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La Follette nepritaria Far- 
mer-Laborlųkonvencijai

Komunistai ją norį naudot 
savo tikslams

Reikalauja Francijos preziden
to rezignacijos

Potomako upės potvinys Senato bilius paštininkams Į Požėla paguldė Reggie 
algas padidinti Sikį

giais įsteigti proletariato dik-. 
taturą, kuri yra atgrasi Ame
rikos žmonių idealams ir vi
soms amerikiečių aspiraci
joms.”

Komuniste}' norį jko'nvendiją 
panaudot savo tikslams.

Savo laiške senatorius La 
Follette paduoda oficiali Ame
rikos darbininkų partijos cent- 
ralinio vykdomojo komiteto 
pareiškimą, ir kablegramą nuo 
komunistų internacionalo Mask
voj apie S't. Paul’o konvencijos 
planus. Tie dokumentai, sako 
La Follette, “aiškiai parodo, 
kad komunistai nori pavartoti 
Minnesotos fąrmer-labor parti
ją ir kitas progresyves organi
zacijas, kurios toj konvencijo. 
dalyvaus, tik kaipo priemonę, 
kuria jie geriau galėtų savo 
tikslų siektis.”
Progresyvia judėjimas negalįs 

turėti nieko bendra su komu
nistais ~ •
“Aš įsitikinęs, ” sako senato

rius, “kad balsavimu žmonės 
gali pilnai kontroliuot savo val
džią kiekvienoj šakoj ir priver
sti ją savo reikalams kaip rei
kiant tarnauti. Aš nuolatos 
kovojau, kad to atsiekus, ir 
neišsižadėsiu tos kovos, kol gy
vas busiu. Del to aš manau, kad 
visi progresyvieji turėtų atsisa
kyti dalyvauti bet kuriame ju
dėjime, kurs turi kokio nors 
bendro reikalo su bet kuria ko
munistų organizacija.”
Komunistais naudojas reakci

ninkų interesai.
“Komunistai yra ne tik mir

tini progresyvio judėjimo ir 
demokratinių idealų priešai, bet 
pasislėpę po tokių kraštutinių jų 
skraiste reakcininkų interesai 
turi geriausių pragumų statyti 
savo šnipus ir agentus provo
katorius tikslu sėti suirutę i) 
naikinti tikrai progresyvį žmo 
nių judėjimą.” •

Reiklauja kad Francijos 
preidentas rezignuotą

PARYŽIUS, geg. 28. — Ge- 
neralės tarybos trijų Francijos 
departamentų: Eure-eJ-Loire, 
Gers ir Haute Vienne, kuriuose 
pastaraisiais rinkimais laimėjo 
kairysis blokas, priėmė rezoliu
cijas, reikalaujančias, kad rėš- 
publikos prezidentas Millerand 
tuojau rezignuotų.

Laikraštis Le Populaire sako, 
kad priversti prezidentą rezig
nuoti esą trys budai:-vienas — 
didžiumos lyderiams vienas po 
<itam atsisakant sudaryti mini
steriją, kaip buvę padaryta su 
prezidentu Julės Gfevy 1887 
metais; kitu du — įnešimu nu
girsti prezidentui algą arba iš- 
aidas, kai busiąs svarstomas 
biudžetas.

Senatorius La Follette 
smerkia St. Paul’o 

konvenciją
“Mirtini progresyvio judėjimo 

priešai” komunistai norį tą 
konvenciją panaudot savo 
tikslams.

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Iš to, ką šiandie sena
torius La FolUette paskelbė, 
matyt, kad jis yra tikrai nusi
taręs statyti savo kandidatūrą 
j prezidentus nepriklausomu 
tikietu, jeigu “ateinančios de
mokratų ir republikonų kon
vencijos neparodys žmonėms, 
kad jos, ar bent katra jųdvie
jų, gali ir nori apsivalyti nuo 
tų piktų įtakų, kurios per ilgą 
laiką joms dominavo.”

“Jeigu tatai nebus padary
ta,” rašo senatorius La Folle
tte Wisconsino generaliam pro
kurorui Hermanui L. Ekernui, 
“tai ilgai kentėję ir 
pasipiktinę, žmones Mas ^.tū
nančioj kampanijoj tinkamų 
priemonių, nepriklausqpiai nuo 
abiejų senųjų partijų, pasiim
ti vėl savo kontrolei! valdžia 
ir padaryti ją tikrai atstovau- 
jamaja valdžia.’’

La Follette apie St. Paul’o 
’ konvenciją.

Savo laišką Wisconsino ge- 
nerailiam prokurorui senato
rius La Follette parašė, atsa
kydamas jam į paklausimą dėl 
jo, La Folletto, pozicijos link 
farmer-labor-progresyviųjų kon
vencijos, kuri birželio 17 įvyks 
St. Paul’e. Apie tai jis sako:
Senatoriaus vardą naudoja 

be jo pritarimo.
“Del savo pozicijos nesijau

čiu, kad man dagi reikėtų kas 
nors sakyti, — nebent tiek, 
kad tos konvencijos rengėjai 
vartoja mano vardą taip, kad 
atrodytų, tartum jie turi tam 
mano pritarimą”...

“Neabejoju, kad daugelis St. 
Paulo konvencijos sumanytojų 
vadovavos nuoširdžiu troški
mu paugdyti tikrą politinį ir 
ekonominį progresą. Nežiūrint 
to, aš sprendžiu, kad birželio 
17 konvencija negaus didelės 
paramos nė farmerių, nė darbi
ninkų, nė kitų progresyviųjų 
elementų, dėl to kad tie, kur 
ta konvencija rūpinas, papilde 
fatalingą klaidą, padarydami 
komunistus integrale savo or
ganizacijos dalim.

Smerkia komunistus.
“Komunistai stoja į tą poli

tinį judėjimą ne tam, kad pa
galba balsavimų pašalinti tas 
blogybes, dėl kurių Amerikos 
žmonės kenčia, bet vien tik 
tam, kad skaldyti ir demorali
zuoti progresyvį judėjimą ir 

BELOIT, Wis., geg. 28. — 
Del to, kad tėvai subaudė ir

pagimdyti tokias chaoso sąly
gas, kurios jiems tiktų savo 
tikslams siekti. Tikrasai Jų 
tikslas yra revoliuciniais žy-

Scena vienoj Agrikultūros Departamento eksperimeni inėj farmoj Potomako upes ant- 
krantėj, Virginijoj. Del buvusių ardais smarkių lietų, Potomako vanduo labai pakilo, už-1 
liedama^ plačias apielinkes. šiame vaizdely matyt, kaip darbininkai padarę iš smėlio pripiltų 
maišų prūdą bando sulaikyt tolesni vandens kilimą.

Rusą-Japony derybos 
subliuvo

Menkesniais dalykais susitai
kyta, bet svarbesniais klau
simais bolševikai užsispyrę.

PEKINAS, Kinai, geg. 28. — BIELGIRADAS, Jugoslavija, 
Rusų-Japonų derybos, kurias. geg. 27. Pirmą kartą šiandie 
veda sovietų pasiuntinys Kara-• suskambo Jugoslavijos skup- 
chaiyis su Japonijos ministe-j činoj /seime)/šauksmai: “Va
riu Jošizava subliuvo lygiai.^ lio, respublika P1 r—- opozicijos 
taip, kaip kad vestos ir nieku vadui Radičui, atstovaujan-
pasibaigusios Rusų derybos su 
Kinais.

Menkesniais svarbos daly
kais, kaip žvejybos teisių etc., 
buvo susitaikyta, bet vyriau
siais klausimais Maskva atkak
liai užsikirto.

Derybose su Kinais Karacha- 
nas taip jau buvo sutikęs men
kesniais klausimais, bet jokiu 
budu nesutiko dėl rusų eva- 
kuavimo Mongolijos, kol Ki
nai nesutiks pripažinti sovietų 
valdžios.

Rusų-Japonų derybose Ka- 
rachanas reikalauja, kad’ japo
nai evakuotų Sachaliną ir tuo 
tarpu siūlydamas parduoti Ja
ponijai tą salą, bet tokia kaina, 
kuri japonams atrodo perdaug 
brangi. Jis taipjau, atmeta Ja
ponijos reikalavimą, kad Rusai 
atsiprašytų už bolševikų su
ruoštą prieš dvejetą metų ja
ponų skerdynę Nikolajcvske.Ą,* ... '

Francijos komunistai įspė
ja naująją valdžią

Ji galinti nelaukti nė jokios ko
munistų paramos.

PARYŽIUS, geg. 28. — Ofi
cialiame saw> organe L’Huma- 
nite šiandie komunistai paskel
bė, kad naujoji Francijos radi
kalų valdžia galinti nelaukti iš 
jų jokios paramos.i

“Komunistų partija ir jos at? 
stovai parlamente kovos su nau- 
; aja valdžia taip, kaip kad jie 
kovojo su jos pranokėja,” sako 
JHumanite.

DEL RAUPŲ LAIVO PASA- 
ŽIERIUOSE, 221 SULAIKYTA 

KARANTINOJ.

NEW YORK, geg. 28. — At
vykus United Fru it garlaiviui 
Zacapa iš ekskursijos į Karaibų 
.ures pasirodė, kad kai kurie

liepė jam eiti anksčiau gulti, 
Merrill Chamberlain, 12 metų 
sūnūs, nuėjęs savo kambarin 
nusišovė.

pasažieriai serga raupais. Del 
;os priežasties 221 pasažierių > 
ir įgulos žmonių sulaikyta ka- 
rantinoj.

Jugoslavijos seimas pa
leistas atostogų

Prieš paleisiant seime įvyko 
demonstracija jpŲiciš karalių 
su šauksmais už respubliką.

čiam resbubliki n inkams ir val
stiečių partijai, vedant už res
publiką šūkaujančius ir prieš 

‘karaliaus dinastiją demonstruo-
jaučius seimo narius.

Šiandie pirmą kartą buvo 
patvirtinti Radičo partijos at
stovų mandatai ir visi prisai- 
kinti taip, kaip to konstitucija 
reikalauja.

Po to ministeris pirmininkas 
Pašič perskaitė karaliaus raš
tą, kuriuo skupčina paleidžia
ma iki spalio 20. Tą seimą pa
leisti įsakymą opozicija pasi
tiko švilpimais ir pasityčioji
mais.

Kadangi kroatų atstovams 
sugrįžus šeiniau opozicija pa
sidarė didžiumoj, tai sesijai 
susirinkus spalio mėnesį val
džia atsidurs keblioj padėty. 
Veikiausia tat seimui susirin- • • ' < kus jis bus tuojau paleistas ir 
paskelbti nauji rinkimai.

PADEGĖJAS PASMERKTAS
MIRTI

Per jo piktą darbą u£ny žuvo 
šeši žmonės.

NEW YORK, geg. 28. — 
Aukščiausias teismas Brook- 
lyne pasmerkė mirčiai Willia- 
mą Fordą, pripažintą kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudybe. 
Fordas buvo padegęs namus, 
ir gaisre žuvo šeši asmenys, 
tarp jų ir jo uošvis, su kuriuo 
Fordas labai nesutiko. ’ Pa
smerktasis bus nužudytas liepos 
7 elektrinėj kėdėj. ■ >

PINIGŲ KURSAS

Vakar, geg. 28 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.31
Belgijos, 100 frankų............... $4.60
Danijos, 100 kronų ............  $16.85
Italijos, 100 lirų........................ $4.42
Francijos, 100 frankų ..........  $5.35
Lietuvos, 100 litų ............  $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.80
Olandijos, 100 florinų ......... $37.44
Suomijos, 100 markių .......... $2.52

Angliakasiy konvencija 
pasibaigė

Delegatai, nuveikę kai kurių 
svarbių darbų, išsiskirstė.

PEORIA, III., geg. 28. — Illi
nois kasyklų darbininkų organi
zacijos konvencija pasibaigė ir 
delegatai išvažinėj a namo.

Tani svarbiausių konvencijos 
nuveiktų darbų minėtini šie 
trys:

Priimta sumanymas įsteigti i 
senatvės pensijų fondas, dėl ku
rio tečiau turės dar įvykti gruo 
džio 9 d. visuotinas narių balsa
vimas.

Panaikinta distrikto prezi
dento galia pačiam skirti kai 
kuriuos valdininkus.

Autorizuota distrikto prezi
dentas pasamdyti kompetentin
gus žmones ištirti galimybes 
įsteigti 'milžiniškas jėgos įstai
gas prie Ohio ir Mississipp’ 
upių.

PRIEŠINAS BOLŠEVIKŲ 
IMTYNĖMS.

Prezbiterių bažnytininkai pra
šo gubernatorių uždrausti 
Gihbonsui-Carpeniiierui im
tis. , :

GRAND RAPIDS, Mieli., ge
gužės 28.— Laikomas čia vi
suotinas prezbiterijonų bažny
tininkų susirinkimas nutarė 
kreiptis į Indianos gubernato
rių ir prašyti, kad jis neleistų 
boksininkų Gibbonso su fran- 
cuzoi Carpentiero imtynių, ku
rios turės ateinantį šeštadienį 
įvykti Micliigan City’j, Ind.

KASDIEN 5 DARBININKAI
UŽMUŠAMI KASYKLOSE 

ANGLIJOJ.

LONDONAS. — Anglijos ka
syklų darbininkų federacijos 
pirmininko Herbert Smitho pra
nešimu, 1923 metais Anglijos 
kasyklose 1297 darbininkai bu
vo užmušti, o 212,256 sunkiau 
ar lengviau sužeisti. Taigi išei
na, kad, apskritai imant, kas
dien kasyklose žūsta daugiau 
kaip penki žmonės.

die gražu; maža atmainos tem
peratūroj; lengvas besimainąs 
vėjas.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:16

Priimtuoju <biliu 300,000 pašto 
tarnautojų gaus po 200 dole
rių daugiau metams.

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Vakar senatas 73 balsais 
prieš 3 priėmė bilių, kuriuo vi
siems pašto tarnautojams tū
rėtų būt padidintos algos, apla
mai imant po 200 dolerių dau
giau metams.

Pašto tarnautojų Jungtinėse 
Valstijose yra apie 300 tūkstan
čių, ir tasai padidinimas jiems 
algos padidins valdžios išlaidas 
60 milijonų dolerių daugiau per 
metus.

Einant senato priimtuoju bi- 
liu pašto tarnautojai turės da
bar gauti metams: klerkai ir 
laiškanešiai $1,700 iki $2,100; 
specialiai klerkai pirmos ir 
antros klasės įstaigose $2,200 
iki $2,300; pavaduotojai ir lai
kinieji klerkai 65 centus valan
dai ; sargai, darbininkai ir pa
siuntiniai $1,450 iki $1,550; ge
ležinkelių pašto klerkai -$1,900 
iki $2,700, viršininkai $2,800 
iki $4,500.

Kaimo pašto pristatytojams 
pagrindinė alga paliekama ta 
pati, bet jiems bus mokama prie 
das—4 centai už mailę dienai, 
iš kurių jiems .susidarys apie 
$220 per metus.

Pašto viršininkams pirmosios 
klasės, gaunantiems $3,200 ik: 
$8,000 metams, algos pasilieka 
tos pačios; antrosios klasės pa
didinamos nuo $2,300 iki $2,- 
400.

Coca Cola kompaniją 
ima nagan ■

Esanti nusukus valdžiai dau
giau kaip 6 milijonus dolerių 
taksų.

ATLANTA, Ga., geg. 28. — 
Federalis distrikto teismas pa
ėmė nagan žinomą Coca Cola 
gėrimų kompaniją dėl nusuki- 
mo milžiniškos sumos mokesnių 
valdžiai.

Susekta, kad 1919 metais ta 
kompanija turėjo sumokėti 6,- 
103,830 dolerių savo pajamų ir 
pelnų mokesnio, tuo tarpu ji pa
teikus klastingas savo biznio 
apyskaitas, valdžiai sumokėjo 
taksų tik $1,548,184-

Dabar valdžia reikalauja iš 
kompanijos nusuktos taksų su
mos ir dar 50 nuoš. pabaudos, 
viso 6,833,469 dolerių.

T elegramu 
50 centų

. y
šitas stebėtinas dalykas jau tapo {vykintas. 

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 į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikta mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas 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 į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.

J*

Vakar Mildažio svetainėje 
įpusų čempionas Karolis Požė
la atsilaikė prieš Abisijonijos 
galijotą Reggie Sikį. Požėla pa
rito Sikį du kartu. Pirmą kar
tą j 42 minutę, o antrą kartą į 
16 minučių.

Tuo budu Požėla išvažiuoja 
“nesusitepęs”: per visą sezo
ną jis nei kartą nebuvo pagul
dytas.

Plačiau apie ristynes bus 
pranešta sekamame “Naujie
nų” numeryje.

—•s

Japonija protestuoja Ame
rikai dėl imigracijos 

įstatymo
TOKIO, Japonija, geg. 28. — 

Japonijos valdžia pateikė pro
testą prieš Jungtinių Valstijų 
priimtą imigracijos įstatymą, 
kuriuo visai uždraudžiama japo
nų emigraciją į Jungt. Valsti
jas. Protestas persiųstas kabe
liu Japonijos ambasadoriui Wa- 
shingtone, kurs jį įteiks valsty
bės sekretoriui Hughes.

$128,000,000 kareiviu 
bonams pirmais metais
WASH1NGTON, D. C., geg. 

28. — Veteranų Biuras kreipėsi 
kongresan prašymu, kad šiems 
metams butų paskirta 127 mili
jonai dolerių kareivių bonų iš
mokėjimui, įskaitant 1,188,500 
dolerių administracijos išlai
doms padengti. 8,178,240 do
lerių busią išmokėta 327,125 ve
teranams pinigais, sumomis po 
50 dolerių ir mažiau, o 18,451,- 
274 dolerių per pirmą metų ket
virtį turėsią būt išmokėta ap- 
draudų dalimis mirusiųjų vete
ranų giminėms, kurių skaičius 
siekia 185,499.

KABELIO KOMPANIJOS 
PROTESTUOJA

NEW YORK, geg. 28. — 
Transatlantiko kabelio kom
panijos pasiuntė .pinigyno de
partamentui, Washingtone, pro
testą, nusiskųsdamos, kad bo
tai svaigalų kontrabandai gau
dyti, patroliuojantieji Jersey ir 
iLong Islando pakraščiais, sa
vo inkarais daug žalos darą, 
nuolatos gadindami kabelio 
vielas.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvos eksportas ir importas

1924 metų sau

ŠIAULIAI

Pat. Biure.Įreg. S.

įam

Dr. <1 Jakubauskas
kele

Adresas

DIDELIS 13as APVAIKŠČIOJIMAS
Lietuvių Tautinių Kapinių

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Garsinki tės NAUJI

22 d. vietos 
socialdemo- 
žiežirbinin-

pra- 
Ten 
Ko

paskaita 
o paskui

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
aitę ir pasidėkit ateičiai.

filuM skyriuje mes talkas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būslanfloms 

motinoms Ir motinoms Jau
ny kOdlkly.

KOdikiy aprilplnlmas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos deimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad Ui 

yra dalykas, kur) mes tu

rime regullarikkais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdsntL

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Šiaulių Aps 
Komitetas tu 
Arpe ir inteli

' Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

KAUNAS 
šio ir vasario men. Lietuvos ek
sportas pasiekė 35.211.000 litų 
gi importas
Balanse minus 2.123.600 Ijtų.

Žymiai didėja musų užsienio 
prekyba su Amerika ir Anglija 
ir mažėja su Vokietija. Palygi
nus su praeitais metais musų iš
vežimas Amerikon, pavyzdžiui, 
pakilo nuo 0,50 nuoš. iki 3,14 
nuoš. Išvežimas iš Vokietijos su 
mažėjo apie 20 nuoš. Tuo tarpu 
kai pernai jis siekė 80 nuoš., šį
met nukrito iki 60 nuoš. Tai ry
škus simptomas, kad netolimoj 
ateity musų užsienio prekybos 
kryptis gali pakitėti. KŪDIKIU

EROVės skYRIUS

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

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

Tek Boulevyd 9797
JUSTRITE ROOFING CO.

F. J. McMahon. Pasakykite man' 
savo stogų trubelius. Žvyriniai 
stogai dengiami ir taisomi. Tai
somi ir statomi nduji kaminai.

3023 So. Loomis St.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

^ORdĖN COMI
VORK.ĮįSJ

SVEIKAS KŪDIKIS KIEKVIENĄ 
MOTINĄ PADARO LAIMINGĄ

Pasekmingi) gydau staigias ir 
chronines Kgas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Haisted St., 

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

ROSELAbfoo OFISAS: 
11132 So. Michlgan Avė.

