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Lenkai puolė Lietuvos sargy
34 darbininkai žu Peruvijos miestas tvano 

sunaikintas
vo kasyklose

Mokyklų streikas Franci- 
joje susmuko

LIMA, Peruviją, kovo 18. — 
Tvanas, nepaprastai smarkaus 
lietaus pagimdytas, visiškai su
naikino Trujillo miestą.

'Gyventojai, apleidę savo na
mus, pabėgo iš miesto j aukštes
nes vietas gelbėtis.

ties > ostinė, su apie H tūkstan
čių gyventojų. |

Tvanas nušlavė m. Peruvijoje
Vėl baisi nelaimė anglių 

kasyklose
Lenkai ginklu rankoje 

puola Lietuva
Puolimą padarė ties širvintais, 

bet buvo lietuvių atmušti. 
Lietuva apeliuoja į Tautų Są
jungą

Del įvykusios dujų ekspliozijos 
34 darbininkai užgriauti; visi 
tur būt žuvo

Italijos Darbo Federacija 
prieš fašistus

PARYŽIUS, kovo 18. — Lie
tuvos Icgacijoš Paryžiuje gauto
mis žiniomis, lenkų sienos sar
gyba praeitą pirmadienį puolė 
lietuvių sienos sargybą netoli 
Širvintų. Lenkai grūmojo už
imti tą apygardą ginklo jėga, 
jei lietuviai nepasitrauksią iš jos 
iki antradienio 3 valandos po

Lietuvių pranešimas sako, kad 
Lietuvos valdžia apeliavus i 
Tautų Sąjungą prašydama, kad 
ji darytų intervencijos — su
stabdytų lenkų puolimus ir rei
kalautų paleisti tris Lietuvos 
kareivius, kuriuos lenkai paėmė 
nelaisvėn.

Lietuvos legacijos gautas pra
nešimas sako, kad lenkų sargy
bos būrys, susidedąs iš kareivių 
raitelių ir dešimties kulkasvaid- 
žių, staiga, visai netikėtai, puo 
lė lietuvių sargybą ir privertė 
ją trauktis. Lietuviams pada
rius faontr-ataką, lenkai buvo I 
atmušti, bet tris lietuvių karei
vius lenkai paėmė nelaisvėn 
Atmušę lenkus lietuviai vėl už
ėmė senasiatf savo pozicijas.

Legacija tvirtina, kad lietu
viai niekados nėra peržengę sie 
nos lenkų pusėn.

Širvintų apygardos komen
dantui Lietuvos valdžia davė 
instrukcijų įspėti lenkus, kad 
kraštas bus ginklu ginamas.

FAIRMONT, W. Va., kovo 18.
Bethlehem \Mines korporacL 

jos kasyklose No. 41., trys my
lios į vakarus nuo šio miesto* 
vakar vakarą įvyko baisi dujų 
ekspliozija, kuri išdraskė kasyk-1 
lai ir užvertė trisdešimt keturis 
darbininkus. Mapoma, kad vksi 
jie žuvo.'

Ekspliozija atsitiko tarp 9:30 
ir 10 valandos vakaro, ir iš kar
to buvo manomą, kad bent da
lis dirbusių kasyklose darbinin
kų išliko gyvi. Apie vidunaktį 
betgi kasyklų superintendentas 
Mitchell pareiškė, kad visos ka
syklos dega ir kad visi darbinin
kai veikiausiai yra žuvę.

Ekspliozija sugriovė visua 
triobėsius apie kasyklas ir griu
vėsiai užvertė nusileidžiamąjį į 
kasyklas šulini. .

Organizuotos gelbėtojų parti
jos daro pastangų prisigriebti 
prie užgriautų urvuose žmonių.

Mokyklą streikas Akaci
joj susmuko,

Nežiūrint kunigų agitacijos, 
tūkstančiai verčiamų streikuo
ti vaikų grįžo į mokyklas

NEAPOLIS, Italija, kovo 16. 
— Vyriausybės tarimu, visi ke
leiviai, a t vykstantieji į Neapo
lį, privalo mokėti valdžiai mo
kesnio 10 nuošimti to, kiek jie 
išleidžia viešbučiams. Nuo to 
mokesnio paliuosuojami tik stu
dentai, dvasiškiai ir valdininkai.
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KAIP GARBINGAS LIE- |
TUVOS PILIETIS PRIGA

VO VOKIEČIŲ BANKĄ

Prieš kiek laiko laikraš
čiuose tilpo trumpas prane
šimas apie vieną Lietuvos 
pilietį, kuris prigavo vo
kiečių banką ant keliij mi
lijonų markių. Už kelių 
dienų “Naujienose” tilps 
musų bendradarbio iš Lie
tuvos labai įdomus raštas • 
vardu Pasaka apie tūlą gar
bingą Lietuvos pilietį...

Toje Lietuvos šių dienų 
gyvenimo pasakoje paduo
dama tos prigavystės isto
rija. ' ’

Temykite “Naujienas” ir 
nepraleiskite to rašto. 
________________________ II

PARYŽIUS,' Franci ja. kovo 
18. — Mokyklų streikas Akaci
joj ir Lotaringijoj, katalikų ku
nigijos suruoštas protestui prieš 
valdžios nutarimą įvesti tarp- 
konfesinių mokyklų sistemą, su
smuko. Mokyklų vaikai, kurie 
pirmadienį, kunigų prigrauden- 
ti, neatvyko į pamokas, arba at
vykusieji buvo stovinčių ties 
mokyklų durimis kunigų varomi 
namo, vakar vėl tūkstančiais su
grįžo į mokyklas, ypatingai 
svarbesniuoše provincijų mies
tuose ir miesteliuose.

Kalbamų provincijų — Aka
cijos ir Lotaringijos — nacio
nalistų atstovai ir kunigai te- 
čiaus nepaliauja agituoti ir gun
dyti tėvus, kad jie neleistų sa
vo vaikų į mokyklas tol, kol 
premjeras Herriotas negrąžin

ėsiąs katalikiškų mokyklų ir ne- 
■ątsteigsiąS Francijos ambasados 
prie Vatikano. Jie taipjau kur
sto žmones pradėti pasingą prie- 
šinimos Francijos valdžiai Pary
žiuje.

NEPAPRASTAS LIETUS

TEHERANAS, Persija, kovo 
18. Nepaliaujamas lietus, 
kurs pylė ištisai devyniasdešimt 
šešias valandas, beveik sunaiki
no Maraghos miestelį, apie pen
kiasdešimt mylių į pietus nuo 
Tavrizo.

Tęsia metalo darbininkų streiką, 
atmesdama fašistų sutartį su 
samdytojais 
♦ -
ROMA, Italija, kovo 18.

Tarp Italijos darbo federacijos 
ir fašistinių darbininkų unijų 
kilo konfliktas dėl metalo dar
bininkų istreiko šiaurinėj Itali-

\ : Darbo federacija, kuri tame 
streike ėjo išvien su fašistinė
mis unijomis, vakar paskelbė.-IL 
kad jos nariai nepriims tos algų 
sutarties, kurią fašistinių unijų 
vadai padarė su samdytojais. 
Federacija pareiškė, kad fašistai 
perdaug pigia kaina parsidavę.

Milane į fabrikus grįžo dirbti 
tik 6,000 metalo 'darbininkų, bet 
užtai Turine prie streikuojančių
jų prisidėjo 25,000 Fiat autom o 
bilių dirbtuvių darbininkų.

Fašistų unijos vadas RaZza iš
leido “ultimatumą”, kuriuo jis 
grūmoja “pamokinti” socialistus 
ir darbo federacijos narius, jei
gu jie negrįšią darban.

Japonija atidavė sovie
tams rūsy ambasadą
TOKIO, Japonija, kovo 18. — 

Japonijos vyriausybė atidavė 
sovietams senąją Rusijos amba
sadą Tokijoj. Ambasados rak
tai įteikta Kuznecovui, vienam 
sovietų atstovybės Pekine sek
retorių. Tuojau bus pradėta 
ambasada remontuoti ir • deko
ruoti.

Sovietų flago iškėlimas įvyks 
ambasadoriui Kopp’ui atvykus.

AGRARŲ SIAUTIMAS
MEKSIKOJ

Du kaimiečiai užmušta, penkio
lika sužeista

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
18. — Iš Pueblos praneša, kad 
agrarų banda, Manuelo Montre- 
so vadovaujama, vakar padarė 
puolimą Aztkompos kaimo. Su
sirėmime su pasipriešinusiais 
kaimiečiais pastarųjų du buvo 
nukauti ir penkiolika* sužeisti. 
Kiek buvo nukauta ir sužeista 
agrarų, nežinia.

VĖSULA ’kANSASE DAUG
ŽALOS PADARĖ ,

COFFFEYVILLE, Kansąs, ko
vo Itf. — Pietų Montgomery 
kauntes kraštu šiandie praūžė 
smarki vėsula, padarydama ne
maža žalos. Daug triobesių ap
draskė, stogų nuvartė. Susiži
nojimas telegrafu ir telefonu 
tarp Cbffeyviltės ir kitų vietų į 
Vakarus visai paralizuotas.

VVASHINGTONAS, kovo 18} 
— Senatas šiandie pabaigė savo 
specialę sesiją, prasidėjusią ko
vo 4 dieną.

NAUJASIS JAPONUOS AM1MSADORIUS AMERIKAI

TSUNEO MATSUDAIRA, naujasis Japonijos ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, ir jo šeimyna, praeitą savaitę at
plaukę į San Francisco laivu šinio Maru.

Didelis gaisras Tokioj
Ugnis nušlavė 3000 namų, apie 
20,000 žmonių liko be pastogės

TOKIO, Japonija., kovo 18. — 
Japonijos sostinę vėl atlankė di
delė nelaimė — gaisras, kuris 
šiandie nušlavė visą šiaurrytinę 
miesto dalį. \
‘ Sudegė apie trys tūkstančiai 
namų, taip kad apie 20,000 žmo
nių liko be pastogės.

Gaisras
fabriko ir,, stipriam avėjui pu
čiant, persimetęs į kitus, medi
nius namus ėmė šluot visą mies
to dali. Gaisrininkams neįvei
kiant sulaikyti ugnies, buvo pa
šaukta kariuomenė, kurios pa- 
gelba pagaliau gaisras buvo Į- 
veiktas.

4 »

Religinės riaušės 
Meksikoj. Lietuvos žinios.

130,000 darbininku iš
mesta iš darbo

Švedijoj
švedijon pramoninkai paskelbė 

karą profesinėms darbininkų 
sąjungoms

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 18. — Nežiūrint valdžios pa
stangų užbėgti už akių konflik
tui, Švedijos industrialistai pa-

prasidėjo iš vieno I skelbė karą profesinėms darbi-

Chicago ir apielinkė. -— Ofici- 
alis oro biuras šiai dienai prana
šauja: Galima laukti pagied
vėjinio iš ryto; šalčiau; stipro
kas šiaurių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 41° F1.

šiandie saulė teka 5:57, leid
žiasi 6:50 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 17 <1., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigą)s šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ...
Belgijos, 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ..................
Lenkijos, 100 zlotų .............
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų .. 
Suomijos, 100 markių ........
Švedijos. 100 kronų ..........
Šveicarijos, 100 frankų . .

ninku sąjungoms, uždarydami 
dirbtuves ir išmesdami iš d>r- 
bo 130,000 darbininkų.

Mašinų dirbtuvių, medžio fa
brikų, poperio pramones, .teksti
lės fabrikų savininkai ael šito 
savo žygio verčia kaltę profesi
nėms darbininkų sąjungoms, 
kad jos atsisakiusios priimti val
džios pasiūlytą taikymos planą, 
nors samdytojai principe buvę 
sutikę.

Profesinių^ darbininkų sąjun
gų taryba dabar susirinko tar
tis, ką daryti.

Del prasidėjusio konflikto, 
pramonių popelių vertė vietos 
biržoj smarkiai nukrito.

Laukiama streiko Danijoj
KOPENHAGA, Danija, kovo 

18. — Samdytojams nepavykus 
prieiti prie susitarimo su darbi
ninkų atstovais, nors derybos 
tęsės ilgą laiką, rytoj veikiausia 
prasidės metalurgijos darbinin
kų streikas. Streikas palies a- 
pie 50,000 darbininkų.

TARDYS KVIEČIU KAINŲ 
ŠOKINĖJIMO PRIEŽASTĮ

.. $4.79

. $5.06
$18.18

. $5.17

.. $4.08
$19.25

‘ $15.13
$39.97p—o---------- v ------------------ 7-----------

$26 95 Pateisinamas,, agrikultūros sek
si 9*29

WASHINGTONAS, kovo 18.
Delei skundų, kad pasireiškęs 

staga kviečių pigimas niekuo ne-

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50
100
200
800
408
500
600
700
800
900

1100 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti ,25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

retorius Jardine instruktavo ja
vų administraciją tuojau ištirti 
priežastį, dėl kurios kviečių kai
nos pastaruoju laiku taip smar
kiai tai pašoka, tai vėl nupuola.

litą 
Htą 
litą 
litų 
litą 
litų 
litą 
litų 
Htą 
litą

$5.50
10.50
20.76 
81.00 
41.25 
51.50
61.75 
72.001 
82.251 
92.50!

102.78

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 18. 
— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vicepirmininkas Emest P. 
Bicknell tapo Tautų Sąjungos 
paskirtas narių komisijos, ku
rios uždavinys bus išnagrinėti 
tarptautinį projektą teikti par 
talpos žmonėms, nuken tėju
siems dėl tokių nelaimių, .kaip 
kad, pavyzdžiui/žemės drebėji
mas Japonijoj etc.

Romos katalikai puola Meksikos 
"katalikų bažnyčios šalininkus;
vienas užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS,, kovo 
j 18. — Del atsimetimo, nuo Ko
mos* dalies katalikų, pasiskelbu
sių Meksikos apaštališka katali
kų bažnyčia, tarp abiejų f rakei-j 
jų prasideda vis didesni nesuti
kimai ir fizinės jėgos vartoji- 

*mas vienų prieš kitus. Praeitą 
pirmadienį Ųueretare Romos 
katalikai puolė kuopą darbiniu-' 
kų, kuriuos jie manė esant apaš
tališko? bažnyčios sekėjais, no
rinčiais iš romiečių paveržti 
Santa Cruz bažnyčią. Tose mu
štynėse vienas darbininkas bu
vo užmuštas.

Vakar Roipos ka.talikai buvo 
suruošę demonstraciją. Maršuo 
darni gatvėmis jie išdaužė meto
distų bažnyčios langus, nes ma
no, kad metodistai remia Meksi
kos apaštališką katalikų bažny- 
čia. >

BYLA DEL 127,270.14 AUKSI
NŲ ŽUVIMO

DIPLOMATINIŲ ATSTOVŲ 
PASKYRIMAS

KAUNAS [Lžj. — šių me
tų sausio 30 dieną Kauno Apy
gardos Teismas išnagrin.'.’jęs 
byla buvusio Žemes Ūkio Mi- 
nislerijos. kasininko Kazio Ma
tusevičiaus išteisino jį.

Kazys Matusevičius buvo kal
tinamas, kad jis Imdamas Že
mės Ūkio Ministerijos kasinin
ku 1920 melais pasisavinęs 
127,270.1 I auksinų pinigų, dul
ko buvo iškelta byla, bet teis
mas rasdamas reikalinga pa
čiam persitikrinti laike teisia
mojo posėdžio nuvyko į vietą 
su inžinieriais ekspertais pa
tikrinti kasos stovį ir konsta
tavo, kad kasa nėra tinkama, 
ir ją galima atrakinti, kadan
gi sugedę kai kurios dalys ir 
teismas nesant Įrodymų pasi
savinime pinigų pateisino.

Sunkų įspūdį padarė klausy
tojams kuomet Matusevičius, 
jau nejaunas žmogus, po pa
skelbimo žodžio “išteisintas” 
pradėjo bučiuoti savo apgy
nėjų prisiekusį advokatų N. ir 
prispaudęs savo vienturtę duk
terį ilgai bučiavo ir abudu ver
kė džiaugsmo ašaromis.

WA$HJNGTONAS, kovo 18.
George L. Kieeck, iš Kansn- 

so, tapo Prezidento Oocjlidge’o 
nominuotas Jungtinių Valstijų 
ministeriu Paraguajai, Peter A. 
Jay„ dabartinis ministerls Ru- 
manijai, skiriamas ambasado
rium Argentinai, o Ulysses 
Grant-Smith, iš Pennsylvanijds, 
skiriamas ministeriu Uraguajai.

ž. U. PARODA

KAUNAS. — Parodos komite
tas nutarė suruošti šių metų že
mės ūkio ir pramonės parodą 
nuo birželio 24 d. iki birželio 29 
dienos imtinai. Paroda įvyks 
Vytauto kalne ikišiolinėj paro
dos aikštėj.

Svarbus 
Priminimas

I

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemsiems ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus valisius, blogai — prastus. Šiuo lai- 

.1 ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tięsioginius 
ryšius ir susinešimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos

* Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekąmų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

■ i



daktaro

I\aip Buvo
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žymę, kiek jis pinigų įdeda, 
todėl kiekvieną sykį užrašyda
vau sumą pinigų, pažymėda-l 
vau, kad lai bilų mokėjimui ir| 
su savo parašu atiduodavau 
jam. Jis įdėjo apie 3 tuksian
čius dolerių ir mano buvo įdeg
ta viršiaus 4 tuksiančių, kadą 
visos bilos tapo atmokėta. Tie
sa, tūlos apmokėta jau Jau
čiui pasitraukus.

Man tos aptickos nereikėjo 
ir nereikia. Ajįį įdėjau pinigų, 
kad mano brolis ' galėtų tęsti,1 
mokslą be tolesnės mano para-Į 
mos ir kad Mikas Jančius tu
rėtų lengvesnį gyvenimą.

Ant nelaimūs, 
, laiku prisisteigė 
bes, vaistą Jkainos,
iškilusios karo laiku, urnai ėmė

■ pulti. Daugelis dalykų, ką mo
kėjome dolerį pirkdami, vėliau 
turėjome pąrduoti u/< f>uSę ir 
mažiau. Darbininkų algos irgi 
buvo nemažos, nes vienam mo 
kėjome 10 dol. savaitėj už ga
na trumpas valandas. Musų iš
laidos buvo savaitėj ‘šitokios: |

allgos ..................... $50.00

F ■ ■ ■ ——

Mano žodis dėl bylinėjimosi su 
p. Jančium .

įvyko 
gyve- 
manc

Pastaraisiais laikais 
mažas incidentas mano 
nime, kuris apeina tik 
ir vieną žmogų, lodei visuome
nė neturėtų interesuotis. Vie
nok žmonės kalba plačiai, plet- 
kininkų “popieros” rašo straip
snius, ir mano draugai meldžia, 
kad aš painformuočiau juos, 
kame čia dalykas. Turint ne
paprastai didelį skaitlių drau
gų ir šalininkų, žinių galiu su
teikti tik plačiausiai skaitomu 
lietuvių laikraščiu — Naujie
nomis.

Aš turėjau reikalo teisme su 
mažai kam žinomu žmogum, 
kuris yra pakrikštytas Mykolu 
arba Miku Jančium. šitas žmo
gus sakėsi man buvęs vienu 
laiku krautuvninku, paskui 
dirbęs dailydės darbą per 12 
metų Pullmano dirbtuvėse, bu
vęs pirmos klesos “janitorium* 
ir pastaraisiais laikais dirbęs 
prie* vienos 
zietos”. T 
rojo 
y ra 
vau

bolševikiškos “ga- 
sa, teisme, pasta- 

užsiėmimo užsigynė, 'lai 
žmogus, kurį aš matyda
vai gan t duona su sviesiu 
dieną, kol jis buvo aptie- 

kurią mudu abu buvova
’ c

aš laikiau vakarinį

St. 1919 metais, Mikas 
tuo laiku buvo 

minėto namo.
Jančius 
nilorium” 
ateidavo‘pas mane gydytis, 
skui pradėjoateidinėti, 
išplovus mano ofiso grindis 
nuvalius langus. Išpradžių 
nesupratau jo pasigerinimo 
kslo. Vėliau jis ir mano bro
lis Kazys, kuris ofise gyveno 
ir lankė premedikalę kolegiją, 
pradėjo mane kalbinti, kac 
steigtume aptieką susidėję po 
lygią dali. Mano brolis buvo 
studentas ir kapitalo neturėjo, 
todėl jis siūlėsi tik dirbti už 
mažą algą, o Mikas Jančius 
siūlėsi su pinigais. Jiedu malė, 
kad iš mano ofiso kas vaka
ras išeina po 20 ir daugiau

pa
kuti

ligonių su receptais, 
bėjo, kad mano vieno 
tai nėšių gana pelno.

Po ilgų prikalbinėjimų iv

reeep

man rodėsi, i<a<i neimtų muga, 
viena, mano brolis gautų šio- 

ir man nerei- 
:iug *mokslc; 
turėtų lengvą

kėlų remti jo 
antra, Jaučius 
užsiėmimą ir 
plaukų, už ką jis man, maniau, 
visuomet bus dėkingas. 1 tiriu 
prisipažinti, kad aš jį buvau 
pamėgęs, nes nors išviršaus

nok nudavė, labai jautrų, šir
dingą ir sąžiningą žmogų. Jis 
man visuomet išrodė išmintin
gas ir protingas žmogus.

Kada galutinai susitarėm ap
tieką steigti, norėjau kok 
nors dokumentą padaryti, bei 
jis atsisakė, nes esą jokis do
kumentas negelbės, jei nebusi
me teisingi. Net kuomet apžiū
rėjome reikalingus daiktus ir 
jis savo dali pinigų davė mo-

ką doku menių. Jam nereika
laujant, aš visgi jaučiau, kad 
reikia* išduoti jam kokią nors

Sakant, 
Vadinasi, 
Reiškia,
Dalykas 
Visai
Nepaprastas
Pirmutinis N
Maskaradas
Kur?
Kada?'

NAUJIENOS, ChicagO, UI.
tolia.! kartais' neišvengiami. FNits savo ofiso. visada kėliau 
Bet peš pora su viršum mene- prie aptickos, kad ją. parėmus, 

kad jos .gyvybę išlaikius, nes 
tikėjau, kad .Jaučius kuomet 
nors grįžš apsiskaitliuoti.

'Taip, jis grįž<... bet su parei
škimu, kad “biznyj 
nori 
kaip

siy jam įkyrėjo remti įstaigą ir. 
da įvyko nesutikimai su dar-' 
bildukais, todėl jis,»nieko man 
nepranešęs, paėmęs savo skry
nią, 'kurioj buvo visos musų 
apliekos apmokėtos bilos ir at
skaitų knyga, kažkur prasišali
no.

Kada įsteigėme aplinką, bu
vo abiejų suprasta, kad Jau
čius piurės švarumo, laikys 
vietą šiltą, pardavinės tik tą, 
apie ką supratimą turi ir kon
troliuos darbininkus, kad dir
btų. Vaistininko patarimus 
ūmerpe apie. tafr ką ir kur p i r-

Aš turėjau ,pasirašyti kon- Mai 
us, pampinti valdiškus k°

i Iglau 
būti ir geistų, kad 
nors apmokėčiau jo

ne- 
aš 

da-

Aš bini pareiškiau, > kad aš 
aptickos irgi visai nenoriu, 
geisčiau ją pavesti jam, kad ir 
savo dalį dovanodamas; siū
liau, kad suliktų parduoti kam 
ners abiejų musų dalis. Many
damas, kad visų pinigų gali ne 
gauti tiš pardavimo, jis nesuti-

aptieką tuo 
gyvos galy- 

i padanges

randa ............
t 4

šviesa ............
šiluma ...........
skąfbiniai ... . 
telefonai elc. .

Viso ....

$8
,$4

50c.
$1.00

čia neįskaitoma visokie mo
kesčiai valdžiai, kaip lai karo 
taksų markės, kurias turėjome 
lipdyti ant veik visų parduo
damų daiktų, įvairus metiniai j 
mokesčiai miesto ir federaliaij 
valdžiai. Tuomet vienai dienai I 
išlaidų pasidaro apie $12. O 
musų dienos apyvarta siekda
vo nuo 11 iki 17 dolerių. Pel
no iš tos sumos likdavo tarp 
$5 $0. Taigi kasdiena reikė
davo iš kišenės pridėti po 5, 6 
ir 7 dol. Aš užimtas profesija 
lengvai galėjau padengti pusę' 
šitų nuostolių, gi Jančiui buvo' 
sunku. Abu supratova, kad 
įstaiga turi įsigyventi, kol ji! 
neš pelno; kad pradžioj nuos-

trakius 
leidimus, išduoti valdžiai ra
portus ir lt., kur anglų kalba, 
raštas ir kreditas reikalinga. 
Už savo patarnavimus aš pri
valiau gauti pusę pelno, kurio 
visai nebuvo.

