne taip? 
Liet. Tėvynės dainos, 2 egz. 
Karė-Ko De'lei?
Mackbeth 
Nihilistai 
Kaimiečių kovos su ponais 
Darbininko sveikata 
Sparnai
Moralybės išsivystymas 
Ženyba ir žmogaus gyv. siek. 
Baltrus Turazeris

Į Lietuvą 
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatonrfs. 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 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasl- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Cbicago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St.
Chicago, III

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

> sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
: -.... ..........   ■------ 'J

Pirmieji Žiedai
Amžinos dainos, 2 egz.
Palemonos ir Girždulą
Kaip Cicilijos kaimeičiai kovojo 

už savo teises
Dėdė atvažiavo
Orleano Mergelė
Sulyg naujos mados
Kovotojų giesmės
Jausmų kibirkštėlės
Namelis ant Volgos
Nuo ko priklauso žmonijos nuot.
Apsiriko
Kovoje už laisvę
Labai gražios dainos
Patkulis
Rutvilė
žmonės
Pramoninis unijizmas
E. Steponaičio raštai
Jaunimo Sapnai
Gydytojas 4 egz.

Važiuokime Lietuvon į Svečius! 
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Gegužio Mėnesyje
Laivu

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

Tiesiai į Klaipėdą
ną Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metriką negalima gauti užsienio 
paso.

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

Musą atstovas palengvins kelionę 
seną tėvą važiuojančią pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. keleiviai išvažiuos iš Chicagos nuo 
Dearborn Stoties, Dearborn and I’olk 
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 pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

įf.fr ‘fe

■
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Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

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

♦

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią 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. ,

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 pasiųstu gimimo 
metrikus, arba atsilankykite j Naujie

NAUJIENOS r«YUK rju°l
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Darbas
Tarka
Vardų klėtelė
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių
Ant dugno
Kiek senovės Graikai ir Romė

nai prisidėjo pastumėjimui 
gamtos mokslų priekyn.

Motina ir jos rūpesčiai vaikų 
likimu

Debatai <
Hygiena
Kaip žmogus mansto
žingsnis prie šviesos
Moteris ir jos ekonominis pa

dėjimas
Nepasisekė Marytei
Likimo Kilmė
Eilės Pranciškaus Vaičaičio
Laiškai pasmerktųjų mirtin
Musų vargai
Kun. A. Vienožinskis ir jo dain.

Laisvės kalinys
Gludi-Liudi
Mirga
Moksleivis
Naujoji gadynė
Kalendorius 1922 metų

Knygų rinkėjas J. F. Vilis.

šias knygas aukauja Kastan
cija Kalainiutė:
Sveikata
Jonas Jonila
Ką kiekviena K motina privallo 

žinoti
Audėjai
Pramoninis socializmas
Baltrus Turazeris
Veislių atsiradimas
Kaip padaryti monus
Naujosios dainos ir eilės
Rusų soc. rev. uždaviniai

Knygų rinkėjas J. F. Vilis.

Pinigai!
iš

Bridgeporto į

NAUJIENAS • I

3210 So. Halsted St., I 
Tel. Boulevard 9663.i

L,'
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Ketvirtadienis, geg. 15, 1921

VISI, KURIE MAINĖTE ČE
KIUS NAUJIENŲ OFISE.

Teisėjas išbarė rendos 
kūlikus

Teismas, sako, nėra jums 
kolektorių.

Kas dedasi unijose

“Teismas nėra jokia kolekta- 
vimo agentūra dėl namų savi
ninkų”, sako teisėjas Trude, už
vakar Renters teisme, į kurį bu
vo prisirinkę daugybė rendau- 
ninkų ir namų savininkų.

“Devynios provos iš dešim
ties yra reikalavimai paduoti 
per naujus savininkus, — sako 
teisėjas, — kurie pirko tas sa
vastis su tikslu pakelti rendas. 
Jie dabar bando panaudot teis
mą savo spekuliacijai. Jie nesi
rūpina net patirti kokias teises 
turi rendauninkas, ale tuojau 
pradeda provą, kad užtikrinus 
didesnį pelną ant savo įdėto ka- 
pitiilo.”

Buvo prisirinkęs pilnutėlis 
teismo kambarys su įvairiais 
skundais, kad tam ir tam lenda 
tapo padvigubinta, o tam neuž
mokėta.

Pasitaiko teisme ir kur jozų: 
pribuvo teisman trys senyvos 
ypatos dvi moterys ir vienas vy
ras. Ana Wunderlich nori iš
reikalauti sau dviejų kambarių, 
pas Ana Block, kuri sulyg savo 
motinos įsakymų užlaiko savo 
patėvį. Ana Block sako, kad pa
tėvis gali gyventi pas ją kiek tik 
nori, jam vieta esanti užtikrin
ta iki mirties.

“Bet ana moteris čia negali 
daugiau gyventi, rėkia Ana 
Block, ponas teisėjau, negali! 
Nė biskip negali!”

“Ji bijo, įsimaišė antroji 
Ana, kuri jau yra pabaigusi 60 
metų, kad aš neapsivesčiau su 
juo.
- Tuo tarpu atsistojo tarp jų ir 
“papa” 78 melų bedantys sene
lis.

“Aš prisibijau, sako teisėjas 
rimtai, mano teismas nėra pa
kankamai didelis dėl šios pre- 
vos.”

Taip dalykai ir pasiliko jiems 
patiem išrišti.

Pirmutinių ir vėliausiy 
traukiniu paroda

šiandie bus išstatyti parodai 
pirmiausi ir vėliausi gelžkelio 
okomotyvai ir vagonai, Union 

Stoty.
Senas “William Crook”, pir

mutinis garvežis naudotas ant 
Great Northern gelžkelio šešios 
dešimtys metų atgal ir du tų 
aikų vagonai iš vienos puses; 
ir moderniškas traukinys — 
Oriental Limited, vėliausias, 
skers-kontinentą traukinys iš 
•eitos, parodys milžinišką atmai
na.

Tarp pirmojo yra apart gar
vežio,* vagonas No. 9-as ir vie
las Pullmano miegamasis, kuris 
pradėjo vaikščioti ant gelžkelio 
.859 m. Tame vagone, sako, 

Abrahamas Lincolnas ir kiti A- 
merikos tuolaikiniai patrijar- 
<ai važiavę.

Naujasis traukinys susideda 
iš vėliausia pagaminto lokomoti- 
vo aliejum deginamo, kuris kai
nuoja $70,000 ir, kuris pradės 
vaikščioti nuo pnYnos birželio, 
tarp Chicagos ir vandenyno.

Pėtnyčioje ir sukatoje gegu
žės 9-10 d. malonėkite atsilan
kyti į Naujienas. 

