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Svarsto Tautų Tei 
smo klausimą

Francijos frankas vėl 
ėmė kristi

sišlijo prie Lenino tik 1917 me
tais. Daugelis komunistų spren
džia, kad tasai faktas nusvė
ręs visus kitus.

Vyriausi ginčų klausimai 
kongrese bus, be abejo, preky
bos ir pramones klausimai. 
Kongresas, galima tikrai sakyt, 
nuspręs remti jau dabar pra
dėtą kampaniją prieš privati
ni verslą ir prieš buržuaziją.

Milijonas darbininkę be 
darbo

Lakuny kelionė aplink 
pasaulį

Rūsy bandytai išplėšė 
lenky miestelį Lietuvos žinios

Katastrofinga padėtis Esseno 
kasyklų srity.

Francuzų lakūnas Doisy at- 
, skridęs į Šanghajų sulaužė 

savo mašiną.

Užpuolimo metu užmušta arba 
sužeista apie dvidešimt žmo
nių. c

Negrai maldauja lygių 
teisių

Darbininkų bankai turi 
didelio pasisekimo

geg. 
ka

da r- 
prie 
dar- 
apie

Maskvoj prasidės Rusijos ko 
munistų partijos kongresas

Svarsto tarptautinio tri 
bunalo klausimą

toSumanymas Amerikai tapti 
tribunalo nariu busiąs įneš
tas senatan dar šioj kongreso 
sesijoj.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
21.— Šiandie, senatoriui Skan
senui Įdėm.] reikalaujant, se
nato užsienio santykių komisi
ja į>irmą kartą sušaukė posėdį 
svarstyti klausimą deil (Ameri
kos patupimo tarptautinio tri
bunalo nariu.

Susirinkihias sušauktu pa to, 
kai vakar įvyko Baltajame Na
me ilgoka konferencija, kaine 
prezidentas Coolidge pareiškė 
vėl savo tuo klausiniu nusista
tymą, būtent, kad Jungtinės 
Valstijos turi tam tikra sąly
ga prisidėti prie Tautų Sąjun
gos sudaryto nuolatinio tarp
tautinio teisingumo tribunalo 

kaip kad daugiau ne metai 
atgal rekomendavęs preziden
tas Hardingas.

Senato komisijai yra paduoti 
trys tarptautinio tribunalo pla
nai, kuriuos ji išnagrinėjus ir 
priruošus vieną bendrą refe
ruos senatui dar einanmoje kon
greso sesijoj.

nisterio deklaracijos, be parla
mento pritarimo. Jie dar parei
škę, kad Franci jos biudžeto su
balansavimą jie laiką kaipo pri
valom iausią bet kurios valdžios 
atsakomybę.

Ta konferencija prezidento 
rūmuose Elysee tęsėsi apie 
dvejetą valandų, ir po te 
buvo viešai paskelbtas šitoks 
pareiškimas:

“Tarybos pirmininko', inicia
tyva, respublikos prezidento rū
muose Elysee įvyko pasitari
mas. Pp. Poincare ir Francois* 
Marsai detalingai paaiškino pp. 
Herriot’ui ir Painleve’i finansi
nę padėtį. Pp. Painleve ir Her- 
riot patvirtino savo įsitikinimą, 
kad griežtas biudžeto subalan
savimas yra būtiniausias kiek- | 
vienos valdžios privaiumas.”

Negrai prašo lygiu pilie 
tiniy ir socialiy teisiu

Tų teisių jiems turėtų suteikti 
republikonų ir demokratų 
partijos.

LOUISVILLE
Afrikiečių

Francija susirūpinus nau 
ju franko kritimu

Ky., geg. 21. — 
[Negrų Metodistų 

Episkopą lų bažnyčios konfe
rencija paskyrė tam tikrą ko
mitetą kreiptis į republikonų ir 
demokratų partijų komitetus 
ir prašyti, kad tos partijos į 
savo programus įdėtų punk
tus, kuriais jos pasižadėtų sto
vėti už lygias teises ir privile
gijas negrams.

Prezidentas Millerand ir prem 
jeras Poincare tariasi dėl to 
su Herriotu ir Painleve,nau
josios valdžios lyderiais.

Rūsy komunistų partijos 
kongresas

ESSENAS, Vok ietija, 
21. - Dsl nesusitaikymo 
‘ vklų savininkų su kasyklų 
bildukais padėtis artinas 
katastrofos. Be išmestų iš 
ho 600,000 angliakasių,
400,000 metalo darbininkų 

I taipjau liko be darbo, kadangi 
dėl anglių stokos fabrikai bu- 

Vįsose Jungt. Valstijose darbi- vo priversti užsidaryti.
ninku depozitai bankuose šie- Bedarbiuose pasįreiškia bai- 
kia 12 bilijonų dolerių. Jei di-Į sus skurdus. I>augely atsitiki

mų miestų ir bendntomenių 
ądministracijos priverstos teik
ti bedarbių vaikąnus ir mote
rims šiokios tokios pašalpos.

džiuma jų pereis į darbininkų 
bankus, jie nuveiks milžiniš
kus darbus darbininkų judė
jime.

PARYŽIUS, geg. 21. — Del 
pasinaujinusio franko vertės 
puolimo, respublikos preziden 
tas Millerand’as ir premjera: 
Poincare, susirūpinę, pasikvieti 
dagi naujojo parlamento didžiu 
mos lyderius, Herriotą ir«Pain 
leve, pasitarti, kas turėtų bu' 
padaryta, kad tą kritimą sulai
kius.

Poincare ir finansų ministe 
ris Francois Marsai aiškinr 
franko puolimą tuo, kad užsie 
nis nežinąs, kokia bus naujosios 
valdžios politika finansų klausi
mais. Del to, jų nuomone, rei 
ketų, kad busimos valdžios ly 
deriai išanksto aiškiai išdėti 
savo nusistatymą finansų daly
kais ir tuo budu nuramintu 
New Yorko ir Londono finansi
ninkus, kurie padėję Franci jos 
Bankui atgaivinti franką. Pre
mjeras Poincare pasakė, kad jis 
taravęsis su žymiausiais Pary
žiaus finansininkais, ir jie esą 
tokios pat nuomonės.

Herriot ir Painleve atsakę, 
kad ligi bus nauja ministerija 
sudaryta, toks užtikrinimas ga
lįs būt padarytas pavidale mi-

Pirmutinis po Lenino mirties. 
Pramatoma kova dėl partijos 
vadovybės.

PEORIA, III., geg. 20. — 
Lai komoj čia angliakasių kon
vencijoj šiandie laike kalbą A- 
malgamated Trust apd Savings 
banko atstovas Duane Swiftas,« 
iš Chicagos. Savo kalboj jis 
papasakojo apie reikšmę darbi
ninkų bankų ir jų pasisekimą, 

i “Trejų metų bėgiu Jungtinė
se Valstijose liko įkurti dvide
šimt šeši darbininkų bankai su 
bendru kapitalu 
dolerių,“ sakė 
“Tie bankai auga 

[greitumu, ir savo .kooperavimu 
jie nuveiks didelį darbą profesi
nių darbininkų unijų judėjime.

“Amalgamated Trust and Sa
vings bankas yra vienintelis 
šioj valstijoj 'darbininkų ban
kas. Dar nėra dvejų metų kaip 
Siuvėjų unijos Amalgamated 
Clothing Workers of America 
nariai įkūrė tą banką Chicagoj 

|su kapitalu 300 tūkstančių dole
rių ir pirmą atidarymo dieną 
jis gavo apie 592,000 dolerių de
pozitų. Trumpu laiku banko re
sursai išaugo iki beveik 2,500,- 
000 dolerių, ir vis dar auga.

“Tu bankų augimas 
moj pareina nuo 
unijų narių, nors 
juose ir šiaip žmonės. Pelno pa
silaiko bankai tik minimum, 
kas viršaus padaroma pelno, jis 
paskirstomas 
Akcininkai negali 
[kaip 10 nuošimtį 
mišo išmokėjimai 
minimum.

“Unijos bankai 
bankines operacijas ir, pavyz
džiui, Chicagos Amalgamet J 
bankas yra išdavęs paskolomis 
geroms nejudinamoms nuosavy
bėms daugiau kaip milijoną do
lerių. O tai tik pradžia.

“Apskaičiuojama., kad visose 
Jungtinėse Valstijose algapel- 
nių darbininkų depozitų ban
kuose yra nuo devynių 
likos bilijonų dolerių, 
daugiau tų depozitų 
tuos pačių- darbininkų 
juo labiau tie bankai plėtosis ir 
juo didesnių darbų jie nuveiks 
darbininkų judėjime.“

60,000,000 
kalbėtojas, 
nepaprastu

didžiu- 
darbininktj 
depozituoja

depozitoriams. 
gaut daugiau 
metams. Ko- 
sumažinti iki

daro visokias

iki dvy- 
Tat juo 
pereis j 
bankus,

LENINGRADAS [Petrogra
das], geg. 21.— Ateinantį penk
tadienį, gegužės 23, Maskvoj 
prasidės Rusijos komunistų par
tijos kongresas.

Kadangi partija periodiniai 
valoma nuo visų abejotinų ele
mentų, tai ir kongreso atsto
vybe susidės didelėj didžiumoj 
iš ištikimiausių komunistų.

Šis kongresas interesingas 
tuo, kad tai bus pirmutinis nuo 
Lenino mirties. Iki praeitų me
tų Leninas dominavo kiekvie
nam kongresui.

Kongrese bus, be abejo, ko
vos dėl partijos vadovybes. 
Prieky stovi dvi žymiausios fi
gūros — Trockis ir Zinovjevas. 
Trockis turi organizavimo ga
bumų ir didelio popularumo 
miniose. Zinovjevas turi to, ko 
Trockini stinga — Lenino tra
dicijų garsą. Jis buvo artimas 1000 dolerių; taigi viso kartu ta 
Lenino draugas nuo 1903 me-1 dvasininkų mokykla 
tų, tuo tarpu kaip Trockis pri-

Paaukojo $2,333,331 te 
ologijos seminarijai

NEW YORK, geg. 21. — A- 
merikos milijonininkai, pasiro
do, labai dievuoti žmonės, bent 
gausiai remia Dievo mokslų 
mokyklas.

Štai milijonininkas John D. 
Rockefeller jaunesnysis paau
kojo Union Teologijos Semina
rijai — kaip tos seminarijos 
prezidentas Kings'lejy paskelbia 
— visą 1,083,334 dolerių, o ki
tas milijonininkas, kurs taip 
kuklus, kad prašo jo vardo visai 
neskelbti, paaukojo dar 1,250,-

gavo 2,-
333,334 dolerius.

Pranašauja darbo dienos 
sutrumpinimą iki 2,/2 vai.

MCfJlNIE, III., geg. 21.— Chi- 
Icagos Meno Instituto lektorius 
Dudley Watso.n kalbėdamas 
čia Illinois Moterų Klubų Fe
deracijos susirinkime pareiš
kė, kad ateinąs laikas, kur tu
rės būt įvesta Amerikoj pus
trečios valandos darbo diena. 
Naujoji technika, pritaikymas 
kiekvienoj darbo srity mašinų 
gimdysiąs tokį produkcijos 
perpilnį, kad būtinai versiąs 
darbo dieną iki minimum 
trumpinti.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 21.
— Skrendąs 
franeuzų 
atskridęs 
leisdamas 
aeroplaną, 
sužeistas, 
dantas gen. Ho Feng-ling 
siūlė jam Kinų aeroplaną 
licnei į Tokio, Japonijoj.

MacLaren atvyko į Burmą.
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 21.

Anglijos aviatorius Mac- 
iliaren, kurs irgi skrenda aplink 
pasaulį, šiandie iš Kalkutos at
skrido į Akyabą, Burmoj.
Amerikos lakūnai sutrukdyti
TOKIO, Japonija, geg. 21.— 

Keliaują aplink pasaulį Jungt. 
Valstijų lakūnai, kuriems va
dovauja Įeit. Smith, tebesilai
ko Jeloropo saloj, Kuriluose. 
Nepaliaujančios tirštos miglos 
sutrukdė jų išskridimą Japo
nijoj!.

aplink pasaulį 
lakūnas kapt. Doisy 

į šangllajų ir besi- 
žemėn sulaužė savo 
Lakūnas išliko ne- 
Šanghajaūs komėn- 

pa- 
kc-

Albanijoj kilęs maištas
Maištininkai paėmę Skutarį ir 

keletą kitų miestų.

Žemės drebėjimas

I ROiMA, geg. 21. — Frignano 
apskrity, į pietvakarius nuo 
Bolonijos, įvairiose vietose va
kar buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Nuostolių nepada
ryta.

Ugniakalnis Kilaųea 
tebeveikia.

IIONOLUILU, Havajų salos, 
geg. 21. — Ugniakalnis Kilauea 
vis tebeveikia kartas nuo kar
to vei’šdamas iš savo žiočių la
vą ir akmenis. Kratero Viršū
nė apdengta tirštais garų ir 
durnų debesiais. Atvejais pasi
reiškia žemės drebėjimas.

B1ELGBADAS, Jugoslavija, 
geg. 21.— šiaurinėj Albanijos 
daly kilo maištas. )Pnanešama, 
kad sukilėliai \ užėmė Skutai* 

i ir keletą kitų miestelių.
['Ccgužės 10 telegramoj iš 

Bielgrado buvo pranešta, kac 
tarp Albanijos valdžios Tira
noj ir grupės seimo atstovų, 
reikalaujančių kad sostinė bu
tų perkelta į kitą miestą, kilęs 
konfliktas, kurs davė pradžią 
ginkluotam susirėmimui].

LICITUOJA SAVO BRANGIUS 
PAVEIKSLUS.

DARBININKAI VALDO KE
TURIAS AUSTRALIJOS 

VALSTYBES.

MELBURNAS, Australija.
Nacionalistų valdžiai pralai
mėjus Pietų Australijoj, iš še
šių Australijos valstybių ketu
rias valdo darbininkai, būtent: 
Queenslandą, Pietų Australiją, 
Vakarų Australiją ir Tasmani- 
ją. Likusias dvi vailstybi. Pietų 
Walesą ir Viktoriją, dar tebe- 
valdo nacionalistai.

KALENDORIAUS REFORMA
VIMO REIKALU.

PARYŽIUS, .-Francija, geg. 
21.— Specialė komisija, kurią 
Tautų Sąjunga yra paskyrus 
rasti galimybių kalendoriui re
formuoti, nutarė savo tyrinė
jimus atidėti tolesniam laikui, 
ligi surinks daugiau žinių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 21 d., užsienio pini

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

Anglijos. 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Belgijos; 100 frankų ............... $4.62
Danijos, 100 kronų ..............$16,94
Italijos, 100 lirų ................... S4.44
Francijos, 100 frankų ........... $5.31
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 frolinų ........... $37.38
Suomijos, 100 markių ............ !,

VARŠUVA, geg. 21. — Iš 
Rusų pasienio praneša, kad di
delė* rusų plėšikų šaika, viso 
apie šimtas1 žmonių, įsiveržę į

\vicze, aštuoniolika varstų nuo 
sienos. Banditų puolimo metu 
apie dvidešimt žmonių buvę už
mušta arba sužeista. Tarp už
muštųjų esą ir du miestelio 
pdlicinlinkai. Savo sužeistuo
sius, kurių irgi buvo keletas, 
■banditai susidėję į vežimus 
kartu su išplėšta manta, pabė
go atgal į Rusiją.

Ekspliozija franeuzy 
karo laive

Trylika žmonių sužeista, ketu
ri jų pavojingai.

PARYŽIUS, geg. 21. — Tu
kino porte šarvuotlaivy “Pat- 
rie” 'įvyko ekspOiozija, kurios 
buvo sužeista trylika žmonių, 
tarp jų keturi pavojingai. Eks- 
pliozija. įvyko laike pratimų su 
16-centrim. kanuole.

New Yorko siuvėjai gru 
moja streiku

N'I-’AV YORK, geg. 21. - Jei- 
gu siuvėjų unijų atstovams 
nepavyks susitaikyti su sam
dytojais, .nuo birželio ‘ 1 dienos 
sustreikuos New Yorke 50,000 
rūbų siuvėjų.

RADO NUŠAUTUS VYRĄ 
IR JO ŽMONĄ.

PRINCETON, Wis., geg. 21. 
— Rudolph Shirlock, 50 m., ir 
jo žmona, 42 m., rasta namuose 
nušauti. Eina tardymas.

LONDONAS, geg. 21.—West- 
minsterio kunigaikštis, turįs 
garsiausių Italijos ir Flamandi- 
jos dailininkų brangių paveikslų 
kolekciją, liepos mėnesį žada vėl 
keletą tų paveikslų parduoti iš 
licitacijos. Kai 
nuojami šimtais

kurie jų kai- 
tukstančių do-

praeities vieš-[Taip nyksta
pačių didybė prieš iš pažemini
mo garbčn kįlanti naujojo pa
saulio viešpatį — Darbą. Ban
krutuoją Anglijos didikai—ku
nigaikščiai, grafai, lordai etc.— 
pardavinėja amžiais surinktas 
savo brgngenybes, kad tuo dar 
savo būvį galėtų išlaikyti.]

50,000 DOLERIŲ GAISRO 
NUOSTOLIŲ.

GREENCASTLE, Ind., geg. 
20.— Del netikslaus vielų su
jungimo, Greencastle rūbų 
dirbtuvėj kilo gaisras, padaręs 
50,0004 dolerių nuostolių.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTĄ; ŠEŠI SUŽEISTI.

DULUTH, Minu., geg. 20.— 
Susimušus automobiliui su 
traukiniu, šeši automobiliu va
žiavę asmenys liko pavojingai 
sužeisti, du jų mirtinai.

Rado prigėrusį studentą.

CAMBRIDGE, Mass., geg. 21. 
—Charles upėj rasta lavonas 
Harvardo universiteto studento 
Rob. Proctoro, iš South boro. 
Jis buvo išėjęs iš namų gegužės 

$2.5412 ir daugiau nebegrįžo.

PERKUNIJA UŽDEGĖ ALIE
JAUS TANKUS; $600,000 

NUOSTOLIŲ.

HOUSTON, Texas, geg. 21.— 
Perkunlijaji Jitrdnkus, užsidegi 
keturi Humlble Oil kompanijos 
tankai. Nuostolių padaryta 
apie 600 tūkstančių dolerių.

INDIANAPOLIS, geg. 20. — 
Plėšikai išplėšė {geležinę Hook 
Durb kompanijos spintą ir pa
bėgo su 2000 dolerių.

IŠVENGTA NELAIMĖ.
Kaunas [L-va] — š. m. ko

vo 5 d. tarps t utyje Pilviškis — 
Bartininkai prieš pat praėji
mą traukinio Nr. 12 pervažos 
774 klm. vietinis ūkininkas pri
krautu vežimu norėjo perva
žiuoti pervažą, bet užvažiavus 
ant bėgių arklys sustojo nega
lėdamas nutraukti nuo bėgių 
vežimo. Prisiartinančio trau
kinio mašinistas Bagdonas Do
natas matydamas gręsiantį pa
vojų, energingai ėmėsi visų 
priemohių, kad traukinį su
stabdžius, kas jam ir pasisekė, 
ir tokiu Hudu buvo išvengtas 
.nelaimingas atsitikimas.

l’ž lokį stropų pildymą savo 
pareigų mašinistui Bagdonui 
Donatui (ielž. Direktorius pa
skyrė piniginę dovaną dvide
šimt penkius litus.

KOMUNISTŲ PROKLA
MACIJOS.

