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Didelės sniego audros 
Amerikoje

F rancijos socialistai ven
gia valdžios krizio

Torturo laivas gabena 680 
Franci jos pasmerktųjų į 

Velnio salą
Didelės sniego audros 

visoj Amerikoj
Francija dangina Velnio 

salon 680 kaliniu

Mussolini reorganizuoja 
senatą *

Senate duodama atstovybė fa
šistų unijoms; Turati paskir
tas Farinacci vieton

ROMA, Italija, kovo 31. — 
Visą naktį posėdžiavus, fašistų 
partijos generalė taryba šiandie 

• padalė du žingsniu Mussolinio 
siekiniam realizuoti — sukurti 

■ “tobulą fašistų valstyi ę“, kur 
darbas ir kapitalas dirbtų iš! 
vieno visų žmonių labui.

Viena, padaryta provizija, 
kad senate tuiėtų tiesioginę at-! 
stovybę fašistų darbininkų są
junga. Antra, generaliu fašis
tų. partijos sekretorium paskir
ta Augusto Turati, iš Brescios, 
vietoj ką tik rezignavusio Fa
rinacci.

Del paskyrimo Turati parti- I ručine and AUanuc l’noiuj

7 darbininkai užmušti 
traukiniams susikūlus

Penkiolika kitų darbininku su
žeista; užmušti ir sužeisti 
daugiausiai negrai

BIRMIGIIAM, Ala., kovo 31.
Darbiniam traukiniui susi

mušus su prekių traukiniu 
Birmingham-Southern geležin
kely, netoli Edgevvater stoties, 
septyni darbininkai buvo už
mušti, o penkiolika sužeisti.

Traukinys gabeno apie 300 
darbininkų, daugiausiai. negrų, 
ir visi užmuštieji yra negrai. 
Tarp sužeistųjų buvo du balti.

(hicaga užveisia sniegu; susi
siekimas sutrukdytas; 15 
žmonių žuvo per audras

Sniego audros, prasidėjusios 
praeitą antradienį, nepaliauda
mos siautė ir vakar per visą 
dieną, už versdamos ('hicaga 
sniegu taip, kad susisiekimas 
tapo labai apsunkintas ir su
trukdytas. Tūkstančiai darbi
ninkų pašaukta atkasti bent 
svarbesnėms miesto centro gat
vėms ir tramvajų linijoms.

Triobesių komisionierius iš
leido įspėjimą visiems namų 
savininkams, kad jie pasirūpin
tų tuojau nukasti sniege pu' 
nius nuo stogų, idant išvengus 
katastrofų.

Sniego audros siautė visame 
krašte, išskiriant tik Pacifiko 
ir Atlantiko pajūrius, daugely 
vietų sutrukdydamos susisieki
mą ir gadindamos vielas.

('.autais pranešimais per tas 
audras septyniolika žmonių 
žuvo ir daug materialių nuosto
lių buvo padaryta.

Francijos socialistai nenor 
valdžios krizio

Nutarė susilaikyti nuo balsavi
mo finansų įstatymo suma
nymais

PARYŽIUS, kovo 31. At
stovų buto socialistų frakcija 
savo susirinkime nutaiė, 29 
balsais prieš 11, susilaikyti nuo 
balsavimo kienvieną kartą, kai, 
svarstant finansų įstatymų 
pasiūlymus, ryši su tuo bus 
statomas klausimas dėl pasiti
kėjimo valdžia, — - idant tuo 
budu neiššaukus kabineto kri
zio.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienaf, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj

Torturų laivas Martiniere ga
bena tiek pasmerktųjų į bau
džiamąją koloniją Gvianoj

PARYŽIUS, kovo 31. — Iš 
St. Martin de Re salos, netoli 
nuo La Rochelle, vakar išplaukė 
kalinių laivas Martiniere, su 
340 nusikaltėlių. Tie nusikaltė
liai gabenami į Francijos kator
gininkų koloniją Velnio saloj, 
Francuzų Gvianoj. Laivas 
plauks pirma į Alžirą paimti 
dar kitus 340 nusikaltėlių, taip 
kad viso bus išgabenta Velnio 
salon 680 pasmerktųjų.

Nors kairiosios grupės savo 
rinkimų programe žadėjo pa
naikinti nusikaltėlių koloniją 
Gvianoj, ir jau praeitais metais 
parlamentas buvo nutaręs (a 
pragaro dugną panaikinti, bet 
dėl stokos pinigų baudžiamiems 
kalėjimams pastatyti Franci joj 
ar Alžire, valdžia privėrsta po 
senovei danginti pasmerktuo
sius į Velnio salą.

Pasmerktųjų laivas

Pasmerktųjų laivas Martinie
re yra tam tyčia padarytas pa^ 
smerktiems nusikaltėliams ga
benti. Apatinės laivo dalys yra 
paskaidytos į keturis didelius 
plieninius narvus, kurių kiek
viename sukimšta po 170 pa
smerktųjų. Išskiriant gultus 
jokių kitų rakandų narvuose 
nėra.

Laivo nosy yra pustuzinis 
naivėlių, įtaisytų specialiai 
bausti tiems pasmerktųjų, kur 
kuo nors daugiau nusikalsta. 
Narvely gali tilpti tik vienas 
žmogus. Tie narveliai yra taip 
maži, kad uždarytas nusikalt/ 
lis negali nė atsigulti. Jie yra 
visai tamsus, be jokio langelio 
šviesai, dagi be jokio plyšio 
šviežesniam orui.

I visus didžiuosius narvus 
atvestos iš garinių katilų kiau
linės. Kilus neramumams tarp 
pasmerktųjų, iš katilų palei
džiama kiaulinėmis karštas ga
ras ir verdąs vanduo neramu
mams ar muštynėms nuraminti, 
ir karštas garas ir verdąs van
duo tenka kaip kaltiems taip 
nekaltiems.

Pasmerktųjų kolonija
Francuzų žurnalistas Al bert 

Lendres laikrašty Petit Pari- 
sien iškėlė į aikštę, kokios bai
sios sąlygos viešpatauja Velnio 
salos pasmerktųjų kolonijoj. 
Pasmerktieji priversti dirbti 
visai pliki ir basi, jie negauna 
jokios daktariškos priežiūros 
ar pagadins, jie biauriai muša
mi. ir kankinami žiauriausiu 
budu.

jos sekretorium manoma, kad 
Mussolini ryžosi sušvelninti fa
šizmo režimą, ir, ažuot vaito
jimo smurto žygių, pradėti ra
mesnį ir produktiilgesnį kūry
bos darbą.

KOKS BUS TASAI 
NAUJAS ALUS?

Laikraščio reporterių, paraga
vęs, sako, kad Malt-ekstrak
tas netinkąs gerti

MILWAljKEEf Wis., kovo 31.
- Pabst Brewing kompanijos 

valdininkai parodė, Kokia y re 
sudėtis naujojo alaus, taip va
dinamo Malt-ekstrakto, kurį 
valdžia leido gaminti ir žmo
nėms pardavinėti aptiėkose, be 
jokio recepto ar leidimo. Sudė
tis tokia:

Alkoholio, 3.75% ; salyklo ek
strakto, susidedančio iš salyk
lo cukraus ir salyklo dekstinų, 
su apyniais, 20% ; proteinų, 
3% ; mineralinių <huskų, pieno 
rūgšties ir anglies rūgšties, 
2% ; vandens, 71.25%.

Vieno Chicagos dienraščio 
korespondentas specialiai atlan
kė Pabsto bravorą patirti, kaip 
iš tikrųjų tasai alus atrodo. Jis 
gavo paragauti, ir nusiminė. 
Medicina, sako reporteris, o ne 
alus. Panašumo į alų neturįs, 
nė savo išvaizda, nė skysčiumi, 
nė skonim. Juodas ir trištas, 
kai “malesai”, ir aitriai saldus.

Reporteris sakor isgcrę v 
na vyno stiklelį, ir jam paka
kę. “Jei bučiau dar antrą gė
ręs,“ sako laikraštininkas, “bu
tų, tu r būt, reikėję bėgti į 
vaistinę prašyti antidoto.” 

žodžiu sakant, ' vaitoti ta 
Malt ekstraktą kaip alų netiks. 
Jį galės gerti po truputį tik be- 
sveikstą ligoniai, kaipo stimu- 
liantą.

Nusižudė šokęs i Niaga
ros vandenskryti

NIAGARA FALLS, N. Y., 
kovo 31. Vakar vakarą, kai 
policija traukė iš upės pastebė
tą vandeny skenduolio kūną, 
vienas iš susirinkusios krante 
žhųėtojų govėdas staiga šoko 
sriautan ir, bematant, buvo nu
neštas vandenskrytin. Pamesta
me jo krepšely rasta korta ro
do, kad nusižudėlis buvo Aus- 
tin F. Ryan, iš Buffalo.

Daug žmonių žuvo trau
kinio katastrofoj 

Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

31. Gauta čia pranešimu,

Luthor Buibank, pagarsėjęs pasaulyj mokslininkas, skaito 
žvakes savo gimimo dienoj (kovo 7 d.). Jam sūkako 77 metai.
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Airijoj suimta daug ginklu 
ir sproginiy

Geneva kviečia Jungi. Val
stijų delegacijų

DUBLINAS, Airija, kovo 81. Tautų tribunolo dalyvių 
North i rinkime bus svarstomos 

gtinių Valstijų įstojimo 
gos

- Vienuose tvartuose
King gatvėj policija padarius i 
kratą rado daug šautuvų, boni- ’ 
bų, rankinių granatų, du tonu j 
sprogstamosios medžiagos ir GE&EVA, Šveicarija,

susi-
Jun-
sąiy-

kovo
visą įmonę bomboms dirbti. 31. — Generalis Tautų Sąjun-

Tvartai priklausė vienam gos sekretorius Eric Druni-
Maiuice’ui Fenionui, tfrieš kiek mond pasiuntė valstybės sekre-

Padalos kaudiduoja į 
Graikų prezidentus

laiko pabėgusiam iš Mound Joy toriui Kelloggui laišką, kuiiuo 
kalėjimo, žmonių niekas nesu- jis formaliai kviečiai Jungtines 
imta. Valstijas paskirti savo delega

tus į tarptautinio teismo susi
rinkimą, kuris įvyks Gencvoj 
šių metų rugsėjo mėnesio 1 die- 

' ną.
I Kadangi Jungtinės Valstijos 
sutiko dėtis į tautų tribunolą

ATĖNAI, Graikija, kovo 31. tik su tam tikromis lezervaci- 
1 likta torius Pangalos išleido jomis, tai pageidaujama. kad 

olicialę proklamaciją, kuria svarstant tas rezervacijas susj- 
jis paskelbia .savo kandidatūrą rinkime butų ir Amerikos dele- 
i Graikijos respublikos prezt- gatai, kurie, reikalui esant, ga
dintus. lėtu duoti reikiamų paaiškini^

________ mų.

Šere vogtais kornais 
vogtas kiaules vog

tuose tvartuose
RUSHVILLE, Ind., kovo 31.
Areštuotas už vištų vogimą, 

Fred Clevenger, 26 metų far- 
merys, prisipažino policijai, j°J 
kad visas jo mažiukės, keturių 
akrų, farmelos gyvas ir negy
vas inventorius yra 
vogtas kiaules ir kitus susivo
gtus gyvulius šėręs vogtu pa
šaru; savo gyvenamus namelius I 
ir tvartus su daržine pasista
tęs vogtu materiolu ir vogtais 
įrankiais; savo farmelę apsitve
ręs vogta medžiaga; susivogęs 
visus ūkio padargus ir namams 
rakandus etc.

Netrukus po šitos Clevengero 
išpažinties jo farmelėn subur
bėjo apielinkės f armėnai atsi
imti prapuolusių savo kiaulių, 
karvių, vištų, plūgų ir kitokių 
padargų; atvyko ir trijų me
džio kompanijų atstovai pažiū
rėti, kaip atgavus vogtą iš jų 
sandėlių medžiagą trioboms.

Kodel Amerikos Lais
vės stovyla vandeny?
Rusijos bolševikai išaiškina

MASKVA, kovo 31. - Rusi- 
bolševikų laikraščiai dabar 

pradėjo dėti gausiai juokingi! 
!paveikslų ir pašaipos. Vienas 

vogtas: Leningrado laikraštis įdėjo visą 
skiltį juokų apie Ameriką. Vie- 

1 nas jų toks:
“Kodėl Laisvės stovyla pa

statyta vandeny?“
Atsakymas:
“Todėl, kad sausumoj laisvei 

vietos Amerikoj nėra.“

81 mėty senmergė skun
džia dėl 400 miliony do

leriu turto
NEW YORKAS, kovo 31. — 

Miss Louise H. Bradley, 81 
metų senmergė, užvedė Aukš
čiausiame teisme bylą, kuria ji 
nori atgauti Manhattano didžiu
lių krautuvių distrikte nuosa
vybę, siekiančią dabar vertės 
400 milionų dolerių.

Senmergė Bradley tvirtina, 
kad ji esanti vienintėlė gyva 
Jacobo Ardeno papėdinė. Tasai 
Jacob Arden buvęs savininkas 
Manhattano farmos, kuri, prie
šingai jo testamento sąlygoms, 
buvus suskaldyta j sklypus ir 
parduota.

Nauja priemonė be 
skausmo gimdyti 

kūdikius
NEVY YORKAS, kovo 31.