- - - /

Miesto derybos nupirki
mui gatvekarių eina 

pirmyn
Nesusitaiko dar ant perkamo

sios sumos.
Dabar jau atrodo, kad Clii- 

cagos miestas kada nors at
pirks gatvekarius iš privačių 
ranku. To reikalauja didele di
džiuma žmonių, kurie dar nau
dojasi gatvekarių patarnavi
mu. O tokių žmonių mieste 
yra didžiuma.

Derybos tarp miesto majoro 
D^er ir gatvekarių kompani
jos viršininkų eina jau gero
kas laikas, bet vis randasi kliū
čių, kurios neleidžia nupirkimų 
užbaigti.

1907 metais buvo padarytas 
patvarkymas, kad jei miestas 
nori paimti savo nuosavybėn 
gatvekarius, turi užmokėti 
kompanijoms pamatinę vertę. 
Pamatinė gatvekarių vertė da
bar yra apskaitoma $162,500,- 
000.

Bet dabartiniai savininkai ir 4 /
įvairus skolintojai stengiasi pa
imti iš miesto kuodaugiausia, 
uždėdami visokius daleistinus 
mokesnius ir kiek galint su
mažindami nusidėvėjimų. Sli- 
lyg jų reikalavimais miestui 
reikėtų mokėt du šimtus mili
jonų dolerių.

Majoras Dever reikalauja iš
mesti iš apkainavimo sąskaitų 
tokias sumas, kurių miestas 
jokiu budu negaus, o pinigus 
turėtų mokėte.tik už skaitlines. 
Kompanija į gatvekarių ver
tybę yra {skaičiusi sekamus 
dalykus: $14,500,000 atbilda vo- 
jimo fondas ir $5,000,000 at
lyginimų fondas. Be abejonės, 
kompanija parduodama gatve
karius, tuos fondus pasilaikytų 
sau, o miestas turėtų užmokėt 
pinigus tik už skaitlines para
šytas knygose.

Sekamas susirinkimas tuo 
klausimu įvyks ateinantį ant
radienį.

Didelis bagažas nustebi
no policistus

Vakar anksti rytą policistas 
Ed. Delaney atvedė į W. Chi
cago avė. policijos nuodavų 
žmogų su penkiais siutkeisais. 
Policistas pastebėjęs jį einant 
gatve ir turint labai didelio 
vargo su tuo turtu, atvedęs pas 
kapitoną tų žmogų patyrinėti.

Nepažįstamasis pasisakė esųs 
Stasys Goralski, bet ądriso ne
išdavė.

Atidarius jo krepšius rasta 
nelyginant vaikščiojančia krau
tuvė. Ten buvo 230 porų mo
teriškų šilkinių kojinių, 10 vy
riškų eilių drabužių, 10 kaili
nių šalikų, 6 bažnytinės žva
kės, 48 moteriškas šilkines 
pirštines, vienuolika skurinių 
diržų dėl vyrų.

Jis teisinosi, kad nešimas ke- 
letos dravanų su savim nega
lįs niekam kenkti. Policijos 
seržantas pasiginčijęs kas link 
difinicjjos žodžio “kc|li”, ne
rasdamas kaltės paleido.

Stanley Block, 2711 W. 18 
gat., išėjęs iš dirbtuvės Home 
Stove Foundry Co’., kurioje jis 
dirba kaipo sargas, liko pašau
tas į kojų. Jis neturįs jokių 
priešų ir nesuprantąs kas ga
lėjo ant jo kėsintis. Iš kuj 
kulka atėjo, nebuvo pastebėta. 
Policija mano, kad kulka galė
jo būt paklydusi ir pakliuvo 
jam į kojų.

šovė šuniui, pataikė mergaitei.

Pirmadienio vakare, nežino
mas asmuo įšdvė 10 metų mer
gaitei, Anriai Cohalene į galvą 
iš 38 kalibro revolverio, šovikas 
teisinasi, kad jis norėjęs nušau
ti šunį, kuris buvęs jam į kandęs 
į koją, bet per nelaimę kliudęs 
mergaitei. Mergaitė nugabenta 
German Deaconess ligoninėn— 
pasveiks. Daktaras mano, kad 
kulka jau buvo susiplojusi pinu 
užgavimui į galvą ir dėlto dide
lio pavojaus nepadarė.

Paul Tu r ne r, 315 N. Robey 
St., ir jo pati Marė persišovė 
abu su vienu revolverio šuviu. 
Juodu buvę biskj įsitraukę. Vie
nas turėjęs rankose revolverį, 
o kitas bandęs atimti ir šūvis 
ištekęs netikėtai. Sužeista, abie
jų rankos. Pasveiks.

Iš mašinistų unijos susirinkimo

NAU.nENOS, Chicago, UI

Lietuvių RaisliBosi!
Nora Gugiene jau Kaune

....

Geg. 13 d. advokatas K. Gu- 
gis, gavo telegramą x iš Kauno, 
kad musų ir jo mylimoji daini
ninkė Nora laimingai nuvyko 
Kaunan. Ji išplaukė iš New 
Yorko U. S. laivu Leviathan, 
gegužio 3-čią ir už devynių die
nų pasiekė' Lietuvos sostinę.

Kaune Nora pasisvečiavusi, 
susipažinusi su naujomis jai ap
linkybėmis ims linksminti Lie
tuvos žmones savo dainomis. 
Lietuva jos asmenyje susilaukė 
didžiai malonaus svečio; o No
ra, nėra abejonės mokės įtikti 
ten gyvenantiems musų bro
liams.

Cicero gražiai pasipuošė

Geg. 9 d. mašinistų unijos 
North Star Lodge No. 199, tu
rėjo susirinkimą, apie kurį no
riu aprašyti tik dėl pavyzdžio 
lietuviams.

Susirinkime reikalaujama ir 
disciplinuota tvarka — labiau
sia ramus užsilaikymas.

Raportai kokie jie nebūtų visi 
rašyti priimami arba atmetami 
labai greitai. Naujuose sumany
muose būna diskusijų, bet ne 
taip ilgos, kai prie lietuvių. Lei
džiama tuojaus nubalsuoti ir 
atliktas kriukis.

Dabar grįšime prie raportų. 
Raportai labai keisti ir baugi
nanti. Bėda tame, kad visur pa
sirodo bedarbė, visur pasirodo 
spaudimas anfr-unijistų iš sam
dytojų puses. Kur til< geresni 
Unijos agitatoriai ar lai jie bu

tų paprasti mašinistai ar fore- 
manai yra būriais atleidžiami iš 
darbo.

Kituose raportuose pasirodo, 
kad darbdaviai uždaro unijines 
dirbtuves arba departamentus, 
kur unijistai dirba, o atidaro 
mažesniuose miesteliuose • ir 
varo darbą net su “viršlaikiu.” 
O unijistus, kurie organizuoja 
si paleidžia!

