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Gyvenimas sovietų Rusijoj 
J negerėja

MASKVA, kovo 12 [Lž], 
Pranešimai iš įvairių Rusijos 
vietų Bykovo komisijai rodo, 
kad iki gegužės mėn. badaujan
čių skaičius padidės iki 4 mili
jonų asmenų. Esą jeigu tose 
l vietftse bus duodama pasėlių, 
tai jie bus suvalgyti.

■ Koyo 3 Orenburgo įgulos rau
donarmiečių tarpe kilo n1aišti>; 
Sentikiai raudonarmiečiai buvę 
labai užgriūti antireligine pro
paganda.
malšino atvykę šarvuočiai i 
raiteliai.
sius malšinti atsisakė.

Kalinių pasikeitimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos

Paryžiaus policija sugavo sovie 
tų ambasados sekretorių 
inininkaujant komunistų 
tingui (

pir
mi-

PARYŽIUS, bal. 29. — Bijo
dama, kad darbininkų šventu, 
Gegužės 1, nekiltų neramumų ir 
riaušių, vyriausybė stropiai, da
ro prisiruošimų tvarkai išlaikyt. 
Vidaus reikalų ministeris Schra 
rneck, policijos prefektas Mo
ram ii kiti aukšti vaidininkai_tu 
rėjo konferenciją ir nutarė, kad 
visa Paryžiaus apskrity kariuo
menė butų laikoma kateivinėsė, 
pilnai prisiruošus kiekvienam re: 
kalni. Ties policijos prefektū
ra stovės dešimt autotrokų re- 
želvoms gabenti, kur pasirody
tų reikalo, ir kiekvienoj miesto 
policijos stoty bus sukuopta 
gausiai vietos rezervos. ({at
vės ištisą dieną bus\policininkų

Jury, kuri išteisino senatorių Bu r toną K. VVheelerą. — Senatorius Wheeler buvo kaltinamas, 
kad buk jau išrinktas senatim jis ėmęs iš vienos aliejaus firmos, atlyginimą, apsiimdamas 
ginti jos bylą vidaus reikalų departamente. Teisme buvo įrodyta, kad kaltinimai buvo( me
lagingi. Byla buvo tardoma Great Kalis, Mont., ir tęsės nuo balandžio 15 iki 25.

Reikalauja kad aliantai 
evakuotu Kelną

Illinois atmetė kiliu prieš 
“indžionkšenus”

Neramumai Bulgarijoj

Maskvos universiteto rekto
rius , pranešė Narkomprosui 
[švietimo komisariatui] apie 
sunkų finansinį ir ūkio stovi 
universitete. Duodamų pinigų 
neužtenka apmokėti profeso
riams,“ dalis laboratorijų užda
ryta, unokslo priemonių nėra.

Vienas teroristas nukovė septy- Neremontuotos auditorijos gre-1 
šia pavojumi klausytojams 
profesoriams; tarnautojai j 
na tik po pusę algos.

KAUNAS, bal. 7 E]. — Ba
landžio 4 ir 5 dd. Rygoj įvyko 
priruošiamasis pasitarimas ta.rp 
Lietuvos ir I/enkijos Raudono
jo Kryžiaus atstovų politinių 
kalinių tarp Lietuvos ir įlenki- 
jos pasikeitimo reikalu.

Iš Lietuvos pUsės pasitariame 
dalyvavo Lietuvos 
Kryžiaus atstovai
Raudonojo Kryžiaus D-jos pir
mininkas Dr. R. šliupas ir Pet
kevičius, o iš Lenkų pusės Len
kų Raudonojo Kryžiaus atsto
vai, Lenkų Raudonojo Kryžiaus 
valdybos pirmininkas H. Petri
kis ir M. Czudovvskis.

Besitariant paaiškėjo, kad de| 
trukumo iš abiejų pusių patik
rintų žinių apie keistuosius ka

ilinius ir dėl tų kalinių 
nepilnumo Raudonųjų 
atstovams teks padaryti 
rimas dar kartą.

Sekamas pasitarimas 
tomas gegužės mėnesy.

sąrašų
Krvžiu 
pasita-

numa-

Vokietijos kanclerius sako, kad 
okupantai neturi kuo okupa
cijos pateisinti

SPRJNGFIELI), Hl., bal. 29. 
— Illinois legislaturos atstovų 
butas šiandie beveik be svarsty
mų 74 balsais prieš 62 atmetė 
atstovų Soderstromo pateiktą 

indžionkšenus.’’
Jei tas bilius butų buvęs pri-

nis Bulgarijos žandarus > ir 
gau-

Lenkai nori sutarties su 
Jugoslavija

kietijos kanclerius Luther savo' bilių prieš
duotame šiandie pranešime pa
reiškė, kad jeigu norima atstei- imtas, teisėjams butų buvę už-( 
gti pastovias sąlygas Europoj, ginta duoti samdytojams draus-

. SOFIJA, Bulgarija, bal. 29.— 
Sofijos žandarams darant kna
tas tariamų revoliucininkų na
muose, viename bute buvo du 
žandarai nušąuti. šovikas^pa- 

|bėgo į mišką. Tuojaus būrys 
kariuomenės ir žandarų su ap
motomis ir bombų svaidytuvais

PASIŪLYMAS NUTRAUKTI 
LATVIJOS KONKORDATĄ 

ATMESTAS

RYGA, bal. 6 lLž]. — Latvi-

VIENNA, Austrija, bal. 29.— 
Lenkijos ministeris Belgrade, 
Okneckis, pasikalbėjime su Ju
goslavijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Markoviču pareiškė, 
kad Lenkija norėtų padaryti to
kią jau sutartį su Jugoslavija, 
kokią ji yra padalius su Cecho-v 
Slovakija.

Už nu- -----------------

tįii kuoveikiausiai turįs bus iš- mes prieš dagininkus kiekviena 'apsupo jį miške Jr iš visų pu-jos socialdemokratų pasiųlymas 
spręstas Kelno krašto okupavi-' kartą, kada tik kįla ginčų taip 
mo klausimas. “Per daugiau ne 
tris mėnesius,” sako Luther, 
“mes vis laukėme, kad aliantai 
pasakytų priežastis, kurios pa
teisintų ilgesnį krašto okupavi
mą, bet laukėme veltui.”
Nacionalistai reikalauja atsteig- 

ti monarchijos vėliavą ,
BERLINAS, bal. 29. — Liau

dies partija (stambiojo kajjita 
lo partija) ) Įnešė reichstage su
manymą, kad butų vėl atsteig- 
ta senoji Vokiečių imperijos vė
liava — raudono, balto ir juo
do dažų.
vuoja savo įnešimą tuo, kad at
vykstantiems į Vokietiją, ypač 
į Berliną, svetimšaliams sunku 
esą orientuotis, kuri tikrai esan
ti vokiečių valstybes vėliava, 
nes kartu maišosi ir senoji im
perijos jr naujoji respublikos 
vėliavos beveik tolygiame skai
čiuj. ’

Vokiečių respublikos 
raudono ir aukso dažų 
buvo oficialiai Weimaro 
tuantos priimta.

siu ėmė bombarduoti. Pabėgė- — nutraukti su Vatikanu kon 
»lis iš savo s'lapyklos 'šautuvu kardatą — atmestas.
nukovė dar penkis žandarus, Ii- traukimą pąduota 35 balsai (so žemės reformos valdyba ;>«• 
gi galų gale pats buvo užmuš- ri ai demokratai, rusai ir I>azer- žadėjusi teisingumo ministeri- 
tas.., šaudymas buvo girdėt vi- sonas), prieš 44, susilaikė 
šame mieste.
Bulgarų sąmokslininkams pade

di moterys i
ROMA, bal. 29. x— Praneši

mai iš Sofijos skelbia, kad Bul
garijos valdžia susekus, jogei 
revoliucininkų centro komitetas, 
savo slaptiems susižinojimams 
su kitų Bulgarijos inkstų re- 
voliucininkais, agentais vartoja 
aristokratų moteris, kurios įei
na i aukščiausius aristokrati
jos ratelius.

Tribūnos spccialio korespon
dento pranešimu iš Sofijos, vie
nas komunistas, belaukiant teisi
mo, ištrukęs iš sargybos nagų 
ir, užmušęs aukščiausiojo teis
mo pirmininlyj., pabėgęs.

Taksikabai ‘tą dieną visai ne
važinės, kadangi šoferių unija 
nutarė Gegužės pirmąją švęsti, 

bet- 1
Ragina Vokietijos darbininkus 

švęsti Gegužės pirmą
BERLINAS, bal. 29. — Jung-

roi-

PAUYŽIUS, bal. 29. — Sovie- 
tų ambasadorius Paryžiuj, Le
onidas Krasinas, atsirado nema
lonioj padėty. Tą pačią dieną, 
kai jis išleido oficialį pareiški
mą, tvirtindamas, kad “sovietų 
ambasada niekados nedalyvavo 
ir niekados nedalyvaus FranCi- 
įos politinėse kovose, niekados 
nieko nedarys prieš Eranciją it 
prieš jos dabartinę socialę tvar
ką,’’ Juancuzų policija užklupo 
sovietu ambasados sekretorių, 
Voliną, pirmininkaujant vienam
komunistų mitingui Paryžiuje, motorcikliais patroliuojamos.

Mitingas buvo laikomas 
mjmistų būklėj, pi*etekstu 
rūsiam Kinų vadui Dr. Sun Jat-1 
Senui paminėti, iš tikrųjų
gi tai buvo kolonijų delegatų į 
trečiąjį internacionalą konferen
cija. Atstovai iš Morokos, Tu
niso, AlžirčT ir visų f" 
kolonijų Azijoj buvę sušaukti 
Paryžiun aptarti priemonėms, 
kaip atsikratyti franeuzų pro
tektorato. Sakyta aštrių kur
stomu kalbu, bet sovietu amba
sados sekretorius Volinas savo 
kalbos smarkumu lenkęs viąus.
Reikalauja Krasiną pasiaiškinti

Francijos užsienių reikalų1 mi- - 
misterija pasišaukė sovietų am-, 
basadoriu Krasina ir v 
lavo, kad jis paaiškintų, kuo bu- 
du galėjo atsitikti, kad pirmas 
Rusų ambasados sekretorius at
sidūrė mitinge elementų, skel
biančių revoliuciją prieš Fran- , 
cijos valdžią. Krasino papra
šyta, kad ponas Volin butų tuo- ( 
jaus išsiųstas ątgal į Maskvą.

NUO pat kąi

l ra ne i. jos įjnjs Vokietijos profesinių są
jungų komitetas išspaudino so
cialdemokratų organe Vorwą- 
ertse atsišaukimą, kuriuo ragi
na visus Vokietijos darbininkus 
Gegužės pirmąją nedirbti, bet 
švęsti ją iškilmingomis uemon 
'st racijom i s.

Japonijos darbininkai ruošias 
didelėms demonstracijoms

, TOKIO, Japonija, bal. 29. — 
pareika- vietos darbininkų organizacijos 

planuoja suruošti dideles mani 
festacijąs Gegužines šventę. 
Laukiama.f darbininkų pa
ltai e dalyvaus daugiau ne 30 
tūkstančių žmoniib. ♦

tiniai santykiai, buvo 
noma, kad didžiuma 
ambasados valdininkų 
tingi maskviškio komunistų iii-' 
ternacionalo nariai, šiandie gi 
paskelbta sąrašas, iš kurio ma
tyt, kad didžiausi propagandi
ninkai yra tarp aukščiausių val
dininkų. Taip ambasados pa
tarėjas Skliankov, kurs pirm 
dvejų metų dirbo kaipo darbi
ninkas viename fabrike neton 
Paryžiaus, 19£0 ir 1921 metais 
už komunistinę agitaciją buvo 
išguitas iš Norvegijos ir 
jos.,

Patsai Volių Paryžiuje 
tarnas nuo seniau. Dveji

^vo ilt, Michiganas atsteigia nu 
Ke™ ži- sikalteliu plakimą

sovietu*

yra ak-'

švedi-

LANSING, Mich., bal. 29. — 
Michigano valstijos senatas va
kar priėmė bilių, kuriuo atstei- 
giama synovės priemonė nusi
kaltėliams bausti — plakimas. 
Prie stulpo prirakinti bus viešai 
plakami nusikaltėliai, pasmerk
ti už plėšimą. Senato priimtu 
bilium moteris nuo plakimo iš
skirtos. Kadangi atstovų butas 
ankščiau tokį bilių priėmė, ne
išskiriant 
t.erų, tai

¥. liūs eina 
paž's: cijon. 

„ metai 
atgal jis buvo komunfstų laik
raščio Humanitė reikalų vedėja* 
ir organizavo komunistus.

Girdėt, kad Franci jos užsie
nių-ministeris Briand žadąs pra-' 
šyti sovietų valdžioj kad visas 
sovietų ambasados Paryžiuje 
personalas butų pakeistas.

nuo plakimo nė mo- 
senato pataisytas bi- 
legislaturos konferen-

i. Sergėja Anglijos užsienių 
reikalų ministerį

išnaudotojų, 
yra stiprus gin-

darbininkų i r .jų 
“Indžionkšenai 
klas samdytojams prieš darbi 
įlinkus, ypač streikų laiku.

JAPONU FAŠISTŲ VADAS 
SUIMTAS

TOK1O, bal. 29. — Tokios po
licijai pavyko suimti japonų ul- 
tra-fašistų organizacijos “Juo
dasis ' Slibinas’’ vadą, Ryohei 
Ušida, kaltinamą dėl sąmokslo 
nužudyti Japonijos premjerą 
Kato.

11 jai Gintarų dvarą Šiaulių ap- 
(kraštutiniai dešinieji, Latgali skrity, kuriame ministerija ma- 
jos darbiečiai ir mažumiečiai no įsteigti koloniją mažame- 
Sktijenieks). • čiams nusikaltėliams.

*

Kodėl Per Naujienas

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
skaityk Naujienaa-

I

LONDONAS.' baL 29. — Ang- 
lijos užsienių ministeriui Auste 
nui Chamberlainui sergėti pri
statyta sustiprinta policijos sar
gyba. Sako, kad esąs susektas 
sąmokslas 'jį nužudyti.

Sumanytojai moti-

ORĄ

Traukinio katastrofa
Uikomotivos mašinistas užmuš
tas, trylika pasažierių sužeista

PORTLAND, Ore., bal. 29. - 
Praeitą naktį kilus Hendricks 
apartamentų triobesy gaisrui, 
penki asmens žuvo ugny, o du 
kiti buvo pavojingai sužeist}.

juodo, 
vėliava 
konsti-

Bolševikai tuo tikslu vedą ener
gingą kampaniją Lietuvos, 
Lenkijos ir Latvijos pakraš
čiuose

TORNADO TEXAS; ASTUONI 
ŽMONĖS SUŽEISTIPENKI ASMENS ŽUVO 

GAISRE

1739 So. Halsted Stas-
ku

SAN DIEGO, Cal., 29. — Iš 
bėgių įšokęs ties Sorrento kan
jonu susikūlė pasažierinis Santa 
Fe traukinys, bėgęs iš Los An
geles į San Diego. Katastrofoj 
lokomotivos mašinistas buvo už
muštas, o trylika pasažierių su
žeisti.

Kitas traukinys susikūlė
BETIIEL, Vt., bal. 29. —Ties 

South Royalton šį rytą susikibę, 
iššokęs iš bėgių, greitasis Cent
ral Vermont traukinys. Laimin
gai betgi nė pasažierių, nė trau
kinio tarnautojų niekas nenu
kentėjo.

Oficiali s oro biuras šiai die
nai pranašauja: '

Chicago ir apielinkė Gie
drąja; maža atmainos tempera
tūroj ; stiprus nuiinąsįš vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 43° F.

Šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 7:46 valanda, c

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.81
Belgijos, 100 frankų .... $5.08 
Danijos, 1()() kronų ...  $18.56
Franci jos, 100 frankų ..........  $5.22
Italijos, 100 lirų .................. $4.09
IcnkijoR, 100 zlotų ................ $19.25
Norvegijos, 100 kronų ... $16.26 
Olandijos, 100 florinų $40.03 
Suomijos, 100 markių $2.54
Švedijos, 100 kronų ___ $26.97
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 iharkių ....... $23.81

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvdn per 

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

50 litų .
100 litų 

litų , 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų : 
litų .

200
300
400
500

\600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia 

centai pašto išlaidų už 
siuntini Norint pasiųsti 
—• dar 50 centų daugiau.

$5.50
10.50
20.75 
01.00 
41.25 
51.50

•01.75 
72.00 
82.25 
92.50

102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

telegramų

Paskelbsią Baltgudijos 
ševiotų respubliką

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
29. Taliųe, Estuose, > leidžia
mas rusų laikraštis Posliednija 
Izviestija praneša, kad bolševi
kai pradėję smarkią kampani
ją Latvijos, Lietuvos ir Lenki
jos pasienio kraštuose, kur gy
ventojai yra baltgudžiai, tikslu 
tuos kraštus inkorporuoti į so
vietų respubliką. Kampanija 
esanti vedama iš Minsko, ir ne- 
užilgio ruošiamos paskelbti 
“Baltgudijos šovietų (respubli
ka.’’