Abeliai. [L-va] — Naktį iš 
balandžio 9 Į 10 d. pilnas mies
čiukas buvo primėtytas ir vi
si kampai nuklijuoti komunis
tų proklamacijų. Daugiausia 
apie kleboniją buvo rasta šių 
lapelių.

Iš Klaipėdos
DAUGYBĖ GINTARO

Balandžio 23 d. rytą pas Gi
rulius juros pakranty Mėlyn- 
ragės ir Karklines žvejai rado 
labai daug gintaro, vietomis 
ligi 10 svarų krv»v^ ^.^esiriais 
ir mažesniais gabalais. Del di
delių bangų žvejai su grėbliais 

tomis* turėjo bristi ligi kak- 
i vandenį gintaro graibyti.

vi
lo

SUJUDO UOSTAS.
Klaipėdos uostas šiomis die

nomis nepaprastai gyvas: su- 
viršum 20 laivų pakrančiuose 
kraunasi arba laukia savo ei
lės. Laivų lobis iš užjūrių dau
giausia anglys ir trąšos, o į už
jūrį — pjautos- prekės. Darbi
ninkai po streiko vėl turi gero 
uždarbio.
_________________________ ______________________________L_________

GRRS
Chicago ir apielinkė.— Šian

die giedra, bet nešilta; viduti
nis, didžiumoj šiaurės vejas.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:10

T elegramu
50 centų

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

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

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus j 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.
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’inigai Lietuvon Telegramų
tiktai JO centu

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per 
Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po ^ išsiuntimui

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visų Amerioks 
lietuvių. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siysti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cety, nežiūrint ar siųsi 
100 lity ar 100,000 lity., Naujienos yra pirmutinė ir vie- 
nutinė vipta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centy.

. •>' f J ' ■ 1-

Litų Kursas Atpigintas
LITŲ KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūtų jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose litų kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištikrųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 7 elegramu

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų
400 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$5.50
10.50
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75 
42.25

500 litų
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$52.00

72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
. (Pinigai išmokami į 

3< ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų
5000 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j

3 ar 4 dienas)

$103.75
206.00
308.75
411.50
514.25

Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokei. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas. 
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

NAUJIENOS
>739 So. Halsted St. *1 Chicago; Illinois
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Sveikatos Dalykai gedimo, kraujo nykimo ir kitų 
ligų. Nei saulės nudegimo 
skausmas, nors menku atrodan-

KĄ REIŠKIA SKAUSMAS

nimi, žengia pidmyn ir pasidaro 
nebeišgydoma. Dauguma, dar
gi neatskiria skausmo nuo ligos,

Nors pa- 
ir pradi- 
taip žmo- 
kas kart 
ir darosi

G?<1 nėra nė vieno, kuris ne
būtų susipažinęs kokioje nors 
formoje, su jausmu, žinomu 
kaipo skausmas.

Skausmą galime išaiškinti 
kai iki keistą, ypatingą jausmą, 
esantį kūne, šis jausmas gali 
būti nellygus, kartais, lengvas, 
o kartais begalo smarkus. Simp
tomai paeina nuo suirimo ko
kios nors kūno dalies: nuo ligos 
arba nuo smarkaus sužeidimo. 
Trumpai sakant, skausmas yra 
žekhi kad kas nors jau negerai. 
Jis gali būti pavojingu arba ne. 
Yra tai specialis jausmas, gam
tos parūpintas, kad palaikius 
ir apsergėjus žmoniją. Yra tai 
sveika proto reakcija kokiam 
nors sužeidimui. »

Yra keletas svarbių faktų 
paliečiančių skausmą, ku
rie yra gerai žinomi, 
bet užtektinai at jaučia
mi. Pavyzdžiui, dauguma mote
rų pakenčia skausmą geriau ne
gu vyrai. Yra taip-pat žino
ma, kad skausmas labiau jau
nesnių jaučiamas, 
matiniai nesubrendęs 
nis skausmo jausmas 
guje išsivystęs, kad 
atsikartoja dažniau
svarbesniu. Prie to, dabartinis 
gyvenimas ir darbo padėtis da
ro žmogų labiau prieinamu ne
gu seniau prie sužeidimo ir prie 
skausmu.

Skausmas savaimi nėra liga, 
bet kokios nors ligos persergė
jimas. Pavyzdžiui, danties 
skaudėjimas yra pagedusio ar 
išpuvusio danties ženklu. Netik 
reikia tuojaus ieškoti palengvi
nimo pas atsakantį dantų gydy
toją, bet reikia stengtis, kad iš
vengus panašaus atsikartojimo. 
Reguliariai lankant dantų gydy
toją, kol dar skausmo ženklo 
nėra, yra protingas nusistaty
mas.

Skilvio nemalimo skausmai 
yra persergėjimai prieš netin
kamo valgio vartojimą ir greito 
valgymo paprotį. Dažnai tokie 
skausmai pranašauja pavojin
gesnes ligas. Kaip ne butų, bet 
toks skausmo ženklas neturi 
būti nepaisomu. Kuomet tinka
mi valgio papročiai negelbsti, 
geras išegzaminavimas ir gydy
mas yra reikalaujamas. Nau
dojant visokius vaistus tiktai 
laikinai pagelbsti ir užslopina 
svarbius skausmo ženklus.

Galvos skaudėjimas dažnai 
reiškia protestą prieš persival
gymą. Kartais yra iš priežas
ties akių skaudėjimo. Nekurtuo
se atsitikimuose galvos skaudė
jimas yra labai pavojingos pa
dėties ženklu — kaip tai, sme
genų sutinimo, akies nervų pa-

tis, yra persergųjimu prieš stai
gų arba pareigą laikymą odos 
prieš saulę.

Skausmo laipsnis neparodo 
kiek kūnas sužeistas. Yra labai 
pavojingų padėčių, kuriose 
skausmo arba visai nėra, ar tė
ra tik tiek mažai, kad kartais 
suklaidina. Pavyzdžiui, stai
gus appendicitis ligos apėmi
mas, be skausmo, su dideliu 
karščiu ir smarkiu širdies plaki
mu, nors nevisuomet viskas ap
sireiškia. Džiovos liga papras
tai esti be skausmo. Gali net 
nebūti skausmo labai pavojin
goj ligoj — d if ten joj.

Vidaus organai, kaip pilvas, 
širdis ir inkstai prastai sutvar
kyti skausmo ženklų perdavi
mui. Todėl, svarbiuose šių or
ganų suirimuose, skausmas ne- 
apsireiškia. Smarkus, bet kar
tais tiktai laikinas galvos skau
dėjimas gali ir negali būti pa
vojingu. Inkstų ligą vadinama 
“Bright’s disease” ir neturinti 
skausmo, gali būti pragaištin
ga.

Adenoidų plėvelė, išlengvo 
augdama, ir uždarydama vaiko 
per nosį kvapą, retai kada duo
da skausmo ženklus. Bet bledies 
daug pridaroma. Taigi aišku, 
kad skausmas, kuomet .jis apsi
reiškia, nors reikalingas kaipo 
ženklu, bet nepasirodo pavojin
gose ligose. Vienok, yra spėja
ma, kad 90 nuošimčių visų ligų 
prasideda su skausmu arba 
skausmas apsireiškia kokiame 
nors ligos periode.

Abelnai, yra dvi skausmo ru
gys. Viena, žinoma kaipo ob- 
jektyvinė, yra iš priežasties i 
matomo sužeidimo, ligos ar kito 
suirimo. Kita yra subjektyvė, 
priežastis, kurios nemjatomo. 
Aiškinant skausmą, reikia atsi
žvelgti j protinę padėtį, sveika
tos 'laipsni ir fizinius atradi
mus.

Nesąžiningi žmonės visuomet 
manė, kad skausmas yra pavo
jingos ligos ženklu. Taipgi, jie 
galėdavo parduoti brangius', ne
reikalingus ir kartais pavojin
gus vaistus tiems, kuriems bū
davo reikalingas (atatinkantis 
gydymas. Minties padavimo 
gale yra tokia, kad dauguma 
žmonių, perskaitę vaistų apgar
sinimus, išsivaizdina visokias li
gas. Užsibaigia netinkamu 
patarimu ir gydymu, taip .kad 
tikra liga nėra sužinoma, ir taip 
tęsiasi nė kiek nepalengvinta. 1 

Kartais skausmas esti kant
riai kenčiamas su greito pasi- 
gerinimo viltimi. Vietoj paklau
sius pavojaus ženklų ir ieškojus 
palengvinimo pas atsakantį gy
dytoją, žmogus kenčia skas- 
mus. Tuo tarpu, liga, palygi
nant su išlengvo degančia ug-

manydami, kad jau sveiki, 
skausmui pranykus. Vienok 
tai gali būti pavojingas apsiri
kimas, ypač dėlto, kaip jau ži
nome, kad svarbiausios 
apsireiškia be skausmo.

Skausmo kontroliavimas 
tais esti neužsitikėtinas ir
kus. Reikia nepamiršti to, kad 
kur skausmas gydymui kenkia, 
kaip sąnariuose, negalima duoti 
tinkamo mankštinimo dėlto, 
kad kiekvienas judėjimas pri
duoda skausmo.

PARODYMAS

Mrs. MICHNIEVICZ- MIKIENE1
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 31 gat.

ligos

kar-
sun-

Gale, skausmas yra vienas iš 
gamtos svarbiausių jrtaiikių 
žmonių persergėjimui, kad jų 
protinė ir fizinė lygsvara suar
dyta. Skausmas atkreipia domę 
ir tuomi yra persergėj imo ženk
lu. Jei tęsiasi, jis iššaukia vi
sišką ir atsakančią investigaci- 
ją ir yra pranešimų, jog nevis
kas gerai; jog kuri nors kuno 
dalis sužeista, ir jei nepaleng’vi- 
nama, pasekmes to gaili būti 
visiškas arba neatitaisomas nuo
stolis.

Skausmas, būdamas ženklu 
arba persergėjimu, kad padėtis 
reikalauja prižiūrėjimo, lošia la
jai svarbią rolę. Todėl, nežiul 
rint kokiu budu bus stengia
masi sulaikyti skausmą, bus at- 
ikta svarbi priedermė sužeidimo 
vengiant, kuris gali būti ligos 
priežastimi. Kartas nuo karto 
fizinis išegzaminavimas yra ge
riausias tam būdas, ir nėra pa
tartina laukti, kol kas jau ne
gerai yra. [FLIS]

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1NIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose*.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutrauktu į mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibyuHh 
Nuo išnariniim^’ii «Huinufiimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas. > 

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

104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.
Biifnz rm.wwrww.;'m;w.,ĮiR|iw'W.wwnRitlW

' Šimtai tūkstančiu žmo
nių padėjo savo patvir

tinimą ant Borden’s 
“Selected” Pieno patap

dami nuolatiniais varto
tojais.

Tel. Yards 1119

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

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUtERKA 

ruriu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikta 
ypątišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

F-0

Užsisakykit 
Borden’a 

“Selected” 
Šiandien

Optom«triat
Tel. Boulavard 448Y
4fl4* 8. AahlanS
Kampas 47-toa «•€.

3-ro« lubab*
BORDEN’S
EnnlhdiictsCo. oF Illinois 

FranklinSUO

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
I NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA■
KALTI JOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev'lork N Y U

T ^LIETUV\
HAMDUR GA,PILIAI

ARBA LTEPO JTJ
Važiuokite vist parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja i Plliavą 
Aplenkia Lpnkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. LITUANIA ................................ June 11
S. S. POLONIA ..................................  July 5

TREČIOS KLES0S KAINOS J:

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

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų I

■ 9etter than a Mu»tard Platter

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų. 

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hoapital size, $3.00

Krautuvės Užsidaro Panedėly, Seredoj ir 
Pėtnyčioj 6 vai. vakare

Visi šitie biznireiai reikalavo, daugelis jų yra jūsų geri draugai 
ir jei nori turėti progos pasigerėti gyveniniu, kaip ir kiekvienas kitas 
žmogus Tas nėra, kad jie butų labai neprigulmingi ir nenorėtų ju- 

• sų atsilankymo. Jie visuomet nori turėti su jumis visokius biznio 
reikalus.

Daugelis nvusų biznierių, kurie gyvena biskj toliau, nemato, savo 
vaikų per visą savaitę.

Kaip jie gali matyti ? Vaikai dar miega kuomet jie apleidžia 
namus ir juos taipgi randa miegančius, kuomet jie gryžta iš biznio.

Mes klausiame jūsų, mielas skaitytojau, ar tie vyrai ir moteris 
neturi teises praleisti kiek laiko su savo šeimynomis?

Ar jus manote, kad laikant atdaras krautuves tris vakarus savai
tėje neužtenka?

Ar jus manote, kad verta remti tuos biznierius kurie laiko atda
ras krautuves tik 3 vakaraus savaitėje. Jus gausite geresnį tavorą 
ir geresnį patarnavimą.

Keletas valandų pasilsio padarys biznierius daug geresnėj padė
ty; bus daug grynesne mintis ir jie sugalvos dėl jūsų daug gerų bar- 
genų. Padarykite save1 tikslu remti tuos biznierius. Prirengkite jū
sų pirkinius dienos laike ir tais vakarais kada krautuvės yra atda
ros. Tas bus jūsų, parankumui ir jus suteiksite kam nors gero.

Mes norime jūsų pagelbos ir jei jus pagęlbėsite, tai ta apielinkč 
bus gera kaip bizniui taip ir gyvenimui.

Pi’'1 •' OĘsll i S ' ’ ’

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senu* ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine,
A. BARTKUS, Pree.

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

BRIGHTON PARK!
PAMATYKITE MUSŲ NAMUS

Dabar statomus • .

Ant Rockwell, 41st ir Montgomery
G ir G kamb., bungalovv stogai, aukšti beismentai, Ilot Water Heat.
4 ir 4 kamb. Gable stogai, aukšti beisementai, Stove Heat. ...
Lengvai gausite bankuose paskolą. Statome namus ir sulig jūsų plano. Ateikite pasitarti.

H. KOPLEWSKI
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER

3992 Archer Avė. 

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

M. Levy & Company
Kuomet jus pirksite virtuvės sin
kų, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 

gražinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę 
su mumis, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

M. LEVY COMPANY
Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692

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

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

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
«nu)v reguliatorius. Vienas doleris at- 
neRn mėnesius gydymo. Atsiųskite I 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

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

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

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

Dienomis: Canal
8110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4180
Telefonai t

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

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

į ... .

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1515 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

- Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirur&as 

8303 S. Mor<an St^ Chicago.

Telephone
Boulevard 2160

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL’
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo lOjjki 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

.............. -

Telephons 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 ild 
12 dieną.

b I I" ■ ....................  ! ! .III

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

17P! W. 4Ttk SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
■ ------ ---

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. PhoM 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:8$ vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 

*■— ■ ■■ -

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgu 
3327 So. Halsted St- 

Val. 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 Ave^ rut 
viršaus Ashland State Bank

Telefonas Canal 0464 ,

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
..... .
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Moterų Tarptautinė Tai
kos ir Laisvės Sąjunga, ku
ri dabar laiko posėdžius 
Chicagos universiteto salė
je, pareiškė savo įsitikini
mų, kad organizuotas pasau
lio darbininkų judėjimas yra 
tvirčiausia jėga, kovojanti 
už taikų. Viena delegatė, 
p-ia Corr Ramond, iš Holan- 
dijos, savo kalboje pasakė

“Moterų Tarptautinė 
Sųjunga deda savo viltį 
ant socialistinio judėjimo, 
o ne ant komunistinio, ka
dangi organizuotieji dar
bininkai stoja už taikų, o 
trečiasis internacionalas 
tiki į smurtų”.

Nežiūrint fašistinės vald
žios teroro, Italijos mieste 
Milane rinkimuose į parla
mentą laimėjo fašistų prie
šai. Už Socialistų partiją pa
duota 46,579 balsai, už Mak
simalistus — 21,785 b., už 
Komunistus — 7,069, už Ka
talikus — 10,860 ir už kitas 
smulkesnes grupes, priešin
gas fašistams, — apie 10,- 
000. Viso pasidaro apie 95,- 
000 anti-fašistinių balsų. O 
Mussolinio sąrašas tiktai 
61,831 b.

Jeigu darbininkų balsai 
nebūtų susiskaldę, tai vieni 
tiktai socialistai Milane bu
tų lengvai sumušę “juodmar- 
škinių” partijų. Skaldytojai 
tečiaus patys daugiausia nu
kentėjo už savo nelabų dar
bų. Kaip augščiaus matėme, 
iš darbininkiškų balsų ko
munistams teko mažiausia 
dalis — tik 7,069. Geriaus 
pasisekė maksimalistams, 
kurie yra atsimetę nuo Mas
kvos, nes jie gavo 21,785 bal
sus. Bet užvis geriausia pa
vyko socialistams; už juos 
paduota 46,579 b. Bolševi
kiškoji liga Italijos darbinin
kuose, matoma, neužilgio 
bus visai nugalėta.

Kuomet Milane laimėjo 
fašistų priešai, tai juodosios 
Mussolinio gaujos pradėjo 
kelti keršto orgijų. Fašis
tai suardė beveik visų orga
nizacijų laikraščių spaustu

ves, tarp kitų ir seno kon
servatorių laikraščio “Cor- 
riere della Serą”. Be to, jie 
sudaužė ir sugriovė dau- 
giaus kaip 50 darbininkų 
kooperacijų. Kas dėtųsi 
Lietuvoje, jeigu tenai įsiga
lėtų panašus gaivalai?

Rusijoje ištiko nelaimė 
pagarsėjusiųjų Isadorų Dun- 
can, kuri tarnauja sovietų 
valdžiai, kaipo baleto šoki
kė. Telegrama iš Lenin
grado sako, kad ji apvirtusi 
su automobiliu, bevažiuoda
ma iš Pskovo į Leningradu. 
Paprasti darbininkai ir ūki
ninkai Rusijoje dažnai nė 
duonos neturi pavalgyti; ra
šytojai ir mokslininkai pus
badžiais gyvena, — o šokikė 
automobiliu važinėjasi. Tai 
yra komunistinė “lygybė”.

Apžvalga
SOCIALDEMOKRATAI STIP
RIAUSIA PARTIJA KLAIPĖ

DOS KRAŠTE

Klaipėdos krašte nesenai į- 
vyko vietinių savivaldybių rin
kimai. Iš tų davinių, kurie yra 

I paskelbti Lietuvos laikraščiuo
se, matyt, kad Mažoje Lietuvo
je socialdemokratai yra stip 
riausia už visas partija.

štai kokie buvo rinkimų re
zultatai į Klaipėdos miesto ta? 
rybą: Socialdemokratai gavo 
1.759 balsus ir pravedė 13 at
stovų; Ordnungsbund (tvarkos 
sąjunga) gavo 4.409 bal. ir 
pravedė 12 atstovų; Komunis
tai gavo 2.103 bal. ir pravedė 
6 atst.; Valdininkai gavo 2007 
b. ir pravedė 6 atst.; Piliečių 
sąjunga ir Lietuvių sąrašas ga
vo 710 b. ir pravedė 2 atst.; 
Varnų savininkai gavo 534 bal. 
ir 1 atstovų; Bespalvė grupe— 
143 b. ir atstovų 0.

Visame Klaipėdos mieste pa
duota 14.669 balsai. Socialde
mokratams teko beveik treč
dalis balsų. Socialdemokratai 

Į su komunistais gavo 6.862 bal
sų, t. y. šiek-tiek mažiaus, ne
gu pusę.

Vadinasi, Įdarbinjinkų ba|lsai 
šiuose rinkimuose nepersvėrč 
buržuazinių partijų balsų. Tai 
ačiū komunistų skaldymo dar
bui. Pirmiaus vieni socialde
mokratai Klaipėdos mieste gau
davo didelę daugumų balsų.