Jaučiui pabėgus, aš vienas 
turėjau nešti nuostolius per 
kelis metus, nes parduoti ne
galėjau, kadangi tai ne mano 
vieno -reikalas. Jis butų galėjęs 
skųsti mane, už, jo dalies par- 
davima. Nesi te i raudamas,
kas tokiame atsitikime galima 
daryli, pavedžiau aptieką bro
liui tvarkyti, pats būdamas al
su komingas už ją, nė cento 
neuždirbdamas iš jos, o nuo
stolių ir bereikalingo 
buvo gana. Prasidėjo 
užpuolimai 
mai, brolis du sykiu 
gyvas liko, nes kulkos •prie pat 
jo į sieną sulindo. Beikejo at- 
sleigli, atitaisyti sušaudytus 
daiktus. Šie puolimai karto
jus, kol tik plėšikai nenušovė 
policislo. Suk vidus visos Chi- 
cagos policiją vienas, plėšikų 
tą pačią naktį tapo sušaudy
tas, kitas paspruko, bet vė
liau suimtas, Taigi, šilas mek- 
sikoniškas karas ėjo ir už 
Jaučiaus turtą. Jei ne jo dalis, 
aš bučiau (žydeliui už dyką ati
davęs aptieką lame laike.

Nusibodo visi tie meksiko- 
niški puolimai ir prasta biznio 
eiga, todėl perkrauštęm aptie
ką į kitą vietą. Kraustymas ir 
naujos vietos įrengimas man 
atsiėjo iki tūkstančio dolerių.

atkar lotini

vargo 
plėšikų 
šaudv- 

vos tik

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie

įtinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicapo, III.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ!

Su laiku mano brolis Kazys 
nusprendė Jaučiaus dalį pirk
ti ir susitari' išmokėjimais 
Jaučius ir pinigų $150’ paertiė 
nuo mano brolio kaipo rpokes- 
nį už tris menesius, tr hutų 
buvę viskas gerai, bet mano 
brolis ėmė reikalauti” rašyto 
dokumento, už kiek ir kokiom 
išlygom Jaučius parduoda sa
vo dali. Jaučius atsisakė dary
ti bile kokį dokumentą, todėl 
Kazys Monl vidas sustojo mo
kėjęs suderėtą sumą, bet Jan- 

,čius jau įr tą $150 jam nęgrąr ’ . K

..................... ■ —I—■

1924 metais jis pradeda man Į 
rašinėti tekius laiškus, už ku- 
riups galėjau" įduoti ji paštui. 
Parašiau jam laišką, kad nu-/ 
stotų rusinėjęs-tokius niekus 
ir butų vyras: atvažiuotų pats 
galutinai: aptarti, ką,darysime 
šu aplinka. Siunčiau ir savo 
brolį pasitarti su juo da sykj, 
neš nesinorėjo tikėli, kad J$n- 

'Čids yra nčštikalbamas žmo
gus. liet jis jau buvo mano 
priešą įkurstytas, prirengtas ir 
veik negalima buvo susikalbė
ti. Neužilgo jis patraukia ma
ne į teismą. Visas išvežtas iš 
aptickos bilus, arba bent di
desnę jų dali, paduoda kaipo 

man sko- 
jam davęs 
ant kurių 

vardo, nė 
Kompanijų

dokumentą, kad jis 
linęs pinigus ir aš 
tokias ‘Tąsytes”, 
daugelio . nė mano 
mano parašo nėra,
išduotas kvitas jis sake manęs, 
esant mano vekseliais. Teisme 
n'trdavė lokį Nemokšą,1 ‘ kuris f L ‘ a. ..fl ’ «

—■I —

>> Ševera’s 
Cough 
Balsam

KOSULYS

Gaunftfaas pas jūsų aptiekorių,

yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimu: nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainos: 25 et, ir CO et.

F. SEVERĄ CO. 
j ęg“pĄR RĄPIDS, UJWA

besiųirahlb fiė*' viėnd angliško 
žodžio - - sakyto ir rašyto. Su
lošė ir gana,,, .vykiai —, 
tamsiausio žmogaus rolę, ku
rį ir kūdikis, rodėsi, galelų ap
gauti. Jiada jo klausė, už ką 
jis- paėmė $150 nuo Kazimiero 
Montvido, jis atsakė nežinąs ir

Nprth. America Ac«<lrdion Mfg. Co.
Vieta 

ir lengvoj 
armonikų 
Jungt. Val
stijose. Mes 
nevarto jame 

importuotų ar
monikų ; visi 
musų 
mentai 
padaryti 
nai, 
goj. 
darbas 
karnas 
kdmis i

inatru- 
yra 

, čio- 
‘‘ fchiea- 

Visas 
atlie- 
ran- 

iš gc- 
Senas armonikas mainom 

"i garan- 
Reikalaukite musų kata-

Ketvirtadienis, Kovo 19, 7£5

NORĖDAMI* 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI. f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BU(k 

\ ANT NAUDOS. | 

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Gliicagoi
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 {

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS. I 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I
< Parduodam Laivakortes. • y

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhom St., Kuom 1111-112 

Tel. Central 4411. Vdl. nuo 9^6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St
’ Tel. Boulevard 1310 ..-

Valandos: nuo 6 iki v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomi^ ,nuo- 9 iki 12 ryto.
^1——III I M JĮ,, Į Į Įįį, į »

k. iurgeliokis'
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po piet ir vakarais iki 8 vai. 

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —7 Ingaliojimai. — Pas

akota pinigų 1 ir 2 morgičiams 

r-'1 ' •*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS~
ADVOKATAS

11 S.. La Šalie St., Room |2001 
Tel. JRahdėlph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 ▼. v. apart Panedelio ir 
Pčtnyčios.

riausio materiolo.
| liaujas. . Musų naujos armonikos 
luotos 5 metams. T " 
logo šiandien. t
North America Accordion Mfg. Co.

926 So. Halsted St... Chicngo. III.
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PerlamutraS
Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčia $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Konteslo vajui. Nieki} nc- 
pralaimėsitc, viską lairnesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Rėgistruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite. v ,

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYK1T SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą-progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų. •

Rėgistruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

327 E. Street,

kO

r i Paštu 'Telegramų Paštu Telegramų
50 litų ..............  $5.75 ...... ................ $6.25 6Q0 litų .............

700 litų .............
........ $62.00 .... .................. $62.50

100 litų ............. i0.75 ...... ........... 11.2B ......... 72*25 .... ..........  72.75
200 litų ............... 21.00 ...... ................ 21.50 800 litų*............ ......... 82.50 .... ................... 83.00
800 litų ...... ........ 31.25 ...... ................ 81.75 900 litų ............. ......... 9?.75 .... ............<... 93.25
400 litų ............... 41.50 ...... ................ 42.00 1000 litų .............. ....... 103.00 .... ..........A.....  103.50 ’
500 litų ............... 51.75 ...................... 52.25 5000 litų .............. ........ 514.00.... .................. 514.50• _________/

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
k Visuos* reikaluose adresuokite:

So. Boston, Mass 1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

J. P. WAITfiHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 5J6 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

‘ ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St.. Room 1310 
Telephone Dearborn 3946

, Vakarais: 2151 Wcst 2« Street 
; Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Tel. Dearborn 9057

A. A, SUKIS
ADVOKATAS

—Ofisas vidurmiestyj:
Romn 17B6 

CHJCAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL 

Cor. WHHbington A- Clark

Namų Tol.: Hyda Va ik 8356
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Kaip buvo
(Tąsa nuo 2-ro pust.)
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s MargueHe Phannacy

Vienatinė Lietuviška. Aptieka $ 
šioje Apiclinkėje

J F.1 A. r akas;
0 Registruotas Aptiekorius
$ ir Savininkas
ijš 2346 West 69th Street *
V arti Wcftern Avė. , *
U Phone Repub/ic 5877 - 5831 
$ CHICAGO. 1LL. $
U . . ■ C ’’

Mis. MIGIINIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

jį kurstė. Kurstė, ar tiksiuhi visus arba nei ir visus į hiz- 
naudotis iš jo teismui einant, 
ar liksiu keršyti man. šitokiu 
savo užsispyrimu Jančius pa
darė didelės skriaudos sau ir 
man. Laikinai jis gali džiau
gtis pakenkęs man, kol jo pik
tumas nenueis; bet paskui jis 
neturės geros širdies link tų, 
kas jį kurstė “firovotis 
manim, kas privedė prie, to, 
kad ir jo ir mano sunkiai už
dirbti pinigai nuėjo niekais, 
kuomet buvo galimybes — ir 
aš ją pakartotinai siūliau neto-

priežasties aptiek orius Eby jį dėl 
bardavo, už ką ir iš darbo ta be teismo, be ardymo 
po pavarytas. .

Nežiūrint į lai, kaip teismas 
nusprendė, liet aš 
kilų žmonių tikrai žinome, kad 
Mikas Jančius 
“partneris” aptiekus biznyje ir 
kad jis nėra skolinęs man nė 
sudilusio skatiko. Savo sąžinėj 
žino tai ir Jaučius.

Kada Jancjus pabėgo, kitas 
būdamas mano vieloj mažu 
butų pa vedęs visą reikalą I eis
mui, ir iš jo dalies vargiai kas 
butų 
gojau •per 5 met us.

Nuo pat jo pasitraukimo, 
kaip tik susidūriau, su juo, siū
liau, kad parduotame aptjeką 
ir . pasidalintume pinigais pro- 
porcionaliai įdėtam kapitalui.

ir daugelis

buvo mano

alačmento” uždėjimo, tai 
• biznio 

už ją galima buvo gauti 
OOO ar $6,000. Aš vienas be 
jo sutikimo negailėjau parduo
ti, nes butų skundęs už tai.

Taigi aš elgiaus su Jančium 
net perdaug draugingai ir 
teisingai. Nei kada jis mane 
apskundė ir p. Jamontas ban
dė sutaikyti mudu, aš važinė
jau pas jį ir siūliau propozi
ciją, kaip jis gali atsiimti į 
biznį įdėtus pinigus.

Aš pilnai tikiu, kad kas nors

nj įdėtus pinigus atsiimti. Man 
Jaučius padarė neatlyginamos 
skriaudos ir savo užsispyrimu 
pražudė netoli visus pinigus, 
ką buvo įdėjęs aptiekus stei
gimui.

Ar protinga ir dr gražif ši
taip daryti? Aš nemanau, 
kad be kurstymų jis butų ši
taip pasielgęs. Argi smagu ir 
saldu pražudyti savo kelis 
tūkstančius, kad tik I)r. Mont 
vidui atkeršijus?

—Dr. A. Montvidas.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewic> 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

..

neklausęs, tik paėmęs ir vis
kas. Jis turėjo dvi “rasytes”, 
kurios rodė, kad randa 
krautuvę aptieKai yra, 
mokėta už du pirmuosius 
nesiūs, nes jis pats randą
nešė užmokėti, bet ir jis 
tvirtino, kad lai mano pasko
los žymė.

Darbininkai, kurie pas mu
du su JanČium dirbo, liudijo, 
kad mudu buvome “partne
riai”, nes vieną jis buvo atlei
dęs iš darbo, kaipo darbinin
kas liudijo,
liudijo, kad abu randavojome 
krautuvę ir Jančius net dvi 
randi užmokėjo. Viso namo 
gyventojai, kur aptieka buvo, 
ir kaimynai žinojo, kad mudu 
buvome “partneriai”, ir 
jų atėjo liudyti. Bučiau 
jęs sukviesti 50 žmonių 
daugiau, kurie žinojo i 
laktą, bet maniau, kad užteks 
ir nenorėjau kitiems gaišinti 
laiko.

Pačios sumos, dėl kurių jis 
skundė, kiekvienam, protin
gam žmogui durie duria į akis, 
kad tai nebuvo paskola, o Ifen 
dras susidėjimas 
$35.00, vėl $35.00 
$100, $200 ir tl. i 
sumos duotos trumpu • laiku ir jam aplieką, kad 
vis už 2, 3, 5 dienų. Jei kas 
skolintų, lai jau visą sumą sy
kiu.

Pats

Vėliau siūliau, kad jis savo 
dalį parduotų kam nors, net 
pirkėją rekomendavau savo 
brolį, kuris apsiėmė atmokėti 

į y Jaučiaus dalį mėnesinėmis su-
ar *

minėta |

momis. Ir jiedu jau buvo susi
mano brolis pradėjoi tarę ir 

’ mokėti.
atsisakė

$16.00. 
ir ' visos los j

padaryti dolkumentą, 
už ką pinigus ima.

Važiavau pats- su p. Jamon- 
tu į Koselandą pamatyti Jau
čių ir pašildyti jam, kad jis 
vienas imtų aptieką ir vestų 
ją, pasisamdęs aptiek orių. Ža
dėjau pagellu'li, kur susidurs 
su valdžios reikalais. Siūliau

jei ne- 
ir par

Jaučius 
ir gyvenęs aptiekoj 
algos negavęs. Kokiųjekios 

paibelių jis, ten dirbo ir gyve- 
iy>? Ir net pustrečio mėnesio. 
Todėl, kad kas vakaras dalino
mės įplaukomis ir tikėjomės, 
kad biznis pagerės.

Aš nekaltas, jei biznis nė
jo geryn. Jančius buvo dau
giau kaltas, nes žmogus Dievo 
no kokiu gražuoliu sutvertas 
ir da vienmąrškinis ir su se
nom plačiom šleikom stovėda- išlaksuojant aptieką da gauta1 
vo priešakyj, kas nelabai pa- $1,700 kada ji buvo pilnoj: 
traukdavo pirkėjus. Del šitos betvarkėj ir biznis suardytas.

nori ją vesti 
duotų. įSakinu: 
žmogų, kuris 

prisipažino j kiek ten turto 
ir kiek mano pinigų

pardavęs, jei duosi man ką, aš 
busiu dėkingas, jei ne, bus ir 
taip gerai.” Aš nenorėjau kad 
žmogaus uždirbti pinigai žūtų, 
nenorėjau, kad jis jauslų, jog 
aš nesukalbamas. Jis atsisakė 
nuo visų mano pasiūlymų ir 
ėjo į ‘teismą. Pasidarė žmogus 
išlaidų, privedė aptieka prie 
bankroto: žuvo netoli visi 
jo ir mano įdėti pinigai. Jeigu

ps imtų
“Pasamdyik 

apskaitliuos; 
yra, suprasi, 
yra įdėta, ir

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
SVEIKAS.KŪDIKIS

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko 

Dr. Caldwell’s ' 
Syrup Pepsin '

Auginant kūdikius nereikia daug 
patiri mo, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos turi būt tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir (labuoju, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystės dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus į 24 
valandas, o vaikystės dienose — vieną 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos 
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šaukš
tuko Dr. CalrdweH’s Syrup Pepsin ir po kelių valandų tie apsireiškimai prasi
šalins. *
Tai yra vidurių Jldosuotojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant j kūdikio amžių, nuo 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo, nuo 
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų. >
Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir
gimų, mažiau išlikimų nuo darbo ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin veikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pir 
les, pauderius ir kendes. šitokia gy
duole, kurios parduodama suvirš 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
rantuojame arba pinigus sugrąžinam.

KUPONAS VIENOS’ BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yraj daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticėllo, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

>_ Bartkus, Prea.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

------------------------------------- , ---------------------- ------------------------------ 1..............r

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzfe 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO. ILU

Naujos Knygos
Didžiausias naujausiy knygą ir gaidy pasirinkimas tik ky atgabenty iš Lietuvos 

Atsimink, lietuvi, kad lietuviška knyga - tai tavo geriausias draugas
A. Jakšto-—Musų Naujoji Litera

tūra. 1 tom. Kaune, 1923. 400 
pus).... ........................   $2.00

A. Jakšto—Musą Naujoji Litera
tūra. 11 tomas. Kaime, 1924 m.
768 .( XXXV pusi.................  $2.10

St. Kairiukšči<>-r Trumpas peda
gogikos vadovėlis, Tilžėje, 1923 
64 pusi. ’.....‘.... '............... .......

Prof. A. Kau į mano—Ekonominio 
ūkio istorija. Vertė Kelmutis. 
J'ilžėje, 1923. 83 pusi. .........

Prof. A. Lazurskio—Asmenybės 
tyrinėjimo programa. Kaime, 
1920. 16 pusi............................

Dr. R. van der Muelen Rz.—Gam
tos prilyginimai lietuv. dainose 
ir raudose. Vilniuje, 1919 m. 
106 pusi....................... ...... ......

Elisee Rečius—Žemė pasaulio er
dvėje. Vilniuje, 1921. 54 pusi.

“A. Rimkos—Lietuvos ūkis. Sta
tistikos tyrinėjimai. II leidimas. 
Tilžėje, ,1922. 136 pusi...........

20

.40

IX. SVEIKATA
*l)-ro S. Abratnovo—Pradiniu hi

gienos kursas. Iliu.str. Redaga
vo D-ras J. Žemgulys. Tilžėje, 
1923. 14S pusi.....r..................

D-ro V. Vileišio—Kaip užsilaikyti 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą. Vilniuje, I9O(> m. pusi. UI.

D-ro A. Vileišio—Kas daryti, kad 
sveiki būtume ir ilgai gyventu-, 
ine. Vilniuje, 1905. 42 pusi..

D. Edwar4s’o—Kūno Kultūra.
Tikri ir naudingi sveikatai kū
no mankštini mai visiems. Kau
nas, 1921 m. 39 pusi.......... ..........

K. Dineikos—Moters kūno kultū
ra. Šiauliai, 1924 m. 149 pusi. SI.10

Dr. J. Karužos—Lekcijos apie si
fili. Kaunas, 1923 m.......... ......  $1.00

.20

Vilniuje, 1921. 119 pusi............
Trumpas paidagogikos vadovėlis 

Didaktikos pradžia. Tilžęje 
1921. 48 pusi............................... 20

Doc. p. e. .1. Tumo—Broliai Ju
zumai—Juzumavičiai ir Kazi
mieras Skrodzkis. Literatūros 
paskaitos. Kaunas, 1924 
68 pusi............ .i................

Doc. p. e. J. Tumo—Antanas 
ranauskas, 1835—1902. 
veikslais. Kaunas, 1924

1 pusi. .............  ...................
Doc. J. Tumo—Lietuvių 

rusų raidėmis ir Broliai 
—Juškevičiui. Kaunas, 1924 m 
121 pusi.

Doč. p. e. J
teraturos paskaitos, 
masis laikas. 
JJČ

Su 
m.

m
50

Ba-
pa- 
121 
.........00

literai. 
J uškos

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

^DR, HERZMAN-®
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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 Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: CanalJ 8110/NaktjTelefonai: -j Drexel 0950
* Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedaliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.■ ■■■■■ . ——............. „»

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, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagclbą.

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

strkcijų ir įsakymų rinkinys. 
Kalimas, 1922 m. 1031 pusi.

‘ apt. ................................................................ $3.00
Nors kūnas Miršta'—Bet dūšia 

gyvena. Vilniuje, 1924. 49 pusi.
Kun. P. Paltąrko—Visuomeninis 

kunigo veikimas. Tilžėje, 1921.
96 pusi.............................................. 40

Prof. K. Paltaroko-—Socialis klau
simas. Berlyne, 1921.^306 pus. $1.00

Silvio Pcllico—Apie žmohių pa
reigas. Kaip žmogus privalo 
gyventi. Vilniuje, 1906. 87 pusi. .15

Prabočių Anuko—Mažosios Lietu 
voh buvusieji rašytojai ir žy 
mesnieji Rietuvių kalbos myle 
tojai. Tilžėje, 1920. 127 pusi. ..

A. Rimkos—Lietuvos ūkis. Sta
tistiniai tyrinėjimai. 11 leid 
Tilžėje, 1922. 136 pusi.............. 60

A. Rimkos—Skaitymo vadovėlis.
Kaune, 1921. 36 pusi....................20

Albino Rimkos*—Del žemės klau
simo Lietuvoje. 55 pusi............20

P. Kusecko—Į laisvę. Iš musų at
gijimo istorijos. Kaune, 1919 
32 pusi........................ 20

Prof. Dr. F. Savicko—Gyvenimo 
prasmė. Kaune, 1923. 152
pusi.................................................

K. J. Skruodžio—Politikos Eko
nomija. Vilnius, 1923. 41 pusi.

K. J. • Skruodžio—Tarptautinė 
teise. Vilniuje, 1921. 119 pusi.

Statistinės žinios apie Lietuvą li
gi kajui 1914 m. Kaune, 1920 
200 pusi........ ....................  $1-00

V. Stepuko—-Ekonominio Rusijos 
gyvenimo bruožai. Kauno, 1921 
62 pusi.......................   «25

I. ščensndevičiaus—Padorumas ir 
mandagumas. Kaune. 40 pusi.

J. Talnionto—Darbo žmonės gar
sus išvadoj ai. Kaune, 1921. 52 
pusi....... ..........

Tauta ir žodis.
rinkinys apie 
vardų studiją, dainos 
kitokių mokslo šakų. 
1924 m.
I knyga, 445 pusi........
II knyga, 500 pusi. ...

.20

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 17 metai 
Ofisns

4729 So. Ashland Avė, 2 labos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
i OFISO VALANDOS:

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

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

..... - ............. j

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiaų
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedelįomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

I -

XI. ĮVAIRIOS KNYGOS
Vct. K. Aleksos—Trumpa nami

nių gyvulių fiizologija. Su 157 
priešiniais. Kaunas, 1924 m.
217 pusi........................................$2.00

A. Apolovo—šviesos kova su tam
sa. Tilžėje, 1920 8 pusi............. 06

K. Banaičio—Lietuvių muzikos ir 
dainų reikalu. Vilniuje, 1919. 
34 pusi........................ ...............

Prof. M. Tugan-Baraiiovskio— 
Socializmas visuomenės idealas. 
Kaune, 1922. 144 pusi..... ......

J. Basanavičiaus—Iš Palangos is
torijos. Vilniuje, 1922. 52 pusi.

D-ro J. Basanavičiaus—Apie Tra
kų Prygų Tautybę ir jų atsi- 

Etnologijos 
tyrinėjimas. Vilniuje, 1921 m. 
168' pusi.................................  $1.20

D-ro J. Basanavičiaus—LeVas lie
tuvių pasakose ir dainose. Folk
loro studijai su daugybe pavei-

1 kslų...............   $1.60
l D-ro Basanavičiaus <— Lietuvių

Tauta............... ,...,.......'............... $1.60
M. Biržiškos—Lietuvių sukilimas 

1794 m. 32 pusi.......... ..............  .12
P. B-is—žemės Ūkio Koperacija. 

Koperacijos darbuotojams va
dovėlis. Kaune, 1924 m. 222 p.

Delko kilo didysis karas. Vilniu
je, 1915 m. 29- pusi..................

Tomas Aiva Edisonas. Labai įdo-^ 
mus jo gyvenimo aprašymas. 
Kaunas, 1924 m. 102 pusi..

Dr. J. Etingbrio ir M. Liutermo- 
zos—Lietuvos Pramonė. Labai 
įdomus aprašymas Lietuvos 
fabrikų ir dirbtuvių su pavei
kslais. Kaunas, 1923 m. 161 p $2.40

J. Geručio—Planetos ir žvaigž
dės. Trumpas astronomijos va
dovėlis. Kaune, 1920. 88 pusi. ...

J. Gobio—Karo psichologijos bruo 
žai. Šiauliuose, 1923. 48 pusi.  .50

Gyvenimo džiaugsmai. Tilžėje, 
1902. 69 pusi. . ........................

Hergeto-MPedagoginės srovės... I 
dalis.................   $1.00

Hergeto—Pedagoginės sravės II 
dalis..... .............. ............ .i........ $1.00

Kat. Janžulės—Darbo pradas Eu
ropos mokyklose. Vilniuje, 1919 

32 pusi...........................................
Prof. Jodelčs—Geologiniai tyri

nėjimai technikos žvilgsniu su 
Lietuvos geologijos < 
ir šulinių gręžiniais. 
1922 m. pusi........ .....

Dr. Jono Yčo—Simono
XVI amžiaus kronisto
Kaune, 1922 m. 66 pusi..............
P. Klimo—Lietuva, jos gyven
tojai ir sienos su žemlapiu. Vil
nius, 1917 m. 62 pusi.................

P. Klimo—Musų Kovos dėl Vil
niaus 1323-23—1922-23. Nuo 
Vilniaus įkūrimo ligi Laikino
sios Vyriausybės sudarymo 
1918 m. Su piešiniais. 1923 m. 
102 p...... ,....... ........ ...................

D. Koropčevskio—Urvinis žmo
gus. Vilniuje, 1905 m. 35 pusi.

V. Krakovskio—Naujoji Zelandi
ja.- Vilniuje, 1905. 54 pusi......

V. Lunkevičiaus—žemė, Tilžėje, 
1921. 48 pusi.............................

V’. Lunkevičiaus—Kaip gyventa 
musų senelių prosenelių. Leip
cige, 1921, 144 pusi..................

Mažvydas—Genesnieji lietuvių
kalbos paminklai iki 1570 m. 
Spaudai parūpino Prof. J. Ge
rulis, Leipcige, 1922 m., 592
pusi.................    80

A. Merkio—Lietuvos įstatymai. 
Sistematizuotų įstatymų, in-.

60 Į kėlimą Lietuvon.
Tumo—Lietuviu li- 

Draudžia- 
Apžvalgos” gru- 

Jvnas Maironis—Mačiulis, 
paveikslais. Kaunas, 1924 

272 pusi.............................  $130
k) Paišybos mokslui

♦ Esmaičin—Veidrodėlis. Piešinių
rinkinėlis paiŠybo s pradžiai. 
Vilniuje, 1921. 58 pusi. ...........