SAN ANTONIO, Tex., bal. 29. 
— Kyle apielinkėj vakar siau
tė tornado, padarydamas nema
ža nuostolių. Kiek žinia, 
tuoni žmonės buvo sužeisti 
rių vienas pavojingai

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia dc- 
sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ir į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
' Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre
sato Koperacijos Bankas tuojau duoda mums, 
žinia ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda- • 
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir siv mažiausia sugaiščia.

Iš .kitų miestų reikaląukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

Chicago, II]
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Gegužes Pirmos
ApvaikščiojimaS
Rengia Chicago Joint Board Amalgamated

Clothing Workers of America

ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pelnyčio j, Gegužės 1,1925
Pradžia 2 vai. po pietų

* Vyriausia kalbėtojas bus
■ Joseph Schlossberg • z

Generalis Sekretorius Amalgamated Clothing 
Workers of America

Bus dar surengtas specialis muzikalia programas 
parinktų artistų

..... "I™1...       • f

Šokiai vakare bus sekamose vietose: t
Ashland Auditorium Pilsen Park Pavillion
Ashland ir Van Buren St. 26 St. ir Albany Avė.

Schoenhoffen Svetainėje,
Ashland ir Milwaukee

Šokiai prasidės 8:30 vai. vakare- ■ 4

11- Didelis šokis
Rengia

Lietuvių Raudonos Rožes Pašelpos Kliubas, 
Iš Cicero

Nedalioj, May-Gegužes 3, 1925 
LIETUVIU LIUOSYBES SVET.
14th Str. ir Blth Ct„ Cicero. III.
1’ra.clžiu T :3O v. v., Tikietui 65c. 

su drabužių padėjimu" 
Muzika J. POCIAlJfe

Kviečia visus KOMITETAS.

Doreles Merss.
ATIDARYMAS RUSĮJ BALETO MOKYKLOS • 

Pelnyčio], Gegužes 1, 1925,8 vai. vakare
Kampas Lawndale Avė. ir 26 St.

-h -k > -k *

Nuga-Tone

-...■r---

20 DIENU———— <
GYDYMO
BANDYMAS

PINIGU NESIŲSKITE

R-1-21 
Llth. 000 
lUin.

Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 
miau paduoti) kuponai Tai visu. kt). Juh/Cv^J 
turite daryti, kad gavus pal^ndymui 20 
dienų gydymų pagalba Nuga Ton>—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tų darbų, kuria jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje^ormoje 
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 svarbių rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar tuii Šešis kitus nau 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe. 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

« Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuriai 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
•uviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga Tone, nes tas vaistas suteikė I 
jiems geresnę sveikatų. Nuga-Tone yra tikrai geras’vaistas ir turi pagelbsti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustipriną kūno funkcijas. Ji* 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksnią gerinu apetitų ir piigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimų ir gazus. prašalina blogų kvapų 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvon skaudėjimo ir gražina odų, kuri lyg 
E urvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas puL 

jauslų vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok. Nuga-Tpno 
kelias dienas ir stebek tr mainų— Jus pasidarysite linksmensni laimingesni Ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. I \

VEIKITE ŠIANDIENI galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumų. Jie 
Įrodė savo gerumų tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite {rodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponu tuoj, kad ncpamiritute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas talpai ap- 
tiekoM tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai gražinama. 
Zturek sutartį ant kiekvieno paketuko.

...---------20 DIENŲ BANDYMG KUPONAS ****<<**>
NATIONAL LABORATORY. Dept. Lith. SOI 1018 S. VVabasbčAvo., Chicago.

GERBIAMIEJI: Pri.iųakite man išbanymui Nuga-Tone 30/lietių apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jou aš vartosiu j| 2d dienų ir jeigu jis rMgalbės, tai užmokėsiu 
jums SI 00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sug?«iUisiu jums ir nieko 
nemokėlsiu. ", * « r
Vardas........................................    y.........
Gatvė Ir No. arba R. F. D.................................    ,►
"tiestas. ......... >. ...............................Valstija............. ..................... ..

I

KORESPONDENCIJOS i
1 I.1............... . ■ 1

Detroit, Mich. (
“Doros Sargas“. — Nevykusi 

vakariene ir kitos žinios. «

Balandžio 18 d. ALDLI). 52 
kp., L.MPS. .r darbieėiai turėję 
surengę vakarienę užbaigimui 
šio žieminio sezono. žmonių 
buvo netoli šimto su Vsais ren
gėjais. Nors daug 'sykių teko 
dalyvauti vakarienėse, bet uav 
tokioj nesu buvęs. Privengus 
stalus prasidėjo valgymus “čep- 
sui”, kuris tųi vakarienei buvo 
pagaminta, čepsu toks “ska
nus” buvo, kąc| kurie ir bandė 
valgyti, ta] valgė, susiraukę. Ži- 
lyma, didžiuma vien pusi lenki
mo tik pažiūrėjimu j tę nelai- 
miingą črĮisu. Muzika irgi buvo 
niekaiii Jikus. Rengėjai maty- 
djuuir-iad au ta savo vakariene 
tai dailiai apgavo šiuo sykiu, 
bet kad kitų syk j gali nebepa
vykti, sumanė teisintis. Užlei
džia kalbėt darbie-cių generolų 
A. Smailį. Šis bandė visokiais 
budais meluot ir pateisinti blo
guma vakarienės. Bet sako: 
“Kaip ten nebūtų, turite atleisti 
mums už šią vakarienę, nes vi
sas šios vakarienės pelnas eis 
apgynimui Rukenbergo, kurį ka
pitalistinė valdžia nori nuteisti 
ilgiems metams kalėj iinan”. 
Nors gal dalis ir pasitenkino tuo 
pasakymu. <Mat pas darbieČius 
dabar yra tokią davatkų, taip 
kaip pas klerikalus. Jei kunigas 
pasako: nežiūrėk čia' ant žemės 
marnasčią, bet tik yengkis sau 
vietą aname sviete, tai davat
kėlė linktelia galvą ir eina pa
tenkinta'; taip yra ir su musų 
draugais), bet daugelis vakarie
ne vistjek liko nepatenkinti.

Balandžio 19 d. Lietuvių Sve
tainėj Lietuvių Pilietinis *Kliu- 
bas turėjo parengimą, Buvo 
perstatyta veikalas “Doros Sar
gas”, 3 veiksnių drama. Veika
las yra geras, 'atvaizdina buvu- 
siit vergiją baudžiavos laikaiš 
Lietuvoj. Vaidino Dramos Drau

gija, Aktoriai, nekurie, savo 
roles atliko gana gerai, —Kat
rės rolėj, žydo, Vilkavskio Jono 
ir Zigmanto; šie aktoriai atliko 
gana gerai. Kiti biskį silpniau 
lošė. Bet galima atleisti, nes, 
matyt, dar jauni lošėjai. Bet 
abelnai imant veikalas buvo su
loštas egerai ir susirinkusiems 
perstatymas gana patiko, žmo
nių buvo gana daug ir gal Kliu
bas turės nemažai pelno.

Bet yra vienas blogas pas 
mus paplotis, kuris turėtų būti 
prašalintas; tai neduot tokios 
laisvės vaikams, kuriuos atsive
da j teatrą. Tai labąi blogo į- 
spudžio daro klausytojams, nes 
vaikų ' neramus * užsilaikymas 
trukdo tiems, kurie nori gir
deli žodžius aktorių. Ir tas turi 
būt prašalinta. Pasirodykim lie
tuviai esam apsišvietę žmonės. * ’

Balandžio 26 d. sandariečiai 
rengė -prakalbas tik atvykusiam 
iš Lietuvos Makauskui. Mat ir 
sandariečiai gavo jau antausį 
nuo Lietuvos klerikalų, tai da
bar sujudo. Gal tas antausis 
privers sandapiečius prie rim
tesnio protavimo ir gal jie su
pras, kad su klerikalais negali
ma kepti bulves vienam žaizdre.

Pėtnyčioj 1 d. Gegužės De
troito Draugijų Sąryšis rengia 
prakalbas paminėjimui pirmos 
Gegužės Prakalbos įvyks Lie
tuvių svetainėj. Kiek i^apgarpi,- 
nimų patyriau, bus ir progra
mas, kurį atliks Ateities Cho
ras ir kiti. Apgarsinidiuos ra
šo, kad tose prakalbose bus aiš
kinama vien apie 1 d. Gegužės 
šventės prasmę. Pažiūrėsim ar 
išpildys Sąryšis savo .žodį neuž- 
k^Binęs kitų.

Nedėlioj, Gegužės 3 d. Lietu
vių Svetainėj, Ateities Choras 
rengia perstatyti “žiemos Le
dai”, trijų veiksnių dramatiš
kas vaizdelis iš Lietuvos jaunuo- 
tnenčs gyvenimo. Šį veikalą

man teko matyti karo metų 
Lietuvoj statant. Tai labiausia 
man patiko iš visų veikalų lie
tuvių kalbu.]. Bet kažin kad čia 
Amerikoj tą veikalų labai ma
žai lošia, nors perstatyti nėra 
labai sunkus, o ypač chorams, 
peš jaunimo dainos name veika
le nėra taip sunkios, o dailės 
žvilgsniu, tai gražesnio veikalo 
negalima rasti. Ir detroitiečiams 
bus proga šį'Veikalą matyti sce
noj nedalioj, Gegužės 3 d. Lie
tuvių Svetainėj.

Pas mus Užėjo tokie karščiai, 
kokių, laikraščių pranešimais, 

nebuvo per 50 metų. Tu r būt ne 
prieš dorą Bal. 23 (L buvo 87 
laipsniai šilumos.

Darbaii su pavasariu irgi pa
sitaisė. Nekurtos dirbtuvės 
(automobilių) dirba gana gerai. 
Bet bedarbių irgi netrūksta, 
mat privažiuoja daug iš kitų 
miestų.—Aidielis.

PO GIMIMUI 
KŪDIKIO

* »

Mrs . Milės jautėsi labai 
blogai ilgę laikę — už galu
tinę pasveikimę duoda kre
ditą Lydia K. Pinkham’s Ve
getare Compoiind.

------ —
Dover, Ohio. — “Po gimimo mano 

, aš lengvai pasvei
kau ir vėl dirbau, 
bet aš jaučiausi 

‘nuolat serganti ir 
nežinojau, kaip aš 
galėsiu atlikti savo 
darbą. Aš turėjau 
skalbti storą kar- 
petą ir aš manau, 
kad tai ir buvo 
priežastis mano li
gos. Aš atlan
kiau kelty dakta- 
rus, bet jų gyduo

les nieko man nepagelbėjo. Aš klau
siau jų kokia mano liga yra, nes aš 
vos tik galėjau pavaikščioti ir visuo
met turėjau didelius skausmus tai 
kairiame, tai dešiniame šone. Jis 
man pasakė, kad aš turiu uždegimą, 
kuris ir yra priežastis mąno ligos. 
Aš turėjau jūsų vieną knygutę ir ją 
beskaitydama nusprendžiau vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. Po keturių dienų vartojimo, 
ąš, pajutau daug geriau, aš išvartoiau 
tris butelius nepipleisdamu nei vie
nos dyžos. Jos pagelbėjo man labiau 
tjregu kitos kokios gyduoles.kokias ka- 
<hi varto jau ii’ aš jų visuomet turiu 
pus save. Jos 'tikrai man pa$ęell>€š- 
jo”. — Mrs, James Milės, 419 Cherry 
St., Dover, Ohio.
-Jus turite, patikėti, kad gyduoles 

kurios pagelbsti kitoms moterims, 
pagelbės ir jums. Pardavimui pas 
aptiekorius visui'. ’’

Daug mėty patyręs dak
taras sako

Po sunkios ligos infhienzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nėra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
greitai kąjrp 

Nuga-Tone
Po tokių silpninančių ligų jus turite 

bahdyti Nuga-Tonc> Jis daugiau ne
gu nustebins jus, kaip greitai jus pa
jausite grįžtančią sveikatą ir .stiprti- 
mą. Skaitytojau šio laikraščio atras, 
kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė to
kiuose atsitikimuose. Ji yra papra
stą, maloni gyduolė kuri padaugina 
stiprumą ir vikrumą, suteikia kraują 
ir budavoja greitai kūną. Nugą-Tonc 
suteikia gaivinantį miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, ir 
reguliuoja skilvj ir žaraas labai ge
rai. Pabandykite jas iryjųs pradėsi
te jaustis geriau j kelia.4 dienas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino gerai, kad 
pagelbės tokiuose atsitikimuose ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams su
teikti garantiją arba sugrąžinti pini
gus, jei jus nebusite užganėdinti. Žiū
rėkite garantijos ant kiekvieno pake
lio. Rekomendacija, garantija ir par
davinėjama visose aptlękose.

Atydai
Lietuvių

\

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabftr NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Nokintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė. « 

fel. Ilooscvclt 8500

4U11U-S ir adreso ilgumo.
Siųskit Naujienas 
LietyYim — tau bvr 
brangi dovana.

J
¥

P

Mamule Pharmacy
Vienatinė I..ietuviška Apliek* 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkas 
2346 West 69th Street 

• rti W«.l»rn Avė.
• Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. 1LL

f;

fe

Tel. B).d. SIS* 
M. WoUkeądc> 

IMKIS 
AKUIERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
m o, patarinja 
tykai moterimi 
ir merginome. 

3113 Soetb 
Halsted St.

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-B 
NYTI VISADOS KKEIPKITfiS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

MIS. MICHNIEVlfiZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

310| So. HaBtcd St., kampa.^ 31 rat.
Tel. Yards 11 lt 
•Baigusi akuše
rijos k kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl“ 
vauijos ligoii- 

, bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligosa prieš 
gimdymą, 'aike 
gimdymo Ir pc 
gimdymo. x

Už dyką pata
rimas, dar ir ki 
tojkiuosė re i fai
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės d ra
site nagelbą.

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

DU. SERHER. 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švaiias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halstcd St.

» ■, M ■   ■ " ------------------------------------------ - ------

M? Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
, dykai

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

Tel. Brunswick 1717
............. . ■ 1 1 1

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4&08 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.______ Chicago, 111.^

■■1 ||W ..........................  ■■■■■

—<»  ................  ' -'.ąSKRI

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ate., Room 209 

kalnpas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 49$3 
•Namų teJefonas Spaulding 8.638

• -DR. HERZMAN-**
s s i j o s- 

z xGeijįjzMetuviam.s žinomas per 15 
metų' kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų7 moterų ir vaikų spagai 
naujausius metodus xX-lRay ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisak ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
3110. • Naktį 
Dresel 0950

Boulevard 4136
Telefonais!

3235 S. Halste.l St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Of i
4729 So. Ashland Ave^ 2 leboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

' ■■■ i
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofisu Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

v-............. — - - - -

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353V--------------- --- -----  , ,

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT---- SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nyo

8 iki 2 vai. fio pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
lUzidencijoa tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Raaaa Gydytoja* ir Chirwr<aa - 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visų chronišką ligą.

Ofisą*: 3103 So, Halsted SU Cfacagi 
arti 81et Street

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

Dr. Benedicl Aron
Ofisas 3801 S. Ked^ie Are. ..Phont 
La f ay e tie U076. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto. 
7 iki 8:30 vašiu o.

.......................... ■ ............................ .. ;

Fiancuziškas Daktaras
Spręlalistas kraujo, ūdos, cąroaii- 

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagalbą nąujausią metodą 

X-Ray Spinduliai
Otisad 1800 Su. Asblaųd Avė. ant 

viršąųs State Bankę
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:0Ų UI 4:3Q Ir 8 iki 18. 
NedėlįuJ nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Ihunts 4204 Aicbtr</'*«• 
'Kampas Sacmmento Ava.

V. nuo* 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik< 7:30
Telefonas Lafayctte 3878-7716 i

Dr. J. W. Beaudette
------------ -------- — ■ n ■ .L.. -I -----------  

...e e ‘ -

NAUJIENŲ |
Pinigų Siuntimo Sky-

| Tins atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedridienięis nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet,

L. FABIONAS CQ

809 W. 35lh SI., Chicago į
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774 *>

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. • į

K. GUGIS
. ADVOKATAS

r Miesto ofisai
127 N. Dehrborn St„ Room 1111-10

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted Si
. Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 814 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

BridgeporAo Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 
kola pinigų 1 ir 2 morgiČiams.

JOHN KUCH1JMSKAS
LIETUVIS ADV/AKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephonp Canal 2552

Valandos:, 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokiai 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., Roc,m 2001
Tel. RandoJph 1034—Vai. nuo 9-6 

' Vakarais
3301 S. Halsted SU, Tel. Hlvd. 6775 6-S v- apart F* a n ©dėk H o ir 

Fttnyčioa.