Šilutėje (šilokarčemoje), j 
miesto tarybų renkant, Social
demokratai pravedė 7 atstovus, 
Vokiečiai nacionalistai—4, Val
dininkai —3, Susitarimo par
tija—1. Iš 15 atstovų —7 
cialdemokratai.

Višvilėj į miesto, tarybų 
rinkta: Socialdemokratų 6, 
liečiu sąjungos 3, Amatninkų 
2, Susitarimo partijos 1/ Iš 12 
tarybos narių 6—socialdemo
kratai.

so-

iš-
Pi-

IR VĖL MELAS.

savo

Atsakydamas į musų kritiką, 
“Draugas’ rašo, kad mes, pasi
remdami evangelijomis, išvedę 
lygiai tą patį, ką ir jisai tvir
tinęs, būtent: kad, jeigu tur
tuolis tinkamai vartoja
turtus, tai jisai gali įeiti į dan
gaus karalystę. ,

“Draugas” paduoda iš musų 
straipsnio tokių ištraukų:

“Jėzus papasakojo prilygi
nimų, kurio prasmė yra to
kia, kad jeigu turtuolis la- 
biaus brangina savo turtus, 
negu sielos išganymą... tai j 
dangaus karalystę jisai ne
įeis.”
šitaip cituot musų straipsnį, 

kaip “Draugas” jį cituoja, yra 
apgavystė. Pirm tų žodžių, ku
riuos jisai paduoda, musų 
straipsnyje buvo parašyta ve; 
kas:

“Pirma buvo pastatytas 
Jėzui klausimas, ką privalo
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daryt turtingas žmogus, kad 
patapti Jėzaus pasekėju ir 
gauti išganymą. Jėzus į tą 
klausimų atsakė be jokio 
svyravimo: Atsižadėk savo 
turtų! Kuomet gi turtingas 
žmogus nusiminė, išgirdęs 
tokį reikalavimų, ir ėmė abe
joti, ar pildyti jį or ne, tai...” 
Po šito jau seka žodžiai, ku- 

riuos paėmė “Draugas”.
Jisai, vadinasi, padavė tiktai 

dalį sakinio ir į jų įdėjo pras
mę, visai priešingą sakinio min
čiai. Ar gražu šitaip elgtis?

“Naujienose” aiškiai buvo 
pasakyta, jogei Jėzus griežtai 
reikalavo, kad turtingas žmo
gus atsižadėtų savo turtų, nes 
kitaip jisai negalėsiąs būt išga
nytas. O “Draugas”, išpešęs 
kėletų žodžių iš “Naujienų” sa
kinio, tvirtina, jogei “Naujie
nose” esą pasakyta, kad Kris
tus liepęs tiktai tinkamai var- 
tot savo turtus!

Mes aną kartų parodėme, 
kaip “Draugas” falsifikuoja 
Bibliją, norėdamas įtikinti sa
vo skaitytojus, kad Kristus ne
buvęs priešingas turtams ir 
turtuoliams. Dabar jisai tapo 
vėl sugautas, bedarant apga
vystę. Kur gi pas jį yra ta 
“dora”, apie kurių jisai nuola
tos triubija?

KAS TARNAUJA BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIAI?

Londone gauta žinia, kad 
staigiai numirė du sovietų val
džios ekspertai, Lutovinov ir 
Kutler, kuriuodu prieš tai buvo 
laikinai sugrįžę Maskvon.

Vienas ekspertas, Lutovinov, 
nusižudė, kuomet išėjo aikštėn, 
kad jisai slaptai tarnauja Fran- 
cijos valdžiai ir išdavinėja jai 
bolševikų sekretus. Antras eks
pertas, Kutler, numirė nuo šir
dies plyšimo, išgirdęs apie Lu- 
tovino nusižudimų.

Čia turime įdomių iliustraci
jų, to, kokių gaivalų randasi 
bolševikų tarnyboje. Lutovi
nov buvo šnipas; toks pat, ma
toma, buvo ir Kutler. Kokiu gi 
budu šitokie gaivalai galėjo pa
tekti į sovietų valdininkus?

Sakysite, kad bolševikai ga
lėjo nežinot, kas jie per vieni. 
Bet tai bus menkas pateisini
mas. Apie Kutlerį jie turėjo ži
not, kas jisai per paukštis, nes 
dar caro laikais jisai buvo fi
nansų ministeris. Reiškia, ji
sai yra senai žinomas, kaipo 
buvęs ištikimas caro tarnas. 
Vienok bolševikai davė jam 
augštų vietų finansų komisaria
te ir paskui paskyrė delegaci- 
jon, kuri veda derybas su An
glija.

Jeigu bolševikai qkiria į au- 
gštas valdžios vietas buvusius 
caro tarnus, tai negalima ne 
stebėtis, kad tie gaivalai pas
kui pasirodo šnipais.

Nesenai buvo pranešta iš 
Maskvos, kad už kyšių ėmimą 
tenai tapo suimta ir nuteista 
keletas labai stambių 'Valstybi
nės pramonės vedėjų. Buvo 
taip pat pranešta, kad Petra
pily (Leningrade) tapo suimta 
visa eilė teismų pirmininkų ir 
prokurorų, kurie imdavo kyšius 
iš paleistuvybės namų! Anks
čiau buvo nuteistas už suktybes 
valstybinio banko direktorius, 
Krasnoščiokovas.

Taigi pasirodo, kad sukty
bės, korupcija ir parsidavimas 
yra įsivyravę visose sovietų 
valdžios srityse: ir finansų sky
riuje, ir pramonėje, ir teismuo
se, ir diplomatijoje.

Negali būt jokios obejonės, 
kad šitas sovietų valdžios pu
vimas yra tiesioginė diktatūros 
sistemos pasekmė. Tenai, kur 
nėra spaudos ir žodžio lais
vės; tenai, kur piliečiai neturi 
teisės kritikuoti valdžios dar
bus, — korupcija valdžios įstai
gose yra neišvengiama.

Korupcijos, žinoma, esti ir 
demokratinėse šalyse; bet ji 
čionai atsiranda tuomet, kai 
demokratijos veikimas tampa 
dėl kokių nors priežasčių supa- 
raližiuotas. Amerikoje korup
cija išsivystė karo laiku, kai 
valdžia buvo panaikinusi kon
stitucines piliečių teises. Lietu
voje šmugelis išbujojo po glo-'

MAOJ11SNO8, UEfclga, HL 
ba klerikalų, kurie ant kiek
vieno žingsnio slegia demokra
tijų. !

Su priespauda, pasirodo, rei
kia kovot ne tiktai dėlto, kad ji 
trukdo laisvą visuomenės plė
tojimąsi, bet da ir dėlto, kad ji 
gimdo supuvimą ir ' ištvirkimą 
visuomenės organizme.

Tuo gi tarpu komunistiški bu- 
kapročiai skelbia, kad priespau
da (diktatūra) išvaduosianti 
žmoniją!

Kunigas
* i /

Nesiseka.
Balandžio 25 ir* 26 d. įvyko 

Lietuvos Koperatyvų atstovų 
suvažiavimas. Sprendžiamai
siais balsais dalyvavo 130 atsto
vų.

Vartotojų kop’eratyvų judėji
mas Lietuvoje gan žymiai yra 
išsiplėtojęs. Viso labo priskai- 
toma 256 vartotojų bendrovės 
su 60,000 narių.

Beto, gan pasekmingai vysto
si žemės ūkio koperatyvai, ku
rių stipriausias Šiaulių “Ga
mintojas”. Pastarasis yra pra
dėjęs organizuoti visą eilę ben
drųjų pieninių ir šiaip ūkio ko
peratyvų. “Gamintojas” šiemet 
organizavo linų ir kiaušinių 
eksportą Angį i j on, kurs gan pa
sekmingai vystosi.

Dai’bininkų vartotojų kopera
tyvų veik nėra, bet jų suorga
nizavimas tai tik laiko ir žmo
nių klausimas.

“Naujienų” skaitytojai jau ži
no, kad klerikalai buvo sumanę 
užimti vartotojų koperatyvų 
Sąjungas. Pirmąjį šturmą jie 
taikė Šiaulių Srities Vartotojų 
bendrovių Sąjungai, kurios į- 
galiotinių suvažiavime kunigai 
pralaimėjo.* Jų vadas Vilimas 
su dideliu triukšmu buvo pra
šomas išeiti iš suvažiavimo.

Lietuvos Koperatyvų Sąjun
gos suvažiavime, balandžio 25- 
26 d. klerikalai to paties Vili
mo vedini bandė ir čionai imti 
vadžias į savo ' rankas, bet jų 
pastangos nuėjo niekais. Pra
džioje kuniginiai dar šiaušėsi, 
statė savo kandidatus į prezi
diumą, bet surinko tik apie 20 
balsų. Bandė pulti Sąjungos 
Valdybą ir neva kritikuoti jos 
darbuotę, bet ir čia klausimų 
nemokėjo pastatyti. Po šitų 
atakų Vilimiečiai kaip ir dingo 
ir nebepalaikė savo vadų paikų 
pasiūlymų. Reiškia,antroj i kle
rikalų ataka koperatyvams pa
sibaigė burbulu.

Įdomu tai, kad kun. Vilimas, 
puldamas Valdybą, rėmėsi pa
vyzdingumu atskaitų Šiaulių 
Srities Vartotojų Bendrovių 
Sąjungos. Iš vietų į tuos jo 
argumentus kunigėlis gaudavo 
pastabų, kad Šiauliuose jis yra 
gavęs pirties todėl esąs man
dagiu ir giriąs aną Sąjungą.

Kaip ten nebūtų klerikalai, 
beabejonės, ruošiasi ir kitais 
metais pakartoti savo puoli
mus, todėl vartotojų koperaty
vams reikia, būti labai atsar
giai su tais klerikalizmo Dana- 
jieščiais.

Dar laukiama puolimų kleri
kalų Lietuvos Koperacijos Ban
ko įgaliotinių suvažiavime, ge
gužės 16—17 d. ir “Paramos” 
metiniame susirinkime.

Banko suvažiavime vargiai, 
kleirikalams pavyks, nes čionai 
jiems neteks nosies įkišti. “Pa
ramoje” gali būti bandymų ir 
tik tiek.

Mums tenka vieną tik konsta
tuoti, kad kuniginiai savo puo
limais galop atskirs avis nuo 
vilkų. Musų visuomenei tai 
sveika, nes sėdėti neaiškioj pa
dėtyje yra dar blogiau. Ten kur 
turi būti karas klerikalizmui 
negali būti neaiškumų, patai
kavimų ir dvejų kėdžių sėdėji
mo.

5 V. 24 m.

Konst. Jasiukaitis

Miestai.
(Feljetonėlis)

Iš “Lietuvos Geografija”
(Vadovėlis žiovaujantiems) ;

Lietuvos sostinė seniau buvo 
Vilnius, dabar Kaunas, čia yra 
ministerijos, departamentai, vi
sokie biurai. Visi tik rašo ir 
rašo. Jei provincialas atva
žiuoja į Kauną, kaunietis pasi
pūtęs sako:

—Mes čia kuriame.
Jei provincialas per neišma

nymą paklausia:
—Ką tamstos kuriate?
Kaunietis rūsčiai atkerta:
—Jus ten visi mulkiai-
Visas ministerijas, visus de

partamentus, visus biurus puo
šia gražioji lytis — panelės.

Provincialas, susidūręs su to
mis panelėmis, sako:

—Dykaduonės! Ir už dyką 
aš tokių nelaikyčiau!

Panelės gi vaitoja:
—Ak, kaip pavargau, nebe

galiu ir liežuvėlio apversti!
Kaunas—Lietuvos kultūrinis 

centras, čia išeina laikraščiai. 
Laikraščiai labai gyvai' ra?h— 
visi skaitytojai susirgo žiovulio 
liga.

Kaune yra profesorius Volde
maras, apie kurį valdžia sako:

—Geriau bolševikai, tik ne 
Voldemaras!

' < *Kaune yra labai žymi įstaiga 
—Atstatymo Komisariatas. Jis, 
įlindęs į palėpį, sako:

—Aš žiuriu, kaip Lietuva at
sistato!

Kaune yra valdininkai, kurie 
patys nėkuomet pietų nevalgo, 
tik žiuri, kaip kiti valgo.

Kaune yra Svod Zakonov, 
bet nėra Lietuvos įstatymų.

Kaune yra garsus kino, kurie 
save taip reklamuoja:

Čia kino su lietuvišku liežu
viu, katras viską virazniai ištlu- 
močija kas eina ant kartinkos.

Seniau Lietuva miestų labai 
mažai turėjo, dabar priviso, 
kaip grybų.

Jei žmogus atvažiuoja iš ki
tur ir paklausia:

—Ar čia miestelis Kretinga?
Kretinga, susiraukusi atker

ta:
—Koks aš tau miestelis! Aš 

turiu apskrities viršininką... 
Viršininkai miesteliuose negy
vena...

Miestai mfegia pasiginčyt:
Pasvalys: Koks tu miestas— 

didelis daiktas, kad turi kelius 
senus plytgalius! Aš kitas daly
kas—aš gydau šaltiniais.

Biržai: Tavo šaltiniai tik reu
matą į smageflis įvaro... Anoks 
čia miestas!...

žmogui šiuose miestuose pri- 
sireikia valdininko. Važiuoja 
į Pasvalį. Čia jam sako:

—Išvažiavo į Biržus.
Žmogus klampina į Biržus. 

Čia išgirsta:
—Išvažiavo į Pasvalį.
Grįžta į Pasvalį. Valdininkas 

vėl Biržuose, žmogus gaudo, 
ir, pritrukęs kantrybės, puola 
ant kelių:

—Viešpatie, išgelbėk mus nuo 
tos rykštės—nuo miestų .

Miestai statosi sulig plianų. 
Jau penkti metai atstatyme! 
komisijos su inžinieriais žiuri į 
plianus:

—Mes Europa! Viskas pas 
mus sulig plianų! O čia gatvė, o 
čia namai...

Atsitinka, kad skersai gatvės 
atsistojo narna. Komisija su in
žinierių kraipo galvas:

—Kaip čia atsitiko? Turėjo 
būti gatvė, o atsirado namas? 
Na, už 500 metų namą nuversi
me ir vėl bus gatvė, kaip rei
kia, sulig pliano...

Lietuvos miestų puikiausias 
vaizdas esti po lietaus — vie
toj gatvių kriokia upės. Miestų 
tėvai negali atsigerėti:

—Venecija!
' Prieš katą namų savininkai 

gaudydavo lokatorius už skver
nų:

—Pas mane visi patogumai— 
ir į lubas galėsi paspiaudyti, 
jei užeis noras.

Dabar savininkai, negalėda
mi iškraipyti lokatorių, pakerta 

bolkius— tekmnta gyvento j u>i 
ant galvos, gal susipras išsi
kraustyti.

Po karo miestai taip prisikim
šę, kad vienas kitam ant galvos 
stato primusą pietus virti.

Jei kas pradeda nužiūrėti:
—Aš tau ne virtuve...

Tokiam atšauna:
—Didelis daiktas primusas... 

Išvirsiu pietus ir nusiimsiu... 
Džiaukis, kad aš tau ant galvos 
lovos nepasistatau.

[“Panevėžio Balsas”]

Bolševiky proklamacijos
Kaunas. — Balandžio 29 d. 

Kauno gatvėse Gelžkelių Dirb
tuvėse ir kitur buvo primėtyta 
lietuvių ir lenkų kalba bolševi
kų proklamacijų po antraščių: 
“1 gegužės” atspausdintų 
“Spartako” spaustuvėj, Kaune. 
Minėtose proklamacijose šven
čiant 1-ją gegužės Lietuvos dar
bininkai kviečiami išeiti į gat
ves ir susispietus po raudona 
vėliava daryti demonstracijas 
su obalsiais: “šalin karo stovis! 
Paliuosavimjas iš kalėjimų (ko
votojų už darbininkų reikalus, 
organizacijų, susirinkimų lais
vė ir t.t. ir t.t. Galios prokla
macija užsibaigia šiais šauks
mais :

Šalin buožių razbaininkų ir 
spekuliantų valdžia!

Tegyvuoja darbininkę ir ma
žažemių valdžia!

Tegyvuoja liietiiivos Komu
nistų Partija!

Tegyvuoja Komunistinis In
ternacionalas !

Keista, kad Lietuvos bolševi
kai pas mus taip garsiai staty
dami aukščiau paminėtuosius 
obalsius visai užmiršta, jog jų 
komunistinėje valstybėj— Ru
sijoje—pilni kalėjimai prikimš
ti socialistais, milionai piliečių 
valdomi visai neiskaitlingos ko
munistų partijos neturi jokių 
laisvių, laikomi despotiškam 
režime aršiau negu prie buvu
siųjų monarchų tvarkos.

—Lietuvos darbininkas.

Redakcijos Atsakymai
M. Sheiniui. — Gal būt, bet 

geriaus butų, kad Tamsta jų ir 
paklaustumai.

MOTERIS KENTĖJO
PER VISA METĄ

Vartojo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — 

gavo geras vasekmes.

Newcastle, Pa. — “Aš visai buvau 
įvargusi ir kiekvienas mane, kad 

man reikės mirti. 
Aš kentėjau per 
visą metą nuo 
skausmų dešinia
me šone, taip, kad 
aš vos galėjau pa
stovėti ant savo 
kojų. Kuomet aš 
ėjau, tai jaučiau, 
kad rodosi kas ant 
manos puola. Aš 
negalėjau dirbti 
jokio darbo ir tu

rėjau nuolat nursę. Ji pasakė man 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, todėl aš pabandžiau. Kai 
kurios moterys mano, kad nuo bute
lio galima pasveikti, bet aš tuo ne
užsiganėdinau. Aš suvartojau dau
giau ir man pasidarė geriau ir aš da
bar galiu dirbti savo namų darbą. 
Buvo laikai, kuomet aš nesijaučiau 
gerai, tai mano vyras sakydavo: “Eik 
pas daktarą”. Bet dabar jis man sa
ko, kad aš nusipirkčiau buteli Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable, ir jos visuo
met man pagelbsti. Aptiekoriai sa
kydavo man, kad jie turi ką nors ge
resnio, bet jie dar ir iki šiol nepasa
kė ką, todėl aš nevartoju kitų. Aš 
vartoju Vegetable Compound per pen
kis metus. Bile moteris gali ateiti 
arba parašyti man; aš maloniai pa
sakysiu kaip jos pagelbėjo man”. — 
Mrs. Mabel List Sherbahn, 515
Newell Avė., Newcastle, Pa.. Parda 
vimui visose aptiekose.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė., Chicago.
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NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. 6

Į i--------

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 94J 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boalevard 1810

Valandos: kuo 6 iki S v. v. kiek
vieną vakarą, ilskyrui ketvei-gą^ 

N edliiomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

>2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

S. W. B ANĖS, Advokatas
Valu 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7» We«t Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Dearborn 3057

A. 1 SUKIS
ADVOKATAS

Dtfsas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namą Tel. t Hyde Park 8895
Ui —~ i ■■ n................. .... /

JOHN I. BAGŪZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egtami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojimvr.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

. III ■!! I SI II I iri m || hiim I lh

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple BIdg. •

77 W.z Washington St.
Tel. Central 6200

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room Slt 
Tel. Central 6390 

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

J. BUCERZAN
* ADVOKATAS 

Notary Public
3405 Deodor Street

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

V------- -

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

. Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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 

4G1 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 1060.4 Ed- 

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

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeža, 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.