Vienas senyvas žmogelis (se- 
nausias tos Lodges narys) atsi
šaukė prie unijistų Lodges, kad 
ji prigelbėtų:—“Kitaip tik gau
nu darbo padirbu 3-4 dienas ir 
atleidžia” Lokalus 199 nutarė 
aukoti iš iždo $10. tam žmoge
liui.

Iš priežasties tokio spaudimo 
unijistų, Lodge 199 nutarė, kad 
po liepos 1 d. ištraukti pinigus iš 
kapitalistinės bankos ir padėti 
į unijos banką The Amalgama- 
ted Trust and Savings Bank, 
371 Jackson Boulevard, Chicar 
go, III.

Tai toki pavyzdžiai iš ameri
konų susirinkimų, kurie apsiei
na nepakliudę ypatiškumų, o 
svarsto dalykus rimtai.

— Kiškelis.

Išteisino buvusį policistą kalti
namą užmušėjystėje.

John, Coleman^tuvęs poticis- 
tas prie Chicago Avė. policijos 
nuovados liko išteisintas per 
prisiegdintus teisėjus, pereitą 
pirmadienį. Jis buvo kaltinamas 
nušovime J. ,S. Degnan, turtin
go vežimų kontraktoriau s, pe
reitą gruodžio 24 d.

Coleman ir jo liudininkai pri
rodinėjo, kad jis nušovė kalba
mą žmogų gindamas save.

Fred. Stokos, 29 metų, 4847 
Langlcy Avė., besigydydamas 
nuo galvos skaudėjimo, vietoje 
miltelių dėl savo ligos, paėmė 
gyvsidabrio nuodų. Nugaben
tas ligoninėn. Daktarai mano, 
jis pasveiks.

Sportas
Angly laikraštis giria 

Sarpaliy
Vakar Chicago American se

kamai rašo apie K. Sarpaliy.
“Gal-but vienas -iš labiausia 

įstabių ristikų, kokį mes esame 
bematę čia per ilgą laiką, pasi
rodys Doc Krone ir Ch. Cuttler 
parengtose ristynėse (šiandie), 
First Regiment ginklinėje, 16 

ir Michigan gat.
Jis, rodos neturėtų būt vie

nas iš pirmaeilių, bet tuo tarpu 
jisai yra vienu iš jų. Jo vardas 
yra Karolis Sarpalius, ir jis yra 
Lietuvis iš Chicagos universite
to, kuris laimėjo ristynes po 
ristynių tarpe mėgėjų. Jis yra 
vienu iš geriausių dabar esan
čių jaunų vyrų šiame sporte.

Pajsinaudodamas atatinkamu 
augščiu ir svoriu jis rodos, gali 
padaryti stebėtinus dalykus bi
te su vienu, kuris tik su juo 
risis.

Jo oponentas (šiandien) bus 
Stanley Zajac, kuris yra moki
nys senio Zbyszko. Sulyg len
kų pareiškimu jis yra vyras su 
baisia jėga. Senis Zbyszko tvir
tina, kad Zajac Sarpaliy sutru
pinsiąs.

Kaip nebūtų, bet Cicero yra 
žmones, kurie moka papuošti 
savo miestą taip, kad butų gra
žu ir kartu nauda neštų. Pasku
tiniu laiku viso Cicero biznio 
įstaigų langai papuošti lietuvių 
artistįų-doinininkų paveikslais.

Čia ponas Kudirka, Lietuvos 
operos artistas-tenojras.

čia Povilas Stogis, mylimas 
chicagiečių artistas daininin
kas.

Čia ponia čerienė, garsaus 
daktaro Chery žmonos ir žymi 
chicagiečių dainininkė.

Čia p-lė Šilvaite, pirmaeilė 
Birutės soprano su skambančiu, 
kai stygos balseliu.

čia ponia Lauraitienė cicerie- 
čių žvaigždė-dainininkė.

Čia ponas Bičiūnas smuiki
ninkas.

čia pagalios ponas A. Pocius 
profesorius ir pianistas.

Apart paveikslų parašyta, 
kad visi tie ponai artistai dai
nuosią ateinantį nedėldienį lie
tuvių Liuosybės Svetainėje! CĮ 
be to dar busią šokių-

Ko ciceriečiai neišgalvos — 
nepadarys, tai sakau nieks kitas 
negalėtų padaryti.

— Cicero Kaimynas.
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Iš Jaunuoliy Orkestrus 
darbuotės

——5--------
Giegužčs 7 dieną įvyko Jau

nuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas. Nežiūrint lietaus, 
jaunuolių abiejų lyčių susirin
ko gana didelis būrelis. Neku
riu muzikantų ir tėvai atsilan
kė.

Kaip ir paprastai, pirm su
sirinkimo atidarymo Jaunuolių 
Orkestrą pasimokinimo tikslu 
pagriežė keletą gabalėlių, o po 
to pirmininke Aldona Grušiu- 
tė atidarė susirinkimą ir pa
kvietė susirinkusius prie aty- 
dos. Sekretorė' Eugenija Gru- 
šiutė perskaitė protokolą iš 
praeito susirinkimo, kuris li
kosi vienbalsiai priimtas. Mini
mame susirinkime įstojo į 
Orkestrą du nauji smuikoriai, 
pasižadėdami lavintis muzikos. 
Tolinus sekė komisijų ir ko
mitetų raportai, iš kurių pa
aiškėjo, kAd Jaunuolių Orkest
rą balandžio 10 dieną savo gru
pėje atlankiusi p. A. Žemaičio 
piešinių parodą, o 24 ir 25 
griežusi Mark White Squąre 
parkiuke amerikonių moterų 
gimnastikos parodoje. Taipgi 
iš komiteto ravorto paaiškėjo, 
kad Jaunuolių Orkestrą gegu
žės 4 d. grieže So. Chicagojc 
Šv. Izidoriaus Artojaus draugi
jos jubilejiniame parengime.

Orkestrus vedėjas p. J. Gru
šas padėkojo jaunuoliams už 
jų mandagų ir gerą užsilaiky
mą publikoje ir už pastangas 
gerai atlikti savo užduotį ir tt, 
J. Sereika pranešė, kad rengia
mo valcavo komitetas dėl tūlų 
pMežasčių dar neturėjęs susi
rinkimo, bet pažadėjo tą grei
tu laiku atlikti.

Šiame susirinkime liko nu
tarta nupirkti klarnetą arba ki
tą kokį instrumentą ir skolin
ti nariams norintiems mokin
tis griežti. Tą nupirkimo dar

bą pavesta atlikti Orkestro ve
dėjui p. J. Grušui.

Šiame suvirinkime, lygiai 
kaip ir pereitais metais, . liko 
nutarta surengti išvažiavimą į 
girias netolimoje ateityje ir 
surenginfui šio išvažiavimo, ta
po išrinktas komitetas iš pen
kių ypatų, į kurį ėjo p-lės Bro
nė Tupidtė, Eugenija Grušiutė, 
pp. Jonas Sereika, Pranas Kan
tonas ir p-ia V. Trainienė.