J. P. WAITCI1ES '
’ Advokatas
MIESTO OFISAS;

127 N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randuiph 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
tomis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzrfmina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

■ .... , . ...................... .............

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglon St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2E Street 
Telephone Rooseveit 9090

Narny Telefonas Repubiic 9600
V;1.a. "
r RUTKAUSKAS 1

Advokatas
29 So. La Saite Room 539

• Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted Stn Chicago 

Tel. Yards 4681 
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Pirmosios Gegužės 
. reikšmė

Prasideda darbi- 
prieš išnaudojimą

Arti pirmoji Gegužės, diena, 
kurią viso pasaulio darbininkai 
švenčia Darbo ir Socializmo 
Šventę. Milijonai darbininkų tą 
dieną meta dirbę ir renkasi į 
Iručius savo šventės švęsti, feet 
ko švenčia darbininkai? Ko jie 
nori pasiekti švęsdami savo 
šventę?

Darbininkas kapitalistinėj 
tvarkoj yra vergas, dirba ne 
sau. I>et ponui išnaudotojui. Sa
vininkas darbininką samdo ir 
žiuri, kaip iš jo daugiau išspau
sti. žmonės šiandieną skiriasi 
į išnaudojamus ir išnaudotojus. 
Išnaudotojai, kitaip vadinami 
buržuazija, t^ni šiandieną savo 
rankose vaMžią. Mokykla yra 
buržuazijos tarnaitė. Bažnyčia 
ir kunigai yra buržuazijos agen
tai. Visa musų tvarka yra pa
remta darbininkų išnaudojimu 
ir apgaule.

Bet palengva darbininkai pra
deda susiprasti. Buvusieji ver
gai dabar pradeda kelti galvas 
ir kovoti už žmonišką gyveni
mą ir laisvę, 
ninku kovą
ir priespaudą. Su laiku kyla ga
lingas darbininkų judėjimas. 
Darbininkų kova «už socializmą 
šiandien jau eina visame pasau
ly. Pirmoji Gegužės ir yra tos 
kovos padaras.

1899 m. socializmo Interna
cionalo kongresas Paryžiuj nu
tarė kasmet švęsti vieną dieną, 
kaipo darbininkų kovos Šventę. 
Vieną dieną metuose darbinin
kai aiškiai taria pasauliui savo 
reikalavimus: 8-nių valandų 
darbo diena, laisvė organizuo
tis, žmoniškas atlyginimas, pa
saulinė taika, kova militarizmui 
ir šovinizmui — štai tie obal- 
siai, kuriuos darbininkai per 
Pirmąją Gegužės iškelia. Darbi
ninkai laimės tiktai tada, jei ne
bus iškrikę ir jei eis išvien ko
von prieš buržuaziją. Pirmoji 
Gegužės yra darbininkams pro
ga patikrinti savo organizuotu
mą, parodyti pasauliui savo su
sipratimą. Jei žiūrėt į Pirmo
sios Gegužės istoriją, tad gali
ma drąsiai sakyti, jog Pirmoji 
Gegužės atvaizdina gerą gaba
lą darbininkų judėjimo. Kol dar
bininkai buvo silpni, tol švęsda
vo savo šventę pasislėpę. Vald
žia dažnai uždrausdavo visai 
švęsti ir už šventimą darbinin
kus persekiodavo. Bet vėliau ne
gelbėjo nieko nė draudimai. Dar
bininkai nežiūrėdami į nieką 
šventė savąją šventę. Daug yra 
kraujo pralieta, kol buržuazija 
nebegalėjo darbininkams truk
dyti savo šventės švęsti. Dabar, 
pavyzdžiui, Vakarų Europoj 
Pirmąją Gegužės darbininkai 
gali jau netrukdomai švęsti. 
Tas parodo, jog darbininkai su
stiprėjo ir buržuazija 
gia Jiems trukdyti.

Kas kita Lietuvoj, 
musų dievobaimingoji
viškoji buržuazija kliudo darbi
ninkams kiek įmanydama. Mu
sų buržujai yra baisiai bailus, 
ir bijo visiškai uždrausti 
tą šventę švęsti. Sykiu, musų 
valdovai perdaug nekenčia dar- ♦ 
bininkų, kad leistų jiems laisvai 
švęsti. Todėl jie pavedė įvai
riems viršininkams, kurie ir 
kliudo. Neduoda leidimų, neleid- 

. žia rinktis, persekioja už raudo-

darbą. Reikia imtis darbo ir iš
bandyti savo jėgas. Nereikia bi
joti dargi tokio darbo, kurs 
kartais pasirodo neįveikiamas. 
Nepabandęs niekas neturi saky
ti: “Tatai ne mano jėgoms”. 
Pabandyk, tada matysi. Nerei

škią nebandžius sakyti: “aš ne
gabus”. Visokie gabumai gali 
būti išplėtoti, padidinti. Suma
numas, atmintis, įdėmumas, pa
stabumas ir įvairios kitos pro
to galios plėtojasi, auga, tvirtė
ja nuo darbo. Beveik visi žmo-

— O. Banienė, 1729 W. tinka šiokiam ar tokiam 
, Chicago, UI. ( . . . . .
J. Kondratavičius, 10611 proto darbui: jei ne tam, tai ki- 

’iam. Tad nereikia klausti save: 
(“Ar gabus aš kam nors?” Rei
kia klausti: “Kuriam būtent 
darbui aš gabus?”

nas vėliavas ir t. t. Musų bur-= 14. Imantis darbo reikia pa- 
žuazija dar sumanė vieną biau- si kliautį ypač savimi. Mums 
rią priemonę darbininkams niekas nepadės, jei mes patys 
trukdyti.s Ji paskelbė per Pir- sau nepadėsime“ Pats nesisteng- 
mąją Gegužės medžių sodinimo damas? niekas niekad savo tik- 
šventę. Tokiu budu musų ponai slo nepasiekia. Jokia pašalinė 
mano paversti socialistinę Dar-(pagalba negali žmogui atstoti 
bo Šventę j buržuazinę “šven- jo paties pastangų.
tę”. Musų iMiržuazija Lietuvos 
darbininkus laiko už visiškai 
kvailus. Bet ne. Nepavyks jiems 
apgauti darbininkų ir visas jų 
veidmainiškai dviveidiškumas 
darbininkams bus aiškus. Musų 
buržuazija kasdien švenčia me
džių kirtimo šventes. Lietuvos 
girios beregint mažėja, o musų 
tautiniai spekuliantai ima pini
gus už miškus. Ar tiems veid
mainiams musų miškų naikin
tojams skelbti medžių sodinimo 
šventes? Kas nori matyti fari
ziejus, tas tepasižiuri į 
dešinę, ten 
švenčiančių juodvarnių.

Mums jauniesiems darbiųfh- met jo neįsivaizduos tokio, koks 
kams reikia stot savosios en- jis iš tikrųjų yra. Kas pats nė- 
tės švęsti tik ne su mus;^ spe- ra įsižiūrėjęs į kurią gyvenimo 

 

su socialistiniu sritį, tas iš knygų »jos neper- 
Jaunieji manys. Kas pats ir saviškai dhr 

izmą. nėra apgalvojęs svetimų galvo- 
e- jimų, tas dar neturi jų laikyti

Kas kita — įsidėmėti, 
kita — pasisavinti.

Eilinis No. 408

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:
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Wood St., Chicago, III. • 
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žmogų mokslina tiktai jo pa
ties savarankiškas galvojimas, 
pergyvenimas, atjautimas to, 

jisai sužino iš kitų žmonių 
iš knygų. Knyga ir apakti- 
svetimi žodžiai tėra priemo- 
— tatai nelyginant kibirkš-

musų
pamatys pulkus

ar 
tai 
nė, 
lėlės, uždegančios musų sieloje
tai, kas joje prisidarė ligi to lai
ko. Kieno sieloje dar nieko nėra 
prisidarę, ten nė nebus kas už
sidega, — to knyga nė nepa
veiks. Ir taip bus ligi gyveni
mas suteiks jo sielai reikalingų 
medžiagų. Pavyzdžiui, kas nie
kad nėra matęs banginio ar 

niękuo-Jbent jo paveikslo, tas

kpliantais, bet 
pasaulio proletariatu, 
draugai, į kovą už soči 
Aukštai kelkim per Pirmąją 
gūžės musų raudonąją vėliavą, savais. 
Eikim sykiu su suaugusiais kas kita — pasisavinti. Kas 
draugais revoliucinės socialde- pats nėra ko pergyvenęs ir at- 
mokratijos keliu. Pirmoji Gegu- jautęs, tam jokia knyga tų jau- 
žės tebūnie ir mums revoliucl- smų nesužadins. Kas pats ko ne
neš kovos diena. nori, to niekas neišmokys norė-

(“Aušrinė”) Kostas. ti. Štai de! ko mums niekas ne-
 padės, jei mes patys sau nepa

dės i m,

Kam ir kaip reikia skaityti .TSĮ tSitŽ k|]V(rnQ ! naudinga pašalinė pagalba. Ypač
- 'naudinga ji yra štai kam: kad

niekas ir niekuomet netartų 
esąs negalėlis, vienų vienas pa
liktas ir pamirštas: nusimany
mas, jog yra vienas, pakerta jė
gas. šalin vienumą! Kiekvienas 
žmogus reikiant visuomet su
ras žmogų, kurs jį galės parem
ti. Ir ne tik žengdamas švie
siais takais, bet ir kentėdamas. 
Nesant tokių žmonių aplink ta
ve, — ieškok jų kur toliau. Jei 
jų pats nepažįsti ir negali! su
tikti, — rašyk jiems laiškus. 
Jei nęžinai, kam rašyti, 
šyk laikraščių redakcijoms ir 
rašytojams, kurie labiausiai tau 
patinka. Pasaulyje gerų žmonių 

a‘ nemaža.
j Ko gi būtent reikia moky
tis, norint pasidaryti tikru švie
suoliu, inteligentu? i

Visų pirma remia nustatyti

ra-

Tarptautinis Frontasnepilnas ir vienašališkas. Toks 
pažinimas dažnai tik painioja 
ir klaidina tuos, kurie dar ne
pažįsta kitų gyvenimo pusių ir 
kitų, nagrinėjančių jas mokslų. 
Reikia stengtis permainyti gy
venimą iš visų pusių. Skaitant 
kokią knygą, vis tiek mokslo ar 
beletristikos, reikia galvoti ne 
apie ją, bet apie gyvenimą, apie 
kurį joje kalbama. Mokantis ku
rio mokslo taip pat reikia tu
rėti akyvaizdoje gyvenimą. Iš
mokslintu ir šviesiu žmogum 
reikia laikyti“ ne tą, kurs pažį
sta knygas ir mdkslus, bet tą, 
kurs pažįsta gyvenimą.

16. Todėl pradedančiam švie
timosi, darbą bus daug geriau 
studijuoti gyvenimą ne atski
rais mokslais, o gyvenimo sri
timis, bet kiekvieną jo sritį nu
šviečiant kiek galima didesnio 
mokslų skaičiaus šviesa.

Pavyzdžiui, dangaus šviesu
lių' mokslas yra astronomija. 
Bet pažinti ir suprasti dangaus 
sričiai negana pažinti vien tik
tai astronomiją. Reikia žinoti ir 
jos .istorija^ o astronomijos is
torija susijusi su žmonijos is
torija į r siekiniais, ieškojimais 
ir kentėjimais, taipgi su prieta
rų bei tikybų istorija, ir su jū
rių plaukiojimo ir prekybos — 
ir apskritai ekonominės gyveni
mo pusės — sėkmėmis. Toliau, 
astronominių pastebėjimų tiks
lumas pareina nuo mokslininko 
asmenybės, — vadinas, nuo jo 
sielos ypatybių, nuo jo psicho
logijos t. y. nuo visų sielos per
gyvenimų mokslo. Negalima 
studijuoti astronomija, nesimo
kius fizikos ir chemijos ir dau
gybės kitų mokslų.

Arba dar pavyzdys: kaimo 
gyventojas turi pažinti kaimo 
gyvenimą iš visų pusių, — ne 
tik augalų ir gyvulių gyvenimą, 
bet ir jų veisimą, ugdymą, lai
kymą, ir žemės ūkio produktų 
pardavimo sąlygas, ir įstatymus 
apie žemės ūkį ir žemę. Jis ir 
kaimečių istoriją turi žinoti ir 
darbininko bei artojo sielos ža
vumus. Ir valstiečių santykius 
su dvarininkais, su vyriausybe, 
su dvasininkais. Ir visas kaimo 
gyvenimo puses. . A

Panašiai reikia studijuoti iš 
visų pusių ir visas kitas gyve
nimo sritis, pavyzdžiui, pramo
nės bei prekybos sritį, šeimos, 
valstybės, pasaulio gyvenimą.

Nereikia studijuoti vieną ku
rį mokslą, aplenkiant visus ki
tus, nes nė vieno mokslo nega
lima mokytis be kitų. Kuri gy
venimo sritis* kam artimesnė, 
toji ir reikia visų smulkiausiai 
(specialiai) išstudijuoti, ir pir
miausia ta, kurioj jis darbuo
jasi, kuri jį peni. Bet kas kita 
specialės žinios ir visai kas ki
ta — bendrosios žinios. Kiek
vienam žmogui reikalingos ir 
tos ir tos ■— būtinai ir tos ir 
tos. Bendros ąpie visą pasaulį 
ir visą gyvenimą žinios — ta
tai pagrindas specialėms ži
nioms. Gi specialės žinios — ta
tai geriausias bendrųjų žinių pa
tikrinimas. Spėcialės žinios gi
lina, bet už tai ir siaurina aki
ratį. Bendrosios* žinios išplečia 
ir nušviečia jį, išveda specialis
tą iš jo urvo ir tamsos. Supras
ti bendrą visų gyvenimo sričių 
sąryšį reikalinga ir specialistui. 
Dargi mokyčiausias specialistas 
yra kaip ir bemokslis, jei, be 
savo specialybės, jis nieko ne
žino* ir nesupranta.

17. Visas pasaulis yra tary
tum kokia didelė bekraštė šalis, 
o joje daugybė įvairių sričių ir 
faktų, kad ir natūralių, bet ne
panašių į vienas kitą. Tad to
kios gyvenimo sritys arba to
kių faktų skyriai ir reikia pažin
ti, norint pasidaryti išmokslin
tu žmogumi.

Yra trys svarbiausios sritys:
1) Intimusis gyvenimas t. y. 

savas paslėptas sielos gyveni
mas — kiekvieno žmogaus, 
kiekvienos asmenybės, galvo
jančios, jaučiančios, kenčian
čios, veikiančios, taip pat ir jū
sų intimusis gyvenimas.

2) Socialis gyvenimas, t. y. 
visuomenės gyvenimas, draugi
jos gyvenimas, vadinas, visos

Socialistu Partijoj

smul
kiuos 
kurie 
musų

LATVIJOJ.
Š. ,m. balandžio I ir 5 d. 

įvyko Latvijos Socialdemokra
tų Partijos suvažiavimas. !L. 
S. I). P. C. K-tas delegavo 
draugus M. Markauską ir J. 
Markelį.

Bal. 18 ir 19 d. buvo sušauk
tas Latvijos profesinių sąjun
gų Amsterdamo Internaciona
lo krypties suvažiavimas. Kvie
tė dalyvauti ir Lietuvos pana
šios krypties profesines sąjun
gas, lik dėl suplikiusiu ir Lie
tuvoj tuo pačiu laiku suvažia
vimų atstovų nebuvo galima 
pasiųsti.

Latvijos Seimo socialdemo
kratų frakcija įnešė pasiūly
mą, kad neatidėliojant butų 
panaikintas konkordatas su 
Vatikanu, kuris , sudarytas 
42922 m. Laukiama smarkių 
ginčų.

smarkią

Illinois.
Gook Goti n (y socialistų par

tija dabar pradėjo 
kampaniją gavimui
naujų narių partijai. Tam tik
slui yra pasamdytas Counly 
organizatorius d. Walter Thcx 
mas Mills. Jo darbas jau duo
da pasekmių; jau susirašė 
apie 50 draugų, kurie apsiėmė 
pagelbėti jam tame darbe. 
Vienas tų 50 organizatorių 
jau gavo 5 naujus narius. I)g. 
Mills yra nusistatęs, kad Cook 
Countv Socialistų Partija turi 
įsigyti 1(MM) naujų narių dar 
prieš masinę narių konvenciją. 
Prie to 
kas tik

lautos, valstybės, žmonijos gy
venimas.

3) Kosminis gyvenimas, t. y. 
viso kosmoso^ arba visosi gam
tos, gyvenimas, vadinas, dan
gaus ir žemės, jūrių ir sausu
mos, kalnų ir akmenų, augalų 
ir gyvulių gyveniihas.