Dr. James T. Gwathmey Jaikč 
Nęw York o valstijos Medicinos 
draugijos konvencijoj praneši
mą apie naują, jo išrastą, prie
monę motinoms gimdyti kūdi
kius be skausmo. Metodas su
sidedąs iš trijų įčirškimų; dvie
jų (čirškimų magnesium sulph- 
ate ir vieno (čirškimo mišinio 
sulphate su mažomis morfino 
ir chinino dalelėmis.

Du žmonės žuvo audroj;
$200,000 žalos

DAVVSON, Ga., kovo 31.
Terrel ir Lee kauntėse praeitą 
naktį siautė smarki audra, pa
dariusi apie 200 tūkstančių do
lerių materialės žalos. Keletas 
namų sugriauta, daug stogų 
nuvartyta ii medžu išiauž?, . 
Du negrai buvo užmušti.

Lietuvos žinios.
Pirmas Lietuvos žydy 

ukininky suvažiavimas

KAUNAS, kovo 10. [UJ. 
Susivažiavę iš (vairių Lietuvos 
kampelių žydų ukininkų atsto
vai kovo 7 d. Zitininkių salėje 
tarėsi savo įeikalais. Dalyvavo 
40 atstovų ir 25 Lietuvos pro
vincijos miestų ir miestelių. 
Suvažiavimą sveikino žemės 
ūkio ministerijos atstovas, do
centas Pakštas.

Po prezidiumo rinkimų p. 
Nejermanas darė valdybos pra
nešimą, kuris pabrėžė, kad val
dyba dėjo pastangų kenksmin
gą Vokietijos ir Latvijos eks
porto muitų (statymą 
palengvinti ir tt. P. Robinzo
nas laikė platų referatą apie 
politinę padėtį.

Suvažiavimas baigėsi kovo 8 
dieną.

Latvijos lietuviu 
reikalavimai

RYGA, kovo 9. [Elta,.
Rygoj (vyko didelis lietuvių su
sirinkimas, kuriame tartasi dėl 
susisiekimo sunkumų tarp Lat
vijos ir Uotu vos. Susirinkimas 
vienu balsu nutarė kreiptis ( 
Lietuvos vyriausybę, Lietuvos 
pasiuntinį Rygoj p. Aukštuolį 
ir Latvijos Lietuvos ekonomi
nių sutarčių komisijas, prašy
damas daryti žygių, kad abieju 
valstybių piliečiai tarpusavio 
susiekime gautų tokių lengvu
ti!’ kokiomis naudojasi Latvijos 
ir Estijos piliečiai tarpusavio 
susisiekime.

TRAGEDIJA TAXI-KABE

NEW YORKAS, kovo 31.— 
Kai vienas taxi-kabo šoferis su
stojęs pasižiurėjo sėdėjusių sa
vo pasažierių, jauno vyro ir 
jaunos moteriškės, jis pastebėjo 
abudu susmukusius ant pasos
tės. x Abudu buvo negyvi, šo
feris tuojau pasišaukė policiją, 
kuri apžiurėjus rado šalę jų pa
mestą revolverį, o abiejų kū
nuose kulipkų žaizdas. Matyt, 
kad jaunikaitis nušovė pirma 
savo merginą, o paskui pats 
nusižudė. Iš rastų pas juos lai
škų sužinota, kad vyriškis bu
vo Peter Patrissi, gazolino sto
ties savininkas, o jo mergina - 
Christine Spalon.

Chicagai ir apiclinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didžiumoj apsiniaukę ir šal-

Traukinys su 150 pasa- 
žieriy įstrigo sniege

PEK1N, III., kovo 31. — 
Traukinys, išėjęs vakar '6:30 
valandą vakaro iš Tremonto 
į Pekiną su 150 pasažierių, pu
siaukelėj įstrigo sniege ir par 
dvyliką valandų išstovėjo vie- 

I toj, kol ši rytą iš Pekino atvy
ko jam pagalbon trys lokomo- 
tyvos, kurios traukinį ištraukė 
iš pusnių ir pargabeno į Pekiną. 
Iš Tremonto j Pekiną viso de- 

’Šimt mylių.

Automobilių pardavyk
los Meksikoj užsidarė
MEKSIKOS MIESTAS, kovo

j dieną.
Parduokit kas jums uereika 

lingas per paskelbimus Naujie
nose.

apie mėnesį ar daugiau laiko, .buvo pilni ekskursininkų.

Dauguma dabar išgabentų Meksikos Miesto — I.aredo ge- ta; žiemių vakarų vėjas.
ležinkely, netoli nuo Marapiza-1 
co stoties, įvyko baisi Įrauki- 

, kurioj daug 
Kelionė į Velnio salą ims žmonių buvo užmušta. Vagonai'

nusikaltėlių yra taipjau basi, 
kadangi kalėjimų vyriausybės 
atsiųsti batai pasirodė per ma-’nio katastrofa, 
ži. r

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 30® F.

Šiandie saulė teka 5:34, lei-

30. Visos automobilių parda
vyklos, išskiriant vieną, užda
rė savo duris, atsisakydamos 
išpildyti naujai susiorganiza
vusios automobilių pardavėjų

džiasi 6:1 1 valanda.v j unijos reikalavimus.
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ASTRONOMIJA
Ar saulė gęsta?

Vienas iš stebėtiniausių 'sau 
lės dalykų yra jos nepaliauja
ma energija. Stebėtinu budu 
nuolatos iš jos pilasi karštis ir 
šviesa. Iš kur ta energija pa
eina? Jau mes pirmiau sakėme, 
kad milžiniškos dujų šriovės 
plakasi iš saulės į visas puses, 
tartum liepsnos iš baisaus gais
ro. Gal saulė yra toks gaisras, 
kokį mes žinome ant žemės? 
Nors šiandieninis astronomijos 
mokslas dar neviską apie saulę 
težino, bet į pastarąjį klausimą 
jis jau dalinai atsako. Saulė nė
ra tokiu degančiu gaisru, kokį 
mes suprantame žemėjo. Ne 
saulės degimas yra priežastim 
jos karščio. Degimas yra che-

energijos jai suteikiantis labai lokių instrumentų. Visi jie ren- 
daug. Skaitydami saulės-amžių kasi ten. Pacientai laukia savo 
milijonais metų ir turėdami eilės, kada pašauks. Visi jie 
cmeny mažą saulės energijos žiuri į tas duris. Sėdėjau ir ar 
pražudimo kiekybę, astrono
mai aprokuoja, kad toks saulės 
susitraukimas yra mažai žy
mus. Ar šita teorija yra teisin
ga, ar neteisinga — mes neži
nome. Bet jeigu jinai ir yra 
teisinga, tai iki saulė atšals ant 
tiek, jog nebegalės palaikyti 
ant žemės gyvybės, dar turės 
praeiti daug milijonų metų.

Kiek laiko atgal kai kurie 
astronomai aiškino, kad saulės 
karštis pasilaiko ačiū tain, kad 
j ją puola meteorai. Bet žymes
nieji astronomai lą mintį at
meta. Kad saulinėje sistemo
je yra daug meteorų, apie tai 
nieks neabejoja. Bet meteorai, 
lygiai kaip ir planetos, turi sa
vo pastovų kelią apie saulę.

mų reakcija mokslininkams yra 
žinoma ir jos pasekme gali būti 
išmatuota. Bet pagalba cherni-, 
nės reakcijos, kuri mums yra 
žinoma kaipo natūralinis degi
mas, mes negalime išaiškinti 
saulės energijos ir jes karščio. 
Jeigu saule susidėtų iš degan
čios medžiagos ir jos degimas 
butų toks, kokį mes supranta
me, tai į keletą tūkstančių me
tų saule sudegtų, t Laikui bė
gant, butų galima pastebėti 
stambių permainų, iki ant galo 
ji pradėtų gesti ir netektų sa
vo karščio ir šviesos. Tačiau 
nieko panašaus negalima-paste
bėti saulėje. Mokslininkai įro
do, kad saulė yra pražudžiusi 
daug savo karščio ir šviesos, 
bet tas jos karščio ir šviesos 
pružudimas yra taip menkas, 
kad reikia skaityti ne tūkstan
čiais, bet milijonais metų, idant 
tokį pražudimą pastebėjus.

Kada mes 
tuos milijonus metų, 1 
turėjo praeiti nuo saulės atsi- g’rjį šviesti ir šildyti per 
radimo, tai mes esame verčia-! skaitomus amžius.
mi manyti, kad kokiu nors Kokią tik astronomijoj 
mums nesuprantamu budu sau- mą teoriją apie saulės genimą 
lės energija atsinaujina. Jeiguįmes imame, vis ateiname prie 
per praėjusius milijonus metų, vien()S išvados, kad delei saulės! 
saulė švietė ir šildė, tai nėra užgesimo nėra mažiausio pa-; 
abejonės, kad jinai tą patį da-į mato išgąstauti. Mes dar drą- 
rys dar per kitus milijonus ir- aįttį galime kovoti už būvį ir ge- 
milijonus metų.

i
Kai kurie astronomai sako, 

kad saulės energija pasilaiko| 
ačiū gravitacijos jėgai, kuri! 
saulę traukia vis į mažesnį ir! 
mažesnį kamuolį. Gravitacija 
yra viena slaptingiausių gam-. 
tos jėgų. Žinomas tačiau yra. 
faktas, kad visi yisatos kūnai 
vienas kitą traukia. Labai Ka
biai gravitacijos įstatymą iš
aiškino Newtonas. Kadangi ne
tolimoje ateityje apie traukimo 
jėgą mes manome aiškinti at
skirais straipsniais, tai į šį 
klausimą mes čionai nesigilin
sime. Pasakysime tik tiek, kad 
visojo visatoje vienas * kūnas 
traukia prie savęs kitą kūną. 
Tūli astronomai sako, kad jei
gu saulės diametras susitrau
kia vieną mylią aplinkui, tai 
tas reiškia, kad milijonai tonų 
įvairios medžiagos turi nusi
leisti iš viršutinio saulės sluoks
nio į apatinį sluoksnį arba link 
saulės centro. Toks procesas 
vyksta la’.ai lėtai, kadangi kiek
vienas apatinis sluoksnis turi 
susmukti mažesnį laipsnį, negu 
viršutiniai sluoksniai. Astrono
mai sako, kad jeigu ši teorija 
v ra teisinga, tai saulės susi- i

nemažai nukrinta, bet žymes
nieji astronomai sako, kad toki 
meteorų kolizija (susimušimas) 
su saule negali būti saulės 
karščio palaikymo priežastim.

Vėlesnieji tyrinėjimai radio 
veikmės kūnų astronomams pa
gelbsti išaiškinti saulės karš
čio pasilaikymą kitokiu budu, 
kufs taipjau turi bendra su 
gravitacijos jėga. Radio veik
mės kūnuose kai kurie atomai 
pasiduoda išsidalinimui bei išsi- 
skirtvmui. Išrodo, kad atomai 
skirstosi į smulkiausias ir pri- 
mityves daleles. Bet jeigu me
džiaga gali pasiskirstyti į to
kias mažytes daleles, tai argi 
iš tokių dalelių negali vėl su
sitverti medžiaga? Reikia pa
sakyti, kad astronomai tikrai 
nežino, ar tie radio veikmės 
elementai saulėje atlieka tokį 
išsidalinimo darbą ar ne. Saulė 
yra radio veikmės kūnas ir jei- 

pagalvojam apie gU jos atomai tokį išsiskirsty- 
kiek jų mo procesą atlieka, tai saulė

• nesu-

zino-

nuo 9 valandos iki ll;30į bet 
niekas manęs dar nepašaukė. 
Pasikėlęs nuėjau prie stalelio 
ir paklausiau slaugę: “Ar a: 
galėsiu šiandie matyti dakta
rą?” Ji atsakė: “Taip”. Paėmė 
mano vardą Ir registracijos 
numerį.

Stale manęs sėdėjęs tipingas 
žmogus prikišę savo veidą taip 
arti prie manęs, net aš maniau, 
kad jis nori mane bučiuoti. Jis 
mane užklausė: s

Ar ir aš galiu savo vardą 
paduoti, gal greičiau pašauks. 
Aš čia sėdžiu jau nuo 8 valan
dos ryto.

—Ar tamsta įeidamas rašti
nėj užsiregistravai?

'Taip, taip ir 35 centus už- 

Rimokejau...
Buk tikras, kad pašauks.

Tas pats žmogus išsiėmė iš 
kešenės plėčkutę, atkimšė ją ir 
pasiūlė man “paimti gurkšniu- 
ką”. Aš atsisakiau tos “lockos”, 
bet jis pats užsivertęs nurijo 
“porą gurkšniukų”.

Antroj pusėj manęs sėdėjo 
keistos fizionomijos apžėlęs, 
rausvu nosies galu, dikto sudė
jimo išbalęs žmogus. Jisai man 
pasirodė gana įdomus tuomi, 
kad jo akys buvo labai mažy
tės, kišojo iš rudos barzdos, 
tarsi metus laiko butų nemie
gojęs. Jisai be sustojimo ką tai 
po nosia murmėjo. Gydytojas 
skubiai praeidamas, lyg 1 
buvęs staiga užinteresuotas 
keistu asmeniu, paklausė:

—Kuo tamsta guodiesi? 
skauda?

—Ponas daktare, galvoj 
žin kas negerai; akys prastai 
mato, rankos dreba...

—Ar tamsta geri?
Geriu, kaipgi negersi...

—Ką tamsta geri?
—Viską geriu, kas tiktai yra 

skystas. Tiršto juk negersi.
O munšainą ar geri?

—Oi-oi-oi sopa, sopa... Ge
riu-ir munšainą.