2 iki 7 vak. Tol. Pulman 5147

Physįpai Therapy 
Institute

1>R. ANELE KAUSH1LLAS 
Chiropraclor, Naturopalhes, 

Electro—Thdlrupy
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. Haisted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Fhone Yarrfs 4951

sias knygas įrašius tapo paleis
ta, bet pavesta komendantui, 
jo nuožiūra, nuo keliasdešim
ties, ligi kelių šimtų litų pa
baudos uždėjus. O ta dalis — 
apie 20—30 žmonių, kurie jau 
nuo seniau buvo juodknygėse 
įrašyti, tapo į tvirtovę (į 6-tą 
fortą) nugabenti ir teisman 
atiduoti. Juos, žinoma, teismas 
nubaus taip, kaip krikščionys 
demokratai įsakys. Tiesiog 
prieš viso pasaulio akis gėda 
su tokiu Lietuvos 1-mosios ge
gužio šventės dienos pasižy
mėjimu. —P. b.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos. 
ą darė dėlto, kad jų drauges sekc- 

mendavo tą pieną ir dėlto, kad rado 
ii užganėdinančiu. Bet, ant nelaimes, 
laugelis Lietuvių motinų niekados 
Tebuvo pilnai informuotos kodėl jos 
apturėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Menas yra paikinusias ir gryniausias 

iš šviežio, saldaus, riebaus pieno tin
kamai sumaišytas su rūpestingai ap- 
rrynintu cukrum, ir pdaro kūdikiams 
maistą kuris yra geriausias duoti ka
la motinos pieno neužtenka, arba jis 
Tėra tiek stiprinantis kaip reikėtų.

, VIENYBE'
Liaudies Universitetas

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

CHICAGO 
Roosevelt 8135 

Rez. Tel, Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

TADA greičiausia jam stinga sMAuš Kaistoj 
kuris privestų jj į tokią sveikatos padėtį, kad 

nugalėtų ligas,

Kovo mėn. š. n 
Darbininkų klube 
kratinis jaihnimas 
kai surengė savybės vakarėlį. Į 
vakarėlį susirinko apsčiai dai
lios publikos. Gimnaz. mokyt. 
St. Brašiškis padarė 
“žmogus be sielos”, 
buvo eilės, monologai, juokui ir 
galop šokiai su žaidimais iki 3 
vai. ryto. Publika sveiku ir į- 
domiu, pasilinksminimu buvo 
labai patenkinta ir išsiskiistant 
prašė daugiau tokių padaryti 
Šiaulių miesto žiežirbininkai 
yra viena iš veikliausių ir stip
riausių darbininkų jaunimo or
ganizacijų. Ji be savitarpio la
vinimosi aktingai prisideda ir 
suaugusių darbininkų kovoj už 
šviesesnę ateitį. Laike rinklia
vos bedarbiams ir kur tik kitur 
reikalinga žiežirbininkai pir
miausiai ateina, 
krities žiežirbos 
rėdamas savo 
gentinių pajėgų dažnai siunčia 
į provincijos kuopas draugus 
su paskaitomis. Turėdami ne
mažą knygyną, knygomis, taip 
pat dalijas su provincijos drau
gais. Valio jaunieji kovotojai 
Iš jūsų daug tikisi vispusiai 
skriaudžiama ir kankinama dar
bo klasė. Prisirengę drąsiai 
galėsite ateiti į paskutinės ko
vos karžygių -v eiles ir laimėti 
laimingą Socializmo rytą.

—Klajūnas.

ir tuojaus pajaudama maloniai de
ginanti 5ilumafbčsiskleid«Wnt po skau
dama victij, k'tlrl suteiktu malonų, sina- 
guniijJ-. Visiškai kankintis
turint po ranka toliiij tikrų pagalbi).

Pain-Expelleri» tikrai pagelbės ii- 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito
miem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje.

35c. ir 7Cc. už bonkij aptiekosc.
F. AD. RICHTER & CO.

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

KUPONAS
Pažymėkit katrą horit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga
Vardas__  ___ _ . a

STRAIPSNIS 74. 
Pramokinimas Pūsles

Yra xlaug sunkiau kūdikį pramo
kanti sukontroliuoti savo šlapumo pūs
lę. Abelnai ta pati sistema gera 
kaip aną sykį minėjome Supranta
ma, kūdikį ant puodo reikia sodinti 
dažniau, gal būt kas valandą, jei jis 
nemiega. Laipsniškai jį galima inpra- 
tinti parodyti kada jis nori šlapintis.

Verkimas.
Verkimą negalima skaityti papra

timu pas ktidikj, nes tai vienatinis 
būdas kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei sykį kūdikis patirs kad ver
timas duos ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sunku 
ą papratimą panaikinti, bet yra 
galima prižiūrėti, kai visko jam butų 
kas reikalinga, ir pavelijant jam verk
ti iki užmigs. Bet jei kūdikis verkia 
prisimygęs, be jokios matomos prieža
sties, motina gali nužvelgti ligą. Pa
prastai kūdikis nori, kad jj paimtų 

rankų ir bovytųsi, ir jei motiną 
pasiduos tai turės kaprizą, lėpu-

Ar jus žinote, kad
Kad išvengus įėjimą į Lenkiją 

de] žuvavimo Baltiko Jūrėse, Vo
kiečiai prieš karą uždarė įtaką Vis- 
tula upes su sietais žemiau Torun. 
Po karo kaip gavo Lenkija liuosy- 
bę, prašalino tuos tinklus. Daug 
dabar tų žuvų yra pagaunama len
kų žuvininkų prie įplaukos VištU- 
la upės. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigerctai suteikia jums 
gerumą, kur pakasti cigaretai Su
teikia jums tik daugumą.

(Apskelbimas)

šios kilnios ir brangios die
nos šventimą Europoj viso pa 
šaulio laikraščiai nušvietė. Ai 
dabar tik trumpą žvilgsnį per 
mesiu, 
ma, bet 
t imas

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

rcuniatlAkų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, BtrCndiėglia, skaudami 
rfai ir muskulai—kokis neapsukoinas 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- 
nant su

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sanar*uose

. Reumatiški
' Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

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

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAII, PA.

Atsibus Petnyčioj, Gegužio 30, 1924
Pradžia 9 vai. ryto. Programas ant kapinių prasidės 10 vai. ryto.

Apvaikščiojimo programas susidės iš dainų, prakalbų ir muzikos. • Kviečiame 
visus Chicagos ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites dalyvauti virš minėtame ap- 
vaikščiojime. ,

Po programai PIKNIKAS. ’ \v-
NAUDAI LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ

A. BLINSTRUPO DARŽE, JUSTICE P ARK, ILL. i
Kviečia KOMITETAS.

jis turi sverti, kokio augščio, kokį maistą jam duoti, lt 
kitokių brangių informacijų, prisiūskit mums sekantį kupor 
ną, pridėję savo vardą ir adresą.

DIDELIS BARBENĄS
Keletas uždarytu karų bile kokia kaina. Nėra nei vieno taip popu- 
liario karo, kaip-šis Columbia Six Sėdau. Jis tuojau patinka kiekvie
nam netik savo gražumu, bet ir labai puikiu užbaigimu, taipgi savo 
parankamu. Labai lengvai įsėsti ir išlipti, tiek daug yra vietos kaip 
ir dideliuose karuose — visi šitie parankumai prisideda! prie jo geru
mo ir gražumo. Visas vidus yra išmuštas labai geru audeklu, sidab
rinės spalvos. Ir jo kaina* nėra didesne negu kad jus mokėtum e t už 
šešių cilindcriu atdarą karą.

WM. LANDSHAFT & BRO.
2338 Milwaukee Avė.,. Tel. Humboldt 0502

MES rekomenduojame BoYdofTš Eagle Pieną; 
tokiems vaikams. Moksliški bandymai nese-« 

nei daryti tarpe mokinių įrodė, kad vaikai penėti* 
Eagle Pienu du ęykiu greičiau augo negu kjtį

Ji buvo visur švenčia- 
beveik visur jos šven- 
buvo persekiojamas, 

žinoma, jos apeigas 
daug sutrukdė lytus, kuris vi
są dieną kaip.iš kibiro pylė — 
Bei line, Kaune ir Rygoj, tik 
ten jau kiek mažiau. Suėmimų 
buvo Berline, Kaune ir Mask
voj. Rygoj užsiganėdino 
tu “incidentų.”

Gražiausia gegužio 1 d 
ėjo Revelyje (Estuose), 
kaip kas norėjo taip ėjo. 
kius kam patiko — raudonus, 
mėlynus, baltus, margus ir ki
tokius smaigais iškėlę skudurus 
(Vėliavas) vėdino i(incšė). 
Nieks nieko netrukdė, nesu- 
iminėjo — vietos visiems už
teko ir niekas nenukentėjo. 
Estai gali būti pavyzdžiu, kaip 
gegužio 1 d. švęsti visam pa
sauliui, nes, matyt, jie tikrai 
tos dienos šventę supranta, 
kaip tautų solidarumo ir švin
tančios visam pasauliui liuosy- 
bės šventę!

Lietuva savo sostinėj (pa
mazgoms užmigusiame mieste) 
Kaune šiemet itin pasižymėjo 
savo toleran tingumu visam pa
sauly darbininkų švenčiamoj 
šventėj. Išėjus būreliui jaunų 
miestelėnų raudoną vėliavą ne
šant, tapo užklupta milicijos] 
(dabar jau policijos) su šau-j 
dyniais, stumdymais, suėmi
mais ir kitokiais rusų caro ir | 
vokiečių kaizerio palaikais. Ta
po suimta apie 100 žmonių ir 
nugabenta į kalėjimą. Dalis 
j ii, kurie neva netyčia tapo už
klupti, ištardžius ir į juodą-

Lovos Prišlapinimas
Mažai kūdikiai turi pripratimų kil

iuos taip sunku paąaikinti kaip šla- 
pinimąsi lovoje. Pas' senesnius kūdi
kius priežastis gali būti kokiame nors 
lervų suirime, bet didumoje atvejų 
iutų stoka pirmais mėnesiais nuolati

nio ir atidaus pratinimo kontroliuoti 
;avo pūslę. Senesniems vaikam-s ne- 
eikia duoti skystimų vėlai po pietų.

Nuramintojai-Zovovos.
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo

ti. ' Apart to kad jie nešioja bakteri
jas, šie daiktai gali iškraipyti kūdikio 
’švazidą. Piršto čiulpimas irgi yra 
dogas įprotis. Reikia neatlaidžiai 
oirštą iš burnos atimti, o kūdikio do- 
nę nukreipti kur nors kitur, arba pri
degti spilkute rankoves prie šono.

JEI jūsų kūdikis neauga kaip turėtų, jei aky& į-< 
dubę, jei nerodo palinkimo mankštintis ir; jei 

nepažangiuoją moksle, >

VIENYBĖ
193 Grand St.,

KAIP JŪSŲ AKYS7
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Haisted SL, Chicago, TI 

Valandos huo 3 iki 5 ir nuo 6 iki f
NedėlionJn nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

SAPOMENTOL
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NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. k

S. L FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. O

T

K. GUGISADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom SU Room 111-1! 
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-ū 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Haisted St. 
Tel.: Boulevard 131U 

Valandos; nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. | 

Nadiliomiš nuo 9 Iki 12 »yt«.

JOHN KUCHINSKAH
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552 

Valandos] 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visukiatt bylas visuose tais- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

S. W. BANES. Advokatai0
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
71 West Monroe Street, Ckicago.

Telephone Randolph 2900 
p Rez. 3203 So. Haisted S*. 

Yards 1015. Vai.:.6 iki 9 vai.
..............  i

z ■ 11 .....

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietaryg Advokatu 

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

Telephone Randoiph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.; Pullman 6377.
kH" !■" II ■ ....... Minia——......................................

«■-----------------------
Td Dearbom 9057 !

1 A. SLAKIS
ADVOKATAS

G~de>»R vidurrnlestyj:
Room 1726

CHICAGO ’IEMPLE BLDG
77 W. Waskington Si.

Cdf. VVashington & Clark

Haiuu Tel.i Hyda Park 889i 
_

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojimur 

7 South Dearborn Street 
BOOM 1538 TRIBŪNE BU J L DIN O 

Telefonas Randolph" 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS •

Ofisas: X
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

Bridgeport kitais vakarais 
į 3236 S. Haisted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

: 29 So. La Šalie St. Room &M 
Tel. Central 6890

Vak. 32#? S. Haisted St., Ctelcaco.
Tel. Yarda 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 1 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

Vakarais
3301 S. Haisted St., Tel. Blvd. $775 

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

L- i-ii. ..

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselįo 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 Milvvaukee Avė. and 
461 N Haisted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4221
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JŪSŲ TIKSLU

Borden’s
Selected“
šiandien

žiaus
yra

Selected”.

Turėtu būti gerti dau
giau pieno, jis yra pri
pažintas kaipo geriau-

sis maistas visokio am
žmonėms ir ge-

nausis

Užsisakykit

Borden’s

F-2

BORDENS
EmiRoductsCo. of-Illinois 

Franklin 3110

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank... Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

• ■ V’ • *. < V*w »<

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— LIEPOJ V IR MEMELI $107.00

Delei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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

S. S. LITUANIA....................... -.... June 11
S. S. POlONIA ......... •....,................. July 5

IKLCIOS KLESOS KAINOS |:

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Neverk N Y L>

ktSėILIETUV\
per hamburgą.ptlia\ą

<■ ABBA L1EPOjq
Važiuokite viei parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i i’iliavą
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

Nauja Lietuvių Instaiga
Atsidaro nuo dabar

Varde

Willow Springs Holai
Savininkai: Mary M ak Utenas ir T. Janusas.

Vieta nakvynei, pasilinksminimams, kiekvieną dieną ir vakarą 
ant tyro oro ir gražiame name. Pilnas patarnavimas: svetainė dėl 
šokių, Restaurantas dėl valgių ir salionas dėl visokių gėrimų ir Ice 
Cream Parloras.

Vištienos pietus ant kiekvieno pareikalavimo. šokiai atsibuna 
kiekvieną seredos, subatos ir nedėlios vakarais.

Kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvaitę, visus be skirtumo atsi
lankyti ir linksmai praleisti laiką.

Kelias — Archer Avė. ir Joliet Road iki Willow Springs, III.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO NIEŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina BO centai *
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA 
—

NAUJIENOS, Chicago, DL

KORESPONDENCIJOS
Montello, Mass.

Vaikų draugijėlės koncertas.
Darbai

24 d. š. m. vaikų 
“Žiburėlis” surengė 
Scenoj pastatė ope-

Gegužės 
draugijėlė 
koncertą, 
retę “Musmirės”, kurią atliko
pusėtinai gerai, žmonių atsi
lankė nemažai, todėl pelno gal 
liks keletas dolerių.

Tuo pačiu laiku komunistai 
taipgi bandė pasinaudoti proga, 
ale kažin kodėl jiems nelabai 
pavyko. Darė kolektą/“Lais
vei”, bet, kaip pranešė, surinkę 
tik du doleriu ir 36 cent. Tai ir 
viskas.

Darbai pusbačių pramonėj 
eina labai prastai. • Daug be
darbių. Abelnai visas čia biznis 
ką tik juda.—A. Jolin.

BANKRUTUOJA 275 METŲ 
SENAS BANKAS.

FRANFURTAS, Vokietija, 
gcg. 27. — Deneufviile & Co. 
bankas, vienas seniausių Vo
kietijos bankų, įkurtas prieš 
275 metus, dabar bankrutuoja, 
negalėdamas surinkti atgal 
kreditų. Frankfurto bankinin
kų susivienijimas nutarė ban
kui padėti, bet taja sąlyga, 
kad ta įstaiga ramiai savo biz
nį likviduotų.

e®

Į Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. .Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Piymouth — Southampton — 
Cherbourg — Ilamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plyinouth — Cherbourg 

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

Belgęnland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiiki pasi- 

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

Pasažieriy Departamentas
127 So. State SU Chicago. IIL

I EUROPĄ ŠIĄ VASARĄ
Tub galite keliauti i 

Europą ir atgal bė
gyje šešių mėnesių be 
baimė., kad negalėtumėt 
sugrįžti i Suvienytas 
Valstijas. Jus gausite 
certifikatą per Suvieny
tų Valstijų Liniją už

tikrinant šią privilegiją. Užklauskit ju«ų 
vietinio agento apie tai šiandien.

Trečia klesa ant Suvienytų Valstijų 
linijų yra ne tarpdėnys. Oro išvėdinti 
ruimingi kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. švarus apdangalai ir smagus mat
rosai. Gerai išvyrtas valgis ir jo užtek
tinai. Daug dėnių vietos. Beno koncertai 
kasdien.

Paniteiraukit Amerikos laivus pirmiau
sia. Del informacijų šaukite.

* EKSKURSIJA J LIETUVĄ
Ponas John W. Luth, vedėjas musų 

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursiją laivu LEVIATHAN, išplaukian
čiu iš New Yorko Liepos 5-tą j Klaipė
dą per Southampton’ą.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ir jis išduos 
jums liudymą taip, kad galėsi saugiai 
sugrįžti | Ameriką bėgy 6 mčn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

United States Lines
45 Broadway, New York City

arba pas jūsų vietini agentą 
Managing Operatore for

United States Shipping Board

NORTH 
GERMAN

LLOYD '
Savaitiniai išplaukimai i z 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St.,
Chicago, III.

Mis. MICHNIEVICZ- ViDIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 31 gat.

p. RŪKYTOJAU, 
JUS TAIPGI 
TAIP SAKYSITE!

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 vai. vakare.

Tel. Blvd. 81M
M. Woitkewtdl 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rim* prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikii 
ypatišką prižhfr*- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

“Negaliu įsivaizdinti cigarety duo
dančių daugiau vertės už pinigus 
kaip HELMARS. Kiekvieną kar
tą pirkdamas skrynutę žinau, kad 
gaunu pilną vertę už kiekvieną 
mokamą centą. Daugiau nieko nie
kas negali tikėtis.”

HELMARS yra daromi iš gryno 
Turkiško tabako ir duoda jums ge
rumą ir džiaugsmą. Paprasti ci- 
garetai duoda jums daugumą ir 
nieko daugiau.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kar
tono skrynutėse, kad nelužty.

«•
Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXESoflOor20

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

tas gaus

SANDARA
So. Boston, Mass

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

than a Muatard i’lattar

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

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

Hospital size, $3.00

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUilĘNTHAL

Optoao«trict 
Tai. Boulavard <48! 
484* S. Arhl»n4 Ava 
KampM 41-toa ąat 

X-roa iubaha

Frar.klin’o BOTANIGAL KERBS Gy
duolė” nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
»fuK reguliatorius. Vienas doleris at- 

mėnesius kydytno. Atsiųskite i 
FRANKLIN’S LABORATORY, 

3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

X^-'DR. HERZMAN=<^
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinoma* per 1S 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labara tori jai 102S W. 
18th St., netoli Morgan St

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

Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

3410 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.

X ' n ...............—

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba su gaišimo laiko.

Mes turime metodą kaSp sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabanrty- 
tumėt ją muaų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Astb- 
ma arba .augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui muši) me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mee specialiai norime pasiųsti _ tiems 
kurie' turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, ‘‘patentuotų durnų* ir tt 
nepagelbėjo. Mos norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto 
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

u... .............
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V—.—.......... ...į , , ,|>

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B.

Niagara nnd Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Ateiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

LIETUVIŲ DAKTARAI

Tel. Boulevard 3537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

15C J W. 47tk SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.
*...............-......... ................. ..............\

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

ą,„ .................. i ■...

A. L. DAViDONIS, NLD.1
4643 80. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 t
Valandos: nu* 9 Iki 11 vai. ryto; 

ano 5130 Iki 7i3i vakare. 
t IV —  ..   .1 n^.1.   

Dr. A. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

i Boulevard 2160 
Valanda*

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

b i i . ■ i........... .i,...n................... ....................

/■■■ .......................... . .....
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. 
b-—........ n—........ . .................... /

Dr. A. K. Rutkauskas]
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4146

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistąs 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 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Pho^e 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:81 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 061h

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
; i

Specialistas kraujo, odos, chroniF
Iru ir slaptu liffU 

(lydo su pagelba naujausių m-etodų
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S'. Ashland Are^ e »t
viršaus Ashland State Bank

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

Biuras 4318 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette-----—.....„n.....
f

>
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Editor P. ftri<alth 

1789 South Halgfed Strjat 
Chicago, UI. 

Telephone Roosevalt 8500

Subscription Ra tęsi
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Naujienos eina kasdien, iiskjrr' c. 
aakmadienius. Leidžia Naujienų 
drvT*. 1739 So. Halatod St., Chicax<' 
UI. — Telefonas i Koosevalt

L saunosejimo Kaina:
Chlcagoje — paltu:

Metams .......  —------ $8.0t
Pusei nyetg _____________ 4.00
Trims minesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1-50
Vienam mineniui —------ ------- . .75

Chicago je per neiiotojusi
Viena kopija .......    8c
Savaitei------------------------------- 18c
Minėsi ui_________ ..... 7 it

Suvienytose Valstijose, na ChicagoJe, 
paltui

Metams------------;............. $7.00
Pusd metų .............................8.50
Trims mėnesiams _.... ................... 1.75
Dviem minėsianti_____________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

0
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ----- h______________  $8.00
Pusei metų ________ ___ ____  4.00
Trims mėnesiams ............. - 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

JĖZUS — TURTUOLIŲ AR 
BETURČIŲ UŽTARĖJAS?