Lietuvos profesinis 
judėjimas

visiems yra 
lygiai opus ir skau-

yrakad buržuazijai

cenzu- 
nėduodama organizuo- 

kurtis. Svarbiausia čia 
priešininkas yra buržu-

pastarųjų metų gyveni- 
kad

Jei politinė socialistinė dar
bininkų partija sudaro kovo
jančias darbininkų klasės gvar
dijų, tai profesinės sąjungos su 
šimtais ir tūkstančiais, kartais 
ir milijonais narių yra ne kas 
kitas, kaip galingoji peštija to
je kovoje, kurių tenka vesti 
darbininkams su buržuazija? 
Politinei! partijon patenka 
žmonės daugiau kvalifikuoti, 
(Įaugau, kap sakoma, prasitry
nę. Į profesines sąjungas eina 
minios darbininkų, — čion ne
atsižvelgiama ir neklausiama 
kuriam politiniam dievui mel
džiasi. Darbininkų ekonominis 
reikalas 
svarbus, 

•dus.
Aišku,

svarbu neduoti darbininkams 
susiburti į profesines sąjungas, 
kad jie nesudarytų tos jėgos, 
kuri skaudžiai muša darbdavių 
kišenių. Štai kodėl mes Lietu
voje turime sunkiai kovoti su 
•Lktuvos kleiįikaline 'buržuazi
ja dėl darbininkų profesinių 
sąjungų, kurioms karo stoviai, 
Išimtinomis padėtin/is, 
romis 
tis ir 
musų 
azija.

Ret 
mas mums yra parodęs, 
1 uržuazija Lietuvoje šiame da
lyke turi gerų, jos pačios neap
mokamų, agentų ir padėjėjų. 
Tie agentai — tai komunistai 
ir jų pritarėjai.

Kuomet tris metus iš eilės 
komunistai penėjo Lietuvos 
darbininkų profesines sąjungas 
savo politinės programos koše- 
lena, kuomet jie vietoj ekono
minių darbininkų reikalų kėlė 
sąjungose tik politinius savo 
partijos nusistatymus, tuomet 
Lietuvos buržuazijai buvo už
tektinai pamato pulti sąjungas, 
jas griauti ir ardyti. Komunis
tai šaukti šaukė ir rėkte rėkė, 
kaltindami soči a Idemok ra t us, 
kad pastarieji neva padedą val
džiai griauti sąjungas. Tuo 
tarpu tikrieji sąjungų griovi
kai buvo ir pasiliko komunis
tai. *

Pradžioje soc. dem. partijai 
silpnai ir valdžios puolimu 
desorganizuotai nebuvo gali
mybės įsikišti į šitą biznį, kurs 
aiškiai ėjo buržuazijos naudai. 
Pernai profesinių sąjungų griu
vėsiuose susikūrė Lietuvos Že
mės Ūkio Darbininkų Profesi
nė Sąjunga. Šitoji sąjunga iš
karto atsistojo ant aiškaus 
darbininkų profesinių sąjungų 
kovos pamato, šįmet balan
džio 12—13 d. Kaune ėjo tos 
sąjungos pirmasafi visuotinas 
atstovų suvažiavimas.

Aštuonis mėnesius dirbo są
junga sunkųjį savo darbų. Su
kurta virš 30 skyrių, suorga
nizuota apie 1500 darbininkų. 
Suvažiaviman atvyksta apie 30 
delegatų. Dienotvarkėje žemės 
icfornios, darbininkų draudi
mo, kolektyvių sutarčių, juri
dinės pagelbos, ekonominės ko
vos, švietimo ir kiti klausimai. 
Kaip matote, nieko ekstra ko
munistinio. Bet ir šitame su-

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

važiavime komunistų agentai 
atrado vietos. Svarstant AnY- 
sterdamo Profesinio Interna
cionalo klausimų, ekstra kai
rieji kelia Kominterno reika
lus ir šmeižia Amsterdamo pro
fesinį darbininkų susivieniji
mų. Daro pranešimų s.-d. frak
cija apie Lietuvos darbininkų 
įstatimdavystę, komunistai siū
lo išanksto paruošti rezoliuci
jų, kurioj puolama frakcija, 
žodžiu , sakant, demagogijos 
k romelio tavoro kiek tik nori. 
Vargšai komunistai nedaug te
ki imėj o, nes jie pasiliko tik 
prie dviejų savo balsų.

Kokia gi išvada? Ji perdaug 
aiški: komunistai ir į šį suva
žiavimą įsibrovė ne tam, kad 
padėti darbininkams organi
zuoti silpnas jų jėgas, bet kad 
sprogdinti jį iš vidaus, bet tai 
nepavyko. Dabar ir paprastiems 
darbininkams darosi aišku, 
kad ekstra kairieji ir čia no
rėjo netiesioginiai patarnauti 
Lietuvos buržuazijai. j

Taigi matote
Lietuvos darbininkams, 
tiek priešininkų, 
kojų. Vėlai- ar 
ne demagogija 
cka’dir.io ' darbas. Tuo momen
tu, kada Lietuvoje stiprėja kle
rikalizmas ir fašizmas, tuo tat 
metu kiekvieno sąžiningo dar
bininko pareiga kurti jėgų, 
kuri pajiegtų sutriuškinti juo
dąsias pajėgas. —Kunigas.

kaip sunku 
turint 

atsistoti ant 
anksti laimes 
ir ardymo ir

Socializmo pagrindas

liuosos kompeti- 
privatinių reikalų) 
sistema kolektyvio 

Turės būti bendras 
visų produkcijos

Vietoje privatinės kapitalo 
sistemos (tai yra spekuliacijos 
produkcijoj, 
cijos dėl 
turės būti 
kapitalo.
valdymas
įrankių. Tas kolektyvi* būdas 
produkcijos prašalins dabarti
nę konipeticijos sistemų.

Kas tik turi pinigų gali leng
vai dasigauti prie visos šalies 
turtų ir paskiau tuos šalies 
turtus naudoja savo privati
nėms reikalams. Kuomet bus 
panaikintas privatinis biznis, 
tuomet visi turės dalyvauti iš
dirbi me ir padalinime reika
lingų visiems žmonėms daly
kų. Tuomet bus sutartinas visų 
darbas ir sutartinas pasidalini
mas tos darbo vaisių. Tuomet 
pranyks penai ir tarnai, kapi
talistai ir darbininkai, samdy
tojai ir samdiniai, pelnagaudos 
ir alginiai veigai. Tuomet vis
kas prigulės visiems.

Mes žinome, kad žemė yra 
užtektinai turtinga: galima 
dar antra tiek išmaitinti žmo
nų. Bet kad tas žemės turtas 

yra nelygiai pasidalinęs tarpe 
žmonių; tuo būdu pasidarė tur
čiai ir beturčiai, — kapitalis
tai ir darbininkai.

Kapitalistai pasidarė svar-, 
biausia todėl, kad jie mokėjo i 
kitus tokius pat žmones apgau-Į 
ti. Vieni praturtėjo, o kiti pa-| 
liko amžinai biedni.

Tokia sistema yra iš pat pa
matų neteisinga ir jų reikia 
kaip galima greičiau paniiikin- 
ti, — pakeisti daug geresne ii 
teisingesne sistema.

Kapitalistų klasė labai to ne
apkenčia. Kapitalistai būtinai 
nori tų sistemų ir ant toliau!

Eilinis No. 59

palaikyti. Palaikymui tos kapi
talistinės sistemos, kapitalistai 
visuomet remiasi visos šalies 
gerove ir dideliu savo patrio- 
tingumu.. Kuomet socialistai 
sako, kad tokia sistema yra 
neteisinga, tai kapitalistai pir
miausiai primeta socialistams, 
kad jie nėra patriotai; kad jie 
nori panaikinti dabartines in
dustrijas; kad jie nori įvesti

Kovon!
Kovon- visi, kas nori laisves, 
Kas smerkia juodų kapitalą.... 
Jau griūva pamatai nelaisvės, 
Kovon greičiau — jau rytas bųla!

Tad spieskitės krūvon, bedaliai, 
Nes tik vienybėj mes laimėsim, 
Ir išnaudotojų saujelei 
Paskelbę kovų — ištęsėsim.

i Pinigai lošia irgi labai dide
lę rolę. Jei kur reikia, žiūrėk, 
ka’pitallistai tuojau pasamdo 
sau žmonių, kad jie už kapita
listus kalbėtų, rašytų ir veik
tų taip, kad kapitalistų klasei 
iš to butų naudos. Ir tie men
ki žmoneliai, kurie neturi jo
kio tikslo gyvenime, kaip tik 
savo siaurus išrokavimus, la
bai greitai parsiduoda kapita
listams ir loja už juos kiek tik 
galėdami.

| Įvairios religinės sektos irgi 
prisideda prie palaikymo tos 
neteisingos kapitalistinės siste
mos. Nereikia būti dideliu teo
retiku, kiekvienas lengvai ma
to, kad Romos katalikų tikė
jimas visuomet ėjo ir eina su 
kapitalistų klase. Romos kata
likų tikėjimas mokina paklus
nu mio; liepia nusilenkti po
nams ir jų klausyti. Jie sako, 
kad už tai gaus atlyginimų po 
įnirčiai, čia tai jau yra dar di
desnė apgavystė. Netik kad 
paprastas tikintis žmogelis ne
gali pasipriešinti savo ponui, 
bet jį dar ir apgauna, — priža
da tokių dangaus karalystę, 
kurios visai nėra.

Nurodinėjant kapitalistų kla
sės klaidingumų, visuomet pri
sieina nurodinėti ir tikybinių 
sektų klaidingumų ir mulkini
mų tų tikinčiųjų žmonelių. Ne
gana, kad tos tikybinės sek
tos! klaidjna žmones nepama
tuotomis dogmomis, bet jos 
nori lįsti ir į draugijinį žmo
nių gyvenimų, — j*e skverbia
si, kur gali ir į valdžių.

Tai dar viena didelė nelai
me ir apsileidimas, kad tiky-1 
bų vadovai eina valdžion. Taip Į 
kaip Lietuvoj kad yra. Patekę 
valdžion, tuomet jau supančio
ja piliečius dar labiau. Taip sa
kant, parduoda darbininkus po
nams su dūšia ir kimu.

—Azy. |

Socialisty Partijoj
VISIEMS SOCIALISTŲ PAR

TIJOS NARIAMS.

Remiantis sekcija 2, parag
rafo 7 Nacionalės konstituci
jos, Pildomasis Komitetas So
cialistų Partijos ‘skelbia, kad 
Nacionalė Konvencija Socialis
tų Partijos įvyks.liepos 6,'1924, 
10 vai. ryto, Winton Hotely, 
Cteveland, Ohio.

Nacionalė Konvencija turi 
susidėti iš 200 delegatų propor- 
cionaliai pagal valstijas, vienas 
delegatas iš kiekvienos valsti
jos, o kiti proporcionabai pa
gal užsimokėjusių narių mo
kestis laike paskutiniųjų metų. 
Jie privalo būti išrinkti narių 
visuotinu balsavimu.

Socialistų Partijos Naciona
lė Konvencija turi teisę nuomi- 
nuoti kandidatus į Preziden
tus ir Vice-Prezidentus, priim
ti Nacionalę Platformų ir at
likti kitus reikalus, kuriuos 
Konvencija numatys.

Valstijos Sekretoriai malo
nės tuojau rūpintis apie narių 
visuotinų balsavimų išrinkime 
delegatų. Delegatai privalo bū
ti išrinkti 30 dienų prieš kon
venciją ’ir valstijų sekretoriai 
tuojau turi1 pranešti Naciona- 
liam Partijos Sekretoriui var
dus ir adresus išrinktų delega
tų.

Su draugiškumu,
Eugene V. Debs, 

Nacionalis Pirmininkas.
Bertha Hale White, 

Nacionalė Sekretore.

G* E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
' eiti j tas sankrovas, kurio* 
I skelbiasi Naujienose.

Kovon šaukiu jus, nuskriaustieji, 
Pirmyn už šventų idealų!
Jau griūva pamatai tvirtieji....)
Kovon greičiau — jau rytas bųla!
.”) Ant. S k - i s.

Eugene V. Dėbso nusi 
statymas

Žinomas socialistų darbuoto
jas ir Socialistų Partijos Pir
mininkas, sako, kad jis visuo
met remia tų darbų, kuris da
bar yra pradėtas r— Progresive 
Political Action. Jis sako, kad 
toje busimoje konferencijoje, 

jClcvelande, liepos 4, socialis
tai gali dalyvauti ir jie gali 
remti tuos pastatytus kandi
datus, bet, suprantama, socia
listai turi žiūrėti, kad neiškryp
tų nuo savo principų. <L>rg. 
Debsas tikisi, kad Amerikos 
darbininkai jau užtektinai yra 
pribrendę; kad jie mokės at
skirti kapitalistus ir sudarys 
savo klasės partijų — darbi
ninkų partijų.

Bet jeigu toje konferencijo
je! socialistai negalėtų pravesti 
tokios platformos, kuri tiktų ir 
socialistams, taį tuomet socia
listai, kaip ir iki šiol, turi su
daryti savo platformų, išrinkti 
kandidatus ir varyti kampani
jų už tuos savo kandidatus.

Socialisty Partijos 
piknikas

CookSocialistų (Partijos , 
Gounty organizacijos sekreto
rius, drg. W. R. SikAv prane
ša, kad Socialistų Partijos 
spaudos piknikas įvyks birže
lio 15 dienų, tRiverview parke. 
Anglų kalbėtojais busiu Danio] 
W. Hoan, Milwaukee miesto 
majoras; George R. Kirkpat- 
rick, autorius knygos Karas ko- 
delei ir (Lleo Kryzcki. Beto įvai
rių tautų svetimkalbių federa
cijos turės savo atskiras gru
pes, kurių kalbėtojai kalbės 
įvairių tautų kalbomis.

Pikniko biletai jau gatavi. 
LSS kuopos ir kitos lietuvių 
organizacijos jų gali gauti pas 
W. R. Snohv, 1'501 Warren avė. 
Sąjungos kuopos ir kitos or
ganizacijos, perkančios biletų 
didelėj kiekybėj, gauna žymiai 
nupiginta kaina. Atskiro bilie
to kaina, kaip ir kiekvienų me
tų, yra 30 centų. Kad Socialis
tų Partijos piknikai būna sėk
mingi — aiškinti apie tai ne
reikia. Kiekvienų metų pikniko 
dienoje žmonės tūkstančiais 
plaukia iš įvairių miesto dalių 
į ĮRivervtevv parkų. Pasižymė
kime ant savo kalendorių, kad 
birželio 15 dienų mes 
turime būti socialistų piknike

—J. Lapas.

tikrąi

Anglijos Darbo Partija
Dabar beveik visi socialistai 

yra labai užinteresuoti Angli
jos Darbo Partija, kuomet pa
teko Anglijos valdžia į jos 
rankas. Visur tarpe socialistų 
yra kalbama apie jų: kaip ji 
didelė, iš kokių darbininkų -or
ganizacijų susideda; kokie tiks
lai yra tos didelės ir įtekmin
gas darbininkų organizacijos? 
čia apie Darbo Partijų paduo
damo keletą skaitlinių ir ži
nių:

J. Ramsey MacDonald, M. P., 
Pirmininkas. .

Arthur Anderson, 
Sekretorius.

33 Ecclcston Square, Lon- 
don, S. 1.

Darbo Partija yra politinė 
organizacija Anglijos organi
zuotų darbininkų ir socialistų. 

M. P

kurie, yra
Partijos Konfe-

rankų ir proto 
pilnų vaisių jų

Ji susideda iš 102 pramonių 
unijų, narių skaitlius kurių sie
kia iki 3,279,276; penkios so
cialia tinės (iiadionaflės draugi

jos, kurios turi narių 31,760 ir 
132 vietines darbininkų parti
jos ir pramonės komitetų- 
Councils, kurių tikslai yra se
kami:

(a) Organizuoti ir palaikyti 
parlamente ir šalyje politinę 
Darbo Partijų.

(b) Kooperuoti su genera- 
Jiu Council Pramonės Unijų ir 
pa naši omjs (organizac^i j omis; 
prisidėti prie politinio ir kito
kio veikimo, kurie sutinka su 
partijos konstitucija ir priim
tomis veikimo taisyklėmis.

(c) Priduoti didesnio efekto 
viseims principams, 
patvirtinami 
deracijų.

(d) Išgauti 
darbininkams
darbo. Prižiūrėti, kad visoiS in
dustrijos butų kointroliu o ja
luos tam tikrų komitetų visų 
naudai ir kad įvykdinus ge
riausių popu,liarę administra
cijų to viso kontroliavimui.

(e) suteikti politinę, socia- 
lę ir ekonominę liuosybę, vi
siems žmonėms. Svarbiausia 
kreipti domės į tuos, kurie tie
sioginiai užsidarbiauja ranko
mis arba protu.

(f) Kooperuoti su darbinin
kų ir socialistų organizacijomis 
šalyje. Kad pakėlus visą dar- 
binipkų klasę ant augštesnio 
ekonominio ir sočiai io laipsnio.

(g) Kooperuoti su darbinin
kų ir socialistų organizacijo
mis kitų šalių ir pagelbėti or
ganizuoti Federacijų Visų Ša
lių, kad atsiekus liuosybę ir 
taikų visų tautų; kad sudarius 
atatinkamų įstaigų išsprendi
mui tarptautinių nesusiprati
mų ir dėl įsteigimo Tarptauti
nės Legįslaturos, jei tas butų 
praktiška.

Prie Darbo Partijos priklau
so sekamos organizacijos: Ne
priklausoma Darbo Partija, Fa- 
bian Organizacija, Socialde
mokratų Federacija, kuri turi 
su Darbo Partija ryšių jau nuo 
1900 metų. r

Paskutiniais metais norėjo 
prisidėti ir Komunistų Partija, 
bet visuomet tapo atmesta. 
1922 metais pasekmės buvo se
kamos: 3,086,000 prieš, 261,000 
už; 1923 — 2,880,000 prieš, 
366,000 už. Tuo budu komu
nistų partija oficialiai nedaly
vauja Darlio Partijoje. Jei įei
na koksai komunistas nuo uni
jų arba vietinių draugijų, tai 
jiems nėra draudžiama, bite 
tik nelaužo Darbo Partijos 
konstitucijos ir taktikos.

Administracija Darbo Par
tijos prižiūrima Nacionalio Ko
miteto, kuris susideda iš 23 
narių išrinktų Nacionalėj Kon
ferencijoj federaliais pagrin- 
dais.

Partija finansuojama narių 
ir unijų mokesniais.

Partijos programas laiks 
nud laiko yra peržiūrimas ir 
priimamas Nacionalė j Partijos 
Konferencijoj. Darbo Partija 
turėjo konvencijų 1923 metais, 
kurioj dalyvavo 920 delegatų.

Darbo Partija užlaiko nuo-.

rus ir 9 moteris. Taipgi turi 4 
propagandistus, kurie nuolat 
veda kokių nors kampaniją. 
Taipgi partija turi labai dide
les moterų organizacijas. 1923 
metais i>uvo 1000 moterų orga
nizacijų skyrių, narių tose or
ganizacijose buvo 120,000. Mo-

terų organizacijoms yra lei
džiama tam tinkamas laikraš
tis.

Taigi Anglijoj Darbo Parti
ja yra labai galinga darbinin
kų organizacija. Dabar ji turi 
valdžių savo rankose ir tuo 
budu teikia! darbininkams daug 
gero ir, suprantama, pamažu 
rengiasi prie Socializmo.