O. Seinigo—Mąstotoji paišyba.
Tipų ■ paišybos pagrindai. Leip
cige, 1921. 36 pusi, ir 57 tabelės

VII. ŽODYNAI
.40

K. Būgos—Lietuvių kalbos žody
nai 1 sąsiuvinys. Kaunas 1924. 
metais ........    $2.40

A. Lalio—Lenkų ir lietuvių kal
bos žodynas. Vilniuje, 1922.
331 pusi........ ............................  $1.20

J. Norkas—Svetimų ir nesupran
tamų žodžių žodynėlis. Kaunas, 
1923 m. 95 pusi...........................40

A. Vėgėlės ir J. Strazdo—Kišeni
nis rusiškai-lieti'viškas žodynė
lis. Ketvirtas leidimas. Kaune, 
1921. 252 pusi................ 50

VIII. ALBUMAI IR PAVEIKSLAI
Feurbachas. Atsiminimai ir dvy

lika jo svarbesniųjų paveikslų 
reprodukcijų.................. $1.40

Rafaelis. Dešimtis jo svarbesnių
jų paveikslų reprodukcijų ir 
trumpa gyvenimo ir kūrybos 
apžvalga ....  .................. $1.40

Palanga—Vaizdų Albumas. Kau
ne, 1923 m. 62 pusi.............. $1.00

♦Vilniaus albumas—“Vilnius 1623
—1923”. Istorijos apžvalgą pa
rašė K. Binkis ir 'Parulis. Re
produkcijos iš Bulhako, Fleu- 
ryo, Smuglevičiaus litografijų 
ir senų piešinių. 6 atskiri kor- 
tonai varsotų paveikslų ir du 
žemlapiu. Berlyne, *1923. 188 
pusi. Savo kaina ...................... $4.00

Ant politikos laktų. A. Varno ka
rikatūros .............   $2.00

♦Lietuviškų raštų rankų darbams 
rinkinėlis. Surinko O. Kairiukš- 
tienė. Berlynas, 1923. 32 pus.  .30

I*. Rusecko—“Lietuva”. 3 serijos 
po 12 atviručių įvairių Lietu
vos vaizdų. Kaina albumėliui po .30

‘V. Jomanto—Lietuvos Did. Ku
nigaikščio ..Algirdo paveikslas 
65x80 cm.... ’.......... z........

♦V. Jomanto—Lietuvos Did. Ku
nigaikščio Gedimino paveikslas. 
65x80 cm.,.... .......... ...................

*V. Jomanto—Lietuvos Did. Ku
nigaikščio Kęstučiu paveikslas. 
65x80 cm..... .’........................ ....

*V. Jomanto—Lietuvos Vytis.
100x120 cm........ ...........................

daviniais
Kaune,

Grunau 
reikalu.

30

.70

30

12

.20

50

.20

Mokslo dalykų
Lietuvą. Apie 

ir daug 
Kaune,

..........  $3.00
.......... $4.00 
mokslas 
Tilžėje,vaikams teikiamas

1920. 59 pusi..........
Vaižganto—Tiesiant kelią Lietu

vos nepriklausomybei 1916-17 
m. Vilniuje, 1919. 40 pusi......

Vaižganto—Aplink Baltiją. Kas 
jau yra pajūryje ir kas dar no
rėtų ten būti. Vilniuje, 1919.
96 pusi...............L............................ 30

Viduno—Musų uždavinys. Tilžėje,
1921. 188 pusi. ...... t.... ....... . .70

Viduno—Mirtis ir kas toliau. Til
žėje, 1920. 48 pusi. ...si............ 15

Viduno—Slaptinga žmogaus didy
bė. Tilžėje, 1907. 64 pusi. ... .. 25

Viduno—Tautos gyvata. Filosofiš- 
kai-sociologiški aiškinimai. Til
žėje, 1920. 152 pusi...................80

Viduno—Visatos sąranga. Tilžė
je. 1907. 32 pusi......................

P. Viestauto—Dievui ir Lietuvai.
Keletas bruožų iš krikščionybės 
praeities Lietuvoje. Vilnius, 
1022 m. 30 pusi. ......................

P. Viestauto—Trijų kryžių kaL 
nąs Vilniuje. Vilniuje, 1923..

Br. Zarankos—Mano atsiminimai
>š Lietuvos karu: su bolševi- •

• kais, 
kais. Labai įdomus pasakoji
mai, 
pusi.

bermontininkais ir len-

Kaunas, T924 m. 174
..................................... 70

XII
ŽEMLAPIAI IR ŽURNALAI

Matulionies—Lietuvos žemlapis.
Didelis. Varsuotas ......................... 90
Nevarsuotas ....................................60
Lietuvos žemlapis. Mažas ...........50

Logos—Gamtos mokslas. 1 ir 2 
knyga .....   $2.00

Musų i Senove. Neperiodinis žur
nalas, Lietuvos istorijos med
žiagai rinkti. Red. Kun. J. Tu
mo-Vaižganto.
I tomas, 176 pusi.
II tomas, 159 pusi
III tomas ........ '.....
IV — V tomas ...................

Švietimo Darbas. Apie Lietuvos 
ir kitų kraštų mokyklas, mok
slo įstatymai ir kitokios žinios
I knyga, 1924 m. 96 pusi. .*.....
II knyga, 1924 m. 96 pusi........
III knyga, 1924 m. 96 pusi. ..
IV knyga, 1924 m. 96 pusi. ...
V knyga, 1924 m. 96 pusi........

Pasirinkę tinkamą sau knygą, greičiausia siąsk knygą užsakymus ir 
Money Orderius “Naujieną” vardu 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

HUžsakymas bus išpildytas tą pat' dieną!!

HAUJOIEINIOS
1739 So, Raisteli SI Chicago, III.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084
DR. I. TREIGER

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

V — ...

LIETUVIAI DAKTARAI

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 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną. 
.....

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
oietu ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
V

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakarę.

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
1579 Milwaukce Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983

Namu telefonas Spauldinpr 8633

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

' DR. M. t. STRTKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

DR. M. J. SHERMAN ”
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279Kr,..,..................... , ,,, ......./

......... . ................. . ............
Tel. Boulevard 0537

• DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų. 
. —

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs ant 

. 2 lubų

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Rrospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus- Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki 18.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik< 7:;10
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
k ■
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’rderiu kartu su uisakymu

Klerikalų spauda tiktai 
tuomet pranešė savo skaity

mo ja ins apie Lietuvos žmo- 
’• nių protestus prieš Vatika
no -konkordatą su lenkais, 
kai Jciu nebebuvo galima il- 
giaus tylėti.*«. Nes iš “Nau
jienų” ir kitų pažangių laik
raščių musų visuomenė jau 
buvo apie tai patyrusi, ir vi
si piktinosi nelemtu popie
žiaus diplomatų žinksniu.

Suspaudę širdį, klerikalai 
dabar dejuoja, kad “šventa
sis tėvas” taip žiauriai už
vylė Lietuvos katalikus. 
Mes, girdi, nesitikėjome, kad 
musų bažnyčios vyriausybė 
paremtų plėšikiškąjį lenkų 
imperializmą. Bet butų įdo
mu žinoti, kada Romos pa
pa ir jo tarnai elgėsi ki
taip?

na ne su tais, kurių pusėje 
yra tiesa, bet su tais, kurie 
turi galią savo rankose. Ko- 
gi tad stebėtis, * kad dabar 
Lietuvos ir Lenkijos ginče 
dėl Vilniaus Vatikanas parė
mė lenkus? . .« >

Niekas negalėjo tikėtis, 
kad jisai pasielgtų kitaip. Ir 
jeigu musų klerikalai gaivi
no žmonyse- viltį, kad Ro
mos papa užtars Lietuvą, 
tai jie apgaudinėjo juos. 
Šiandie tą apgavystę visi 
mato, ir jau bent dabar kle
rikalai turėtų paliauti ved
žioję žmones už nosies.

Vienas špitolės organas 
ve ką dabar rašo f

MGerai; kad dabar Lie
tuvos valdžia katalikų 
rankose. Jei. laisvama
niai butų Lietuvos val
džios priešakyje, tai Va
tikanas ir visi kiti galėtų 
aiškinti, buk Lietuva su- 

" judo prieš Vatikaną dėl
to, kad ją valdo laisvama
niai ir kad laisvamaniai 
tą daro katalikybės neap
kęsdami. Dabar. tokio 

■ aiškinimo negalės būti.”

Negalės? O kodėl? *1 Pro
testo mitingus prieš Vati
kaną rengia juk ne valdžia; 
Eltos žinioję buvo net pasa
kyta, kad policija stengiasi 
išvaikyti demonstrantų mi
nias. Prie šitokių aplinky
bių kaip tik ir yra proga Va
tikanui ir lenkų imperialis
tams sakyti, kad triukšmas 
Lietuvoje yra keliamas “be
dievių”, o ne “katalikiškos 
valdžios”.

Jie gali net sakyt, kad 
Lietuvos “katalikiškoji val
džia” ir protesto notą pa
siuntė Vatikanui ne iš liuo- 
so noro, o tiktai iš baimės 
prieš “bedieviškus triukš
madarius” !

ORGANIZUOTAS CHULI
GANIZMAS

į ' ’
“Naujienose” jau buvo rašy

ta apie riaušes, kurias komunis
tai padarė praeita nedėldienį 
Chicagoje, Garrick teatre, kur 
socialistų, parengtose prakalbo
se kalbėjo Rusijos socialdemo
kratų partijos atstovas, R. Ab- 
ramovič. “Milwaukee Leadęr” 
dabar praneša, kad komunistai 
mėgino sukelti triukšmų ir Mil- 
vvaukee’je, Pasadena Hali sve
tainėje, per to paties socialisto 
prakalbas.

Drg. Abramovič buvo pakvie
stas j Milwaukee laikyt prakal
bą vokiečių kalba, kovo 16 die
ną. Kalbos, tema buvo, žinoma, 
apie Rusiją, žmonių buvo prisi
rinkusi kupina svetainė. Bet vos 
tik kalbėtojas, suspėjo pasakyt 
keletą žodžių, kaip du komuni
stai ėmė šaukti: “Mefuoji!” 
Tuodu rėksniu tuoj aus buvo pa
šalintu iš svetainės. Ant ryto
jaus juodu buvo nuteisti teis
me už netvarkos darymą vie
šam susirįnkime ir gavo užsimo
kėti vienas $1Q, o antras ,$15. 
Teisėjas nubaudė dar ir trečių 
komunistą, kuris mėgino dalin
ti publikai šmeižiančius lape- 

užsimokėjo $15. ■ 
antradienį komunis- 
sukelt triukšmų ant- 
Chicagoje, Douglas

BELGIJA RENGIASI 
PRIE RINKIMŲ

SOCIALISTŲ VEIKIMAS

Atsiminkime laikus prieš 
karą. Kas tuomet turėjo di
džiausios įtakos Rome; j? 
Nu-gi Austrijos kaizerio val
džia. Ta valdžia diktuodavo 
visą Vatikano užsienio poli
tiką.

Bet Austrijos valdžia'bu
vo pavergusi visą eilę ma
žesniųjų tautų — cechų, ru
sinu, lenkų ir t. t. Ai- papa 
kuomet nors protestavo 
prieš tų pavergimų? Niekuo
met. Jisai draugavo su des
potais, o ne su jų auko-
mis

Pagalios, tas faktas, kad 
Lietuvos valdžia yra kleri
kalų rankose, kaip tik ir pa
drąsino Vatikaną remti len
kų Želigovskį. Vatikanas, 
be abejonės, žino, kad kleri
kalinė valdžia rimtai neko
vos prieš jį, nežiūrint, kaip 
jisai . pasielgtų Vilniaus 
klausime: jeigu ji ir “pro
testuos’’, tai tiktai dėl svie
to akių. Todėl jisai ir nuta
rė išduoti Vilnių lenkams.

Kas kita butų, jeigu Lie
tuvos valdžios priešakyje 
stovėtų klęrikalų priešai. 
Tuomet papa žinotų, kad 
Vilniaus pripažinimu len
kams jisai sukels prieš save 
ne tiktai visą Lietuvos liau
dį, bet ir valdžią, ir klerika
lai turės arba tylėti, arba 
patys dėtis prie to judėjimo. 
Kas tuomet galės sulaikyt 
Lietuvą nuo to, kad ji net 
visiškai atsi mestų" nuo Ro
mos?

Baime praganyti Lietu
vos “dusias” butų nedavusi 
Vatikanui pasirašyti po ta 
bjauria sutartim su lenkais.

liūs. Jisai
Praeitų 

tai bandė 
iru kartu 
Park Auditoriume, kur Abra
movičius skaitė referatų. Čia 
jiems irgi nepasisekė, nes vos 
tiktai keletas jų pradėjo svetai
nėje Sukauti, kaip prie jų pri
ėjo tam tyčia paskirtieji tvar
kos prižiūrėjimui žmonės, pa
ėmė už apykaklių ir išdrėbė i 
gatvę. /

Taigi kiekvienoje vietoje, kur 
tiktai pasirodo Rusijos socialde
mokratų kalbėtojas, komunisti
niai chuliganai ateina, iš ank
sto susiorganizavę, kelti lerma 
ir ardyt susirinkimų. Aišku, kad 
tas chuliganų darbas eina pagal 
tam tikrų planų ir įsakymą iš 
komunistų centro. Labai gali
mas daiktas, kad Amerikos ko
munistai gavo paliepimų taip 
elgtis iš pačios Maskvos. Ta 
humbugierių šaika, kuri “prole
tariato” vardu valdo ir išnau
doja Rusiją, bijo, kad Amerikos 
darbininkai nepatirtų tiesos 
apie bolševikiškų “rojų”. Ame
rikos komunistai, kurie maiti
nasi “sandvičiais” iš Maskvos, 
žinoma, pildo savo darbdavių 
paliepimą ir stengiasi sutruk
dyti Abramovičiaus prakalbas.

Maskva ir jos klapčiukai te- 
čiaus labai klysta, jeigu jie ma
no,, kad tuo budu jie paslėps tie
są. Kaip tik priešingai. Juo daž
ninus Amerikos žmonės gauna 
progos susidurti su komunistų 
chuliganizmu, tuo geriaus jie 
pažįsta, kas yra ta partija, ku
ri yra pasigrobus į savo nagus 
valdžią Rusijoje.

Valdžios kriziis Belgijoje at
vedu prie parlamento paleidimo, 
ir nauji visuotini rinkimai įvyks 
už kokio mėnesip laiko. Dabar 
visos partijos rengiasi prie rin
kimų kovosi

Belgijos socialistinė darbinin
kų partija tikisi turėti gerų pa
sisekimų. Partijos 'sekretorius, 
drg. Wauters, atsilankęs, kaipo 
svečias, į Francijos socialistu 
suvažiavimą, pranešė, kad Bel
gijos socialistai yra sudėję vie
nų milioną frankų į savo rinki
mų .fondų. ■' • .

Yra Įdomu, kaip Belgijos so
cialistai nominuoja savo kandi
datus į parlamentų. Jie, būtent, 
atlieka tatai referendumo ke
liu. Kandidatų nominavime kiek
viename rinkimų distrikte daly
vauja visi suorganizuotieji par
tijoje to distrikto unijų nariai, 
kooperacijų nariai ir partijos 
kuopų nariai. Belgijos Darbi
ninkų Partija,, mat, yra suorga
nizuota ' panašiai, kaip Anglijos 
Darbo Partija: ji susideda iš 
darbininkų unijų, kooperacijų 
ir socialistinių grupių. > i

1 )alyvauj ant kandidatų • pa
skyrime visų organizuotųjų dar
bininkų masėms, nominacijos 
parodo, kaip darbininkai žiuri į 
atskirus socialistų v veikėjus — 
kuriems jų jie turi įauginus 
pasitikėjimo, kuriems mažiau. 
Pastebėtina, kad dabartinėse no
minacijose kandidatais tapo pa
statyti visi buvusieji parlamen
to atstovai. Pirmoje vietoje kai
po daugiausia balsų gavęs, sto
vi drg. Em. Vandervelde, Brius- 
solio miesto apskrityje.

Komunistai dažnai plepa, kad 
Belgijos socialistai, ypač Van
dervelde, esu “buržuazijos tar
nai” ir neturi jokio pasitikėji
mo darbininkų klasėje. Bet 
aųkščiaus paduotasai faktas 
do visai ka kita.

Iš VISUR JUOS 
ŠLUOJA.

ro-

ir“Keleivis” rašo, kad jau 
So. Bostone draugijos pradėjo 
šluoti laukan komunistus, šio
mis dienomis Lietuvių Balso 
Draugija, kurią jau buvo apį 
nikęs komunistinis amaras, iš
metė iš savo pirmininko vie
tos maskviečių vadų, Plepį. Ir 
ne tiktai išmetė, bet padare nu
tarimą, kad jisai niekuomet 
per visą savo amžių negalės į- 
eiti į draugijos komitetą.

Balso Draugiją komunistai 
buvo pradėję “gręžti iš vi
daus” jau nuo senai. Varto
dami visokius gudrumus, jie 
laipsniškai taip įsigalėjo drau-

DAR VIENAS SMŪGIS1
BOLŠEVIKAMS

ele-

ŽMOGŽUDYSTE

Visi gėrai žinome taip 
pat, kokios politikos laikėsi 
Vatikanas ir jo klapčiukai 
Rusijoje. Jisai taikėsi su ca
ro valdžia. Katalikų bažny
čiose ne tiktai Rusijos vidu
je, bet ir Lenkijoje ir Lie
tuvoje, kunigai laikydavo 
pamaldas už caro sveikatą.

Kuomet 1905 metais žmo
nės ėmė. kilti prieš caro vai- Bet kuomet klerikalai valdo 
džią, tai Romos papos tar- Lietuvą, lai iisai nieko ne
imi — vyskupai, pralotai ir paiso.
kunigai — skaitė bažnyčio-į________________ _______
se aplinkraščius, kuriuose 
buvo prakeikiami valdžios 
priešai; bažnyčiose buvo sa-j
komi pamokslai, kuriuose LANKELIŠKIAI, Vilkav. ap. 
žmonėms buvo liepiama gau- — Vasario 12 d. tvarte rastas 
(lyti caro valdžios priešus ir užamiBtas .Dymęlių kaiiųo' uki- 
išdavillėti policijai! ‘ jnihM Varnas, Prieš metus 

. - rj is buvo paėmęs žentą. Gydyto-
,r . . .r . jas konstantavo, kad Varnasi už-
l aigi jau nuo senai yia pluštas ne arklių, bet žmogaus, 

patirta, kad Romos bažny- Del kai kurių žymių įtartas žen- 
cios vyriausybe visuomet ei- tas ir areštuotas.

Vokietijoje maskviniai 
mentai per praeitus dvejetą me
tų buvo pradėję jsigalėt kai ku
riose darbininkų unijose. Bet 
dabar, kai ekonominė suirutė 
Vokietijoje' tapo beveik pašalin
ta, tai komunistai netenka įta
kos.

Vasario mėnesyje Berline bu
vo delegatų rinkimai į medžio 
darbininkų sąjungos suvažiavi
mą. šituose 'rinkimuose pilną 
pergalę laimėjo socialdemokra
tu galininkai, gavusieji 2350 
balsų daugumą, kuomet pernai 
metais daugumą turėjo komu
nistai.

Pernai, renkant delegatus į 
medžio darbininkų sąjungos su
važiavimą, už komunistų kan
didatus buvo paduota 6260 bai
sų, o už socialdemokratų kandi- 
cĮatus — 6030 balsų, šiemet gi1 
komunistai tesurinko tiktai 4650 
balsų, o socialdemokratai 7031. 
Visuose skyriuose, kur komu
nistai pinuti buvo komitetuose, 
dabar paėmė viršų socialdemo
kratai.

Didžiosios Britanijos Darbo 
Partijoje vadovaujančių rolę 
vaidina Nepriklausomoji Dar
bo Partija, kuri buvo grynai 
socialistinė organizacija dar 
tuomet, kai Anglijos darbinin
kų unijos eiliavo paskui libe
ralus. Nepriklausomoji Dar
bo Pųrtija ėmė ypatingai stip
rėti nuo to laiko, kai socialis
tai buvo sudarę valdžią su 
MacDonaldu priešakyje.

Per praeitus metus ši orga
nizacija dasivarė iki 1,000 su
virtum kuopų, kuomet metai 
laiko atgal ji turėjo tiktai 717 
kuopų. Pernai ji įsteigė soci
alistinės jaunuomenes skyrių, 
kuris dabar jau turi 4,000 na
rių. Ji ėmė nesenai steigti 
taip pat ir moterų kuopas, ir 
jau iki šių metų pradžios su
sidarė jų 58.

Partijos • organas “Thę New 
LeacĮėr” yra; labiausia prasi
platinęs Anglijoje savaitraštis 
ir turi 60,000 skaitytojų. Ne
priklausomoji Darini Partija 
turi, be to, gerai pastatytų 
Informacijų Biurų, kuris ren
ka medžiagų agitacijai ir pro; 
pagandai ir teikia jų sočialistų 
spaudai, partijos kalkėtojamš 
ir organizatoriams.

Šiuo laiku partija smarkiai 
darbuojasi sodžiuje. Tas dar* 
bas labai gerai sekasi. Susita
rusi su vienu teatro direkto
rium, partija nesenai pradėjo 
Londone rengti “sekmadienio 
vakarus liaudžiai”, kurie pri
traukia tiek daug publikos, 
kad daugeliui pritrūksta vie
lų. Vasaros metui nepriklau- 
somiečiai organizuoja “vasari
nius kursus” socialistų agita
toriams. šiemet tie kursai bus 
Easton Lodge pilyje, kuri pri
klauso grafienei Warwick; ji 
yra pagarsėjusi savo pritarimu 
socialistams ir savo pili pave
da tam tikslui dovanai. Parti
jos suvažiavimas įvyks, kaip 
ir kitais metais, per Velykas, 
Gloucester’yje.

Bolševiku “rojaus” 
kalėjimai.

Andais užsienio koresponden
tai paskelbė, o musų lietuviškie
ji bolševikėliai dideliausiu pa
mėgimu parsispausdino žinių 
apie bolševikų Rusijos kalėji
mus. Tojo žųiioje purpuriniais 
dažai buvo piešiama kaip da
bartiniu laiku tvarkingai yra 
♦surėdyti Rusijos kalėjimai. — 
Kaliniai, girdi, turi šviesius, 
erdvius, išpoperuotus ir elektra
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,'ijoje, kad pernai jie jau buvo apšildomus kambanus. Tun ne-

kad jisai 
ktų, bet

įstatę savo lyderį į draugijos 
pirmininkus. Beit’ 'komunistų 
Plepys nebūtų komunistas, jei
gu jisai, gavęs garbingą “ci
ną” neparodytų savo galios. 
Patekęs j draugijos viršinin
kus, jisai luojaus parašė ko
munistų laikraščiams straips
nius, išniekindamas socialistus 
ir tautininkus, los draugijos 
narius. Draugijos nariai pasi- 

tuo ir pareikalavo, 
savo šmeižtus alšau- 

jisai ėmė juos dar 
šmeižti.

Tuomet jau kilo kova prieš 
diktatorių. “Keleivis” sako:

“Sekančiam sulipinkime 
būrelis draugystes nariųx pa
davę draugystei ant Plepio 
skundą. Po smarkių ginčų 
Plepys buvo pripažintas kal
tu. Pradėjus svarstyti jam 
bausmę, Plųpio šalininkai 
pakėlė triukšmą ir susirin
kimas iširo. '

“Prie šio susirinkimo (ko- 
vo mėnesyje) įPlepys J'engė- 
si ištisą mėnesį. Jis atėjo p- •• ' - - 
susirinkimą y)uorg.anizavęs;
visas savo spėkas, bet... mū
šį pralošė. Didele didžiuma 
.balsų IJlepys pripažintas1 
kaltu. Bausmė: raus iš pre- 

' zidento vielos! Apart to, nu
tarta ir į protokolą ; įrašyta, 
kad Plepys negali būt drau
gystės komitete per visą , sa
vo gyvenimą.”
Vadinasi: “komunizmas jau 

gyvuoja!”

blogų valgį. Turi skaityklas. 
Turi pasivaikščiojimui sodnus ir 
kitus patogumus, žodžiu — gy
venu kaip rojuje... Jeigu jiems 
ko dar trūksta, tai nebent ger
vės pieno... Skaitai žmogus ir 
net pavydas paima .. Ir kur čia 
nepavydėti ? Tik pamislykit 1 
Ve, nors ir toj prakeiktoj bur
žujų Amerikoj, dirbti kaip jungo 
jautis per kiauras dienas, lieji 
prakaitų, vargsti ir kų-gi turi? 
Vos nevos save apsidengi ir pra
simaitini o jau apie elektros 
“hiterius”, tai ir sapnuoti nega
lima... Džiaugkies, kad kur nors 
nuo gelžkelio pasirinktais angli
mis apšildyti kambarį gali... O 
ten, darbininkų tėvynėj— žiū
rėkite! Kaliniai geriau gyvena 
už buržujų šalies darbininkus...