Šios trys svarbiausios gyveni
mo srity# taip jau yrA sudary
tas iš kitų, mažesnių sričių, o 
šios — dar iš mažesnių, Musų 
asmens, visuomenės ir pasaulio 
gyvenimo žinios gali būti 
kiau suskirstytos, pav., j 
24 svarbiausius skyrius, 
ir turi būti kiekvieno iš
išstudijuoti: 1) Kalba — gim
toji ir svetimos kalbos, žmonių 
ir gyvulių kalbos: kalbos isto
rija, jpamtftika, mokėjimas dė
styti savo mintis žodžiu ir raš
tu ir suprasti svetimas.-12) a) 
Dailioji literatūra (savoji ir sve
timoji) ir jos istorija, b) Kitos 
dailės skirtybės (vaidyba, muzi
ko, tapyba, skulptūra, architek
tūra) ir jų istorija. 3) Dorovė 
(etika) ir jos istorija. 4)- Lite
ratūrinės visuomeninės bei vi
suomeninės minties linkmės ir 
jų istorija. Rublicistika arba 
įvairus dienos reikalų nagrinė
jimai. 5) žmonija ir jos istori
ja (senovės laikų istorija, ben
droji ir gamtoji' istorija). 6) 
Musų ir kitų taktų tikybos bei 
bažnyčios sutvarka ir jos istori
ja. 8) Auklėjimo, liaudies mok
slinimo ir apskritai švietimo 
santvarka ir jos istorija. 9) 
Musų ir kitų šalių valstybės (po
litinė) ir teises (juridinė) san
tvarka ir jos* istorija. 10) Ūkio 
gyvenimo (socialinio ir ekono
minio) santvarka ir jos istori
ja. 11) žmonių ir gyvulių vi
suomeninio gyvenimo kilmė, jos 
esmė ir plėtojimasis (pažanga). 
12) • Žmonių giminės ir rasės 
(veislės) ir jų susiskirstymas 
žemėje, žmogus ir žmonija kai
po dalis gamtos. Jo santykis su 
geografinėmis aplinkybėmis. 13) 
'žmogaus ir gyvulių psichika, 
arba vidujinis sielos gyvenimas 
(galvojimas, jautimas, valia). 
14) žmogaus kūnas, jo sutaisy- 
mas ir gyvenimas1. 15) Gyvuli- 
įa, jos susidarymas iš įvairių 
veislių (rųšių> ir jų gyvenimas.
16) Augmenija, jos sudarymas 
iš įvairių rųšių ir jų gyvenimas.
17) Bendroji gyvenimo esmė, jo 
atsiradimas ir plėtojimasis, 
įvairių veislių kėlimas ir nyki
mas ir vienų veislių įtaka ki
toms. 18) žemės kamuolys kai
po augalų ir gyvulių gyvenimo 
vieta. Atmainos ištikusios ir iš
tinkančios jį bei vykusios ir 
vyksiančios jame. 19) Negyvo
ji (neorganinė) materija, iš ku
rios sudarytas pasaulis. Jos rų- 
šys ir kitimas (chemija, mine
ralogija). 20) “Gamtos jėgos” 
(elektra, šilima, traukimas, švie
sa, garsas ir kt.) ir jų kitimas, 
veiksmas, energija, jų /virtimas 
vienų kitomis (fizika, arba įvai
rių gamtos energijos pavidalų 
mokslas). 21) Pasaulis (kosmo
sas) ir jo istorija (evoliucija) 1 
22) Matematika' ir jos istorija. 
28) Logika (metodų, mokslas, 
t. y. mokslinio galvojimo ir mok
slinio tyrinėjimo būdų mokslas) 
ir gnoseologija, arba patirties 
mokslas, mokslas apie tai, kas 
yra tiesa, kurr prieinama žrrio- 
gui. 24) Filosofija, arba visų’ 
minėtų 23 sričių sutraukimas į 
vienui vieną ir bendrą pasaulė
žvalgą (pasaulio išmanymą, su
pratimą), ir jos istoriją.

Iš N. Rubakino
(“Kultūrą”)

CEKOSLOVAKAI IR ROMA
Nesenai tarnybon pašaukta

sis armijos vyskupas Bomber- 
gas išleidęs į armijos kapelio
nus slaptą aplinkraštį, kuriuo 
įnešarpa slapta propaganda į 
visą armiją.

Socialdemokratai dėl to rei
kalaują, kad butų panaikintu 
Čekoslovakų pasiuntinybe prie 
Vatikano ir ištremtas iš čeko- 
sldvakijos Popiežiaus . delega
tas Marmaggi.

RUSIJA.
Ir komunistų šaly komunistai 

pralaimi.
Šiuo metu SSSR perrenka

mos miestų ir valsčių tarybos 
vykdomieji komitetai. Per rin
kimus pūstelėtas didelis ko
munistų pralaimėjimas/

“Pravda” rašo kad j valsčių 
tarybas iš iki šiol išrinktų 
78,864 narių tik 4.764 esą ko
munistai’ arba 6 nuoŠ., tuo tar
pu kai per pirmus rinkimus 
jų buvę 11,6 nuoš. Į valsčių 
vykdomuosius kojnitetus iš 
2,096 narių pa tėtę tik 871 ko
munistas arba 41,6 nuoš., tuo 
tarpu kai per pirmus 
nuoš. Į miestų tarybas 
rinklų 885 žm. patekę 350 ko- 
munįstų arba 39,5 nuoš. 
tarpu kai per pereitus — 
nuoš.. Ir tai dedasi 
kuomet jokių 
nėra.

darbo turėtų % prisidėti 
kuo gali ir kaip gali.

ORIO
William Henry buvoDrg.

nuvažiavęs į Toledo, Oliio. Jis 
ten suorganizavo didelį skai
čių naujų socialistų kuopą. 
Jie visi pasižadėjo dalyvauti 
masinėje narių konvencijoje, 
kuri įvyks Clevelande. Prie to 
dar ten išeina socialistų laik
raštis, “’Miami Valley Social- 
ist”. Tas laikraštis irgi daug 
prisideda prie organizavimo 
los masinės konvencijos.

į Washingtoną

PENiNSYLVANIA.

Pennsylvanijos valstijos, 
Berks County socialistai irgi 
neatsilieka nuo kitų kolonijų 
socialistų veikimo, čia dabar 
yra varoma smarki agitacija, 
kad prezidentas sugražintų d. 
Debsui atgal pilietybės teises. 
Arra renkami piliečių parašai 
ir siunčiami
Atėmimu nuo d. Dėbso pilieti
nių teisių, norima pažeisti jo 
gerą vardą. Taipgi čia yra iš
leisti tam tikri lapeliai, kuriuo
se nurodoma, kodėl nuo Dėb
so yra atimta pilietybė. Jei 
kas nori tų lapelių, lai nusiun- 

, čia paštos ženklelių adresu: 
t J,abor Lyceum, 628 Walnut 
; St., Reading, Pa., tuomet gaus 
' Wf>dių ir jibticijos blanką.

05

tuo 
67,5 

tuomet, 
rinkimų laisvės

keliais.
£ >

laiku Maskvoje
valstybės

i

KENTUCKY
Vienas draugas iš Kentucky 

valstijos rašo Socialistų Parti
jos ofisui: “Aš tarnausiu So
cialistų Partijai • ir jos tiks
lams, kol tik gyvensiu. Aš esu 
bandęs prisidėti prie visokių 
partijų, galų gale įsitikinau, 
kad vienatinė darbininkų par
tija, tai Socialistų Partija. Ji 
visuomet pasilieka ištikima 
darbininkų klasei laike karo 

laike taikos, laike nedarbo 
laike ‘gerų laikų’ ”.

Nepo
Paskutiniu 

įvyko pasitarimas 
ūkio organų ir privačio kapi
talo atstovų. Prekybos komi
saras šęiman pareiškė, kad vai 
džia dariusi klaidų santyky j. 
su privačiu kapitalu ir pasi
rengusi jas taisyti. Reikalingas 
esąs kontaktas tarp valstybės 
aparato ir privačio vidaus ka
pitalo. Sovietų vyriausybė su
tinkanti diskontuoti privačių 
asmenų vekselius, 
privačiai prekybai 
ir tt. \ |

Rostos žiniomis,
5.128 buv. dvarininkai, kurie 
gyveną savo dvaruose ir valdą 
65 tuksiančius dešimtinių že
mių. Cikp nutarimu tos že
mės 'atimamos.

Komunistų ponai važinėjasi 
“mužikais.”

ir 
ir

KONFERENCIJA

LSS VIII Rajono konferenci
ja įvyks gegužės 3 d., Naujie
nų name, 1739 S. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. Todėl vi
sos ILSS kuopos, priklausan
čios prie Aštunto Rajono ma
lonėsite rengtis prie busiančios 
konferencijos ir prisiųskit de
legatus nuo penkių narių po 
vieną, skaitant nepilną penki
nę už pilną. Konferencijos die
notvarkes :

1. Konferencijos atidarymas.
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.
4. Rinkimas konferencijos 

tvarkos vedėjo.
5. Skaitymas tarimų iš pe

reitos konferencijos.
6. LSS VIII Rajono valdybos 

ir komisijų raportai.
7. jKuopų delegatų 

mai.
8. Skaitymas laiškų 

šaukimų.
9. IJSS VIII Rajono 

reikalai.
10. Nauji sumanymai.
11. LSS reikalai.
12. Liet. Socialistų Jaun. Ly

ga.
13. Socialistų Partijos reika

lai.
14. (Lietuvos Socialdemokra

tų Partijos reikalai.
' 15. Uždarymas konferencijos.

N. J. Mauricas,
I~SS VIII Rajono Sėkr.

sumažinti 
mokesnius

Didis, tvirtas noras — tai vis 
tiek, kaip tvirta valia, o tikra 
valia —r vis tiek, kaip kibirkš
tėlė, sužadinanti iš vidaus pa
slėptas žmoguje jėgas. Kas di
džiai nori, tas daug gali. Jam 
padeda dar pasitikėjimas savo 
jėgomis. O tikėti reikia štai 
kuo: ko aš labai noriu, tai aš 
ir galiu pasiekti. Tasai tikėji
mas bus įsikalbinėjimąs, įsi- 
steigimas. Kai kurie savamoks
liai pasakoja: “Mano mokslas 
ėmė eiti sklandžiai, kada aš 
pats savimi patikėjau. “Aš kas-1 
dien įtikinėjau save, migdamas 
ir pabudęs: ir aš galiu, -
irgi. Ir aš tarytum veržiausi vi
sas j savo paties sielos gilumą, 
kartodamas: “noriu ir galiu, no
riu ir galiu”. Ir tatai mane vei
kė, kaip ir puts pasisekimas 
Dargi labiau už 
drąsinimus ir paramą”. ___
įsikalbėjimas, įsisteigimas — 
baisi jėga. Ir ja kiekvienas tu
ri pasinaudoti. Bent sužadinti < 
savyje ir kituose miegančias jė
gas — gali kiekvienas.

12. Reikia ne tiktai sužadin
ti jas, bet dar išplėsti. Ir išplė
sti ligi galo, visomis linkmėmis. 
Kitaip sakant kiekvienam žmo
gui turi rūpėti, kad ir jo, ir vi
sų kitų žmonių gyvenimas butų 
kiek galima pilnesnis, įvaires
nis, kiek galima gilesnis, kilnes
nis, taigi — ih gražesnis. Tik
tai rūpindamasis tuo, dąrbuoda- 
mąsis dėl to, kiekvienas iš mu
sų jaus, jog ir pats gyvena “iš
sijuosęs”, ir jog jo gyvenimas 
susilieja su kitų žmonių gyve
nimu, su 
mu.

13. Bet 
budu gali 
jėgas?

Tatai 
jas beplėtojant, bedirbant kokį supratimas, suprantamą yra

m-ino 'draustu sau da,by plaiw- Nereikia mai‘ 
„ 'r,j^lšyti tr'jy visai skirtingų' daly- 

raina . Toks . . . ..... .

Rusijoj esą

2 ky: mokslo studijavimo, knygų 
” studijavimo, ir gyvenimo studi- 

. - javimo. Tatai toli gražu ne tas 
pat. Kas kita — gyvepimo pa
žinimas ir supratimas, ir visgi 
kas kita — mokslas ar net vi
sa eilė mokslų. Ir vėl kas kita 
— ta ar kita mokslo knyga ir 
pats mokslas.

Susipažinimas su mokslo kny
ga dar riesupažindina su mok
slu, o susipažinimas su mokslu 
dar nesupažindina su gyveni
mu. Svarbiausias ir pagrindinis 
mokymosi tikslas — gyvenimo 
pažinimas. Mokslai, kaip' ir kny
gos, tėra priemonės, įnagiai, pa
būklai gyvenimui suprasti. Kiek
vienas mokslas, kad lengviau 
butų tirti, istengiasi nagrinėti 
tūleriopą gyvenimą^ir vienos ku
rios puses arba iš nedaugelio, 
taip antai fizika — iš fizinės, 
istorija —iš istorinės. Bet vie
nos kurios pusės pažinimas ir

“Prav- 
Tobols- 
sovietų 

savot

praneši-

nebepajė- ir atsi-

nebaigti

visuomenes gyveni-

gerjausiai paaiškėja

kaip gi patirti, kokiu 
žmogus išplėtoti savo

Pas mus 
ir bedie-

Šančiuose
Nežiūrint kad prašy- 

savaitę

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th st„ Chicago, Iii.

• /
Sutrukdyta paskaita

*

KAUNAS. — Balandžio 5 d. 
socialdemokratų Kauno m. Ko- 
mitetaš Šančiuose rengė pa
skaitą, 
mas buvo paduotas 
prieš tdfi, bet leidimas gautas 
tik šeštadienį 3 vai. p. p. Apart 
to policijos nuovadoje nere
gistruota ir tik po didelių de
rybų pavyko įregistruoti ke
lioms valandoms prieš paskai
tą. Aišku, kad per taip trum
pą laiką nesuspėta tinkamai 
pagarsinti ir todėl paskaita 
atidėta. -—Liaudies draugas.

Nepersenai Maskvos 
da” įdėjo žinutę, kad 
ke (Sibire) vietos 
advokato žmona įkinkė 
tarną vežimėlio ir privertė ją
vežioti miesto gatvėmis. Vietos 
laikraščio redaktorius už įdėji
mą į laikraštį apie atsitikimą 
pajuokiančios žinutės, buvo 
komunistų teisėjo už tat nu
baustas. Savo sprendimą tei-. 
sėjas motyvavo i tuo, kad, gir
di, komunistų Rusijoj toks iš
naudojimas (važinėti tarnais) 
įstatymais nedraudžiamas.



I

rgSOJlENOS, CHOgB," m Ketvirtadienis, B;d. 30. *25

NAUJIENOS
The Utliuaniuu Daily Nowa 

Publiihed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Neva Pub. Cq. Ibc.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Straat 

Chicago, 111.
Telephone Itoosavelt 850Q

nne, balsuodami už rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama 
demokratijos principų įgy
vendinimo Lietuvoje; taip

ryje..
Kodėl komunistai taip

nesį centralinės kariuomenės 
dirbtuvės paliuosavo 50 darbi
ninkų. Lentpiuvės ir odos iš
dirbinių (aValinės) fabrikai su 
mažino darbo dienų skaičių 
savaitėje iki 3—4. Tas pat
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ninkai apvaikščios savo

zės.
Tai yra svarbiausia iš vi

sų švenčių, kadangi jį reiš
kia darbo žmonių vienybės 
ir pasiliuosavimo idėją. Ji 
yra šventė žmonijos, kovo
jančios už geresnę ateitį —

vKauno “Socialdemokra
tas” paduoda žiupsnį žinių, 
kurias surinkę Tauragės 
miesto pradžios mokyklos 
mokytojai Buračas ir Vil
kaity tė. Juodu padarę an
ketų (apklausinėjimų) tar
pe savo mokinių ir patyrę 
ve kų:

“Toj mokykloj 1 kl. dėl 
neturto toks mokinių mai
tinimas: rytų nevalgo 
14%, vakare nevalgo 
37%, tik vienų kartų į die
nų valgo 25%, visai mėsos 
negauna 51% ir 1.1. Gau*| 
nančių į dienų 
mėsos atsirado 
Apskritai, visoj 
nedavalgo virs 
vaikų”.
Tai yra pasibaisėtinos 

skaitlinės. Tik pagalvokite: 
daugiaus kaip trečdalys kū
dikių, lankančių pradeda
mųjų mokyklų nedavalgo 
dėl neturto!

du kartu 
ttk 13%. 
mokykloj 
36% visų

Kiekviena darbininkų or
ganizacija privalo kuo galė
dama pažymėti šią šventę.

Chicagos lietuviai sociali
stai rengia gegužinės šven
tes pažymėjimui dideles pra
kalbas penktadienio vakare 
(Mildos svetainėje), 
lietuviai darbininkai 
yra kviečiami ateiti 
prakalbas.

Visi

į tas

Rochestery, N. Y., didelis 
skaičius lietuvių draugijų ir 
kuopų priėmė protesto rezo
liucijų prieš Lietuvos vald
žių, smerkdamos tos vald
žios žiaurų apsiėjimų str- 
darbininkais ir reikalauda
mos žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvės.