Kuomet apie mėnesis laiko at
gal “Naujienos” pareiškė, kad 
šių dienų krikščionybės vadai 
visiškai prasilenkia su Kristaus 
mokinimu, tai “Draugas” labai 
drąsiai šoko mums j akis. Į 
“Naujienų” nurodymą, kad Jė
zus buvo beturčių užtarėjas ir 
smerkė turtus bei turtuolius, 
grasindamas jiems pragaru, 
“Draugas” atsakė, kad tai esą 
netiesa. Jėzus, girdi, smerkė ne 
turtus, bet tiktai nedorą turtų 
vartojimą.

Šitą savo-tvirtinimą “Drau
gas” mėgino paremti evangelijų 
žodžiais, prikaišiodamas “Nau
jienų” tedaktoriui, kad jisai ar
ba esąs ignorantas ir nežinąs 
šv. Rašto, arba sąmoningai iš
kraipęs Biblijos prasmę, palo
damas iš jos atskirus sakinius 
ir dėdamas į juos savotišką tu
rinį.

“Naujienos” šituos “Draugo” 
priekaištus atrėmė ir parodė, 
kad pats “Draugas” tampo šv. 
Raštą ant savo kurpalio ir du
mia akis savo skaitytojams. Jos 
padavė keletą ištraukų iš Luke 
evangelijos, kur yra aiškiai pa
sakyta, kad Jėzus, reikalavo ne 
“doro” apsiėjimo su turtais, bet 
visiško turtų atsižadėjimo.

Smarkusis “Draugo” redakto
rius tuomet prikando savo lie
žuvį.

Dabar tečiaus ateina jam į 
pagelbą “mokytas” kunigas, K. 
Rėklaitis. Dėlto, kad jisai išbu
vo metus, kitus katalikiškam Fr 
ibourgo “universitete” ar kitam 
kuriam kunigiškų diplomų fab
rike ir gavo tenai “daktaro” 
titulą, tai jisai įsivaizduoja 
esąs labai didelis vyras ir kalba 
su “Naujienomis” tokiu tonu, 
tarytum jisai viską žinąs, o 
“Naujienos” nieko neišmanan
čios.

Mes žemiaus parodysime, kad 
po šita teologiška arogancija 
slepiasi tokia pat proto ubagys
tė, kaip ir pas kun. Rumšą. •

Jėzaus “hyperbola”.
Norėdamas pasigirti savo te

ologišku mokslu kun. Rėklaitis 
pirmiausia pasakoja apie “žydų 
kalbos ypatybes.” žydai, kaip ir 
kitos rytinių šalių tautos, esą, 
mėgsta vartot “hy per holas, vai
zdingus palyginimus.” Talmude 

. esą tokių sakinių, kaip “Leng- 
. viaus paslėpti dramblį po pažas

čių,” “Greičiaus želvys pralenks 
zuikį”, ir t. t. Lygiai tokia pat 
kalbos figūra, girdi, buvusi pa-1

žmogaus gyvenimui, ir to, kas 
paprastoje kalboje vadinama 
“turtas”. Jisai nesmerkė žmo
nių, kurie turi tiktai tiek, kiek 
reikia pragyvenimui. Kaip šian
die, taip ir tuomet “turtuoliais” 
arba “lobininkais” buvo vadina
mi žmonės, kurie gyvena ištek
liuje, kurie turi visokių gėrybių 
daug daugiaus, negu jie suvar
toja.

Apie jaunikaitį, kuris buvo 
atėjęs pas Jėzų klausti patari
mo apie savo sielos išganyhią, 
šv. Rašte aiškiai pasakyta, kad 
jisai turėjo ne 'tiktai ką paval
gyt ir kuo apsirengt, bet ir val
de didelius lobius, šitokius tur
tus ir šitokius turtuolius Jėzus 
ir smerkė, ir tiktai apie tai, 
žinoma, ir mes kalbame, ginčy
damiesi su “Draugu”.

Kad Rėklaitis netiesą sako, 
tvirtindamas, jogei Kristus 
niekuomet nesmerlke lobių, tai 
mes jair parodome polemikoje 
su “Draugo” redakcija. Aiškus, 
griežtas, neabejotinas pasmer
kimas yra išreikštas Luko evan
gelijoje.

Toks pat, kuone žodis žodi n, 
pasmerkimas yr’a ir Markaus 
evangelijoje, kur mes randame 
tą patį pasakojimą apie turtin
gą žmogų, atėjusį pas Jėzų; tą 
patį to turtuolio klausimą Jė
zui; tą patį Jėzaus, atsakymą, 
ir tą patį Jėzaus palyginimą 
apie “kupranugarį”.

Idant perdaug neištęsus šio 
straipsnio, mes čia neminėsime 
daugelio kitų vietų Biblijoj', ku
riose Kristus yra parodomas, 
kaipo griežtas lobių ir lobininkų 
priešas. Panagrinėsime tečiaus 
dar vieną teologijos daktaro ar
gumentą.

Mato (arba Mateušo) evan
gelija.

.Negalėdamas užginčyti to 
fakto, kad evangelijoje yra aiš
kių vietų, kuriose Jėzus smerkia 
lobius ir lobininkus, musų opo
nentas griebiasi štai kokios 
priemonės: jisai sustato vieną 
prieš kitą, tris evangelistus ir 
nurodo, kad jie nevienodai ap
rašo tą patį dalyką; iš to, pasak 
jo, išeina išvada, kad vieno 
evangelisto žodžius reikia “pa
pildyti ir aiškinti” kitų eva^ige-s 
listų žodžiais.

Jisai sako:

• “Pasikalbėjimas su turtin
gu jaunikaičiu referuojamas 
trijų evangelistų, Mato, Mor
kaus ir Luko. Visi trys refe
ratai kits kitą papildo ir paai
škina. Pilnai Jėzaus minėjai 
pažinti reikįa atsižvelgti į 
tuos tris referatus.”

fPo šitos įžangos Rėklaitis nu
rodo, kad vienas evangelistas, 
būtent Matas, rašo, jogei Į 
turttfolio klausimą apie sielos 
išganymą Jėzus atsakęs taip: 
Laikykis įsakymų; o kuomet 
turtuolis pasakę, kad jisai taip 
ir darąs, tai Jėzus tarė jam:

“Jei nori būti tobulas, lai 
dar vieno dalyko tau trūksta: 
eik, parduok ką turi ir duok 
beturčiams...”
Tiesa, kad Matas šitokiu bu

du aprašo tą incidentą. Bet ko
dėl Rėklaitis mano, kad šito 
evangelisto pasakojimas esąs 
teisingesnis, negu Luko arba 
Morkaus? Pas Luką arba Mor
kų apie “tobulybę” nėra jokios 
kalbos, o yra, tiktai griežtas rei
kalavimas, kad turtuolis par
duotų savo turtus ir išdalintų 
beturčiams — kitaip jam išga
nymo nėra. Kodėl gi Mato žo
džiai turi sverti daugiaus, negu 
jų?

Mato balsas yra vienas prieš 
du—Luko ir Morkaus — balsu. 
Kodėl vienas turi daugiaus 
svarbos, negu du? Matoma, tik
tai dėlto, kad taip nori Rėklab 
tis. x

Jisai yra nuostabus žmogus. 
Apie evangelijas jisai sako, kad 
tai esą “referatai”; o evange
listai tai tur-but asmens, kurie 
klausė Jėzaus žodžių ir užrąši- 
nėjo juos, — taip, kaip šiandie 
laikraščių reporteriai užrašinė
ja kalbėtojų prakalbas. Jeigu 
tas butų ir tiesa, tai, kaip ma
tėme, ir tuomet dviejų “referen
tų” užrašams (Luko ir Mor
kaus) reikėtų tikėti daugiaus,

vartota ir Kristaus palyginime 
turtuolio prie kupranugario.

Tas yra tiesa, bet ką tatai 
bendro turi su kalbamuoju 
klausimu? Ginčas juk eina ne 
apie tai, kokiais žodžiais Jėzus 
išreiškė‘savo nuomonę apie tur
tuolius, bet kokia mintis yra jo 
žodžiuose, t

Kad Jėzus vartojo tam tikrą 
kalbos figūrą ryškesniam savo 
minties išreiškimui, tai “Nau
jienos” senai yra pastebėjusios. 
Jos padavė iš Luko evangelijos 
visą aprašymą to Jėzaus pasi
kalbėjimo su turtingu jaunikai
čiu “valdovu” arba “aristokra
tu”), iš kurio kilo palyginimas 
apie kupranugarį. Tam aprašy
me pasakyta, kad pirma turtuo
lis klausė Jėzaus, kas reikia da
ryti, kad galėjus patekti į Die
vo karalystę, ir Jėzus davė į 
tai aiškų atsakymą: “Parduok 
visa, ką turi, ir išdalink betur
čiams!” Po to Jėzus pridūrė sa
vo palyginimą apie kupranuga
rį.

Taigi, “Naujienos” kaip tik ir 
nurodė, kad Jėzus ne tiktai pa
prastais žodžiais atsakė į tur
tuolio klausimus, bet ir pabrėžė 
savo atsakymą vaizdingu paly
ginimu.

O kun. Rėklaitis praneša savo 
skaitytojams, lyg kokią didelę 
naujieną, kad žydai mėgstą sa
vo kalboje vartot “vaizdingus 
palyginimus”! Jeigu šitAs jo 
pranešimas turi kokią nors rei
kšmę, tai tiktai tą, kad Jėzus 
arba evangelijų autoriai buvo 
typiški žydai. Bet tą juk visi ži
no.

Rumšo talkininkas butų mus 
sukritikavęs, jeigu jisai butų 
įrodęs, kad “hyperbola” tai yra 
tokia kalbos figūra, kuri išreiš
kia mintį, priešingą paprastos 
kalbos žodžiams. Bet jisai to ne
įrodė ir negali įrodyti, nes “hy
perbola” yra ne atmetimas tos 
minties, kuri išreiškiama pa
prasta kalba, bet jos sustiprini
mas. Pavyzdžiui: vietoje pasa
kyti “tvirtas vyras”, sakoma 
“vyras, kaip ąžuolas.” žodžiai 
“kaip ąžuolas” yra hyperbola, 
kadangi tokio tvirto vyro, kaip 
ąžuolas, negali būt; bet tie žo
džiai išreiškia tvirtumą, o ne 
silpnumą. \

Panašiai yra su “kupranuga
riu”, prie kurio Jėzus prilygino 
turtuolį. Jėzus galėjo pasakyti, 
kad turtuolis, norintis įeiti į 
dangaus karalystę, yra lygus, 
musei, mėginančiai išlįsti per 
adatos ausį. Musė nieku 
budu negali išlįsti per 
adatos ausį, taip pat ir turtuo
lis negali patekti į dangų. Bet 
vietoje musės, Jėzus paėmė 
kupranugarį. Tuo jisai ne tiktai 
neatmetė savo nuomonės, kad 
turtuolis negali būt išganytas, 
bet išreiškė ją padidintoje, su
stiprintoje formoje.

Vadinasi, savo pasigyrimu 
apie žinojimą žydų- kalbos, 
“Draugo” teologas parodė tiktai 
tą, kad jisai pats neišmano, ką 
šneka.
Jėzaus nuomonė apie turtus.

Rėklaitis, kaip ir pirma jo 
Bu nišas, tvirtina, kad

“Kristus niekuomet turtus,, 
kaipo turtus, nėra pasmerkęs, 
tik žmogaus nusistatymą dėl 
JŲ.”
šitą savo melagingą tvirtini

mą jisai nori padaryti panašiu į 
liesą, savotiškai aiškindamas 
prasmę žodžio “turtai”. Girdi:

Turtais suprantame visa 
tai, kas tarnauja žmogaus kū
no reikalams aprūpinti: val
gis, rūbas, namai ir'kiti, ga
lop — šitų dalykų ekvivalen
tas — pinigas.”
Šitaip suprantant “turtus”, 

žinoma, butų daugiaus, negu 
keista, jeigu Jėzus* butų juos 
smerkęs. Jisai juk ir pats turėjo 
valgyti, dėvėti rubus ir naudo
tis pastoge. Kad tuos daiktus 
įsigijus, jisai negalėjo apseiti 
ir be pinigų.

Bet kun. Rėklaitis be reikalo 
mulkina “Draugo” skaitytojus, 
mėgindamas šitokiais “triksais” 
paversti Kristų turtuolių sėbru. 
Jėzus (ir evangelistai) labai 
gerai mokėjo,atskirti tarpe to, 
kas reikalinga kasdieniniam 

negu vieno “referento”. Bot tai 
yra netiesa.

Tas, ką kun. Rėklaitis įsivaiz
duoja, yra gryniausia nesąmo
nė. Biblijos tyrinėtojai ir kri
tikai senai yra įrodę, kad nė 
viena evangelija nebuvo para
šyta Jėzui gyvam esant. , Jos 
visos buvo parašytos senai po 
Jėzaus mirties.

Pas Biblijos tyrinėtojus šian
die nėra jokios abejonės, jogei 
net seniausioji iš visų evangeli
jų, būtent Morkaus evangelija, 
buvo parašyta ne anksčiaus, 
kaip už kokių 50 metų po Jė
zaus mirties. Po Morkaus seka 
Lukas, po Luko Matas, o po Ma
to Jonas. Jono evangelija buvo 
parašyta už kokio 100 metų vė
liaus po Jėzaus mirties.

Taigi, evangelijos yra ne ko
kie nors “referatai” žmonių, 
girdėjusių Jėzų kalbant, / bet 
tiktai surašymai padavimų 
apie Jėzų ir jo darbus bei mo
kinimą, — padavimų, kurie per 
keletą dešimčių metų ėjo iš lupų 
į lupas tarpe pirmųjų krikščio
nių. Užrašinėdami tuo pada
vimus, “evangelistai”, žinoma, 
nemažai visokių dalykų pridėjo 
nuo savęs ir nemažai dalykų 
praleido, kurie jiems atrodė ne
tinkami.

štai vienas pavyzdys: tas 
svarbus evangelijose faktas, 
apie kurį mes čionai kalbame, 
—Jėzaus pasikalbėjimas su lo- 
bininku —* yra užrašytas tiktai 
pas tris pirmuosius evangelistus 
(Morkų, Luką ir Matą), o pas 
Joną jau jisai yra "sudilęs”. Ar 
gi “Draugo” rašytojas sakys, 
kad ir iš kitų evangelijų tas pa
sakojimas turi būt išmestas?

žinoma, kad jisai to nedrįs 
sakyti (nežiūrint visos savo aro
gancijos). O jeigu taip, tai rei
škia — vienos evangelijos tru
kumais arba pridėčkais negali
ma “taisyti” kitas evangelijai

Mato evangelijos žodžiais tuo 
labiaus negalima “taisyti” Luko 
ir Morkaus evangelijas, kad ji
sai rašė keletu dešimčių metų 
vėliaus už juodu. Juodu buvo 
arčiaus prie to^ laiko, kada gyve
no ir veikė Jėzus, todėl juodu 
turėjo teisingiaus išreikšti 'Jė
zaus mokslo mintis ir dvasią.

Kaip Luko ir Morkaus evan
gelijos liudija, Jėzus griežtai 
reikalavo, kad lobininkai atsi
žadėtų savo lobių, jeigu jie nori 
patekti į dangų. Sąryšyje su 
šituo reikalavimu yra visai lo
giškas ir Jėzaus palyginimas 
apie “kupranugarį”. Bet Matas, 
kuris, matoma, buvo turtuolių 
pataikūnas, įspraudė į tą pada
vimą žodžius apie “tobulybę”: 
jeigu, girdi, lobininkas nori būt 
tobulas, tai jisai privalo par
duot turtus ir išdailint betur
čiams; bet jeigu jisai nori tik
tai “paprasto išganymo,” tai 
tokio didelio pasiaukavimo jam 
nereikia. »

Ir mažas vaikas gali suprast, 
kad Mato pridėčkas visai prieš
tarauja originalio padavimo 
prasmei. Nes jeigu turtų atsiža
dėjimo reikia tiktai dėl “tobuly
bės”, tai kam vėl pasakojama 
apie ^kupranugarį”, kuris ne
gali išlįsti per adatos ausį? Ir 
koks yra tas “išganymas”, ku
rio galima pasiekti be “tobuly
bės”? Pas Kristų visi žmonės 
yra skiriami tiktai į tokius, ku
riems lemta patekt į dangaus 
karalystę, ir tokius, kuriems ke
lias į dangų užkirstas. Kitokio 
skirtumo jisai nedaro.

Tas pridėčkas Mato evangeli
joje tuo budu neturi vertės.

Taigi aišku, kad “Draugo” 
mokslinčius ųe tiktai neįstengė 
sumušti “Naujienų” nurodymą, 
kad Jėzus smerkė lobius ir lobi- 
ninkus, bet jisai, smarkauda
mas savo “mokslingumu”, paro
dė, jogei jisai nežino net pa
prasčiausių dalykų apie šv. 
Raštą.

BOMBĄ. '
Užvakai* prie durų namo 

461 W. 28 St. sprogo bomba, 
pridarydama namui nuostolių 
už $2,000. Taipjau visoje apie- 
linkėjo išbyrėjo langų stiklai. 
(Spėjama, kad bombą padėjo 
juodrankiai, nes gyvenantis rū
syje Frank Gerino metai atgal 
gavo nuo juodrankių laišką, 
reikalaujantį $2,000.

Jonas Mačys Kėkštas.
)■ __________________

Apie šitą žymų savo kūrybi
ne dvasia poetą, mirusį prieš 
dvidešimt vienerius metus, pas 
mus mažai kas žino. Tuo tar
pu jis yra vienas didžiausių poe
tų, kokie buvo anais laikais 
Lietuvoje. Aš čia pasistengsiu 
nors trumpai nušviesti to žy
maus ir aukštai kultūringo mu
sų žmogaus biografiją.

Jonas Mačys (Kėkštas — 
slapyvarde) gimė 1867 m. Ilga- 
vangių kaime, Suvalkijoje, ne
toli Prienų. Jo tėvai buvo netur
tingi ūkininkai. Matydami vai
ko galimą, jie norėjo jį leisti 
mokytis, tikėdamies, jog iš jo 
busiąs kunigas. Tokį tėvų su
manymą parėmė vienas kuni
gas, giminietis, suteikdamas pi
niginės pašalpos, ir tokiu budu 
jis įstojo į Marijampolės gim
naziją.

Mačys mokėsi gerai. Iš ket
virtos klasės pradėjo rengtis į 
seminariją, bet dar vis malonė
jo ilgiau pasimokyti gimnazijo
je. O tuo tarpu jo noras eiti į 
kunigus vis mažėjo, ir jis pa
galiau pareiškė tėvams, kad se- 
minarijon nestosiąs.

Del tokio sūnaus pasielgimo 
tėvai labai pasipiktino; taip pat 
nepatiko ir jo globėjui kunigui. 
Mačiui buvo atsakyta pašalpa, 
ir jis negalėjo toliau tęsti mok
slo. Pabaigęs šeštą klasę, jis 
turėjo apleisti gimnaziją. Jis 
buvo viens iš pirmųjų lietuvių 
Marijampolės gimnazijoj, kurie 
lankė lietuvių kalbos pamokas.

Tada lietuvių kalbos mokė ži
nomas Suvalkijos švietėjas Pet
ras Arminas. Pirmiau pamokas 
lanke tik lenkai, kurie paskui 
naudojosi 'stipendijomis, kurios 
buvo valdžios skiriamos lietu
viams aukštuosius mokslus eiti. 
Maišys kartą užėjo pasiklausyti 
tų lietuvių kalbos pamokų; mo
kymas jam labai patiko ir jis 
paskui pradėjo prikalbinėti ir 
kitus. Tuo metu prasidėjo at
viras tautinis judėjimas lietu
vių moksleivių tarpe. Mačys bu
vo vienas pirmųjų veikėjų tame 
judėjime. Jis išleidinėjo gimna
zistams ranka rašytą laikraštį, 
vardu “Prieaušra”|, su “Aušra” 
jis buvo jau ankščiau susipaži
nęs.

Tuojau išėjęs iš gimnazijos, 
jis pradėjo rašyti eiles. Geriau
sios buvo “Pašaukimas”, kur 
mątyt greta talento minties gi
lumas, kokios butu sunku tikę- 
tis iš jauno vaikino. Įsivaizdi
ndamas pranašo pašaukimą, jis 
be abejo turėjo galvoje poeto 
įkvėpimą ir jo aukštą uždavinį 
žmonijos gyvenime.'

Turėdamas tekį kilnų sti- 
pratimą apie poeto uždavinį, jis 
po draug be'pasigailėjimo išjuo
kė eiliakalius, kurie pragydo 
Aušrai pasirodžius.