Galima butų begaliniai vilioti 
save saldžiomis iliuzijomis apie 
bolševikų kalėjimus, jeigu ne 
egzistuotų rusti tikrenybė. — 
—Užsienio korespondentų pa
duodamas vaizdas ąpic Rusijos 
kalėjimus—-Jai tik y iena ir dai- 

Ar jiems 
! j toji medalio pusė buvo rodoma 

s ! girtiems beesant ar specialiai 
nupališuota (specialiai prireng
ti parodymui kalėjimai) sunku 
pasakyti. Apie tą antrųjų me
dalio pusę jau, mums yra prane
šę socialdemokratai ir socialis- 
tai-revoliucionienai ir tolimųjų; 

jSoiovecko salos katorginių ur
vų. Mes žinome, kokius “pato
gumus’’ ten musų draugams tei
kia raudonieji sovietų budeliai 

1 — katorginiai patriotai! Be ne

kitaip yra ir centralinėj Rusi-j § 5. Draugija gali turėti kil- 
joje. štai ką pasakoja apie rau- nojamąjį ir nekilnojamąjį tur- 
donuosius čekos urvus Gordin* tą, jį perleisti kitiems, ieškoti 
Novomirski, 3 metus išbuvęs ir atsakyti teisme.

sakomingas valdžioje vietas. į' IL 1)rau«'jos organizacija.
Gordinui atsilankius į vieną § 6. Draugijos reikalus veda 

čekos raudonųjų urvų, užveizda, Valdybą, renkama vieniems 
nors ir nesitikėdamas leisti per- metams visuotinojo Draugijos
eit per'visą kalėjimą, vistik pa
siūlė nors pro langą pažiūrėt į 
svarbiausiąją kamerą. Atida
rius ištaisytą sunkiais geleži 
niais grotais langą. štai kokį 
vaizdą išvydo Gordin-Novo- 
mirski.

“Nežiūrint giedrios. dienos ir 
vienuoliktos valandos prieš pie
tus, nei vieno saulės spindulio 
negalima buvo įžiųrėti klaikioj 
kalėjimo tamsoje. Vyrai ir mo
terys susitraukę gulėjo ant ka
lėjimo grindų. Nekurie netu
rėdami vietos kame atsigulti 
miegojo sėdėdami. Urvas buvo 
baisiai šaltas. Vos tik pradarius 
langą pasigirdo kosėjimo ir kei
ksmų kanonada. Arčiau prisi
žiūrėjęs į veidus aš pamačiau 
senus žilus senelius ir jaunus 
vaikinukus. Aš negalėjau tver* 
ti panašaus vaizdo. Kalinių ko
sėjimas ir prakeiksmai mane 
baugino. i . <

“Artindamasis prie kalėjimo 
vartų, aš paklausiau’ užveizdos. 
‘Kiek-gi išviso kalinių jus lai
kote kalėjime?’ ‘Negalima žino 
ti’, atsakė užveizda, ‘kadangi 
kasdieną mes daugelį jų praša
liname’. Manydamas, kad ne 
kurie kalinių yra pasiunčiami į 
ligonines ar paliuosuojami aš 
užklausiau: ‘Į kurias ligonines 
jie yra siunčiami?’ Užveizda 
kokčiai nusišypsojęs atsakė: ‘O 
ne! Ne į ligonines. Mes atsikra
tome jų sumesdami labiau ser
gančius. į upę: apie 20 į dieną’’”.

Butų gerai, kąčL į musų' lietu
viškieji Brooklyno katorginiai 
patriotai perskaitę šias eilutes 
— jeigu jų smegenų dar nėra ga
lutinai suėdę munšaino nuodai 
—prisimintų sau, kad kadaisia 
ir jie buvo žmonėmis, turėjo są
žinę, jausmus ir nedvejodami 
smerkė panašias šlykštenybes.

—P. K—as.

narių susivažiavimo ir suside
danti ne mažiau, kaip iš trijų 
narių.

§ 7. Valdyba turi teisės, rei
kalui esant, kooptuoti narius 
(no daugiau 2-jų).

§ 8. Draugijos Valdybos bu
itinė — Kaunas.

9. Vaidyba: a) vykina 
Draugijos tikslus ir veda visus 
jos reikalus; b) priima ir šali- 
ha/ Draugijos narius: c) /šau
kia visuotinus Draugijos susi
rinkimus ir duoda jiems meti
nes apyskaitas; d) įgalioja at
skirus Draugijos narius veikti 
Draugijos vaidu. , .

§; 10. Aukščiausioji - Draugi
jos įstaiga yra Visuotinas Drau
gijos narių suvažiavimas, šau
kiamas vieną kartą į metus ne 
vėliau rugsėjo 1 d.

§ 11. Visuotinajame Draugi
jos susivažiavime dalyvauja 
sprendžiamuoju balsu visi Drau
gijos nariai. 1

§ 12. Visuotinasai Draugijos 
susivažiavimas laikomas .teisė
tu, Jei prieš dvi -savai t i liuvo 
paskelbta laikraščiuos apie vi
suotino susirinkimos/šaukimą.

§ 13. V^ renk&YVaiklybą, 
Revizijos Komisiją’js^S narių ir 
gali pakeisti įstatus 2/3 Drau
gijos narių nutarius; b) peržiū
ri praeitųjų metų Valdybos dar
bus ir tvirtina jos apyskaitas 
ir Sąmatas.

■ : 1 III. Draugijos nariai ir 
jų teisės. »

§ 14. Draugija susideda iš a) 
tikrųjų ir b) garbės narių.

§ 15. Tikruoju nariu gali bū
ti kiekvienas Lietuvos pilietis, 
turįs ne mažiau 20 metų, kuris 
prijaučiu Draugijos tikslams ir 
moka jos naudai ne mažiau, 
kaip 5 lt. į (mėnesi.. Mokesnis 
turi būt įnešamas už visą ber- 
tainį iš anksto.

Realinei Mariampolės 
Gimnazijai Remti 

Draugija
4

Įstatai

I. Draugijos pavadinimas 
; x ir tikslas 

♦

§ 1. Draugijos vardas yra:l 
“Realinei jMariampolės Gimna
zijai remti Draugija”.

§• 2. ĮD,raugi jos veikimo plo
tas yra visa Lietuva.

§ 3. Draugijos tikslas, teikti 
'Realiai MairiamyMes Gin^nazi- 
jai moralės ir medžiaginės pa
ramos. v

§4. Savo tikslui atsiekti 
Draugija daro susivažiavimus, 
pasikalbėjimus, paskaitas, refe
ratus, koncertus, spektaklius, 
loterijas, viešąsias rinkliavas ir 
palaiko santykius su įvairiomis 
pažangiosios visuomenes, politi
kos kultūros ir švietimu orga
nizacijomis; b) įvairioje Lietu
vos vietose turi Draugija Įga
liotus asmenis, kurie veikia jos 
vardu. i

Pastaba: Vidurinės nei auk
štesniosios mokyklos moks
leiviai, kad ir suėję nurody
to šiame § amžiaus negali bū
ti šios draugijos nariais.
§ 16. Garbės nariais gali bū

ti tie Lietuvos piliečiai, kurie 
įmoka draugijos kason ne ma
žiau, kaip 100 litų ir pasižada 
kiekviena mėnesį mokėti dvigu
bą tikrojo nario mokesnĮ.

§17. Kiekviena 1 Draugijos 
narys gali bent kuriuo laiku iš
stoti iš Draugijos, pranešęs apie 
tai Centro Valdybai, bet įmokė
tas nario mokesnis jau negrą
žinamas.

Draugijos likvidavimas
Draugija gali būti likviduota 

Visuotinojo' Susivažiavimo nuta
rimu. Draugiją likviduojant, vi
sas jos kilnojamas turtas perei
na Mok. Prof. Sąjungos nuosa
vybėn.

Steigėjų parašai.
1924 m., spalių nu, H d., 

šie įstatai įregistruoti Kauno 
Miesto ir Apkrities Viršinin
ko raštinėje. Draugijų rejes
tro Nr. 471.’
Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas (pas.) Morkus,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllra
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Visi šiam skyriui rastai reikia siųsti A. Žymantui,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Jis dalyavo Tautų Sąjungų-Į 
je ir buvo vienas didžiausių 
čampionų pasaulinio karo su
stabdyme ir nusiginklavime. 
Tautų Lygoje jis buvo išrin
ktas Prezidentu Darbininkų 
Ofise. • Ii ,

Jis lanke . Upsala Universite
tą. Buvo pašventęs 
laikų matematikai ir 
mijai. Kai užbaigė 
tetų, buvo paskirtas
me Astronomijos Observatori
jos prižiūrėtojo. Biski vėliau 
jis atlankė svetimas šalis ir 
bevažinėdamas susipažino 
Socializmo mokslu ir po tos
kelionės visa savo siela, ir ga
bumais atsidavė Socializmo te
orijai.

Paskiau jis atsidavė žurna-1 
lizmui ir buvo redaktorium 
(žurnalo “Social-Demokraten”. 

Jis ne tik rašė straipsnius ; į 
tų laikraštį, bet 
masinius mitingus 
labai • gražias ' ir 
prakalbas. . <

Jis turėjo labai
žiūrų. Buvo stiprus vyras ku
rni ir siela.

Jiš paliko moterį Oną, žino
mų kaipo gerų autorę, 
Jurgį, advokatų, dukterį
nių, advokatę ir brolį Alęk- 
sandrą, žurnalistų.

Viso pasaulio socialistai gai
lisi drg. Brantingo. Bet jo di
deli darbai darbininkų (labui 
ir Socializmui, pasiliks ant> vi
sados. t

visa savo€ I
astrono- Į 

Uni versi-' 
Stockhol-

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted SI.
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke 

Chicago, III.
A. Grebelis, 10225 Ferry Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

* — visi Chicago, III. •

Avė.

---- —-T-—

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetus:

Pirmininkas — J. Vilis, 1511 North 
Wood St., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G. Mauriėas, 8739 
So. Paulina St., Chicago, 111.

Finansų sekr.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611 
i Edbrooke Avė., Chicago, III.
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.

50th Ct., Cicero,‘III. /
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

su

O. Banienė, 1729 W.

Politinis Banditizmas 
Latvijoje

socialdemokratija yra sukorusi 
organizacijų vardu Latvijos 
Nacionalis Klubas, šis klubas 
pasirenka sąu narių iš šimta
margių”, ilkųjų baronų” ir 
miesto buržuazijos sūnelių 
tarpo: universiteto studentų ir 
šiaip dykaduonių padaužų. 
Buržuazijos kurstomi klubistai 
visų laiką veda aktyvių kovą 
prieš darbininkus ir jų organi
zacijas. Pernai visus kraštus 
aplėkė, žinia, kaip klubistai j- 
siveržė į Latvijos s-d. partijos 
biurų, nutraukė ėjusią tenai 
Seimo Pirmininko dr. Ves t ma
no paskaitą, revolverių šūviais 
sužeidė visų eilę žmonių. Prieš 
porų metų tie patys klubistai 
iš pasalų užpuolė tūkstantinį 
1 gegužės darbininkų mitingų, 
sužeidė visą eilę žmonių, 
vo bent trys atsitikimai, 
užpulta “Socialdemokrato 
dakcija ir spaustuve 
turtas ir sprogdinta, 
šitų buliganizmų 
Latvijos valdžia mokėdavo pa
teisinti ir apginti klubistus.

Latvijos darbininkai maty
dami neapsisaugosią nuo vie
šųjų banditų puolimų suorga
nizavo Latvijos 
Sporto Sąjungų, 
tiesioginių savo 
apsaugodavo darbininkų ir s. 
d. partijos susirinkimus. Dau- 
gvlį kartų IcliiBistvj puolimai 
nepavykdavo tik todėl, kad 
sportininkai užkirsdavo jiems 
kelių. Dėliai šitos priežasties ir 
buržuazijos sūneliai visą laikų 
griežė dantį ir rįžosi mirtinai 
keršyti sportininkams.

Vasario 15 d. buvo sušauk
tas sportininkų susirinkimas, 
jame dalyvavo į 500 narių, 
aptarimui klausimo, kaip pa
dėti s. d. partijai rinkimuose i 
Rygos miesto savivaldybę. Ka
dangi namų savininkų sąjunga 
griežtai priešinosi iškabinimui 
rinkimų atsišaukimų prie at
sišaukimų namų, nutarta s. d. 
atsišaukimus išdalinti gatvėse. 
Sportininkai pasiėmė šitų dar
bą ir pasisklaidė mieste ramiai 
dalydami atsišaukimus. Praė
jus porai valandų klubistų bū
riai pradėjo sportininkus pulti 
gatvėse, keli 'sportininkai su
mušta. Gavęs tokių žinių spor 
to sąjungos centras davė įsa
kymus visiems sportininkams 
grįžti į sujungus butą. Begrįž- 
tant būreliui sportininkų, nelo- 
licsia. Nacionalo klubo ant to 
būrelio puola ginkluota banda 
klubinių, pasipila šūviai ii 
vienas sportininkų drg. Alek
sandras Masaks puola mirtinai 
pašautas.

Ir'šį kaitų klubiniams butų

Bu 
kat
re 

ardyti 
ežiurint 

buržuazinė

i

Darbininkų 
kuri, apart 
uždarinių.

ratura ir kitokia'valdžia. Tik 
atvykus policijai 
•išsirikiavę
tusio draugo lavonui, 
kė. ’■ \

Policijas ir teismo 
po ilgos kratos klubo i ėmė apie 70 klubistų, daug gin 
klų ir įvairių dokumentų. Nu
statyta I kaltininkai nušovu
sieji Masakų, rasta dokumentų, 
įrodančių klubistų buvusius 
žygius, žodžiu sakant, politi
niai banditai pastatyta dienos 
šviesoje.

Tą pačia vasario mėn. d. 
Latvijos s. d. partijos salėje 
ivvko savivaldybių rinkiku slb 
sirinkimas. Nežiūrint , to, kad 
prieš kelias valandas butžita- 
zijos rankomis lapo nužudytas 
Masaks, s. d. susirinkiman įsi; 
brovė gauja komunistų, tikslu 
išardyti s. d. susirinkimų. Ko
munistų užpuolikų tarpe pa
stebėtas tūlas Karklinš, kurį 
komunistai prieš lai buvo pa
skelbę provokatoriumi šis ko
munistų darbas, triukšmas ir 
huliganizmas nepavyko, * nes 
tie -palys sportininkai akies 
mirksniu išvalė padaužas iš 
susirinkimo. j

Rygc-, įvykiai daug ko mo
ki na. Aišku, kad buržuazija 
vi?/kiaiš budais puola darbi
ninkus, bet šiandien visiems 
aišku, kad buržuazijos bude
liams padeda Maskvos samdy
tos davatkos, padeda tada, ka
da nekalto darbininko kraujas 
liejasi.

Latvijos Seimo s. d. frakci
ja šituo klausimu iškėlė val
džiai! interpeliaciją. Buržuazi
ja, žinoma, pareiškė pasitikėji
mų valdžiai, buržuazija reika
lauja Darbininkų Sporto 
jungos uždarymo.

Nukautojo dr. Masako 
dėtuvės Įvyko vasario 22 
na. Reikšdami užuojautos 
vijos s. d. partijai, Darbo, 
Sporto Sąjungai, mes dr. Ma
sako laidotuvių dienoje liūdi
me ir busime solidarus su mu
sų draugais Latvijoje.

sportininkai 
atidavę garbę kri- 

pasitrau-

atstovai 
bute su-

lai- 
dic-

HJALMAR BRANTING

kas darbas, nes policija atsira
do įvykio vieloje lik pusva
landžiui praslinkus, nors tai 
buvo miesto centre, jei ne spor 
liniukų atkaklumas, disciplina 
ir narsumas. Urbai susimo!) i? 
lizavę sportininkai apsiautė ne

liet ir patj nacionalį klubų, ap
siautė visą didžiuli miesto

proku-

organizavo

įspūdingas

gražią i s-

Sįinų
So-

Kiek Darbininkų Lietuvoje

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS VIRŠININKAI

Frank Moįrison

FRANCIJA.

Francijos socialistų kongresas
Vasario 8 d. Grenoble susi

rinko 22-sai Francijos sociali
stų kongresas. Dalyvauja 300 
atstovų ir užsienių svečiai. 
Svarbiausias dienotvarkės pun
ktas apie palaikymą Herriot’o 
valdžios.' &itno klausimu buvo v • * I I vgan aštrių ginčų,: mažesnė 
kongreso dalis reiškė nuomo
nes, kad socialistų partijos 
frakcija parliamente per toli 
esanti nuėjusi, palaikant da
bartinę radikalų valdžių, did
žiuma gi buvo visai priešingo 
nusistatymo, reikšdama, kad 
partija nėra užmiršusi savo 
principų. 'Galop ir kongreso 
mažuma pripažino, kad negali
ma atsisakyti nuo valdžios rė
mimo, bet frakcija -turi apsi- 
sergėti nuo ryškios kitų gru
pių priklausomybės. Išrišus 
šitų klausimų, kongresas pri
ėjo prie antrojo dienotvarkės 
punkto ' savivaldybių rinkimų 
'klausimo. • .

Socialisty Partijoj

Iš Lietuvos S-D. Parti
jos Gyvenimo

Telšiai. L...S. D. P. organiza
cija Įkurta 1921 m. bet aktin- 
gesnis jos veikimas prasidėjo 
1924 m.: įkuria lauko darb. 
proif. sąjunga, išlaikoma savo 
skaitykla (kuria naudojasi 
darbininkai ir moksleiviai), 
įkuria dramos' sekcija, kuri 
buvo pasirengusi statyti gan 
rimtų veikalų':' “Pirmieji žing
sniai”, bet aps. viršininkas 
neleido, šiais metais yra pa
statyta humoristinių scenos 
vaizdelių. Bet'netikėtai drau
gai sužino liūdnų žinių — jų 
aktyvus narys drg. Jakubaus
kus iš Telšių ištremiamas. Del 
to sausio 29 vielos socialde
mokratų salėj įvyko jo išleis
tuvės. Jam atvykus organizaci
jos vardu vienas iš draugų pa
sakė prakalbą, reikšdamas pa
dėkų už aktingų darbavimųsi. 
Drg. Jakubauskas pasižadėjo 
ir toliau dirbti darbininku ir 
šviesios ateities labui. Prieš 
tokį buržuazijos smurtų mes 
galime kovoti tik energinges
nių darbu. —Praeivis.

Tarptautinis Frontas
LIETUVĄ.

netcko 
padarė

1‘ENNSYLVANIA.
t n « u Ji. ir--J T - , s

Altoone, Pa. čia. anglų So
cialistų .Partijos nariai užsima
nė nepasiduoti italų socialistų 
kuopai augimu savo’ narių. Iš
rinko tam tikrą agitacijos ko
mitetų ir tas komitetas jau 
»turi išdirbęs ..galutinai vlaniis., 
kaip padidinti narių skaičių 
Alloonoje. . •> ■■ ’

New Castle Socialistų Parti
jos kuopa jau pradėjo smar
kiai veikli,’o tūlam tarpui ji 
buvo apsnūdusi, čia lankoki 
tankiai geri kalbėtojai, o neto
limoje ateityje planuojama čia 
surengti (didelius debatus-dis- 
kusijas.

Greensbug, Pa. nesenai susi
organizavo nauja Socialistų 
Partijos kuopa. Greitu laiku 
manoma čionai atsikviesti ge
rų kalbėtojų ir surengti dide
les prakalbas. Prakalbų tiks
las: aiškinti (Socialistų Parti
jos nusistatymą ir gani i dau
giau narių Partijai.

Kuršėnai. Vasario 15 d. čio
nai įvyko LSDP. Kuršėnų or
ganizacijos visuotinas narių 
susirinkimas. Atsilankė 16 
draugų; iš viso organizacijoj 
peregistruotų 20. Dalyvavo ap
skrities k-to atstovas. Apsvar
styta labai plati dienotvarkė, 
dėl vidujinio org. susitvarky
mo, ką turi veikti artimiau
sioj ateity ir t. t. Nutaria: su
šaukti kovo 1 d. kitų visuoti
nį narių susirinkimų > išrinkti 
atstovus- partijos - konferenci
jom Iki -sekančių metų suren
gti 4 paskaitas. Komitetui Bu
vo pastebėta, kad nesutvarkė 
nario mokesčių rinkihių, nors 
nariai savo laiku norėtų įmo
kėti. Kasos stovis — 18 lilų, 
nariai visi skaito “Socialde
mokratų”. Musų draugų vei
kimu savivaldybėj užganėdin
ti. Mirdčjusi per paskutiniu 
du metu Kuršėnų organizacija 
iš naujo atgimsta ir iš dabar 
esančių organizacijoj draugų 
yra viltis, kad išsilavins tikri 
socialdemokratų partijos -žmo
nės. .— šlg.

įsteigti pastovių pinigų .valiu
otų, steigti koperatyvus, panai
kinti svaiginamus gėrimus ir 
rūkymą, įvesti 8 valandų dar
bo dienų visose darbo, šakose, 
įvesti lygias teises moterims, 
'svetimšaliai išgyvenę 2 metus 
gali tūpti šalies piliečiais, už
drausti Senatui tiesioginį rin
kimų Prezidento ir atimti nuo 
jo veto teisės, įvesti populiar 
rinkimų teisėjų į Augščiausį 
teismą, sutrumpinti 'jkare-ivia- 
vimų iki 3 menesių, užginti 
vartojimų kariuomenes darbi
ninkų kovoje su darbdaviais, 
pilnų atskyrimų bažnyčios nuo 
valdžios, atimti visas teises nuo 
kunigų, kuriomis jie dabar ne
teisingai savfnasi.

Konvencija buvo labai gyvai 
ir žingeidžiai vedama. Joje da
lyvavo visi žymesni šalyje so
cialistai. Ir tas
programas dabar padės 
listams užimti daugiau 
valdžioje, kuomet ateis 
mai.

(Lietuva galutinai 
Vilniaus. Romos papa 
sutartį su Lenkija ir galutinai 
priskyrė Vilnių prie Lenkijos. 
Romos papa rems tų, kas 

Lenkija yra

Iš paskelbtų • - paskutiniojo 
gyventojų surašymo žinių Lie
tuvoj ė esama darbininkų:

moterų • galingesnis.
114779 tingesnė už Lietuvą, todėl jai

vyrų:
116312žemės

pramonėj (medžio, po
pierių, metalo ir k.)

transporte .... 7.475. 
prekyboje .... 2.329. 
valstybės ir visuomenės

kitų gyvenimo šabinių 
(padienių, tarnų ir 
kitų). 16.151

įso

yra 
ga-

teko ir Vilnius.
Katalikiškose šalyse Romos

13.012 papa turi savo įtakų ir jo su
daryti diplomatai veikia taip, 

(kaip dar ant toliau palaikius 
j papos autoritetą tose katalikiš
kose šalyse. Lietuvos kunigai 
negali priešintis savo valdomu 
Romoje. Jie turi klausyti jo 

29.130 įsakymų ir pildyti jo padary
tas sutartis.

Pasitvirtina tas nuo senai 
vartojamas posakis: kunigai 
Lietuvai, o. Lietuva Romos pa- 

Į pai. . I
Kol viešpataus katalikų Ii-’ 

kėjimas, tol katalikiškos šalys 
J bus išnaudojamos jų galvos,' 

Kuris sėdi iIAomojo. Kutaji l<ai
i tam pasipriešinti negali. Kuni
gai remiasi jo autoritetu, tai

1.975

160.675
minimum 

sočia- 
vietų 

rinki-
ir vyrų 
Moterys

Viso labo moterų 
darbininkų 
darbininkės sudaro veik pusę 
viso Lietuvos darbininkų skai
čiaus. Daugiausia moterų dar-

334.030.

LATVIJA.

CONNECTICUT.

103.898, linų verpime ir audi- 
me — 3.119; siuvininkystėje 
-- 5.652; naminiame aptarna
vime (tarnaitės) — ‘ 
padieniuose darbuose—

Šeimininkų ir 
rių viso labo esama 
reiškia truputį daugiau nei dar 
bininkų lir darbininkių. Bet 
pridėjus prie darbininkų tar
nautojus —• 38.120 vyrų ir 
920 moterų — visi 44.040 < 
bininkų skaičius prašoka 
mininkų skaičių 
priedų reikia 
nes gan 
naulojų bus gan aukštų kale-

13 765* l'uoine^ siek*a iki pat dan-
14 614* Saus ir sako, kad ten dangui 

administrato- -ra Dievas, žiuri

Žinoma: 
atsargiai 

-žymus skaičius

ConhccticUt valstijos Socia
listų Partijos organizacija nu- 
turo giluti antros Iclesos leidi
mų dėl išsiuntinėjimo savo 
laikraščio t‘0ur ICommčn- 
svcalth”. Apie tų laikrašti ka
pitalistinė spauda' pradėjo 
daug rašyti, todėl Connecti- 
eut valstijos socialistai mano, 
kad čia socialistų laikraščiui 
bus gera dirva. Kaip žinia, so
cialistų laikraščiai darbinin
kams yra svarbus dalykas ko
voje su kapitalistų klase. Dar
bininkai turėtų palaikyti ir tų 
naujų Connecticut draugų lei
džiamą laikraštį.