Tai yra gerus reikalavi-

Negalima kaltinti Lietuvą 
dėlto, kad daugelis jos gy
ventoją yra beturčiai. Bet 
yra bloga, kad ji *permažai 
rūpinasi savo beturčių bū
vio pagerinimu.

Lietuvos mokyklas lanko 
išbadėję biednuomenės vai
kai, o Lietuvos valstybės iž
das išmoka kasmet milionus 
litų nusipenėjusiems kuni
gams ir klebonams. Tai tau 
Kristaus “artimo meilė”!

Vokietijos komunistai šau
kia darbininkus paskelbti 
streiką, kuomet generolas 
Hindenburgas atvyks į Ber- 
liną užimti respublikos pre
zidento vietą. O patys ko
munistai, skaldydami darbi
ninkų balsus, padėjo tam 
generolui laimėti rinkimus! 
*’ Be gėdos humbugieriai!

draugijų, kurios tą reikala
vimą pastatė, yra ir keletas 
grynai komunistinių organi
zaciją: A. D. P. lietuvių sek
cijos J<uopa, moterų pro
gresyviu susivienymo kuo
pa ir komunistinės literatū
ros draugijos kuopa.

Nejaugi tų organizacijų 
vadai, nežino, kad žodžio, 
spaudos, ir susirinkimų lais
vė tai demokratija? O de
mokratija juk yra priešin
gas komunistų “princi
pams” dalykas.

NEDARBAS IR BEDARBIŲ 
ŠELPIMAS KAUNE.

. Vakar >“Naujienose” tilpo 
Kutino miesto Burmistro p. J. 
Vileišio; straipsnis apie be
darbių šelpimą Lietuvos sosti
nėje. Papildymui žinių, pa
duotų tamę straipsnyje, že
minus spausdiname ■ rašinėlį, 
paskelbtą Kauno ^Socialde
mokrate”, po kuriuo pasirašo

kalbose ir savo programe 
komunistai niekina denio- 
kratiją, kaipo “atgyvenusį” 
daiktą, kaipo “buržuazišką 
išmistą”. Sovietų .Rusiją jie 
garbina už tai, kad joje de
mokratija tapę žiauriausiu 
budu sutriuškinta. *

Bet kuomet komunistai 
mėgina prisiplakti prie ne
partinių draugijų, tai jie ap> 
simeta dideliais demokrati
jos kovotojais. Taip pernai 
vasarą jie padarė SLA. sei-

Pastarnijame ypatingai pa
brėžiama reikalingumas tęsti 
bedarbių šelpimą, nežiūrint to, 
kad atėjo pavasario sezonas, 
kuomet, gerb. Vileišio spėjimu, 
turį padidėti darbai ir sumažė
ti bedarbių skalvius^ “Social
demokrato” bendradarbis nuro
do, kad ir. per žiemą Kauno 
savivaldybė teikė pašalpą tik
tai mažai bedarbių daliu i 7 tik 
700 iš 2,275; tuo gi tarpu dar
bų, kuriuose bedarbiai, galėtų

Fabrikai, anot jo, “ne priim- 
dinėja, bet atleidžia darbinin
kus.”

rašo:
Bedarbių skaičius nemažėja. 

Ar sumažės artimiausiu laiku 
—vargiai galima tikėli. Dabar 
iš viso įregistruotų yni 2,275 
bedarbiai. Dauguma iš jų su 
didelėm šeimynom. Kovo mė

yra jau nuo seniau degtukų 
1 fabrikuose. Reiškia

pramonės šakose' 
yra pusiau bedarbiai. K 
to matosi, kad faktinius 
čius bedarbių yra gana didelis.

Dalnir, kaip liedarbiai aprū
pinami? Reikalinga pasakyti, 
kad aprūpinimas bedarbių yra 
labai menkas. Iš skaičiaus įre- 

Įgistruotų darbą ^gavo vos apie 
17(M> žmonių, kiti tų darbų taip 
Į ir negali sulaukti. Dirbantieji 
gauna mažą atlyginimą —- 5-6 
litų į dieną? Bet bežiūrint į 
tai, kad tiek nedaug miestas 
tepasirupino apie tuos nelai
mingus darbininkus bedarbius, 
jau girdisi iš musų ponų, kad 
nuo Velykų viešieji darbai bus 
likviduoti ir visi dirbantieji 
prie tų darbų bedarbiai bus' 
paleisti. Del nutraukimo šių 
darbų tįe ponai aiškinasi, kad, 
girdi, prasideda statybos sezo
nas, ateina vasara ir darbų 
bus tiek, kad dabartiniai be
darbiai lengvai galės gauti 
sau darbo.
ei jos narys tarybos posėdyje 
balandžio 2 
girdi, tegul
nesirūpina bedarbiais, nes tų 
bedarbių tuoj nebus ir dargi 
jau dabar Kaune, sunku ‘ esą 
rasti liuosų darbininkų. Tai 

| va kaip šneka nusipenėję mu- 
isų darbu sotus katalikiški po
nai. Katalikiški ponai supran
ta dalyką šitaip. Praėjusiais 
metais, esant Kaune tūkstan
čiams bedarbių, visoki fabri
kantai ir kiti buržujai tuo nau 
dojosi ir kainas .darbininkams 
numušė iki begalinio ihažumo. 
Ir dabar, pavyzdžiui, degtukų 
fabrikuose daug darbininkų 
gauna už dieną 2 litu 40 et. 
Buvo laikai, kuomet 
bedarbiai ėjo dirbti ir už lilą 
į dieną, kad tik savo šeimynai 
nupirkti svarą duonos. Aišku, 
kad tėvas ar molina, matyda
mi savo kūdikį mirštant badu, 
parsiduoda vo už tiek, kiek 
buržujus duodavo. Bet štai 
socialdemokratų spiriama val
džia ir miesto savivaldybė or
ganizavo viešuosius 
dalis tų alkanų 
gavo darbą. Nors 
žai atlygina, bet vis tiek dau
giau, negu tie spekuliantai. 
Reiškia, tie buržujai, kurie pa
pratę buvo gauti darbininką 
už litą, jau dabar sunkiau 
gauna, nes viešuose darbuose 
darbininkai gauna 5—6 lt. į 
dieną. Štai kur visas dalykas. 
Darbininkai nenori dirbti, už 1 
litą dienai ir štai čia atsirado 
noras nutraukti viešuosius dar 
bus, kad suvarius vėl alkanus 
darbininkus į gatves, ir čia iš 
jų kiek nogint pasirinkti po 
vieną liH$ i dieną dirbti. Ir 
lik dėl šito, norima paleisti 
vėl bedarbius., Juk aišku vi
siems, kad jeigu iš 2,275 be
darbių prie viešųjų darbų dir
ba lik apie 700, jeigu fabrikai 
neprjimdinėja, bet , atleidžia 
darbininkus, jeigu pradėti vie
šieji darbai t neužbaigti (gal 
atiduos podrįačikams), tai, kad 
ir atsiras darbo prie kelių na
mų’ statymo, bet argi loji visa- 
tūkstantinė minia gaus darbo. 
Aišku, kad ne, ir todėl viešuo
sius darbus nereikėtų panaikin
ti, bet platinti, kad davus dar
bo visiems bedarbiams, o ne. 
daliai kaip iki šiol buvo,

ir šiose 
darbininkai 

Iš viso 
skai-

galės gauti 
Gi katalikų frak-

d. pareiškė, kad, 
socialdemok ratai

alkani

darbus ir 
darbininkų 
ir čia ma-

SANTARVĖS IMPERIALIS
TAI IR. VOKIETIJOS 

KOMUNISTAI IŠRINKO 
HINDENBURGĄ.

uz-“Milvvaukce 1 „eader’io” 
sienio politikos redaktorius, 
Ernėst Un terma u, Sako, kad
feldmaršalas Hindenburgas 
tapo išrinktas' Vokietijos prezi
dentu ačiū atžagarei vaškui 
Santarvės valstybių politikui 
sulig Vokietijos ir ačiū. lam, 
kad Vokietijos darbininkus 
stiskaJdė komunistai.

šis komunistų patarnavimas

“užmuš komunizmą Vokietijo
je. Tai busi pirmas atlygini- 
už šį atsitikimą.”

Bet “Mihvaukee iLcader’io” 
redaktorius faano, kad Vokie
tijos nacionalistai nedaug tu
rės naudos iš Hindenburgo iš
rinkimo. Reichstage naciona
listai yra* mažumoje, Prūsų 
seime taip pat.

’Ktalingiai/sias viršininkas 
Vokietijoje,” sako. Unter- 
man, “šiandie yra ne Hin
denburgas, 'bet Otto Braun, 

Ličiaiistas ministeris pirmi
ninkas Vokietijoje...

“Hindenburgas taip pat 
negali nuversti respubliką 
Vokietijoje, kaip Markas ne
būtų galėjęs sulaikyti 
narchijos atsteigimą, 
ji butų lemta istorijom.
Vokelijos respublika yra pa- pepsino, aromatu. J/artokit jj nuolatos, 
kankamai saugi. Ji yra 
saugi dėlto, kad ji remiasi 
galingiausia partija, Goriais
iais, ir dėlto, kad evoliucija 
Europoje eina prie politinės 
ir industrinės demokratijos.
( “Vokietijos socialistų . par
tija nenustoja nieko svar
baus. dėl Hfndenbur^o išrin
kimo, bet ji dabar turi at
darą lauką prieš nacionaliz
mą ir komunizmą, kuriuodu 
tikfai pasirūpins kits kitą 
sunaikinti. |

“Vienintele partija, kuriai 
tenka liūdėti dėl Hindenbur
go išrįnkimo, ;
partija... Jeigu katalikai pa-! kvalifikacijas, kurios užtfkrin. 
dės nacionalistams sudaryti tų, kaip tik galima, samdymą ir 
valdžią, tai jie neteks šaliniu-! užlaikymą tinkamąi prirengto 
kų darbininkų klasėje. Jeigu ’ mokinimo štabo. Paprastai pri- 
gi jie sudarys kairiojo spar
no valdžią su socialistais, 
tai jie neteks stambiojo biz
nio

GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
JEIGU SENI ŽMONES JAUČIASI GERAI

Dapildymui turiu pasakyti:
1) liepos mėnesį buvo atva

žiavęs Maskvon špigelglazas 
suteikti pagclbos savo motinai 
ir seselei, kurios su keletą ki
lų tremtinių (jų tarpan pa
kliuvo ir Reingauzenas) buvo 
rusų sulaikytas Sebeže ir atga
bentas Maskvos Cckon. Iš 
Maskvos jis prašėsi į Petrapi
lį pas brolį, o ten norėjo va
žiuoti tiesiog peę Jamburgą 
Bevclj ir tuo tikslu prašė už
antspauduoti jo dėžes; bet kie
no parėdymu — ar Baltrušai
čio ar mano jam buvo dėtos 
antspaudos ir kame tat atlikta, 
ar jo biCte ar Atstovybėje — 
aš nepamenu; labai galėjo bu
tu, kad antspaudos uždėtos ir 
špigelglazo bule, nes 
kad vienas-kitas 
pas Atstovą leisti dėžes užant
spauduoti bute, kad ne vežio
jus Atstovybei) taip buvo 
leista d-rui Kairiūkščiui, im
davo į namus . antspaudą ir 
pats Baltrušaitis, važiuojant 
Kaunan, Spigelgkizas sulaiky
tas buvo Jamburgo muitinin
kų lodei, kad dėžės jo (kięk 
pamenu protokolą) buvusios 
skylėtos ir lydžiamas raštas 
pasirašytas ne Atstovo bei. pa
tarėjo, bet pirmojo Sekreto
riaus.

2) Gryžas, kiek pamenu su- 
buvo Maskvoje tik keletą die
nų ir atvažiavęs, 
paties žodžių, savais reikalais.

3) Siuntiniai tiesiog Berly
nan siunčiami nebūdavo. *

4) Prigožino Klausimu nie
ko absoliučiai nežinau. Pasai 
būdavo rengiami Atstovo rezo
liucija.

5) Minimas mano vardu su
laikytiems trims vagonams pa
tikrinti Komisijos jyrotokolc 
sacharinas priguli ne man, o 
Arisui, kurs ir bandė išsiųsti 
savo šeimyną: 
mas, be mano 
no vardu, kas 
damo Ariu 
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6) Jaučiu žodžių stoką, kad 
pakankamai įvaizdinus visą tą 
Atstovybės .aplinkybių sunku
mą, į kurį aš patekau, stoda
mas darbuotis su gryniausiais 
norais ir vieninteliu tikslu bū
ti sąžiningu tarnyboje / ir c'li 
Valstybiniais reikalais. Ir n ’ 
mano kalte, jei visą kovą su 
Atstovybės nuodėmėmis kėlė 
ne Atstovas, kaip tat ir turėjo 
būti, o kėliau ąš, nes perdaug 
brangus man buvo geras Ats
tovybės vardas ir jos autori
tetas, kad ramiai 
mano kaltė, jei 
prisieidavo man 
už save, bet nujaučiant visą 
atsakomybę — užfegti darbe 
ir patį Atstovą ir reikalauti iš 
kilų tarnautojų, kurie beveik 
visi sudarydavo personalą la-

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniškp vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr. 
Caldwell’s Syrup 
x Pepsin.

/JJUTV didelė nauda seniems žro- 
niems, jeigu jie suprastų, kad 

didžiuma jų ligų bei nusiskundimų 
paeina nuo vidurių užkietėjimo, nes 
vidurių užkietėjimas su maisto — 
virškinimu atsiliepia į. smegenis, 
vus ir j visų muskulų'sistemų.
Atsiranda galvos skaudėjimas, pradėta varstyti skausmai, ir reuihatizmas 

palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuodų, 
jus jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių, nesmagumų, senatvė nė
ra prikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto liuosuotojO. 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin malo-

I? * niai veikia ir be gripų. Tai yra 
i’ti Egyptiškos daržovės senna sultys su 

o nereikė^ jum» jbkių kitų gyduolių.
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin nėra jo- 
kis experimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marįftito per suęirš 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kpkia, nors kita 
gyduolė sviete. Virš 10 'piilionų bon- 
kų parsiduoda kas metai? Pirkit ji 
tuo supratimu, ką mes sakome arba 
jūsų pinigai bus sugrąžinti, jeigu pa
sirodys kitaip .

mo- 
jeigu

Mokinimo štabas ir 
knygos z

ne- 
ner-

Visos Valstybės rūpinasi pa
yra katalikų rūpinti aplinkybes ir reguliuoti

; imti reikalavimai mokytojams 
I Jungtinėse Valstybėse yra abel- 
nas mokslas, lygus užbaigimui 
keturių/metų augštesnės moky
klos ir clyiejlj metų mokytojų 

1 patyrimo kolegijos mokslo de- 
1 partamente. Miestai paprastai 

išreiškė išlavintus, mokyto
jus negu maži miesteliai. DaU- 

ikia pa- gumoje valstybių daug mokyto- 
žvmėli, kaU skaičiai 'balsų?*« samdoma, kurios nėra pabai- 
paduotų už įvairius kandida- WS)0S augštesmo mokslo ir ne- 

turi jokio profesionalinio paty- 
' , Tokia situacija randasi,
kuomet mokytojų algos, prity
rimo *parankumai nėra užtekti
ni.

Nei vienoje Valstybėje moky
tojai negali imti algos iš viešų 
mokyklos pinigų, jei jie neturi 
teisėto mokinimui leidimo ar

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau iSbandyti, negti 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia j

PEPSIN SYKUI’ COMPANY 
Montieello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. CalU- 
vvelf’s Syrup Pepsln paštu. Štam
pu nereikalinga, Visiškai dykai.

_ ir
žinau, 

kreipdavos

Knygos gaunamos veltui duoda 
didesnę progą visoms vaikų kle- 
soms, kainuoja daug mažiau, 
negu kaip atskirai perkamos, ir 
prigelbsti mokytojoms išpildyti 
mokslo reikąlavimus. Nekurie 
žmonės nesutinka su tuo, kad 
knygos duodamuos veltui, ir sa
ko kad mokiniai turėtų pirkti 
sau knygas. Jie.sako, kad tė
vai ir vaikai labiau supras, kad 
jie negali perdaug ant-valsty
bės remtis, bet patys turi priim
ti ant savęs mokslo atsakomy
bę ir vaikai neturėtų būti pri
versti vartoti knygas, kurias 
kiti suteršia, nes jos nėra tinka
mos ne kurioms vaikams esteti
kos ir sanitarių priežasčių dė
lei. Kita nuomonė vėl, kad kny
gos duodamos veltui, geriau pri
žiūrimos,-negu tos, kurias mo
kiniai patys perka, nes knygos 
veltui duodamos yra vieša nuo
savybė įduota mokiniams, už 
kurią turi užmokėti, jei pameta 
ar sugadina, ir kurios yra daž
nai mokytojų peržiūrimos.

anot jo

paramos. ;
Vokietijos rinkimų pase- 
įvertinimas, kaip skaity- 
malo, pilnai sutinka su 

kurią 
redakcija.