—Palauk čia, aš pašauksiu

tuo

Kas

ka
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GYDYMAS DYKAI
[Feljetonėlis]

kupinai 
korido- 

pro ku- 
slaugės,

lėtas, u

Kai aš atėjau į miesto be
turčių gydynyčią, čia jau sėdė
jo visokio įvairumo žmonių: 
su barzdom, senų, jaunų, plikų 
ir apžėlusių. Visų pirmu metė
si man į akis ilgi suolai, pa
statyti abiejose koridorio pu
sėse. Tie suolai buvo 
apsėsti pacientų. Gale 
rio buvo matyt durys, 
rias skubiai prabėga
praeina vienas /titas daktaras. 
Ką tai rašo ant didelių popie
ros lakštų, kalbasi tarp savęs. 
Koridorių retkarčiais praeina 
daktarai. Vieni jų apsivilkę bal
tais rūbais, rankas atsiraitoję, 
kas j žiūrinčius pacientus darė 
įspūdžio. Ne vienas jų nieko 
nesako pacientams, visi jie eina 
į tas duris, kurios matėsi gale 
koridorio. Kiti daktarai vaikš
čioja perkreipę pečius, nešasi 
pluoštus popierų, knygų ir ki-»

pešiojęs žmogus pradėjo dejuo
ti:

Skauda, skauda!... Žmo
gus gali ir supilti, kol tave kas 
pašauks, šlaunį skauda, kojų 
negaliu pavilkti. Mus visus čia 
laiko kai kalėjime. Klausinėja: 
“ar turi pinigų, ar dirbi?” ir t.t. 
Ale "kur tau sakyti, kad ir tu
rėtum pinigų. Apsivilkai kokį 
suvulkiotą balakoną ir manys, 
kad beturtis esąs. Galima daug 
pinigo sučėdyt. Aš einu J šitų 
gydynyčią jau metus laiko, o 
dar vis į gos ieško - gydyt 
nepradėjo... Rudavo egzami
nuos, egzaminuos net visas tu
zinas daktarų vienu ir tuo pa
čiu kartu. ,

—Matai, tamsta, čia yra taip 
vadinama “Dispensary”. Tie 
daktarai daugumoj studentai. 
Jie mokinasi, tatai ir egzami
nuoja, — pastebėjau aš.

Tai šitaip! Aš nežinojau. 
Daugiau jie manęs nematys 
čia...

Kitur turėsi brangiai užsi
mokėti, o čia gauni gydymą 
dykai. Užsimoki tiktai įžangos 
35 centus, tai viskas.

—Ai-ai-ai, skauda, skauda I 
Leįgk, neplėšk...— užu sienos 
šaukia kamaraitėje.

Nagi, nagi, pakęsk trupu
tį! ramina daktaras.

—Viau-viau-au! sopa, sopa...
—Piauna, ar ką? pastebė

jo vienas.
—Einam iš čia. Matai rėkia.
- Juk ne tau skauda, sėdėk

ir lauk.
—Piktumu negaliu laikytis. 

Nervai dreba, reumatizmas šir
dį • graužia.,.

Kaip, kaip? Reumatizmas 
ant širdies? praeidamas dak
taras užklausė,

- Jeigu dar ilgiau reikės 
laukti, tai ir pilvą apims reu
matizmas. Daktaras pašaukė 
jį ir kartu mane į vieną kama
raitę. Man liepė sėstis, o jį pra
dėjo egzaminuoti.

— Kaip tavo vardas?
—Jurgis Česnakas.
—Kas tu esi?f
—Žmogus.
—Aš žinau, >kad žmogus, 

kokios tautos?
—Žemaitis. ,
—Kas, kas?!

Žinai, nuo (’žpalių, Kurk
lių parapijos.

—Kas tau skauda?
. -‘Vardan Dievo-Tėvo, kac 

tave ir perkūnas, tik sakiau, 
kad reumatizmas ant širdies, 
o

be

šainą daro gerą, dantims labai 
gelbsti. Gėriau kiek norėjau, 
bet negelbėjo, ant galo ir pil
ve, ir ant širdies atsirado reu
matizmas.

—Galvoj irgi nemenkas “reu
matizmas” pridūrė liesas 
daktaras.

-No! Kai aš išsigeriau, tai 
mano galva du syk geriau dir
ba. Tada ir visi reumatizmai 
išeina.

Ar tamsta ir dabar vis ge
ri munšainą?

— Kaipgi negersi, kad reuma
tizmas neduoda ramybės? štai 
dar vieną plėČką pasiėmiau ant 
kelionės, kad reumatizmą galė
čiau nuraminti.

Pacientas išsiėmė iš kešenės 
bonką ir parodė.

—Taip, mes žinome kodėl tu 
sergi. Turėsi pasilikti ligoninėj 
kokį mėnesį laiko. Neduosime 
tau munšaino, tai pasveiksi.

-—O gydymas bus dykai?
- Absoliučiai dykai.
—Na, tai jau jūsų valia. Jus 

mokyti, tai žinote ko reikia.

A. P. čechov

NEPAVYKO
Vertė M. Šileikis

jis ir vėl klausia.
—Ar esi įsimylėjęs?
—Ženotas, bobos nekenčiu!

Kas daugiau skauda?
—Viskas ir visur; geriau sa

kant, visas skaudus.
— Ar vemi?
—Vakar išsigėriau geros 

brandos, tai pusę nakties ve- 
miau.

—Ar laukan gerai eini?
—-O kogi aš eisiu. Sėdžiu stu- 

boj kol boba išveja.
—Kiek sveri ?
-—Avižų pasvėriau 35 pudus, 

rugių dar neiškuliau, o pupi, 
mažai tebuvo, tai ir nesvėriau,

- O kaip tavo dantys, geri?
—O perkūnas

Juk aš no»i 
tis žiurėčia.

—Parodyk map dantis.
—Ar tu kanivalas?
—Na, išsižiok, išsižiok!
—Sukirmiję...
—Ar ir kirminų yra?
—Milionai bakterijų.

Tai pagauk porą, parnešiu 
savo bobai parodyt.

—Galima sakyt, dantų tu 
kaip ir neturi.

—Suk juos galas, kiti ataugs 
Daktarus nusijuokęs išėjo iš 

kamaraitės. Netrukus sugrįžo 
jau su kitu daktaru. Pacientas 
sėdėjo lyg zuikis įbaugintas ir 
žiurėjo akis išsprogdinęs.

—Kas tau skauda, Jurgi? — 
paklausė liesas daktaras.

Kad tave ir perk., .uns, tik
tai klausė, šis ir vėl tą pačią 
meliodiją pradėjo. Ar aš išpa
žinties atėjau? Jeigu esate dak
tarai, tai neklausinėkite, o pa
sakykite kas man skauda...

—Tu sergi ne kūno liga.
—Tai kuom? Dusia juk nie

kad neserga.
—Tu sergi dvasios liga-psi- 

chizmu, — pridūrė storas dak
taras.

-O kas tas yra pšikizmas, 
ar tai dusia?

—Dusios tu neturi.
Argi aš asilas, kad dūšios 

notų rėčiu? •
Anatominiu žvilgsniu dide

lis kontrastas.
- Tfitl!.. . Jus pasiutote...

Mes apvilksime tave skuri- 
niais marškiniais ir 
tinkamoji ligoninėn, 
eur “dūšias” gydo.

-Ar į peklą? — 
dek kojos neša šoko 
durų sargas sulaikė jį.

—Nusivilk marškinius.
—Ar jau pjausite? 
—Ieškosime kas tau skauda. 
—Na, na, man niekas dabar 

jau neskauda. Leiskit mane na
mo! '

Kodėl? Ar reumatizmas jau 
išėjo?

—Yra dar truputį ant širdies 
ir truputį ant vieno danties, bet 
tuoj praeis.

Ar pirmiau kur gydeisi?
Kaimynai prirodė man vie

ną munšainierką. Sako, mun-

’kunas .-^pi juos žino, 
asilas, ’kad sau į 4a n -

.V. >

pasiųsime
— ten,

Pacientas 
bėgt, bet

Uja SerKeičius Peplovas, jo 
motelis ir Kleopatra Petrovna 
stovėjo prie durų ir atydžiai 
klaupėsi. Užu durų, mažame 
kambarėlyje, tęsėsi paprastas 
meilės pareiškimas. 'Ievai pir
šo savo dukterį Natašcnką su 
apskrities mokyklos mokytoju 
ščiupkinu.

Kabinasi! — Peplovas trin
damas rankas ir virpėdamas 
šnibždėjo iš nekantrumo. ----
Žiūrėk, Petrovna, kaip tiktai 
pradės kalbėt apie jausmus, tai 
nukabink nuo sien<xs paveiks
lą ir eisime juos palaimint... 
Apdengsime.. . Palaiminimas 
šventu paveikslu bus nesulau
žomas. ..Tada jau neatsisakys, 
tegul ir į teismą paduoda.

Užu durų tęsėsi tokis pasi
kalbėjimas: . .

-- Užmirškite savo charakte
rį, — kalbėjo ščiupkinas, bruk
damas. degtuką į savo klėtkuo- 
tą brusliotą. Laiškų jums 
aš visai nerašiau!

—Na, kaip! Ar aš nepažįstu 
jūsų rankos rašto! — inaneriš- 
kai mergina apsisuko, pažiurė
jo į save ir į veidrodį. — Aš 
iškart pažinau! Koks jus sve
timas! Dailiarašybos mokyto-' 
jas, o paties raštas kaip viš
tos! Kaip gi jus galite mokyt 
rašybos, jeigu pats blogai ra
šote?

—Hm!... Tas nieko nereiš
kia. Dailiarašyboje svarbu ne 
rašto gražumas, bet kad mo
kiniai neužmirštų. Kai kam su 
linija per galvą užtrauki, kitą 
ant kelių paklupdai... Kas iš 
to gražaus rašto! Tuščias da
lykas! Nekrasovas buvo rašy
tojas, bet ar tai yra svarbu 
žiūrėt kaip jis rašė. Išleistuose 
jo raštuose yra parodyta jo 
rankos raštas.

—Kur Nekrasovas, o kur 
jus... (atsiduso jis). Aš už ra
šytojo su noru eičiau. Jis visa
dos eiles man ant atminties 
rašytų!

—Eiles ir aš galiu jums pa
rašyti, jeigu norite.

—Apie ką gi jus galite ra
šyt?

—Apie meilę... apie jaus
mus... apie jūsų akis... Per
skaitysite supyksite... Aša
ros pasirodys! Jeigu aš para
šysiu jums poetiškas eiles, • ta
da duosite man jums rankon 
pabučiuot?

—Kiek čia svarbos!... Nors 
tuojau bučiuokite!

ščiupkinas pašoko išplėtęs 
akis ir priėjo prie mergaitės 
riebios, muilu kvepiančios ran
kutės.

—‘Imk paveikslą, — suriko 
rūpestingai Peplovas, bakste- 
ėjęs moterei į šlaunį ir paba- 
ęs iš susirūpinimo. — Eiva! 

Na!
Nė sekundos nelaukęs, Pep

lovas išskleidė duris.
Vaikai... išskleidęs ran-; 

kas murmėjo jis ir ašarų pil
nomis akimis mirkčiojo. -* 
Viešpats laimina jus, mano vai

kai. .. Gyvenkite... veiskitės... 
dauginkitės...

Ir... ir aš laiminu...— iš 
džiaugsmo verkdama motina 
pratarė. Bukite laimingi, 
mano brangus! Jus atimate 
nuo manęs vieninlėlę dukrelę!
— kreipėsi ji į ščiupkiną. — 
Mylėkite mano dukrelę, gailė
kitės jos...

ščiupkinas išsižiojo iš nusi
stebėjimo ir išgąsčio. Tėvų įsi
maišymas buvo taip greitas ir 
drąsus, kad jis negalėjo nė vie
no žodžio ištart.

“Patekau! Apgavo! — mąs
tė jis pabalęs iš baimės. —Pin
klėse tu dabar, broli! Neišbėg
si!”

Jis nuolankiai atstatė savo 
galvą, lyg norėdamas pasakyt: 
“Imkite, aš nugalėtas!”

—Lai.,. laiminu... - tęsė 
tėvas ir taipjau pradėjo verkti.
— Natašenkfy dukrelė mano... 
stokis eilėn... Petrovna, duok 
čia paveikslą...

Bet čia tėvas staiga sustojo 
verkęs, o jo veidai persikreipė 
iš pykčio.

—Statinė! — piktai pasakė 
savo moterei. — Kvaila tavo 
galva! Tai niokso, čia paveiks
las?

—Ak, šviesieji tėveliai!
Kas atsitiko? Dailiarašybos 

mokytojas nedrąsiai pakėlė 
akis ir pamatė, kad jis liuosas: 
vietoje paveikslo, motina nuė
mė nuo sienos rašytojo Lažeč- 
nikovo portretą. Senis Peplo
vas ir jo moteris Kleopatra Pet
rovna stovėjo susikonfuziję 
laikydami rankose portretą ir 
nežinojo ką jiems daryt ir ką 
kalbėt. Mokytojas, pasinaudo
damas . atsitikimu, greitai ap
leido namus.