Apleidęs gimnaziją, Mačys* 
gyveno pusę metų Garliavoj jbas 
vieną mokytoją. Tada ten buvo 
susidaręs būrelis vyrų, užsida- 
vusių sau dirbti tautinį darbą. 
Tame būrelyje Mačys buvo vie
nas darbščiausiųjų. Jis neipego 
daug kalbėti, bet už tai daug 
skaitė ir rašė. “Aušroje” 1886 
m. išspausdinta gana daug jo 
raštų su parašu 1. M., M-čius -L

Vėliau Mačiui pasisekė gauti 
valsčiaus raštininko vietą A. 
Panemunėje, kur jis tuoj ir per
sikėlė. Nors ten darbo buvo 
dau$ ir atlyginimas gana ma
žas, tačiau jam patiko. Stoda
mas ten raštininku, jis susipaži
no su Linka. Tai,buvo tipiškas 
rusų biurokratas valdininkais ir 
šiaip žmonėmis. *

Bet podraug jis buvo gabus 
ir toli matąs žmogus. — Juodu 
suėjo į gerą pažintį, ir Linka vi
sada Mačį rėmė. <Jis išrūpino 
Mačiui burmistro vietą Virba
lyje. Ta Mačiui labai nepatiko. 
Ten -tarpe smulkių žmonių, visi 
kilnesni jausmai ir platesnės 
pažiūros rado pajuoką ir pasity
čiojimą. Iš nenormalaus gyveni
mo l^ačys pradėjo girtuokliau
ti ir, matyt, j ii dėlto buvo pa- 
liuosuotas iš vietos. Tada Linka 
pasikvietė jį savo sekretorium 
apskrities kanceliarijoje .ir jĮs 
persikėlė į Vilkaviškį. Dar jam 
esant Virbaly 1895 m. žandarai 

darydami pas Vincą Kudirką 
kratą, Šakiuose, užtiko Mačio 
eilių ir Ivaniukovo veikalo “Po
litiškoji ekonomija” vertimą. 
Laimė, kad tada lieluviškųjų 
raštų persekioj imas nebuvo 
toks didelis, kaip porą metų vė
liau. Mačio eilės tapo paimtos 
ir išvežtos, o jo paties nekliudė. 
Kitas panašus atsitikimas su 
M^čiu buvo 1898 m., gyvenant 
jam Vilkavišky. Policija darė 
kratą pas vietos mokytojus ir 
apskrities viršininkas užtiko 
pats/ant savęs skundą, rašytą 
savo sekretoriaus Mačio ranka. 
Tas jį labai nesmagiai užgavo, 
tačiau ir šį kart Mačys išėjo 
sausas ir dar apie porą metų 
išbuvo Vilkavišky.z

Kaip Virbalyje, taip ir Vilka
viškyje jis padėdavo gabenti 
per sieną lietuviškus raštus, o 
tarpais, kada po ranka patekda
vo kokie nors įdomesni valdžios 
raštai, jie tuojau atsidurdavo 
užsieny, laikraščių redakcijoje 
ir t.t. Valdžia niekaip negalėda
vo susekti, kokiu budu patek
davo užsienio spaudoje1 jos ap
linkraščiai.

Pagaliau Macys išnyko su 
pluoštu popierių, sukėlęs di
džiausią triukšmą • valdininkų 
rateliuose. Jis atsidūrė Tilžėje, 
čia neturėdamas iš ko gyventi, 
persikraustė pas Jankų Bitė
nuose, kur jis paėmė redaguoti 
Jankaus leidžiamą gotiškomis 
raidėmis laikraštį “SaulėteSią”.

Pas Jankų Macys išbuvo Vos 
keletą menesių. Čia jis jautėsi 
labai neramiai. Jį užpuldavo 
kartais . melanchcllija ir jis ją 
skandindavo degtinėje. Pagyve
nęs porą mėnesių pas J. Vana
gaitį Pabudupiuose, jisai gavo 
nuo “Vienybės Lietuvninką” lei
dėjų redaktorių pakvietimą.

Netrukus išsirengė į Ameri
ką. Tarp naujų žmonių, lais
vės šaly jis tikėjosi dar atsi- 
kartyti nuo savo nuolatinio 
kentėjimo ir atgauti jaunystės 
jėgas.

Į Ameriką atvyko suvargęs, 
pagautas džiovos... Čia jis rado 
palyginti laisvą šalį, žmones ne 
taip prispaustus, kaip Lietuvo
je. Tačiau ramumo jis ir čia 
nerado.

Pastojęs prie “Vienybės” 
redaktoiiaus, jis iš pradžių 
stengėsi išvengti partyviškumo. 
Jam rodėsi, kad lietuviai, šio
kių ar kitokių pažiūrų, gali su
gyventi santaikoje. Būdamas 
redaktorium, Mačys Kėkštas 
niekad neužgaudavo tą ar, kitą 
žmogų bei partiją dėl to, kad tik 
užgauti. Jis rūpinosi, kad laik
raštis gintų bendru taisyklę, o 
ne vien tik partijas. Ir todol 
“Vienybė Lietuvninkų” jis pa
darė idėjiniu, švaraus turinio 
laikraščiu.

Reikia pažymėti, kad Mačys 
buvo “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės” narys. Jis buvo pradė
jęs rengti spaudai Pr. Vaičai
čio dilių rinkinį ir to rinkimo 
įvadui parašė mirusiam poetui 
eiles. Mirtis jam tą darbą per
traukė.

1902 metai buvo vargo me
tai. Pensilvanijos kalnaka
siams. Buvo paskelbtas strei
kas. Mačys visas savo pajėgas 
pašventė tam streikui, žodžiu j 
ir raštu jis ragino darbininkus 
nepasiduoti kompanijoms. Ir 
kada darbininkai su darbdaviais 
susitaikė, jis pasakė, kad dar-j 
bininkų susipratimas nužengė ne 
pirmyn, bet atgal. Tai buvo be
ne paskutinis apsivylimas jo 
gyvenime. Jo sveikata vis ėjo 
menkyn. Jis laukė mirties. Mir
tis poetui neišrodė bandyklė, 
kurios visi žmonės labai bijosi. 
Jam mirtis buvo ta sužadėtinė; 
kuri, jeigu ndsuteikia laimės, 
tai bent ramumą.

Pagaliau tas nuolatinis ken
tėjimas pasibaigė: 1902 m. 
gruodžio 15 d. jis užmigo amži
nai. Jo kūnas tapo sudegintas 
Fresh . Pond ‘ Kremą tori jo j e 
Bru'kline. Jonas Mačys Kėkš
tas buvo plačiai išsilavinęs, ge
rai mokėjo rusų, vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbas. Buvo 
pradėjęs versti Šilerio “Plėši
kus”. Išvertė keletą Vokiečių 

poeto Ileinės eilių, prancūzų V. 
Hugo ir k.

1910 m. Amerikoje broliai 
Baltrušaičiai (PitsburfeeĮ) leido 
Mačio Kėkšto eiilių rinkinį su 
jo biografija ir atvaizdu, tačiau 
Lietuvoje labai mažai kas yra 
matęs.—V. žv. [“Trimitas”].

BIJOJO, KAD JI
NEGALES GYVENTI

Buvo patarta operacija, bet 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound padarė tai 

nereikalingą.

Glasgow, Kentucky. — “Aš buvau 
silpsa ir narvuota, be apetito. Mano 

šonas suteikė man 
didelio nemalonu- 
Hfo per penkis ar 
šešis metus/ Kaip 
kada aš vos tik 
buvau gyva ir 
daktaryai man sa
kė, kad aš gyven
siu labai trumpą 
laiką ir turėsiu 
turėti I operaciją. 
Tai buvo du me
tai tam atgal. Ma

no pačios sesuo rekomendavo man 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Ji nevartojo ją pati, bet ji 
sakė, kad jos kaiminka kentėjo nuo 
tokios pat ligos, kaip aš ir jos išgy
dė ją. Po išvartoj i m-o keturią bute
lių, skausmai pranyko iš mano šono. 
Aš dabar turiu puikų apetitą ir val- 
*gąu bile ką kas tik man yra paduo
dama ir aš pradedu dirbti visą savo 
namų darbą ir skalbimą, kur aš dirb
davau per metų eiles. Aš esu dresių 
dirbėja ir šį rudenį aš pradėjau jau
sti mano šono skaudėjimą, aš vėl pra
dėjau vartoti Vegetable Compound. 
Aš dabar vartoju ketvirtą butelį, iš
viso pasidarys aštuoni buteliai. Aš 
jaučiu daug geriau ir visi sako, kad 
aš gerai išrodau. Mano apetitas pa
gerėjo ir aš jaučiuosi stipresnė visais 
atžvilgiais. Aš labai nervuota n?o- 
teris ir tos gyduolės pagelbėjo m ino 
nervams”. — Mrs. Maggie Waller, 
Glasgow, Ky.

(Apsklebimas).
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PuriTan 
Malt

Suteikia jums tikras pasek
mes.

Ir jus surasite, kad jis yra* * 
TUljriNGIAUSIAS IR STIP

RIAUSIAS
—Geridu/sis kokį jus kada 
vartojote.

Nereikia daryti bandymų 
kuomet jus galite gaut 
Puritan.

Dvi rųšies — Plain Puritnn 
Malt Eatract 3 uncijų pake
lis apynių ir Puritan Ilop- 

, Fiavored Malt Sugar Syrup.

PuriTan
HOP A A a PLAINFLAVOfttD K&UN AB n EKTRACT

audAN ■WS>A|L-I3 with frcsm 
•VRUP w paesseoHops

"Highcit duali t y"

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie
siog iš dirbtuvės.

Dviejų (2) kavalkų dailiai ap
dirbti (aptraukti) gražiu Velourų

$65.00
THJU (3) kava.- į

Globė Upholstering 
Furniture, Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

Vardas
Adresas
Miestan .......

Išdirbėjai rOlelių

Vėliausi Muzikos Roleliar 
Kad suteik nū jums tuos pui
kius Muzikos Rolelius, atsiųs
kite 25c. už štampas ir supe- 
kiavimą. Mes atsiųsime ro_ 
leiį ir DYKAI 48 puslapių ka
talogą.
Kialto Mu»ic Co.,(Dept.C) 
330 8. State St.. Chicago, UI.
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.
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Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 
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Sekr.- l/.din. i’. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
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A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
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— visi Chicago, UI.

Anglijos revoliucinė 
valdžia •

(Iš d. Morris Hilųuit o 
prakalbos)

buvo pasakyta laike debatų su 
Bertrand Russeliu.

Tema musų debatų yra: Ar 
Anglijos Darbininkų Valdžia 
yra revoliucine? Mr. Russell’is 
sako, kad ne.

Mr. Russell yra anglas ir na
rys Anglijos Darbo Partijos. 
Kodėl aš, būdamas nuošaliai, 
turėčiau nurodinėti tokius da
lykus ir debatuoti su juo?

Pasiteisinimui pasakysiu, jog, 
mano manymu, yra didelis 
skirtumas pažiūrose tarpe 
Russellio ir manęs. Ir tas skir
tumas, ' mano manymu, yra 
svarbus socialistams ir darbi
ninkų judėjimui. Ir mes, Ame
rikos sociaįistai, esame labai 
susidomėję Anglijos draugų
veikimu.

Aš priskaitau dabartinę Ang
lijęs valdžią kaipo atstovę ir 
išrėiškėją minčių Anglijos Dar
bo Partijos. Kuomet d. Mac- 
Donaldas buvo pašauktas su
daryti kabinetą, tai buvo pa
šauktas ne kaipo pavienis as- 

' muo, bet kaipo pripažintas parla 
niento vadovas iš Darbo Par
tijos. Valdžia tiesioginiai yra1 
atsakomingu *Darbo Partijai ir 
ji susideda iš geriausiai žino- 

- mų jos vadovų ir narių. Ang 
lijos Darbininkų Valdžia todėl 
yra revoliucinė valdžia; tokia 
revoliucinė, kaip Darbo Parti
ja. Ir musų diskusijos susive
da į klausimą: Ar Anglijos Dar
bo Partija yra revoliucinė?

Dabar Anglijos Darbo Par
tija yra revoliucinė savo prog
ramų ir veikimo budais, taip 
kaip Bile kokia kita Socialisti
ne Partija ir Darbininkų Inter
nacionalas. Dabar musų klau
simas pasidaro platesnis S r se
ka prie sekamo klausimo: Ar 
Darbi ninkų-Socia Ii stų Interna
cionalas ir Darbininkų judėji
mas yra revoliucinis?

Ir štai kur yra praktiškas 
klausimas ir žingeidumas. Mes 
Amerikoje turime Socialistų 
Partiją ir mes tikime greitu 
laiku sudaryt? politinę Darbo 

' Partiją. laibai galimas dalykas, 
kad musų busimoji politinė 
Darbo Partija ' bus panaši į 
Anglijos Darbo Partiją; savo 
sudėjimu, programų ir meto
du. Todėl mes esame labai už- 
interesuoti Anglijos Darbo Par
tija.

Aš nemanau, kad skirtumas 
pažvalgų mano ir Russellio su
kasi apie reikšmę žodžio “re
voliucinis.” Aš nemanau, kad 
mano gerbiamas oponentas va
dovaujasi tik siaura prasme 
to žodžio, kaipo kruvinu susi
rėmimų ant gatvių su policija, 
kaipo nepraktišku, taip kaip aš 
manau. z

Revoliucija, kaip aš supran
tu dabartiniame laikę, reiškia 

ną dabar- esamos politinės ir 
socialūs padėties.

*

PRIEVARTA tai dar nėra 
revoliucijos charakteristika.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calunvet Avė., Chicago, 111.

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Pavyzdžiui, kokias nesąmonin
gas prievartas Amerikos Ku 
KIux Klanas darp, bet jų žygių 
nei vienas protingas žmogus 
nevadina revoliuciniais. Pasku
tinės politinės revoliucijos Vo
kietijoj ir Austrijoj, kurios iš 
pusiau absoliutinių valdžių per
mainė į konstitucines respubli
kas. Jos buvo įvykintos be 
prievartos. Net ir Rusijos re
voliucija 1917 metais įvykdin- 
la be didelio kraujo pralieji
mo. , 

visuomet reiškia revoliuciją. 
Jeigu taip butų, tai New Yor- 
ke išmetimas socialistų iš mies
to valdybos 1920 metuose bu
tų skaitoma didžiausia revoliu
cija. Dabartiniai ‘didvyriai” 
Palmer ir Daugherty butų skai
tomi dideliais revoliucionie
riais.

TAIPGI revoliucija dar ne
reiškia lobai uma’us kur nors 
perversmo. Didelė industrinė 
Anglijos revoliucija yra įsteig
ta per keletą gentkarčių įvai
riausiais budais.

Politinė revoliucija yra 
permaina valdžios 

hciialė jrervoliucija 
lūs ekonominės 
— perkeitimas

4 1
ra- 

for- 
yra 

per- 
siste-

pagaminime ir

Anglijos Dar- 
yra tikrai re- 
c ha ra k toriu ir dalykus gyvenime 

žmonių ir supran-

faktas liudija,

mainos 
mos' produktų 
padalinime jų.

Šiuo žvilgsniu 
bininkų Valdžia 
voliucinė savo 
tikslais.

Jau vienas tas
kad galinga Anglijos šalis, ku
ri per tiek šimtmečių buvo val
doma lordų, dabar yra kontro
liuojama ir valdoma darbinin
kų. Tai jau tikrai yra revoliu
cija. s.

Mr. Russelis galbūt yra per
daug arti prie aktorių, kad bu
tų užganėdintas ta drama, kuri 
dabar yra atliekama Anglijoj, 
bet kapitalistų presą visame 
pasaulyje labai yra susirupinu-

[Suprantama, aš žinau, kad 
jėga ir tolimesnis veikimas da
bartinės Anglijos Darbininkų 
valdžios yra labai aprunežiuo- 
tas. Darbininkų atstovai parla
mente sudaro mažumą. Ir kaip 
Darbininkų valdžia užsimanyk 
pravesti radikales • permainas 
savo programe, Tories ir libe
ralai gali susivienyti ir nuvers
ti darbininkų valdžią. Bet tas 
dar nereiškia, kad dabartine 
Anglijos Darbininkų valdžia 
nėra revoliucinė. Tas tiktai •pa
rodo, kad tories ir liberalai nė
ra revoliucioniški.

Darbo Partija yra revoliuci
nė savo sustatu ir savo tikslais. 
.Ii daugiausia susideda iš pra
moninių unijų ir socialistų par
tijų; tos grupės darbininkų pa
matiniai yra revoliucinės. ,Net 
ir musų American Federation 
of Labor yra revoliucinė, nors 
jos vadovai ir nepripažįsta to.

Dešimts metų tam atgal aš 
turėjau progos dalyvauti su 
M r. Gompersu prieš Coinmi- 
ssion on Industrial Relations, 
kurią buvo įsteigęs tuomet bu
vęs prezidentas Wilsonas. Mes 
abudu turėjome atsakyti: ko
kių tikslų siekia musų atsto
vaujami darbininkai. Mes su 
Gompersu klausinėjome vienas 
antro.

NAUJIENOS, Chicago, tll.'

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale 
Pasaulio atgaiva.

III.
Pasauly vieni darbininkai 
Valdyti gali Iie skriaudos, 
Til?jie tikrieji šeimininkai, 
O dykaduoniai niekados. 
Tiktai kovos perkūnui trenkus 
Į gaują budelių žiaurių 
Ir debesiui audros nuslinkus 
Sulauksim saules spindulių.

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale 
Pasaulio atgaiva.

Versta šilo Sapno. [*‘S. D.”j

“Kokie tikslai organizuotų 
darbininkų šioje šalyje,” pa
klausiau Gomperso. Į
“Organizuoti darbininkai nuo

lat daugiau ir daugiau reika
lauja atlyginimo už savo pa
tarnavimą,” -r- atsakė. <

“Kokie tie yra reikalavimai,”
— vėl paklausiau.

‘“Jie niekuomet nenustos rei
kalavę, koil jie negaus pilną at
lyginimą už savo darbą. Jie 
niekuomet nesustos reikalavę 
geresnio gyvenimo sau ir ,savo 
šeimynoms ir abelnai žuioni- 
jai.” Kitais žodžiais sakant: 
“mes einame toliau negu jus,”
— nusišypsojo.

Tame tai ir yra visa padėtis. 
Kasdieninė kova unijų darbi
ninkų veda prie/ galutino pra- 
šalinimo pelno sistemos, socia- 
lizacijos industrijų ir valdymą 
jos žmonėmis dėl žmonių.

Tas, suorantama, taipgi yra 
socialistų tikslas ir tas tikslas 
pilnai yra revoliucinis, Viena
tinis skirtumas tarpe socialis
tų ir industrinių unijistų yra 
tas, kad mes1 žinome prie ko 
siekiame, o jie dar gerai n?ži 
no. '

Anglijos Darbo Partija, be 
abejones, pilnai supranta sa
vo tikslus. Pamatinis tikslas 
partijos, kaip ji turi įrašiusi į 
savo konstituciją: “Rankų ir 
proto darbininkams atgauti vi- 

I są produkcijos ‘vaisių ir žiūrė
ti, kad tas viskas butų kuoge- 
riausiai padalintas, pamatais 
visatines savasties išdirbineji- 
mo reikmenų geriausiai galima 
sistema populiares administra
cijos kontroliavimui kiekvienos 
industrijos arba patarnavimo.” 

Tas tai yra geriausi progra- 
mo dalis socialistų, kokią aš 
tiktai žinau. ‘ I

tikslo panaikinti socialistinią Paskaita apie Rusijos po-
S litiniu kaliniu padalį 

keliais išreikšdami savo mintis _______
viso pasaulio darbininkams ži
nomu SnoAvdeno įnešimu. Tas Sekmadienį, gegužės 11 die- 
įnešimas buvo paduotas Mouse hą, Rusų Apšvietos name, 1080 
of ’Commons kovo 20, 1923, jis W. 14th St., Chicago, anarcho- 
skamba siekamali: “Atsi.žvcb sindikalistai surengė paskaitą, 
giant į pusmukimą kapitalisti-[temoje: “Padėtis Pilitinių Kali
nes sistemos, kad tinkamai su
tvarkius ir išdalinus visus gam
tinius turtus ir išdirbinėjimb 
jėgą, kad suteikus būtinai rei
kalingus 
daugumai 
tant, kad priežastis to nusmu
kime gludi privatinėje nuosa
vybėje ir kontroliavimo pro
dukcijos įrankių ir dastatyme 
jų, Kongresas (Ilouse) pareiš
kia, kad legislatura turi panau
doti savo galę laipsniškai pra- 
šalinimui kapitalistines siste
mos industrinių ir draugijinių 
susitvarkymų pamatais publiš- 
kos savasties ir demokratinio 
kontroliavimo produkcijos Įran
kių ir ;š<lalinimo jų.”

Paskiau tuos tikslus MacDo- 
naldas apibutino kaipo “revo
liucine revoliucija.”

Kiek aš atsimenu, tuomet vi
si nariai Darbo Partijos ir so
cialistai balsavo už tą įnešimą 
ir pasižadėjo remti jį visais ga
limais budais. Todėl ir aš pats 
pritariau ir pritariu tiems Ang
lijos Darbo Partijos tikslams.