šis 
kinių 
lojai 
ta nuomone,
“Naujienų

tus, liudija, jogei antrasis 
gavimas Vokietijos prezidento^Imo* 
rinkimuose buvo taip ipat ne- 
latimiibgas Maskvos • partijai, 
kaip ir pirmasis. Pranešama, 
kad komunistų kandidatas 
Thaelmann dabar gavo 1,931,- 
591 balsą. |L<ietuviški bolševi
kų klapčiukai - (lėliai to pa-
skelbė savo spaudoje, kad ko-. certifikato. Visose valstybėse 
inunistai laimėję “kelely šim- yra tam tikri reikalavimai, kad
tų tuksiančių naujų balsų’’. 
Tai yra netiesa. Kovo'29 d. 
d. už komunistus buvo paduo
ta 1,870,000, balsų, todėl bal
sų priaugimas pas komunistus 
susideda tiktai iš 60,000.

Bet šiame balsavime buvo

gavus mokinimo certifikatų, ir 
šio reikalavimui remiasi ant 
profesionalinių kvalifikacijų ir 
patyrimo mokinimo.

' Galia užtikrinti mokytojas 
pirmiau buvo duota vietiniams 
viršininkams beveik

F. Avižonio liudyji- 
uias Puryckio kilojo

(Tęsinys)

visose val-
pusketvirto miliono daugiaus stybese. Vienok* ta galia dabar 
balsuotojų, negu kovo 29 d. 
Komunistų balsai todėl dabar 
sudaro daug tnažesnį visų pa
duotųjų balsų nuošinilį.

Komunistai prakišo ir paly
ginant jų balsų skaičių su res
publikinio bloko balsų skai-' kai?Yra du budai certifikatų ga- 
čiuni. Kovo nienesy visos trys vimui, kuriuos visos į Valstybės 
respublikinės partijos — so
cialdemokratai, demokratai ir 
renlras surinko 13,249,090 
balsų; o balandžio 26 d. jisai 
surinko 13,752,000 b. Jų bal
sų skaičius, vadinasi, padidėjo 
daugiaus kaip, puse miliono.* 
Tuo gi tarpu komunistų balsų 
skaičius padidėjo tiktai še
šioms |lcšim t ims tūkstančių.

Prie to reikia atsiminti, kad 
komunistai antrame balsavime 
turėjo labai gerą progą žvejo
ti darbininkų balsus, kuomet 
sonialdemokratai buvo nuėmę 
savo partijos ‘kandidatą ir 
nutarę remti Centro žmogų. 
Jeigu net šitokiose sąlygose.. 
komunistui gavo mažesnį nuo-i 
šimtį balsų, negu kovo mene
sio rinkimuose, tai aišku, kad 
jiems nebėra jokios vilties

labiau sucentralizuota. Dabarti
niu laiku ją turi pavieto ir val
stybės viršininkai, ir miestai, su 
tam tikromis sąlygomis. Mokini
mo certifikatus išduoda valsty- 

! be, pavieto ir vietiniai viršinin-

pašinu udoda- 
lam žinios, ma
mutę t i iš pride- 
pasiteisinimo iš 
m.

Vokietijoje.
Dabar, po rinkimų visi žmo

nės pirštais badys komunis
tus, kaipo 
stumdė liūs. 
....... ..

Redakcijos
A. Rudens, Slieridan, Wyo.

pripažįsta, viena, egzaminais, 
kita liudijimais, kurie parodo 
akademinį ir profesinį patyri
mą, gautą priimtose įstaigose. 
Egzaminai, nors paprasti dėl 
pradinių mokyklų certifikatų 
yra prašalinami, ir jų vietą už- 
5ma profesinis prisirengimas, 
kurį duoda priimtos įstaigos. Vi
sose valstybėse priimamas cer- 
tifikatas visų baigusiu mokyto
jų mokyklas ir kolegijas, ir ku
rie prjduoda tiek kreditų, kiek 
reikalauja įstatymai ir Valsty
bės reguliacijos. Užbaigimas 
dviejų metų mokslo virš augš- 
tesnės mokyklos inokslo reika
laujamas pradinių mokyklų mo
kytojams, ir užbaigimas ketu
rių metų kolegijos mokslo rei
kalaujamas augštesnių mokyklų 
mokytojoms.

Knygos lošia svarbią rolę kaip 
pradinėse taip ir augštesnėae 
mokyklose Jungtinėse Valstybė
se. Philadelphia pirmiausiai pra
dėjo parūpinti knygas veltui 
vaikams, lankantiems viešas mo
kyklas, ir Massaęhuselts, pirma 
valstybė, kuri išleido tam įsta
tymą. Dabartiniu laiku 19 val-

ILHeluvos ipetailiųių 
neturime.

Apie 18/XI-21 skubotai 
rengė Kaunan Svila su šarka. 
Man tuomet smilktelėjo min
tis, kad jis ko nors blogo ne
sumanytų ten sanrišy su mano 
žingsniu. Ištikro, pasirodo, 
kad atvykęs Kaunan jis suspe- 
kuliavo i žodį spekuliacija ir 
visą ką žinojo iš Atstovybės 
enciklopedijos tuo krypsniu 
suvertė ant mano galvos. Vė
liaus pats Baltrušaitis kaip ir 
norėdamas mane nuraminti pa
sakojo man, kad kaip tik išėjo 
iš Kauno tie vagonai, buk Svi
la dasunušęs audiensijos pas 
Krašto Apsaugos Ministerį, pa
sakęs: “ar nušauk ar areštuoki 
mane, pone Ministeri, bet liepk 
sulaikyti Šauliuose tuos tris va
gonus, kurie eina Maskvon.”

Vagonai sulaikyti, ačiū pono 
Svilos informacijoms kilo pa
čiame Seime visa audra, nes jo 
įtikinta gerokai, kad aš ne Lie
tuvos Atstovybės Rusuose pala- 
rėjas, o “nustojęs garbės ir 
sąžinės” 
gi, mat, 
maniau 
transportą sacharino, o kad ta
sai transportas galėtų nueiti 
Maskvon visiškai ųe legali ai ir 
be muilo įmoikėjiino, sumanyta 
net Lietuvos Vyriausybės auka 
badaujantiems > Rusijoje.” Kad 
aš ir omeny neturėjau tokių be
gėdiškų planų, kad visą ką da
riau Atstovybėje, dariau vado-, 
vau j antis vien Tęvypės reika
lais, kad pavedamas man parei
gas. aš ėjau visuomet sąžinin
gai ir uoliai, kad visuomet gy
niau,. kaip mokėjau, gerą At
stovybės vardu. - teliudija

mis lojęs garbės 
fcs|M'kuliantas”, kudan- 
pasipelnimo tikslu su- 
nugabrnti Maskvon

stybių ir Kolumbijos Distriktas 
duoda knygas mokyklose veltui.

l'eisingujno

tylėti; ne 
Atstovybėje 

dirbti ne tik

lamą, pakeleivį iš bolševizmo 
rojaus ir, suprantama, nervin
gų, — ieškanti" Atstovybėje 
lik ramumo, paramos ir pasto
gės, kol bus rasta jiems gali- 

kelimiei į
Lietuvą.

(ii esu kaltas, kad penlaug 
anl savęs užsidėjau mišios,

‘kad perdaug pasitikėjau savo 
spėkoms’ Jr geriems norams
sutfarkyli Atstovybę ir neme
čiau jos dar vasaros lai
ku tik ačiū tam, kad pra
šydavo nemesti Ministeris, ku
rį aukštai vertinau, kaip su
manų Vlalstybės veikėjį; esu 
kaltas, kad apie savo vargus 
nusiskųsdavau tik Ministeri
jai ir niekam iš visuomenės; 
esu kaltas, kad savo pareigas 
ėjau gat būt 
keliu ir tuo 
save piktį ir 
ir susipykau 
šaioiu, kurs,
i mane, kaip į konkurentų sau, 
--- ir nebuvo užtai solidarumo, 
pastovioje kovoje likdavau vis 
vienus (iš jautresnių kiek lai
kinių Atstovybes bendradar
bių ras(iav<1Ii nebent tik prip
jautą), ir augo brendo tuo 
budu šis Lietuve s sopulys, kol 

opulm^ai neplyšo. 
xila'^c, kame esu 
mano sąžine gry-

per daug tiesiu 
sukildžiau prieš 
kerštą iš šalies 
su pačiu Baltru- 
ėmė deja, žiūrėti

0 visame 
kaltinamas,

(Galas)
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Nužudytoji Budlong lau
kuose moteris - lietuvė?

Ištrauktoji/ iš srutų nuovados 
sukapotoji moteris pažinta 
kaipo Ona Matulioniutė-Ko- 
curek. Vyras kainantinėja- 
mas. '

Jau buvo rašyta, kad keletą 
dienų alga! Budlong golfo lau
kuose iš srutų šulinio liko iš
traukta nužudyta moteris. Gal
va, rankos ir kojos nukapotos 
ir jų nesurandama, taip kad 
negalima jos identifikuoti. 
Spėjama buvo tik, kad ji 
vandenyje yra išgulėjusi keletą 
mėnesių. O kol negalima pažin 
ti kas nužudytas, tai negalima, 
žinoma," ir žmogžudžio suras
ti.

Bet štai užvakar į lavoninę 
atėjo Krank Kocurek, 30 m., 
1 115 Melrose St., manažeris 
vieno Thompsono restoranų, 
kuris tuojaus ją pažino kaipo 
savo pačią Oną, kuri jį buk 
pametusi pereitais metais ge
gužės mėųisy. Ii ir pirmiau 
du sykiu buyo jj pametusi, 
bet vis .gryšdavusi namo, bet 
dabar negryžusi... Jisai spė- 
jąs, kad ji pabėgusi su kilu 
vyru. . a.

Policijai pasirodė nužiurė- 
tina, kad jis taip greitai iden
tifikavo jau veik visai supu
vusį lavoną, ir . tai be gąlvos. 
kojų ir rankų. Ji pradėjo jį 
kamantinėti. Pasakojimuose 
jis painiojosi, bet galinus pasa
kė, kad jų vaikas Stasys* 5 
m., kurio tėvu jis betgi nepri- 
«ipwrysta, jam pasakojęs, kad 
du vyrai atėjo, ją prismaugė 
ir išsivedė, tuojaus atgabenta 
vaiką, lxt jis nieko panašaus 
nepasakojo. Pakviesta kaimy
nų ir vienas jų paliudijo, kad 
lis pažysta Kocun ką per dau
gelį melų ir kšd Kocurek jam 
yra sakęs, kad jis nužudysiąs 
savo pačią ir kad pasinaudo
damas savo patyrimu armijoj, 
kur jis buvo bučeriu, jis taip 
supiaus}* siųs lavoną, kad ne
galima bus jo identifikuoti ir 
jis ištruksiąs nuo bausmės. 
Tą tas liudytojas, Litlleton, 
pakartojo prie paties Kocurek. 
Kocurek išpradžių užsigynė 
taip nesakęs, bet paskui pri
sipažino, kad jis galėjęs taip 
pasakyti, bet prie žmogžudys
tės vistiek neprisipažino. Bet 
Kocureką kurnant i nėjau t to
liau, jis pradėjo taip maišytis 
ir taip nervuotis, kad jo atsa
kymai pasidarė be prasmės ir 
jis įpuolė hysterijon.

Padarius Kratą Kocurek 
kambary, rasta dėmėtą^* kirvį 
ir bučerio peilį. Dėmės tais 
išanalizuotos ištirimui ar tai 
nėra kraujas. Taipjau rasta 
du laiškai. Vienas nuo jo pa
čios, kuriame ji praneša, kad 
ji jj apleidžia, nes jis nenu- 
perka jai nė drabužių, nė ypač 
čtverykų. Ant rytojaus ji j j 
ir apleidusi. Kitas laiškas yna 
nuo* jos motinos Matulionie
nės iš l’k’ors;, Mich., kuriame 
ji išpr.’tinėja savo žentui, kad

jis nedorai elgėsi su jos dukte- 
re... Tarp kitko ji laiške sa
ko:

“Tu visuomet ją mušei ir 
>kankinai. Tu buvai žvėris. Nie
kas negalėjo su tavim sugy
venti. Tu mušei savo ‘seseris. 
Aš noriu žinoti kur -yra Ona 
labiau, negu lu, nes ji yra ma
no duktė. Turbūt lu Oną nu- 
žudei^’

Kocurek sėdi kalėjime ii 
yra toliau kamantinėjamas.

Tarptautinis Pirmosios 
Gegužes apvaikščio-

- ~ jimas J
» Tarptautinis datėllininkų 

šventės Pirmosios Gegužės
- apvaikščiojimas bus penkta
dieny, gegužės 1 d. 8 vai. vak. 
DoHglas Purk Auditorium, 
prie Kedzie ir Ogdep gatvių. 
Rengia jį Socialistų partija, 
Darbininkų Ratelis ir svetim- 
kaibės socialistų Sąjungos.

Kalbės angliškai VValter 
11lomas Mills, žydiškai Dr. 
I robe r, vokiškai Kurt N. 
Marx, čechiškai A. V. Vesely 
ir kiti.

Bus ir muzikalis programas, 
kurį išpildys smuikininkė Fifi 
I a Boroni, soprano Eleanor 
l ereau ir kontralto Alpha 
Eratton.

Įžanga dykai. Visi darbinin- 
k li-ės kviečiami atsilankyti.

1 odei viso pasaulio darbi
ninkai švenčia Pirmąją .

. Gegužės .
Nuo seniausių laikų, kada 

ž nonės pradėjo žingsnis po 
ž ngsnio žengti iš primitivio, 
1; ūkinio gyveninio į augštesnį 
g . venimą, pas visas tautas'at- 
yrado tai religinio, tai vėliau 
t; ulinio pobūdžio šventės, tai 
Dievo garbinimui, tai savo 
šventųjų, tai savo tautos — 
cvrų ar karalių šventes. Per 
k.dis tūkstančius metų tų 
švenčių tiek priviso, kad da
li ir kasdie būna kokio nors 
šventojo šventė. Mes žino
me, kad rusų caro laikais tų 
švenčių bučiavo daugybė; .{įau
gamą tų švenčių darbininkai 
turėjo priverstinai švęsti, ne
dirbti ir, žinoma, užmokesčio 
n gaudavo.

Darbininkai per visą tą lai
ką šventė karalių, popiežių, 
d evų, šventųjų ir savo tautos 
vidų šventes, bet savo, darbi
ninkų klasės, visų šalių darbi
ninkų šventės, darbininkai ne
turėjo. • Jie šventė kitų šven
tos, bet ne savo. Todėl kelios- 
d ?šimt mėtų atgal viename so- 
c alislų kongrese tarp esančių 
r diginių ir kitokių švenčių ta
po įsteigta ir (arptautinė dar
bininkų šventė Pirmoji Ge
gužės. Pirmoji Gegužes tapo 
I iškirta šventei todėl, kad tuo 
Luku ir gamtoje įvyksta svap- 

•Lus persikeitimas: iš po žie- 
mos gamta pradeda atgimti, 
y ižaliuoja girios ir laukai, pra
sideda laukų darbai. Atbudusi 
gamta puošiasi naujais rūbais, 
■uigdma naujas augmenis; 
žmones gi dirba žemę, sėja 
laukus, kad užauginus maistą 
netik sau ir savo šeimynai, 
bet taipjau valstybei ir ki-

tiems darbininkams, • ktirie 
dirba fabrikuose. Todėl te
kis laikaš ir\yra patogiausias 
švęsti atbundančios darbinin
kų k lesus šventę. Visose* šaly
se tą dieną darbininkai nedir
ba, bet rengia demonstracijas, 
ptakalbas, tariasi apie savo, 
kaipo darbininkų reikalus, iš
reiškia so4idarumą kitų šalių 
darbininkų. Iškeliama raudo
ną vėliavą^ženklą tarptau
tinės darbininkų vienybes ko
voje su kapitalizmu už darbi
ninkų pasifiuosaviiną iš dabar
tinės alpinės vergijos.

Mes, Amerikos darbininkai, 
negalime tą šventę taip iškil
mingai švęsti, kaip kad šven
čia ją kilų šalių darbininkai, 
nes musų organizuotos spėkos 
dar nėra užtektinai didelės. 
Tad visų darbininkų pareiga 
yra nors vakare ateiti į svetai
nėse surengtas prakalbas.

Lietuviai darbininkai ap
vaikščios Pirmosios Gegužės 
darbininkų šventę gegužės 1 
d., vakare, Mildos svetainėje. 
Todėl visi darbininkai ir dar
bininkės ateikite į šį apvaikš
čiojimą. Bus geri kalbėtojai, 
dainuos choras. Atsiminkite, 
kad darbo žmonių šventė bū
na tik vieną kartą, metuose ir 
musų visų priedermė yra ją 
švęsti.

—šapos Darbininkas.