Aptiekoriai turi žinoti
savo profesiją

Aptiekorių mokslo reikalavi
mai dabar yra didesni, negu 
buvo keli metai atgal. 
Šiandie medicinos mokslas yra 
labai platus. Vaistai dabar yra 
dirbhmi ne vien tik iš žolių, 
kaip buvo seniau, bet iš įvairių 
chemijos elementų. Sujungti ir 
padaryti vaistus iš tam tikrų 
chemiškų elementų, aptiekoriui 
yra reikalingas techniška? ži
nojimas. Neturėjęs chemijos 
mokslo aptiekorius negali tin
kamai sujungti dviejų arba 
daugiau chemiškų elementų. 
Taisydamas vaistus jis gali pa
gaminti didelius nuodus arba 
sprogstančią (eksplioduojančią) 
medžiagą, visai nežinodamas, 
kad jis tai padarė. Daug būna 
tokių atsitikimų, kad dirbant 
aptiekoriui vaistus jie eksplio- 
duoja ir toki ekspliozija gali 
aptiekorių sunkiai sužeisti ar
ba net užmušti. Jeigu, pavyz
džiui, pamiršęs chemiją dakta
ras užrašo ligoniui tokį recep
tą:

Acid Nitric
Acid Muriatic
Tr. Nux Vomica.

Toksai mišinys tikrai eks- 
plioduos už dviejų valandų ir 
toki ekspliozija gali ligonį la
bai sužeisti, štai ir kitas recep- 
taš, kurį sutaisius taipjau ga
lima susilaukti ekspliozijos:

Patossa Chlorate, 
Tr. Ferri Chloridi, 
Glycerin.

Sušilę šie vaistai eksplioduos, 
todėl reikia ligonį persergėti, 
kad jis tokius vaistus laikytų 
šaltoje vietoje.

Būna daug atsitikimų, kad 
mažai suprantantis chemiją ap
tiekorius išpildo receptą vais
ių, kurių ligonis išgėręs staiga 
miršta. Tokiuose atsitikimuose 
kaltas yra aptiekorius ir teis
mas jį gali sunkiai apkaltinti.

Aptiekorius dabar yra atsa- 
komingas už visus vaistus, ko
kius tik jis dirba ir parduoda. 
Jis atsako ne tik už savo klai
das, bet ir už gydytojų pada
rytas klaidas, jeigu jų pasitai
ko užrašant ligoniams recep
tus. Jeigu gydytojas užrašo li
goniui netinkamus vaistus ar
ba perdidelę dožą ii- nuo tų 
vaistų ligonis nukenčia, tai už 
lai atsako aptiekorius. Aptic-

koirus taipgi yra atsakomin- 
gas ir už savo darbininkų pa
darytas klaidas, čia aš paduodu 
ištrauką iš (’.alifornijos valsti
jos teismo:

“Ccurt deci.>ion of Edelstem 
v. Gi.-ok, 108 Ohio SI. 346, 140 
N E 765, anuotated in 31 AZB 
1333, on the liability of drugg- 
ist lor injury in conseųuence 
of a inistake. A druggist can- 
not escape liability for injuries 
catised by the negligence of 
his derk ’ in compounding a 
prescription by sholwing that 
the derk is a licensed phar- 
macist.”

Ne visuose atsitikimuose dar
bininkas yra paliuosuotas nuo 
bausmės, todėl vaistų taisyme 
jis turi būti atsargus. Aptieko
rius yra atsakom i n gas ir už 
receptus, jei gydytojas juos pa
rašo neaiškiai (daug daktarų 
be atydos rašo), o aptiekorius 
ar jo tarnas bedirbdami vais
tus įdeda ne tuos cheminius ele
mentus, kurie recepte buvo nu
žymėti.

Iš viršuje nurodytų faktų 
galima spręsti, kad taisant vais
tus žmogus turi būti gerai sa
vo amate išsilavinęs. Taisyda
mas vaistus aptiekorius turi 
būti labai atsargus, gerai su
prasti vaistų veikmę, teisingai 
juos sutaisyti ir žiūrėti kas 
tuos vaistus vartos. Del to da
bar universitetuose mokinius 
priveičia sunkiai mokytis per 
tris metus vien tik apie vais
tus. Mokinama kaip juos pada
ryti, iš ko vaistai yra daromi, 
jų veikmė, doza, kaip vaistai 
turi būti vartojami ir dėl ko
kių ligų jie yra geriausia var
toti.

Medicinoj yra vnrtoju-
ma tūkstančiai skirtingų vais
tų, ir vaistai yra dirbami iš 
įvairių diemiškų elementų, me
talų, druskų ir rukščių. Vaistai 
yra dirbami taipgi ir iš įvairių 
augalų, šaknų’, žievių, lapų, žie
dų, grudų, riešutų, žolių ir sul
čių. Vaistus dirbant reikalinga 
visokių gyvulių arba jų kūnų 
daliuj Vaistą dirbime daugiau
sia yrh vartojami naminiai gy? 
vuliai: arklys, karvė, avis, kiau
lė, pelė, varlė, paukštis, žuvis, 
vabalai ir bakterijos. Galima 
sakyti, kad dabar vaistai yra 
dirbami pradedant nuo didžio
sios bangžuvės ir baigiant aki
mis nematomos bakterijos. Prie 
to dar, medicinoj vartojama 
įvairus įrankiai: elektros spė
ka, šviesa, šiluma ir visokį ga- 
zai.

Dabar aptiekorius turi būti 
kaipo mokslininkas, biznierius 
ir visų tarnas. Kaipo moksli
ninkui jam reikia gerai žinoti 
gamtos mokslus, kadangi dirb
damas vaistus jis kiekvieną die
ną su tais mokslais susiduria. 
Kaipo biznierius jis turi supras
ti savo biznį, idant padaryti 
gyvenimą. Ir kaipo tarnas jis 
vaistus taiso visiems ir pagelbs
ti žmonėms apsisaugoti nuo li
gų. Todėl prie šiandieninio 
žmogaus gyvenimo reikalingas 
aukštas mokslas ir žinojimas 
tai ypatai, kuri užima tokią 
svarbią žmonijoj vietą. Gaiga, 
kad šiandien yra tiek daug žmo
nių, kurie užima aptiekorių vie
tas, bet jie nėra aptiekeiiais.

—Šakotas.

Ar J 

Oda 
Arba Bėga
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ’ paraudonavu
si. Cadum Oiirtment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karšėio, pilės, puė.kų, šašų, de
dervinių. niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
Įsidrėskimų. užgąvimų, skaudulių, nu
degimų, vahnb) (kandimų ir t. t. 
Jei jus negaSte gauti Cadum Oint 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

šviesos ir dratų suvedimas. 
FikČeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591
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Reikalaudami

RAKANDU
[korespondencijos

Indiana Harbor, Ind.

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir yyvumą.

k

St. Mlcheteono prakalbos

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE I’EOPLES 

FURNITURE CO.
Visuomet šiose Krautuvėse esti pla

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng- 
t i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 191h Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Kovo 22 dieną Lietuvių Su
lų ir DukteAi Draugijos svet., 
nivo surengtos prakalbos. Kal- 
>ėjo iš Bostono, “Keleivio” Be
laktomis St. Michelsonas. Į 
įmonių pasiklausyti prakalbų1 
•.usitinko nemažai. S. MichelsoJ 
tas kalbėjo dviem atvejais, 
‘imliausia kalbėjo apie buvusia 
1905 m. Rusijos ir Lietuvos re
zoliuciją, plačiai papasakoda- 
nas tą sunkių kovą su cariz- 
nu ir kaip tų kovą trukdė vys
kupai ir kunigai. Prisiminė ir 
‘aršųjį praloto Antanavičiaus, 
šeinų Vyskupijos adminislrato-j 
iaus aplinkrašti kaip kunigai! 

tandarbiniukavo earo žanda- 1 
ams dėlei ko kunigas Lankai- 
is ir galėjo pasigirti 1913 me- 
ais Durnoje, jog didžiausias 
(imigų nuopelnas caro valdžios 
>kyse tai buvo “kramolos” mal- 
tinimas ir revoliucijos ir lais- 
zės judėjimo slopinimas. Lietu- 
zai kovojant už nepriklausomy
bę kunigai irgi bandė užriog- 
*inti ant (IJetuvos sosto vokie- 
•ių kunigaikštį Urachą ir tris 
kunigai buvo nuvažiavę pote- 
ius m< kinti jj ir jie jau buvo 
šmekinę “'leve 
ziškai kalbėti.
.osto užrioglinti nepasisekė, bet 
oatys kunigai visgi pasigrobė 
Lietuvos valdžią* į savo nagus 
r tų šalį dabar laiko pavergę. 
Kalbėtojas kvietė susirinkusius 
laremti Lietuvos darbo žmonių 
kovą su juoduoju klerikalizmu, 
paaukaujant kiek kas išgali 
Lietuves socialdemokratams.

Kad pasitarnavus Lietuvos 
laibo žmonių priešams, kleri? 
iaiizmui, o pakenkus liaudies 
(kovai) su juoda Lietuvos ku- 
ligų armija, komunistų fana- 
ikė Sakalauskienė bandė su

kelti triukšmų, bet niekas jos 
neklausė. Po to buvo renka
ntis aukos. Aukojo: St. Penkta- 
zičius, J. Smilgius, J. Salasaus- 
’<as, I’. Aleksėnas, P. J. Kaus
iąs, St. Naudžius po $1.00. Ant. 
Rauskas $1.35, M. Ratkevičia 
75c. P. Bielinis, R. Paukštis, 
M. Gilus. V. Daugšas, J. Rano
nis, .L Jankauskas, O. Masijo- 
nauskas, O. Judeikienė, Dr. J. 
I. Samoliunas po 50c. Viso aukų 
su rinkta

V. Kaz-
V. Ker-
J. Ka- 
Kagelis,

Urbas, Juozas Sidauga, Liudv. 
Andrijalaitis; po $1.00 C. Šie- 
petis, I). Košienė, O. Kesiliene, 

•Pr. Budis, M. Kešilis, 
kauskas, A. Andreikas, 
lauskas, Jonas Kolas, 
nauskas, K. Miclmla, 
minskis, S. 1 liukus, .1.
J. Andrulaitis, J. Merkelis, Pr.I 
Barzdis, P. (lorijonas, B. R. ■ 
Yasulis, P. Kairia. Smulkių au
kų $9.06, Viso kartu $35.06.

Antru atveju S. Michelsonas 
kalbėjo apie abelną dirbininkų 
padėtį ir gana aiškiai nurodė 
kaip darbininkai yra išnaudo
jami dabartiniame surėdyme, 
kaip pasiliuosuoti iš kapitalis
tiškos tvarkos ir 
kovoti už 
vio. Tuo 
bų.

Publika 
patenkinta 
gai minės
Kia pasakyti,* kad S. Michelso
nas yra geras kalbėtojas. Gai
la, kad publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia, nes čai bnvo ki
ta pramoga, tai vietiniam ku
nigui rengiama pagerbimo va
karienė pobažnytinianie beiz
mante. Tai, žinoma, j ten dailg 
ir nutraukė.

kaip reikia 
pagerinimą savo bu-, 
ir užbaigė savo kal-

prakalbomis labai 
ir kaip matyti, il- 
kalbčtoją, nes rei-

musų” lietu-
Urachą ant

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgį laiką.
Apsisaugok nuo influcnzoš, išsigydydamas nuo persalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vai z.bužeu kliu įreg. J. V. Pat, Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedalcidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c, ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th $TS. BROOKLYN, N. Y.

DR. J. F. KONOPA
XnAV Gy«lo vyrų, moterų 

I j,, gerklę naujausiu 
Ofisas: 1520 W. Divfodon St., 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4
TEL

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

ir vaiki] ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
budu. Gydo visas ligas greitai.

kampas MUwaukee Avė. ir Dickson
po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12

ARMITAGE 6145

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

St.

Lietuviai Advokatai

Eat.

Tel. Blvd. 3138 
M. WoitkieMca- 

BANIS

AKUAERKA 
p asekmingai pa

tarnauja mote
rims prie ąim- 

|dymo, patarimai 
11 y kai moterimi 
Ir merginoms. 

3113 South 
Halsted S't.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 S”. Haluted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augičiau

PEARL QUEEN
CONGERTINOS

geriausia. Rekomenduota ir 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no.

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
1639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

Pas mus randas dvejopi ka
talikai, kaip kad vielinis kle-1 
bonus sako,— tikrieji katalikai 
ir šiaudiniai katalikai. Aplenk
siu 
bet 
šiek

n. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofi sas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

«!

z

$15.00.

Antru atveju d. Michelsonas 
kalbėjo 
nizacijas ir 
rodydamas jo neiŠvengtirŲimą.

—Šturmas.

įpie darbinnikų orga- 
apie socializmą, nu-

11
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie S't., Room 2001
Rundolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PStnyčios.

MRS. V. AGLYS

tuos tikruosius katalikus, 
šiaudinius norėčiau 

tiek persergėti bei pasa
kas jie yra tokie. Ogi to- 
kurie save vadinas: “aškie, 

laisvas, mes laisvi, aš apsiskai
tęs. mes daug žinoniė, mes ren
giam, mes surengsime, mes už- 
kviečiame”, bet paskui pasi
slepia bažnytiniame beizmante 
ir baliavoja su kunigais, (lai 
nėra ko ir tyčiotis,— jei rei-', 
kia taikintis prie aplinkybių, 
kaip kad jie sako. Žieminė gi 
vilna ilga, o pavasaris čia pat, 
reikia ieškoti kirpiko. Bet sau
gokitės, vyručiai, kad tas kir- 
pikas neįdėtų žymės į ausį, tada 
pažins jus visur kokie jus esa
te nepastovus ir nerimti žmo
nės. Kaimino Sūnūs.