> Skuodas (Kretingos apskr.). 
Vasario^ 8 d. j vyko -organizaci
jos visuotinis susirinkimas, 
kuriame tarp kitu dienotvar
kes punktų, buvo nutarta* pa
šalinti iš jiartijos Jončiauskų 
Antanę, uz ėjimų rinkimuose 
i Skuodo Vaisė. Tarybų Darbo 
Federacijos sąrašu, ir apie tai 
paskejlbti “SoGialdemokrale”.

Vasario 1 d. buvo surengtas 
Skuodo org. viešas vakaras 
Skuode. 'Buvo vaidinama 
“Kryžius” vakaras nusiseko 
kaip vaidinimu, taip ir med
žiaginiai, pelno gauta 132 lit. 
29c. — Ašara.

_________ l l jus gries- 
344 245,1 nus,‘ J° i'<^klaus.ysitc,

tai po mirčiai degsite pekloje 
per amžius. Vierni katalikai 
bauginami tomis baisenybėmis, 
klauso ką jiems sako jų “dū
šių” kanytojai, kunigai, 

j O katalikų tikėjimas dar ga- 
vL... Ji pasilaikyti tose šalyse, kur ■» MkĮ * v .rtebėra tamsus; 

turi didelės rei- 
. Kur garbina- 
kur žmonės

f
dar-
šci-

re

Bedarbių demonstracija. 
» *
Rygoj įvyko skaitlinga 

įspūdinga bedarbių demonstra
cija, kurioj dalyvavo į 2,000 
bedarbių vyrų ir moterų. Be
darbiai nešč plakatus su užra
šais “Duorios” ir darbo”. Šitą 
bedarbių demonstracijų orga
nizavo Protus. Sąjungos. Ji. 
buvo tiek įspūdinga, kad
las Rygos gyventojas yra ma
tęs tokių tvarkingų, eisenų. Po
licija lydėjo demonstrantus ir. 
saugojo, kad jos tvarka nebū
tų sutrukdyta. Demonstrantų 
vadai nuvedė juos pas minis- 
teri pirmininkų ir miesto savi
valdybę, kur buvo pareikšti 
bedarbių reikalavimai.

Jei tai butų įvykę 
mes 
nei

žmones dar 
kilę prietarai 
kšmes gyvenime, 
ma yra stabai; 1 
dar bijo peklos.

Romos papai reikia turėti į- 
tekmę ir palaikyti savo galių 
ir autoritetas. Jis lenda su sa
vo diplomatais 
Romos tikyba 

vidutiniuose ūkininkuose iki'vieniems katalikams 
20 b.) yra toks gaivalas, ku- galvoti, bet tik reikia nuo au 
rio reikalui visai gali sutapti kial klausyti savo valdonų,. 
su darbininkų reikalais. Tuo, pradedant kunigais, 
badu .Lietuvos gyventojų sta-.PaP^- 
Ųslika, bendrai suėmus, duoda 
tokių skaičių, kurie kalba dar-, 
bininkų naudai. Deja, menkas 
musų darbininkių ir darbi j

lar

Įdomi dar sekanti 
būtent, .dirbančiųjų ' 

narių 192.721 vyrai 
j U ' 

. ..-i ,, vuu.ioi. šeimynos nariai dir-JDrg. lijalmar Branlingas . ,. .. . /• • • . „ 'i . ... . ... bantieji prie seimininkų, ypačbuvo vadas ne lik svediios f _ . . , x v . • .1c • i ta i i. i.-- i i žemes ūky e (mažažemiuose uSočiai Demokratų Partijos, bet v -
jis buvo vadas Socializmo mo
derninės Fu ropos. Jis buvo at
sidavęs su visa savo siela ir 
kurni darbininkų reikalams. O 
svarbiausiu jo uždaviniu buvo 

įkūnyti Europoje ir visame 
Kisaulyje taikų, š 
mvo vadinamas “: 
Vyras”. Už laikos 
teturi mėtai atgal 
Nobelio dovana.

Būdamas 21 metų

NėW YORK.

Gimė pkričio 23, 1860, Mirė 
vasario 24, 1925.

skaitlinė,
šeimynos
ir 462.063 moterys. Viso 
655.787. kur tik gali, 

skelbia, kad 
nereikia

baigiant

Kaune, 
būtumėm turėję geresnius 

Rotušės įvykius.

RUSIJA.

Stipriausias 
skelbimų 
jis gavo įlinkų susipratimas neduodu 

jiems užimti prideramos vie- 
įlos visuomenės gyvenime ir 
krašto valdyme.

Tai vis daroma dėl biznio. 
Turint barius paklusnų ave
lių, labai lengva yra nuo jų 
kirpti šiltų, vilnų, ir Romos ka
talikų kunigai (ai daro be jo

amžiaus 
jis įstojo j Socialdemokratų 
Partijų ir išbuvo joje iki pat 
mirties, šešis sykius savo gy
venime buvo pakliuvęs į kalė
jimų už politinį veikimų. 1920 
metais buvo išrinktas Švedijos 
Premjeru. Jis tuomet :l išbuvo 
oje vieloje 7 mėnesius, kol 

rezignavo valdžia. Paskiau So-j 
cialdemokratai vėl gavo viršų • • * Iir jis išbuvo valdžioje iki ba- bai daug tinkamos dirvos, 
audžiu mėnesio, 1923 metų. » Vėjais.

Marijampolė. Vasario 15 d. 
buvo Marijampolės miesto L.

ARGENTINA.

PartiArgentinos Socialistų 
ja, sausio 44) laike konvenci
jų mieste, (kordoba. Delegatų 
suvažiavo 100. Tai buvo penk-

S. D. P. organizacijos narių ta į Socialistų Partijos konven; 
susirinkimas. Nutarta suslip- cij-a. .
pinti partinį darbų. Priimti du

Musų darbui Marijampolėj la-

i Išloję konvčncijoje priimtas 
minimum programas, kuriame, 
reikalaujama nacionalizavimo 
kasyklų, aliejaus laukų, paėmi
mų leg’islatui’oii visos žemės,

Pavojinga liga.
Maskvos komunistų 

eina gandų, kad ir čičerinas 
“susirgęs” ir reikalingas dides
nio gydymosi. Matyt, Trockio 
liga yra užkrečiama.

Nesiseka aidyti.
Anglijos tred-junionų paža

dai duoti Maskvos internacio- 
nalui, kad bus sušauktus pa
saulinis profesinių sąjungų 
kongresas, neišsipildė. Įvykęs 
Amsterdamo ir Maskvos inter
nacionalų pildomųjų komitetų 
susirinkimas angiųr -prof. s. 
atstovams r. pasiūlius" atmetė pa- 
siulymą ir Maskvos internacio
nalų pakviesti lan kongresai!, 
nes Maskvos (III)’ inlernac. 
visų įlaikų darė pastangų 
griauti .Amsterdamo (II)

tarpe

SU- 
in-

Kai parvažiavo delegatai iš 
Ghicagos Socialistų ir Progre
syvių konvencijų, lai paklau
syti jų raporto prisirinko pil
nutėlė svetainė. Kalbėjo M. 
Hillųuit, J. G eibcr ir J. Oneal. 
Visi nurodė nusistatymų Soci
alistų Partijos link progresis- 
lų partijos. Paskiau buvo dis
kusijos. Sutrauką visų disku
sijų padarė d. Hillųuitas. Visi 
išsiskirstė užganėdinti is dele
gatų raporto. New Yorko so
cialistai dabar pasižadėjo dar 
labiau veikti ir padauginti 
naujų narių skaičių trigubai 
ar dar daugiau.

Krinčinas. Vasario 15 d. įvy
ko Krinčino organizacijos na
rių susirinkimas, tapo išaiškin
ta Partijos konferencijos die
notvarkė, aptarta ŽL'DPS. sky
riaus steigimo reikalingumas 
ir kiti smulkus reikalai.

Krinčino organizacija savu 
laiku gan tvirtai gyvavo bet 
paskutiniu /laiku prasišalinus 
iš Krinčino nekuriffns veikles
niems draugams likusieji to 
gyvumo nebeišlaiko. Gėda bu
tų draugams kisti organizaci
jai silpnėti^ —P. Papartis

TO^^xxxxixxxxmxxxxi
ŠEIMYNIŠKA VAKARIENE^

LHS 81 kuopa rengia šeimyniškų 
vakarienę šeštadieny, kovo 28 d., 
Wieker Park s ve t., 2040 North A v. 
Pradžia 7:30x vai. vakare. įžanga 
$1 ypatai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. Tikielirs galima gani Natijie- 
nose, 1730 S. Halsted St., Aušros 
knygyne, 3210 Hahled SI. ir pas 
visus kuopos narius.

Kviečia LS6 81 kuopa.

Biržai. Vasario 8 d. buvo 
šaukiama Biržų rajono social
demokratinių organizacijų ko
mitetų ir atskirų menų kon
ferencija, bet dėl neišbrenda
mų kelių maža kas teatvyko, 
todėl rajono konferencija skai 
tėsi neįvykusi, Biržų draugai 
organizaciniame darbe yra ga
na apsileidę, dėl savo nerangu
mo nesugeba įnešti darbininkų 
larpan socialdemokratinį nu
sistatymų, kas dyoda progos 
komrėksniams darbininkus 
mulkinti. —p. Papartis.



CHICAGOS
ŽINIOS

Vėl išvaikė komunistus
- ._________ /

Komunfistai vėl bandė išardyti 
Abramovičiaus prakalbas ir 
staugė palangėmis, bet polici
ja juos išvaikė

tris žmones iš komunistų go- 
vedos areštavo.

R. Abramovičiaus prakalbo^ 
praėjo dideliu nasisękimu.

DAR APIE LIETUVIO NUSL 
TROšKINIMĄ G ASU

Dėkuoja Naujienoms
Socialistų partija Šiomis die

nomis prisiuntė Naujienoms se
kamą laišką:
“Brangus Drauge Redaktoriau:

“Cook pavieto Socialistų par
tija naudojasi šia proga pade- 
kuoti Naujienoms už jų didelę 
paramą padaryme sėkmingais 
vasario 22 d. mass-mitingę ii’ 
vasario 23 d. bankieto.

“Mes jaučiame, kad be jūsų 
didelio kooperavimo tie paren 
girnai nebūtų parodę tokio dide
lio entuziazmo ir nebūtų tiek 
prisidėję prie partijos atbuda- 
vojimo, kiek dabar jie prisidėjo.

Draugiškai jūsų
VV. R. Snow,

Sekretorius,
Florence Hali,

e. p. pirm.”

Vaidinimai Stanford Parke
Stanford parkiuke., prie 14th 

PI. ir Union Av., yra susikūręs 
dramatinis kliubas, kuris duoda 
vaidinimus netik savo parke, 
bet ir kitiems parkams patar
nauja. Todėl ir kitų parkų val
dytos atvyksta į Stanford parką 
vaidinti.

Stanford parke vaidinimai 
bus :

Pirmadieny kovo 23 d., vai
dins Dvorak park vaidylos.

Penktadieny, kovos 27 d., 
Stanford pa^k (kliubas vaidini 
“Ilearts to Nlend” ir “The Lašt 
Rehearsal.v

šeštadieny., kovo 28 d., vaidins 
Shedd parko vaidylos.

Vaidinimas bus vakarais. J- 
žanga dykai.

Komunistai vėl bandė išardy
ti Rusijos socialdemokratų, par
tijos vadovo R. Abramovičiaus 
prakalbas, kaip kad jie bandė tai 
padaryti pereitą sekmadienį 
Garrick teatre, kur komunistai 
sukėlė triukšmą, bet policija 
juos suvaldė ir keliolika jų areš
tavo.

Antrosios Abronu vičiaus pra
kalbos buvo užvakar Auditori- 
joj, prie Ogden ir Kedzie gatvių. 
Betgi čia Jtomuniotų į salę nelei
sta, o jei kuris ir įlindo, tai ty
lėjo susičiaupęs, bijodamasis, 
kad neišmestų lauk, jei pradės 
kelti triukšmą. Tečiaus komu
nistai susirinko prie salės durų, 
o kad jų vienų skaičius yra ne
didelės, tai jie atsigabeno ir vai
kus iš savo draugijėlių (tokių 
kaip pas lietuvius “Ateities Žie
dai”) ir kartu su vaikais staugė 
prie durų ir palangėmis, ir kaip 
kokie pakvaišėliai daužėsi į lan
gus ir duris, kad tik kaip nors 
prakalbas sūtrukdžius. Mat jei
gu negali triukšmo kelti vidu
je, tai nors lauke įstangia.

Tečiaus atvyko z policija ir 
tuos komunistus ir vaikus iš
vaikė. Tečiaus komunistai pa
simokinę pereitą sekmadienį kas 
atsitinka,, jei priešinasi (polici
jai, šį syki policijai nesiprieši
no ir pamatę policistus ausis su
glaudę dūlino namo. Policija

Jau buvo rašyta, kad lietuvis 
Mikas Bubnis, 131 E. 104 PI., 
Roseland, nusitroškino gasu. ži
nutėj buvo pasakyta, kad pasak 
jo pačios Onos, jis nusižudęs 
veikiausia dol piniginių rūpes
čių.

Jo kambaryje rasta ant. stalo Į į upę nuo Madison gatvės tilto 
du stiklai, vienas su vandeniu, ir prigėrė.

NAUJIENOS, Chicago, UI. 

o kitas sii vitriolių, taipjau kiše
ninį rasta bonkutę nuodų.. Mi
kas ii’ Ona Bubniai kiek laiko 
atgal atvyko iš kasykite Spring- 
field, 111., ir apsigyveno pos sa
vo draugus prie 106 ir Edbrooke 
Avė. Bet po kiek laiko jo mo
teris jį apleido ir su dvejetą 
vaikučių išsikbaustė ir kitur ap
sigyveno. Todėl jis- veikiausia 
nusiižludė iŠ iTjpęsčio def. savo 
dvejų vaikučių—snnaus Ir mer
gaitės likimo. —M. I).

Gatvekaris užgavo policistą 
Earl Winters., kuris tvarkė ju
dėjimą kryžkelyj prie Grand, 
Halsted ir Mihvaukee gatvių. 
Jau sutrintą policistą išimta iš 
po gatvekario ratų ir išgabenta 
ligoninėn, o gatvekaris nuvažia
vo vidurmiestin. Tečiaus ten 
motormanas tapo areštuotas, 
nes jis važiavo nepaisydamas 
duoto signalo ir tuo užvažiavo 
ant policisto.

POŽĖLA RENGIASI 
i RIŠTINĖMS

Nepažystamas žmogus įšoko

Chicago, St. Paul ir Milwau- 
kee geležinkelis atsidurs recei- 
verio rankose. Receiveriais ta
po paskirti trys to geležinkelio 
viršininkai.

Numanydamas, kad susikibi
mas su Bancevičium nulems jo 
likimą, Požėla deda visas pastan
gas, kad tinkamai prisirengus. 
Jis treniruojasi didžiausiu atsi
dėjimu.

Nesnaudžia ir Bancevičius. 
Deimonto diržas veda ir j j į 
“didelę pagundą.” Tad už tą 
diržą jis žada kovoti iki pasku
tiniųjų. -—N.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Ketvirtadienis, Kovo 19, ?5

PRAšALINKIT SAVO 
SLOGAS TUOJAU

,t š.„ ■ „ - ■»,

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti j labai pavojingą lig^. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselj Severa’s 
COLI) ir GRIP TABLETUS 
— (30 centų) nuo jūsų ap- 
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagal nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severa’s 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jus tuo hudu ap- 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — W. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Idwa.

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

LIETUVON

0WN YOUR HOME
PARODA

21Ateinanti šeštadienį, kovo 
d., 3 vai. po piet., Coliseum atsi
darys penkta metinė “Own Your 
Home” paroda, kurioj bus išsta
tyta rakandų, darbą taupinančių 
įrankių ir įnagių, namų budavo- 
jimo medžiagų ir tt. Taipjau 
bus pavyzdžių budavojimų ir 
jau pabudavotų namų. • Paroda 
tęsis iki kovo 28 d. /

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
VfAJESTIC, didžiausias pasauly. 
OLYMPIC, LAI’LANI), PITTS- 
BURGU siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauba atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago. III.

-k *•/. -k >

Nuga-Tone
20 DIENU 
GYDYMO
BANDYMAS

PINIGU NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisitj 

miau paduotą kuponą! Tai 
turite daryti, kad gavus 
dienų gydymą pagalba Nuga- 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja .. _____ .
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios it'z Ji 
gamtos. , /

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje <\ \
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudonov^^^^^HRk V\ \ 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nug.i-Tone \
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento,j ' I 
kuris labaj svarbių rolę lošia musų kūne. Prie \ . V-d
viso, to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau-V 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto- » įį/y '
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbc- 
jitnui gamtai sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, Llth.MO
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų ’ . •
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė v f
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tiarai geras vaistas ir turi pagelbėt! iusu 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous. t * ’ ' •

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kųno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą j'r prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, rprąšalinp blqgų kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo Virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. „ Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaist*—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Ntoga-Tane 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmonsni ląimingeshi ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. < . >
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj įrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
. ' ' ' ■" galėtute ir jus išbandyta Nuga-Tonę gerumą. Ji»
Įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti Jo naudingoms jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi an- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai gražinama. 
Ziurek sutartį ant kiekvietio paketuko.

..................20 dienų bandymo kuponas----- -  
NATIONAL LABORATORY, Dept. Litb. »01 1018 S. Wabash Avė., Chicago.
... Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto '
nmti nnta,-a-są yga’ iOV5 va!ttllu Ji 20,dieny ir Jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 

jums $1.00; jeigu nepagelbes, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokelsiu. v
Vardas........................................................................................  ‘

ite že-

Gatvė ir No. arba R. F. D...................... .....................

Mie#taa...................................... %.............................  Valstija......................................... i. j
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Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

U.S. LINIJOS LAIVU 
L E VIA T H A N

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Nau jienų ekskursan
tus.

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.
• Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuoj aus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio pašo. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuoj aus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą..

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van
denpuolį, Niagara Falls. Vi- 

>si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos. .

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

LRIE R. R. Pakeliui
Priežiūra

„■ f . •

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike 'ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė j abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis, iš Chicagos 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

• v 
1S 

ki-

į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti specialj 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šią progą gali pasinaudoti ir tia ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

I .

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems. <

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymą sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS

Kraujo eRzuminacija, Šlapumo analyza* 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išband, 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riauaios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vala 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą. kraujo ligas odos ligas, pūslės b 
šlapumo jUn-as yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yr» 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, . smarkų šir 
diee plakimą su 
skirdimą odos, auti, 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
pnivalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yr» 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
atmokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphendmine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. { labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame hnksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifili*

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

PAPRASTA C19RA
MOKESTIS YRA ... ■ fc-WV
dabar / ce nn
ATPIGINTAS IKI ........

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Per trisdeNimt} metų Dr. Ros. arydo m> 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yr» 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiertis vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yrą didelu 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suiru^ų vyrų 

Tie kurie turi kokias nors slaptąs ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pabitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apią'jusų ligą 
ir kaip’jus galite būti IgydytasyTas nekai* 
nuos jums nieko ir riebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

DR. B. M. ROSS,
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryi 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl moto
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačiojs 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

Nedėlloj nuo 10 iki 1 po pietų.
Pnnedėly, seredoj Ir subatoj nuo ryto Od 

8 vai. vakare.

SJtf.uukLiŠ-.siuIk*iŽfititiiS&iiuommJĮsmiki Lžkun
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NAUJIENOS, Chicago, m. 5

ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Koyo 19, 1925

Visi šiam skyriui raštai reikia siųsti A. Žymantui, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

> FRANCIJA.

astrono-

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
M. Jurgclionienč, 1739 S. Halsted St.
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke

Chicago, III.
A. Grebelis, 10225 Ferry Avė.
J. Vilią, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

* — visi Chicago, III. •

Avė.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas —- J. Vilis, 1511 North
VYood St., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G. Mauriėas, 8739 
So. Paulina St., Chicago, 111.

Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611 
į Edbrooke Avė., Chicago, III.
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.

50th Ct., Cicero, *111. /
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

su

Politinis Banditizmas 
Latvijoje

a kovai su 
a sukarusi 

Latvijos 
šis k Ulbas

narių iš šimta- 
• baronų” ir 

sūnelių

pasitrau-

atstovai 
bute su

organizaciją vardu 
Nacioualis Klubas, 
pasirenka sąu 
margių”, ilkųjų 
miesto buržuazijos
tarpo: universiteto studentų ir 
šiaip dykaduonių padaužų. 
Buržuazijos kurstomi klubislai 
visą laiką veda aktyvią kovą 
prieš darbininkus ir jų organi
zacijas. Pernai visus kraštus 
aplėkė žinia, kaip klubislai į- 
siveržė į Latvijos s-d. partijos 
biurą, nutraukė ėjusią tenai 
Seimo Pirmininko dr. Vestma- 
no paskaitą, revolverių šūviais 
sužeidė visą eilę žmonių. Prieš 
porą metų tie patys klubistai 
iš pasalų užpuolė tūkstantini 
1 gegužės darbininkų mitingą, 
sužeidė visą eilę žmonių, 
vo bent trys atsitikimai, 
užpulta
dakcija ir spaustuvė, 
turtas ir sprogdinta. Nežiūrint 
šitų buliganizmų buržuazinė 
Latvijos valdžia mokėdavo pa
teisinti ir apginti klubistus.

Latv’ijos darbininkai maty
dami neapsisaugosią nuo vie
šųjų banditų puolimų suorga-

Darbininkų 
kuri, apart 
uždavinių, 

s.

Bu-

“Socialdemokrato
ardvta

rė

ratura ir kitokia’valdžia. Tik 
atvykus policijai sportininkai 
•išsirikiavę, atidavę garbę kri
tusio draugo lavonui, 
kė. '• 'i

Policijas ir teismo 
po ilgos kratos klubo
ėmė apie 70 klubistų, daug gin 
klų ir įvairių dokumentų. Nu
statyta I kaltininkai nušovu
sieji Masakų, rasta dokumentų, 
įrodančių klubistų buvusius 
žygius, žodžiu sakant, politi-| 
niai banditai pastatyta dienos 
šviesoje.

Tą pačių vasario mėn. 16 d. 
Latvijos s. d. partijos salėje 
įvyko savivaldybių 'rinkiku sUu TV.*.'* *• * 1 ‘ iisirinkimas. Nežiūrint „to, kad 
prieš kelias valandas’ bufžiia.- 
zijos rankomis tapo nužudytas 
Masaks, s. d. susirinkiman įsi; 
brovė gauja komunistų, tikslu 
išardyti s. d. susirinkimų. Ko
munistų užpuolikų tarpe pa
stebėtas tūlas Karklinš, kurį 
komunistai prieš lai buvo pa
skelbę provokatoriumi šis ko
munistų darbas, triukšmas ir 
luiliganizmas nepavyko, ’ nes 
tie .patys sportininkai akies 
mirksniu išvalė padaužas iš 
susirinkimo. I •

Rygc; įvykiai daug ko mo
kina. Aišku, kad buržuazija , 
vIt Iiiaiš budais puola darbi- ! 
ninkus, bet šiandien visiems' 
aišku, kad buržuazijos bude
liams padeda Maskvos samdy-

organizayo 
ir ten sakė 
įspūdingas

gražią iš-

Jis dalyavo Tautų Sąjungoj 
je ir buvo vienas didžiausių 
čampionų pasaulinio karo su
stabdyme ir nusiginklavime. 
Tautų Lygoje jis buvo išrin
ktas Prezidentu Darbininkų 
Ofise. • ( I

Jis lanke , Upsala Universite
tą. Buvo pašventęs visų savo' 
laikų matematikai ir 
mijai. Kai užbaigė
tetų, buvo paskirtas Stockhol- 
mc Astronomijos Observatori
jos prižiūrėtoju. Biski vėliau 
jis atlankė svetimas šalis ir 
bevažinėdamas susipažino
Socializmo mokslu ir po tos 
kelionės visa savo siela, ir ga
bumais atsidavė Socializmo te
orijai.

Paskiau jis atsidavė žurna- 
lizmui ir buvo redaktorium 
(žurnalo “Social-Demokraten”. 

Jis ne tik rašė straipsnius į 
tų laikraštį, bet 
masinius mitingus 
labai • gražias ir 
prakalbas.

Jis turėjo labai
žiūrų. Buvo stiprus vyras ku
nti ir siela.

Jiš paliko motęrį Onų, žino
ma. kaipo gerų autorę, spnų 
Jurgį, advokatų, dukterį Se
nių, advokatę ir brolį Alęk- 
sandrą, žurnalistų.