Jeigu dabartine MacDonaldo 
Anglijos valdžia pamatiniai 
nėra skirtinga nuo Baldvvino 
arba Lloyd George valdžios; 
jeigu ji nereiškia naujo ir re
voliucinio perversmo pasaulio 
politikoje, tai kodėl viso pa-j 
šaulio socialistai sutiko šį įvy
kį su didžiausiu džiaugsmu. Ir 
galų gale, koks yra musų svar
biausias Nisas darbininkiškas ' 
judėjimas.

Musų tikslai yra prašalinti 
skurdą, suteikti kiekvienam 
žmogui pilną laisvę naudotis 
visais gyvenimo gerumais. Pa
daryti gyvenimą, kad jis butų 
malonus kiekvienam. Sutvar
kyti taip, kad visas pasaulis iš
rūdytų visai naujas, — daug 
gražesnis ir malonesnis kiek
vienam. —Azy.

-----------------9 ........ _

Internacionalas
------ -- --—4

Pabusk užburtas prakeikimo, 
Pasauli alkanų vergų, . 
iMus protas biauris prispaudimo 
Ir trokšta mūšio valandų. 
Iš pamatų išgriausiu! visą 
Pasaulį vargo ir skriaudų 
Ir naują, laisvą pastatysim, 
Kas buvo vergas, bus laisvu.

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale 
Pasaulio atgaiva.

II.
*■ /

Nei dievas mums nęduos liuosybės, 
Nei turčius ir nei karžygys: 
Užgims ji iš vergų galybės • 
Ir švies, kaip saulės spindulys. ' 
Kad jungą vergijos numesti 
Ir sudaužyti grandinius, i 
Jėgas vargdichiai tur suspiesti 
Ir skint į laisvę sau kelius.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

nių Rusijos bolševikų komu
nistų kalėjimuose”/ Prelegentu 
buvo darbininkas Šubin. Kalbč-, 
tojas pirmiausiai nurodė, kad cialdemokratai, mažumiečiai, so- 

cialrėvoliucionieriai, anarchis- 
taii-sindikalistai ir jaunieji kai
rieji komunistai. Rusijos ko
munistų kalėjimuose kalinį nu
šauna vien tik už pažiūrėjimą 
per kalėjimo langą. Šnipai bū
ną įleidžiami į kalėjimą kaipo 
politiniai kaliniai, išgavimui ži
nių.

Kuomet bolševikai paėmė 
valdžią į savo kontrolę, tai jie 
sykiu paėmė ir caro laikais bu
vusių areštuotųjų revoliucionie
rių sąrašus. Tuose sąrašuose su
randa, kad toks ir toks, iš to
kios ir tokios gubernijos, • buvo 
pasižymėjęs socialrevoliuciomgė
rius prasikaltėlis, sėdėjęs kalė
jime ar buvęs keliems metams 
ištremtas Sibiran, ar kur kitur. 
Suranda caro laikais ’areštuotų 
sąrašuose ir anarcho-sindikalis- 
tus. Papūolusiems į komunist- 
tų kalėjimus primetama fikty
vius apkaltinimus, pagalba anų 
sąrašų ir išsiunčia suimtuosius 
į Sibirą ar kokią salą. Dabar
tiniu laiku Rusijoj viešpatauja 
ne darbininkų demokratija, bet 
komunistų partijos despotiz
mas. Neiškentėdami bolševikų 
tironijos kaliniai žudosi. Nese
nai nusižudė kalėjime Marozo
vas, kuris buvo gimęs caro lai- 
ka;is iš pcllitinės kailines moti
nos sėdėjusios 
revoliucionierė, 
šame revoliuciniam^ 
darbininkų judėjime buvo pasi
žymėjęs kovotojas. Dabar gi nu
sižudė apsiliedamas 
sinu dėlto, kad iš 
munistiškų budelių jie 
te gyvenimo ateities.
Baronas, buvęs pasišventęs ca
ro ląikais revoliucionierius ir iš
trukęs iš caro žandarų rankų 
pabėgo į Ameriką. 1917 metais 
vėl grįžo į Rusiją ir kovojo už 
revoliucijos laimėjimus. Tas 
Baronas, kuris chicagiečiams 
buvo žinomas kaipo anarcho-

dabartiniuose Rusijos kalėji
muose bolševikų valdžia politi
nius kalinius daug’ žiauriau ir 
daug blogiau kankina, negu 
caro laikų kalėjimuose. 1918 
metų, gegužės mėnesio, kuo
met revoliucijinės darbininkų 
masės pajuto, kad bolševikai 
savo visokiais prižadais komu
nizmą vykdinti darbininkų ma
ses suvylė.v ‘Kronštadto jūrei
viai ddl nepakenčiam^ gyveni
mo sąlygų reikalavo mažų pa
gerinimų, būtent didesnių mais
to porcijų. Bolševikų gi val
džia netik ką nenorėjo paten
kinti tų jūreivių meldimų, bet 
komunistų diktatoriai dar mela
gingai apkaltino juos buk 
Kronštadto jūreiviai norį nu* 
verst tarybų valdžią. Tuoj bu
vo sumobilizuoti raudonarmie
čiai ir ėmė afeštuot jūreivius 
kalbėjusius už pagerinimą kiek 
išgalint maisto porcijų. Areš
tuotieji buvo kaltinami kaipo 
kontr-revoliucionieriai ir kuo
met komunistų šnipų apskusti 
jūreiviai, buvo raudonarmiečių 
viršininkų suareštuoti ir paso
dinti į karinius kalėjimus, tai 
visi Kronštadto jūreiviai “mat
rosai” užprotestavo. Raudon
armiečių viršininkai įsakė savo 
kareiviams nuginkluoti jūrei
vius. Bet čia jūreiviai pasi
priešino irgi su spėka, ir po ke
liolikos dienų mūšio jūreiviai 
buvo nugalėti ir daug tūkstan
čių jūreivių, buvo išžudyta. Tas 
Kronštadto įvykis, visiems re
voliuciniai protaujantiems žmo
nėms parodė, kad bolševikams 
nerupi komunizmo idealai, ku
riuos pirmiaus, savo tėziųose. 
komunistai pamėgdžiojo skelb
dami Francijos revoliucionierių 
komunorų idealus, būtent, Lais
vę, Lygybę, Brolybę. Bet griež
tas nusistatymas, kad visas ša
lies valdymo aparatas • pasiek
tų komunistų rankose, priyertė 
juos visose darbininkų unijose

i
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įsteigti slaptą komunistų šni
pų sistemą ir už pasakymą ko
kio nors nepatinkamo bolše'vikų 
valdžiai žodžio, šnipas darbinin
ką perduoda policijos čekai 
(žvalgybai), o čeką žino ką su 
tokiu “kramolininku” padaryt... 
Dabar į komunistų čeką suėjo 
beveik visi caro laikų buvę šni
pų “och rankos’’ agentai. Da- 
dabartiniais laikais Rusijoj per
sekiojami ne baltagvardiečiai 
caristai, bet ideališki revoliucio
nieriai darbininkai, būtent, so- 

kalėjime kaipo
Marozovas vi-

Rusijos 

kero-
ko-

nema-
Kitas 

sindikalistų veikėjas, dabar dėl 
nepakenčiamos įgrysusies bolį 
šeyikų tiranijos nusižudė kalėji
me. Visi 252 suimtieji, kurie 
nugabenti į Salavecko salais, 
Šiaurės juroj, yra jauni, nuo 24 
iki 36 metų amžiaus. Jų tarpe 
tik keli inteligentai, o didelė di
džiuma— paprasti darbininkai 
ir darbininkės. Kalėjimuose jie 
neturi reikalingų daiktų, kaip 
tai, muilo apsivalyt nuo para
zitų... Dauguma areštuotų šal
toj žiemoj neturi nei šiltų dra
bužių bei avalinės.

Toliaus Prelegentas įrodė, 
kad dabartiniais laikais Rusi
joj kiekvienas darbininkas ne- 
komunistas (centristas) sovietų 
valdžiai vis la*biau darosi neišti
kimas pavojingas. Kad susekus 
tuos, kurie bolševikų valdžiai 
neištikimi, tapo įvesti du pas- 
portai. Kuomet pilietis nori 
gaut sau pasportą, tai turi apra
šyti ant tam tikros blankos savo 
aprašymą ir atsakyti po prie
saika į klausymus apie politinį 
įsitikinimą. Jeigu valdžia daži- 
no/kad socialistas, ar sindika- 
listas, ar socialrevoliucionierios, 
tai tie žmonės būna visaip var
žomi gavime darbo ' valdiškose 
dirbtuvėse, fabrikuose. Visuose 
Rusijos miestuose, apart čekos 
šnipų ir komunistų partijos na
rių šnipų, įvesta dar taip vadi
namų kiemsargių (dvarininkų) 
šnipų sistema, kuriems* čeką' 
(žvalgyba) įsako ir juos moki
na, kad kiemininkas po langais 
naktimis šnipinėtų, ką gyvento
jai jo kieme veikia ir jeigu tie 
kiemininkai suseka ir čekai iš
duoda žmdnes beskaitančius ne- 
legalę literatūrą, tai tas kiemi- 
ninkas gauna iš čekos atlygini
mą. Kratas daryti ir j ieškot 
literatūros, čeką gali pas bile 
pilietį, vidury nakties ir be jo
kio leidimo, čia Amerikoj joks 
policistas neturi teisės be varan- 
to iš aukštesnės įstaigos pas pi
lietį daryti kratą. Todėl politi- 
niems veikėjams labai sunku 
veikti. Bet visokį spekuliantai 
šmugelninkai, visur paperka
tą taip komunistų ištikimą žval
gybą. Areštuotųjų politiniu
kalinių giminės, kaip tai, tėvai, 
broliai, seserys, .dėdės' ir kiti 
būna visaip persekiojami, var
žomi. Jeigu kartais politinis 
prasikaltėlis paąjslepiaf tai prasi 
mitelio gimines areštuoja įkai
tais.

Tai toki tvarka ir elgimas 
oolševiky su politiniais kali
niais.

Po lekcijos buvo renkamos 
aukos Rusijos politiniems kali
niams, o paskui dar buvo duo 
darni kalbėtojui klausimai .

—Kabardinas.
LAIŠKAS Iš LIETUVOS

Socialisty Partijoj
Delegatai į Clevelandą.

Socialistų Partijos Naciona- 
lis Komitetas siunčia tris dele
gatus į Clevclando Konferen
ciją Progressive Pdlitical Ac- 
tion, kuri įvyks liepos 4, 1924. 
Delegatais yra sekami draugai:

Hillqiii.it, V. ILI Berger ir B. 
White. Kandidatais yra G 
Kirkpatrick ir S. Stcdman.

M.

R.

MONTANA

Suorganizuota nauja Socia
listų Partijos kuopa. Valstijos 
sekretorius d. Graliam prane
ša: “Mes čia suorganjzavome 
Socialistų Partijos kuopą iš 26 
narių mieste Florence, Mon
tana. Čia susiorganizavo kuopa 
todėl, kad važinėjosi su pra
kalbomis d. Emil llerman. Ta 
garbė jam priguli už gerą pa
sidarbavimą. Turime gerų vie
tų dar dėl kelių kuopų. Daly
kai išrodo daug geriau ir mes 
jaii pradėjome rengtis prie 
prezidentinių^ rinkimų kampa

nijos.”

Anglijos Darbininkų valdžia 
džiugina visą pasaulį savo 
darbais. %

Anglijos Darbo Partija, iš- 
reiškėją politinių tikslų orga
nizuotų ir neorganizuotų Ang
lijos darbininkų, jau laiko val
džią savo rankose daugiau kaip 

14 savaičių. Labai dideliu pa
sekmingu biudžetu per Snow- 
deną, tikimąsi, -kad darbininkų 
valdžia dar valdys šalį mažiau
siai metus laiko.

Anglijos šalis, kurią dabar 
valdo darbininkai, gyventojų 
turi 441,595,965. Visas žemės 
plotas su teritorijomis siekia 
iki 13,406,103 ketvirtainių 
lių.

Kaipo administratyvis 
bas, Valdyti Angliją, yra 
klausias visame pasaulyje. Po 
daugelio metų studijavimo ir 
praktikavimo Anglijos darbi
ninkai paėmė valdžią į savo 
rankas. Jie tikisi, kad laipsniš
kai galės prašalinti kapitalisti
nę sistemą netik savo šaly, bet 
ir

my-

dar- 
sun-

visur kitur.

COLORADO.

Šioje valstijoje veikia 15 So
cialistų Partijos kuopų. Dist- 
rikto sekretorius d. Kennedy 
praneša, kad d. Dėbso prakal
bos Pueblo ir Dcnver, labai su
stiprino narių ūpą. Ten drau
gai dabar yra pilni vilties ir 
mano, kad rinkimų kampanijoj 
jiems gerai pasiseks. Jie tenai 
turi pilną surašą Socialistų 
Partijos kandidatų.

OHICAGOS SOCIALISTŲ
SUSIRINKIMAS

Jau šiandieniniame gyveni
me socialistai lošia svarbią ro
lę, ypatingai Europoj, kur net 
keliose šalyse socialistai turi 
valdžią savo rankose. Bet Ame
rikoj .socialistinis judėjimas ei
na gana išlėto, ypač pas mus 
lietuvius.

Kyla klausimas ar ilgai mes 
taip , miegosime apsileidimo 
miege? Juk momentas yra svar
bus ir dirva veikimui plati, tik 
reikia dirbt.

Kad pradėjus ką nors veikti 
yra šaukiamas visų Chicagos 
ir apielinkės lietuvių socialistų 
visuotinas susirinkimas, kuris 
Įvyks septintadieny, birželio 1 
dieną, Raymond Chapcl svet., 
316 W. 31 St. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Kiekvieno socialisto pareiga 
yra atsilankyti į šį susirinki
mą. Atminkime, draugai, kad 
i mus chicagiečius yra visų lie
tuvių socialistų akys atkreip
tos ir laukia, kada mes pradėsi
me veikti. Pas mus juk randa
si LSS Pildomasis Komitetas 
ir visa veikimą turime mes chi- 
oagiečiai pradėti.

—Antanėlis.

Mažeikių apskr. Komitetas 
Gegužio m. 1924 m.

Dr-gui A. Žymantui
L. S. S. Sekretoriui
Mažeikių apskrityje dabar tu

rime aštuones Lietuvių Soc. 
Dem. Partijos organizacijas. 
Veikia apskrities Komitetas, bet 
lideliausis musų darbui truku
mas, tai stoka knygų, laikraščių 
ir kitokių skaitymų. . Steigti 
mygynėlių būtinai reikalinga. 
Manoma sudaryti jį prie apskri
ties Komiteto—Mažeikiuose. Iš 
šito knygyno teiksime knygas 
zisoms musų apskrities L. S. D. 
?. organizacijoms.

Amerikoje gyvena nemažai 
draugų iš musų apskrities, bū
tent: Mažeikių, Tirkšlių, Viekš
nių, žiolikų, Laižuvos, Akfhe- 
uės, llakių ir kietų vietų.

Mes prašome" visų tų, kūne 
/ra apleidę šitas vietas, ateiti 
nums į pagalbą knygomis, laik
raščiais ir kita literatūra. Taip
gi ir pinigais, kurie mums labai 
dabartiniu laiku reikalingi, nes 
norime įsigyti savo salę, kaip 
-susirinkimams taip ir vakarams. 
Labai prašome, pagelbėkite 
nums dirbant taip sunkų musų 
partinės organizacijos ir švieti
mo darbą. Manome, kad jus 
/isokeriopai padėsite mums ši
tuo atveju.

Pirm. Antanas Taurinskis 
Sekretorius K. Dvariškis.
Adresas: Antanas Taurins

kis, Darbininkų g. 6, Mažeikiai, 
Lithuania.

Hillqiii.it
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Skelbiame
visą eilę 

pranešimų 
temoje apie

Adeęuate
zzj

| Transportacijos
Ha

CHICAGOS 
ŽINIOS

- . - v •

Motery unijų konvencija
Chicagos moterys darbininkės 

bus skhitlingai atstovauja
mos.

dėl Chicagos

PASKUTINIAME SUSIRINKIME 
Cook County Banker’s Associa- 

tion, Samuel Insuli, Pirmininkas Chi
cago Rapid Transit Company, pasa
kė kalbą temoje miesto transportaci
jos reikaluose, kuri buvo labai žingei
di ir visi jai pritaš ė.
Mr. Insuli nurodė, kad reikalai trans
portacijos būtinai yra reikalinga kad 
j tą ieitp elevatorių systema ir kad ji 
butų padidinta ir praplatinta visame 
mieste, pagelbėtu greitesniam susi
siekimui.

Serijoje apskelbimų, iš kurių šis yra pirmu

tinis, tai yra musų tikslu suteikti vėliausių 
informacijų apie elevatorius Chicagoje.

Sutraukoje, mes paminėsime dalis to eleva
toriaus geležinkelio, kuris prisidėjo prie iš- 
auginimo ir išsiplėtojimo Chicagos ir apie- 
linkių; kaip vartojant atsantį “L.” patarna
vimą, gali tūkstančiai šeimynų toli gyventi 
nuo Chicagos ir gyventi kur retai yra ap
gyventa, kur gyvenimas yra daug malones
nis; kaip didelės apielinkės išsibudavojo ir 
žemės kaina pakilo pasidėkavojant greitai 
transportacijai elevatorio linijų.

Faktai ir skaitlines bus suteiktos kad paro
džius jogei Chicago “L” patarnavimas su
lyginamai yra geresnis, kaip bile dideliame 
mieste šalyje; kad ta linija yra saugi, atsa
kanti ir labai gerai ir atsakančiai patar
nauja.

Ką greitas susinėsimo patarnavimas reiš
kia algų darbininkams ir mažiems namų 
savininkams; dėl biznierių ir fabrikantų; 
ir abelnai publikai paprastiems piliečiams 
kurie žingeidauja augimu ir bujojimu musų 
miesto. Tie klausimai bus aiškinami seka
muose apskelbimuose.

Chicago Rapid 
Transit Company

72 West Adams Street, Chicago 
Central 8280

Pradžioj birželio mėnesio 
New Yorke įvyks moterų unijų 
Lygos (National Women Trade 
Union League of America) kon
vencija. Konvencijoj bus atsto
vaujamos 53 didelės unijos ir 
valstijų darbo federacijos ir 
taip jau 18 moterų unijų sąjun
gų.

Chicagos organizuotos mote
rys darbininkės bus skaitlingai 
atstovaujamos konvencijoj, nes 
iš Chicagos vyksta virš dešim
ties delegačių — žymiausių mo 
terų darbininkių vadovių ir dar
buotojų. Tarp jų bus ir viena 
negrė, kuri atstovaus Chicagos 
negres darbininkes.

Konvencija atkreips dideVę do 
mę j praplėtimą organizavimo 
moterų darbininkių, ypač neor
ganizuotose industrijose, kur 
moterys sudaro didžiumą darbi
ninkų — audinyčiose, skerdyk
lose, raštinėse, sankrovose, sal
dainių, popierinių dėžučių ir 
kitokiose dirbtuvėse. Konvenci
ja taipjau svarstys susiartinimą 
ir užmezgimą sąjungos su kitų 
šalių moterimis darbininkėmis.'

Svarbiausi moterų unijų Ly
gos reikalavimai yra: darbinin
kių ir darbininkų organizavi- 
mąsis į unijas, lygi mokestis 
moterims ir vyrams už lygų 
darbą, 8 vai. darbo- dieną ir 44 
vai. darbo sąvaitę ir pagerini
mas abelno darbininkų būvio.

Miestas gal pirks gal- 
vekarius

Derybos su gatvekarių kompa
nija apie išpirkimą gatveka
rių jau senai yra vedamos ir 
eina prie pabaigos.

Chicagos miestas, pagalios, 
gal įsigys savo gatvekarius, 
atpirkdamas visą gatvekarių 
kompanijos turtą. Derybos apie 
išpirkimą gatvekarių yra ve
damos jau apie ketvertą liiėne- 
sių ir dabar einančios prie pa
baigos, nes miestas ir kompa
nija yra arti visiško susitaiki- 
mo. Belieka išdirbti tik pirki
mo pienus.

Spėjama, kad mayoras De- 
ver dar preš mesto tarybai per
traukiant posėdžius vasaros me
tui, paduos jai du pirkimo 
pienus.

Sulygtoji kaina už gatveka
rius yra $162,500,(XX). Tai api
ma visą gatvekarių kompani
jos turtą, taipjau ir kompani
jos atsargos fondą. Tad ma
yoras pasiūlys už visą tą su
mą išleisti bonus. Antras pie
nas yra išleisti bonų tik už 
$137,500,000 ir leisti kompani
jai pasilaikyti atsargos fondą, 
užsakytuosius naujus gatveka
rius ir nekilnojamąsias nuo
savybes — įbarnes, pajiegos 
dirbtuves ir k.

Išpradžių kompanija reika
lavo už savo turtą $225,000,000 
ir tik ilgainiui nusileido iki 
$162,500,000.

ELEKTRA
tvieeą pajiegą ravėdama | senai Ir naujai namus, taipgi dirb

tuves. Caah arba ant iimokijlmo.
___ Pirmutini Lietavią Elektrom Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
____  *. BARTKUS. Pi-m.