Kūdikis Jūsų Namuose

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Te!. Midway 2880

DRi HERZMAN
iki

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

Dressmaking & Millinery
7017 So. Wcstern .Avenue 

Tel. Prospect 8289
Darome moteriškas dreses pa

gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

✓

Grand Rapids, Mich.
Michelsono prakalbos

su

Pranešimas Jogei 
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima hutų sutvarkyti pasus 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St, 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

krikščionybė
ir

CASH OR CREDIT

C. Michel
(Lietuvis) 

Deimantai. la'krodd- 
liai ir visokie aukao- 
•idnbro dalykai ant 
išmokėjimo metam* lai
ko.

3320 So. Halsted Street

Praeitų sekmadieni, kovo 21 
d., 'L Ivanovo svet. įvyko pra
kalbos. Kalbėjo “Keleivio” 
Red. St. Michelsonas. Kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmoj daly 
savo kalbos kalbėjo apie karų 
su kryžeiviais ir kaip Lietuva 
tais laikais buvo tvirta ir ka
ringa; bet laikui )>ė<xant, kada 
Lietuvos kunigaikštis Jagaila 
apsivedė su lenke .Jadviga ir 
pradėjo
Lietuva pradėjo laipsniškai iš- 
tautėti ir neteko savo nepri
klausomybės. Bet užėjus di
džiajam karui, kada Lietuva 
likosi paliuosuota iš po Rusijos 
caro jungo, musų kunigai vėl 
norėjo parduoti Lietuvą len
kams, manydami, kad lietuviai 
jau sulenkėjo per tą laiką. Bet 
apsiriko. Neužmiršo tie musų 
pilkasermėgiai lietuviai lietuvių 
kalbos ir stojo kovon už Lie
tuvos nepriklausomybę. Jie ir 
šiandie kovoja, nors ta jų kova 
yra sunki.

Prisiminus kalbėtojui, kad 
jau čia pat Lietuvos seimo rin
kiniai ir būtinai yra reikalin
ga amerikiečių parama Liet, 
socialdemokratams kovai su 
priešu. Paprašius aukoti kiek 
kas išgali Soumlflerrmkratų Pa r-

K. JURGELIONIS
A I) V O K A T A S 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repuhlic 9600

DR. W.
YUSZKIEWICZ,

• J-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto .Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas' 1420; Tel.. Dearbom 6096

Valandos: Mieste iki pietų;
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstrakti) ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Rėš. telephone Hyde Park 4000

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir G iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

arti Leavitt Si.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
. Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Tel. Dearbom 9057

•f

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tukutančiui kopjų naujos kny
gutės Dr. H. Will Elders yra duodama be 
Jokių iSkaidių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir ne.us.laukia kūdikių, pravalo reika
lauti tos knygutės dykai Šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem-1 
tas vartojimo Sterlltone, puikaus mokslinio 
toniko, kuri vartojant yra puikios pasek- 
mAa visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmų namų gyvenimų su kūdi
kiais aplinkui jų, turi kreipti atydų | jos 
pirmutinę užduotę, kad sužinojus kas yra 
Sterlltone ir kodėl Jis gali būti didelis pa- 
gelbdtojaa dėl Jos. Skaitykit šitų mažų kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykui papras- i 
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dari 
moterims nebuvo išaišk.'nta pirmiau. Tik-1 
tai atsiųskite vardų šiandien pas Dr. Ji. 
Wlll Elders, 1104 Ballinger Bldg., St.
Joseph, Mo. ,

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

URlTAN
Malt*

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
H

Reikalaukit nuo 
blle kokių 

pardavinėtojų

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVanhington St. 

Cor. Washington & Clark

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S'o. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pullman 8868

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Su b. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokios leprai iškas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta i tikrus 
Unitpd Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......................   Atkirp čia

A. L. Davidonis, M. D,
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

,r . , i nuo 9 ilct I 1 vai. ryte;
v alandOS y nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 3lst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir ftvenadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL 

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S‘. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

Xxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
2 4454 So. Western Avė,
" VALANDOS:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

-i
H

M
M 
H

Data: Balandis l, 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 

2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Phone Canal 1718-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

corp°ratio/vJ.
PRESENT FOR -----AT AJj’T’

UNITED PR0Fll-SWmRj
ŠEN AViięįJKffl PftEPAID TO

CORPORATION
z- vork.n.v. _ iratS&Mte)'0 1 4 4

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

k

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Rama tižiu a ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekei*—J5c ir puodukas ir 
dūdelė. C'hildrcn’a Musterole (lengves

nė fortus) 3Sc.

Geresnis nei Mušt arti Plaster.



4 NAUJIENOS, Chlcago, III. Ketvirt., Balandis 1, 1926

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws 

Publisaed Daily Except Sunday 
by the DithuMniun Daily Naws Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates;
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S L, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paltu:
Metams ...................   $8.00

Užsimokėjimo kuinu:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams .................  $2.00
Dviem mėnesiams ............   1.60
Vienam minesiui ............................... 7b

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ....................   75c I vienas geriausiai apmokamų

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, Į profesijų Lietuvoje yra “kuni-
MetamS*!!":............................ $7.00 vystės stonas”, kas niayt iš pa-
Pusei metų................................ 3.50 duotų Kauno “Socialdemokrate”
Trims mėnesiams ..................... 1.751 v. •
Dviem mėnesiam......................  1.25 I zl*uų .
Vienam mšneeiui ........ ................. 761 „Va|(|žios žiniomį8) Lietu-

Lietuvon ir kitur užsleniuosą:
(Atpiginta)

Metams ..................    $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.
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PELNINGAS AMATAS. Kvailių diena. — Skai
tomoji mašina.

KURSTYMAS PRIEŠ MEKSIKOS VALDŽIĄ

PAVOJINGAS TAIKAI DARBAS

REGISTRACIJA ATEIVIAMS

SKANDALAS PUTILOVO DIRBTUVĖSE

Del to, kad Meksikos valdžia vykdina įstatymą, ku
riuo bažnyčia yra atskiriama nuo valstybės, tai katalikų 
dvasiškija Amerikoje kursto šio krašto valdžią nutrauk
ti ryšius su Meksika. Tuo tikslu užvakar buvo nuvykęs 
j Washingtoną Baltimorės arkivyskupo advokatas, Char
les W. Darr, ir kalbėjo, kaipo “20 milionų katalikų Jung
tinėse Valstijose atstovas”, kongreso užsienio reikalų ko
misijai. Jisai reikalavo, kad Jungtinėse Valstijose taip 
pat atšauktų savo pripažinimą Meksikai.

Iš to matome, kaip katalikų dvasiškijai rupi artimo 
meilės prisakymas, kurį ji neva skelbia. Ji laikosi ne Kris
taus mokslo apie artimo meilę, bet greičiaus tos senovės 
taisyklės, kuri sako: “Dantis už dantį, akis už akį!”

Jeigu nutraukt diplomatinius santykius su Meksikos 
valdžia ir atšaukt duotąjį jai pripažinimą, tai kas seks 
po to ?

Nenusilenkus Calles’o kabinetui, po to gali sekti tik
tai kurstymas Amerikos valdžios, kad ji paskelbtų karą 
Meksikai! Karą dėl kataliku kunigų labo!

Mes nemanome, kad Amerikos valdžia dėl šitokio 
dalyko griebtųsi ginklo prieš kaimynų respubliką. Už ka
talikų dvasiškijos reikalus nė Amerikos žmonės neis gul
dyti savo galvas mūšių laukuose. Bet tie kurstymai Wash- 
ingtone visgi yra pavojingi, nes su Meksikos valdžia da
bar turi kivirčų ir Jungtinių Valstijų kapitalistai. Jie gi
na savo lobius Meksikoje. Jų žodis Washingtone daug 
sveria. Pridėjus prie jų reikalavimų kunigijos kursty
mus, gali susidaryt toks didelis spaudimas į valdžią, kad 
ši gali būt priversta parodyti savo griežtumą Meksikai.

Jeigu iš to kiltų karas, tai Amerikos visuomenė ne
užmirštų, kas prie jo kurstė. Mums rodosi, kad ir kata
likų dauguma nebūtų už tai dėkinga savo dvasiškiems 
vadams!

Amerikoje kai kurie elementai reikalauja, kad kon
gresas išleistų įstatymą, kuriuo visi ateiviai nepiliečiai 
butų priversti kasmet registruotis. Mes tą reikalavimą 
laikome atžagareivišku. Jį smerkia ir daugelis čia gimu
sių amerikiečių, nes jie sako, kad toks ateivių varžymas 
yra neteisingas ir prieštarauja laisvės principui.

Bet kuomet Amerika dar tiktai kalba apie tokio at- 
žagareiviško įstatymo įvedimą, tai sovietų Rusija, pasi- 
rodp, jau jį turi. Telegrama iš Maskvos praneša, kad —

“Sovietų valdžia įsakė naują svetimšalių registra
ciją sovietų Rusijoje balandžio mėnesyje. Visi sve
timšaliai turės atsilankyti į Maskvos sovietų paspor- 
tų skyrių ir pristatyti savo pasportus bei fotografi
jas registracijai”.
Ko Rusijos valdžiai bijoti svetimšalių, kurių tenai 

tėra maža saujalė ir kurie tapo įsileisti tiktai po aštriau
sio išekzamenavimo ir tyrinėjimo?

Dar vienas sovietų valdžios “pasižymėjimas”. Kabe
liu iš Leningrado atėjo sekanti žinia:

“Septyniasdešimta narių raudonųjų Putilovo dirb
tuvių administracijos tapo sugauti didelėse suktybė
se ir kyšių ėmime. Kuomet iš valstybinių įmonių at
leidžiama daug darbininkų, daug fabrikų uždaroma 
ir importas kiek galint mažinama, tai Putilovo di
rektoriai tapo apkaltinti dėl turto vogimo iš dirbtu
vių, dėl medžiagos pardavinėjimo ir atskaitų falsifi
kavimo”.

The First of April, sorne <lo say, 
[s sėt apart for Ali FooIh’ Day;
Būt why the people cull it so,
Not I, nor they themselves do know.
Būt on this day are people sent 
On purpose for pure merriment.
Būt ’tis a thing to be disputed,

| Which is the greatest fool reputed;

ĮOr ho that him designedly sent.
— Poor Robin’s Almanac, 1760

I Kodėl 1 balandžio vadinama 
kvailių diena? Kada įėjo į ma
dą tą dieną krėsti šposus? To 
tikrai negalima pasakyti. Kaip 
ir kiti papročiai, kvailių diena 
atsirado senovėj, pagonystės ir 
prietarų laikais.

Nuo senų laikų 1 bal. buvo 
žinoma kaipo kvailių diena. Ir 
juo einame toliau į praeitį, tuo 
daugiau sužinome, jog praeityj 
žmonės dar labiau mėgo krėsti 
praktiškus juokus tą dieną.

Lisbone dar visai nesenai 1 
balandžio vaikai apliedavo praei
vius vandeniu arba apiberdavo 
miltais. Tai skaitėsi šposu. Vi
duryj 18 šimtmečio vaikai bėg
davo paskui suaugusius, šaukda
mi: “Jūsų čeverykai netvar
koj”. Ir jei praeivis pažiūrėda
vo į savo čeverykus, tai vaikai 
rėkdavo: “Balandžio kvailys!”

Prieš keletą desetkų metų 
žmonės buvo įsitikinę, jog kvai
lių diena prasidėjo Romoj. Ro
mai besikuriant, Romulus su ki
tais miesto gyventojais esą pa
kvietęs sabinus dalyvauti 1 ba
landžio atletikos turnamento.

sviesto, kiaušinių ir I Kai susirinko sabinų vyrai ir 
Apart to, turi nemo- moterys, tai romėnai pavartojo 

karnai butą ir daugely vietų, jėgą ir pasilaikė sau sabinų mo- 
kurą, turi palivarkus, iš ku- teris. Tai esą buvęs pirmas 
rių taip pat nemažai pelno tu- Į praktiškas 1 balandžio “šposaš“. 
i i. Reikia dar atsiminti, kad I Bet šiandien vargu bau kas tą 
klebonų laukus veltui apdir- įvykį “šposu” pavadins.
ba špitolninkai, kuriuos taip Tikrenybėj šposų dieną buvo 
pat maitina parapijonys. Va- žinoma Azijoj daug anksčiau, 
dinas, viską sudėjus, mėnesi-Į negu. Romoj. Pavyzdžiui, Indi- 
nė klebono alga sieks nema-ljoj Huli šventė buvo nuo senų 
žiau 2,000 litų.” laikų švenčiama. Per šimtme-
O kiek klebonas dirba ? Kas- čius indusai dieni» ŠPOSU» 

dien atlaiko mišias, kas užima Sėsdavo. Labiausia prasiplati- 
tarp pusvalandžio ir valandos Į n^s šposas, kaip lašo pulkinin- 
laiko; pasčdi valandų-kita “spa- kas Pcarce- buvo si«sti žioPlius 
viednyčioje”, ir tai ne kasdien; labai “svarbiu reikalu” į tolimus 
ir ševntoms dienoms kartais sa-1 kaimus aiba miestukus.
ko pamokslus, kūliuos dažnai j ^esti žmogų pas kįirį notsi pa- 
jie nė ne patys prirengia, 
išsiraso iš kokios nors “kozonių” 
knygos. Krikštai, laidojimai ir 
kiti dalykai įvyksta ne kasdien 
ir daug laiko klebonui nesugai
šina. žodžiu, kunigui vargiai 
tenka dirbti pusę to laiko, kurį 
dirba kiti žmonės. Gaudamas 
porą tūkstančių litų per mėne
sį ir neturėdamas nei pačios, nei 
vaikų, jisai gali sau gyventi 
švilpaudamas.