Lietuviu Rateliuose.
Birutės Po-Pu-Ri

'Taigi dabar mes, kurie buvo
me pereitą hekmądienio vakare 
Lietuvių Auditorijoj, jau sužino-, 
jome kas yra (as P.o-Ptt-Bi; o 
visi tie, kurie nebuvo, turi ge-( 
rą priežastį gailėtis ir verti gėj-* 
tais žodžiais pakolioti už neat-( 
silankymą, nes kito tokio nųi-Į 
zikalio spektaklio vargiai; 
mums teks (’.hicagoje girdėti J 
Tikrų gi muzikos mylėtojų su-j 
striuko suvirs 100, gi kita liek 
ką turėjo buli.t leido save ap
svilti pirmu pavasario neap-i 

sc komai gražiu šiltu oru; gai-l 
la kad nelijo, butų, žinoma, pa
sinaudoję visi ta proga.

'Taigi kaip žinote^ Birutė po 
vadovyste knmp. Vanagaičio 
ir su pagelba Dzimdzi artistų, 
davė mums to, ko mes da Cbi- 
cagoje neturėjome — dvi va
landas ir pusę nuolatinės tur
tingos, mufns lietuviams su
prantamos muzikos, ir Sai bu
vo vien tik kuriniai komp. /%. 
Vanagaičio, didžiuma da mums 
negirdėtų, o y pa t ingai /u or
kestro akomponimentu nie
kuomet nedainuoti.

Musų Vanagaitis tylus, ra
mus, daug nekalbantis ir nesi- 

,giria save, atiduoda visą tą, 
kas jo sieloje randasi, ant 
kiek jis sugeba ir jus sau 
spręskite. Sušilęs, iirakailas 
bėga, nuvargęs po / Koncertui, 
nė žodį negali ištarti; visi jį 
sveįkino, gėrėjosi juomi, gla
monėjo, bučiavo, o jis tik su 
maloniu nusišypsojimu žiuri ir 
nieko nesako, taip musų 

.Vanagaitis^ gilus ir jautrus 
žmogus; tas alspindo ir jojo 
muzikoje.

Choras atrodė išdidžiai ga
lingas Jr gražiai sugrupuotas. 
Pradėjo su ‘specialiai p. Vana
gaičio parašyta Birulei daina 
'“Mes ''padainuosim dainų, 
dainelių“, kuri pagavo* publi
kom ūpą ir širdį. Po to sekė 
daugybė kitų dainų, kurių 
vardų negaliu , atsiminti, nes 
programų nebuvo ir komp. 
Vanagaitis daina po dainos 
davė sulig ūpo ir tas jam vy
ko kuogeriausiai. Savo pirmą 
dalį jie baigė su “Mes -be Vil
niaus nenurimsim“. Čia Va
nagaitis buvo apdovam/tas gan 
siais aplodismentais ir įvertin
ta jojo darbą.

Sekė neapsakomai gražus 
paveikslas: kalnas, ant kalno 
ir pakalnėj visos merginos bal
tais rūbais stovi prieš fontaną 
iš kurio bėga vanduo, gi spal
vuotos šviesos mainosi; mergi
nos gi dainuoja “Kur sapnų 
grožybės“. To reginio mes 
niekuomet nepamiršim; graži 
meliodija ir merginos ją' sąži
ningai išpildė; jos laippat vy
kusiai sudainavo “Stasį“, or- 
k ešlruDsi konųf^c > n u o j an t.

Dzimdztrrf’ padarė neapsako
mai daug juoko. Mat p. Dinei
ka buvo “Birute”, gi Dikinis

Dzimdzi. Juos išvežė ant 
scenos lopšinėse jų levai 
abu našlaičiai; p. Dikinie- 
nė ir p. Olšauskas, liūliuoda
mi <laimrdji5 ir užmigdę “kūdi
kėlius“ eina išgerti, “gi “kūdi
kėliai“ pabunda, pradeda rėk-

ti, jy» galite sau įsivai- 
zdumi kaip tiedu “mažiukai” 
atrodė. Sveiko juoko užteko 
orkestras pradeda groti “Mu%i- 
.Ra”, Chorus irgi dainuoja, gi 
balerina šoka vaisą. Po to da 
keletą dainų ir baigė su orkes
tru linksmą “D/imdzi l>rim<l- 
zi“ dainą. Tuo tas malonus 
Birutės koncertas baigėsi. Tę
sėsi gražus šokiai.

Čia pasidalinau tik 
kurie btivo ir gėrėjosi ir
nau, visi sulips su mano nuo
mone. O tie, kurie nebuvo, 
gali dabar sau gailėtis.

— Ten Buvęs.

įdomaus periodo retai kuriam 
teko skaityti. s

Kas kita, jei kiirie nors įvy
kiai yra paveikslais iliustruo
jami. -Tokiame atvejyje, mes 
tuos įvykius tarsi savo akimis 
matome.

Greitu laiku (’Jiiaagos lietu
viai turės progos matyti pas-

DIL VAITUSH, O. D.
UETUVIH AKIU 8PEUALISTAJ

; Palengvins akių įtempimą, kurif 
esti priežastinii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivai akis, niučua, katarak
tą, atitaiso trumpareg^Me ir toli- 
rcgyate. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir auaičian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. y

1545 West 47th SL 
Phone Bonlevard 758k

tais, 
ma-

Nepaprasta paroda

įvykiai. Visas 
perversmas įvyko taip 
taip netikėtai, 
jis Įdli gražu

jog ir 
yra ne

LIETUVON

buvo daug 
perversmą.

rašoma
Daug dar

Gal pastarųjų kelerių metų 
istorijoje įdomiausią vietą su
daro Rusijos 
Rusijos 
greit ir 
šiandien 
aiškus.

Tiesa, 
apie tą
ir šiandien teberašomą. Bet to
kius raštus skaitant, nėra ga
limybės įsigyti pilną tų įvykių 
paveikslą. Juoba, kad pilnesnį, 
sislenudingesnį aprašymą to

(Tąsė ant. t5-to pusi.)

Antiseptiikas mostls

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

Kaina 50 centai..

Pirmiausiai kreipkis į aptiaką.

W f. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

f

Traukimas dantų be ckauimo. 
. Bridge geriausio aukso. Stt muM|
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
NetoH As^Įjuid Are.

ODINĖS LIGOS

ESKO
Sutiisytas prašalinimui 
mežčjimo ir kitu 
odos irritacijas.

<bemandx?

TRULAX
W ^rue Chocolate LAXAT1VE

-1—-L—JJ - A

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos

Norlh America Accordion Mfg. Co.

DEL moterų, merginų 
ir rųažų vaikų. Jis 
vertas užsitikėjimo, kurio 

visi ieško Ingersoll’yje.
C_____________________ _______

larbas 
:amaa 

» komis 
riau»io materiolo. Senus armonikas mi/hid 
| naujas. Musų naujos armonikos išira, 
tuotos 5 metams. Reikalaukįle \£at 
logo šiandien. X-
North America Accordion Mfg. Co. 

926 8o. llalstrd St., Chicaro, I

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, P1TTS- 
BURGH siūlo greitų kelionę į Cher- 
boug, Southaiupton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

Vietų Kerų 
ir lengvių 
a r m o n i k ų 
Junut. Vai- 
uUjose. Mei> 
nevartojame 

importuotų ar
monikų ; visi 
musų instru
mentui yra 
padaryti 
nai

WHITE STAJR LINE 
RED STAR LINE 

l!n So. State St

1W1»-

HE O IS9Q,

VAfeM I RAU A ^>qyp 
UOU^E

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo 
žlaikykite savo vidurius švariai ir svei

kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoleš. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. Ir 50c. mieros.

tlžkrcčianios 
Ligos

geriauniu ir pasekmingiau- 
siu metodų

Nauji Arsphenanpną ir Luescidc gy- 
yra ge- 

ir tikriau- 
išgydymas

dyrinai 
liausi 
sis
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 

__tų ligų, jis galėjo
i)r. B. M. Ross atpiginti 
35 S. Dearbom St nuo

kainas

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labui daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių y r;, pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALLS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Puslęs, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui 

Specialis Intervenous Gydymas $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. I.ymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5.

Chicago, III

Chica-
V isat, 
atlie- 
ran-

KiiuIų Raumenų ir Nervu (lydymas $2 iki $5 
Gydymas Odos lirų —- Artine Rays, $3. 
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Euz-auiinacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų* priėmimo kambarys, 50G Mo
terų priėmimo kambarys, 5(ls Kal
bame visokias kalbas.

DR. II. M. ROSS
35 S. Dearbom St., kamp. Monroc, 

, Ciiirago.
lenktas aukštu.;, Ciilly Namas 

25 melai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Ncdčlioj nuo IV ryto iki 1 po pietą. 

Paucdėly, Scredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakavę.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra Baudingo*.

Hitt and Runn — Beat it (or the Encyclopedia—Can 'You Define the Pangs of Hungcr
• ' ~ ' * * “ I 111,11 I I ....................... ....................1 -   ■■■■■   t, '■■■   , .. » ,   .......................................................................... .................................... „ ...»
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kutiniųjų kelerių melų Rusijos^ 
įvykius paveiksluose. Tuo ti
kslu tapo pakviestas rusų mu- 
zėjus, kuris turi apie 10,000 
įvairiausių daiktų. Tas rinki
nys be žodžių nusako visą tra-| 
gėdiją, kurią teko Rusijos žmo- kiančius 
nėms pergyventi.

Tų daiktų paroda buvo lai
kyta įvairios? Europos šalyse'nn* 
ir visur turėjo didžiausio pa
sisekimo.

Plačiau apie pačią parodą ir 
apie tai, ką laikraščiai apie ją 
rašė, bus “Naujienose** praneš
ta vėliau.

, Po šokiu ir žaismiti prasidė
jo vakarienė, Po skanios va
karienės buvo programas. Pro- 

• gramas susidėjo iš kalbu, dai
nų ir muzikos. Pirmas kalbė
jo studentas E. Misses, kuris 
trumpai, bet aiškiai nupiešė A. 
Burni.ško biografiją ir pašel- 
pos reikšmę.

F. Missiui, kalbą užbaigus, 
pirmininkas pristatė du bu- 

i gabius zii 
artistus: A. Briedi 
Briedžiutę.» A. Briedis puikiai 

smuiko pagrieže, o panelė 
Briedžiulė ant piano. Buvo ir 
daugiau kas dalyvavo progra- 
me. Ypatingai gražu duelą su
dainavo p-tės B. Andrejunaite 
ir Romanaitė.

Pranešimai
NAUJIENŲ
PIKNIKAS 

CALUMET GROVE 
Blue Island, UI.

Nedėlioj, Gegužės 24 
Pradžia 10 vai. ryto.

18-tos gatves apielinkė
Pašelpos vakarienė

Balandžio 19 d. įvyko pašel- 
pos vakarienė, Černausko sve
tainėje. Vakaras buvo sureng
iąs tikslu sušelpti A. Burniš- 
kivnę, našly su dviem vaiku-

Linksma yra matyli, kad 
lietuviai Amerikoje atlieka 
naudingus darbus. Ypatingai 
.1. Butųulis ir ponia A. Audre

vakarėlio. Va- 
dalyvavo daug jaunų 
ir lietuvaičių ir labai 
vakarėlį praleido. Su- 

jaunuomenės 
žaismes žaidė. 

Ypatingai nesenai iš Lietuvos 
atvažiavusios mergaitės labai 
puikius šokius šoko.

rengimui šito 
karelyje < 
lietuvių i 
linksmai
sirinkęs lietuvių

Antanas Mikalauskis, musų 
mylimas vyras ir tėvelis, persi
skyrė su šiuo pasauliu balan
džio 23, 1925. Palaidotas ba
landžio 27, 1925, Sv. Kazimiero 
kapinėse, tChicago.

Širdingai dėka vejame klebo
nui Aleksandrui Pkripkai už 
gedulingas pamaldas. Taria
me ačiū grabnešiams ir na
riams Mindaugio Draugijos už 
gražų patarnavimą. Taipgi 
muzikantui p. Venckevičiui už 
suteikimą puikios muzikos ir 
visiems kurie dovanojo gėlės ir 
kurie dalyvavo laidotuvėse ir 
padėjo surengti gražias laido
tuves, atiduodami paskutinį pa
tarnavimą A. A. Antanui. 
Taipgi ačiū graboriui Eudeikiui 
už gražii ir mandagų patarna
vimą.

Ilsėkis ramiai iniirih mylimas 
vyras ir tėvelis šios šalies šal
toj žemelėj.

Liekame nuliūdę,
Moteris, duktė, sunus, 
broliai ir brolienės.

Geras abelnam naudojimui 
linimantas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
v*rma jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
Iinimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tfmy. 
kitę, kad buti| Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry A South 5th Sts. L
A Brocklyn, N. Y. •

ISRENOAVOJIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
RENDON išdirbtu vieta dėl 

kriaučiaus, biznis ir 3 kambariai 
i gyvenimui, Brighton Parke, prie pat 
' bažnyčios, labai geroj vietoj. Ren- 
| du nebrangi.
i Kreipkitės

4410 So. Cilifornia Avė.

PIRMOJI GEGUŽftS
LSS VIII Rujomis rengia darbi-! 

įninku šventės apvaikščiojimą penk-i 
ir''flanelę į Imlienv, Gegužės 1 d., Mildos sve- 

tainij, <S vai. vakare. Bus progra
mas, kalbės drg. P. Grigaitis ir l)r. 
A. Monlvidas. Dainuos Pirmyn miš
rus choras darbininkiškas dainas. 
Visi kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Komitetas.

RENIX)N 6 Šviesus kamba
riai, garu šildomi, šalę Lietu
vių Auditorijos.

PARDAVIMUI automobilius laik- 
singtbOn Sport 1923 metų, mažai va
žinėtas. Daug dalių extra yra. 
slduoda pigiai. Galima matyti 
vai. vakare.

Atsišaukite
A. BARKAUSKAS, 

927 W. 35 PI.
............... T.------------------------------------

PARDAVIMUI

3129 S. Halsted St.
Grojiklis Pianas

iš

Par- 
po 6

Pardavimui
Namus tik vienų inetij senumo po 6 
ir G kambarius. Beismantas ir aukšz 
ta pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas .pirmas fintus. Kuinu $14,500, 
įmokėti $3,50(1, namas randasi 4222 
So. Rqckwell St.

šeimyniška Vakariene. Rengia 
Liet. Scenos Mylėtojų artistai, panil-

Rengia
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

K. Alįdl’ejunaSĮ nėjiniui M. Dundulienės 25 metų dar- 
irgi iibai gražiai sudainavo ir bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny, 
taip ' 
kartus 
ti. Po 
ninko 
ragino

i GegužSs-May 9, 1925, Mildos svet.,
j 3142 So. Halsted St. Kaina SI.00.

___ _ Aušros Kny-
I gynė. 8210 So. Halsted St., Švyturio 
I Bendro'ėj, 3305 S6. Halsted St., 

A. Briįtinus ir “Varpo" Red., 3251 So. Halsted St., 
Joniškiečius į pa-' fj,-vA’fhe.r A?’e” 

’ \ | P-le K. Budraitė, IG45 Nr Irving’ Av.,
rašytis. t Ž-.Tel, Armitage 9566, “Naujienų” Red.

M739 So. Halsted St. n pas Liet. Sce- 
1 nos Mylėtojų Artistus.

publikai įtiko,
buvo iššauktas
to atsižymėjusio daini-

kr.lbėjo
visus
draugijas rašytis, Už
Brijunui kalbų kalbė

kad
dainuo-' 1’ikietus galima gauti:

RENDON kambariai 
deJ nevedusių 
vyrų.

Iš priežasties išvažiavimo 
to, parduosiu už

$110
su benčiuml, kabinetu ir 
išmokėjimais po $19 į mėnesį.

M R. KUNZ, 
3323 Lincoln Avė., 

pirmas augštas.

mios-

98 volelių.

S6.

baigus
jo senas pramhnieČių oratorius
J. Brijunas, kuris savo iškal
bingumu nepaprastai publiką 
užganėdino.

Progiainui užsibaigus pra
sidėjo aukų rinkimas. 'Aukojo: „,<ll>m, ,

Misius $2, T. Jurgaitis 50c.J svarstyti.
Brijunas 50c., J. Baudžunasj
S. Žiemis $1, S. Kamšas $1, įvyks sekmadieny,
Buknius 50c., J. Brijunas

50c„ K. Andrejunas $1, U. Buk-'iii
nius 50c., M. Impolicnė $2, A.'
Skadutis $1, A. Stasinskaitė.
$1, Z.‘ Kigvčia $1, B. Bubnius —

ASMENĮ JIESKOJIMAI 
biznieriai paaukojo kiekvienas 
apie aštuonetą dolerių.

Visiems dalyvavusiems
šelpos vakarėlyje širdingiau
sią padėką sako vakaro 
gimo komisija. —Komisija.