Turiu priminti, kad pirmi
ninkė vedė susirinkimą gana 
tvarkiai ir susirinkimas, kaip 
ir visados, pavyko gerai ir bu
vo gana gyvas. Tiktai vienas 
dalykas yra peiktinas, kad jau
nuolių tėvai nesilanko stropiai 
ant susirinkimų, kas yra labai 
pageidaujama, kad galėjus dar 
pasek m i ngiau darbuotis musų 
užbrėžtame darbe.

Jaun. Ork. korespondentė,
Aldona Trainiutč.

Iš komunisfy ”Res- 
publikos”

Pirmieji pavasario įspūdžiai.

Pereitą sekmadienį susitarę 
būrelis draugų aplankėme Jef- 
ferson girias, arba, kaip kiti sa
ko “komunistų Respubliką”. Pe
reitais metais ir patys komuni
stai ją^taip pakrikštijo.

Baigiant eit į girias, jau pa
sitikę koks tai malonus aroma
tiškas kvapsnys besilapuoj an
čių medžių atgijusių iš po šal
tos ir žiaurios žiemos. Dabar 
viskas rengiasi apsirėdyti ža- 
liu-nauju gamtos rubu.

čia žolelė gražiai žaliuoja, an
kstyvesnės kvietkos pražydo — 
visur linksma ir gražu, tik ne 
ant komunistų kalnelio! Bėdnas 
kalnelis, riogso nuogas ir ko
munistų sanvičiais ir agurkais 
apibarstytas! Augalotas medis 
ir tas suvargęs, pusiau nudžiū
vęs nuo komunistiškų spyčių.

Nudna čia ir ilgu! Kur nekur 
žolelė iškišusi iš žemės galvytę 
nedrąsiai stiepiasi į viršų. Ro
dos jos kalba į tave “nežudyk 
manęs, nežudyk”, o kai apsipra- 
n^^Į’odęgjpae^elis , ir žolelė įsi
drąsina ir ima klausti: “Ar 
ateis čia tie rėkaujantys mekle- 
riai, spekuliantai, ar ne ateis?... 
Ak, kokie jie įkyrus žmonės!”

Aš įsivaizdinu sau, kad komu
nistai da nepaliaus trypę tą ne
kaltą žolelę, nepaliaus! Šįmet, 
apart deklamacijų, jie susirinks 
čia savo maldų kalbėti. Susi
rinks, susitūps ir ims bambėti: 
“Tėve musų, kursai esi Rusijo
je, švenskis vardas tavo, kaip 
Rusijoje, taip ir čia” ir tt. Pas
kui valgys pietus su agurkais; 
po tam išgers po gurkšnį, kitą 
nelegališkojo vyno ir ims karš
tus pamokslus rėžti..

Šauks ant Grigaičio, ant Nau
jienų; pasakos kaip ir kokiu bu
du revoliuciją galima sukelti; 
kaip buržujus ■ išnaikinti — 
spiaudysis, taškys seiles į visas 
puses, kol pavargs, o paskui 
rinks aukas savo valdžios palai
kymui.

Toki tai buvo mano įspūd
žiai aplaikyt'i nuvykus pirmu 
kart į Jeffersono girias.

Gal taip ir nebūti. Gal dievai 
duos tiems nelaimingiems ko
munistams biskulį daugiau pro
to, tai mano įsivaizdinimai ne
išsipildys ?, Butų gerai, kad taip 
ir butų! —Antaleptietis.

Iš visy kampų
Šv. Antanas prižadėjo. Komu

nistų gegužinė. Buvo uždegę 
grinčią. Melagystė dėl labo 
darbininkų. Sugadino susi
rinkimus.

Chicago yra toks miestas, 
kad kuris nors artistas, daini
ninkas, ristikas, studentas, 
kardinolas ar kas kitas neap
lanko, tai tikrai jaučiasi ne
laimingu. Chicagiėčiai matė vi
sokios rųšies atsižymėjusių 
žmonių, bet žmogaus iš dan
gaus tai da nematė. Gauta ži
nia, kad Šventas Antanas iš 
dangaus prižadėjo aplankyti 
Chicagą. Jis busiąs 25 d. gegu

žės 1921 m. Sakys pamokslą

gyvuliams, paukščiams, žvė
rims^ žuvinis, vabalams ir sil
kėms. Tai bus diena, kurioje 
sudrebės visas miestas. Skaity
kite ir tėmykite Naujienas, tai 
sužinosite kur jis apsistos.

M *

šiais metais komunistai bu
vo pamiršę apie darbininkų 
šventę, pirmąją gegužes. Kuo
met atsiminė, buvo jau 6 d. ge
gužės. Jie vistiek susirinko į 
Mildos svet.

Kokia tai ilga moteris ati
darė susirinkimą. Dainavo vie
nu balsu vaikučių choras. “Lai
kas” dainavo dviem balsais. 
Antra dalis šios dainelės išei
na gaha augštai, tad daugelis 
mergaičių ir vaikučių turėjo 
nutilti, nes neišrėkė; kiti vos 
ne vos išvežė. Taip dainuojant 
daugelis vaikučių sugadins bal
sus būdami jaunučiais.

Ūžiant pulyliltai perstatė kal
bėtoją taip tykiai, kad Aeffali- 
ma buvo pavardes nugirsti. 
Jaunas, baltai, su akiniais ir 
ilgais kaip popas plaukais ta
sai kalbėtojas buvo. Matyt, 
kad. ne visas klases išėjęs, kad 
silpnai kalbėjo. Blaškėsi po 
Vokietiją, Rusiją, Lietuvą ir 
kitas jam nežinomas šalis. Pa
pasakojo savo sugalvotą pasa
kaitę, kad jis dviem nuskuru- 
siein W. Va. angliakasiams iš
aiškino traukiny bolševizmą.

Dainavo vadinamas Laisvės 
Kanklių Choras. Choras labai 
prastas, vyrų mažai ir prasti 
dainininkai.

Rinko pinigų padengimui lė
šų ir Lietuvos kaliniams (tur
būt ką Brooklynie .“kenčia”).

Prieš publiką stoja ir dide
nybe Andriulis. Vargšas labai 
nusikamavęs: susirietęs, per
sikreipęs su atdara burna. 
“Jau dabar tai jis visas sienas 
aptaškys,” sako viena mote
ris kitai. Teisybę ji sake: bai
siai tyška jo seilės iš jojo bur
nos.