Iš plataus pasaulio
Australijoj irgi darbininkų 

valdžia

Rinkimai pietų ir vakarų Au
stralijoj privedė firie sudary
mo darbininkų valdžios abiejose 
valstybėse. Vakarų Australijoj 
ministeriu pirmininku yra bu
vęs kalnų darbininkas Collier, 
gi pietų Australijoj — buvęs šo
feris Kunn. Kadangi Tasmani- 
joj ir Krenslande jau buvo 
darbininkų valdžios, tai dabar 
keturiose iš šešių Australijos 
valstybių yra darbininkų val
džia. Rinkimuose laimėjo dar
bo partija.
Danų naujo parlamento sudėtis

Rinkimai į Danijos parlamen
tą davė sekamus rezultatus: 
vyriausybės partija — kairieji 
liberalai — 44 vietas (paskuti
niam parlamente tūrėjo 52 vie
tas) ; konservatyvų liaudies 
partija —28 vietas (27 paskiit. 
parlamente); Socialdemokratai 
55 (turėjo 48); radikalai — 20 
(turėjo 18). Prekybos partija, 
komunistai, agrarai ir teisės 
sąjunga— naujai susidariusios 
partijos— visiškai negavo vie
tų. Komunistai buvo surinkę 
10,000 parašų, kad įtrauktų sa
vo kandidatus į sąrašus, bet per 
rinkimus gavo tiktai 6204 bal
sus. Spauda sprendžia, kad ei
nant rinkimų rezultatais didžiu
ma gyventojų nori pavesti ka
bineto sudarymą socialdemokra
tams, vadovaujant Stauningui. 
Laukiama dabartinio kabinot 
atsistatydinimo.
Ir dar s.-d. laimėjimas Suomijoj

Parlamento rinkimuose daly
vavo š. m. 10,000 rinkikų dau
giau negu 1922 m. Galutinis re
zultatas: koalicijos partija lai
mėjo 3, progresyvine partija 2, 
socialdemokratai 7 najus man
datus. švedai pralaimėjo 2, ag- 
rarijai 1 ir komunistai 9 man
datus. Naujo parlamento sudė
tis tokia: Švedai 23, koalicija 
48, progresistai 17, agrarijai 44, 
socialistai 60, komunitsai 18 at
stovų.

Iš Lietuvos Socialdemo- 
. kiety Partijos Gyvenimo

Aleksotas (Kauno priemies
tis). Čionai yra įsrkurusi s.-d. 
kuopa ir socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga “žiežirba,” 
kurios turi sutraukę nemažų 
būrelį darbininkų ir jaunuome
nė,®. Priešų taip pat turi nema
žai, bet didžiausias priešas tai 
stoka buto. Visgi buvo suras
ta draugas, kuris leido savo 
bute šeštadieniais vakare dary
ti susirinkimus. Žinoma, kad 
klerikalai darbininkiškų orga
nizacijų neapkenčia, tad ir 
čionai griebėsi šlykščiausių 
priemonių, kad tik sustabdžius 
darbų. Vietinis klebonas iš
keikė per pamokslus, “pavasa
rininkai” taip pat subruzdo, 
kaip šaltu vandeniu apipilti. 
Maskvos davatkos nors šmeiž
tais. pasitenkina. Nežiūrint vi
sų reakcijos puolimų ir šmeiž
tų, darbininkai žengia pirmyn 
ir kitiems savo draugams ro
do išganymo kelią. Klerikalai 
matydami, kad darbo nesus
tabdys, sumanė išbandyti pro
vokacijos priemonę. Prieš su
sirinkimų s.-d. kuopos bal. 5 d. 
klerikalai su davatkomis prie
šaky paleido gandą, kad susi
rinkimas bus išvaikytas ir tuo 
baugino darbininkus, kad nei
tų į susirinkimą. O palys pa
dare judošiškų sąmokslų. Per 
susirinkimą vieni jų ’ įėjo per 
užpakalines duris, antri turėjo 
slaptai jiems parduoti degti
nės, o treti stovėjo už vartų, ir 
laukė savo bendradarbių, kad 
juos sulaikius, tuom pasinau-

___________ p
dojant išvaikyti susirinkimų ir 
prisikabinti prie šeimininko, 
kad jam atkeršijus už leidinių 
savn namuose darbininkų or- 
Iga.nizaci.jomp daryti susirinki
mus. Bet tas klerikalų agen
tams nenusisekė. Einant iš su
sirinkimo, kai kuriuos draugus 
krėtė pasitikėdami rasti degti
nės... Tad, draugai, pasisau
gok im agentų provokacijos.

—Aukštaitis.

Kapėnai (Mažeikių apsk.) — 
Balandžio 13 d. įvyko L. S. 

D. P. Kapėnų kuopos narių'vi
suotinas susirinkimas. Dalyva
vo 21 narys ir keletas prijau
čiančių. Susi rinkimas tęsėsi 
apie 3 valandas. Pranešimas 
apie apskr. konferencijų iš
klausytas su atida ir pasiten
kinimu. Po rinkimų minėtų 
kuopos organų priimta kandi
datais 6 nauji draugai. Musų 
organizacijos nariai iš nauja
kurių susirūpinę, ar begalės 
pasilikti po Jurginių dvaro tro
besiuose, kol pasistatys trobe
sius ant savų sklypų.

Knygos Lietuvos Sočiai- 
demokraty Knygynams

F. F. Puteikis Lietuvos Social
demokratų Partijos Steigia
miems Knygynams švietimui 
Lietuvos Dvarų ir Miestų Darbi
ninkų Aukavo Sekamų Skaitlių 
Knygų:

į Lenkų sąmokslas Lietuvoj, 1 
Su Liet, ar prie Lenkijos, 2 
Šiapus ir anapus grabo, 1 
Dešimts McVų Tautinio ir 

kultūrinio darbo Lietuvoj, 1 
Valkata, 1
Kas yra Rusų Socialistinė Fe- 

deracijinė Tarybų Respublika, 1 
Psichologijos vadovėlis, 1 
Vėliavo*s akyvai zd o j e, 1 
Paskaita iš Lietuvos Ist.,1 
“Keleivio” kalendorius, 2 
Iš Istorijos kaimiečių, 1 
Kovos su ponais, 1 
Baudžiava Lietuvoj,1 
Milijonai djabar gyvenančių 

nebemirs,l
Amerikiečiai Lietuvoje,!
Karės baisenybės Lietuv., 1 
Rūtų vainikėlis, eilės, 1 
Andersono pasakos, 1 
Vabalninku dainos,!
Barbora U brika,!
Kaip žmogus mansto, 1
Iš širdies,!
Raktas sveikaton ir laimėn, 1 

•Du broliu, 1
Kaip kunigai rūpinosi darb. 1 
Širdis, 1
Kitas karas. Atsišaukimas į 

žmonių protą, 1
•Aritmetika
Istorija Suv. Vals. Amerik., 1 
žmogus ir žmonių giminė, 1 
Kunigo A. Strazdo raštai, 1 
Biblija, šventaštis,!
Sugriuvimas Babilono, 1 
Lietuvos atgijimas, 1 
Senovės, Istorija, 1 
Profesinės Darb. Sąjung., 1 
Pramoninis Socializmas, 1 
Šatrijos Raganos apysakos, 1 

/ Giesmės Tuktsant-metės 
Aušros,!

žemes istorija,! '

Nuo nežinomo N. N. Draugo 
yak. Europos Lit. įsi., 1 
Karolio Markso Teor. Sist., 1 
Proletarinė Revoliucija, 1 
Rusija 1919 metais, 1 
Anarchizmas ir Socializmas, 1 
Pramoninis komunizmas, 1 
Socialdemokratijos “žlugi

mas” ,2
Dėdės Šamo gyvenimas ir jo 

darbai, 1
Darbininkų priespauda ir jos 

priežastis, 1
Kunigo išpažintis, 1
Iš komunistų bolš. progr., 1 . 
Komunistų Inter. teziai, 1 
Militarizmas, 1
Pramoninis Socializmas, 1! 
Terptautinė Taryba amatinių 

ir pramoninių profesinių sąj., 1

Nuo nežinomos draugės 
moters

Karolio Markso teor. sist., 1 
Paskaitos iš Lietuvos I^t., T 
Trumpas aiškinimas tiesių ka 

talikų tikėjimo, 1
Dieviškas plianas amžių, 1 
Į Socialistų rojų
Paskaitos iš Bilogijos ir bak

terijos, 1
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kitam yra negera. Gerai kad aš 
jai nieko neišplepėjau apie savo 
meilę. O aš ją pradėjau mylėt 
kvailai ir kuo tolyn tuo- labiau 
myliu... Bet ką čia ir pasakosi, 
ji ir taip supranta vyrus ir ką 

Jie, apie ją mano. Gudri paukš
te!..

Stalas nutiestas baltomis 
staltiesėmis, gale stalo patiesta

kintas žmogus — atsiliepė Ja
kutis. ■— Kažin ką pasakoja...

Nusikvatojo bernai. Motieju
kas lyg nieko nesuprasdamas 
tik šypsojosi, pertraukdamas 
kitų kalbas. Klimaitis mato, 
kad čia nepritinka pasakot to
kius dalykus, kuriuos žmonės 
dviprasmei supranta arba visai 
jų nesupranta. Jam aišku, kad 
kokiam vežime sėdi, tokią ir dai-

Klausimai ir Atsakymai
Kadangi “Moksleivių Kelių” 

Redakcija gauna klaulsimų su
rištų labiau su daile, ir kurie 
bus neprošalį atsakyti per laik
raštį, žemiau mes juos paduo
dame.

Klausiniai:

Geležies ižleidimas
Geležies leidimui moderniška 

krosnis turi apie šimtą pėdų 
augščio ir apie dvidešimt pėdų 
storumo diametre. Iki krosnies 
viršūnei iš vieno Q šono yra pai- 
žulniai pritaisytos dvejos relės 
su dviem vagonėliais. Kuomet 
vienas vagonėlis prikrautas me
džiagos yra traukiamas į viršų, 
tai kitas tuščias leidžiasi žemyn. 
Iš vagonėlio viršuje medžiaga 
esti išverčiama į kašę, iš kurios 
paskui ta medžiaga vėl pralei
džiama žemyn į krosnį.

Šita krosnis yra pripildoma 
iki viršui karštomis rūdimis, 
koksai ir kalkakmeniu. Iš apa
čios krosnies yra per dūdas 
smarkiai pučiamas oras. Orą 
pučia tam tikros pompos. Kok
sai smarkiai degdami viduryje 
krosnies pagamina apie 3,000 
Farenheito laipsnių karščio. 
Apačioje krosnies skysta gele
žis ir skysta geležunė palengva 
sriovena. Karštos dujos užkai
tina ir viršuj sumestąją dar šal
tą medžiagą. Paskui dujos dū
domis nuvedama į kitus pečius 
ir sudeginamos, (nes šitose ge
ležies leidimui krosnies dujose 
apšČiai randasi carbon, monoxi- 
de, kuri degdama padaro karš
tį).

Geležinė rudis turi gerokai 
silikos, alumino ir kitų aukštoje 
temperatūroje tirpstančių me
talų. Kad padarius jas mažes
nėje! temperatūroje tarpiomis, 
yra pridedama užtektinai kalk
akmenio, o dėl pagaminimo 
karščio ir atskyrimo nuo oxige- 
no geležį yra naudojami koksai. 
Aplinkui krosnį į antrą pusę nuo 
paižulnių relių apie dvyliką pė
dų nuo žemės yra pataisyta iš
leidimui geležnės ir geležies 
platforma apie penkiasdešimt 
pėdų ilgio su moliu išmūrytais 
grioviais, kuriais nubėga skys
ta geležis ir geležunė į ant vo- 
gonėlio padėto šimto tonų įtal
pos katilą.

Apie šimtą tonų geležies yra 
išleidžiama iš vienos krosnies į 
dieną. Vienai tokiai krosnei 
būtinai reikalinga į metus dau- 
giaus 1,000,000 tonų geležinės 
rudies. Apie 400,000 tonų ang- 
leis iš ko yra pagaminama apie 
600,000 tonų geležies. Pirmiau 
negu yra statoma tokia moder
niška krosnis, yra apžiūrimos 
aplinkybės, t. y., kad butų arti 
prie kuro, rudies ir rinkos. Ki
taip sakant, kad per dešimtį 
meilų butų užtektinai užsiėmi
mo kokiems trims arba ketu
riems krosnims. Rudies reikia 
pristatyti apie 30,000,000 iki 
40,000,000 tonų. Jeigu rudis 
brangiai atseina iškasti ir pri
statyti į reikiamą vietą, tai ji 
paliekama žemėje.

—J. Lazdauskas.

1. Ar dailė turi savo tėvynę?
2. Ar gali žmogus būti daili

ninku, kuris nėra gimęs su dai
lininko talentu?

3. Ar tiesa, kad Leonardo Da 
Vinci buvo dailininku, inžinie*- 
rium, arkitektoriuin ir politi
ku?

4. Ar moterims kosmetikai 
teikia estetinio dailumo?

Ar dažyti plaukai nenustoja 
naturalio gražumo ?

5. Ar dailininkas gali sukurti 
ką dailesnio už gamtą?

6. Kodėl dailininkai priešia 
nuogas moteris, o mažiau vy- 

‘rus?
7. Ar dailė yra mokslas ar 

tiktai tikybinis dalykas?
8. Kodėl vienam žmogui pa

tinka vienokis paveikslas, o ki
tam kitokis?

9. Kaip sena yra poezija? 
Man rodosi, kad poezija yra ne
senai atsiradusi.

10. Ar laukiniai žmonės irgi 
šokdavo, kaip dabar 
darome? Kas pirma 

Į dailė ar raštas pas
žmones ?

Atsakymai:
/

1. Dailė kai tas čigonas kraus
tosi iš vietos į vietą po pasauly. 
Egipto, Chaldejos, ir Graikijos 
dailė visai neteko savo tėvynės.

2. Genijui nereikia mokintis, 
bet deja, mes jų šiandie netu
rime. Norėdami tapti kokiais 
nors profesionalais, turime il
gai ir sunkiai mokintis.

3. Tiesa.

prastesnė, aplaistyta kokiu tai 
skysčiu marškonė; matyt, buvo 
parengta bernams, kurie papra
stai apsimurzoję valgydavo. 
Vištiena iškepta, kvepia, kornų 
privirta su sviestu sutaisyta, 
naminių pyragaičių pagaminta. 
Vieni rankas plaujasi, antri 
galvas šukuojasi, rengiasi kai 
prie kokios iškilmės.

Susėdo prie stalo visi ben
drai: svečiai vienoj stalo pusėj, 
ūkininko bernai gale stalo prie 
aplaistytos staltiesės, o Pipiras 
atsisėdo prie Klimaičio. Visi 
linksmi, juokauja, kalbasi. Ber
nai tarp savęs irgi neatsilieka. 
Motiejukas Klimaičiui čerkutę 
pasiūlė sudaužti, cigaretą, o 
savo draugui šalę sėdinčiam su 
ūkininko žemėtom drapanom, į 
šoną kumštelėjo.

—Jus jau gerokai išsikaušo- 
te, Motiejuk, — pastebėjo Pi
piras. — Jau vėlus laikas, šįva- 
karą nevažiuosime į Bernotus, 
eik ir miegok ramiai.

—Ala-ala-la-la-la... mes su 
Džimu važiuosime Maušmiestin 
krutamu jų pave'ikslų pasižiūrė
ti, ar ne, Džimai ?

—Bus geriau, kad mudu ei
tume ant kūgio šieno astrono
miją studijuoti. Naktis graži, 
žvaigždės ir mėnulis kai žirniai 
mirga...

—Na, Klimaiti, dar vieną I ne
bus perdaug. Jakuti, Zose, viš
tienos, agurkų, valgykite kas 
tik patinka, — ragino Pipirie
nė. , J

Jakutis ramiai sėdėjęs paėmė 
čerkutę “namie darytos” su 
kminais, kurią moterys varto
ja nuo gumbo, pakėlė stikliuką 
sudauži Zosei. Zosė nepripažį
sta moterų tradicijos, ji taipgi 
ruko ir stikliuką neaplenkia. 
Bet ji kartais užsispiria, kad ir 
prievarta jai neįpiltum kai ji 
nenori ką nors gerti.

Motiejukas pepaprąstai link
smai jautėsi. Jis nelpasijuto, kai 
visą pirštą sukišo į šviežią, šil
tą pyragaitį.

—Ha-ha-ha... aš maniau, kad 
karvė ir vėl man savo uodegą 
apvyniojo apie kaklą. Ta baužė 
tai kvaila karvė, kada tik aš ją 
melžiu, tai savo uodegos neturi 
kur padėti...

Nusišypsojo Zosė žiujrėdamsj 
į Motiejuką.

—Eik, eik gult, Motiejuk, — 
įsikišo Pipiras — matai, kad 
pliauški niekus.

—Ura! — patvirtino Džimas. 
—Širka jau senai miega. Stebė
tina, kad jisai neužuodė vištie
nos ir neatėjo vakarieniaut. Jis 
taip mėgsta vištieną. Ale kas 
jam rupi, šiandie buvom nuva
žiavę mėlnyčion, jis ėmė ir pa
vogė kieno tai kvortą degtinės 
iš daržinės, o tada pasigėrė.

Pipirienė maloni moteris, vi
sus myli, vaišina, su visais kal
basi ir juokus krečia. Jakutis 
tyli įsikandęs cigarą į dantis. 
Zosė juokauja su bernais ir daro 
sutarti ant rytojaus eit pjauti 
kornų į laukus.

—Tamsta turėsi rytoj anksti 
pamelžti pustuzinį karvių — 
pareiškė Motiejukas. — Jeigu 
katra karvė spardysis aš palai
kysiu už kojos ha-ha-ha!

—Labai smagu melžti kar
ves. Aš jas myliu.

—O mes su Klimaičiu va
žiuosime vežt šieno į daržines— 
pridėjo Pipiras. Jakutis galės 
pataisyt mano armoniką, jis ge
ras meisteris ir supranta apie 
tokius dalykus.

Klimaitis sutiko su Pipiro 
pasiulymu, linktelėjo galva ir 
lėtu balsu sako: — po skanios 
vakarienės nors ir dabar verta 
eit ir vežti šieną, bet nelaboji 
naktis nepavelija tai daryti. Aš 
pirmas prisikėlęs užjungsiu ark
lius ir važiuosime laukan. Lau- ( 
kan, kur tyras, saulės spindulių 

—Ji perdaug atkakli, nepa-f žvilgsnis pagelbsti žmogui dirb- j 
žįsta gyvenimo—murmėjo Kli- ti didelius darbus.
maitis. — Didžiuojasi tuo, kas —Ot tau ir nufilosofavo mo-
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Neverta Verkt Gražuolės

Kam krist jaunam nupuoliman minties;
Del moteriškės geltonplaukės tos;
Netekęs jausmų žengti prie mirties. .• 
Jei tau neteks bučiuot jos rankas baltas, 
Neimkie sau gyvybės nekaltos, 
Nors ji gražesnė ir už dieną būt, — 
Gražuolės verkt neverta niekados, 
Nes vedus ją, tau laisvė turi žūt, 

Ir būti mylims jos dar reikia abejot.

Ar tavo širdis turi siel vartau t,
Del moteriškės, kad ir malonios, 
Netekus meilės jos saldžios ragaut. 
Gal būt maloni, išžiuros puikios, 
Bet vesti tu privalai vengt tokios: 
Jei protas tuščias ir siaurų minčių, 
Gražumas žlugs ir laimės ne’bus jokios; 
Švelnumas jos išnyks dėl rūpesčių;

Nebus gabumų jai išeiti iš tų pančių.