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

Dvi Chicagos Šventyklos
Ten kur dabar randasi pui

kus Washington parkas, keli 
desėtkai metų atgal buvo di
deles kapines. Kada kapines 
pers|i0;l(|e miruisia(is, miestas 
sumanė padaryti ten parką, iš- 
linko stovyklas, iškasė numi
rėlių kaulus ir iš ramybės įni
rusiems ir nuliūdimo gyvie
siems vietos padarė smagią 
vietą gyviesiems praleist; va
saros karščius. * Washington 
parkas be to turi ir kitą ypa
tybę, kurios neturi kiti Chica
gos parkai, būtent kad ten

/ t ;> x
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yra susitveręs, kaip patriotai 
kad vadina, “Vabalų Kliubas,” 
kuris kas vakaras vasaros me
tu parke rengia prakalbas ir 
diskusijas. Jos prasideda pap
rastomis dienomis nuo 7 vai., 
o septintadieniais nuo 2 vai. 
po piet ir tęsiasi iki 11 vai. 
naktieš, .jei tik būna gražus 
oras, nes susirinkimai yra lai
komi lauke, po grynu dangum. 
Ten žmonės, kurie kalba ir dis- 
kusuoja, tai ne Jefferson miš
ko kalbėtojai, kurie pliauškia 
kas jjems ant seilės užeina. Ži
noma, Washington parke vis
kas atsibuna anglų kalboj ir 
kalbėtojai savo prakalbose tu
ri vaduotis faktais ir rimtais 
argumentais, o ne kumščia,

kaip kad bando daryti Jeffer- 
sono pliuškiai.

Norą politikieriai aną metą 
norėjo uždrausti Washington 
parke tas prakalbas, bet jiems 
padaryti tai nepasisekė ir da
bar prakalbos būna kas vaka
rą. šį pavasarį pirmos prakal
bos įvyko balandžio 27 d. ir 
dabar nors dar šaltos būna die
nos, žmonių susirenka dideli 
būriai, o šventadieniais ir iš 
toliau atvažiuoja prakalbų pa
siklausyti. Pernai į tas prakal
bas susirinkdavo po pora tūks
tančių žmonių. Tą kliubą kon
troliuoja socialistai, kurie ir 
sudaro didžiumą komiteto, tad
prakalbos yra vedamos tvar-

i

kiai ir čia niekieno nuomonės

nebūna varžomos. Kiekvienas 
gali kalbėti ir išreikšti savo 
nuomones, jei tik laikosi pado
rumo rybų. Tankiai kalba net 
universitetų profesoriai ir šiaip 
gerai išsilavinę žmonės.

Antra panaši šventykla yra 
Wash'iugton Scjuare, prie N. 
Clark ir Walton PI. gatvių, du 
blokai į šiaurę nuo Chicago

(Tąsa ant 7-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvio Akla Specialistas

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

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

Phone Boclevard 7589

Ar jus žinote, kad
’ Laukiniai žvėrys šiaurinės Ame

rikos darosi mažesni ir jaukesni 
Žiauriausi levai 50 metų tam at
gal, šiandien su jais galima žaisti 
šauliai sugauna juos nuogomis ran
komis ir atneša j savo stovyklas 
Ar jus žinote, kad Helmar cigere- 
tai yra padaryti iš gryno Turkiš
ko Tabako ir yra parduodami pri
einama kaina.

$10 Deš»m*is Poteriu Q

DOVANU
4

TIKTAN ŠIANDIEN, VAINIKŲ DIENA,

Decoration Day, Gegužio 30, 1924
Kiekvienam šiandien yra proga pirkti lotą ir sutaupyti $10 šitoj 

gražiausioj apylinkėj ir tyram ore prie

Nuo 111 -os gal. iki 109-os gat, nuo Springfiled Av, iki Hamlin Av.
M. ROZENSKI'S ADDITION TO MT. GREENWODD, III.

Lotai yra labai dideli, 60 pėdų pločio ir 122 pėdų ilgio, šiandien parsiduo- 
da pigiau ir lengvais išmokėjimais; reikia tik $50 įmokėti, o likusius po $5 ar 
$10 į mėnesį, šitaip nei nepajusi, kaip paliksi nuosavybės savininku ir tai 
bus saugiausias investmentas pinigų į žemę tokioje vietoje, kur trumpoj atei
ty Jūsų pinigai pasidaugins kelis kartus. Kada bus pravestas gatvekaris 
pro šalį lotų, o tas laukiama netrukus, tąsyk Tamsta parduosi už kelis kartus 
tiek, Ipek dabar moki už lotus šitoj apylinkėj.

$10 — Kuponas — $10
Kas pirks lotą šiandie, tas 
gaus $10.00 DOVANAI. Ge
ras vienas kuponas dėl kiek
vieno loto tik šiandie, Gegu
žės ' 30-tą. Nepamiršk jį 
atsinešti.

Tėmykite, kur yra papuošta vėliavo
mis, eikite ir pirikte sau lotą.

Savininkas M. Rozenski bus ant vietos 
su savo pagelbininkais. Šitas) kuponas bus 
priimtas vietoje dešimties dolerių prie kiek- 
vięno loto pirkimo. Platesnėm informaci
jom kreipkitės prie

ROZENSKI- LEMONT & CO
6312 So. Western Avenue

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

M. Levy & Company
Kuomet jus pirksite virtuvės sin- 
ką, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba
apmainysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnautą 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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą be skauima 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Aahl&nd Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

privatižkų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* T7v2Gpe- 
jišką bV4 gydy
mo. Diddii skai
čius žmoU% J<y- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti 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. Dcarbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredefc ir 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Koperatyvinė knygų 
/ leidimo, bei laisvo 

švietimo darbo Lie
tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo aiherikiečiams lie- 

1 tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50,

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė,
Šiauliai (Lituania),

Dvaro g. 24.
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JONAS SVIKAUCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 28 dineą, U vai. iš ryto, 
amžiaus 51 metų, Amerikoj i§-< 
gyveno 14 metų. Paeina iš 
Lietuvos Kauno rėd., Telšių pa
rapijos, (lierulių dvaro.

Laidotuvės atsibus gegužio 31 
iš namų 659, W. 14 Place į Ap- 
veizdos Dievo Bažnyčią, o iš ten |

* Į Šv. Kazimiero Kapines.

Pasilieka nuliūdę:
Moteris Julijona, dvi 

Barbora ir Patronėlč, 
Lietuvoj.

Draugai ir pažystami
m i atsilankyti į laidotuves.

seserys 
palieka

prašo-

1924 m. 
sulaukęs am- 

Velionis paėjo, 
Batakių vals., 

Paliko nuliudi-

IZIDORIUS KUBILIUS

Mirė gegužio 27 d.» 
8:30 vai. vakare, 
žiaus 17 metų. 
Akstinių kaimo, 
Tauragės apsk.
me motiną ir tris brolius: Pet
rą, Antaną, Pranciškų. Laido
tuvės atsibus subatos ryte 8:30 
vai., gegužio 31 d. iš namų 
4053 So. Maplctvood Avė. j Baž-

Gimines ir draugai meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse. Lie
kamos nuliūdę

Motina ir broliai.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Baul. 5203.

MARIJONA LLTKIENĖ
Mirg gegužio 27, 1924, 1 vai. 
iytv, turėjo 67 nvetus amžiaus, 
kilusi iš Kauno rėd., Telšių ap., . 
Rietavo parapijos, Vatušų kaP 
mo. Amreikoj išgyveno 10 
metų. Paliko 6 sunai didelia
me nuliudime: Matcušas, Pran
ciškus, Petras, Antanas, Stanis
lovas ir Juozapas, 2 seseris ir 
vienas brolis Lietuvoj. Kūnas 
pašarvotas 1417 So. 49 Ct., Ci
cero, 111. Laidotuves įvyks ket
verge. gegužio 29 iš namų 8:30 
ryto Į Šv. Antąno bažnyčią, o po 
pamaldų i šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame didelei širdin
gai palydėti musų mylimiausią 
matušėlę paskutinį kartą, gimi
nes, draugai ir pažystami.

Lieka nuliūdę
Simai.

PETRAVIČIA

Mirė gegužio 27 <1., 1924, 8 v. 
ryte, sulaukęs amžiaus 45 me
tų. \elionis paėjo iš Poakmcnio 
kaimo, Šilalės vals., Tauragės 
apskričio.

Paliko dideliam nuliudime 
moterį Joaną, sūnų Mičeslovą ir 
Juozapą, (lukteri.; Julijoną ir 
Oną.

Ijaidotuvės atsibus gegužio 31 
d. subatos ryte 8 vai. iš namų 
2906 W. 39th PI. į bažnyčią Ne
kalto Prasidėjimo P. Šv., iš fe
nais į Šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir draugai susiedai, 
meldžiami dalyvauti laidotuvėse.

Liekames nuliudime
• Moteris, sunai ir dukterys.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius 1. G. Zolp, Boul. 5203.

Pinigai
iš

Bridgeporto

1ETUVĄ
per

Nepersenai buvo dar gailimą 
tikėtis, kad ben t dalį šios kovos | 
paims ant savęs sandariečiai. 
Bet ta viltis tolyn 
nyksta. Sandaroje aiškiai ima
viršų tokie gaivalai, kurie gali 
nutempti tą partiją net į sme- 
tonių pažangi ninku gardą. Ne 
pripuolamas juk atsitikimas,

vis labiausI .

■*

• ro” agitacinius stra| CniCagOS Žinios ginančius Lietuvoj
I ------------- ■— “kietos lietuviškos

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

ką, tai ten nėra tokios gražios 
tvarkos, kokia yra »Washing- 
ton parke. Kartais ten būna net 
penki kalbėtojai ir kada publi
ka išsidalina į penkias grupes 
ir vaigšto nuo vieno prie kito 

tai nė patys neuž- 
nė kitiems

i kalbėtojo, 
girsta kalbėtojo, 
duoda klausyti.

Tokios prakalbos 
ti visuose Chicagos 
Bet kodėl jų nėra?

—J. Beliackas.

galėtų bll- 
parkuose.

Avė., parkuty prieš Newberryį Jeigu mes norime, kad reakci- 
neįsj]ęjnjęyįų į savo Vežimą 

j visą Lietuvos išeiviją, gyvenan- 
Kadangi nėra Amerikoje, tai turi sukrus-!

■ knygyną. Ten nėra jokio kliu- 
bo, bet prakalbos parkuty bū
na kas vakarą. "

. jokios organizacijos vesti tvar- socialistai. Jie turi sustiprint

*

Chicagos Sajungiečiy 
susirinkimas

Ateinantį nedėldienį įvyks vi
suotinas L. S. S. VIII Rajono 
j narių susirinkimas, kurį šaukia 
jcentralinis Rajono komitetas.
• Susirinkimo tikslas yra ap
karti visą eilę svarbių klausimų, 
’paliečiančių kaip lietuvių socia
listų organizaciją Amerikoje, 
taip ir keletą musų bendrojo vi- 
- ivomenSs judėjimo i-eiktvlų. Red- 

I l'ia pasitarti apie sustiprinimą
• sąjungiečių veikimo, apie išplė- 
' timą musų organizacijos, apie 
įteikimą didesnės paramos mu
sų draugams Lietuvoje, apie 

į smarkesnę kovą su reakcija, įsi
galėjusia ir Lietuvoje ir Ameri
kos lietuvių kolionijose.

_Į Ilgoką laiką po to kai bolševi- 
fe’kai suskaldė Lietuvių Socialistų Į j Sąjungą, lietuviai socialistai 
| į erdaug riesivarė ant to, kad vėl i.)užkariavus vadovaujančią pozi- I ciją musų visuomenės judėjime. 
■ [Dalinai jie taip elgėsi dėlto, kad B [norėjo palaukti, kol atsipeikės 

I minios, kurios buvo užsikrėtu-I šios bolševikišku upu; dalinai I f i, jie laikė didesniu •,reikalu I stiprinti bendrąsias musų pa- 
žangiosios visuomenės jėgas, ne 

$ gu rūpintis vien savo partija.
Šita socialiistų taktika davė 

|:gerų vaisių, kadangi jiems pa- 
vLvyko, neaikvojant per daug jė- 
llgų tąsynėms su kitomis parti- j! jomis, padaryti didelę įtaką į B minių nusistatymą visais žy- 
I mesniais klausimais, kilusiais 
|;per šiuos metus Amerikos lie- H tuvių kolionijose. Joks bėšališ- 
| kas žmogus neužginčys to fak- 

j Ub kad tame musų visuomenės 
(darbe, kuris čionai buvo atlik

tas per keletą paskutinių metų, 
lyra ir aiškus socialistų įdėlis.
į Šiandie jau yra aišku, kad bu- 
vo teisinga ir nuomonė apie bol

ševizmą, kurios socialistai laikė
si nuo pat pradžios. Jie sakė, 

j kad bolševizmas remiasi ne są
moningu protavimu, bet tam 
i’kru upu, kurį pagimdė miniose 
tam tikros aplinkybės. Kuomet 
aplinkybės pasikeis ir tas žmo
nių ūpas praeis, tai bolševizmas 
neišvengiamai turės

(smukti, Taip ir įvyko. 
• kai musų visuomenėje 
[Jau turi mažiaus pritarėjų 
gu kuri kita partija;
laikosi tiktai dėlto, 
pavyko pirmiaus pasigrobti kai 
kurias organizacijas, kurių jie 
dar nesuspėjo nugyvendinti.<

Bet butų klaida, jeigu sociali
stai ir toliaus mažai rūpintųsi 
savo partijos stiprinimu. Pasi
naudojant tąja suirute, kurią 
per kėlėt;} metų stengėsi sukel
ti musų pažangiojoje visuome
nėje bolševikuoj antys elemen
tai, pas mus ėmė visur įsigalėti 
atžagareiviai. Neorganizuoto
mis jėgotnis sėkmingai kovoti 
su jais negalima. Kas gi su jais 
kovos ?

pradėt 
Bolševi- 
šiandie 
‘ !, ne- 
jie dar 

kad jiems 

bus išduota atskaita I lapkričio menėsy, sulošti sau 
perspausdinėja iš “Tautos Vai- sedis, kuriame buvo svarstytas'už pirmąjį pasvietį.
kad sandariečių laikraščiai jau rutės

ro” agitacinius straipsnius, ra- 
ie steigti 

kumščios” 
valdžią! (žiur. “Vienybės” ge
gužės mėn. 24 d. laidą.)

savo organizaciją; turi užsibrie- 
žti aiškų kelią savo darbūi, ir 
turi išjudinti visus susipratu
sius darbininkus.

Kad pasitarti apie tai, ir yra 
šaukiamas visuotinas Chicagos 
sąjungiečių .susirinkimas atei
nantį sekmadienį. Kiekvienas 
socialistas privalo jame daly
vauti. — Socialistas.

DEL MUNŠAINO UŽDARĖ 
NAMUS.

Pirmas atsitikimas, kad injunc- 
tionu tapo uždarytas gyvena
masis namas.

Pirmą kartą Chicagos distrik- 
te tapo dėl munšaino, teismo į- 
sakymu, uždarytas gyvenama
sis namas. Uždarė jį federalinis 
teisėjas Wilkerson, išduodamas 
injunetioną, kuris veiks vienus 
pietus. Jo nuosprendis yra grie
žtai priešingas, Nebraskos fede
ralinio teisėjo nuosprendžiui. 
Pastarasis pripažino niekurias 
prohibicijos įstatymų dalis, lei
džiančias in.i ilnctionais uždari
nėti nusikaltusias įstaigas, ne- 
konptitucinėmis. Uždarytasis 
narnas yra daržininko John Os- 
trowsky, 1487 Asbury Avė., pas 
kurį rūsy kiek laiko atgal buvo 
rasta dvi bonkos munšaino ir 
alaus.

Nors prieš jo namą 
išduotas injunetionas, 
namas lieka uždaromas, bet tei
smas leido pačiam Ostrowskiui 
gyventi tame name, jei jis užsi- 
statys $1,000 kaucijos. Bet poli
cija ir prohibicijos agentai per 
visą laiką turės teisę lankytis jo 
namuose ir daryti kratas be jo
kių varantų.

Chicagos distrikte įkišiol bu
vo išduota 10QO jpjunčtionų. 98 
nuoš. jų buvo išduoti prieš sa- 
liunus. Bet tai yra pinhas atsi
tikimas, kad injunetionas tapo 
išduotas prieš privatinius gyve
namuosius namus.

ir liko 
kuriuo

PRAPUOLUSI MERGAITĖ .
ATSIRADO.

kuriGerlrude Baker, 17 m., 
prapuolė toj pačioj apielh 
tuo pačiu laiku, ką ir mi’ionie- 
riaus sūnūs Robert Pratiks, ku
rį vėliau rasta nužudytą, jau 
atsirado. Buvo manytaj kad ją 
galėjo išvogti tie patys žmonės, 
kurie išvogė Franks, nes ji galė
jo matyti to vaiko išvogimą ii 
išduoti piktadarius. Bet dabar 
pasirodė, kad ji buvo pabėgusi 
iš mokyklos ir per visą nuo pa
bėgimo laiką gyveno su Bert IT. 
Jeffery, prižiūrėtoju arklydės 
prie 1030 E. 49 St. Jis ant vir
šaus arklydės turi 7 kambarius 
ir jiedu ten gyveno. Pasirodė, 
kad jai nusibodo uždarytas gy
venimas pas savo tetulę ir tokia 
pat davatkiška mokykla. Ji no- 
ėjo pas savo mylimąjį su kuriuo 
ji apsigyveno ir kuriam prižiū
rėjo namus.

ATMINIMO DIENOS PROG
RAMAS -STANFORD PA*RKE

Ryto, Atminimo Dienoj, Stan- 
ford parkiuke, prie 14 PI. ir 
Union Avė. bus įdomus prog
ramas iš vaikii šokių, gimnasti
kos pratimų ir t. t. Programų 
pradžia 8 v. vakare.

Lietuvių Rateliuose
“Birutė” statys “Kome 

vilio Varpus”
Birutės užbriežtas veikimas at

einančiame sezone yra pla
tus.

Geg. 26 d. įvyko pirmas “Bi- 
naujosios valdybos po-

KAUJf3W
. ................... ... »■■■ R

ir nustatytas Birutės veikimas 
ateinančiame sezone.

Birute neužilgo pasiimi 
trumpas vasaros vakacijas pa
silsėti vasaros karščiuose. Va- 
kacijos tęsis tik vieną liepos 
mėnesį. Po to jos nariai, tinka
mai pasilsėti, vėl stversis už 
darbo, ir tai su nauja energi
ja ir visomis savo pajiegomis.

Atidarant rudeninį sezoną 
bus surengtas puikus' koncer
tas, kuris įvyks pradžioj spa
lio mėnesio.

Pradžioj gruodžio mėnesio 
gi bus pastatyta trijų veiksmų 
opera “Karnevilio Varpai.” 
Čia dalyvaus žymiausios Biru
tės jiegos . ir vien tik Birutės 
nariai. Choro vedėjas p. A. P. 
Kvedaras dar nesako kas bus 
vyriausiose rolėse, bet jis sa
ko, kad tarp pąčių choristų 
yra tiek daug gferų lošėjų ir 
dainininkų, kad su jais galima 
drąsiai statyti kad ir didelę 
operą. Per visą vasarą jie bus 
stropiai lavinanti ir kada jie 
pasirodys scenoj — bus tikras 
siurprizas chicagiečiams. Kvc- 

deras gi niekad publikos neuž- 
vilia ir ką pasako tą pilnai ir 
išpildo.

Naujus Metus gi Birutė, kaip 
paprastai, pasitiks smagiais šo
kiais.

Į pavasarį Birute pastatys 
dar vieną veikalą, bet jo var
das dar neskelbiamas.

U<žl>aiįįimi.ii . šio s^e-zono
Birute ■» rengia šeiminišką išva- 

žiavimą birželio 8 d. —Z. K.

Brighton Park
Vaikų vakarėlis.

Pereitą šeštadienį McKinley 
parko svetainėj buvo “Ateities 
Žiedo” vaikų draugijėlės vaka- 
iaS‘ J

Buvo vaidinama vieno akto 
komediją “GuminiiaĮi Batai.” 
Vaidino Ona Šaulinskaitė, Ste
la Dereskąitę, Ąlbina Atkočai- 
tė ir Ed. Ka^pairgi'tią. Pagal me
tų vaidintojų, ye.J vaidino ge
rai. Ypač gėrai pasirodė ■ Ed. 
Kasparaitis1. Nors jam žodžių 
ir nebuvo, bet! viską puikiai 
atliko savo mimika.

Po to pianiį-^ilyiem atvejais 
skambino Emilėj Ranųšauskai- 
tė; mergaitės šokikes, kurių 
buvo 12, pašoko lietuviškus šo
kius; pianu skambino D. De- 
reskaitė, o ant smuiko griežė 
Bronisč Dcreskaite. x

Sceniškas vaizdelis “Lietu
viškas Korvojus” (pajus) bu
vo išpildytas mergaičių ir ber
niukų. čia labiausia pasižymė
jo Andriu'šiuniukas.