Jis pakartojo veik viską pir
mojo kalbėtojo, tik dadure,

CHARLES PATRICH

persiskyrė su šiuom pasauliu 
gegužes 13, 1924 m. 11 vai. St. 
Paul ligonbutyj po sunkios li
gos. Charles Patrich amžiaus 30 
mętų, Amerikoj gimęs, paliko 
moterį dideliame nuljudim'e ir 2 
sūnūs Edvardą 9 m., Reimondą 
6 m., motiną ir brolį Vladislovą, 
seserį paulina. Paliko visus 
dideliame nubudime

Laidotuves atsibus subatoj, 
gegužio 17, 1924, 9 vai iš ryto, 
iš namų, 3424 S. Lowe Avė. į 
Šv. Dovydo Bąžnyčių, o po pa- 
ncaldų i Šv. Kazimiero kapines. 
Širdingai užprašome draugus, 
pažystamus ir gimines dalyvau
ti laidotuvėse.

Palieka dideliam nubudime
Moteris, sunai, motina, bro
lis, seserys ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Stanley Mažeika.

nevedęs, po ilgos ligos persis
kyrė su šiuo pasauliu, gegužio 
13 d. 1924 m. 3:30 po piet, A. A. 
Motieujs paėjo iš Lietuvos, Me- 
deščių kaimo, Telšių ap., Kauno 
rėd. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. Paliko dideliame nuljudim’e 
seserį Marijoną Zimkienę ii’ 
švogerį Kazimierą ir du pusbro
lius Tamošių ir Franciškų Ža
deikius. Lietuvoj tris seseris 
Antaniną, Agniešką ir Agdtą ir 
brolį Antaną.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
geg. 17 d. 9 vai. iš ryto iš namų 
106 St. ir So. Homan Avė., Mt. 
Greenwood, 111. į Šv. Kazimie
ro kapines.

Palieka dideliame nubudime 
Sesuo, švogeris ir pusbroliai.

Prašome gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Yards 1741. 
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kad Amerikos darbininkai pra
dėjo apvaikščioti pirmąją ge
gužės ne kaipo darbininkų 
šventę, bet kaipo 8 valandų 
dienos šventę. Nesisekė jam 
kalbėti, ..sušilo, suniuro todėl ir 
trumpai kalbėjo. Užbaigdamas 
pasakė, kad kitą metą jis ve
lytų, kad ir Clūcagoje butų 
taip “gerai,” kaip Rusijoj.

(Seka ant 8-to pusi.)

FRANCIŠKUS VAITEKŪNAS

Atminčiai musų brangaus tė
velio, kuris mirė gegužio 15 d. 
1923 metais. Žiauri mirtis at
skiro iš musų tarpo musų myli
mą tėtušį.

_ 3’cr’uI tau būna lengva žeme
le ilsėtis. Liekamės:

Petronėlė Vaitekunienė, duk
terys, Marijona Rauduvienė, 
Ona Bakaitienė, Juozą pa t a 
Lazriauskienė ir sūnūs Pet
ras Vaitekūnas.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone BęiV.svarG 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite «avc 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Sėreet, 
Netoli Aahl&nd Avė.

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
; Rooscvelt 8135

Rcz. Tel. Brunswick 4887
Clriropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

>—■ /

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo lū 
Sų. I

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ^’epe- 
jišką b; lą Sūdy
mo. Diek ils skai
čius žmonių JjgJ- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti,' taip kad nei vienas nereika • 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
.Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn 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 5 

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, sere'šr?! 
Rubato jo nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose.
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(Seka nuo 7-to pusi.)

Ona Daraškiene, 3018 Eme- 
iald avė, pasisakė, kad juos 
buvo uždegę vaikai. Sugrįžę iš 
susirinkimo 21 balandžio, iš 
Mildos svetainės, pamatė savo 
kieme apie 15 vaikų. Esą buvo 
ir lietuvių vaikų. Amžiaus bu
tą apie 1 t ar 15 metų. Jie tris 
pažinę. Vaikai buvo susukę 
skudurų ir uždegę šunies bū
dą, porčius ir kitoje vietoje 
griūčių. Nors popieros ir sku
durai degė, bet da suspėjo už
gesinti.

Keletas vaikų norėję atker
šyti už tai, kad tapo nubausti 
už pirmiaus pavogimą dviračio. 
Nors su lietuviais buvo susi
taikę, bet lenkų vaikai keršijo 
ir susitelkę vaikų talką pade
gė. 

* * ♦
Alekas Kvedaras, kuris ne

senai atvažiavo iš Detroit, 
Mieli., aplaikė nuo savo drau
gų Berseno ir Ginaičio stebė
tinus laiškus. Kadangi p. A. 
Kvedaras būdamas Detroite 
buvo dideliu priešu darbiečių, 
tad jo draugai jam rašo: “Gir
dėjom, kad jau pristojai prie 
darbiečių ir dirbi kiek išgali 
dėl Darbininkų partijos, tai 
musų (Detroito) darbiečiai 
džiaugiasi, kad senas paklydė
lis sugrįžo ant gero kelio, nes 
Detroite sarmatinasi eiti prie 
darbininkų partijos, o į Chica- 
gą kai nuvažiavo, tai pastojo 
veikiančiu nariu.“

A. Kvedaras sako, kad tai 
darbiečių melagystė. Jis keti
na prie jų pristoti tik tada, 
kuomet papliauška Andriulis 
busiąs Amerikos prezidentu, o 
mizernas Mizara bus Chicagos 
majoru. Sako, nėra ko skubin
tis' į jų partiją, nes ten da per
manai melagių.

* *Kardinolo Mundelein sugrį
žimas sujudino'miestą ne ma
žiau kaip kun. Mockus. Bėgo 
jo pažiūrėti katalikai, liutero
nai, baptistai, žydai ir net be
dieviai. Visiems norėjosi jo 
malonių aplankyti. Daugelio 

draugijų net susirinkimai ne
įvyko; vienos didelės draugi
jos atsilankė vos 5 nariai.

—Bubnis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta guli prisirašyti 
/rie .Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, no) 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Ciceros ir apielinkės lietuviams. 
Gegužio 18 d. įvyks dar vienas ir pa
skutinis Justo Kudirkos išleistuvių 
koncertas, Liberty Hali, prasidės 7:30 
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.

Pranešimas 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 96F.3.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
P. Kliubo pranešimas. — Kurie esa
te pirkę šio Kliubo Bonus, turite pri
statyti juos ketverge vakare, 7-tą va
landą, geg. 15, Kliubo svetainėn, nes 
Kliubas jau išmoka bonus, katrie ne- 
pristatysite, turėsite laukt kito išmo
kėjimo, o gal kitas išmokėjimas bus 
labai ilgas. Taigi stengkites būt ant 
to išmokėjimo, nes katrie nepristaty- 
site sekantį ketvergą, tai jau bus gal 
pervėlai.

Kliubo Admnistracija.
___ i_____

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegužės 18 d. 
š. m. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir atsiimti naujos 
konstitucijos knygelių.

— Valdyba.