Ar moteriškė aukštosios luomos, 
Turėtų versti jus kitas pamiršt — 
Ieškot tarp biednų savo mylimos. 
Jei luomą jos aukšta neleid’ užmegzt 
Sąryšy meilės, biedną vengtum vest. 
Ne turtas, bet teisinga meilė yra 
Brangiausis daiktas žmogui sviete rast; 
Biednuolė ne turtuolė mielę turi ščyrą.

Tai, vyre, vesk biednuolę.... turi dorą tyrą.

iu. šilas

Ašarėlės

Įsimylo mano saulė 
į rasužę panaktinę, 
ir pabyro ašarėlės. 
Kai nukrito paskutinė, 
tai nušvyto veidas šilo.

x Sukrutėjo papartėlis, 
sublizgėjo driežo akys. 
Kai pravirko debesėlis, 
tai pabyro ašarėlės.

Pamylėjo bernužėlis 
gražią jauną mergužėlę. 
Kai pamylo jisai kitą, 
jai pabyro ašarėlės.

M. šilas.

M. šilas.

AKLA MEILĖ”.

(Satyra)

Myliu! Bet nežinau ką? 
Mintįs tolyn per lauką 
Per debesis plaukia.

Myliu*, myliu, 
Bet nežinau ką?

Visur gražu, viskas miela, 

Prie gražybės — mano siela;
Prie mergelės visa dūšia

Kai ugninė prisišlieja

Klausau meliodijos aš vienas, 
Klausau kai miega visas svietas;

Klausau, kaip senasai Gizekas, 
Kur šlama tyrų vėjas lėtas™.

pi. šilas.

ATOSTOGOS
(Tęsinys)

IV.
lan-
Kli-

Lauke siautė audra, per 
gus vanduo plaukė kai upė, 
maitis vienui vienas užsidaręs 
kambary, rašė straipsnį apie mu
ziką. Jis skubino savo straipsnį 
užbaigti, kol mintys galvoje be
silaikė. Smarkus žaibas švys
telėdamas išgązdino 
nutraukė jo įtemptą
darbą. Jis atsitiesė nuo 
ko, pažvelgė į laikrodį, 
rodė devintą valandą 
ir vėl įkniubo j popieros

Urmu atsivėrė koridoriaus 
durys, vėjo pučiamas lietus 
pasiliejo stubon. Ore kažinkas 
sušlamėjo, pasigirdo lyg 
dėtas moteriškas balsas.

Klimaitį, 
ir atydų 

staliu- 
kuris. 

vakaro 
lakštą.

ir gir

nuste- 
—Štai 
Jaku-

malonia iš- 
gražiai sušu- 

ne- 
Kada

sėdėdamas

—Tai Zosės balsas — 
busiai prabilo Klimaitis. 
ir vyriškio balsas, rodosi 
čio! Tai juodu atvažiavo... Ei
kite vidun!

Iš tamsos išlindo juodu suly
ti, šoferiui, kuris juodu atvežė 
nuo stoties paliepė grįžti atgal.

Klimaitis lyg stabo ištiktas 
stovėjo nežinodamas kas čia at
sitiko, ko juodu nakty ir tokia
me) lietuj atvažiavę. Zosė taipgi 
susigėdusi steptelėjo prie Kli- 
maičio ir maloniu balsu prabilo:

—Ir tu čia atvažiavai! Gerai, 
kartu turėsime atostogas!

—Taip. Turėsime...— Susi
maišęs, bet nuduodamas vyru 
esąs, šyptelėjo į Zosę, pažvelgė 
šaltu žvilgsniu į Jakutį, kuris 
padavė jai ranką pasisveikinti ir 
nuėjo savo kambary n.

Atėjęs kambarin jis nebeno
rėjo baigti rašyt straipsnio, o 
tik jautė kokį tai nesmagumą 
ir piktumą ant Zosės.

—Kaip greit ji permainė savo 
žodį. Išvažiuodamas iš miesto 
jai juokais pasiūliau turėti kar
tu atostogas su manim, bet ji 
žadėjo pasilikti namie sakyda
ma, kad neturinti laiko. Dabar 
ji čia atvažiavo ir dar neviena. 
Tai moterų intrigantingumas!... 
Negali tiesiog įtikėti ką šiandie 
pažada, o ką rytoj padarys — 
galvojo Klimaitis. — Aš jai ne
pasakiau kur aš važiavau. Jeigu 
ji butų žinojusi kad aš čia esu, 
gal nebūtų atvažiavusi. Taip! 
Ji čia nebūtų atvažiavusi, juk ji 
atvažiavo su vyru, kuris kada 
tai draugavo su viena mergina 
ištisus tris metus, o Zosė supy
kusi ant tos merginos paviliojo 
nuo jos Jakutį.<

Ji tik juokus daro iš tų vyrų, 
kurie su ja draugauja. Ji pati 
kartą sake man, jog ji ne
mananti apsivesti, ypač kada 
mokinasi, nes, girdi, tas kliu
dysiąs jai baigti medicinos mo
kslą. Bet ar ji tiki tam, ką sar 
ko? Jos visos taip sako kai 
nenori, kad koks vyras prie jų 
listų. Ji lengvai pasigauna bi
te vyra, o paskui tik juokus iš 
jo krečia, didžiuojasi tuomi, pa
sigiria savo draugėms. Kartais 
ji pati nepajunta, kai užnuo- 
dina žmogdi širdį. O kada ta- 
sis bando pareikšti jai savo 
meilę, tada jį išvadina kvailu ir 
tam panašiu. . j

na turi dainuot. Vogtinai pa
sižiūri į Zosę, bernai šypsoda
miesi sekioja jo žvilgsnius, pa
šnabždomis kalbasi tarp savęs. 
Rodosi jie visi tą patį mano ką 
ir Klimaitis. Visi žiuri į Zosę, 
gėrisi jos gražia, 
vaizda, tamsiais
kuotais plaukais. Niekas 
nuleidžia nuo jos akių.
ji pasižiūri j juos, jie visi įbe
da akis į torielkaites.

Jakutis šalę jos
ruko cigarą ir nesikalba su ja. 
Išrodo, kad nė mažiausios aty- 
dos į ją nekreipia. Zosė buvo 
truputį girtutėlė, bet žinojo ką 
kalbą.

—O kas čia?—rodidama pirš
tu į Jakučio usus — kam tau 
jų reikia. Atrodai kai beždžio
ne... Jeigu nenusiskusi, tai aš 
tau juos nurausiu....

Klimaičiai lyg linksmiau pa
sidarė kai išgirdo Zosę pašie
piančiai kalbant į Jakutį, bet 
jam rūpėjo su ja pasikalbėti:! 
kokiu tikslu ji čia atvažiavo. 
Jam norėjosi daug ko jai pasa
koti. Jis atsikėlė ir nuėjo nuo 
stalo į kitą kambarįĮ

—Po keliones jus norite mie
go. Pataisiau patalus. Klimai
tis su Jakučiu atsiguls apati
niam kambary, o Zosė ant ant
rų lubų. Miegosite! saldžiai — 
sugrįžusi Pipirienė .prašė sve
čius eit gulti.

Svečiai ir savieji išsiskirstė į 
kas sau. Zosė pasiliko sumaz
goti indus su Pipiriene. Jakutis 
išėjo su bernais į daržines Pipi
rų naujo automobiliaus pažiū
rėt. Pipiras su Klimaičiu kal
bėjosi apie politiką.

—Tu dari jaunas esi. Mažai 
turi patirimo politikoj, moki- 
niesi socialio mokslo, skurdaus 
ir nepakenčiamo užsiėmimo. Ko- 
delgi tau nesimokinti advokatu, 
daktaru ar 
Matai, kad 
politikieriai 
tapo visai 
ligomis. Kas iš to, idealingu- 
mas tada yra geras dalykas kai 
sotus esi. Rašai straipsnius, 
eiles, o žmonės tik menkai juos 
įvertina.

—Taigi, tamsta, kalbėdamas 
pats save ir sukritikuoji. Sakai, 
kad tada idealingumas yra ge
ras dalykas, kai sotus esi. Tai
gi aš užtai ir rūpinuosi tuo, kad 
prirengus dirvą, jog ir sotus 
butume ir galėtume dirbti idė
jos darbą. Darbas be įvertinimo, 
be idėjos —nėra naudingas dar- nuogybė dailėje buvo 
bas

—Tas tiesa—sako Pipiras.
Atsisveikinęs Pipiras nuėjo į 

daržinę gulti. Klimaitis atsigu
lė ir laukia ateinant Jakučio. 
Po valandėlės Zose nuėjo viršun 
gaspadinės palidima. Jos ten 
ilgokai kalbėjosi, kalba buvo 
girdimą, be,; mažai buvo gali
ma , suprasti žodžius. Pipirie
nei nulipus žemyn, įėjo stubon 
Jakutis ir nuėjo pas Zosę į vir
šų. Klimaitis manė, koks jis 
nemandagus žmogus nuėjo pas 
ją, kada ji 
atsigulusi.

Klimaitis 
ginčijosi ir 
kalbėjo:

—Eik šalip. Nelįsk, laikas 
miegoti. Jakuti, koks tu neti
kęs....—girdėjosi Zosės balsas.

Klimaitis kailį netverdamas 
glamžė kumščias iš pavydo ir 
piktumo.

—Eisiu ir nutvėręs trenksiu 
jį laiptais žemyn, kad net jo 
kaulai subyrės — karščiavosi 
Klimaitis.

Pasigriebė skustuvą nuo ka- 
modės, suspaudė kumščią, ati
darė kambario duris; prie laip
tų buvo tamsu ir nesimatė kur 
eiti. Zosės balsas tyliai atsaki
nėjo: 
šalin

kitokios profesijos, 
musų dabartiniai 

ir laikraštininkai 
suparaližuoti nervų

jau nusirengusi ir

klausėsi kai juodu 
patylomis ką tai

mes kad 
atsirado, 
laukinius

gera 
paveikslui 
Tatai dai- 
paveikslą 
Nutolus 
sukurti

4. Moteris, kuri supranta 
dailę, mažai arba visai nevarto
ja kosmetikų. Kosmetikai es
tetui teikia tik pasibiaurėjimą 

!ir moteris, kuri dėdama storą 
eilę miltų ir dažų ant veidų, ma- 

[no dailu esant, kaip tik atstu
mia žmogų.

Nudažyti plaukai yra lyg nu
mirę, nėra gražumo.

5. Gali. Gamtoje yra 
tvarka spalvose, o 

! labai maža jos tėra, 
liniukas kurdamas 
naudojasi* estetika, 
nuo realizmo galima
įstabių paveiksiu: reikšmingų, 

tragingų ir kt. Reikšmingoji 
dailė esti naudingesnė ir gra
sesnė negu realistinė.

6. Nieko dailesnio ir reikš
mingesnio nėra gamtoje kaip 
žmogus ir jo kūnas. Senovės 
dailė da nebuvo realistinė, o

plačiai
vartojama. Gėdos nebūtų matyt 
nuogą kūną, jeigu šaltis mus 
neverstų nešiot rūbų; o den
giant kūną rūbais išrodo gėda 
arba nepadoru būti nuogam. 
Paveikslas yra dvasios gyveni
mo reginys, tad piešiama ir 
nuogos figūros.

7. Dailė yra išraiškos daly
kas, kur remiantys gamtos 
principais galima išreikšti savo 
mintis paveikslo formoje.

8. Kaip visi daiktai ne visiem 
patinka, taip ir paveikslai. Ne
visi žmonės mato vienodą gra
žumą paveiksle. Yra žmonių 
daltonistų, kurie spavlų 
to. Yra da ir tokių, kurie 
naip mato tą patį daiktą.

9. Poezija yra senesnė, 
pirmoji knyga buvo
Egipte Phat-Hotep, 3550 metų 
prieš Kristų. Knygų nė rašto 
dar nebuvo, bet liaudie^ dainos 
jau buvo dainuojamos. Liaudies 
dainos ir be jokio rašto nebuvo 
užmirštos.

10. šokiai yra ankstyviausias 
dailės pažymis. Laukiniai žmo
nės šokdavo kada jiems buvo 
linksma. O apie literatūrą jie 
nieko nežinojo. Didinantis pa
dermėm, reikalas juos vertė ru-

Eik šalin, negražu... Eik pintis raštu. Jie vartojo taip 
[vadinamą jerogilfinį raštą, kol 

---- --------- *galų gale tapo išrasta abėcėlė. 
Taigi dailė pirma atsirado.

nema-
nevie-

negu 
parašyta

(Bus daugiau)

KUNIGO PASTABA.

Kunigas A. Linkus “Drauge” 
velykiniam numery pastebi 
moksleiviams sekančiai: Lietu
viai moksleiviai lir studentai 
klaidingai prisirašo prie kokių 
ten klaidamanių Susivienijimo.

Jeigu jau kunigas tokią nuo
monę turi linkui savo mokslei
vių, tai kokie jų tie mokslei
viai yra, kad nežino, kur jie 
prisirašo.

Man rodosi, kad šita kun. 
Linkaus pastaba yra be jokios 
naudos. —Pedagogas.

STUDENTAI, PAJUDINKIME 
ŽEME!

Kauno universiteto studentai 
visi rašo poeziją, o musų stu
dentai nė korespondencijų ne
rašo.

Vyrai, pajudinkime žemę! 
Jus gyvenate Amerikoje, o 
amerikonai, žinote, “first.”

—P.

APŠV. KOMISIJOS SUSI
RINKIMAS.

Septintadieny, geg. 25 d. kai 
2:30 po pietų p. J. Lazdausko 
namuose, 6044 S. Peoria Str., 
įvyks Apšvietos komisijos ir 
Redakcijos narių susirin Irimas.

Komisijos nariai būtinai bu
kite susirinkime. —Kom.
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Ketvirtadienis, geg. 22, 1924

IICAGOS
ŽINIOS

VOS SNIEGAS NEUŽKLUPO 
CHICAGOS.

IMA NAGAN TAIKOS TEISĖ
JUS UŽ IŠDAVINĖJIMĄ LEI

DIMŲ GINKLAMS.

pa- 
ofi-

Du taikos teisėjai buvo 
šaukti valstijos prokuroro 
san, kad pasiaiškintų, kodėl jie 
neatsižvelgdami į asmens cha
rakterį išdavinėja leidimus gin
klams.

R. M. Unger, taikos teisėjas 
Bremene (netoli nuo Chicagos), 
papasakojo, kad jis išdavė lei
dimų gana daug ir už kožną lei
dimą vokuodavo po $2. Poras 
metų atgal jis ptjr dvejus metus 
ląiko jis “pardavęs 
leidimų. Dabar 
skaitąs brangiau, 
iki $5.

Kitas teisėjas, 
livookfield, pasai 
nemažai leidimų 

kad tie leidimai buvo išduodami 
tiktai geriems žmonėms. Per 
trejus metus, iki pereito gruo
džio, esąs išdavęs tarp keturių 
ir penkių šimtų leidimų.

• tai buvę išduoti valstijos 
stabeliams ir specialiams 
cistams.

Prokuroras Crove daro 
tangų, kad suradus prieš kalba
mus teisėjus daugiau kokių ne- 
reguliariškumų ir jei suras tuo
jau paduoti grand džiuriai.

apie 600 
už leidinius 
būtent po $3

John Dreher, 
5 išdavęs ii'jęi 

tik jis sako

Bet 
kon- 
poli-

pas-

TĖVAS UŽMUŠUSIS SUNŲ 
PALIUOSUOTAS.

F. J. Knight, kuris 4 d. geg.1 
užmušė savo sūnų liko išteisin
tas. Užmušimas įvyko prie se
kamų aplinkybių: 4 d. geg. jo 
sunus atvyko pas tėvą ir pradė
jo bartis ir grasinti. Tėvas jam 
buvo įsakęs neiti daugiau į jo 
namus, o dabar liepė kuo^rei- 
čiausia šalintis. Bet sunus, ne- ‘ » * •rti »'klausė ir tėvas jį peršovė.

Tėvas pasakė, kad jo sunus 
buvo netikęs ir ta bausmė jam 
buvusi pilnai užtarnauta. Tėvo 
pasakojimą patvirtino ir polici
ja, kuri turėjo prieš jo sūnų blo
gą rekordą.

ŠEŠI POLICISTAI ĮVARDYTI 
ALAUS SKANDALE.

Įvykus garsiajam policijos žy
giui ant Sieben bravarnės ank
sti pirmadienio ryte, kur tapo 
užgrėbta keturiolika vežimų 
alaus, įveliama daugiau žymių 
asmenų. Jau dabar pasisekę iš- 
skaityt iš “juodosios” knygu
tės, kuri liko paimta iš vieno 
šmugelninkų vado, šeši policijos 
seržantų vardai.

Suimtieji šmtigelninkai palei
sti, kad užsistatę paskirtą laidą. 
Jų byla pavesta Federaliai val
džiai.

Devyniolika šeimynų, antra
dienio naktį su dideliu išgąsčiu 
išbėgo į gatvę, kai jų name eks- 
pl iodavo bomba. Namas yra 
apartamentinis, 1453 — 55 W. 
Faylor Str., į kurį pradėjo krau
stytis negrai. Nesenai ten per
sikėlė dvylika negrų šeimynų į 
tris namo flatus. Tai tas ir buvo 
priežasčia bombardavimo.

Kita bomba, apie’ 12 valandą 
antradienio naktį ekspliodavo 
ties durimis Masonic temple, 
Ingleside gat. tarp 74 ir 75 st. 
Liko išmušti langai bombarduo* 
tame name ir kitų aplinkui. 
Nuostolių padaryta už keletą 
tūkstančių dolerių. Bombarda
vimo priežasčių nenumatom/a.

J. Raskey, žinomas alaus šin- 
korius, antradieny pateko į bė
dą. Jis prisikrovęs didelį ve
žimą bačkų norėjo padaryt 
alaus distribuciją, bet vežimas 
buvo toks sunkus, kad arkliai 
nepajėgė pavežti. Jie sustojo 
pasilsėti ties 6228 Cottage Gro* 
ve Avė. ir tas juos išdavė* Poli- 
cistas pastebėjęs tokį sunkų ve
žimą padarė investigaciją ir vi
są vežimą su arkliais, alumi ir 
žmonėmis areštavo. Ten butą 
gero keturių procentų alaus.

Pereitą pirmadienį chicagie- 
čiai nors ir kentėjo šaltį, bet iš
sigelbėjo nuo sniego. Buvo rim
to pavojaus, kad sniegas gali ap
dengti Chicagos gatves. Oro 
spėjikas buvo įsitikrinęs, kad 
sniego tikrai bus. Ir butų bu
vę jei sniego debesis butų atsi
laikęs ir nesutirpęs. O juk va
kar buvo labai šalta. Termo
metras buvo nupuolęs nuo 40 
iki 20 laipsnių.

MIESTO DERYBOS DEL GAT- 
VEKARIŲ ATIDĖTA IKI 

ŠEŠTADIENIO.

Vakar liko paskelbta, kad Ma
joro Dever derybos su gatveka- 
lių kompaniją atidedama iki 
atinančio šeštadienio. Majoras 
tikisi, kad tada bus galima pri
eiti prie vienokio ar kitokio su
sitarimo. Majoras sako tame 
klausime dirbąs dieną ir nakt 
ir tas jo darbas išeisiąs miestui 
ant naudos.

lietuvip Auditorium Ben
drovės veikimas

Pirmadieny, gegužės 19 d., 
Keistučio spulkos name įvyko 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės ekstra, board direk
torių susirinkimas.

Susirinkimo tikslas buvo pa
sitarti ir susipažinti su pirmo
jo morgičiaus pardavinėjimu 
“gold bonds.”