. Roseland. Balandžio 30 <1., 8 vai. 
vakare Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės 
susirinkimas, 
kito paskirtu I 
svarbių reikalų,

direktorių 
Direktoriai atsilanky- 
laiku, nes yra daug 
, kurie turi būt ap- 
.1. Tamašauskas, sekr.

$1

Roseland
tai yra

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

^YRŲ IR MOTERŲ
Sekr.' aiba iždininkų, draugijų, 

kuopų, paskolų arba • apdraudų 
kamp. arba šiaip vyrų ir moterų, ku
rie susitinka su žmonėmis, 
dirbti $50 iki $100 j savaitę, be 
dabartinio darbo.

Rooin 702,
10 N. Clark St., 

Atdara vakarais iki 8:30

gali už- 
jusų

Pardavimui
4 metų senumo numos po 5 ir 5 kam
barius, maudynės, elektra, didelis 
beismantas,. graži vieta arti karų li
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, 
kitus kaip randą. Namas Brighton 
Parke.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas '

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
gegužės 3 dięną

• 1925 m., 11 vai. iš ryto, Naujienų
I Nfbnie, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
. iii. Visi delegatui malonėkite atsi
I lankyti ant paskirto laiko, nes turi- 

’ime daug svarbių reikalų.
N J. Mauricaa, VIII Itajono sekr.

NORIU PASIMATYT
Pajiefikau dėdes Jmpolitd Vilkelio b 

. puse.seres Zofijos Vilkeliutes. Paeina 
P®" i nuo Vilniaus, kaimo Strazdų. Aš tik 

. ką pribuvau į Chicagą ir ilgai nema 
' nau būti, todėl meldžiu pačių ar apit

• (‘h- juos žinančių greitai pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. J. Vilkelis, 3116 
S. Halsted St., Chicago.

e- i 
s ve lai ne- 
lietuviš-l 

Jį surengė C.ie-'

Balandžio 12 d., 
lykų vakare, K. of 
je, įvyko vakarėlis su 
kais šokiais, 
tuvių Improvement ir Bene.fit
Kliubas. Kadangi vakaras bu-J 
vo gražus, todėl ir žmonių pri-' 
sirinko labai drfug. Pradėjus' 
grajinti lietuviškus^jkįdis dar( 
daugiau rinkosi žmonės! ren-
gėjai manė, kad gal netilps 
žmonės svetainėje. Pašokus va
landą, suslatę kėdes, Kliubo 
pirmininkas pakvietė Dundulį 
pakalbėti. Jis kalbėdamas* 
pašelpinių draugijų ii’ Kliubų, 
istoriją, koks tikslas jų buvo j 
ir kas juos tada organizavo.1 
Persikeltus aplinkybėms, tų 
draugijų ir Kliubų buvusieji, 
organizatoriai pasitraukė ir 
mažai juos beriarhia finansais. 
Esant tokiose aplinkybėse pa-

APSIVEDIMAI
PA J IEŠKAU merginos apsi vedi

niui patyrusios prie biznio, nuo 22 
iki 35 metų senume.

Kreiptis laišku, 
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 524

įvairus skelbimai

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALINGA 
patyrusi virėja. 
7 ryto iki 2 vai. 
šaukit tuojaus.

2325 S. Leavitt 'St. 
______£_______________

restauracijoje
Valandos nuo 
po piet. AtsL

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, val
gis ir kambarys, $10 į savaitę

Atsišaukit
J. Ortakis,

1730 S.'dlalsted SI.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Chicago, m. I REIKALINGAS 
būt gerai patyręs 

- ----------- geroj vietoj, gera 
Atsišaukite I

bučeris, turi 
savo darbą, 
mokestis.

t

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Ave?

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 
balti krėslai, taipgi pool ruimio 
stalas, cigarų, tabako ir neftvai- 
ginami gėrimai. Pirmos klesos 
padėjime, Važiuoju Europon, 
622 E. 67 St. Tel. Eairfax 2836.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė.

Kreipkitės,
1980 ęanalport Avė.

PARSIDUODA bučerni! ir 
grosernė geroj vietoj, gyvento
jų visokių tautų. Biznis cash 
sena iš išdirbta.

4401 S. Richmond St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsi! ant vielos.

2119 So. .Halsted St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. UŽ- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. ,

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONLS Proz..

REIKIA 2 patyrusių “teamster’ių”, 
kurie gali draiVinti double team, dar
bas geležies atkarpų jarde.

(O H N IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė. 
Netoli Clybourn Avė.

Pardavimui
Naujas mūrinis namas po 6 ir 6 kam
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, karštu vandeniu apšildomas, pir
mas fĮatas, beismantas, aukšta pas
togė, lotas šalę namo, graži 
arti karu linijos ir mokyklos, 
$14,800. "

vieta, 
kaina 

Randasi Brighton Parke.

Pardavimui
namas po 4 kambarius, mau- 
elektra ir visi parankamai 

kaina $3,500, įmokėti $1,800.. *

Medinis 
dynės,

Pardavimui ' 
j namas, gražiausia 
'eporto prie Lietuvių 
51 So. Halsted St.

vieta
Audi-
Par-

BĮzn 
ant 
torij _ 
duosim pigiai ar mainy.sim ant kito 
kio namo, kas mylit turėt gera vie 
tą dėl biznio, atsišaukit greitai.

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi ant 67 
Maplevvood Avė., graži vieta, parkas 
lx bizniavos prapertes, mokyklos, tik 
pusė bloko; parduosim numažintą 
kainą ar mainysim ant senesnių na
mų ar lotų.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manot budavoti namą, atvažiuokite 
pas mus, mes parodysime tamstom 
musų namus budavotus. Jeigu ne
patiks musų namai, tai mes parūpin
sime planus kurie tamstom patiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674 
----------------------- 1--------- ----------------

PIRKIT NAMUS NUO PATIES 
SAVININKO

GENERAL1S KONTRAKTO- 
RIUS IR BUDAVOTOJAS

C. P. SUROMflKIS & CO.
R jai Estai e 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na- 
mus aut far- r>7Jlotus, 

Ąy/ s°hius
mainyti ant.

\ mimų. Visuo-
met kreipki- 
lės pas

/ K. VALAITIS CO.
, Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI mūrinė cntlage, 
bargenas, 3312 Lęwe Avė., 6 kam
barių. yra vana, elektra, kaina 
$6,000. 3 aukštų mūrinė krautuvė, 
3 fialai ir mūrinis garažas, 31 St., 
netoli \Vallace, kaina tiklaj $15,00(1 

dlsišaukil:
559 W. 31 St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% .palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir triiktii
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM ,

Lafayette 6738.

MOKYKLOS

.1 BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPEKTS
Ix) n g distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St..

Phones: Yds 3408 — Blvd. J969

REIKALINGI pardavėjai muzika- 
liškij instrumentų, alga ir komisas. 
Garantuojama uždarbis iki $60 j sa
vaite. Atsišaukite ypatiškai iš ryto 
iki 12 dienos kas dieną.

MILLER BROS.
11241 So. Michigan Avė.

ręs.

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

PEOPLES PLUMBING & 
IIEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

li EIK AL1N (i A S antra rank i s 
duonkepis arba kas nori gali 
mokintis. Taipgi reikalingas 
draiveris išvažiojimui duonos.

1208 E. 93rd St.

PARSIDUODA grosernė, biz
nis išdirbtas gerai per kelis 
metus; pardavimo pirožastį 
lirsit ant vietos.

Anton Skruodenis, 
4595 S. Wood St.

------------- ------- ;--------------
RESTAURANTAS

Parsiduoda pigiai, nes du turiu. 
2404 Indiana Avė.

Phone Victory 10338

Mes turim didelį namų pasi
rinkimą ir už žemą kainą, South 
Side ir Brighton Park, 4 namai 
2 aukščių po 6 kambarius, kar
štu vandeniu apšildomi, bonga- 
|ow stogai, dideli lotai, 30x200, 
kaina $15,500.00

8 namai, 2 aukščių, po 5 kam
barius, kaina $12,500.00.

2 aukščių, po 4 kambarius, 
kaina $10,500.00.

Visi šitie namai yra su ve
šliausios mados įtaisymais. Turi- 

ar
ti a-

pa-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managar 
................. ..........-............... -■/

PARDAVIMUI bučcrnė 
groser 'ė su mūriniu namu, 
ba išsimafrO ant nedidelio 
ino. Meldžiu atsi.šaiikli.

2519 W. 43 St.

PARSIDUODA geriaušiu bekernė, 
už pasiūlymą, šioj nedėlioj turiu 
duoti.

pai

1434 So. 49 Ct!, 
Cicero, III. •i 
Savininkas 

2953 Archer Avė.

me ir daugiaus visokių namų, 
mažų ir didelių. Del daugiau in
formacijų kreipkitės, 

3992 Archer Avė.

NORINTIEJI PIRKTI NAMĄ
Pamatykit šiuos namus:
KAMPINIS mūrinis namas, 2 krau

tuvės, pagyvenimai; pečiu šildomas;
10 metų senimo, geroj vietoj. Ren- 
d6s neša $120.00 ’ j mėnesį. Kaina 
$12,500.

ŠTAI JŪSŲ LAIME
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradini mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj i dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietučių .Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuviu 
įgijo mokslus, — šiandie jie yja 
laimingi! Čia“ kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
bviĮžinu! Rytojaus nelaukite, atei- 
kiuFšiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, >tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuviu Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

gai egzistuoti, vien lodei, kad 
mažai kas beatvažiuoja iš už
sienio, per tai mažai beprisi- 
rašo prie jų, o antra vėl, ma
žai juos beremia biznieriai fi
nansais, nes jie turi sau iš jų
maža'nauda. T.alel toms drau' KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI j 
gijoms m ra ko kito daiy L( J)e| grosemiųf bučernių, delikate-Į 
lyaip susivienyti. Tikslas v’slĮ| 
vienodas — gauti pašelpą li
goje, O prie mirusių patarnau
ti. Jo kalba publiką labai už-, 
interesavo. Po prakalbų tęsėsi 
šokiai iki dvyliktos valandos 
nakties. Kurie tik atsilanko va-( 
korelyje labai’ patenkinti juo-, 
mi. Manau, kad Kliubui nuo 
vakarėlio liks keletas desūtkų 
dolerių pilno.

Turiu priminti, kad kada tik 
Kliubas rengia parengimus, vi
suomet juose prisirehka publi
kos pilna svetainė. Kokią tik( 
paima svetainę vis kimšti 
sikemša. Hat jis atsako 
bininkų i/ikalams. 
turi jo>lų priešų, 
lengvfi bujoti šioje

n' > ‘''M, i linui'

šen, restauracijų, saldainių krautu- 1 
vių, keptuvių, Specialis prirengi-1 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl, 
keptuvės, pigiai. Pinigais^ arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

■ - ---- --------------------------------------—-............................ .........................................

REIKALINGAS antrarankis 
kepėjas. Darbas ant visados. 
Užmokestis pagal darbą.

1076 1 Perry Avė.
Tel. Pullman 5824

PARSIDUODA grosernė South 
Sidėje. Biznis gyvuoja 20 metilu ir 
daro gerą biznį. Renda pigi, 4 pa
gyvenimui kambariai, karštu vande
niu šildomi.

Kreipkitės
5406 . Wentworth Avė., 

Boulevard 1823

MURO nantas, Storas ir 3 pagyve
nimai po 4 kambarius, pečiu šildoma. 
Ant geros biznio gatvės. Rendos neša 
$116 į mėnesį. Kaina $12,50().

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKIA atsakančio bučerio 
arba mokintis^

J. Meškauskas,
3603 S. Union Avė.

Tel. Yards 1393
---------- -—----- ------------- :

REIKIA gero bučerio, kuris 
supranta savo darbą ir moka 
kalbėli angliškai ir lietuviškai. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 528

PARSIDUODA pigiai 
ir Hardware krautuvė, 
vieta dėl popicruotojo 
lioviaus.

Pa i n to
Gera 

iha-ir

PARI>AViIMŲI bekernė, Mar
lett? Manor; šapa dėl 3 vyrų

DVIEJŲ flatų po šešis kambarius, 
naujas namas prie pat Šv. Kazimie
ro vienuolyno, parsiduoda visai pi
giai, tik $14,500, vertas $16,500.

Norintieji tuos namus matyt kreip
kitės pas •

Wm. Gritenas,
3241 S. Halsted St. (antros lubos) 

Tel. Boulevard 5066
-----------------------------------------1---------------------------------------------- ——------------ , ■ - —

2 FLATŲ, 4x6 kambarius, ant 
Bridgeporto; karštu vandeniu šildo
mas. Kaina $8.000. Pašauk Bouleva d 
5066, Wm. Gritenas.

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Piaktiškas Moler 
mokinimas barbemei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Uhicago.

prir 
dar-
lie

jam
' ISRENOAVOJIMUI

lodei 
lietuviško-

susirink i- 
šioj lictu- 
pašelpines

Kliubo pastarame 
me nutarė suvienyti 
viškoje kolionijoje 
draugijas bei Kliubus. Tuo 
tikslu tas daroma, kad išven
gus bereikalingi iškaščiai ir 
pasilengvinus patiems darbiniu 
kams. Tam išrinkta komisija, 
kuri ir darbuosjs toje linkmė
je. —LI. ir BK. Koresp.

PARENDAVOJIMUI flatas, 6 
kambarių, garu šildomas ir ofiso 1 
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis namas. Vie
ta tinka bile kokiam ofisui.

1347 So. 48th Ct. 
Cicero, III.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
darbo į popierų šapą. Turi mo
kėti dirbti ant elektrinio /pre
so ir “trucking”. Nuolat dar
bas. Nori h , Western Paper 
Stoek Co., 1801 N. ILeavitt St.

AUTOMOBILIAI
NAUJAS Storas ant rendos, pui

kioj .kolonijoj prieš put Purk Holm, 
tinkamas dėl bučernės arba kitokio 
biznio. Yra kambariai gyvenimui, sa
vininkas.

F. STANIS,
. 1529 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARDUODU automobilių sedan 
Studebacker 5 pasažierij, model 1923 
m., gerame stovyje, is priežasties 
mirties vieno nario šeimynoj, parduo
siu pigiai.

Kreipkitės
2709 W. 39 Place, 1-mas floras 

Tel. Lafayette 0540

quette Manor; šapa 
renda tiktai $75 į mčn. 
ma geras biznis.

Tel. Prospect 1330.

~ NAMAI-2EME
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

. Aukščiau pažymėtos raidės 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Assoęiation
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

KAS jieškote geros tarmes, tai 
puiki ferma randas Wisconsin val
stijoj, 120 akerių, su gyvuliais ir vi
sos geros trobos, be skolos. Parduo
du pigiai arba mainau ant Chicagos 
prapertes.

KITA farma 80 akrų, taip pat 
Wisconsin valstijoj, su trobom ir gy
vuliais. Mainoma ant Chicagos pra- 
pertės. Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas

WM. GRITENAS
3241 S. Halsted St. (2nd fl.)

Tel. Boulelvard 5066

PARDAVIMUI naujas 8 kambariij 
bungalow, cementinių bloksų pama
tu, aržuolo trimingai, furnas šildo 
mas, yra vana, elektra, netoli 69 St. 
ir Western Avė. Bargenas, matyki* 
savininką,

6838 So. Clarmont Avė., 
Tel. lįrospect 4547

Roseland'eČių atydai * 
Parsiduoda 2 fintų mūrinis na 

mas nebrangiai arba priimsiu lotus 
mainus. Namas randasi ant 932‘ 

ForestSo.

6504

Namas randasi ant
Avė.

Savininkas
So. Maplewood Avė.
Republic 7553

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
.vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. Leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ir 
augščiau.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
West side Skyrius, 1444 W. Lake St* 

netoli Ashland Avė.

GREIT UžDIRBSIT 
GREIT IŠMOKSIT

Musų trijų kursų amatas automo
bilių plovimo, malevojimo ir si
monizing. Paskiau už darbą gau
site nuo $40 iki $60 j savaitę po 
3 savaičių mokinimosi musų pačių 
garadžiuje. 
visą metą.
Lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 
9 yrto iki 9 valandai vakare.

CHICAGO AUTO SERVICE’ 
BURE A U, 

309 S. LaSdfle st., rooin 105 
!■■ ■ , . , „J

Yra daug darbų per 
Galite įstoti kasdien.

9

REIKIA’VYRŲ
LAKE ST. GARAGE REIKALAUJA 

JUS V’.
'šmokti tikro ir praktiško garadžiaus 
larbo, automobilių mazgojimo, pali- 
<avimo, simonizing, anejavimo ir 
draivinimo. Po keturią savaičių pa- 
simokinimo garadŽiuje.į

DARBAr
apsimoka huo $40 iki $60 j savaitę. 
Nereikia mokintis iš knygų. Nerei
kia išlikti iš darbo. Nėra ‘slack’ se
zono. Atdaras dienomis ir naktimis.

LAKE STREET GARAGE
2815 West Lake St., 

Netoli (’alifornia