PRANEŠIMAI.
L. S. J. Lygos išvažiavimas auto

mobiliais į Palios Park miškus įvyks 
sekmadienį, gegužio 18 d. Visi su
sirinkit prie Raymond Chapel ne vė
liaus 1 vai. po pietų.

Nariai, kurie dar neužsisakėt vie
tas, kreipkitės prie sporto komiteto, 
arba atsilankykite j sekantį lavinimo
si susirinkimą. Registracija užsida
rys penktadienį 10 vai. vak.

* Sporto Kom.

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

Birutės Kalno Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužio 18, 1924 
m. 1 v. po pietų A. Urbano svetainėj. 
Visi draugai yra kviečiami kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ba yra daug 
neužbaigtų reikalų dėl aptarimo. 
Kviečia visus

— Nut. rašt. Leon Klepsis.

Chicagos Lietuvių Auditorium Corp. 
extra visų šėrininkų susirinkimas ge
gužio 16 d., 1924 m., Mildos svet., 1 
luinos 3142 So. Halsted St. Kviečia
me visus akcijonierius atsilankyti, yra 
labai svarbiu dalykų aptarti

— Valdyba

ASMENĮ! JIESKOJIMAt
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.

APSIVEOIMUi
GEIDŽIU surasti sau gyvenimo 

draugę merginą arba našlę nuo 18— 
26 metų ir kad butų gerai atrodanti, 
inksmaus budo ir šviesi. Neskiriant 

pažiūrų. Kuri butų pasimokinus. Ma- 
onėkit prisiųsti paveikslėlį su pirmu 
aišku, gražinsiu ant pareikalavimo. 

Duosiu tinkamą atsakymą žednai. Aš 
esu vaikinas 29 metų amž., 5 pėdų ir 
7 coių aukščio. Platesnių žinių suteik
siu per laiška. V. J. J-tis, P. O. Box 
143, W. Frankfort, III.

BASTA-PAMESTA
RADAU pilietybes popieras 

Juozapo šileikio, Kauno guber
nijos, Kvėdarnos miesto atsi
šaukite į Naujienas 1739 South 
Halsted Str.

"Tsrendavojimiji
ANT RENDOS storas ir 5 

ruimai žemai, hotelis ant antrų 
lubų, pigi renda, labai gera vie
ta ant Bridgeporto. Kreipki
tės pas savininkę, 5252 S. Arte- 
sian St. Tel. Prospect 3590.

~ JESKO KAMBABIU"
REIKALINGAS ruimas, kad nebū

tų toliau į Westus kaip iki 46th Avė. 
į South iki 47 St., turi būti telefonas, 
elektra. Kas turit tokį ruimą pra- 
neškit j

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St., 

No. 106.

PAJIEŠKAU kambario 18-os 
ir Halsted apielinkėj, su valgiu 
ar be valgio.

Juozapas Kuzneckis, 
1739 So. Halsted Str.

REIKALINGAS kambarys 
ant Bridgeporto ar Brighton 
Park apielinkėj, su valgiu.

P. M.
3616 So. Halsted Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės: •
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trolių patarnavimas Chicagoj ir apie- 
JLnkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
iHi usia ir geriausia stogų dengimų 
>^iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas 
baltu kaklu, akis raudonos, apatf 
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis Shcphcrd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš 
kitę; 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.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiūrėti sergančią moterį ir trijų 
metų vaiką. Atlyginimas geras, val
giu ir pinigais. Atsišaukite greitai, 
nes labai reikalinga.

DENIS SILVER
2923 So. Emerald Avė.

_________ 1 lubos, frontas_________

REIKIADARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS bučeris, tuo- 
jaus, kuris kalba lietuviškai ir 
lenkiškai. Atsišaukit

4518 So. Wood St.
Tel. Boulevad 8200

REIKIA patyruių darbininkų 
į geležies atkarpų jardų. Taipgi 
shearmenų. Gera mokestis, 
nuolat darbas. Lcopold Cohen 
Iron Co., 3000 S. Kedzie Avė.

R EI K A LING A S pi rmara nikis 
kepėjas mokantis visokį darbą

Kreipkitės 
sekamu adresu.

658 West 35 Str.

REIKALINGAS apisenis žmogus 
paplauti grindis, patiesti lovas ir pa 
glebčti prie kuknios. Turi būti pa- 
tires prie darbo. Valgis, kambarys ii 
atlyginimas.

Atsišaukite
1606. So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Ford touring 

karas, $75. Kalamazoo mėlynas 
plieninis gas range. $25 Coffėr 
coil vandens apšildytojas, $5.

GLEICH,
2830 West 39 Place.

PARSIDUODA mbtorsiklis Exsel- 
ser su side kariu, beveik kaip naujas, 
parduosiu pigiai, pertai, kad man ne
reikalingas $45, aš pirkau mašiną. 
Antrašas:

6101 So. State St.
Phone Wentworth 4588 

Klauskit W. Maltis

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampa, paveikslai ir dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

pardavimdT~
EXTRA!!I —

PARDAVIMUI pento štoras 
su namu, geroj vietoj.

Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

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.

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

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

PARDAVIMUI Restauranas, 
labai pigiai.

GEORGE KANTER
1000 Maxwell St. (Cr. Morgan)

Tol. Canal 7081

PARDAVIMUI aukštos rūšies gro
sernė ir delikatesen su kambariais 
dėl gyvenimo, pigi renda, nėra kom- 
neticijos. Kas norit turėt pelningą 
biznį gražioj ir sveikoj vietoj, atsi
šaukit greit

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka
binot, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš
tas,

1389 Mihvaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podwelski Player Piano

PARDAVIMUI grosernė ir delika
tesen, greitai augančioj kolonijoj, 
naujas stakas, naujos svarstyklės/ 
naujas kavos maliklis, mėsos maši
ninis peilis, gyvenimui kambariai, 2 
metų lysas, gera priežastis pardavi
mui pigiai.

6419 So. Western Ave»

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir gro- 

ąernę'visą arba pusę, vieta gera, 
visokių tautų apgyventa.

Atsišaukite
1731 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, dvi krautuvės, par
duosiu abidvi ar vieną. Geroje 
vietoje. Savininkas parduos na
mą ir biznį. Ne agentams.

5756-58 So. Robey St.

DIDŽIAUSIAS/ BARGENAS
Parsiduoda augštos rųšies bučernė 

ir grosernes fikčeriai (Fixtures) visai 
mažai vartoti. Kam reikalinga ne
praleiskite progos.

SLONKSNIS,
3401 S. Halsted, antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj, 4 kambariai ” gyvenimui. 
Renda pigi. Parduosiu pigiai. Lysas 
yra 3 metams.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI bučernė už “cash” 
arba mainysiu į automobilių. Par
davimo priežastis moters liga.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių, 

3210 So Halsted St. 
Box 105

PARDAVIMUI groserio ir saldu
mynų krautuvė. Parduosiu, arba mai
nysiu ant namo South Side. Prie
žastis pardavimo turiu važiuoti į 
Detroit, Mich.