Viso pasaulio socialistai gai
lisi drg. Brantingo. Bet jo di
deli darbai darbininkų , labui 
ir Socializmui; pasiliks ant vi
sados. i ' . ” ' ”,

Kiek Darbininkg Lietuvoje

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS VIRŠININKAI
. *5

Frank MorrisonGreen, Prezidentas

Franci jos socialistų kongresas
Vasario 8 d. Grenoble susi

rinko 22-sai Francijos sociali
stų kongresas. Dalyvauja 300 
atstovų ir užsienių svečiai. 
Svarbiausias dienotvarkės pun
ktas apie palaikymą -Herriot’o 
valdžios, šituo klausimu buvo 
gan aštrių ginčų;: mažesne 
kongreso dalis reiškė nuomo
nės, kad socialistų partijos 
frakcija parliamente per toli 
esanti nuėjusi, palaikant da
bartinę radikalų valdžią, did
žiuma gi buvo visai priešingo 
nusistatymo, reikšdama, kad 
partija nėra užmiršusi savo 
principų. Galop ir kongreso 
mažuma pripažino, kad negali
ma atsisakyti nuo valdžios rė
mimo, bet frakcija turi apsi- 
sergėti nuo ryškios kitų gru
pių priklausomybės. Išrišus 
šitą klausimą, kongresas pri
ėjo prie antrojo (lienotvarkės 
punkto ' savivaldybių rinkimų 
'klausimo.

-------- -t—--------------------------------y....... ■

Tarptautinis frontas
LIETUVĄ.

netekoiLietuva galutinai
Vilniaus. Romos papa padarė 
sutartį su Lenkija ir galutinai

Iš paskelbtų - paskui i nio jo 
gyventojų surašymo žinių Lie
tuvoj ė11 esama darbininkų:

moterų' galingesnis.
x 114779 iingx>snė už Lietuvą, lodei jai

vyrų:
116312žemės 

pramonėj (medžio, po- 
pierio, metalo ir k.)

transporte .... 7.475. 
prekyboje .... 2.329. 
valstybės ir visuomenės 
įstaigose .......... 3.433.
kitų gyvenimo šabinių 
(padienių, 
kitų).

tarnų ir
16.151.

Romos papa rems tų, kas
Lenkija yra

yra 
ga-

teko ir Vilnius.
Katalikiškose šalyse Romos 

13.612 papa turi savo įtaką ir jo su- 
.)3;) daryti diplomatai veikia taip, 

1.97.) kaip dar ant toliau palaikius 
| papos autoritetą tose katalikiš-

1-14 koše šalyse. Lietuvos kunigai 
negali priešintis savo valdonių 
Romoje. Jie turi kia usy Ii jo

29.130 įsakymų ir pildyti jo padary- 
—----- - tas sutartis.

Pasitvirtina tas160.675
ir vyrų 
Moterysnizavo Latvijos 

Sporto Sąjunga, 
tiesioginių savo 
apsaugodavo darbininkų ir 
d. partijos susirinkimus. Dau
gelį karių klubistų puolimai 
nepavj’kdavo tik todėl, kad 
sportininkai užkirsdavo jiems 
kėlią. Dėliai šitos priežasties ir 
buržuazijos sūneliai visų laikų 
griežė dantį ir rįžosi mirtinai 
keršyti sportininkams.

Vasario 15 d. buvo sušauk
tas sportininkų susirinkimas, 
jame dalyvavo į 500 narių, 
aptarimui klausimo, kaip pa
dėti s. d. partijai rinkimuose Į 
Rygos miesto savivaldybę. Ka
dangi narini savininkų sąjunga 
griežtai priešinosi iškabinimui 
rinkimų atsišaukimų prie at
sišaukimų namų, nutaria s. d. 
atsišaukimus išdalinti gatvėse. 
Sportininkai pasiėmė šitų dar
bą ir pasisklaidė mieste ramiai 
dalydami atsišaukimus. Praė
jus porai valandų klubistų bu
rini pradėjo sportininkus pulti 
gatvėse, keli ‘sportininkai su
mušta. Gavęs tokių žinių spor 
lo sąjungos centras davė įsa
kymus visiems sportininkams 
grįžti į sujungus butą. Bcgrįž- 
tant būreliui sportininkų, neto- 
liesia. Nacionalo klubo aut to 
būrelio puola ginkluota banda 
klubislų, pasipila šūviai ii 
vienas sportininkų drg. Alek
sandras Masaks puola mirtinai 
pašautas.

Ir'šį kartų klubiniams butų 
liasisekę paslėpti ’ žmogžudiš-

Viso labo molėtų 
los davatkos, padeda tada, ka- darbininkų 334.030 
da nekalto darbininko kraujas, darbininkes sudaro veik pusę 

viso Lietuvos darbininkų skai
čiaus. Daugiausia moterų dar
bininkių yra: žemdirbystėje— 
103.898, linų verpime ir audi
me — 3.119; siuvininkystėje 
— 5.652; naminiame aplama 
vime (tarnaitės) — 13.765; 
padieniuose <

Šeimininkų ir administrato
rių viso labo esama i-------- -

reiškia truputį daugiau nei dar 
bininkų lir darbininkių. Bet 
pridėjus prie darbininkų tar
nautojus —> 38.120 vyrų ir 
920 moterų — visi 44.040 
bininkų skaičius prašoka 
mininkų skaičių. Žinoma, 
priedą reikia atsargiai 
nes gan žymus skaičius 
naulojų bus gan aukštų kale- 

Rlomi dar sekanti 
būtent, dirbančiųjų 

narių 192.721 vyrai 
ir 462.063 moterys. Viso jų 
655.787.
bantieji prie šeimininkų, ypač

liejasi.
Latvijos Seimo s. d. frakci

ja šituo klausimu iškėlė val
džiai interpeliacijų. Buržuazi
ja, žinoma, pareiškė pasitikėji
mų valdžiai, buržuazija reika
lauja Darbininkų Sporto 
jungos uždarymo.

Nukautojo dr. Masako 
(jotuvės įvyko vasario 22 
na. Reikšdami užuojautos
vijos s. d. partijai, Darbo,

nuo senai
I vartojamas posakis: kunigai 
Lietuvai, o. Lietuva Romos pa
pai.

Kol viešpataus katalikų ti
kėjimas, tol katalikiškos šalys 

i bus išnaudojamos jų galvos,' 
' kuris sėdi Romoje. Katalikai

įsteigti pastovių pinigų valiu
otų, steigti kope-ratyvus, panai
kinti svaiginamus gėrimus ir 
rūkymų, įvesti <3 valandų dar
bo dienų visose darbo, šakose, 
įvešti lygias teises moterims, 
'svetimšaliai išgyvenę 2 metus 
gali tapti šalies piliečiais, už
drausti Senatui tiesioginį rin
kimų Prezidento ir atimti nuo 
jo veto teisės, įvesti populiarį 
rinkimų teisėjų i Augščiausį 
teisina, sutrumpinti '(kareivia
vimų iki 3 menesių, užginti 
vartojimų kariuomenes darbi
ninkų kovoje su darbdaviais, 
pilnų atskyrimų bažnyčios nuo 
valdžios, atimti visas teises nuo 
kunigų, kuriomis jie dabar ne
teisingai savfnasi.

Konvencija buvo labai gyvai 
ir žingeidžiai vedama. Joje da
lyvavo visi žymesni šalyje so
cialistai. Ir tas minimum 
programas dabar padės 
listams užimti daugiau 
valdžioje, kuomet ateis

socia- 
vietų

Socialistu Partijoj
1‘ENNSYLVANIA.

Altoone, Pa. Gia. anglą So
cialistų 'Partijos nariai užsima
nė nepasiduoti italų socialistų 
kuopai augimu savo* narių. Iš
rinko tam tikrą agitacijos ko
pų te tą ir tas komitetas jau 
.turi išdirbęs ..galutinai jylahusv, 
kaip padidinti narių skaičių 
Altoonoje. . ■■ ’

New Castle Socialistų Parti
jos kuopa jau pradėjo smar
kiai veikli, ’ o tūlam tarpui ji 
buvo apsnūdusi. čia lankosi 
tankiai geri kalbėtojai, o neto
limoje ateityje planuojama čia 
surengti jdidclius (įebatus-dis- 
kusijas.

Greensbug, Pa. nesenai susi
organizavo nauja Socialistų 
Partijos kuopa. Greitu laiku 
manoma čionai atsikviesti ge
rą kalbėtoją ir surengti dide
les prakalbas. Prakalbų tiks
las: aiškinti (Socialistų Parti
jos nusistatymą ir gan Ii dau
giau narių Partijai.

Iš Lietuvos S-D. Parti
jos Gyvenimo

Telšiai. L..S. D. P. organiza
cija Įkurta 1921 m. bet aklin- 
gesnis jos veikimas prasidėjo 
1924 m.: įkurta lauko darb. 
prof. sąjunga, išlaikoma savo 
skaitykla (kuria naudojasi 
darbininkai ir moksleiviai), 
įkurta dramos sekcija, kuri 
buvo pasirengusi statyti gan 
rimtą veikalą':' “Pirmieji žing
sniai”, bet aps. viršininkas 
neleido, šiais metais yra pa
statyta liumorUlinių scenos 
vaizdelių. Bet'netikėtai drau
gai sužino liūdną žinią — jų 
aktyvus narys drg. Jokubaus- 
kas iš Telšių ištremiamas. Del 
to sausio 29 vietos socialde
mokratų salėj įvyko jo išleis
tuvės. Jam atvykus organizaci
jos vardu vienas iš draugų pa
sakė prakalbą, reikšdamas pa
dėką už aktingą darbavimąsi. 
Drg. Jokubauskas pasižadėjo 
ir toliau dirbti darbininku ir 
šviesios ateities labui. Prieš 
tokį buržuazijos smurtų mes 
galime kovoti tik energinges
nių darbu. —Praeivis.

mai.

LATVIJA.

CONNECTICUT.

Kuršėnai. Vasario 15 d. čio
nai įvyko LSDP. Kuršėnų or
ganizacijos visuotinas 'narių 
susirinkimas. Atsilankė 16 
draugų; iš viso organizacijoj 
peregistruotų 20. Dalyvavo ap
skrities k-to atstovas. Apsvar
styta labai plati 'dienotvarkė, 
dėl vidujinio org. susitvarky
mo, ką turi veikti artimiau
sioj ateity ir t. t. Nutarta: su
šaukti kovo 1 d. kitą visuoti
nį narių susirinkimą ‘ išrinkti 
atstovus - partijos;- konferenci- 
jon. Iki -sekančių metų suren
gti 1 paskaitas. Komitetui Bu
vo pastebėta, kad nesutvarkė 
nario mokesčių rinkihių, nors 
nariai savo laiku norėtų įmo
kėti. Kasop stovis — 18 litų, 
nariai visi skaito “Socialde
mokratą”. Musų draugų vei
kimu savivaldybėj užganėdin
ti. Merdėjusi per paskutiniu 
du metu Kuršėnų organizacija 
iš naujo atgimsta ir iš dabar 
esančių organizacijoj draugų 
yra viltis, kad išsilavins tikri 
socialdemokratų partijos žmo
nės. .— šlg.

II-! . . ' . . r) . Igitara pasipriešinti negali. Kuni-j

lai-
die-

sako laidotuvių dienoje liūdi
me ir busime solidarus su mu
sų draugais Latvijoje.

HJALMAR BRANTING
Giine lapkričio 23, 1860, 

vasario 24, 1925.
M ti e

Drj.
buvo vadas ne tik Švedijos 
Sočiai Demokratų Partijos, bet 
jis buvo vadas Socializmo mo
derninės Europos. Jis buvo at
sidavęs su visa savo siela ir 
kurni darbininkų reikalams. O 
svarbiausiu jo uždaviniu buvo 

-įkūnyti Europoje ir visame 
pasaulyje laikų, 
buvo vadinamas 
Vyrus”. Už lai 
keturi mėtai atgal 
Nobelio dovaną.

Būdamas 21 metų

Hjalniar 
vadas ne lik

Stipriausias 
skelbimų 
jis gavo

do įvykio vieloje h k pusva
landžiui praslinkus, nors lai 
buvo miesto centre, jei ne spor 
liniukų atkaklumas, disciplina 
ir narsumas, Urbai sušimobi; 
lizavę sportininkai apsiautė ne 
tik šaudžiusį klubislų būrelį, 
liet ir patį nacionaiį klubų, ap
siautė visa didžiulį miesto 
kvartalų ir laikė jį apgulę tol, 
ko) neatvyko policija, proku-

tai I 
iki pat dan

teli dangui 
_ __ į jus grieš- 

344 245,11UIS,‘ «lc*kfu IVS j° neklausysite, 
tai po mirčiai degsite pekloje 
per amžius. Vierni katalikai 
bauginami tomis baisenybėmis, i 
klauso ką jiems sako jų “dū
šių” kanytojai, kunigai.

| O katalikų tikėjimas dar ga
li pasilaikyti tose šalyse, kur 
žmones dar
kuv prietarai turi didelės rei
kšmes gyvenime. Kur garbina
ma yra stabai; kur žmonės 
dar bijo peklos.

Romos papai reikia tureli į- 
tėkmę ir palaikyti savo galią 

Šeimynos nariai dir-1,"' auloritelus. jis lenda su sa- 
■ - e vo diplomatais kur tik gali, 

žemfs"'ūkyje (mažažemiuose ir “omos tikyba skelbia, kad 
vidutiniuose ūkininkuose iki, vieniems katalikams nereikm 
20 h.) yra toks gaivalas, ku- Kalvoti, bet tik reikia nuo ait
rio reikalui visai gali sutapti kial, klal'syl.‘ savo va <loinb - 
su darbininkų' reikalais. Tuoj pradedant kunigais, bajgiant 
budu .Lietuvos gyventojų sta-^P^ 
gislika, bendrai suėmus', duoda •— -------

gai remiasi jo autoritetu, 
jie tuomet siekia

darbuose—14.614. Saus ir sako, kad 
yra Dievas, žiuri ;

dar-

dėti, 
lar-

k u v 
tebėra tamsus;

skaitline, 
šeimynos

Bedarbių demonstracija
Rygoj įvyko skaitlinga 

įspūdinga bedarbių demonstra
cija, kurioj dalyvavo į 2,000 
bedarbių vyrų ir moterų. Be
darbiai nešė plakatus su užra
šais “Duorios” ir darbo”, šilą 
bedarbių demonstraciją orga
nizavo Profes. Sąjungos. Ji. 
buvo tiek įspūdinga, kad re
tas Rygos gyventojas yra ma
tęs tokių tvarkingą, eiseną. Po
licija lydėjo demonstrantus ir. 
saugojo, kad jos tvarka nebu
itį sutrukdyta. Demonstrantų 
vadai nuvedė juos pas minis- 
terį pirmininkų ir miesto savi
valdybę, kur buvo pareikšti 
bedarbių reikalavimai.

Jei tai butų įvykę Kaune, 
mes butumčm turėję geresnius 
nei

Camnecticut valstijos Socia
listų Partijos organizacija nu
tarė gauti antros klesos leidi
mą dėl išsiuntinėjimo savo 
laikraščio ę‘Our ICommon- 
\veallh”. Apie lą laikrašti ka
pitalistinė spauda' pradėjo 
daug rašyti, todėl Connecti- 
eut valstijos socialistai mano, 
kad čia socialistų laikraščiui 
bus gera dirva. Kaip žinia, so
cialistų laikraščiai darbinin
kams yra svarbus dalykas ko
voje su kapitalistų klase. Dar
bininkai turčių palaikyti ir tą 
naują Connecttciit draugų lei
džiamą laikraštį.

1 Skuodas (Kretingos apskr.). 
Vasario, 8 d. įvyko organizaci
jos visuotinis susirinkimas, 
kuriame tarp kitų dienotvar
kės punktų, buvo nutarta* pa
šalinti iš partijos Jončiauską 
Antaną, u z ėjimą rinkimuose 
Į Skuodo Valse. Tarybą Darbo 
Federacijos sąrašu, ir apie tai 
paskelbti “Socialdeinokralc”.

Vasario 1 d. buvo surengtas 
Skuodo org. viešas vakaras 
Skuode. 'Buvo vaidinama 
“Kryžius” vakaras nusisekė 
kaip vaidinimu, taip ir med
žiaginiai, pelno gauta 132 lit. 
29c. — Ašara.

ibittumem turėję gcr 
Rotušes įvykius.

RUSIJA.

Tai vis daroma dėl 
1ol"rškaičiŲ,“i<<irie‘'kalba dai-, ‘"'‘J1*, 
bininkų naudai. Deja 
musų darbininkių
ninku susipratimas neduoda 
jiems užimti prideramos vie- 

,1 tos visuomenės gyvenime ir 
krašto valdyme.

biznio, 
ave- 

yra nuo jų 
kū
jo-

tarpe 
kad ir čičerinas 

ir reikalingas dides- 
Matyt, Trockio

menkas labai lengva 
darbi šiltą, vilną. Ir Romos 

lalikų kunigai tai daro be
paža-

amžiaus 
jis įstojo į Socialdemokratų 
Partija ir išbuvo joje iki pat 
mirties, šešis sykius savo gy
venime buvo pakliuvęs į kalė
jimų už politinį veikimų. 1920 
melais buvo išrinktas Švedijos 
Premjeru.' Jis tuomet A išbuvo 
toje vieloje 7 mėnesius, kol 
rezignavo valdžia. Paskiau So-j draugu į Partijos kandidatus, 
cialdemokratai vėl gavo viršų Musų darbui Marijampolėj la- 
ir jis išbuvo valdžioje iki ba- bai daug tinkamos dirvos, 
landžiu mėnesio, 1923 metų. v Vėjas.

Marijampole. Vasario 15 d. 
buvo Marijampolės miesto L. 
S. L). P. organizacijos narių 
susirinkimas. • 
tinti partinį darbų. Priimti du

Nutarta suslip- cij-a.

ARGENTINA.

Argentinos Socialistų Parti
ja, sausio 44) laike konvenci
jų mieste Cordoba. Delegatų 
suvažiavo 100. Tai buvo penk
ta ? Socialistų Partijos konven;

-r . ’

i ^iioje konvencijoje priimtas 
minimum programas, kuriame, 
reikalaujama nacionalizavimo 
kasyklų, aliejaus laukų, paėmi
mą legislat iiron visos žemės, ternacionalą.

Pavojinga liga.
Maskvos komunistų 

eina gandų, 
“susirgęs
nio gydymosi, 
liga yra užkrečiama.

Nesiseka aidyti.
Anglijos tred-junionų

dai duoti Maskvos internacio
nalui, kad bus sušauktus pa
saulinis profesinių sąjungų 
kongresas, neišsipildė. įvykęs 
Amsterdamo ir Mąskvos inter
nacionalų pildomųjų komitetų 
susirinkimas anglui -prof. s. 
atstovams - pasiūlius'atmetę pa
siūlymą ir Maskvos internacio
nalą pakviesti tau kongresai!, 
nes Maskvos (III)* internac. 
visų laikų darė pastangų 

į griauti .Amsterdamo (II)

NčW YORK.

Kai parvažiavo delegatai iš 
(Jiicagos Socialistų ir Progre
syvių konvencijų, lai paklau
syti jų raporto prisirinko pil
nutėlė svetainė. Kalbėjo M. 
llilkĮiiit, J. Geibcr ir J. Oneal. 
Visi nurodė nusistatymą Soci
alistų Partijos link progresis- 
tų partijos. Paskiau buvo dis
kusijos. Sutrauką visų disku
sijų padarė d. Hill(|tiilas. Visi 
išsiskirstė užganėdinti iš dele
gatų rąpurlo. Nevv Yorko so
cialistai dabar pasižadėjo dar 
labiau veikti ir padangių Ii 
naujų narių skaičių tiigubui 
ar dar daugiau.

Krinčinas. Vasario 15 d. įvy
ko Krinčino organizacijos na
rių susirinkimas, tapo išaiškin
ta Partijos konferencijos die
notvarkė, aptaria ŽL’DPS. sky
riaus steigimo reikalingumas 
ir kiti smulkus reikalai.

Krinčino organizacija savu 
laiku gan tvirtai gyvavo bet
paskutiniu laiku prasišalinus
iš Krinčino nekuric4ns veikles
niems draugams likusieji to
gyvumo nebeišlaiko. Gėda bu
tų draugams leisti organizaci
jai silpnėti^ — P. Papartis

su-
in-
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ŠEIMYNIŠKA VAKARIENE

LHS 81 kuopa rengia šeimynišką 
vakariene šeštadieny, kovo 28 d., 
VVicker Park svet., 2040 North Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
$1 yjadai. Bus pagaminta skani 
vakariene, gražus programas ir šo
kiui. 'flkietiis galima gani Nailjie- 
nose, 1730 S. ilulsted St., Aušros 
knygyne, 3210'Š. Halsted SI. ir pas 
visus kuopos narius.

Kviečia L8S 81 Kuopa.

Biržai. Vasariu 8 d. buvo 
šaukiama Biržų rajono sočiaI- 
demukraliiiių organizacijų ko
mitetų ir atskirų menų kon
ferencija, bet dėl neišbrenda
mų kelių maža kas teatvyko, 
todėl rajono konferencija skai 
tesi neįvykusi, Biržų draugai 
organizaciniame darbe yra ga
na apsileidę, dėl savo nerangu
mo nesugeba įnešti darbininkų 
tarpan socialdemokratinį nu
sistatymą, kas duoda progos 
konircksniams darbininkus 
mulkinti, • — p. Pa paltis.
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Vėl išvaikė komunistus
X • /

Komunistai vėl bandė išardyti 
Abramovičiaus prakalbas ir 
staugė palangėmis, bet polici
ja juos išvaikė

tris žmones iš komunistų go- 
vedos areštavo.

R. Abramovičiaus prakalbo^ 
praėjo dideliu Pasisekimu.

DAR APIE LIETUVIO NUSI- 
TROŠKINIMĄ G ASU

Dėkuoja Naujienoms
Socialistų partija šiomis, die

nomis prisiuntė Naujienoms se
kamą laišką:
“Brangus Drauge Red aktoriau :

“Cook pavieto Socialistų par
tija naudojasi šia proga padė- 
kuoti Naujienoms už jų didelę 
paramą padaryme sėkmingais 
vasario 22 d. mass-mitingo ii' 
vasario 23 d. bankieto.

“Mes jaučiame, kad be jūsų 
didelio kooperavimo tie paren 
girnai nebūtų parodę tokio dide
lio entuziazmo ir nebūtų tiek 
prisidėję prie partijos atbuda- 
vojimo, kiek dabar jie prisidėjo.

Draugiškai jūsų
VV. R. Snow,

Sekretorius,
Florence Hali,

e. p. pirm.”

Vaidinimai Stanford Parke
Stanford parkiukę, prie 14th 

PI. ir Union Av., yra susikūręs 
dramatinis kliubas, kuris duoda 
vaidinimus netik savo parke, 
bet ir kitiems parkams patar
nauja. Todėl ir kitų parkų vai- 
dylos atvyksta i Stanford parką 
vaidinti.

Stanford parke vaidinimai 
bus:

Pirmadieny kovo 23 d., vai
dins Dvorak park vaidylos.

Penktadieny, kovos 27 d., 
Stanford paįk įkliubas vaidink 
“Ilearts to Mend” ir “The Lašt 
Rehearsal.”

šeštadieny, kovo 28 d., vaidins 
Shedd parko vaidylos.

Vaidinimas bus vakarais. J- 
žanga dykai.

“OWN YOUR HOME” 
PARODA

Komunistai vėl bandė išardy
ti Rusijos sociaidemokratii, par
tijos vadovo R. Abramovičiaus 
prakalbas, kaip kad jie bandė tai 
padaryti pereitą* sekmadienį 
Garrick teatre, kur komunistai 
šukele ti’inkS.rną, bet policijų 
juos suvaldė ir keliolika jų areš
tavo.

Antrosios Abronu virinas pra
kalbos buvo užvakar Auditori- i 9
joj, prie Ogden ir Kedzie gatvių. 
Betgi čia Jtomuniistų į salę nelei
sta, o jei kuris ir įlindo, tai ty
lėjo susičiaupęs, bijodamasis, 
kad neišmestų lauk, jei pradės 
kelti triukšmą. Tečiaus komu
nistai susirinko prie salės durų, 
o kad jų vienų skaičius yra ne
didelės, tai jie atsigabeno ir vai
kus iš savo draugijėlių (tokių 
kaip pas lietuvius “Ateities Žie
dai“) ir kartu su vaikais staugė 
prie durų ir palangėmis, ir kaip 
kokie pakvaišėliai daužėsi į lan
gus ir duris, kad tik kaip nors 
prakalbas siitrukdžius. Mat jei
gu negali triukšmo kelti vidu
je, tai nors lauke įstangia.