~*.*-***■*1Ve dėl ko kunigai taip neap
kenčia “bedievių”, kurie moki
na žmones apseiti be “dusių 
ganytojų” globos. Jeigu Lietu
voje butų tiktai atskirta bažny
čia nuo valstybės, kaip reikalau
ja pažangioji visuomenė, t. y. 
jeigu valdžia nemokėtų algų ku
nigams, gimimo, mirimo ir ve
dybų raštai butų vedami ne kle
bonijose, bet valstybės įstaigo
se, — tai kunigų pajamos suma
žėtų kokiais 25 nuošimčiais. Ar 
tai ne baisus dalykas dykaduo
niams, papratusiems svetimu 
triusu auginti savo lašinius?

voje 1924 m. buvo 14,107 ve- The man that innocently went 
dybų. Vidutiniai už šliubą 
skaitant 50 litų, kunigams te
ko 705,350 litų. .Mirimų bu
vo 29,752; už laidojimą vidu
tiniai ima 30 litų, tai bus 
792,560 litų. Gimimų buvo 
56,886; skaitant už krikštą 
vidutiniai 10 litų, bus 568- 
860 litų. Kiekvienais metais 
mišių ‘už dusias’ esti apie 
200, vidutiniai po 20 litų, tai 
kiekvienam klebonui • 
4,000 litų metams, o iš 
klebonų yra 600, tai už 
šias’ surenka 2,400,000 
Viso 600 klebonų gauna. 4,- 
566,770 litų (puspenkto milio- 
no) arba vienas klebonas į 
metus 7,445 litų, o į menesį 
nuo parapijonų jis nulupa 620 
litų. Iš valdžios gauna 1,500,- 
000 arba į mėnesį dar prisi
deda 200 litų (kiekvienam 
klebonui). Taip, kad kiek
vienas klebonas gauna atlygi
nimo mėnesiui grynais pini
gais ne mažiau 800 litų. Gra
ži alga. Bet atsiminkite, kad 
visuomet bažnyčiose daromos 
įvairios rinkliavos, surenka 
dideles sumas už kalėdojimą, 
įvairių ‘gąstinčių’ (paršiukų, 
žąsų,

bus 
viso 
‘du- 
litų.

Lietuvon atvyks Ram- 
say MacDonaldas

Putilovo dirbtuvės yra didžiausios dirbtuvės visoje

HELSINKAI, kovo 10. [El
ta], — Suomių socialdemokra
tų laikraščių koresjiondentas 
turėjo pasikalbėjimą su anglų 
darbo partijos vadu MacDonal- 
du, kurs pasakęs, kad jis nuo
lat domisi naujomis Pabaltijo 
valstybėmis. Norėdamas ar-

Rusijoje. Jeigu net 70 žmonių jų administracijoje tapo čiau susipažinti su tomis vals- 
suimta dėl vagysčių ir kyšių ėmimo, tai galima sau įsi- tybėmis, MacDonaldas žada Įsi
vaizduoti, kokiose rankose šiandie randasi suvalstybin- 1a ^asanJ. Paba,tiJ° valstybėse 
toji Rusijos pramonė. O bolševikai tauzija, kad iš tos sa
vo “sistemos” jie išvystysią “socializmą”. Tai dar hum- 
bugierių drąsa!

atsilankyti.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

I žįstainą, kario tuo laiku nėra 
namie, irgi buvo labai populia
rus šposas. O ta Huli šventė 
kaip tik ir supuola su 1 balan
džio.

Indusai, kaip manoma, pasi
skolino tos šventės apeigas iš 
persų, kurie maž-daug tuo laiku 
naujus metus šventė. Naujus 
metus bešvęsdami, persai irgi 
mėgdavo pašposauti.

Tais Azijos papročiais užsi
krėtė ir Europa. Praeitame 
šimtmety j Anglijoj labai buvo 
mėgiama siųsti naivėliai “kar
velio pieno parnešti” arba nu
pirkti knygą vardu — “Jevos 
motinos gyvenimas ir jos nuo- 
tikiai”.

Bėgių 250 metų Paryžiuj bu
vo apvaikščiojama kvailių iškil
mė 1 balandžio. Laike tos iš
kilmės įvairiausių šposų krečia
ma. Senovėj net bažnyčia prie 
tų iškilmių prisidėdavo. Bet vė
liau popiežius uždraudė bažny
čiai’ tatai daryti.

Kai Napoleonas balandžio 1 
d. 1810 m. apsivedė su Austrijos 
pricesa, sąmojingieji paryžie
čiai šnibždomis jį vadino “un 
poisson d’Avril”, kas maž-daug 
reiškia balandžio kvailys. Kai 
balandžio 1 d. 1712 m. lordas 
Bolinbroke išleido proklamaciją, 
kur buvo tvirtinama, jog Marl- 
borough kunigaikštis nepralai
mėjo nė vieno mūšio, bet tuo pa
čiu laiku prisipažino, kad fran- 
euzai atsiekė savo tikslo Ispani
joj, - tai Jonathan Swift sar
kastiškai pastebėjo, jog ta pro
klamacija labai atatiko visų 
kvailių dienai. .

Prieš keletą desėtkų inetų Pa
ryžiuj balandžio 1 d. viena (la
ma atlankė savo pažįstamus ir 
išeidama pasiėmė laikrodi. Tą
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pačią dieną ji tapo areštuota ir 
nugabenta į teismą. I apkalti
nimus jinai atsakė, kad tai b ik 
vęs tik kvailių dienos šposas. 
Klausiama, ar turi tą laikrodį — 
jinai užsigynė. Jos bute tapo 
padaryta krata ir atrasta laik
rodis. Į visus kaltinimus ji at
sakė, kad tai tik šposai. Tąsyk 
teisėjas išnešė tokį nuosprendį, 
— pasiųsti ją į pataisos namus 
iki 1 balandžio sekamų metų, o 
balandžio 1 d. paliuosuoti ją kai
po “un poisson d’Avril” — ba
landžio kvailį.*

Ne taip dar* senai Amerikoj 
kvailių diena buvo labai popu
liari. Laikraščiai irgi mėgdavo 
1 balandžio šposus krėsti. Jie 
prirašydavo baisiausių dalykų, 
kuriais naivėliai tikėdavo. Pa
vyzdžiui, vienas Cincinnati laik
raštis įdėjo ilgų aprašymą apie 
tai, kad netoli miesto kalnuose 
gyvena baisūnas, kuris nusine
šė j savo urvą penkis vaikus. 
Prie aprašymo buvo įdėtas net 
to baisūno paveikslas. Pabai
goj aprašymo smulkutėmis rai
dėmis buvo padėta — “Balan
džio 1 d. 1888 m.” Bet daugelis 
žmonių to nepastebėjo, ir jiems 
plaukai atsistojo ant galvos be
skaitant apie tą baisūną.

Musų laikais kvailių diena 
jau pradeda išeiti iš mados. Tie
sa, vaikai dar mėgsta “fulinti”, 
bet senesnieji vis labiau ir la
biau atsikrato nuo to papročio.

Buvęs admirolas Bradley A. 
Fiske praneša laikraščiams, kad 
jis išradęs “skaitomąją maši
ną”. Tas išradimas esą prašalin
siąs dideles knygas, nes “skai
tomoji mašina’’ busianti auksi
nės plunksnos didžio.

Admirolas Fiske jau turi pa
daręs savo išradimo modelį. Tas 
išradimas, kad kokios, gali pa
daryti didelį perversmą knygų 
spausdinimo biznyj. 
skaitytojams nebusią 
akiniai dėvėti.

Knygų 
reikalo

Išradimas, kurį admirolas 
Fiske vadina “Fiske skaitomoji 
mašina”, susideda iš prietaiso, 
kuris turi padininamąjį stiklų 
vienai akiai ir uždangalą kitai.

Raštai tai mašinai padaroma 
sekamu budu: jie nufotografuo
jama tiesiai iš rankraščio, para
šyto rašomąja mašinėle. Ta fo
tografija yra tiek mikroskopiš
ka, jog be padidinamo stiklo nie
ko joje negalima įžiūrėti.

Admirolas Fiske jau turi pri
rengęs Mark Twain’o “Innocents 
Abroad”, knyga iš 93,000 žo
džių. Ji sudaro pamfletą iš 
trylikos puslapių, for
mato.

Tuo budu padarytos knygos 
kainuosiančios labui mažai. Skai
tymas jų mažiau kenks akims. 
Pats fotografuotų knygų šriftas 
pro padidinamąjį stiklą, matysis 
geriau ir aiškiau, negu papras
tai spausdinamų knygų.

(Tęsinys)

Tuo laiku koalicinis p. Galva
nausko kabinetas griuvo, ir jo 
vieton susidaręs grynai “krikš
čioniškasis” kabinetas net savo 
deklaracijon įraše žemės ūkio 
akademijos įsteigimų. Kunigas 
Krupavičius paskyrė žemės ūkio 
akademijos statuto išdirbimui 
komisija, kuri su nedideliomis 
krikščioniškomis pataisomis ir 
priėmė šiltosios Dotnavos kom
panijos projektą. Pagreitintu 
tempu projektas tapo pravestas 
per seimą. Nors projektas bu
vo pagamintas “pažangiųjų” 
Dotnavos mokytojų, kurių vie
nas — Jonas Kriščiūnas — liau
dininkų partijos narys, o seime 
ne tik socialdemokratai, kurie 
visų laiką stovėjo prieš įvairias 
p. Aleksas su krikščioniais — 
demokratais machinacijas,bet ir 
liaudininkai griežtai pasisakė 
prieš Agronomijos skyriaus už
darymą ir Akademijos steigi
mą; tų frakcijų nariai suprato, 
kad Akademijos iniciatoriams 
rūpėjo ne mokslas, o asmeniniai 
reikalai, kad pati Akademija 
mažai kuo skiriasi nuo seniai 
jau kunigo Bučio projektuojamo 
katalikiškojo universiteto. Bet 
krikščioniškoji seimo dauguma 
tuo projektu buvo patenkinta, ir 
1924 metų vasario jis virsta žc 
mes ūkio akademijos statutu. 
Taip užsibaigė “santariečio” mi- 
nisterio p. Aleksos pradėtas 
griovimo darbas; tamsa nuga
lėjo šviesą; ačių atskirų asmenų 
bei grupių interesams tapo pa
minti po kojų valstybės reika 
lai...

as 
ik 
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Benito Mussolinio biustus, ku
rį padare skulptorius Trubecki.

1924 metų rudenį Lietuvos 
respublikos prezidentas A. Stul- 
ginskas ir žemės ūkio ministe- 
ris kunigas Krupavičius pasky
rė žemės ūkio akademijos profe
sorių branduolį, — į kurį įėjo:

1) Žinomas amerikiečiams sa
vo demagogiją kunigas Fabijo 
nas Kemėšis (nestebėkitės, kad 
kunigai skiriami agronomų pro
fesoriais, — Lietuvoje kunigai 
skaitomi enciklopedistais: šian
dien jis kunigas, ryt — policijos 
viršininkas, poryt — kariuome
nės vadas, už savaitės — banko 
direktorius, už dviejų savaičių 
— generolas, žemės ūkio minis- 
teris, užsienių, krašto apsaugos 
ministeris... Kodelgi jis profeso
rių negali būt?).

2) Friburgo jėzuitų Universi
teto teisių mokslo “daktaras” 
(nčrs viename seimo pasėdyje 
pats prisipažino, kad jeigu pa
jėgtų išlaikyti valstybinius eg
zaminus, tai advokatauti eitų) 
vienas seimo krikščionių lideris 
p. Pr. Raulinaitis.

3) Dotnavos viduriniosios že
mės ūkio mokyklos mokytojas, 
anot “Lietuvos žinių” Dotnavos 
bažnyčios vargonininkas (var- 
gamistra) p. V. Ruokis.

4) Dotnavos viduriniosios že
mės ūkio mokyklos direktorius 
A. Rukuiža, chamelionas, gavęs 
šį vardą už tą, kad keičiantis 
aplinkybėms, tuojau pakeičia 
savo spalvą; prieš karą jis va
dino save vieno totorių kuni
gaikščio ainiu. Užėmus Lietu
vą bolševikams, Panevėžyje bu
vo miškų komisaru. Išvijus iš 
Lietuvos bolševikus, tapo di
džiausiu patriotu ir laisvamaniu 
—- tautininku, už ką p. Aleksa, 
būdamas tuo laiku žemės ūkio
ministeriu, paskyrė jį Dotnavos 
viduriniosios žemės ūkto moky
čius direktorium. Kuomet že
mės ūkio ministerio vietą užėmė 
kunigas Krupavičius, p. A. Ru> 
kuiža virto didžiausiu kat iliku 
r griežčiausiu krikščionimi; 

ėmė persekioti moksleivius ne- 
ateitininkus, kas kart vis labiau 
r smarkiau, už ką-tapo paskir-

žemės ūkio akademijos ne- 
docentu, bet ir prorcktoriu-

1924 metų vasarą, svars- 
Srįmui žemes ūkio nkademi- 
statutą,švęsdamas savo var-

suko: “Tik daugiau drąsos, dau
giau nachališkumo — ir rudenį 
busim profesoriais!”).