Bonai jau yra gatavi. Pir
kėjai gaus 6 ir 6Į^ nuošimčių, 
ilgesniam laikui bonai gaus 6 
ir pusę nuošimčių, o trumpes
niam laikui 6-tą nuošimtį.

• Buvo kalbėta, kad kurie 
pirks bonus, galės pirkti ir Še
rų, nes tada pirkėjas taps ne 
tik savininku, bet jr valdyto
jų. Lietuvių Auditoriunio. Ku
ris neįstengs pirkti bonų, tai

Justo Kudirkos programas 
pavyko.

Miesto ofiso valandos: nuo 
9 ryto iki 5 vakaro. Telefonas: 
Randolph 1034.

Adresas: 11 La Šalie 
Room 2001.

Advokatas Anthony A Olis 
(Olszewski J r.)

i.ietuvių Rateliuose

1

Advokatas William Beebe

Auditorium jau su balkiais. 
Beismcntas jau gatavas ir tuoj 
pasirodys sienos; apie pabai
dą gegužės gal pasieks pirmo
jo vainiko. Murinama visu 
smarkumu.

Board direktoriai yra nusi
tarę, kad nelaukt, kuomet au
ditorium bus gatava, bet par-' 
duoti visus bonus ir Šerus kuo-' 
greičiausia. Nutarta, kad gold 
bond pardavinėtojai užsiban- 
suotų ne mažiau $1000. Tas 
esą butų reikalinga dėl geres
nes tvarkos ir teisingumo. 
Prie tam kiekvienas pardavi
nėtojas turės raportuoti valdy
bai kas savaitę iš savo atliktų 
darbų.

i Dabar jau žmonės susilaukė 
to, ko jie norėjo. Kai kurie 
jau nuo senai laukė bonų, kad 
saugiai investint savo pinigus 
ant gerų nuošimčių. Dabar tai 
jau jie bus 
Gold bond 
dvi naudas 
rimu bonus.
gerą pelną už įdėtus pinigus, o 
antra — tai turės nuopelnus, 
<ad ir jo ranka prigelbėjo pa- 
eudavoti Chicagos Lietuvių 
Auditorium ant) Bridgeporto.

Advokatas Anthony A. Olis, 
lietuvis, s|i amerikonu, plačiai 
patyrusiu advokatu, William 
Beebe, atidarė naują teisių ofi
są pačiame vidurmiestyj'e, Roa- 
noke Budinke, po Nr. 11 S. La 
Šalie St., kampas Madison St., 
ir čia dabar priima ir veda vi
sas legales bylas.

Advokatas William Beebe 
turi augštą ilgų metų praktiką 
teisėse. Per keletą metų jis bu
vo atVokatiV'1 Chicagos miesto 
“Sanitarinio Departamento,” 
vesdamas jo milijoninius rei
kalus. Dabar, šalę kitų svarbes
nių firmų, jis reprezentuoja 
turtingosios Amerikoj McCor- 
mick firmos turtą, kurian 
Įeina Roanųke Budinkas, kur 
minėtų advokatų ofisai randasi, 
ir McCormick Budinkas, 332 
So. Michigan Avė. ir kiti, žo
džiu sakant, jis veda svarbiau
sias bylas.

Advokatas Anthony A. Olis, 
sunus Antano Olszewskio, įs
teigėjo pirmojo Amerikoje lie
tuvių banko, “Universal State 
Bank,” yra pilnai baigęs teisių 
kursą Chicagos Universitete ir 
pasiekęs augščiausį tos mokslo 
šakos laipsnį vadinamą “Doc- 
tor of Jurisprndcnce.” Jis ke
letą metų praktikavo kaipo ad
vokatas prie 
firmos 
“Richard
sėju per keletą metų Circuit 
Teismo.

garsios advokatų 
Goss & Rooney” ir 
Clifford buvusio tei-

Cicero, III.

Daug darbo buvo padėta mu
sų gerbiamų poniučių, daug pri
sibėgiota ir rūpesčių panešta, 
bet tas jų darbas nenuėjo nie
kais. Koncertas buvo puikus ir 
patenkino kiekvieną atsilankiu
sį. žmonių buvo daug, bet ga
lėjo būt ir dar daugiau.

Justas Kudirka savo daino
mis dar kartą pasižymėjo. Jis 
čiulbėjo it lakštingala, it švel- 
nučios smuikos stygos. Jo bal
sas šiame vakare buvo tikrai 
puikus ir dainos parinktos.

Panelė Širvaitė
mergaitė, o jos balselis ir už ją 
pačią gražesnis. Nežinau kodėl, 
bet kai širvaiti dainuoja, jos 
dainos aidas man tiesiai į širdį 

smenga, Tiesa Sirvaitei dar rei- 
kia gerokai pasitobulinti ir ji 
bus gera — tikrai gera daininin
kė.

Poniutės čerienė su Lairaį- 
tiene abi graikščios ir gerais 
balseliais sudainavo duetą. Man 
jos labai, labai patiko! Dar Lau- 
raitienė ir viena padainavo, bet 
čerienė, kažkodėl to malonurno 
nepadarė.

.Ponas Bičiūnas grojo smuiką 
— puikiai!

Ponas Pocius pakaitais su po
nia Spring akompanavo pianu.

Ponas Stogis nepribuvo—ap
sirgo, sako. Na, ką jau bepada
rysi, dievai duokit jam greit 
pasveikti!

Visu koncertu aš buvau pil
niausia užganėdintas: patiko vi
skas, labai gerai patiko. Ačiū, 
ačiū ir sudie!

—Cicero Kaim/nas.

Cicero
ibi K,

pilnai patenkinti, 
pirkėjai padarys 

pirkdami audito-
Viena, jie turės

Garfield Park
Rengia vaikų koncertą.

Vietinė vaikų draugijėlė ren
gia koncertą, kuris įvyks nede- 
lioj, geg. .25 d., Joe Engels švė
nai nėję, 2720 W. Harrison Str.

Vaikučiai gana smarkiai ren
giasi prie šio koncerto. Moki
nasi dainas, duetus,, solo, dekla
macijas ir kitokius muzikos ga
balėlius. Taipgi yra užkviesta 
iš Cicero A. ž. vaikų draugijėlės 
choras, kuris savo dainelėmis 
prisidės prie palinksminimo 
publikos.

Taipgi bus ir kalbėtojas. Po- 
tąm bus balius ir skrajojanti 
krasa. —Vaikų draugas.

Advokatas Olis ypa- 
specializuojasi šakoje 

nejudinamojo turto teisių. Ne- 
vien ckzaminavimę abstraktų, 
bet ir apdirbime geresnių kon
traktų, mortgečių, bondsų, jų 
įvykdimo ir atsižymėjimo teis
muose. Advokatas Olis yra ge
rai žinomas Chicagos lietu
viams nevien kaipo jaunas 
augšto mokslo, gabus advoka
tas ir sunus vieno iš žymesnių 
Chicagos lietuvių, bet ir iš pa
sidarbavimo prie muzikalūs 
“Birutės” draugijos,/ jos sta-į 
tyme ant scenos operetės “Bai
lus Daktaras” ir tūlą laiką ve-’ 
dime jos choro.

Taigi yra vilties, kad šiedu 
advokatai, viens turintis ge
riausią reputaciją tarp lietu-' 
vių, antras plačiai atsižymėjęs 
svarbiomis bylomis tarp ame-' 
rikonų, turės gerą pasekmę 
savo naujame ofise. į

Advokatas Olis, šalę šio ofi
so, turi ir antrą ofisą Bridge- 
porte, prie savo tėvo, A/ 01- 
szewskio, 3301 S. Halsted St. į

Bridgeporto ofiso valandos:^ 
Utarninko, seredos,
ir subatos vakarais nuo 6 iki 
8:30: Telefonas: 
6775.

ketverge

Boulevard

St

graži

Iš PietvakariŲ
Kas čia veikiama.

Kiek laiko atgal buvo rašyta 
apie lietuvių judėjimą šioj apie- 
linkėje. Buvo kalbama, kad čia 
lietuviai rūpinasi sutverti para
piją, kad butų galima nors vai
kučius pamokinti grynai lietuvi
škos kalbos ir auklėti juos mu
sų tautos dvasioje. Bet tas kal
bėjimas taip ir paliko kalbėji
mu, kol daugiau ūpo neatsirado.

Pagalios šį metą jau ištikrųjų 
[pradėjome judinti šį gražų piet
vakarių kamputį.-Jau yra nema
žai darbo nuveikta.

Turime sutverę Susivienijimą 
Lietuvių Rymo Katalikų kuopą, 
Susivienijimą Liet. Am. kuopa 
ir dabar sutvėrė bepartyvišką 
Lietuvių Kliubą ir vaikų drau
gijėlę, kurią ketinama vadinti 
“Birutės gojus”. Vaikų lavini
mą norime pradėti kuogreičiau- 
sia. Lietuvių dvasius palaiky
mas ir gaivinimas turi rūpėti 
kožnam ir tuo reikalu reikia 
daug dirbti.

Naujojo kliubo susirinkimas 
atsibuvo šeštadieny, geg. U, 
7044 Archer Avė. Pirmininku 
išrinktas Petras 
raštininku — M. K.
kasieriUm

Sekantis
draugijėlės susirinkimas įvyks 
šeštadienį, geg. 31, 7:30 vai.
vakare, 7044 Archer Avė. Geis
tina butų, kad į šį susirinkimą 
ateitų visi apielinkės lietuviai ir 
lietuvės ir prisidėtų prie darbo. 
Tada musų darbas butų našus ir 
naudingas. —M. K. Paulaitis.

NORTH , 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
NEW YoitK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD 

100 No. La Šalie St. 
Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Stankaitis, 
Paulaitis,

- Mike Markus.
kliubo ir vaikų

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akiu aptemimo nervuotji- 
mo skaudamu akkiij atitaisc
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliie|y8tį. Fri 
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daromai 
au elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami? 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Btolevard . 7580

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
{Tas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, ir 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be tkauame 
Bridge geriausio aukso. Su oim 
pleitom galima valgyti kiečiausią maJ 
<tą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kalnai. Sergėkite sav 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street,
Netoli Asbla^rt Avė.

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

'ai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopatlies, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951 «

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kji Kareivių Draugystė veikia. 
. * .'v , * j’, • * ■

Draugystė Lietuvos Kareivių 
gyvuojanti Ciceroj, yra viena iš 
pavyzdingiausių pašalpos drau
gijų. Tvirta'finansiškai, skait
linga nariais — žodžiu buvoja 
visais atžvilgiais.

Suvedus rokundas iš paskuti
nio kepurinio baliaus gryno pel
no pasirodė $69. Tame baliuje 8 
nariai gavo dovaną — po aukso 
žiedą. Dovanos duodamos na
riams išbuvusiems draugystėje 
10 metų ir nesirgusiems arba 
neėmusiems pašalpos — tai yra 
garbės dovanos.

Patartina vietos lietuviams 
stot prie šios draugystes. Del 
geresnio susipažinimo su žmo
nėmis draugystė yra nutarusi 
surengti išvažiavimą. Teųaykite 
Naujienose. —Sekretorius K .D.

(Seka ant 8-to pusk)

HEKNOWS 
KSBETTER

Jis bandė visus malt 
extraktus ir žino, kad 
Puritan yra turtingiau
sias, stipriausias, aug- 
ščiausios rųšies, 
sios pasekmes. 
Pabandykit ir 
pamatysit pa
tys. Dvi rūšys 
Paprastas Pu
ritan Malt Ex- 
tract, 3 uncijų 
pakelis apy
nių ir Puritan 
Hop - Flavored
Malt Sugar

* Syrup.

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
rhroniškų, nervų, kraujo. 
Jiksty, pūsles ir šlapumo ii-

PuriTan 
flUŠAiT

“Highest OLuality"

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rėžt. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

MYKOLAS’ ZIMMER

Persikyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 19, 1924, 6 valandą ry
to. Amžiaus 67 metų, nevedęs, 
išgyveno Amerikoje 35 metus. 
Amžiną atilsį Mykolas paėjo iš 
Lietuvos Rugonių kaimo, Pane
vėžio apskr., Rozalimo parapi
jos, Kauno rėd.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers sūnų Joną ir marti Mo
nika Charna, pusbrolį Vincentą 
Vilkuną, Lietuvoje seserį Elz
bietą Rakauskienę. *

Laidotuvės atsibus ketvirta
dienį gegužio 22 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš namų 9421 S. Cham- 
plain Avė., Bumside, III. į Tau
tiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se.

Nuliūdę
Sesers sunus, marti, 
pusbrolis ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

i. ■ ■; v>l; ■ • r' ;./ .f\ /j.-
■ ........ ■ ......

I Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
I Išplaukimai subatomds. DidžiaUsi lai
vai Majcstic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg
, Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

Bclgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

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

priTutiiky gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* r\3ope- 
jišką b< ią gydy
mo. Diek 111 skai
čius žmoL^ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalį 
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 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vai. vaka?o. Nedėlioi nuc 
10 vai. ryto iki 1 va£ ‘Ma
ną. Panedėlyj, sere<šf5j ų 
•ubatoje nuo 10 vai. 
iki 8 vai. vakare.

£

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

LIETUVON 
užrašykite sava gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Lietuvių Rateliuose,
(Seka nuo 7-to pusi.)

Marguette kolionijoj
Marųuettc^ parkas sparčiai 

rengiamas: kasami kanalai, 
upės; žolė jau veik visur apsėta 
—tai bus milžiniškas parkas. 
Aplinkui parką lotai pardavinė
jami. Lietuviams tas nemažai 
turėtų apeiti — dabar galima 
įsigyti lotų mažais įmokėjimais 
o ateityje bus didelių pinigų 
verti.

RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
tno.

505
520
525
529
534
544
545
548
549
550
553
562
568
569
571 Žvirblis A J

Berzinis Franciskus 
Fabijonas Stanislavvas 2 
Gabrienas Ramusis 
Grigalunaitis Domiceliai 
Janilauska Bronislawas 
Mickunui Viktorui 
Mockus Jorgis 
Pincus Mrs 
PouizS Antanas 
Rimkevic Vincentas 
Saskas George 
Vizbaras Ambrozius 
Wikizas George 
Zekiene Anna

Pranešimai

PASARGA,

rfESIGARSINANTIEMS
SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

♦ ♦ *
Pilietis Kartanas pargabeno 

savo vaistinę iš West Pullmano 
ant 63-os gatvės. Piliečio Dagio 
name nesenai atidarę vaistinę, 
o jau, sako, biznis gerai eina. 
Beto Pilietį Kartoną visi Chica- 
gos daktarai pasitiko ir prižadė
jo remti, dėlto, kad p. Karta
nas šitą užsiėmimą gerai pažįs
ta ir teisingai reikale patarnau
ja.

Pilietis Kasiulis, barzdaskutis 
nesenai perkėlė bardaskutyklą į 
p. Dagio namą. Kaip girdėti 
biznis išpalengvo eina į geras 
vėžes.

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Ošda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
aepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

♦ ♦ ♦

Alekno — siuvėjas, 
gyvenęs ant 63-čios

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, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Pilietis 
jau gerai 
gatvės. Biznis eina labai gerai. 
Turi 3 darbininkus. Žmonės sa
ko, kad duoda gerą patarnavi- 
mą. *

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

— Valdyba.♦ ♦ *
Petkus — siuvėjas 

Marąuette kolonijos 
gerumu, nes turi di-

Pilietis 
džiaugiasi 
gyventojų 
dėlių žmonių paramą.

♦ ♦ ♦
Pilietis Masiulis — Real Es

tate, jaučiasi šios apielinkės 
karalium. Laimingas.

♦ ♦ ♦
Pilietė V. Aglys — moteriš

kų rūbų siuvėja tik ką atidarė 
biznį ant 63-os gatvės. Labai 
užganėdinta, kad jos darbu vie
tiniai kastumeriai gerai paten
kinti. Darbo turinti užtektinai.

Be to, šioje apielinkėje labai 
daug lietuviškų daktarų turi ap- 
sipirkę gyvenimui namus.
čia susispietė dėlto, kad čia ty
ras sveikas oras. — O.

Jie

Padėkos žodis
Justo Kudirkos koncerto rengė

jams, artistėms daininin
kėms, muzikams, rėmėjams 
ir visiems dalyvavusiems.

Šiuomi turiu garbės pareikšti 
savo gilios padėkos žodžius pir
miausia rengėjoms poniutėms: 
Lauraitienei, Apolskienei ir Fe- 
rantienei, panešusioms visą na
štą taip sunkaus darbo, rengime 
antro iš eilės šioje kolonijoje 
taip puikaus koncerto, reiškiu 
joms už tai savo širdingiausią 
ačiū. Taipjau daug, daug pasi
darbavusiam šiame koncerte 
p. Apolskiui, jam už tai reiškiu 
savo ypatingos padėkos žodžius. 
Artistėms dainininkėms: pp. 
Čerienei, širvaitei, Lauraitienei 
ir artistams muzikams: Pociui 
ir Bičiūnui visiems reiškiu šir
dingiausia ačiū. Toliaus pp.: 
Lauraičiui, Strunesklui, Lukui 
ir Andrėjunui, visoms panelėms 
ir ponioms pasidarbavusioms 
koncerto dienoje; visiems biz
nieriams, kurie dėdami savo pa
skelbimus koncerto programe 
parėmė mane; ir visiems skait
lingai atsilankiusiems cicerie- 
čiams ir svečiams chicagie- 
čiams; taipgi “Naujienoms” 
talpinusioms be jokio atlygini
mo pranešimus ir koresponden
cijas bėgyje savaitės laiko kas
dieną: visoms ir visiems reiškiu 
savo širdingiausia ačiū!

—Justas Kudirka.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausi j j pašta 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langęlio 
kur padėta iškaba “Advertise*5 
Window” lobėj nuo Adam* 
gatvės, pasakant laiško NUME-

Klaidos padarytos paskelbime, tun 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
anai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie ap^ktlbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teioę jų netalpinti, kol neii- 

tirs Jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

KAMBARIAI parendavojimui 
pavieniams ar po 2, vaikinams 
ar merginoms.

1306 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

JEIGU nori turėti lengvą ir 
gerą darbą, tai nupirk Hub Cab 
Co. automobilių. Kaina pigi. At
sišaukit pas A. Ambrazevičia. 
3210 So. Halsted St.

jieikoji- 
Jieškojl- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Roko Kričiauskio yra 

labai svarbus reikalas su juo suseiti. 
Jis pats ar žinantis jo adresą malo
nėkite atsišaukti per laišką ant tokio 
adreso.

M R. K. TANĄGELIS,
P. O. Chicago, III. 
General Delivery

sa-Mes du biedni siratukai jėškom 
vo mylimos mamytes Marcelės Ma- 
niulienės. Ji apelido mus jau treji 

A . .metai; nerašė laiško ir nežinome kur
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi- jj gyvena. Girdėjome, kad gyvena 

tarpines Pašalpos nariai turėdami ko- chieagoj su J. K. Mums tik viena 
kj reikalą su draugija, malonėkite mamytė yra šiame pasaulyje. Prašo- 
kreipties pas raštininką X. Saikų, me ]abai pakarniai, kad atsišuktumei 
1521 Irving Avė. musų mylima mamytė arba kas nors

kitas, jei ją pažystate, duokite žinią 
I). L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu- tuojau.

bo narių -žiniai: — Nariai turintys ■ w RANUT FS
reikalu prie nut. sekr. kreipkitės L OOA iv ’n
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 1230 Sheffield Avė:, Woo<llawn, Pa. 
Archer Avė.