Pirmą kartą pasirodė šokikė 
Olga Kasparaitytė, kuri pašo
ko vieną šokį. Jos šokis publi
kai taip patiko, kad jai tapo 
suteikta pinigiška dovanai Mat 
baigianties programini pienas 
žmogus paaukojo $2 tiems da
lyviams progr-ame, kurie gaus 
daugiausia balsų. Po progra
mo tad ir buvo balsuojama 
kas tą dovaną turi gauti. Dau
giausia plojimų susilaukė “Gu
minių Batų” vaidylos ir Olg.a 
Kasparaitytė, kuri ir gavo do
vaną. Tuo programas ir užsi
baigė. —Kiškelis.

Cicero
šaukia 

mą.
Namo B-vės susirinki:

Visiems yra žinoma, kad čia 
yra Lietuvių Liuosybės svetai
nė, kurią pasibudavojo vietos 
lietuviai ir kuri neša didelę 
naudą visiems šio miestelio gy
ventojams. čia visos pažangio
sios draugijos laiko savo susi
rinkimus, rengia balius, vaidi
nimus, koncertus ir visokius 
vakarus, ką pirmiau veik nega
lima ybuvo rengti dėl stokos 
tinkamų svetainių.

Tos svetainės direktoriai pas- 
kiausiąme savo susirinkime nu
tarė šaukti visuotiną tos Liet. 
(Liuosybės Namo 
šeri n inkų susirinkir 
įvyks birželio 25 d. 
svarstomai Isvarbųs 
taipjau

Bėudrovės 
ną, kuris 

Ten buš 
dailykai,

Cicero taipjau tveriasi ir lie
tuvių (dramos ąiitištų grupe, • vvl (vili. CllllUiO mjįJVj

iimtf' kuri savo mokytojam pasikvic-
to p.z K. Urbaitį. —Svainis.

Roseland
Namo savininkas bandė išmest 

' į gatvę sergančią moterį, bet 
pakliuvo bėdon.

Užpakaly namo 10815 Mi- 
chigan Avė., kurio savininku 
(taipjau ir gretimo namo) yra 
pasiturintis bučeris I. Tyske- 
wicz, geras parapijonas, gyve
no didelė Wm. Siknia šeimina. 
Sikma’iene, kad padidinti pa
jamas ir tuo palengvinti savo 
vyrui užlaikyti kelis vaikus, 
laikydavo ir įnamių. Gyveno 
ta šeimina neturtingai ir sku- 
piai. Bet štai kiek laiko atgal 
ji pradėjo gauti labai dideles 
gaso bilus, kurios kartais į me
nesį laiko siekdavo $22^ Tapo 
pašauktas gaso inspektorius, 
kuris surado, kad nuo Sikmų 
vandens šildytojo yra praves
ta didelė gaso pervada į namo 
savininko Tyskewicz sankro
vą ir kad namo savininkas tuo 
gasu irgi naudojasi. Sikmams 
tapo patarta nemokėti rendos 
iki namo sąvininkas 
sys tos skriaudos, 
savininkas nesutiko 
ryti ir kada negavo 
<los, jis atsikreipė j

neatitai- 
Bet namo 
tai pada- 
laiku ren- 
teismą, iš 

kurio gavo sutikimą Sikmus 
išmesti į gatvę. Tuo gi laiku 
Sikma’iene susirgo skarletina 
ir tapo paskelbta kvarantina. 
Tečiaus kada atėjo šerifo pa- 
gelbininkai ją išmesti į gatvę, 
tai jokių pažymių kvarantinos 
jie nerado ir buvo jau iškraus- 
tę visus rakandus į gatvę. Bet 
kaip tik tuo laiku atėjo svei
katos departamento valdinin
kas, kuris privertė juos suneš
ti atgal į vidų visus rakandus 
ir taipjau užvedė tyrinėjimus 
apie tai, kas nukabino kvaran- 
tinos ženklus. Be to sunešus 
rakandus Sikma’icnė pasigedo 
$35, kurio buvo šėpos stalčiu
je ir kurie kartu su šėpa buvo 
išnešti į gatvę.

Nepasisekus šiam (žygiui na
mo savininkas uždare Sikmų 
vandenį, šis dalykas taipjau ta
po pavestas sveikatos departa
mentui. /

Dabar Sikmai pasisamdė ad
vokatus ir rengiasi užvesti 
prieš Tyskevviczių bylą teis
muose, pareikalaujant $20,000 
atlyginimo. Ir sakoma, kad 
jam busią riestai, nes pamaty
siu s, kad ne vien namų savi
ninkai turi teises, bet ir pap
rasti žmonės. Apielinkės gy
ventojai irgi yra labai pasipik
tinę nederamu namo savinin
ko pasielgimu.

Dramatiško Batelio
susirinkimas

d.,Ketvirtadieny, gegužės 22 
Meldažio svetainėj įvyko Dra
matiško Ratelio narių lošėjų 
užbaigimui žiemos sezono su
sirinkimas. Susirinkimą atida
rė Ratelio pirmininkas V. Raš
kauskas. Pirmiausia buvo skai
tytas pereito • susirinkamo pro
tokolas ir pranešimai komisi
jų. Iš atskaitų paaiškėjo, kad 
Drama tiškas Ratelis finansi
niai gerai stovi. Ižde turi apie 
pusantro šimto dolerių. Ūpas 
pas susirinkusius buvo pakilęs.

Susirinkimas nutarė šią vasa
rą savo rateliečiams surengti 
išvažiavimą automobiliais, ge
ležinkeliu ar laivu, 
pavedė valdybai.

Buvo renkama 
Mat Dramatiškas 
suomet prie užbaigos žieminio 
sezono renka, ir valdybą. Pir- 
miniinkui Paškauįskui atisa
kius, išrinktas Jonas Buragas, 
raštininkas apsiėmė senasis d. 
A. Jusas, o iždininkas taipgi iš
rinktas buvusis — drg.. .1. Sta
siūnas. Ratelis auga. Prie Ra
telio prisiYašė dar viena lošė
ja, būtent p.-ia Kastancija 
Ripkevičiene.

Ratelis nutarė šiais metais, 

Tą darbą

ir valdyba.
Ratelis vi-

Visuotinas L. S. S. VIII Rajono na
rių susirinkimas įvyks septintadienyj/ 
birželio 1 d., 1924 m. Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 10 
vai. ryto.

Visi socialistai susirinkite paskirtu 
laiku, daug svarbių reikalų turim1 ap- 

z ... .. , e x • • tarti delei L« S S. labo.
erą parinktą veikalą. Svotai-ym j{ajt Centralinis Komitetas

ne ir kitais reikalais rūpintis 
apsiėmė pats pirmininkas J 
Bu ragas.

Dar vieną labai svambų nu
tarimą Ratelis padarė. Būtent, 
Dramatiškas Ratelis kreipsis į 
visus, visų srovių, tai \ra ko
munistų, tautininkų, katalikų 
dramos meno ir scenos mylė
tojų ratelius, kliubus ir sky
rius, kad. vakarų rengimuose 
vieni kitiems nekenktų, nes 
kuomet vieni ir kiti dramos 
menininkai sykiu parengia, tai 
nė vieni, nė antri neturi pasi
sekimo. O kuomet nėra mate
rialiu pasisekimo, tai ir drąsa 
lošėjų nupuola. Dailė yra bc- 
partyviška ir visiems lygiai 
apeina. Kuomet gi ųeužkenks 
vieni kitiems veikalų statyme, 
tuomet bus pasisekimas ir no
ras lošėjams tobulintis dramos 
meno srity.

—D. R. Korespondentas.

Iš Lietuviy Dramos 
artisty darbuotes

Pereitą penktadienį McKinley 
Park svetainėje įvyko susirin
kimas tų (lietuvių artistų, kurie 
kartu su vedėju p. K. Urbaičiu 
ruošiasi prie padarymo lietuviš
kų krutamu jų paveikslų.

Susirir(kime dalyvavo veik 
visi artistai. Matyt, kad jie ne 
juokais rengiasi atlikti etidelj 
darbų, kokio dar niekas tarp 
Chicagos lietuviu nėra bandęs 
atlikti, žiūrint iš šalies išrodo, 
kad p. Urbaitis lengvai sugebės 
patobulinti lietuvių meną ir 
netiik padirbti lietuviškus krli- 
tamuosius paveikslus bet įstei
gti Chicagoj nudlatinį lietuvių 
teatrą. Tai pavyks dėlto, kad 
apie jį yra sdsispietę geriausi 
Chicagos aktoriai-mėgėjai, skai
čiuje apie 50 žmonių. Be to ku
riasi skyrius Cicero iš apie 20 
megėj ų-vtf d intoj ų. Rosdjan-
das ir St. Charles taipjau atsi
liepė. K. Urbaitis sako: “Matyt, 
bus daug darbo su tais artistais. 
Bet aš dirbti nesibijau ir tik 
noriu, kad ir visi dirbtų—moky
tųsi”.

Šiame susirinkime buvo lavi- 
namąsi mimikos. Dabar Urbai
tis tyrinėja ką kuris artistų ga
li, o tik paskui jau paskirstys 
roles. Pas visus yra geras ūpas 
ir pasitikėjimas busiančiu dar
bu.

Po pamokos K. Urbaitis per
skaitė iš “Vilnies” ALPM. S-gos 
sekretoriaus J. Pakaušio straip
snį “Musų draugam aktoriam,” 
kuriame Pakaušis vadina K. Ur- 
baitį godžiu, suktum ir šmugel- 
ninku, kuris neva tik kruvinus 
centus plėšia nuo darbininkų. 
Bet tai paprastas Pakaušio ir 
panašių jam žmonių melas, nes 
Urbaitis niekad pinigų iš nieko 
nereikalavo ir nereikalauja ir 
niekas jam pinigų nėra davęs. 
Buvo atsilankę ir Pakaušio drau 
gų, kurie irgi pasipiktino tokiu 
šlykščių Pakaušio pasilsimu, 
žinoma, Pakaušio šlykštus užsi
puolimas nieko neatsiekė ir tik 
dar labiau suartino artistus su 
Urbaičiu.

Šiandie vėl bus pamoka Mark 
VVhite Sųuare svetainėje. Bus 
kas nors naujo. —Girdėjęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kadą reugia, veikia 
ar kviečia.

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.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.jrie Naujienų Spulkos. ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Haloted St.

PRANEŠIMAI.
Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.

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

Draugyste Atgirnties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laiko susirinki
mus kožną mėnesį pirmam septinta- 
dieny, Tautiškos Bažnyčios svetainė
je, 3501 So. Union, 1 vai. po piet. Visi 
nariai malonėkite pribūti bus svar
bių reikalų. Nariai yra priimami nuo 
17 metų iki 40 metų amžiaus.

Kviečia Valdyba.

North-West Side. — Lietuvių Sko
linimo ir Statymo Bendrovės nariai 
galės atlikti bizniškus reikalus ket
verge, geg. 29 d., nuo 7 vai. iki 9 va
kare, 1644 Wabansia Avė.

— Louis Striupas.

Tautinių Kapinių Apvaikščiojimas 
įvyks gegužės 30 d., kapinių puošimo 
dienoj. Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai yra kviečiami dalyvauti ta
me dideliame 15-tame kapinių apvaik- 
ščiojime, aplankykite savo gimines, 
draugus ir pažįstamus ir papuoškit jų 
kapus. Jei mylime laisvę ir ją gina
me, tai neužmirškime ir laisvų kapi
nių. Programas ant kapinių prasi
dės 10 vai. ryto. Po programo bus 
didelis piknikas kapinių naudai, tiks
lu jas dar grasiau papuošti.

— Komitetas.

Pranešimai North Saidiečiams?. lit-, 
kurie susirašė važiuoti troku į rX“«.u- 
tiškas kapines Deeoration Day gegu- 
žio 30 d. Visi pritftikit ryte 7 vai. prie 
Knygyno.

— Kom. X. Saikus.

šv. Petronėlės Draugijos narės ma
lonėkite su draugijos žnekleliais susi
rinkti į Šv. Jurgip parapijos svetainę 
birželio 1 d., 9 vai. ryto.

— Pirm. Bytautienė.

North Sidės Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas įvyks gegužio 23 
d., 7:30 vai. vak. ,1822 Wabansia Av.

— Valdyba.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI
J IEŠKAU savo tėvo Tamošiaus 

Misiūno, Daugėliškiu vai., Deniunų 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoj da
bar nešinau kur yra. Aš tik tėveli 
atvažiavau iš Lietuvos ir labai norė
čiau su tamsta pasimatyti.

EMILIJA MISIUNIUTĖ, 
1769 Roosevelt St., Gary, Ind.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU drauges merginos ne- 

senesnes kaip 28 metų, nejaunesnės 
kaip 20 metų. Turi būti laisva, my
linti gražų gyvenimą. Aš esu vaiki
nas 36 metų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą, kur ant pa
reikalavimo grąžinsiu.

J. V., 1840 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedinvui senyvos 
moteriškės, be skirtumo pažiūros bile 
blaiva, bile lengvi, bile baltais plau
kais. Meldžiu atsišaukti laišku su 
vėliausiu paveikslu. Aš esu našlys, 
blaivas, negeriu, nerūkau. Adtesas: 

MR. MIKE M. NAŠLYS
656 West 18 St., Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos nuo 18 metų iki 26, senumo. 
Merginos mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą; aš esu vai
kinas 26 metų norėčiau susipa
žinti su geroms ir doroms mer
ginoms esu biznierius, merginos 
atsišaukite laišku prisiųsdamos 
paveikslą. Katrai’vienai duosiu 
atsakymą. J. M.

1739 So. Halsted Str.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA ant kampo 12tos ir 

Halsted gatvių portmanėlj su $558. 
Kas radote meldžiu sugražinti savi
ninkui.

Kreipkitės
CHALI TELLA, 

1606 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149-So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurinras užstaisomas 

ir h i rantuojamas už $4. Automobilių 
teoku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linklij. įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
\3.,&iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.



■■

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DIDELIS nupigintas skal

biamų mašinų. Vartota Federal 
$25. Biskį vartota Apex, $75. 
Hurley Superior, $95.
Hurley “Thor”, $175.

Kaluzny and Co., Ine.
5053/So. Ashland Avenue

REIKAL1NGĄS prastas ga- 
radžius bile kokioj šandėj dėl 
seno automobiliaus ant Bridge- 
porto. Atsišaukite tuojaus. 
3137 S. Wallace Str. klauskite 
store.

, EXTRA, EXTRA! vyrams 
gera proga sučėdyt pinigus ant 
šilkinių marškinių, rankų dar
bo. Skalbiame prosinam ir šutai 
some. Taip pat ir merginom, 
skalbiam visus šilkinius aprėda- 
lus. Kreipkitės panedėliais, pet- 
nyčiomis ir subatomis į privatiš 
kus namus. 1 lubos užpakaly 

3207 So. Lowe Avenue.

ISRENDAVOJIMUI
PUIKI ir naudinga vieta ant 

“ofiso” dėl Daktaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys, visais paran- 

kumais kambarys švariausioj ir pa
rankiausioj Bridgeporto dalyj, mažoj 
šeimynoj. Parendavosiu vyrams ar 
merginoms dviem arba vienam. Gali 
būti ir vedusi pora. Turi būti blaivus. 
Aasišaukite i Naujienas Bridgeporto 
Skyrius, 3210 S. Halsted St. Bok 112.

GERAS ruimas dėl rendos 
vaikinui. Kreipkitės vakarais 
arba nedėlioj sekamu antrašu:

3422 So. Lowe Avė.
(3-čias floras)

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PAIEŠKAU moters ar mergi
nos dėl namų darbo, apžiūrėti 
ruimus ir dvi mergaites, valgis 
ir kambarys bus duodama, o 
su mokesniu tai bus galima su
sitaikyti. Atsišaukit. 3114 S. 
Lowe Avė. 1 floor front.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA salesmanagerio ir sales- 
manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus , Hedgevvich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite.

Mr. B. Jarzembski, Pater & Co.,
22 VV. Monroe St., Romu 1103

REIKALAUJAM —
Upholsterių prie pliušinių 

setų.
Atsišaukite

3016 Archer Avė.

REIKALINGA 10 karpende- 
rių unijistų ant trimingo.

Atsišaukite.
J. G. MEZLAIŠKIS, 

2319 W. 24 Str.
Tel. Canal 5395

BŪTINAI
—REIKIA BEKERIŲ—

PIRMARANKIŲ, 
antrarankių, ir •
trečiarankių.
Taipgi keksų bekerių.
Atsišaukite nuo 4 iki 6 valan

dų vakare.
4224 West Roosevelt Rd.

REIKIA —
VAIKINO Į 
PIENINYČIA

4505 So. Union Avė.
Tel. BUvd. 8036,

VYRŲ

Karų karpenterių, patyrusių prio 
refrigeratorių, South Side. gera moke
stis. Janitorių, $25. Pasiuntinėji- 
mui vyrų, $30. Prie namų vyrų. .$65, 
kambarys ir valgis. Rakandų finiše- 
rių, $35. Asemblerių prie bumperių, 
70c. j valandą.

ATLAS EMPL. AGENCY 
6300 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKALINGI karpenteriai, 
kurie turi gerą patyrimą ir 
yra unijistais. Darbas lauke, 
prie bildingų. A. Kairis, 

3352 So. Halsted Str. 
Ph. BoulOvard 9641

REIKALINGAS —
BARBERYS
VAKARAIS DIRBTI
Atsišaukite:

3531 So. Halsted Str.

REIKIA—'
VYRŲ PRIE LEDO
IŠVEŽ1OJIMO
II. LANG & Sons Ice Co.
5208 So. Wentworth Avė.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS NAUJŲ IR VAR

TOTŲ KARŲ
LEXINGTON 5 PASAŽIERIŲ, 

TOURING. Mes turime keletą tų 
karų kurie yra tikrai nauji, dar nėra 
važinėti, kuriuos parduosime labai 
nužemintomis kainomis.

COLUMBIA TOURING KARAI, 
NAUJI. Continental 6 cilinderių mo
toras, Timkin ašys, Berg & Beck klo
čiai, Spicer universals, 115 colių 
vvheelbase, $985. Tuos karus galima 
nupirkti labai žemomis kainomis.

VARTOTI KARAI
WESCOTT 1924, 5 pasažierių, tou

ring, su' California viršumi. Tas ka
ras yra važinėtas tiktai 1000 mylių 
ir negalima atskirti nuo naujo. Pil
nai prirengtas su disc ratais, 2 ekst
ra tajerai, trunkas, iš fronto ir iš už
pakalio bumperiai, sustojimui šviesa, 
motometeris, bar radiator kepuraitė 
ir t. t.

MOON 6-40, vėliausios mados 1922, 
5 pasažierių, touring, su California 
viršumi. Tas karas tik ką yra per
taisytas, išrodo ir bėga kaip naujas.

COLUMBIA 1922, 5 pasažierių, 
touring, su disc ratais, ekstra tajeras, 
iš fronto ir iš užpakalio bumperiai, 
spyna, motometeris. Tas karas yra 
labai gerame padėjime, važinėtas tik
tai 8000 mylių.

OAKLAND 4 
perdirbtas, labai 
kame padėjime.

LIBERTY, 5 
pertaisytas ir gerame padėjime.

DORT, 5 pasažierių, touring, labai 
gerame padėjime.

GARDNER ROADSTER, 1922, ge
rame padėjime.

Tuos karus galite nusipirkti leng
vais išmokėjimais.

2338 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 0502

pasažierių, coupe, 
gerame mechaniš-

pasažierių, touring,

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, kainavo 2 tūkstančių, parduosiu 
už $325, norinti, pirkti matykite, yrą 
pertaisytas, nu tuotas, geras kaip 
nadjas. Mj

Kreipkitės
4857 Sol

ite vakare po 5 vai.

ashtenaw Avė.

TAXI CAB, mokesčio meteris, ext- 
ra tire ir 2 bumperiai. Labai geram 
padėjime. Kaina tiktai $550. 
imsime mainais automobilių.

Kreipkitės
736 West 35th Street, 

Boulevard 0012

RAKANDAI

Pri-

PARDAVIMUI pigiai: lova, 
dreseris, krėslai, ledaunė, sta
las, knygynas, smulkmenos, val
gomo kambario setas, liampa, 
pedestalas, supamoji kėdė ir 
iandrės reikmenys.
24 W. 70 PI. Tel. Stewart 6113

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI lietuviška krautu

vė, grosernė, saldainių, I)ry Goods, 
tabako, cigarų ir taip toliau. Par
davimo priežastis patirsit prie sa
vininko. Adresas toks:

WILLIAM JANKAUSKAS
8466 So. Vinccnt Avė. Chicago

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, vertas $750. Yra benčius, 
liampa, cabinet ir 76 roleriai, už 
$125. Klauskite Mrs. Doepke 
piano.

3324 N. Marshfield Avė.

DELIKATESEN, ice cream ir t. t., 
4 kambariai gyvenimui} lysas, renda 
$35, labai didelė vieta pravažiuojan
čių, nėra kito tokio biznio, kaina 
$1250, arba gpiiausį pasiūlymą.