Tečiaus atvyko z policija ir 
tuos komunistus ir vaikus iš
vaikė. Tečiaug komunistai pa
simokinę pereitą sekmadienį kas 
atsitinka,, jei priešinasi polici
jai, šį syki policijai nesiprieši
no ir pamatę policistus ausis su
glaudę dūlino namo. Policija

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

Jau buvo rašyta, kad lietuvis 
Mikas Bubnis. 131 E. 104 PI.. 
Roseland, nusitroškino gasu. Ži
nutėj buvo pasakyta, kad pasak 
jo pačios Onos, jis nusižudęs 
veikiausiu dol pinip/iniii rupes-

o kitas su vitrioliu,, taipjau kiše
ninį rasta bpnkutę nuodiju Mi
kas ir Ona Bubniai kiek laiko 
atgal atvyko iš kasyklų, Spring- 
field, Ilk, ir apsigyveno pos sa
vo draugus prie 106 ir Edbrooke 
Avė. Bet po kiek laiko jo mo
teris jį apleido ir su dvejetą 
vaikučių išsikraustė ir kitur ap
sigyveno. Todėl jis veikiausia 
nu^žludė iŠ tupesčio deĮ savo 
dvejų vaikučių:—sunaus Ir mer
gaitės likimo, —M. D.

Gatvekaris užgavo policistą 
Earl Winters,, kuris tvarkė ju
dėjimą kryžkelyj prie Grand, 
Halsted ir Milw,aukee gatvių. 
Jau sutrintą policistą išimta iš 
po gatvekario ratų ir išgabenta 
ligoninėn, o gatvekaris nuvažia
vo vidurmiestin. Tečiaus ten 
motormanas tapo areštuotas, 
nes jis važiavo nepaisydamas 
duoto signalo ir tuc užvažiavo 
ant policisto.

Sportas PRAšALINKIT SAVO 
SLOGAS TUOJAU

čių. Nepažystamas žmogus įšoko
Jo kambaryje rasta ant. stalo]į upę nuo Madison gatvės tilto 

du stiklai, vienas su vandeniu, ir prigėrė.

Chicago, St. Paul ir Milwau- 
kee geležinkelis atsidurs recoi- 
verio rankose. Receiveriais ta
po paskirti trys to geležinkelio 
viršininkai.

POŽĖLA RENGIASI 
RISTYNĖMS
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Numanydamas, kad susikibi
mas su Bancevičium nulems jo 
likimą, Požėla deda visas pastan
gas, kad tįnkamai prisirengus. 
Jis treniruojasi didžiausiu atsi
dėjimu.

Nesnaudžia ir Bancevičius. 
Deimonto diržas veda ir jį į 
“didelę pagundą.” Tad už 
diržą jis žada kovoti iki pasku
tiniųjų. —N.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
* 1 ji

Klaipedon ir Atgal
' / ■ • ‘

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

Ateinanti šeštadienį, kovo 21 
d., 3 vai. po piet., Coliseum atsi
darys penkta metinė “Own Your 
Home” paroda, kurioj bus išsta
tyta rakandų, darbą taupinančių 
įrankių ir įnagių, namų budavo- 
jimo medžiagų ir tt. Taipjau 
bu$ pavyzdžių budavojimų ir 
jau pabudavotų namų. * Paroda 
tęsis iki kovo 28 d. r >

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Muši} dideli laivai milžiną!, kaip 
VIAJEŠTIC, didžiausias pasauly. 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southarnpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauha atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicaito, III.

20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGU NESIŲSKITE

ir turi > 5 < pagelbėt! jūsų

Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že
miau paduotų kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-T 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja 
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso, to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų pr i gelbė
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuria 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tiarai geras 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kųno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetit-ą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, rpr^šalin? blqgą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kūji lyg 
purvu yra annešta nuo Virdurių užkietejitno ir kitų ligą. . Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistf—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Ntiga-lone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmęnsni ląimingeshi ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. - ■ .< >

VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tonę gerumą. Jis 

įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite (rodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

.................20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-------------
NATIONAL LABORATORY, Dept. Litb. ®01 >018 S. Wabash Avė., Chicago.

Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokelsiu. ♦
Vardas............................................................ .. .......................... .. ..................................................

Gatvė ir No. arba R, F. D........................ .. ............................

Miestas. Valstija
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U.S. LINIJOS LAIVU 
L E VIA T H A N

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan- 

, tu s.

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti į labai pavojingų ligų. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselj Severa’s 
COLD ir GRIP TABLETUS 
— (30 centų) nuo jūsų ap- 
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagral nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severa’s 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jus tuo hudu ap- 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — W. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Idwa.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.
• Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio pašo. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio, pa
sų ir Lietuvos konsulo vizų..

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi- 

>si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisių aplankyti tų garsiųjų 
vietą pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos. .

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

ERIE R. R. Pakeliui
V . ■ , • • s

Priežiūra
ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilnų garantijų saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ‘ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis, iš Chicagos iš 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš ki
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietų Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletu valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiųjų vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukinį

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti specialį 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šių progų gali pasinaudoti ir tia ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems. •

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymų sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ktt- 
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimų.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
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Kraujo egznminacija, Slapumo analyza» 
mikroskopiSki ir kiti laboratorijos iSbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riauelos naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje Ir Jungtinėse Vai* 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross de) gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroni&kai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės b 
Slapumo įUc’ss yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, . smarkų iir 
dies plakimą su 
skirdimą odos, suti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yr» • 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphendmine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. I labai trumpą laiką ligo
niai -jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuria išgydo sifilį.

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

PAPRASTA <19
MOKESTIS YRA ... 
dabar / c< nn 
ATPIGINTAS IKI ........ U>U.UU

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialia serum gydymas yr» 
vartojama* su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiertis vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelu 
sustiprintoja* dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip'jus galite būti šgydytas. Tas nęk*i* 
nuos jums nieko ir riebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

DR. B. M. ROSS,
35 South Dearborn St

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkii 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chl- 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakar*.

NedėHoj nuo 10 iki 1 po pietų.
Pnnedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto Dd 

8 vai. vakare.
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Lietuvių Kaleliuose.

Potašas ir Perlamutras
Musų lietuviškas teatras jau 

buvo apmiręs. O tai dėl to, kad 
paturėjome žmonių, kurie su
pranta ko mums trūksta h* mo
ka vaidinti. Vaidinti taip, kad 
mes teatre pesnaustume. Turė-: 
jome dainininkų — didelių ir 
garsių dainininkų. Jie mums ari
jų dainavo, o mes snaudem. Ar
tistai teatruose visi susitarę už
simanė mus mokinti tai šio, tai 
to. Mes žiovaudami keikdavome 
jų pamokas. Ir jau buvome pra
dedą nusitarti persiskirti su lie
tuvišku teatru ir su lietuviais 
dainininkais.

Drimdzi-Dzimdzi
Atvažiavo Drimdzi-Dzimdzi ir 

mes vėl lankome lietuvišką tea
trą ir vėl klausome lietuviškų 
dainų. Mums patiko jovalas, 
Laisvoji Lietuva, ubagai, Vana
gaičio deklainacijos — žodžiu 
sakant, viskaą, ką šitie artistai

NAUJIENOS, Chicagc, UI
I ■■■■■■ ............. ‘į I . ...............  ! U H ......."f

“nziMryzi-DtRiMDzr' GRirpa, kurt stato dideli ir linksma .*? v. KoiMt. ‘PO- ’

. . . ‘ :i 4 . . ' *■ ' '' ""

Visi čia atvaizduotieji ir gerai chicagieč.iams žinomiDzimdziai vaidins jų pačių sta
tomajam veikale “Potašas ir Perlamutras” svarbiausias roles. Vaidinimas įvyks 22 d.
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skupo J. Griteno diecezijai. Pa
rapijos stovis yra g-pras ir vis- 

kas prižiūrima, gerai. Parapi j a 
irgi eina didyn.

—M. Parapijonas.
■ z t

Naujas choras
Prie lietuvių tautiškosios baž

nyčios yra įsusityėręs naujas Au
šros žvaigždes: choras, kuris jau 
turi apie porą desetkų. narių: 
Repeticijoj būna :< kas ketvirta
dienis, parapijos svetainėj, 3502 
Union Avė. Be giesmių moki- 
namąsi ir šiaip dainų. Norima 
iš Aušros padaryti tikrai dideli 
ir gerą chorą.

liefuviy Amalgameity 269 
skyriaus susirinkimas

atsivežė ir mums dabar šlape
lėmis duoda. Ne rieškutėmis, 
bet šiupėlėmis: duoda tiek, kiek
dar niekur keli žmoriės nepajė
gė duoti.

Ir mes mylime tuos Drimdzi- 
Dzimdzi. Mylime visi: darbinin
kai, biznieriai, profesionalai, še
ri i ir jauni — mes visi lietuviai 
jiems plojame. Mes norime Mai
šo, Stasio ir visų kitų dalykė
lių, kokius jie mums parodo ar
ba sudainuoja. . »

Dalykas labai paprastas
Ištikrųjų; kur tu čia žmogus 

nemėgsi, kad Drimdzi-Dzimdzi 
duoda mums tai, ką. mes visi 
suprantame. Jie mums duoda 
tai* kas mums arčiausia prie 
širdies, būtent: liaudies daine
lės, sveikas lietuviškas humo
ras, Lietuvos žmonių gyveni
mas ir musų klaidos. Tos klai-
dosi... Well, jie moka mums jas 
taip parodyti, kad mes paskui 
“gailimės už griekus” ir gana 
Drimdzi-Dzimdzi nekankina mus 
sulūžusiomis arijomis arba iš
traukomis iš visokių operų. 
Drimdzi-Dzimdzi musų lietuviš
ka savo a*ųšies opera — ji mus 
kaip lietuviams visuomet paliks 
brangi. Jau jus tai'gerai žino
te.

Lietuvybe
Sako, mes pradedame ištautė- 

ti. Gal būt. Visi dabar šiuo klau
simu susirūpinę. Buvo visokių 
agitatorių iš Lietuvos; visi no
rėjo mus Lietuva suinteresuo
ti ; visi savotiškai bandė mus 
lietuviais padaryti. Visiems ne
sisekė. Dabar mes pradedame 
linkti prie lietuvybės. Aš čio- 
nais atvirai sakau: Drimdzi- 
Dzimdzi lemta būti tikrais lie
tuvybės apaštalais. Jie sužadi
na musų širdyse gęstančią tėvy
nės meilę. Jie jau šimtus musų 
baigiančių ištautėti lietuvių su
gražino Lietuvai. Jie moka už- f

/gauti tą stygą, kuri sujudina 
sielą ir baigiantį suamerikonėti 
lietuvį kai bematant patriotu 
padaro. Ir jie tą stygą taip ma
lonumi užgauna, kad rodos- žmo
gus prašytum, kad taip čia dar 
kartą kitą vėl užgautų.

Drimdzi-Dzimdzi, matomai, ir 
j)us tasai Mesiją, kurio baigiaJi-

kovo, Great Northern Teatre 22 W. Jąkcson blvd. 2 vai. po pietų. jSmuilkmen/as seikite 
musų dienraščio skelbimuose ir žiniose/

ti žūti Amerikos tipstančiam 
puode lietuviai laukė išsižioję.

Visus į kruvą^suveda
Pešamės mes tarp savęs už 

principus,, sroves ir kitus galus. 
Bijome vieni kitų, o tikrai ne
žinome ko bijome. Drimdzi- 
Dzimdzi suvedė į krūvą mus vi
sus. Ir dešinieji ir viduriniai, 
karštesni ir šaltesni •— mes vi
si Drimdzi-Dzimdzi vakaruose 
sėdame į tuos pačius suolus. Vi
si kartu plojame ir visi skaniai 
pasijuokiame. Ir visi užganėdin
ti. štai aš, užkietėjęs bedievis, 
sėdžiu sale kunigo. Ir kas čia 
blogo? Mudu abu noriva Vana
gaičio Stasio ir Maišo ir visų 
kitų dalykėlių.

mes juos. Nedėlioj 2 vai. po pie
tų Great Northern teatre plo
sime jiems. Bet musų pareiga 
dabar rengtis ir savo draugus 
rengti į šitą iškilmę. ■

Jus visi žinote,, kad Drimdzi- 
Dzimdzi mums reikalingi. Tai
gi dabar juos paremkime, Nedė
lioj visi • susirinkime į Great 
Northern teatrą.

— Padauža I

ready 
'Organizavi- 
korios- dar

Moterims reikalingas

Sv/amt-Rootas
Tūkstančiai moterų turi inkstų ir 

pūslės ligą. ir visai to nežino.
Moterų negalės dažniausiai pasiro

do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, 
ar inkstų ar pūslės ligos šekmė.

Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie gan kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnose, galvos skau- 
nervuo- 

tumas, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais.

į Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 

? ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būti kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
jaus iš ^aptiekos.

Bet jei norėtum pirma išmėginti 
šitą didįjį preparata, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmei* & Co., Bing- 
h am ton, N. Y. pavyzdinei bonkelęį. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

Dabar linksma naujiena
Keletas metų atgal Chicagos 

•geriausiam teatre vaidinta “Po
tašas ir Perlamutras”. Brolyti 
tu mano, tai šaunus veikalas, 
tai juokų, tai smagumo, tai svei
ko pailsio civilizacijos nukamuo
tam piliečiui. Aš du kartu bu
vau ir dar norėjau eiti. Ot, sa
kydavau, kad čia lietuviai galė
tų šitą komediją pamatyti.

Bet štai man ir jums didelė 
naujiena: Nedėlioj po pietų 2 
vai. Great Northern teatre 
Drimdzi-Dzimdzi vaidina tą pa
tį veikalą, kurį angių kalbą su- 
prantantieji chicagieciai tokiu 
furoru ilgiausią sezopą išlaikė. 
Drimdzi-Dzimdzi Nedėlioję vai
dina “Potašą ir Perlamutrą”. 
Great Northern teatras labai di
delis, sėdynės minkštos. Sėdėk 
arti ar toli — viskas taip pui
kiai girdisi.
Vyrai ir moterys neužmirškime

Nedėlioj 2 valandą po pietų
Nedėlioj 2 valandą po pietų 

Chicagos lietuviai turės parody
ti amerikonams, kad jie (lietu
viai) supranta gero teatro reik
šmę. Mes Nedėlioję po pietų lai
kysime kvotimus: pripildykime 
teatrą, tai anglų laikraščiai iš
duos mums tinkamą atestatą.

Drimdzi-Dzimdzi patys netu
ri laiko garsintis. Garsinkime

Dzimdzi-Drimdzi kolo
nijoms .

Mes ruošiame spektaklį “Po
tašas ir Perlamutras”, 22 kovo, 

j nedėlioję po piet, mięsto centre, 
Great Northern teatre (22 W. 
JacJksciii |Boulevard). Visi Ohi- 
cagos apylinkės kolonijų lietu
viai z tyrės progos pamatytį tą 
pasaulinę komediją, nes galės 
dienos metu atvažiuoti ir par
važiuoti.

Jei susidarytų grupės, nema
žiau 10 žmonių, .tuomet mes 
prašome pranešti laišku., tai pa
liksime tikietus — (bilietus). 
Rašykite: 7I)zim(l'zi"^rimdzi” 
6612 So. Artesian Avė., CHICA- 
GO, ILLINOIS.

Maloniai kviečia visus
— Dzimdzi-Drimdzi.

Šeimyniška vakarienė
Nuo darbo atliekamu laiku 

žmonės paprastai ieško kokios 
nors pramogos. Santaikoje gy
venanti su savo kaimynais, ir 
daug draugų ir pažįstamų tu
rinti ^nįonės laiks nuo laiko 
lanko juos, pasikalba ir pajuo
kauja. Tas daro gyvenimą 
linksmesniu ir malonesniu gy
venti. Bit pramoga pramogai 
nėra lygi. Jauni vyrai dažnai 
įpranta lankyti boliries arba 
gembleriavimo urvus, kas ve
da prie blogų pasekmių. Išro
do todėl, kad ir pramogų ieš
kotojai turi daryti pasirinki
mą.

šeštadieny, kovo 28 dieną, 
VVieker Park salėj (2040 North 
Avė.), LSS 81 kuopa rengia 
šeimynišką vakarienę. Ji J ren
giama ne pelno tikslu, bet su
ėjimui į artimesnę ir draugiš
kesnę pažinti su žmonėmis ir 
linksmai praleisti vakarą. Ko
mitetas žada paruošti gerą va
karienę, duoti programėlj, o 
po to leisti jaunimui iki vėlu
mui phsišokli;

Bilietus vakarienei reikia 
pirkti iš anksto, Gaukite juos 
Naujicnu. raštijoj, Bridgcporto 
Aušros knygyne arba pas kuo
pos narius. —^Busiąs.

Penktadieny, kovo 13 d., 
Unijos svetainėje, 1564 N. 
Bobey St., ruhsinvių amalga- 
meitų unijos lietuvių 269 sky
riaus susirinkimas. .Susirinki
mą atidįirė. pirmininkas J. 
Bočiunas. Kadangi raštininkas 
biskutį pavėlavo, tai pirmiau
sia svarstyta kiti unijos reika
lai.

Bendrosios tarybos delega
tas ' J. Čepaitis pranešė, kad 
po kovo 15 dienos unijos ats
tovai turės savo konferenciją, 
kurioje bus išdirbti visi Unijos 
reikalavimai, kurie bus pasta
tyti rubsiuvyklų savininkams

pasilipa. is bedar-Bių fondo. 
7 ųipjari pranešė, kad darbai 

prie specialių užsakymų kiek 
paperėjo, bet prie 
made” sumažėjo, 
mui tų dirbtuvių, 
nepriklauso unijai
skirta tam tikri darbuotojai- 
erganizatoriai.

A. Kemeža n^cipėsi į susi 
Lenkimą su nusiskundimu, kad dėjimas, ambicijos žudymas, 
pirmiau skyrių valdę komu
nistai 19231 m. jį nubaudė pi
nigine pabauda,’ sumoje $25 'Kil™n° Swamp-Rootas, gydytojo re- n/inrno n") iln n mo o o v-vi t n Iz-za i
už tai, kad jis buk rašinėjąs į 
laikraščius" neprielankias ko
munistams korespondencĄjas. 
Liudytojais, kad Kemėža rašė 
korespondencijas prieš komu
nistus buvo ant jo piktumą tu
rį už kilusius Naujienose ki- 
virčius J. Buragas ir S. 
Strazdas (pastarasis dabar dir
ba prie Brooklyno komunistų 
laikraščiio). iKemeža ^ęįgiposi, 
kad ar jis rašė, ar kas kitas, 
vis&ą savo kerštą komunistai, 

•apgyhimui savo komunistinės 
“gafbės” išliejo ant jo ir kuo
met .fis, turėdamas liudininkus

Wennersten’s
■ J ~~>•.i?'į

Bohennan Blend

(Tąsa ant 8-to pusi.)
*ENNERSTEHs

MRS. FULLER 
. PASIDARĖ STIPRI
Lydia E. Pinkham’s Vegė- 

table Compound Pagelbėjo 
kada prasidės derybos tarp ru- Kuomet Kitos Gyduoles nie-

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. . Yrą labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes flau- 
giausiai darbo padarome musų i$dir- 
bystėje. * i

Cicero
t

Jau buvo pranešta apie tari- 
mąsi pagražinti Lietuvių Liuo- 
sybės svetainę. Paskutiniame 
direktorių susirinkime tas reika
las* buvo plačiai apsvarstytas ii 
išrinkta komitetą tartis su kon- 
traktoriais apie svetainės pagra- 
žinimą-permalėvojimą ir perde- 
koravimą. Tokiu budu svetai
nė bus atnaujinta ir bus daug 
malonesnė vakarų rengėjams. 
Bet šėrininkai ir šiaip geros va
lios lietuviai turės prisidėti prie 
šio darbo, pirkdami daugiau se
rų. Patartina tai padaryti tuo- 
jaus, kol yra laikas ir serų kai
na nėra pakelta. Tuo reikalu 
kreipkitės prie direktorių.

—Koresp. K. P. D.

Bridgeportas
Jau t iško j o j parapijoj

Tautiškoji bažnyčia prie 3502 
Union Ave.t dabar gyvuoja ga
na gerai. Turi išsirinkusi pasto
vią parapijos valdybą, kurion 
įeina: pirm. Antanas Vaičius, 
vice pirm. V. Pomeras, sekr. M. 
Čeplinskis, fin. rast. K. Ašmon
tas, kukos globėjai J. Bartašius, 
B. Vaičienė ir J. Vaineikis; glo
bėjai J. Mickevičius,, A. Vaičis, J. 
Kazlauskas; maršalkos V. Kuz
ma ir V. Butkus. Veik yisa 
valdyba yra po kaucija. Para
pija dabar priklauso lietuvių vy-

bų fabrįkantų ir unijos atsto- Negelbėjo 
vų apie| padarymą naujos su-, 
tarties —- “agrimetito”. Delega
tas taipjau pranešė, kad ben
droji taryba yra svarsčiusi 
daugybę ir kilų įvairių klausi
mų. Su delegato J. Čepaičio 
raportu sutiko ir kiti delega
tai ir jo raportas liko priimta.

Raštininkas A. Kadscl per
skaitė pereito skyriaus ir Pil
domosios Tarybos susirinki
mų protokolus. Viename pro
tokole buvo pažymėta, kad 
veik du melai atgal ant vieno-dabar jaučiuosi daug geriau, esu už- 
skyriaus nario, J. Čepaičio, ne 
komunisto, ir tais laikais nuo- 
minuolo į skyriaus viršininkus, 
buvo komunistų mesta skobo 
dėmė. Per visą šį laiką ėjo 
tyrinėjimai, bet aiškių įrody
mų, kad J. Čepaitis kada-nors 
yra dirbęs neoninėj rūbų dirbĄ 
tuvėje nesurasta, todėl Pildo
moji Taryba paliuosavo 
Čepaitį nuo visų tų jam komu
nistų padarytų užmetimų. Mas
kviečiai bandė tą dalį pęotoko- 
lo, kuri Čepaitį išteisina, 
atmesti, bet protokolas ta
po priimtas taip, kaip jis 
užrašytas ir J. Čepaitis tapo 
paliuosuotas nuo komunisti
nės čekes priežiūros.

Tarp prisiųstų laiškų buvo 
laiškas nuo dviejų italų darbi
ninkų veikėjų unijos Mass. 
valstijoj, nelčisingai valstijos 
teismo pasmerktų nužudymui, 
būtent. Saeco ir Vanzetli. Jų
dviejų gyvybės išgelbėjimui 
skyrius paaukojo $19 ir nariai 
suaukojo dar $10.

Walpole, N. H. —' “Aš vartojau Ly- 
dja E. Pinkliam”š, Vegetable Com

pound ir suradau, 
kad jos pagelbsti 
mano sveikatai 
puikiai., Mčnęsių 
mčncšiais as turė
jau neregu! iares 
mėnesines ir turė
jau didelius skaus
mus. Jie taip kenk
davo mano sveika
tai, kad aš negalė
jau dirbti. Aš 
skaičiau, kad ki

toms Vegetable Compound pagelbėjo, 
pamaniau, gal pagelbės ir man. Aš

tektinai stipri, kad dirbti savo namų 
darbą ir prie to dar turiu dvi gražias 
mergaites. Aš bandžiau kitas gyduo
les prieš vartojimą Vegetable Com
pound, bet jos man nieko nepagelbė
jo. Aš labai giriu Vegetable Com
pound savo draugams ir kiekvienai 
moterei kuri kenčia nervų suirimais.
— Mrs. T. H. Fuller, Walpole, New 
Hampshire.

Virš 200,000 yra atsakiusios į mu
sų klausimą, “Ar jus gavote pagelbą 
nuo vartojimo Lydia E. Pinkham’s 

J Vegetable Compound ?”
1 98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” ir 
todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo kitoms moterims, jos pagel
bės ir jums.

cerių ar kokią kitą promogą. 
Darbuotis tuo reikalu lapo iš
rinkta komisija.

Biznio agentas C. Kai ris pra
nešė, kad nub dabar išbuvu
siems tam tikrą laiką be dar
bo rubsiuviams bus mokama

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHlCAGO f

DR. VA1TUBH, O. D.
LIETUVIS ĄKltf SPECIALISTAS

Puleugvins akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. 
Vai:

Akiniai nuo $4.00 ir aueičiau.
10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p, p
1545 West 47th St 
Phone Bnulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai Alantu he skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą t?«v? darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas jr patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tek Brunswick 1717
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£ .. Ketvirtadienis, Kovo 19, ’25

Lietuviu Rateliuose.
MYKOL AS M EI DON AS t

Musų mylimas pusbrolis per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 3(5 metij amžiaus, kovo 16 
d., 8:15 vai. ryte. Paėjo iš Mor- 
kuniškio kaimo, Linkmenų vals
čiaus. Amerikoje išgyveno 12 
metų.

Paliko dideliame nuliydime 
du pusbrolių, Mykolas (husnų 
ir Liudviką Gegį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4529 S. Honore St. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj kovo 20 d., 
1925, 8 vai. iš namų 4529 So. 
Honore St., j Av. Kryžiaus Baž
nyčia, o iš ten bus nulydėtas j" 
šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir įteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
aos liekame, /
Pusbroliai Mykolas ir Liudvikas 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Ze’p, Tel. Boulevard 
5203.