Atsišaukite
4609 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grošernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prienama kaina.

Atsišaukite
3600 S. Union Avė.

DIDŽIAUS1S bargenas Chi
cagoj, parsiduoda Tcecreaminė, 
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, j ■ b - i * / *

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

geroj biznio vietoj ir gerai biz
nis visados yra daromas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės.

6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, viena geriausiai apsimokanti 
vieta Southside. Yra daug stako labai 
gražus fikčeriai, savininkas serga ir 
todėl privrestas parduoti, $2,250 už 
viską, verta daug daugiau, jei reikia 
išmokėjimais Tas tikrai geras biz
nis ir turi būti parluotas tuojau, atsi
šaukite

923 W. 69 St., netoli Sangamon

PARDAVIMUI delikatesen, arba
tos, kavos, sviesto, kiaušinių krautu
vė, randasi ant labai geros gatvės, 
North West Side, galima lengvai už
dirbti $300 į mėnesį, jei gerai bus 
vedama. Tai yra up-to-date vieta, 
turi būt parduota už $2,450 už viską, 
jei reikia išmokėjimais, pigi renda 
dėl kampinio namų, geri gyvenimui 
kambariai. Atsišaukite

3435 Armitage Avė., 
kampas Ballou St.

PARSIDUODA pusė restauranto 
arba kas nori gali pirkti visą. Ge 
ra sena išdirbta vieta. Perkantis, 
jei neturėtų visij pinigų, savininkas 
sutiktų palūkėti, iš to paties biznio 
uždirbęs atmokės likusius. Galima 
nupirkti visai pigiai, nes savininkui 
laikyti yra neparanku tą biznį.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 107

NAMAI-2EME
ŽEMĖ — BRANGUS 

TURTAS

UKES, UKES

Saugus ir tikras kelias j 
turtą, tai jvestmentas į že
mę. Tokį saugų ir pelningą 
įvestmentą šiadieną gali pa
daryti nusipirlcdamas žemes 
PRIE FORDO DIRBTU
VĖS Chicagoje.

Tenai randasi tik aprube- 
žiuotas skaitlius progų, ka
me Tamista gali, su savo 
rankomis greitai pasisemti 
daug blizgančių auksinių 
dolerių. Tokia proga tik sy
kį tepasitaiko gyvenime.

Todėl nelauk ilgiau, bet 
naudokis ta j a proga šian
dieną. Rašyk, telefonuok, 
arba kreipkis šiuo adresu:

ADAM MARKŪNAS 
Generalis Manageris 

800 First National Bank 
Bldg.

68 W. Monroe St. 
Chicago.

Tel. Randolph 7400

DIDELI BARGENAI
3 flatų kampinis namas, netoli 

Brighton Park teatro, 2 flatai po 4 
kambarius ,1 flatas 5 kambariai, 2 
karų garadžius.

Taipgi namas statytas ant 2 lotų, 
karštu vandeniu apšildomas, parduo
siu už $11,750, arba mainysiu ant 
mažesnio namų, bučernės arba ant ki
tokio biznio. Namas turi būti par
duotas arba išmainytas šią savaitę.

IRANK G. LUC AS’
•______ •» ■ ' ________________________ _______ •

4116 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 5107

NAUJAS '4 FLATŲ MŪRINIS
Visi po 4 kahibaHus ir sun parlo- 

rai. Puikiai dekoruoti ir fikčeriai, 
tile vana, įmuritas plumbingas, garu 
šildomi, Marųuette Manor, netoli 63 
St. Puikus pirkinys! Kaina $27,000, 
pinigais $12,000.

Telefonuekite Republic 1932

NAUJAS, DVIEJŲ FLATŲ
Francisco St. į pietus nuo 63 St., 

6-6 kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynas, bufetas, ledaunės, ga- 
siniai pečiai, įmūrytas plumbingas, 
tile vana, puikiai ištaisytas ir fikče
riai, garu šildomas, kaina $15,500, pi
nigais $5000, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. Savininkas gyvena, 

2516 W. 63 St.
Tel. Republic 1932

ŠTAI BARGENAS!
Biznio prapertės, 50x95 pėdų. Vie

nas Storas 4' flatai, 2 po 5 ir 2 po 4 
kambarius, aržuolo baigtas, steam 
heat, 10 karų garadžius. Dabartinė 
ramia $415 per mėnesį, sekantį metą 
bus $465. Tą namą dabar dar gali
ma nupirkti už $36,000, vėliaus bus 
$50,000.

Kurie tokio namo reikalaujate, tai 
pasiskubinkite, nes tokių progų retai 
pasitaiko, cash reikia $15,000.

Del platesnių informacijų kreipki
tės pas

WM. GRITENAS, 
3241 So. Halsted St. 

Antros lubos 
Tel. Boulevard 5066

8450-52 SO. GREEN ST. 4 flatų 
po 5 ir 4 kambarius ant dviejų lotų 
naujas steamo šildomas. Kaina 
$26500, rendos $315 ant mėnesio, 
cash 12.500.

BRIGHTON PARKE 2 flatų 5-6 
kambarių mūrinis namas, maudynes, 
elektros šviesa. Kaina $8300, rendos 
$80 ant mžnesio, įmokėti $4000.

Kriepkitės pas savininką
MIKE WOVERUS

3241 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5066

KAS TURIT mūrinį namą par
duoti 4 pagyvenimų, tiktai turi būti 
vienas namas ant loto, vieta tarpe 31 
iki 35 St. ant Bridgeporto arba West- 
saidėj.

Atsišukit savininkai
920 W. 35th PL

2 fl. front

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 3 
augštų kampinis, akmenų su plytomis 
frontu, skiepas, 2 augštų mūrinis na-, 
mas su skiepu, 50 pėdų frontąs, 10 
flatų ir 1 krautuvė. Savininkas gy
vena ant antro augšto, frontas .

Atsišaukite
2900 Union Avė.

BARGENAS, $1500 pinigais, nau
ja 6 kambarių cottage, galima pada
ryti 2 flatų cementiniu pamatu, fur- 
nace šildomas, tile vana, skiepas, turi 
būt parduota šią savaitę, nereikia 
agentų, savininkas.

5923-25 So. Robey St.
Teh Diversey 1971

NAMAI-ŽEME

Nepirkite ūkių ant mėnulio, arba 
tenai kur niekas neauga, kur žemė 
niekam neverta ir nėra marketų ir 
taipgi nėra didelių miestų. Bet jei
gu nori pirkti ūkę, tai tjk atvažiuok 
arba parašyk laišką, tai daugiau da- 
sižinosi negu 10 metų būtumei gyve
nęs ant ukes. Aš jau esu patyręs 
ant ūkės per 15 metų ir dabar tenai 
dirbu, tarnauju lietuviams . Jau šim
tai lietuvių pirko ukes nuo mones ir 
visi yra užganėdinti. Taipgi šimetą 
turiu 900 ūkių ant pradavimo, tarpe 
jų randasi puikiausių bargenų, taipgi 
turime ir ant mainymo.