--------- --------- JĖŠKAU draugo Kostanto Jankau- 
Dramatiško Ratelio susirinkimas sko, seniau gyveno Bridgeport, Conn. 

bus ketvirtadieny, geg. 22 d. Mcldažio Sykiu Franci joj kariavom, Co. M. 9 
svetainėj, lygiai 7:30 v. vakaro. Visi Infantry. Malonėkite pranešti kas jį 
nariai prašomi susirinkti paskirtu lai- žinote, arba jis pats tegul atsišaukia, 
ku.-------------------------------- Valdyba. P. MIKŠYS,

------------r- j 8101 Chamberlain Avė., 
Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI,
Cicero. — Didelis Gegužinis Pikni- 

I kas, rengia Lietuvių Raudonos Rožės 
kliubas, nedėlioj, gegužio 25 d., Stick- 

| ney Park darže, Lyons, III. Pradžia 
11 vai. ryto.

— Kviečia visus Komitetas. . _ . TTT.X^ A TT • >•_________________ PAJIEŠKAU apsivedimui suaujęu-
Turirne už garbę pranešti ge.b. sios merginos arba ir našlės, bet ne

lietuvių visuomenei, kad L. K. $v. daugiau kaip su vienu vaiku. Atsi- 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra- šaukiančios merginos ar našlės, netur 
dedant nuo 10 d. š. m. sukatomis būt jaunesnės kaip 30 metų, ir nese
kus teikiamos pamokos vaikams ir nesnės_ 35 metų.
mergaitėms rašymo ir skaityme. Mylėčiau, kad nebūtų didelio ūgio 

| lietuvių kalboje. Tėvai, kurie lei- ir, kad butų linksmos pažiūros ir, kad 
(Ižiate savo vaikučius į publil nevartotų daug svaiginančių gėrimų 
mokyklas, bet geidžiate, kad jūsų ir tikrai mylinti dailų šeimynišką gy- 
vaikučiai, kaipc lietuvių tėvų v.»i- venimą.

| kai, ir savo kalboje mokėtų rašy- Aš esu vaikinas, 37 metų, turiu ge
li ir skaityti, naudokitės šia pro- rai apmokamą štedavą darbą, nerti- 
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus kau, taipgi nevartoju svaiginančių 
(lel pamokų. Pamokas teiks vieti- gėrimų ir esu laisvas nuo senų plie
nini kunigai visiškai dovanai. tarų; žodžiu sakant esu mylintis dai- 

Del užsirašymo kreipkitės kle- lų ir padorą gyvenimą.
bonijon. —Klebonas Linkus. Atsišaukiančios merginos m-alonė-

3509 So. Union Avė., Chicago kitę ir savo paveikslą prisiųst su pir-
-------------- — t , mu laišku. Platesnes informacijas su- 

PraneSimas Bridgeporto Lietuviams., teiksiu per laišką. Atsakymą duosiu 
Visi norinti gauti “Naujienas” kiekvienai ir vyrų prašau nerašyti.

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo M R. L. LAISVAS,
nam-us, praneškite tuoj į Aušros Kny- Gcn. Del., Detroit, Mich.
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 I PAMEČIAU prie 33 St. ir 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- x r i x
tus laikraščius, praneškite Aušros Lnne St. rudą maišelį su kont- 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- raktu ir dokumentais tiktai, la
ba pnduokite reikalavimą telefonu: . . ..... - • , • n
Boulevard 9663. bai reikalingi savininkui. Su-

-----------  grąžinkite. Dovanų $10. Peter
Paskaita. — Sekamą penktadienį, Woodman, 2 fl. 3253 Lime St. 

geg. 23 d., 8 vai. vakare, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., L. S. Apšvie- 
tos kliubui ir L. S. J. Lygiai paskai
tą laikys P. Grigaitis Naujienų Re
daktorius apie lavinimąsi ir kodėl 
Socializmas neišvengtinas. Visi kvie
čiami atsilankyti. Komitetas.

skaityme I Mylėčiau, kad nebūtų didelio ūgio
1........................ ’ • ’ 1

į publū [nevartotų daug svaiginančiij gėrimų

RASTA-PAMESTA

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU vieno ar kelis partne

rius su mažu kapitalu prie išdirbimo 
dėl mažų vaikų vežimukų, automobi- 

Roseland. — Pirmą didelį išvažia- lių ir baisekelių. Naujas išradimas ir 
vimą j Washington Heights mišką, labai lengvai su kojoms varomas, 
prie 107 ir May gt., rengia delegatai Kas nori turėt gerą biznį, kreipkitės 
draugijų palaikančių Aušros knygy- ypatiškai dėl informacijų. Vladas Ro- 
ną nedėlioj, geg. 25 d., 10 v. ryte. Be cevičia, 819 W. 34 Place, 1 lubos už- 
žaismių ir šokių bus ir dovanų. Atsi- | pakalj, Chicago, III. 
lankymu paremsit visiems taip rei
kiamą įstaigą — Aušros knygyną.

— M. Užunaris. ISRENDAVOJIMUI
šeštas Metinis Chicagos Lietuvių

Laisvamanių vakaras. Vienas iš įdo- ANT rendos krautuvė South 
miausių vakarų koks kada galėjo bu-1 , it i x j • n a
ti Chicago, Nedėlioj, gegužio 25 d., West kampas Halsted ir 34 11., 
1924 m., Meidažio svetainėj, 2244 w. $160 į mėnesį. Ideališka vieta 
23rd PI. Todelgi kviečiami visos L, , •• u ,
Chicagos lietuviai dalyvauti šitame lestauracijos arba rakandą 
vakare ir prašome raginti dalyvauti krautuvės. Mes pertaisysim. 
visus savo draugus ir pažįstamus, nes T i ttvj_ Pqv1_ 9n7n
pirmas vakaras Chicagoje, kuriame iei. Hyae UarK Z9/0
išgirsite daug naujo, daug žingeidaus,---------------------------------- T--------------
o ypač bus juokų ligi ašarų. Pradžia
7:30 vai. vak. Po programui eis šo- ANT rendos 4 Švarus ir Švie-

Kviečia Komitetas L. L. F. 1 kp. sus kambariai, ant pirmo floro, 
r u » —n—J --i- renda pigi, geri dėl mažos šei-Garfield Park vaikų draugijėlė ren- 1

gia puikų koncertą su dovanomis ne- mynos. 6630 S. vVestem Avė. 
dėlioj, gegužės 25 d., John Engels fel prOspect 7616 
svet., 3720 W. Harrison St. Pradžia1 ‘
8 v. v. Visus kviečia atsilankyti

Komitetas. PUIKI ir naudinga vieta ant
„ . .“ofiso” dėl Daktaro, Advokato

puikų koncertą ir šokius nedėlios va- ai^a kitokios rūšies. Kiro na- 
kare, gegužės 25 d. Mildos svet. 7 v.Įme, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
v. Kviečia visus atsilankyti. coni— Rengimo Komitetas. Tel- Yard 6894-

Y

- ----- ------------ --------------
PASIRENDAVOJA kambarys, ren

dai kambarys tinkam-as dėl dviejų as
menų (gali būti ir vienas). Kamba
rys su visais parankumais, prie ma
žos šeimynos. Atsišaukianti turi 
būt blaivus ii' švarus žmonės. Atsi
šaukite: 2857 So. Emerald Avė. kam
pas 29 St. frontas 3 lubos.

RENDON šviesus kambarys, 
garu šildomas, gera transporta
cija, dėl vyro ar jaunos mergi
nos. Arnold, 2116 Alice Place, 
Armitage 8789.

IVAIRįlS 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 vįrš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PĄINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chieagoj ir apie- 
linktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diJusia ir geriausia stogų dengimo 
įa.uga Chieagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo; suteiksime valgį ir kambarį. 
Su atlyginimu susitaikinsim. Atsi
šaukit tuoj.

J. J. SZLIKAS
5002 Drexel Blvd.
Tel. DrWel 7405

1 floor

REIKIA merginos pagelbiniiy- 
kes prie namų prižiūrėjimo į 
kleboniją. Atsišaukite petny- 
šioj.

623 W. 45 St.
■ :t V-

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ra alga, nuolat darbas.
AETNA WAS.TE PAPER CO., 

902 S. Morgan St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris dirbti restauracijoj. At
sišaukite

K. GASIUNAS, 
3548 So. 63rd St.

Republic 7716

REIKALINGA moteris prie 
padabojimo mažo vaiko, pragy
venimas, su alga susitarsim ant 
vietos, 1526 M. Madison St. 4 
lubos, Tel. Haymarket 6612

REIKIA 0ARBININKĮ1
. VYRŲ

REIKIA patyrusių darbinin
kų į gelžies atkarpų jardą.

Kreipkitės
A. LEVINE & CO.

1475 S. State St.

REIKALINGA 10 karpende- 
rių unijistų ant trimingo.

Atsišaukit
J. G. MEZLAIŠKIS, 

2319 W. 24 St.

REIKIA bučerio, geras nuola
tinis darbas, gera mokestis ir 
geros darbo valandos.

Atsišaukite
717 W., Maxwell St.

AUTOMOBILIAI
TURI BŪT parduotas šią savaitę, 

Studebaker Big Six Vėliausias Mo
delis 1923. Pertaisytas ir permale- 
votas. Parduosime už geriausį pa
siūlymą.

NEW CITY GARAGE, 
1543 W. 46 St.

a------------------------------- -------- ---- r---------... ,
PARDAVIMUI 1923 m. 5 paša- 

žierių uždaromas Fordas. Geroje 
dėtyj, kai naujas. Parduosiu 
$325.00 ir važiuoti išmokysiu.

Atsišaukite
900 W. 31 St. 

Phone Boulevard 5624 ,

pa- 
už

X', ».V

PARSIDUODA automobilius labai 
pigiai. Hudson “Sport Model”. At
rodo ir eina kai naujas.

Atsišaukite vakarais, subatoj po 
piet arba nedėlioj

3042 W. 40th St. 
Antros lubos

PARDAVIMUI Taxi Cab ge
riausiam stovyje, pilnai įreng
tas duosiu pigiai, ar mainysiu 
ant kitokio karo. Priežastis einu 
į kitą biznį, 3207 S. Salsted St.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
Kampa, 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.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties.

Atsišaukit
K. SIMKAITIS, 

6457 So. Mozart St. 
Tel. ProSpect 7593 

Rakandai randasi 3620 S. Hoyne Av.

PARDUODU rakandus 5 kam
barių visus sykiu arba po vieną 
kas norit galit rendavoti kam
barius. J. L. 234 W. 46 St., ant
ros lubos iš fronto.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių visai mažai vartoti, gerame stovy, 
nes išvažiuoju į Lietuvą, turiu veikiai 
parduoti, kas norės, galės ir ruimus 
paimti, ruimai gražus ir pigus, elek
tros šviesa, atsilankykit iš ryto iki 
1 nuo 4 iki 9 ant 1 flato, K. Zardec- 
kis, 5116 So. Hermitage' Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rojalių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš-

1389 Mliwauicee Avė. .
Klauskit Mrs. Podwelski PIayer Piano

EXTRA!-!I—
PARDAVIMUI pento štoras 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

DELIKATESEN, grosernė, 
saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastis — išvažiuoju į Kana
dą, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Str.

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

1413 E. 58 St.
Tel. Feirfax 2619

PARSIDUODA pigiai skrybėlių 
(Millinery) krautuvė ir tt. Turi būti 
parduota šia savaitę. Satininkas ne
gali laikyti. Priežastį patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės
2423 W. 63rd St., 

Pros. 4345

PARDAVIMUI grosernė, bučemė 
ir vaisių krautuve, su 1 tono Fordu, 
gera vieta tinkama didelei šeimynai 
arba draugams. Mes išmokinsime 
biznio, jei nemoki. lengvais išmokė
jimais, jei reikės.

3213 So. Pamell Avė.

BARGENAS, .
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

nauji įtaisymai ir visos mašinerijos 
naujos. Turi būt parduota šia savai
tę už cash $2800, be agentų.

Atsišaukite'
5200 So. Honore St.

PARDAVIMUI cigarų štoras su 
pilnai įrengtu soft drinks, kendės ir 
su lengvu groseriu ir Ice kreamu, ly- 
sas ant dviejų metų, renda pigi su 
pagyvenimu ruimais. Kas reikalauja 
tokio biznio, nepraleiskit progos. Kai
na $950.00.

6009 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, biznis išdirptas, viso
kių tautų apgyventa. Nupirk
si! pigiai.

5610 So. Kedzie Avė.

DELIKATESEN, grosernė, geras 
stakas, saldainiai, Ice Cream, aržuo- 
lo rakandai, mėsai piaustytuvas, cash 
registeris, Dayton svarstykles, nau
jas McCray, ledui baksas, 4 kamba
riai, vana, gražus rakandai, viskas už 
$1,475, jei pirksite tuojau, nes išva
žiuoju i Kanadą. 3 metų lysas ren- 
dos $50, patirkite vietoje.

5708 So. Morgan St.

PARDAVIMUI restauracija, lietu
vių ir svetimtaučių apgyventoje vie
toje. Parsiduoda visas arba pusė 
biznio. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. Atsišaukite telefonu, Pullman 
6995.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių, rusų, lenkų apgyventoj kolioni
joj. Biznis geras, gyvuoja per 7 
tus. Parduosiu pigiai, už $600. 
są duosiu ant kiek norės.

Atsišaukite
1851 Milvvaukee Avė.

PABDAVIMUI registeris, 
nas ir visi stubos rakandai./

Atsišaukite
2621 Emerald Avė.

NAMAI-ŽEME
TIKIU BARGENAI PRIE 

VIENUOLYNO

me-
Ly-

fa-

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, naujas na
mas tiir būt parduotas i trumpą lai
ką; įmokėt $5,000, kitus kaip ren
dą. Namas randasi ant 66 ir Fair- 
field Avė.

’ BRIGHTON PAR K
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

ir 6 kambariai, garadžius; parsi
duoda labai pigiai. Imokėt $3,500.

ANT BRIDGEPORTO
2 flatų, 6—6 kambariai su visais 

įtaisymais, garadžius. Kaina $8,500. 
Įmokėt $3,500.

2 FLATŲ bizniavas namas išsi
maino ant Bile kokio biznio arba 
loto. Perkant reikia imokėt $500.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

PARDAVIMUI naujas 2 flatų na
mas, prie pat gražaus Kosciuško 
Parko, 2—5 kambarių flatai, karš
tu vandeniu šildomi, gera trans
portacija, lotas 31x125, $5000 pi
nigais, kitus lengvais išmokėjimais.

F. S. Kunkel & Co.
2626. Milvvaukee Avė.

Spaulding 6060

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 fialų namas, mūrinis, kam
pinis lotas, 2—5 ir 2—4 kamb|. flatai 
Karštu vandeniu šildomi, ąžuolo 
trimingai, gera transportacija, $10,- 
000 pinigais, kitus pagal sutartį. 
Bergenas už pinigus.

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Milvvaukee Avė.

Spaukling 6060

MARQUETTE MANOR
Naujas, 2 flatų, mūrinis, 6-6 kam

barių, sun parloras, ugnavietė, kny
gynas ir bufetas, ledaunė ir gazinis 
pečius, garu šildoma, plumbingas 
įmūrytas, plieno konstrukcija, kaina 
$15,500, netoli Marųuette Parko.

WEBER & WILLIAMS, 
2516 W. 63 St., 
Namų Statytojai 

šaukite Republic 1932

BARGENAI
2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, sun- 

parloras ir porčiai, stikliniai užpaka
liniai porčiai, moderniškas namas, 
karštu vandneiu šildomas, 2 karų ga
radžius, didelis lotas, kaina $16,0C0. 
Savininkas 1 apt.

6034 So. California Avė.

MURO NAMAS 2 flatų po 4 kam
barius parduosiu už $7,500, 
$4,000, kiti išmokėjimais.

3620 So. Hoyne Avė. 
Savininkas

6457 So. Mozart St.
Tel. Prospect 7593

cash

PARDAVIMUI biznio na
mas, randasi 3551—3553 W. 38 
St. Taipgi biznio namas prie 
3138 W. 38 St. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės:

Tel. Prospect 4243

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas ant Union ir 31 St. štoras ir 2 
pagyvenimai viršuj ir 2 pagyveni
mų Cottage iš užpakalio; .elektra, 
randos į mėnesį $125; kaina $11500, 
pinigais $4500 arba mainysiu 
loto, chiken farmos, autom, ar 
bile kokio biznio. Savininkas 
1 lubų iš užpakalio.

3123 Emerald Avė.

ant
ant
ant

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

nom namus, farmas, taipgi viso
kius biznius. Kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So; Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, 4 gyvenimui kamba
riai, rendos $35, 3 metams lysas. 
Parduosiu už geriausį pasiūly
mą. 4430 W. 60 St

LOTAS 30x125
Vienas blokas iki karų linijos, 

netoli nuo darbo, parduosiu už 
$125 pinigais arba $25 įmokėjus 
ir po $1 į mėnesį. Jus galite nu
sipirkti tą lotą ir pasistatyti 
mažą namuką pats ir sutaupyti 
rendą. R. Mudra, 1413 So. 57 
Ct., Cicero, Ilk
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PARDAVIMUI nauji 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, marinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

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

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi pa
rankumai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridpeporto, 
3280 L6we Avė. parduosim pigiai su 
mažu įmokėjimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turim ir daugiau namų dėl 
pasirinkimo, atvažiuokit ar telefo- 
nuokit.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Phone Lafayette 7674

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas ir garadžius 3 mašinoms ant 
bizniavos gatvės, Storas ir 3 flatai 
gyvenimui Kaina $12,000, rendos j 
mėnesį $145.00. Taippat rendai Sto
ras ir 4 ruimai.

Kreipkitės 
2210 W. 22 St.

1 lubos

Biznieriy Atydai!
Našlė yra priversta parduoti kam

pinį, 2 augštų mūrinį namą ir saldai
nių biznį, 3-6 kambarių flatai ir augš- 
tas, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garadžius, lotas 50x142, gatvė ce
mentuota ir apmokėta .atiduos už 
$22,500, pinigais $9,000. Savininkas, 

4863 Majoun Avė.
East Chicago, Ind., arba 

3443 Milvvaukee Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų 
nis namas, 5-5 kambarių, 
tai, cementinis pamatas, 
gaiš $2,500. Atsišaukite 

3356 W. 65 PI.

medi-
2 fla-
pini-

BARGENAS. Parduosiu grei
tu laiku muro namą 2-5 kamb, 1 
metų senas su visais įtaisymais. 
Plytų stogas, 5 namas nuo Wa- 
shington bulv. Parduosiu labai 
pigiai, 2314 \V. 50 PI.

3 FLATŲ MEDINIS
Netoli Ogden Parko, 2-4 ir 1-5 kam*- 
barių. Namas pirmos klesos padėji
me. 2 karų garadžius. Bargenas už 
$9,000, pinigais $2,000.

SHEEHAN VITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI namas 3 augštų 
akmeninių plytų frontu, 6 kambarių 
flatas, Brighton Parke, kaina $9,900.

5-5 kambarių, Brighton Parke, ge
roje vietoje,. cementiniu pamatu, na
mas labai gerame padėjime. Kaina 
$7,000, pinigais $3,000.

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archei- Avė.

KAS norit biznį mainyti ant 
lotų, geroj vietoj prie 57 St .ir 
72 Av. arti Sommit, lotai yra 150 
pėdų pločio ir 135 ilgio. Atsišau
kit pas L. K. Jarusz, 3250 So. 
Halsted St. Phone Yards 4951.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė bungalow, namas nau
jas, furnace šildomas, kaina 
$7,650, pinigais $2,500. Savinin
kas, 5840 So. Trumbull Avė.

. i

MŪRTGECIAI-PASIOLOS
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 — Bumhona Bldg.

160 N La Šalie St

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite 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.
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