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. YuŠka, •
3228 VV. 38th St., Chicago. III.

atremli neteisingų jo nubaudi
mų, atsikruipe prie apeliacijų 
taryboj, tai tos tarybos sekre
toriui komunistas jam nė' 
žinios nedayė, kada ateiti i 
“teismą”. Teisėjai liula baus
mę patvirtino, dąr pridėdami, 
kad jie buk kvietę. Kemčžą, bet 
tasis neatsilankęs, lai ir esąs 
kaltai. Susirinkimas išklausęs' 
Kemėžos pasiaiškinimo, daugu
ma balsu Kornėža išteisino. 
Net ir protingesni maskviečiai 
balsavo už bausmės panaikini- 
iha. Po nubalsavimo komunis
tas Butvilas pareiškė, kad jis 
visuomet esųs priešingas uždė
jimui piniginės bausmės ant 
pelitiniai “prasikaltusių” na
rių, bei Kemėžų nuo teisinės 
ir moralės bausmės paliuosa- 
vimiii esąs ^priešingas. “Mes 
jį nubaudėm ir tas perėjo per 
unijos skyriaus, Pildomosios 
Tarybos ir ‘Mioard <•»*' Appcal” 
proceduia”, sakė Bulvi us. liet 
susi rink ošiu danuunia tik nusi-

Musų nuomone, 
turėjo didelį norą 

bu Ii Naujienų koncerte, o kad 
negalėjo įtilpli, tai jį paemf 
apmaudas ir jis brykšt-brykšt 
ir parašė neprielankų Audito
rijai straipsnį. Ir ką jam pa-' 
darysi!

'Piems Naujienų 
ir draugams, kurie 
svetainę uorei ūme 
kad sekamais melais, paimsim 
lokių vielą, kad visi sutilps ir 
jausis liuesai.

Bukime tad 
n ('s i barkime.

; ĮVAIRyS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

rėmė j ams

pranešti

visi draugais ir 
—.1. šmotelis, 

N-nų vedėjas.

Iš “Birutes”
Birutės choro dainų prakti

ka atsibus ketvergo vakare, 8 
vai., kove 19 d., Mąrk White 
parke

v • • cianu

svetainėje.
dainininkai 

nauji nariai 
prie choro

Bnkile lai 
esate kvio' 

prisirašyti.
Valdyba*

* t

BILIETAI

Tek Yards 7282
BRIDGRPORT PATNTING 

& H1)W. CO.
Malevojam ir popleruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

Už
.< •

FORGE MAŠINŲ OPERATO

RIŲ REIKTA. PRIE l-l/2 ACME

EXTRA .BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė. 

Biznis išdirbtas gerai ir gera vie
la. Pardavimo priežastis — turiu 
du bizniu, kurių negaliu suvaldyti. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Atsišauki! pas savininką.

3156 S. Wal1ace Si.
Phone Boulevard 2302

BAGDONAS BROS.
MOYINGI EKPRESSING & COAL 

PIANO MOV1NG EXPERTS 
Long distance bandling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

IR AJAX MAŠINŲ. MOKAMOS 
DIDŽIAUSIOS ALGOS MIES-
TE.

JOSLYN MANUFACTORE
& SU PPL Y CO. ,

PARDAVIMUI bučernė, visokių 
taniu kolonijoj. Yra moderniški 
rakandai, ledo mašina, šalę didelės 
arbatos krauhivės, lamo bloke 2 
bekomės, daromas dideli* biznis, 
parduosiu pigiai, uvsuiikimas part
nerių.

II20 Armilago Avė.

Skubėkite
Norinti namą pirkti 18 

gat. apygardoj, 5 pagyveni
mų, rendos $78 į mėnesį; 
kaina $5,500, pastebėtinas 
pigumas.

Kreipkitės
S. MARKŪNAS, 

726 W. 18 St., 
Tel. Canal 1603

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas he jokio nesma
gu nio arba sugaišimo laiko.

turime metodą
i pabandy

* skirtu

juoke iš tokios
bos.

POTAftO IR PERLAMUTRO 
KOMEDIJAI.

' STOGDENGYSTfc
Jūsų stoįpj prakiurimas užtaisomai ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagdj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 

1 Roofing Co., 3411-13 Ogden Ave.»
Phone Lavvdale (1114.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & ’ 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwauk«> Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Ilftymarket 4221

3700 S. MORGAN ST.

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
kalosen krautuvė, parduosiu už 
eash. Priožastj pardavimo paliesit 
ant vielos. Arba priimsiu j parl- 
nerkas augusių moterį aiv mergi
ną

parduosiu• •

T"

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobiliai 

Mrrmon ir Hudson, couch 5 pa- 
saž:erių ir 7 sėdynių. Arba mai
nysiu ant loto, viena ir dviejų. 
Galima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 So. Union Avė.

priimsiu 
moterį 

su mažų j mok eji m ii
B. Antanavičienė, 

1152 W. Division St.
1 blokas už Cravvford Avė.

KRIAUčIAI TfiMYKIT
Parsiduoda drapanų siuvimo ir 

klynijimo vieta. Gerai įrengia Jr 
geriausioj lietuviu kolonijoj, 
daug naujo ir seno darbo, 
ninkas važiuoja i Lietuvą ir 
duosiu pigiai.

Naujienos, Box 48(5

Savi- 
par-

> MARQUETTE MANOR
Southwest Side, naujas I fialų 

namas, ir 1/ flatas skiepe, 4 karų 
mūrinis garažas, 2(1 pėdų vietos iš 
abiejų pusių namo, pusantro blo
ko iki karų linijos ir golf link. 
Ekslra gerai pastatytas.

6(522—24 S. Troy St.
Tel. Prospect 1872

PARSIDUODA biznio prapertė. 
Mūrinis namas, 5 flatų, 1 po 4 
kamb., 2 pa 5 kamb., 2Sč6 kamb. 
Yra krautuvė ii' 2 knnj garažas.

Pamalvkite savininką 
1515 \V.

Tol. Ropublh

Mes 
dimulis ir mes norirpe. kad jųa tumėt *- ------- —1_ k,-.,,
mo ar 
te sirgti, ar tai 
rna arba augšta 
Jote reikalauti dykai išbandymui musų me 
todo. Nedaro 
jus gyvenate, 
nias, jei jus kenčiame nuo 
g&tos temperatūros, 
bės jums greitai.

Mes specialiai 
kurie 
formos {kvėpuojančių 
prirengimų, 
nepagelbėjo, 
vienam musv 
das yra pas' 
mus kvėpavimus, 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki 
ta tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai Šiandien •— jums nereikb 
mokėti nei ui pašto ienkielj.

PARDUOSIU savo $750 ver
tes grojiklį pianą, 8(1 rolių ir 
benčius už $1 15. Priimsiu 
jmokėjimo, kilus po $10 j 
nesi. Įsi floor.

1722 S. Ashland Avc.

NEPRALEISKIT šilą progą. Me
ilinis namas ant (riju pagyvenimų, 
3—5 ir 6 kambariai. Yra elektra ir 
gasas. Rendos neša $8» i mėnesį. 
Kaina $5,500, įmokei $1800, liku
sius ant lengvo išmokėjimo. Alsi- 
šaukiL 695! S. Union Avė.

Tel, Englevvood 8137

•K>o
me-PARDAVIMUI Donge touring 

karas, pirmos klesos padėjime, 
pigiai. Arba mainysiu į mažes
nį brokų.

CanM 4126
tuvių 269 skyrius iš Maskva, 
policijines čekus pavirto į Iik
rą lietuviu kriaučių 
organizacijų. Reikia 
.visi lietuviai unislai 
į susirinkimus ir 
stovėtų ant sargybos 
ganizacijos reikalų.

—Kria ličius.

Tel. Lafayette 5153-6438“Dzimdzi-Drimdy.i” statomos 
22 kovo, nedėlioję, 2 vai. po 
pietų, Great Northern Theat- 
re, 22 W. Jackson blvd., ko
medijos “Potašas ir Perlamut
ras” bilietai jau gauti “Naujie
nose” ir parduodami. Kaina: 
$2.50, $2.00 ir $1.00. War tax 
extra. •

Bilietų galima gauti ir “Auš
ros” knygyne 3210 So. ’ Hals
ted St.

NAMAI-2EMERUBIN BROS
NAMfV STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

TIKRAS BARGENAS Brighton 
Parke Parsiduoda 2 augštų nau
jas net dar ne visai užbaigtas mū
rinis namas, po> 4 kambarius. Nau
jausi įtaisymai. Agentų nereikia.

Savininkas,
2460 AV. 45th Plące.

kaip aukontroliuot

Nedaro 
dabar pradėjo

priva 
k 

kiirnat. 
užsičmi

_ i 
pagel

tiem, 
visokia 
opium< 
ir tt

kiek 
meto

nevali

ją musų išlaidomis. 1
jus senai sergate ar

_ 1_1 yra kaipo chronižka Asth 
temperatūra, jus

skirtumo kokiame 
jūsų amžius

musų 

norime 
turi be vilties ligas, 

‘ ’ i L. ‘
"patentuotų 
Mes 

iu iškaščiais, ka 
skirtas praialinti 

visus

arba 
dusulio arba au
metodas

pasiųsti 
_ . kur 
gyduolių, 

durnų*
norime parodyti 

kad musų 
i visus

tuos nemaloniu:

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Km. 6G C. 

Niagara and Hudson Sts.. Buffalo. N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui j’>sn me

todo pas:

■t

GYDOME VYRUS
$50 fe* $io

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia 
kaina kaip $10.

Dr. W. R.

maža
Ateikite šian
dien, neatidč-
liokite, nes tai
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate
n e u ž g a -
nėdinti? Ar
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza-
minavimo.

lankytųsi 
visuomet
savo or-

Naujienų Koncertas
Chicagos Lietuviu

Auditorija Pranešimai

ISRENDAVŪJIMUI
RENDON flatas 4 kambarių 

yra elektra, vana, netoli Mar 
ųuette Parko, rendos $27 į me
nes}, 2 ‘augštasi

6803 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA automobilių, 
eleklrikos ir radio reikmenų 
krautuvė. Gera tam bizniui 
vieta ir ilgas lisas.

634'5 S. Western Avė.
Tel. Prospect 1595

NAMAI.*Ml. Greenyood. Kai
na $3,500 ir aiigščiau. 6 kam
barių, stučeo, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

RAKANDAI

109 N. Deamorn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamtj gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko-

I po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš- 

■ kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

606 ^X8 "914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingi) ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo. •

Ofiso valandos nuo 9 ryto1 iki 
5:30 vakare. Ųtaminke, sevedoj ir 
subatoj iki 8 'vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

chicago, ill.
(Imkite elevatorių iki 12 augšt^o)

Naujienų laidoje kovo 11 d. 
tilpo aprašymas Naujienų Kon
certo, įvykusio kovo 8 d. nau- 

Į jojoj Chicagos Lietuvių Audi- 
I torijoj, kuris užgavo Audito- 
I rijos kūrėjus ir darbuotojus.

Ponas J. P. Evaldas, Audi- 
įtorijos Bendroves sekretorius, 
Įrašo 'Naujienų administracijai, 
I kad Naujienų koncerto apra- 
I šyme esąs išreikštas papeiki- 
I rnas Auditorijos ir norėtų ži- 
I uoli kas per vienas yra tasai 
| įprašymo autorius, kuris pasi- 
Į rašo “Nebuvęs”, kad jį už lai 

galėjus deramai nubausti.
Galima yra daieisti, kad ano 

aprašymo autorius išsireiškė 
apie Auditoriją fe'ršiurkščiai, 
irba netinkamoj formoj, 
zisgi tenai nėra pasakyta 
Tai ar diskredituojančiai.

Mes suprantame gerai,
Auditorijos kūrėjai ir darbuo
tojai yra padėję begalės dar
bo, kad tų namų pastatyti. Na
mas dar .šiandie nėra užbaig
tas. Reikia dar daugiau darbo 

padėti, kol jį užbaigs, kol su
kels pakankamai kapitalo,. kad 
visas bilas apmokėti, * tai su
prantama,
iei kas dar ima kritikuoti vei
kėjus, kiekvieną apmaudas pa
ima. Ir mes nesistebiame, kad 
o. Evaldas nori žinoti kas ran
da sau drąsos “Nebuvęs-nema- 
tęs” sakyti, kad svetainė esan
ti permaža.

Naujienos gerbia ponų Eval
dų, jos gerbia visus Auditori
jos darbuotojus, jos džiaugia
si iš jų nuveiktų darbų, džiau
giasi iš Auditorijos ir jau ne
karta yra aprašiusios, kad Au
ditorija yra pakankamai dide
le, graži ir gera dėl lietuvių

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

ar kviečia.
Rridgeporto lietuviams žinotina

bet
Į)lo-

kad

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys prie ma
žos šeimynos su valgiu. Kambarys

Visi norinti gauti “Naujienas” kas-; Lu1.'* būti svarus ii- kad butų galima 
dien anksti iš ryto savo namuose. vakarius karnetu groti. Atsišaukit i

ĮiįV s/lffied; , Nni'J1B™! «0ByrlU

3219 S. Halsted St.

— apie tai malon^kife 
“Aušros” Knygynui, I
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš rytų pradeda' ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynus.

Roseland. — LDL1) 79 kp. iš ei
lės trečia paskui*') įvyks 19 d. ko
vo, Aušros knygyne. Prelegentas 
bus K. Augustinavičius. Tema — 
Anatole I''ranee. Visi, kurie žin- 
geidaujate paskaita kviečiame at
silankyti. —Komitetas.

REIKALINGAS vaikinui kamba
rys prie mažos ir geros šeimynos. 
Valgio nereikia gaminti. Praneškit 
i Naujienų skyrių.

3210 S .Halsted St.
Box.206 .

JIESKO DARBO
PAJiEiKAU' darbo už bučerį, 

patyr s savo darbą per 10 metų. 
Birutės Choro dainų praktika kalbu Angliškai, LiettiVišnai ir 

atsibus ketverge, kovo 1!) d., 8 v. T . . . . 
vakaro, Mark While Sųuare salėj.1 Lenkiškai. 
Visi privalo susirinkti.

•—Valdyba.

Me'rose Park.— Dąrbininkų Var
totojų Bendrovės pereitų metų 
pardavinėjimo krautuvės katrie dar 
neuridavė serus ir neatsiėmė pini
gus, tegul pasiskubina atsiimti iki 
balandžio 10 d., 1925 m, Toliau 
bus užbaigtas darbas ir nebus ga
lima gauti. —Direkcija.

Brighton Park. — Svarbi prelek- 
kad tokiame laike Kliubo, įvyks sekmadienį, kovo 22, 

cija, renghuna Keistučio Pašalpinio 
2 vai. po p. McKinlev Park salėj. 
Tema: Plaukai. Prelegentas Dr. 
Karalius. Kviečia visus atvykti pre- 
lekcijon Komisija.

L. S. M. Ratelio re- 
“Dvi Seseris” įvyks penk- 
kovo 20, 8 v. v., Strumi- 

. 158 E. 107 St. Lošimas

Roseland.
peticijos
tadieny. „
los salėj, 158 E. 107 St. L...........
įvyks kovo 29. Visi lošėjai būtinai 
turite susirinkti j repeticijas.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU Antano Kniukštos is 

Barzdų kaimo, Salontų valsč. Gir
dėjau. kad dabar gyvena ., Detroit, 
Mich. Prašau jo paties arba kas 

draugijų ir organizacijų. Mes apie jį žino pranešti, nes yra la- 
dar galime pabrėžti, kad jei 
svetainė butų dįdesnč, pasida
rytų mažiau prieinama ,įr mu
sų draugijos rečiau tegalėtų 
naudotis jąja. Auditorija yra 
didele, didesnė už visas kitas 
lietuvių svetaines ir puiki, tik 
ji permaža dėl 
Naujienos su 
rėmėjų minia 
Auditorijos.

Mes tikime, 
nų nusistatymu sutik 
Naujienų skaitytojai ir 
jai ir, gal net tie, kuriems teko 
stovėti laike koncerto susispau
dus pasienyj ir patsai ponas

bai svarbus reikalas.
Juozapas Viskontas, 

107461 S. Micnigan Avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Naujienų, arba 
savo draugų ir 
perdidelės dėl

kad su Naujie- 
visi 

rėm IŠ

Kreipkitės: S. N.
3233 South Halsted St. Phone 
Yards 1762

REIKIA DARBININKŲ

F. J. YANAS
2305 West 63rd St.
Užlaikau Geležinių 

Daiktų:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

PARDAVIMUI karpetas, gro- 
jiklis pianas, liampa $10, parlor, 
miegamo ir valgomo kambario 
setai ir kiti rakandai

s 5830 So. Park Avė.
Tel. Normai 9221

KARMOS FARMOS
Pilkite ūkę didžiojoj lietuvių ūki

ninkų kolonijoj, kur yra suvirs 400 
lietuvių apsipirkusių ukes. Čia ūki
ninkai turi 4 draugistes, 2 nuosavas 
svetaines ir bažnyčią. Taigi apsigy
venę čia jausitės kaip Lietuvoj.

John A. Žemaitis,
R. 1, Bos 17, Fountain, Mieli.

PARSIDUODA cottage pigiai, 6 
kambarių mūrinė cottage, karštu 
vandeniu šildoma, su beizmentu, 
maudynė, elektra ir 2 automobilių 
garažas.

Savininkas
3033 Ix>wc

PARSIDUODA 
furničiai. Parduosiu pigiai, 
umiu laiku priverstas esu 
žinoti ant ūkės.

4 kambarių 
nes 
va-

Antras flatas.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI senai įsteigiąs biz 

nis, “merchanl” ir gatavai pasiūti 
Krautuvė ir šapa dėl Ui darbiom 
kų,......................
gi.

Geroje vietoje, renda nebran
2412 Milv'aukee Avp.

Tel. Spaulding 5080

GERIAUSIA proga biznieriui, par
siduoda labai pigiai biznis, grosernė, 
gali laikyti ir bučernę. Parsiduoda su 
namu 2 aukštų medinis, ant kampo 
Storas, 3 fintai po 4 kambarius, prie 
šalies extra-lotas. Rendos $118 j mė
nesį. Parduosiu viską kartu UŽ $11000 
įmokėti $2500, storas vienas yra tiek 
vertas, o likusius pinigus į mėnesį po

1 $75, namas ir savininkas
5125 So. Morgan St.

j GROJIKUS pianas turi būt* par
duotas tuojau, nes apleidžiu miestą 
kovo 22 dieną. Atiduosiu gražų $800 

1 vertės pianą už
JIEŠKAU moteries ar mergi-!

nos prie.namų darbo, prie ma
žos šeimynos. Mokėsiu $10.00 
savaite, duosiu valgi ir guolį.

1036 E. 93rd' St,
Tel. Chesterfield 2822

MOTERŲ

1

$110
Yra 96 muzikos voleliai, 

ir tt. Atsiminkite tas yra 
grojiklis pianas. Mes priimsime po 

. $10 j mėnesį nuo atsakančių žmonių.
Mr. Kilp Piano, 

3323 Lincoln Avė. 1 fl.

. t 
benčius 
88 notų

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas, cementiniu pamatu, kieto me
džio grindys, elektra, kaina $3,450, 
$500 įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais. Matykit savininką.

(5543 Irving Park Blvd.

MAROUETTE Manor, (5113 Wash; 
tenaw, gražus 2 fialų namas, 5-6 
kambarių, garu šildomas, sun. par
lor, stikliniai porčiai, įmūryta va
na, tile grindys, netoli mokyklos 
ir bažnyčios, savininkas parduos 
pigiai.

(5938 S. Western Avė.
Tel. Republic 9091

PAMATYKIT ŠITA, 510 W. 43 
medinė 

vana, 
kaina 

9 rylą

Place, puiki 5 kambarių 
Cottage, yra elektra, gasas, 
fu mace šildoma, garadžius, 
$3500, išmokėjimais. Prieš 1 
ir po 15 vakare.

Savininkas Mr. Miller, 
1115 Independente Blvd.

Phone Van Burtui 5815

PAlfDAVIMUI medinis bizniavas 
namas Beyerly Iii Ils apielinkčj, 
storas, 2 pragyvenimo kambariai, 
ant antrų lubų, 5 kamb. ir vana. 
Kieto medžio grindys, cemento 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius. 
lotas 25x180. Rendos $90 į mėn. 
Kaina $8500. j mokėt $2500, kitus 
mažiau kaip rendą. Savininkas ant 
2 lubų. 10194 VVinston Avė. Kam
pas Vincenncs. Tel. Bev. 3401

MĄROUETTE MANOR, 2 flatų 
prie/ Rockwcll St., netoli (50 St. lo
tas 30y 125, presinių plytų, 5—45 
kambarių, aržuolo grindys ir Iri- 
mingąi, geroj padėty, naujas mor
gičius 5 metams, kaina $15000, 
lengvais išmokėjimais.

II. .1 Coleman & Co. 
5857 S. State St.

Phone Normai 0796

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius. Mau
dynės ir gazas. Mainysiu ant 
loto arba automobiliaus. Kaina 
$3,700.00.

4818 So. Wells St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir' kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804. South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

GAUK 10% UŽ SAVO ĮDĖTUS 
PINIGUS

Mes parduodam pirmus ir ant
rus inortgieius, kurie norite savo 
pinigus įdėti į saugią vietą ir gau
ti gerą procentą; arba kurie turi
te pirmus ar antrus morgičius ir 
norėtumėt parduoti arba išmainyti 
ant namo.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS,

3114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 1899

MOKYKLOS

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie apžiūrėjimo šei
mynos.

Atsišaukite
J V.. 4

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė lietuvių apgyvento] apielinkčj 
Biznis išdirbtas per 12 metų, 
davimo priežastį patirsite ant 
tos.

Atsišaukite
3435 Wallace St.

Par- 
vie-

rcher Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bučerne ir groserne. Biznis išdirb
tas, kitų biznių nėra arti. Nemo
kant} bučernčs darbo išmokinsiu. Ne
praleiskite šitos progos, tai yra bar
menas.

Atsišaukite
2519 W. 43 St.

k

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLĘGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

r ... PARDAVIMUI cash meat market
biznis gerai išdirbtas, su pagvve-

DClIflA DADRIMIMIflI !lv<:ls ant 5 incll^> <hlosiu nntniZllllH UAnDllllllliŲ i išmokesčių arba mainysiu ant pra-
------------------------ - ------- r—| pertės.

10321 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 9691

LOTAS parsiduoda, labai gražioj 
vietoj, 40x125, ant kampo 49thi 
Avė ir 18 St., nnrth east kamp;wJ

VYRŲ_______
REIKALINGAS barberis už 

partnerį su mažai pinigų. Kas 
norite turėt pastovų darbų ir 
gerų algų, atsišaukite greitai.

Jonas Parris, 
808 W. 35 St.

PARDAVIMUI delikatesen, ken- 
džių, cigaru, notions ir visokių 
smulkių daiktų biznis, yra daro
ma 30 iki 35 dol. j dieną. Pigi 
renda, su keturiais gyvenimui kam
bariais, parduosime pigiai. Parda
vimo priežastis — apleidžiu mies
tą. 4091 S. Wells St.

Cicero Park Ilolm. Savininkas 
1215 S. 50th Avė., Cicero, 2-ros tu
jos. Parsiduoda per savininką. Ga- 
ima matyti vakarais.

SOUTH West Side, 2610 W. 
63 St., biznio namas, nauja 
krautuvė, flatas, skiepas ir 
ražas, tiktai $23,000.

Savininkas, 
Tel. Prospect 1872

fia-'

REIKIA gerų lietuvių salesmenų 
į senai įsteigtą grosernės olselį dėl 
atlankymo grosjernių. Pageidauja
ma kurie turi grosernės biznio pa
tyrimą.

NAUJIENOS, 
Box 487

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir 
valymo ir prosinimo senų drabu
žiu* LAbai gera vieta ir turi būti 
parduota j trumpa laiką. Pardavi
mo priežastis — turiu du bizniu.

Kreipkitės
749 W. 31 St.

PARDAVIMUI geras biznio 
lotas prie Archer Avė 
51 St 
kampas. Matykit savininką.

1055 Archer Avė.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Angly Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinj mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus,--- šiandie jie yra
laimingi! Čia kiekvieną Žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, UI.

netoli
ateities transferinis

PARDAVIMUI delicatesen 
geri fikčeriai

REIKIA tvirto vaikino mo
kintis cabinet darbo Rakandų šviežiais' stakas, 

įvėj, klauskit Mr. Pet- yra daromas geras biznis, pigi 
Standard Furniture €o., renda su pagyvenimų kamba- 
621 N, Morgan St.

Netoli Ohio
riais, parduosime pigiai.

5924 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI cottage, 5 
kambarių, vana, elektra, f 
riausi transportacija. Cash ar
te išmokėjimais, savininkas 

5600 LoAve Avė;

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male- 
vojimas, sho\v card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama- 

I tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
g*‘‘)nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 

. batoje ir nedėlioja iki 6 vai. vakare.
Superior Sign School 

2139 So. Wabash Are., 
Calumet 5093

l . z