5) Pr. Jucaitis, katalikiškame 
Friburgo universite studijavo 
chemiją. Krikščionių - demo
kratų partijos darbštus narys. 
Nors ir gabus žmogus, bet be 
krikščionių - demokratų parti
jos bilieto nebūtų docentu ta
pęs. Jeigu mažiau užsiimtų po
litika ,o daugiau — mokslu, su 
laiku taptų geru chemiku. Per 
pusantrų docentavimo metu 
šiek - tiek sutvarkė cheminę la
boratoriją,, kuri prieš jį (kada ją 
p. V. Ruokis vedė) buvo dau
giau į arklidę, o ne į cheminę la
boratoriją panaši.

Prie šių “savų žmonių” pridė
jo porą mokslininkų: Lietuvos 
Universiteto profesorius p. p. 
P. Matulionį ir J. Tonkūną, šis 
paskirimas panašus į rusų ko
munistų machinaciją; tik skir
tumas tas, kad komunistai sta
to po vieną komisarą, o Lietu
vos krikščionys — po du.

Kiek vėliau buvo paskirti dar 
3 docentai: 1) Gyvulininkystės 
katedros vedėju tik ką baigęs 
Hallės Universitetą J. Poltoro- 
kas, kurs kiek laiko atgal buvo 
padavęs prašymą, paskirti jį 
Agronomijos skyriaus profeso
rium, bet gamtos Fakulteto pro
fesorių taryba tą prašymą at
metė: tik ką baigęs Universite
tą, nieko nedirbęs praktiškai, 
negalėjo prisirinkti tiek žinių, 
kad kitame universitete profe
soriauti. Ar yra jis nariu krikš
čionių demokratų partijos, neži
nau, bet Lietuvoje yra keletas 
daug rimtesnių už Poltoroką gy- 
vulininkų, pasižymėjusių savo 
darbais.

2) Fizikos Katedros vedėju 
Ignas Končius anot kai-kurių 
studentų — lapė, gavęs tą vardą 
už savo gudrumą (neprotingu
mą, o mokėjimą visur prisitai
kinti). Tapo paskirtas docentu 
dėl savo tamprių su p. Rukuiža 
ryšiu; esant 
niosios žemės 
mokytoju.

3) Antruoju
kystės katedros docentu 
Aleksa — Dotnavos vidurinio
sios žemes ūkio mokyklos mo
kytojas — veterinarijos gydy
tojas; žmogus daug dirbęs savo 
specialybėje ir giliai pažįstąs 
savo dalyką. Kodėl jis tapo pa
skirtas p. Poltorako padėjėju, o 
ne Poltorokas jo, tikrų žinių 
nėra. Sako, kad lankydamasis, 
jo kabinete kunigas Krupavičius 
nerado ant sienos kabančio kry
žiaus. Jis daug geriau už p. 
Poltoroką butų vedęs katedrą.

šie paskirimai daug ką pasa
kė. Pirmiausiai jie parodė iki 
šioliai to nemačiusiems, kad 
krikščionys likvidavo Agrono
mijos skyrių ir atidarė žmės 
ūkio akademiją, vadovaudamie
si ne mokslo, ne valstybės rei
kalais, bet savo partinio biznio. 
Lietuvos Universiteto agrono
mijos skyriaus profesoriai: 
agron. — daktaras Kvašninas 
— Samarinas, agronom. — dak
taras V. Zubovas, inž. M. Tamo
šauskas ir numatytas į skyriaus 
profesorius agronom. dakta
ras Jurgis Krikščiūnas žemes 
ūkio akademijon profesoriauti 
nė iš karto, nė paskui paskirti 
nebuvo. Nepritiko jie, anot 
“Lietuvos žinių” kunigo F. Ke
mėšio ir federanto Rauiinaičio 
kompanijai.

(Bus daugiau)

Dotnuvos viduri- 
ukio mokyklos

prie gyvulinin-
K.
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Nuomoniy įvairumai 
tarpe Socialisty

Yra nuo senai žinoma, kad so
cialistai anaiptol ne visais klau
simais vienaip mano. Jeigu pa
imsite vienos kurios šalies soci
alistų partiją, tai paprastai ra
site joje gana žymių nuomonių 
įvairumų; dažnai pastebėsite, 
kad partijoje reiškiasi net dau
giaus ar mažiaus skirtingos 
srovės — “dešinioji”, “kairioji” 
ir “vidurinė”, ir tarp tų srovių 
neretai kyla karštų ginčų ir su
sikirtimų. Paėmus gi viso pa
saulio socialistų judėjimą, nuo
monių įvairumas darosi dar di
desnis. Kartais mes matome, 
kad ištisa socialistų partija vie
nos šalies stoja kokiam nors 
svarbesniam klausime arba net 
ir eilėje klausimų prieš socialis
tų partiją kitos šalies.

Tai yra, kaip sakėme, senai 
visiems žinomas ir paprastas 
dalykas, ir apie jį nevertėtų nė 
kalbėti, jeigu ne tas faktas, kad 
daugelis nuošaliai stovinčių nuo 
socializmo judėjimo žmonių da
ro iš to reiškinio kartais visai 
klaidingų išvadų. Mums, socia
listams, rupi, kad ir pašaliniai 
žmonės kaip galint geriaus su
prastų musų idėjas ir darbus, 
nes mes juk stengiamės tuos pa
šalinius žmones padaryti savo 
draugais.

Prie klaidingo aiškinimo dis
kusijų ir ginčų socialistų tarpe 
per keletą paskutinių metų daug 
prisideda bolševikai ir jų klap
čiukai. Kaip tik jie pamato, 
kad vienam ar kitam klausime 
socialistai laikosi skirtingų nuo
monių, tai jie tuojaus ima apie 
tai visoje savo “makalaturoje” 
garsiai bubųyti ir pranašauti 
socialistams “pakrikimą”, “sui
rimą”, “skilimą” ir kitas nelai
mes. Tš adatos jie priskaldo 
didelį malkų vežimą, iš socialis
tų ginčo kokiu nors praktiškos 
politikos arba taktikos klausimu 
jie padaro “principų” ir kone 
“klasių” skirtumus. Vienus 
socialistus jie ima skirti prie 
“tikrų”, kitus prie “netikrų” 
socialistų; vienus apšaukia 
“darbininkams pataikaujan
čiais” (tik, žinoma, ne darbinin
kų vadais, kokie esą vien tiktai 
komunistai), o kitus — “buržu
azijos pakalikais”, “kontr-revo- 
liuclonieriais” ir t. t.

Tas komunistų riksmas dėl 
nuomonių skirtumų tarp socia
listų pareina daugiausia nuo to, 
kad pačių komunistų eiles dras
ko daug didesni nesutikimai: sa
vo ligą komunistai porėtų ki-‘ 
tiems primesti. Maskvos gar
bintojų partijose tai iš tiesų 
dėl nuomonių skirtumų nuola
tos įvyksta suirutės ilk skilimai. 
Narių metimas (“valymas”) iŠ 
organizacijos dėl jų nepritarimo 
viešpataujančios partijoje kli
kos nusistatymui yra kasdie
nis reiškinys pas komunistus. 
Tuo keliu tapo žymiai susilpnin
ta arba ir visai suardyta ne vie
na komunistų organizacija per 
keletą paskutinių metų — pav. 
Norvegijos komunistų partija, 
Franci jos komunstų partija ir 
k. 'Suprantamas dalykas, kąd 
jiems butų labai malonu, kad ir
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Halsted St., Chicago, Iii.

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
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judėjime, yra tiesiog juokai, 'lykas, tuo tikriaus surandama 
kuomet girdi “pranašus”, skcl- tiesa.
biančius, kad socialistai dėl šituo atžvilgiu socialistai ski- 
nuomonių skirtumų suskilsią ir riasi nuo komunistų, kaip ugnis

ir vanduo. Socialistai nori, 
kad partija ne diktatūros pan
čiais varžytų savo narių sielas, 
bet teiktų jiems kiek galint 
daugiaus galimybės lavinti ir 
plėtoti savo dvasines pajėgas. 
Tokioje partijoje, kur nėra lai
svės savo nuomones reikšti, ga- 

neskaitlingi Ii jaustis laimingi tiktai dva-

nueisią vieni vienais, kiti ki
tais keliais. Nuomonių‘įvairu
mas socialistiniam judėjime yra 
ne jb silpnumo, bet jo stipru
mo ženklas. Vienodos nuomo
nės socialistai galėtų būti tik
tai dviejuose atsitikimuose: ar
ba jeigu jų organizacijoms 
priklausytų visai i 
būreliai žmonių, arba jeigu tų'sios vergai arba amžini buka- 
organizacijų nariai neprotautų, pročiai.
Kuomet gi sochilistų partijoms Į Būdami tolerantiški kits ki- 
priklauso milionai žmonių ir tam, socialistai pasiekia to, kad 
kiekvienas jų vartoja savo pro- naujos minios, ateinančios j 
tą, tai butų tikras stebuklas, jų organizaciją, greitai įgyj/a 
jeigu visų jų mintys butų kaip tikro draugingumo jausmą prie 
iš vienos “kvarmos” išimtos! genesniųjų narių, 
Juk žmonės, kurie dedasi prie 
socialistų, yra įvairiausio bu-

pas socialistus dėtųsi taip pat. 
Todėl jie ir stengiasi kiekvieną 
minčių skirtumą, apsireiškiantį 
pas socialistus, kiek galėdami 
išpusti.

Nuomonių skirtumai ir organi
zacinė vienybė.

Jeigu žmogus, mažai išmanus 
apie socialistinį judėjimą, prisi
klauso bolševikų pasakų, tai ji
sai gali įsivaizduoti, kad sociali
stams tikrai grasina pavojus su
sipešti ir pakrikti —- dėl to, 
kad jie dažnai tuo pačiu klausi
mu galvoja ne vienodai ir gin
čijasi vieni su kitais. Tiems, 
kurie Šitaip mano, reikia tečiaus 
nurodyti tą neužginčijamą fak
tą, kad socialistinis judėjimas 
tolyn vis labiaus konsoliduojasi 
(vienijasi), nežiūrint buvusių 
ir esančių jame ginčų.

Visi atsimena socialistų pa
krikimą visose šalyse karo metu 
ir tuoj i>o karo. Beveik, kiek
vienoje šalyje tuomet buvo su
sidariusios dvi, kartais ir trys, 
socialistų partijos, kurios smar
kiai kovojo tarp savęs. Buvo su
sidarę net du skirtingi socialis
tų internacionalai — antrasis 
internacionalas ir tarptautinė 
Vienuos socialistinių partijų są
junga. Santarvės kraštų soci
alistai buvo nusistatę prieš 
centralinės Europos socialistus; 
tose pačiose valstybėse kairieji 
socialistai kovojo prieš dešiniuo
sius; dalis socialistų simpatiza
vo bolševizmui, kita dalis buvo 
griežtai jam priešinga. O pa
žiūrėkite, kaip yra dabar?

Dabar tie dideli skirtumai jau 
yra beveik išnykę. Beveik vi
sose šalyse, kur pirmiaus buvo 
dvi, trys socialistų partijos, 
šiandie tėra tik viena. Tenai, 
kur dar tebėra pasilikę dau
giaus kaip viena organizacija, 
tos organizacijos paprastai ap
ima skirtingas tautines gru
pes. Jos nesusilieįa.į daiktą 
dėl to, kad jas skiria kalba: 
taip, Austrijoje šalę vokiškai 
kalbančios socialdemokratų par
tijos gyvuoja lenkų socialistų 
partija, Latvijoje yra latvių ir 
žydų organizacijos, čechoslova- 
kijoje — čechų ir vokiečių ir 
tt. Tiesa, kad tarpe šitų tau
tinių socialistinių grupių ne 
visuomet esti pilnas solidaru
mas, bet pasiskirstymas į įvai
rias grupes sulig tautybe vie
nos valstybės ribose yn yp> 
tingų sąlygų pasekmė, ir so
cialistai tam nekalti. Reikia pa
stebėti tečiaus, kad ir tos tauti
nėms ežioms atskirtos nuo vie
na kitus socialistų organizaci
jos tolyn sugeba vis geriau su
sitarti ir veikti bendrai. Ryš
kiausią to pavyzdį mes nesenai 
matėme Dancige, ku vokieėu 
ir lenkai socialistai surengė 
bendromis jėgomis milžinišką 
“tarptautinio solidarumo” de
monstraciją.

Tos gi socialistų partijos, ku
rios anąmet buvo pasidalinusios 
dėl nuomonių skirtumų į “kai
rias” ir “dešines”, dabar jau 
beveik visur yra susiliejusius į 
daiktą. Yira susilieję į vieną 
Socialistinį Darbininkų Interna
cionalą ir abu pirmiaus gyva
vusieji internacionalai.

Matant šitą nuolatos didė
jančią konsolidaciją (vienymą- 
si) viso pasaulio socialistiniame

do, patyrimo ir protinio išsila
vinimo; yra gavę nevienodą iš
auklėjimą, gimę ir augę nevie- 
nuodose sąlygose ir atėję į so
cialistinį judėjimą dažnai iš 
visai skirtingų visuomenės 
sluogsnių. Ar tai galimas dai
ktas, kad jie apie kiekvieną 
daiktą galvotų visi kaip vienas?

Jokiam stambesniam visuo
menės judėjimui tokio vienodu
mo ir nereikia. Kad didelis 
žmonių skaičius galėtų susior- 
ganizuot į vieną partiją ir ko
vot už tos partijos programą, 
jiems reikia tiktai turėt bendrą 
tikslą ir tam tikrus bendrus 
principus. Tatai socialistai turi, 
ir to pakanka, kad milionai 
žmonių, maršuojančių po socia
lizmo vėliava, jaustųsi kaip 
vienos draugijos nariai.
Diskusijų laisvė organizacijoje.