Aš esu Chicagoj ir gryšių atgal ge
gužės 17, galėsite važiuoti sykiu pa
žiūrėti, tikieto kaina ten ir atgal $10. 
Tada matysi apielinkę ir kaip lietu
viai gyvena ant ūkių, tada suprasite 
kaip mes visi teisingai tarnaujame ir 
pirk ūkę už pusę kainuos, negu pirksi 
pas tuos kurie save pasivadina agen
tais ar real estate, bet jie nežino far- 
mų verčios, arba jie nėra visai ten bu
vę, tokie tik apgaudinėja pirkėjus. 
Žmogus nuvažiavęs negali gyventi, tu
ri palikti ir vėl į miestą važiuoti ir 
be darbo laukti. Bet pirk ūkę kur 
viskas auga Jeigu nori gyvulius au
ginti ar javus, ar paukščius ar sodus, 
visos tam tinkamos.

Šitos ūkės labai geros: 40 akrų, 30 
akrų sodno, kaip giria, gyvuliai, javai, 
mašinos, inžinas, geri budinkai, 3 my
lios į miestą, kaina $5,500, įmokėti 
$3,500.

119 akrų gyvuliams auginti, sunki 
žemė ir gera ganykla, upelis bėga, 2 
stubos, 16 kambarių, geros barnes, 
arti miesto, 10 akrų sodno, kaina 
$3,100, verta $6,000.

80 akrų, 18 akrų klevų ir beržų, 
ant kranto ežero, gera žemė, geri bu
dinkai, gyvuliai, už šitą lauką ir sod
ną kaina $6,000, įmokėti $3,000.

160 akrų, gera žemė ir miškas, upė 
sodnas, ‘kaina $5,000.

80 akrų paukščiams auginti, su van
deniu, gera žemė ir budinkai, kaina 
$2,500, įmokėti $1,100.

40 akrų maži budinkai, $600, įjno- 
kėti $300.

Klauskite 
f

P. D. Andrekus,
2047 W. 23 St., Chicago, III.

Arba
P. D. ANDREKUS, 

Pentwater, Mich. .

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

3212 So. Waliace Str.

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 išmokėjimo.

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, jn. - 
keti $2500 likusius savininkas duos 
morgičių.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

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

PARDAVIMUI nadji mūriniai na
mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pagal vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockvvell ir Tolman Avė., kurie 
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty- 
kit musų namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnių namų ar lotų.

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambarių, mūrinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,00b.

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, beismantas ’ 
aukštas, pastogė, maudynės, elektra i 
visi parankumai tik $8500.

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi p?.- 
rankumai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridgeporto, 
3230 Lowe Avė. parduosim pigiai su 
mažu jmokėjimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turim ir daugiau namų d< 1 
pasirinkimo, atvažiuokit ar telefo 
nuokit.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Phone Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas, karštu vandeniu apšil
domas. Visi moderniški įrengimai. 
Kaina $17,000, cash $10,000.

Kriepkitės
6631 So. Maplewood Avė.

Tel, Republic 8725

_ _ _ NAMAI-ZEME_ _
4 FLATŲ MŪRINIS 

Moderniškas Marųuette Manor. 
Sun porčiai ir miegojimui por- 
čiai.

Gerame padėjime.
Kaina $27,000.
Pinigais reikia $4,000.

SHEEIIAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI 9 lotai, randasi 
Harvey, Illinois, 2 atskirai, 
7 krūvoj, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. Kreipkitės prie savinin
ko.

F. ČEKANAUSKIS 
5914 Steward Avė.

ŪKĖS, FAKMOS.
Tėmykit kam ko reikia, jei nori

te ūkę pirkti ar mainyti ant namo 
ar loto ar biznio. Atsilankyki! ypa- 
tiškai ar rašykit laišką; dabar ge
riausias laikas ukes pirkti. Viską 
galima patirti ir matyti, kad laukai 
užsėti. Ši muši] 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 num. 2047 W. 23 St.

Antros lubos iš fronto 
P. 1). Andrekus

MARŲUETTE MANOR
10 flatų mūrinis namas 6 mėnesių 

senumo ant kampo, sun parlor *ir tt. 
Rendos $9,000 į metus Įmokėti $15,- 
000. Mainysiu ant mažesnio namo.

Mūrinis namas 5 ir 6 kambarių 1 
metų senumoj balto aržuolo trimin
gas ,sun parlor, ice boxes iš lauko ir 
visi vėliausios mados įtaisymai. Sa
vininkas labai geistinai nori parduoti 
už priienamą kainaą, reik įnešti tik
tai $4000, kitus kaip renda.

BARGENAS ANT T0WN 
OF LAKE

Mūrinis namas 3 pagyvenimų, po 5 
kambarius ir vienas 2 kamb., gara
džius dėl 6 mašinų, gasas ir elektri
ką, labai gerame padėjime namas, 
rendos neša $120 i mėnesį, kaina tik
tai $9500.

Medinis .namas, štoras apačioj ir 4 
kambariai viršun štoro, ant konkryto, 
beismantas po visu namu. Reikia 
įnešti tiktai $1000.

Bizniavus medinis namas, štoras ir 
3 pagyvenimai, 2 po 4, vienas 6, kam
barių, gasas, elektriką ir vanos, pa
gyvenimuose cementuotas skiepas po 
visu namu. Garadžius dėl 3 mašinų. 
Rendos neša $120 j mėnesį, reikia 
įnešti $4000. Kaina $10,500.

ANT MAINŲ Cole Sport Model, 
1923 labai gerame padėjime automo
bilius, n ainysiu ant gero loto.

Klauskite
V. P. Pierzynski 

JOHN J. ZOLP AND CO. 
4601 So. Marshfield Avė., 

Phone Yards 0145

ATYDA BIZNIERIAMS Par- 
davimui namas, lotas ir groser
nė, gera vieta, dabartinis savi
ninkas gyvena 17 metų, moder
niškas flatas iš užpakalio, netoli 
18 ir Newberry, kaina $7,450 už 
viską.

Tuponich and Siman
1344 W. 18 Str.

KAMPINIS lotas ant 69 gat. 
vienas blokas nuo Western Avė. 
į rytus. 50 pėdų pločio xl25.

Lotas tarpe 68 ir 69 ant Wes- 
tern Avė. pas savininką.

2306 Blue Is’land Avė.
Canal 6772,

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

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

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

160 N La Šalie St

MOKYKLOS
>— . . . . . . . . . . .
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
................... , ‘...........................x

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

k______________ • _____________________/

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

barberystės. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į savaitę.

International Barber College, 
651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State StL