Atsišaukite
4430 W. 60 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Aš parduodu savo pu
sę biznio. Biznis išdirbtas 
15 metų. Kreipkitės:

2057 W- 22 Place 
Tel.sCanal 2881

per

MAINYSIU savo biskį varto
tą grojiklį pianą į lotą arba na
mą su dalinu išmokėjimu.

Einu lauk iš pianų biznio.
Parduosiu visus pianus labai 

nužeminta kaina.

Atsišaukite:

5053 So. Ashland Avenue

NAUJIENOS, Chicago, DL
5 I

Ketvirtadienis, geg. 29, 1924

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė su 

namų arba be namo, geroje vie^ 
toje ir geras biznis. Atsišauki
te tuoj.

5758 So. Robey Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen Jackson park apie
linkėj. Renda pigi; kambariai 
dėl gyvenimo. Parduosiu, nes 
sergu, už pigią teisingą pasiūly
mą. Tuoj kreipkitės. 1413 E. 58 
Str., Phone Fairfax 2619.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosernė, bučernė 

ir Ice Cream krautuvė. Vieta gra
ži ant Archer avė., netoli Summit, 
III. Parduosiu su namu 7 kambarių 
ir Storu, arba mainysiu ant 2 pa
gyvenimų namo. Parduoda savinin
kas. Phone Prospect 2559 

Rašykit Naujienos
3210 S. Halsted St., Bok 113

PARSIDUODA saldainių krautu
vė labai pigiai. Lietuvių ir svetim
taučių apgyventa vieta. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicagą.

530 W. 26th St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
' I bučernė, biznis senai išdirbtas, 

PARDAVIMUI barbą? shop, savininkas eina’lauk iš biznio, 
su dviem krėslais. 4 kambariai Atsišaukite: 
gyvenimui. Parduosiu labai pi-| 3139 West 38 Str. 
giai. Savininkas apleidžia mies
tą.

4351 So. Wentworth Avė.
PARDAVIMUI grosernė sal

dainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Biznis senas arti di- 

PARDAVIMUI restaurantas, | delio teatro. Kreipkitės prie 
geroje vietoje, geras 
rduosiu pigiai, arba 
ant loto. Priežastiį 
patirsite, ant vietos.

6343 So. Western

BRIDGEPORTE
MŪRINIS NAMAS |4 pagyvenimai 

po 4 kambarius, skiepas ir viškai, kai
na tiktai $5500. /

MEDINIS NAMAS 3 pagyvenimai 
po 5 kamabriūs. /

ANT EMERALD AV. prie 33 gat
vės, 3 pagyvenimai po 6 kambarius, 
elektrikas ir viskas, kaina tiktai 
$5500.

PIETŲ DALYJE
MŪRINIS NAMAS IR EXTRA LO

TAS netoli Marųuette Blv. 4 pagyve
nimai po 5 ir 4 kambarius, elektrikas, 
maudynės, skalbyklos, cementuotas 
skiepas, kaina $13,500, įmokėti $4090.

Mes turime daugel mažų ir didelių 
namų kurie randasi visose dalyse-Chi- 
cagoj. Del platesnių žinių kreipkitės 
pas mus.

CHAS J. BAGDZIUNAS & CO., 
736 West 35th Street,

PARDAVIMUI du nam'pi: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų 
arba nedėlioję visą dieną.

3906 W. 62 Str.

BARGENAI
3 apt. muro frontu, kaina $18,500, 

įmokėti $5,000, 5-6 kambarių apt. 1 
blokas nuo Sheridan Rd.

20 apt., kampinis, įmokėti $20,000, 
įplaukų $18,000 į metus, kaina tei
singa, namas užsimoka pats už save.

MES PARDUOSIME ką tik jus no
rėsite apielinkėj Marųuette Manor. 
Musų kainos yra teisingos, planus 
teikiame dykai, matykite.

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS 

2516 W. 63 St. 
Phone Republic 1932

su-

6 apt., sun parlor, $53,000 lengvais 
išmokėjimais, gražus 5 kamb. apt. 2 
kftrų garadžius.

BARGENAI.
2 flatų medinis, 5-5 ruimai, 

maudynės, elektra, mūrinis pa
matas, kaina $4,500, įmokėti tik 
$2,000, savininkas.

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

ANT IŠMAINYMO
2 flatų naujas muro namas; mainy

siu ant bučernės, grosernės arba ma
žesnio namo ar lotų. Su reikalais 
kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Telefonas Blvcl. 4899

6 apt. Ixawrence A v., kaina $58,500, 
įmokėti $18,500, naujai užfinansuotas, 
netoli ežero.

SHER-WAY REALTY CO., INC. 
3810 Broadway, temp.
Phone Lake Wiew 1715 *

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas 7 flatai po 4 kambarius. Ga
sas, vandens boileris, china klosetai, 
elektra. Medine šapa užpakaly loto. 
Rendos neša $2136 j metus, nupirksit už $13,000.

• . / B. RADAUS,
1232 So. Wood St.Specialis Barmenas

Pažiūrėkite prie 6412 S. Francisco 
Avė., du dviejų flatų mūrinis namas 
po 6-6 kambarius, sun parloras, mo
derniškas. Tas yra geriausis pirki
nys Marųuette Manor. Del smulkme
nų kreipkitės prie

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS 

2516 W. 63 St.
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI prie Ashland Avė. 
S. E. kampas 68 St., 2 murinės krau
tuves, furnace šiluma, geros bile ko
kiam bizniui, labiausiai aptiekai, kai
na $13,900, morgičius $6,000. Paim
sime gerus morgičius už pusę eųuity.

ROZENSKY-LEMONT & CO., 
6312 S. Westem Avė., 

Prospect 2102

biznis. Pa- savininko.
mainysiu 5039 So. Halsted Str. 

pardavimo | ----------------i;-----------------
PARDAVIMUI cigarų, kend

žių ir visokių stnulkmenų krau
tuvė. Biznis geras arti prie dir
btuvių. Kreipkitės

732 W. 22 Str.

Avė.

PARSIDUODA Delikatessen 
krautuvė sykiu su namu, geras = 
biznis ir puiki apielinkė, gali
ma pirkti atskirai biznis arba 
namą. ■ 2908 W. 63 Str. I

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 5 flatų muri- 

Inis, garu šildomas, rendos $211, 
|hetol‘ GarfieW B!vd> kaina ?14(. 

ras biznis aukštos klesos kolionija. 500. 2-6 kambarių, medinis na- 
Nupirksit pigiai dėl priežasties nesu- mas cottage iŠ užpakalio, ren- 
tikim-o partnerių. Bizinio daroma j , \ .
mėnesį $3,500. dos $100, pinigais $2,500, kaina

Kreipkitės • $6550. Įmokėti $1000, kitus
•>M8 w kaip rendą nupirksi'® naują 5

Grosernė ’ kambarių bungalow, Marųuette
Klauskit Pk. kaina $7,500. Naujas 2 fla-

________ J> Duthak__________  tų mūrinis namas, 
PARSIDUODA grosernė ir bučer- kambarių namas 

nė už prieinamą kainą. Parduodu, Kampinis, 6 flatų 
nes aš nesmoku to darbo. Tai yra mas ioįas 50x125, 
vien lietuviu apgyventoj vietoj._________________ . . .,,, .

Atsišaukite mas, geroj Vietoj,
Naujienos 000. Mes dabhr turime

1739 &BoxH492ted St daug pardavimui namų, net nė-
---------------------------------- — ra vietos šioję^vietoje paminėti 

------| visus bargenus.

John F. KaHizny* and Co., 
Reąltors,

5053 So. Ashland Avenue

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda trijų lubų augščio, mū

rinis namas — Rooming House). 12 
kambarių pavienėj ištaisyta — visi 
kambariai išrendavoti. — Garu apšil
domas. — Rendos neša $257.00 į mė
nesį. Namas parsiduoda su visais 
rakandais vienų rakandų yra ver- 
čios virš $4,000. — Randasi puikiau
sioj vietoj ant South Side. ANT 
DREXEL BOULEVARD.' Kaina tik 
$13,800.00, įmokėti reik tik $6,500. 
Turi būt parduotas šią savaitę — 
priežastį patirsite ant vietos.

Rozenski-Lemont & CO.
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

PARDAVIMUI medinis na
mas 5 ruimų elektriką, maudy
nės, visas namas gerame padė
jime. Kreipkitės

3737 W. 55th St.

DIDELIS BARGENAS

$9800. 6 
kaina $3500. 
mūrinis na
gam šildo- 

kaina $23,- 
labai

TIK $1500 CASH I
Už naujų mūrinį bungalovv, 6 

kambarių, ąžuolo naujos mados 
trimingas, maudynė ir kiti paran
kamai. Puikiausioj ant Archer 
vietoj. Likusieji bus mokami 
mėnesį. Matvkit savininką.

M. MORKUS 
7044 Archer Avė.

Phone Prospect 2559

avė. 
kas

PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų arba mainysiu ant loto, 
kur prieinamoj vietoj. Cemento 
smantas.

Kreipkitės
4509 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 8020

bei-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream Payloi’, ken

džių Storas ir mokyklų daigtai, prie 
didelios mokyklos. Lysas ilgam lai
kui. Randa pigi ,4 kambariai gyve
nimui. Parduosiu pigiai. Priežastį 
ptirsite ant vietos.

2700 So. Wallaee St.

PARDAVIMUI tabako, saldainių ir 
Ice Cream Parlor krautuvė su namu, 
geroje vietoje ir geras biznis.

Atsišaukite tuoj.
1711 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau- į 
dėkitės greitai šia proga. Priežastis 
patirsit ant vietos pardavimo. j

Kreipkitės
3518 So. Wallace St.

8 KAMBARIŲ 
REZIDENCIJA.

netoli 69 Št?' ir Halsted Str.
Yra sun parlorai, ugnavietė, 

bufetas, garadžius. Tai yra bar- 
genas už $8,900, pinigais tik 
$3,500.

Sheehan Vitaus and Co. 
1654 West 63 Str.

Tel. Prospect 1910,

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne, prie biznio gatvės, geras cash 
biznis. Yra trejos svarstykles — dve
jos naujos, ledo mašina ii’ mėsos ka- 
potuvas. Pigiai greitam pirkėjui.

5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI naujas 2 fla- 
tų namas, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, vėliausių į- 
rengimų, prie Sacramento Avė. 
tarpe 58 ir 59 Str.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randsi prie 
1627 Nevvberry Avė. Pardavimo prie
žastis — liga. ‘ 

šaukite telefonu
Canal 3731

Kreipkitės '
3002 West 59 Str.

PARSIDUODA muzikalių įstru- 
mentų ir auksinių daiktų krautuvė 
Storas. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo.

Atsišaukite pas;
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St., 
Telefonas Blvd. 4899

ATVAŽIUOKITE nedėlioj ir pa
matykite tuos lotus, 55 ir Homan 
Avė. Jus padvigubinsit savo pinigus 
į 1 metus. $690, pinigais $150, kitus 
po $10 į mėn. Suros ir šalygatviai 
dykai.

JOHN L. SCHERIDAN 
140 N. Dearborn St.

5 kambarių naujas mūrinis 
bungalow, aržuolo trimingai, ir 

rvų furnace šildomas, pleisteriotas
Sena įstai- skiepas, su grindimis augštas,

CICARŲ, cigaretų, didžiausis bar- 
genas Chicagoje. Taipgi kendžių, 
rašymui popieros, sportiškų reikme
nų, soda fauntain ir t. t f , . . _
ga. Gerai apsimokanti krautuvė biz-1 pjgjaį per savininką, 
mavoje vietoje, North West Sideje, ro^n a m i/ ii a 
lengvai galima uždirbti į savaitę I 5840 S. TrumbuiM Avė. 
$100 ir daugiau apart visų išlaidų.Dar 
nebuvo perėjusi į kitas rankas. Tu
ri būt parduota iki birželio 1 dienos. 
Naujos mados įrengimas ir stakas, 
pigi renda, geras lysas. Greitam pir
kėjui parduosiu už $1450, verta dvigu
bai. Ateikite ir persitikrinkite patys 
krautuvėje.

4916 W. Chicago Avė.
1 blokas į vakarus nuo Cicero Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2-5 ir 4-4 kamba
rių flatai, gasas, elektra ir toi- 
letai, randasi 714 W. 21 PI. Del 
informacijų kreipkitės.

1733 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI groserio, j 
Cream, kendžių ir kitokių daik-

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, 9pėdų basementas. Ga-

tų krautuvė. Geri visi fikčėriai.;Įima padaryti ant dviejų pagy- 
Renda pigi. Kreipkitės į Naujie 
naą, Box 115

3210 So. Halsted Str.

venimų. Kaina $2,600. Kreipki
tės tik vakarais 6 vai. vakare 

3536 So. Parnell Avenue

PARSIDUODA grosernė su
visokiais salauminas ir surukita elektra, garadžius 10x20, lotas 
mėsa geras biznis gera išdirbta 50x125 pėdų, cementiniai šaly- 
ilgas listas pigi randa, trumpu gatviai, kaina $2,500.
laiku tur būt parduotas. 108 and Troy Avė. 1 blokas j

945 West 33 Str, rytus nuo Kedzie Avenue*

PARDAVIMUI mažas namas,

Mūrinis 2 pagyvenimų pečiu
mi šildomas, 5-6 ruimai, su skle 
pu, elektra, maudynės, 
$9,500

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

PARDAVIMUI 2 aukštų akmeniniu 
frontu namas. Kaina $7000.00. Gera 
rendą neša.

Kriepkitės
925 W. 18th PI.

Tel. Berwyn 2049 R.

Mūrinis namas, pietvakarinis 
kampas ir lotas šalyje, apsodintas 
medžiais ir kvietkom, žaliuoja kaip 
parkuose. Namas ant trijų lubų, 
Storas ir trys rūmai pagyvenimui 
ir du flatų po šešis kambarius; 
garadžius dėl dviejų karų. Gražiau
sioj miesto daly, nėra jokių dirb
tuvių arti. Visokių tautų apgyven
ta. Store yra grosernė ir bučernė. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Parsiduoda kaip kas nori: vieną 
namą ar vieną bizni, ar abu namu 
ir biznį. Namas rendos neša $2,280 
į metus. Kaina $18,000. Priežastis 
pardavimo — liga.

Atsišaukit pas savininką
5700 So. Morgan St.

kaina

BARGENAI ANT WEST SIDES
Pardavimui 6 flatų kampinis niu

ro namas, 2 flatai po 6 kambarius, 
3 po penkis kambarius ir 1 po 4 
kambarius, i Visi šviesus, gražus 
kambariai. Elektra,' gasas, vanos. 
Besmentas cementinis po visu na
mu ir aukšta pastoge. Kaina tiktai 

1 $20,000.
4 FLATŲ nuiro namas ant 22 

phicc; visi po 4 kambarius. Toile- 
tai, gasas ir elektra. Randos neša į 
metus $960. Kaina $8500.

3 FLATAI po 4 kambarius. Nau
jas mūrinis namas. arti Aušros 
Vartų bažnyčios. Viskas vėliausios 
mados, taipgi gera pastogė ir ga
radžius ant užpakalio loto dėl 1 
karo. Kaina $12,000.

2 FLATAI muro namas po 4 kam
barius, elektra, gasas ir toiletai vi
duj, su aukšta pastoge; kaina 
$6500.

7 KAMBARIŲ ui arinis cottage 
padirbtas j du fintu, 4 ir 3 kamba
riai ir 3 kambariai pastogė su vi
som intąisom dėl gyveninio; ren
dos neša $612 į metus. Kaina 
$4700.

3 biznio lotai 75x125 pėdų, gera 
labai vieta de] garadžiaus; kaina 
tik $5400.

Turime daug namų Brighton par
ke ir arti vienuolyno ant pardavi
mo už prieinamą kainą. Norėdami 
pirkti gerą namą ateikite į ofisą.

JOHN KUCHINSKAS CO. 
2221 W. 22 St.

PARDAVIMUI ant vieno loto dvi 
cottage, su maudynėmis ir elektros 
šviesa. Imokėjimas $2000. Parduo
siu ar mainysiu ant loto ant mažos 
grosernės. Kaina pigi, randasi ant 
Bridgeporto. Antras muro namas 
ant 54 ir So. Morgan St. du flatai: 5 
ir 6 kambariai. Kaina, $10,500, mor- 
gičius —' $4000.

Kreipkitės pas savininką po še“ių 
vakare.

2922 So. Emerald Avė.

FARMA 40 akrų, parduosiu pigiai, 
su gyvuliais ir mašinomis, žemė labai 
gera, puikioj apielinkėj, geri marbe- 
;ai, netoli Chicagos. Nepralieskite 
;os ptogos. Pardavimo priežartis, 
senatvė.

J. STAKENAS,
Gobies, Mi h.R. 2,

APŽIŪRĖKITE šį namą šiandien, 
2 apt., 5-6 kambarių, miegojimui pir
čiai, ujjnaviete, knygynas, bufetas, r.u- 
tomatiškas vandnes šildytojas, 2 ka ų 
garadžius, kaina $15,000, lengvais iš
mokėjimais. Grattan Real Estate Co., 
7857 Cottage Grove Avė. Hydepa*k 
0705. Matykit Catfy.

BARGENAS.
Mūrinis bungalovv, 

ruimų, kaina $7,200. 
$1,000.

1902 West 63
Tel. Prospect 9315

naujas, 5
įmokėti

Str.

CICEROS BARGENAI

PARSIDUODA mūrinis namas, 
5—5 kambarių šit visais paranka
mais; kaina $11000.

PARSIDUODA bizniavas mūrinis 
narna* 3 pagyvenimai ir Storas. 
Rendos neša $165 į mėnesį. Barge- 
nas $15,000.

PARSIDUODA medinis namas,
5— 6 kambarių su visais paranka
mais. Kaina $6400. .

PARSIDUODA naujas namas bai
giantis statyti, gražiame Parkhol- 
me. Viskas pagal vėliausios mados. 
Kaina $15800.

PARSIDUODA mūrinis namas,
6— Q kambarių, lotas šalę su gara- 
džiu; namas įrengtas su visais pa- 
rąnkumais. Kaina $13300.

Norintis pirkti, parduoti arba 
mainyti kreipkitės
GPANT WORKS REAL ESTATE 

4917 W. 14th St.. Cicero, 111.
Phone Cicero 8223

DEL MAINYMO 3 lotai, 33x135 
kiekvienas, South Side, arti 95 gatvės 
prie Vienuolyno. Mainysiu ant ne- 
mo, automobiliaus ir bile biznio. 
Kriepkitės pas savininka.

P. KURŠAŲSKAS, 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis 5-5 kambarių, garadžius, 
krūmai aplinkui, kaina $7,200, 
išmokėjimais. Atsišaukite.

3356 W. 65 Place.

GERAS PIRKINYS
Brighton Park ant 2 lotų kaln

ias, 44 ir California Avė. Parsi
duoda pigiai, geras dėl visokio biz
nio, vienintele vieta, reikalingam 
jizniui yra gera proga. Griebk, 
aimėsi tūkstančius. Kreipkit atydą, 
jusit užganėdinti.

NAUJAS MURO NAMAS prie 63 ir 
Talnion Avė., 2 fl. 6 ir 6 kambarių 
St. H. parsiduoda pigiau kaip 
namai $1,500, pirk tai laimėsi.

G. LUCAS
6630 S. Western Avė.

Tel. Prospect 7616

kiti

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiuriti
so agentu visose dalyse miest ». 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 j savaite. 
Del platesnių žinių kreipkitės 78(9 
So. Halsted St. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 5126

nuo
ir

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
Rcal Estate

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

15-6 ruimų mūrinis narnai, 
maudynės, elektra, kaina $7,000 
įmokėti tik $2,000.

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

PROGA PADARYTI DIDELIUS 
PINIGUS 

M *IŠSIMAINO garadžius bizniavoj 
vietoj, ir daromas labai geras biznisj 
savininkas mainys ant namo, narnąs 
gali kainuoti nuo $10,000 iki $50,000 
tūkstančiu.

IŠSIMAINO 4 flatų muro namas 
po 4 ir 4 kambarius, savininkas par
duos pigiai arba mainys ant mažes- 

I hio namo, loto, bučernės, namas turi 
būt parduotas arba išmainytas į thim- 
oą laiką, virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

4116 Archer Avė., 
Phone Lafayette 510?

MORTGECIAI-PASKŪLUS
MES turime fondą iš $200,- 

000 investavimui į antrus mor- 
gičius ir kontraktus. Dokumen
tai $10,000, pageidaujama 3 ar 
mažiau metų laiko.

DOVENMUEHLE, Ine.
105 So. Dearbom Str.

Central 6393

MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už G% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka
mo kontraktų dokumentus.

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

160 N La Šalie St

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, ManMger

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. WeUs St., 
Chicago.

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

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

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

and 806 So. State Str.

KAIP išmokti važiuoti su au-
PARSIDUODA mūrinis namas, oir __ ,

6—6 kambarių, Jotas šalę su gara-• . lu’ Mokiname prak-
džiiim; visokie parankamai; labai tiško karų taisymo. Šoferio lais-

2918 lnis

Cicero III. 3460 Ogden Avenue.