Tie, kurie mėgsta kalbėti 
apie nuomonių skirtumus tarpe 
socialistų, užmiršta, kad “to 
<ero” yra visose be išimties di
desnėse partijose. Tik vienose 
partijose nuomonių skirtumai 
engviaus išeina aikštėn, o ki
tose jie yra paslėpti. Nuomo
nių skirtumai yra nepastebimi 
ienai, kur nėra diskusijų lais
vės — kur nariams neleidžiama 
savo nuomonių ViėŠai išreikšti, 
jeigu jos nesutinka su partijos 
viršininkų nuomonėmis.

Tokia partija šiandie yra 
lusijos komunistų partija; to
kios yra ir komunistų partijos 
eitose šalyse. Pas Rusijos bol
ševikus nariams yra visai už
drausta kritikuoti partijos va
dus; daugių daugiausia ką jie 
gali, tai pasiskųsti viršinin
kams. Leisti laikraščius arba 
knygas, kur butų kritikuojama 
“partijos linija” (t. y. vadų 
politika) niekas neturi teisės. 
Kai anąmet išdrįso viešai pakri- 
tikuot centro komiteto dau
gumą Trockis, tai partija jam 
urnai užėmė burną ir nubaudė 
jį pašalinimu iš valdiškos vie
tos, kurią jisai buvo turėjęs. 
Su jo gi šalininkais, vadinamos 
“darbininkų opozicijos” nariais, 
buvo pasielgta dar aštriau: ne 
vienas jų ir šiandie dar tebėra 
ištremtas Sibire. Ta pati isto
rija pasikartojo ir apie pradžią 
šių metų, kai Rusijos komunis
tų suvažiavime pasirodė Zinov- 
jevo-Kamenevo«|Leninienės - So?' 
kolnikovo opozicija. Opozicijos 
vadai gavo progos tiktai pašne
kėt suvažiavime, bet tuoj po 
to jie vienas po kito buvo iš
mesti iš savo urėdų ir jiems ta
po atimta teisė netik ginti sa
vo pažvalgas spaudoje, bet ir 
kalbėti prieš partijos centrą na
rių susirinkimuose. x

Socialistai šitokio minties pa
vergimo nepripažįsta. Jie tiki į 
diskusijas, o ne į viršininkų 
diktatūrai. žinoma, diskusijos
neprivalo išeiti iš tam tikrų ri
bų ir neprivalo trukdyti parti
jos darbą (tuščių priekabių ieš
kotojų ir priešingų, kurie nuo
latos kelia ginčus su kuo nors, 
—ir fcjociialistyn pamėgsta!); 
bet rimtos diskusijos socialis
tams yra visuomet pageidauja
mos. Kaip veikt, kuriuo keliu 
eit prie savo tikslo, kaip tą ar 
kitą reiškinį įvertinti - to
kius ir panašius klausinius ga
lima išspręsti tiktai, laisvai pa
sidalinant nuomonėmis. Juo 
nuomonių daugiaus, tuo visapu- 
siškiaus esti ap«varstoma:; da-

ir vidujiniai 
organizacijos ryšiai darosi vis 
tvirtesni. Diskusijų laisvė so
cialistų organizacijai yra taip, 
kaip oras žmogaus organizmui: 
atimk ją — ir organizacija bus 
užtroškinta. šita laisvė dėl to 
ir yra jai neapseinamas daiktas, 
kad į socialistų organizaciją 
darbininkai dedasi kovai dėl 
savo pasiliuosavimo, o ne savęs 
arba kitų pavergimui!

Iš Socialistu Partijos
REIKALAUJA ATSAUKT 

ŠPIONAŽO BILIŲ.
i

Socialistų atstovas iš Wiscon- 
sino, Victor L. Berger, įteikė 
atstovų butui Washingtone su
manymą atšaukti garsųjį “špio
nažo įstatymą”, kuris buvo pra
vestas kongrese karo metu.

Pasiremdama tuo įstatymu, 
Jungtinių Valstijų valdžia karo 
metu aštriai peršekiojo karo 
priešus, slopino žodžio ir susi
rinkimų laisvę, uždarinėjo laik
raščius ir daugelį žmonių sukišo 
į kalėjimą. Tarpe nukentėjusių 
buvo socialistų vadas Eugene V. 
Debs, kuris buvo nuteistas de
šimčiai metų kalėjimo, ir kon- 
gresmanas Bergeris, gavęs 20 
metų kalėjimo (aukštesniuose 
teismuose tečiaus šis nuospren
dis tapo panaikintas).

Nors karas jau senai yra pra
ėjęs, bet “špionažo bilius” dar 
tebėra įstatymų knygose. Todėl 
drg. Bergeris reikalauja, kad 
kongresas jį atšauktų.

4,000 NAUJŲ NARIŲ 
PARTIJOJE.

Per metus laiko, iki šių metų 
vasario mėn. 27 d., Amerikos 
Socialistų Partija įgijo 4,000 
naujų ngrių, kaip praneša parti
jos organo “American Appeal” 
administratorius, J. Mahlan 
Barnus. lai rodo, kad socialis
tinis judėjimas Amerikoje vėl 
ima atsigauti.

Dauguma tų naujų narių įsto
jo į partiją po sausio 1 d. Dar
bininkų susidomėjimas partija 
auga. Nacionalis ofisas kas
dien gauna daugybes užklausi
mų apie įstojimo sąlygas ir apie 
budus naujoms kuopoms organi
zuoti. Iš visa ko matyt, kad 
krizio, laikas socialistiniam judė
jime ir apatija miniose jau pra
eina. i

Tas pat yra pastebima ir sve
timšalių federacijose. Pas lie
tuvius irgi ima atgyti L. S. S. 
kuopos, kurias buvo sudraskę 
bolševikai, ir minios šiandie so
cialistams rodo daugiaus prita
rimo, negu kuomet nors per pa
skutinius septynis metus.

ANGLIAKASIAI DĖKOJA 
SOCIALISTAMS.

New Yorko socialistų partijos 
komitetas gavo iš W. C. Thomp
son’©, angliakasių unijos 17 dis- 
trikto sekretoriaus, karštų pa
dėkos laišką už tą paramą, kurią 
socialistai teikė West Virginijos 
streikininkams. Laiške sako
ma, kad jeigu kiti darbininkai 
butų taip uoliai šelpę streikuo
jančius angliakasius, tai strei
kas butų buvęs laimėtas. West 
Virginijos angliakasiai, dėja, ne
galėjo ilgiaus laikytis ir savo 
streiką šiomis dienomis atšaukė.

Thompson© laiškas baigiasi 
tokiais žodžiais:

%
“Man labai gaila, kad mes 

' nesugebėjome gauti tokios 
pat pagalbos iš: visų darbinin
kų, kokią mume teikė Socia
listų Partijos nariai. Jeigu 
bent iš dalies mus butų rėmę 
kiti darbininkai, kaip rėmė 
Socialistų Partija, tai butų 
buvę galima parašyti visai ki
tokią istoriją apie darbininkų 
klasės kovą West Virginijoje.

“Dar kartą* dėkodamas už 
jūsų kooperavimą ir brangią 
paramą, pasilieku aukštai 
gerbiantis Jus

“Will C. Thompson,
Secretary-Treasurer, 

Dist. No 17 
“United Mine Workers 

of America.”

SINCLAIR’O PROGRAMAS.

Californijos Socialistų Parti
ja nominavo savo kandidatu į 
gubernatorius garsųjį rašytoją, 
Upton Sinclair. Atsakydamas 
į partijos pranešimą apie nomi
naciją, kandidatas ilgam laiške 
išdėsto • programą (platformą), 
kurį jisai gins rinkimų kampa
nijoje ir kurį vykdins, jeigu bus 
išrinktas.

Svarbiausieji drg. Sinclair’o 
programo punktai yra šie: ko
vot už panaikinimą “kriminalio 
sindikalizmo” įstatymo; reika
laut, kad visos viešo tarnavimo 
(public Service) įmonės — ga- 
sas, elektriką ir t. t. — priklau
sytų valstijai; pasiūlyt legisla- 
turai, kad butų įsteigtas valsti
jos valdomas bankas ir radio.

Apie “kriminalio sindikaliz
mo” aktą kandidatas rašo taip:

“Mes stengsimos šviesti 
žmones; ir štai mes susiduria
me su įstatymu, kuris baudžia 
keturiolika metų sunkiųjų 
darbų San Ųuentin’e už viešą 
savo politinių nuomonių reiš- 

. kimą. Aš noriu pasakyti bal
suotojams visu rimtumu, kad 
aš studijavau teismo rekor
dus apie kriminalio sindikali

zmo bylas Kalifornijoje ir kal
bėjausi su šešiais advokatais, 
kurie gynė kaltinamuosius, ir 
yra faktas, kad nė vieną kar
tą teisme nebuvo įrodyta kal
tinamųjų nusižengimas veik
smu, ir niekuomet jie nebuvo 
tuo kaltinami. Tie žmonės 
sėdi kalėjime tiktai už teori
jas, kurias skelbiančios jų 
organizacijos, ir už nusidėji
mus, kuriuos neva atlikę kiti 
nariai. O tie neva nusidėju- 
sieji nariai tai žmonės, ku
riem valdžia mokėjo po $250 
savaitei, kad jie keliautų Iš 
vietos į vietą ir liudytų, jogei 
jie prieš dešimtį metų atlikę 
nusidėjimus, — liudytų už pi
nigus tuo tikslu, kad butų 
galima sukišti į kalėjimą ki
tus žmones, kurie jokio nusi
dėjimo nėra atlikę ir kurie net 
nepriklausė organizacijai tuo 
metu, kai tie nusidėjimai ne
va buvo atlikti. Vienas tų 
liudytojų, daugiaus nebegau
damas pašalpos iš Kaliforni
jos valstijos, dabar atvirai 
prisipažįsta, kad jo nupirktas 
liudymas buvo neteisingas.”

Upton Sinclair toliaus pasako
ja, kaip žmonės sulig tuo įsta
tymu patenka į kalėjimą vien 
tiktai dėl policijos nuožiūros, 
kad jie laikąsi tim tikrų nuomo
nių. Jisai pats, Sinclair, prieš 
trejus metus buvo suareštuotas 
dėl to, kad mėgino viešai per
skaityti Jungtinių Valstijų kon- 
Btituciją, ir buvo per aštuonjo- 
liką mėnesių laikomas policijos 
priežiūroje, kaipo “įtariamas dėl 
kriminalio sindikalizmo”.

Garsus Amerikos novelistas 
savo laiške nurodo dar tą faktą, 
kad dabartinis Kalifornijos gu
bernatorius atsisakęs viešai pa
reikšti savo nusistatymo to 
biauraus įstatymo klausimu. 
Nors Sinclair keletą kartų rašė 
jam, klausdamas jo nuomonės, 
bet gubernatorius arba visai tą 
klausimą praleisdavo savo atsa
kyme, arba pastebėdavo, kad tai

2,000 Ilty Lietuvos Sočiai- 
. demokratams
Vakar LSS VIII Rajonas te

legrama per Naujienas pasiun
tė (Lietuvos Socialdemokratų 
partijai 2,(KM) litų, kaipo para
mą vedime dabartinės rinkimų 
j Seimą kampanijos. Lietuvos 
Socialdemokratai visą laiką ko
voja už Lietuvos liaudj ir jos 
laisvę, visur gina tos liaudies 
reikalus. Jie todėl yra reika
lingi musų paramos, ypač da
bar, kada artinasi generalinis 
mušis su laikančiais Lietuvą 
pavergtą klerikalais, ir tai mu
šis ne Seime, bet prieš pačią 
liaudj, kada ir liaudis turės 
tarti savo žodį, paduodama sa
vo balsą už vieną ar kitą par
tiją busiančiuose gegužės 8—9 
d.d. Seimo rinkimuose.

šiuos 2,000 litų sudaro au
kos, surinktos laike d. S. Mi- 
chelsono, “Keleivio” Redakto
riaus prakalbų Chicagoje ir 
dalis pelno kovo 28 d. vakaro.

Aukos surinktos sekamose 
vietose:

Kovo 18 d., North Sįde (ren
gimo lėšas padengė ESS 81 
kuopa) ...................  $22.15

Kovo 19 d., Bridgeporte (au
kos $41.50, Mildos svetaine 
$5) ................................. $30.50

Kovo 20 d., vakarienėj su- 
sinkta aukų ............,... $50.00

Kovo 21 d. (aukos $30, pla
katai $2.25; svetainę aukojo K. 
Požėla ir L. Mengela) .. $27.75

Viso aukų ...... $136.40
Dalis pelno kovo 28 d. vaka

ro (statyta “Kūmučių Rojus”) 
$68.20. Viso pasidarė $204.60, 
kas ir sudarė 2,000 litų, įskai
tant ir persiuntimą.

Mes tariame nuoširdų ačių 
visiems aukojusiems d. S. Mi- 
ehelsono prakalbose, taipjau 
atsilankiusiems j kovo 28 d. 
vakarą, ar prigelliėjusiems jį 
surengti (kaip, Teatrališkam 
Kliubui “Lietuva”, kuris suvai
dino veikalą “Kūmučių Rojus”, 
jo autoriui, taipjau Lietuvių 
Rakandų Krautuvėms Peoples 
Furniture Co., paskolinusiems 
vaidinimui reikalingus rakan
dus ir k.). Kartu tikimės, kad 
Amerikos lietuviai darbininkai 
ir toliau neatsisakys remti Lie
tuvos darbininkų, ypatingai da
bar, šioj labai svarbioj valan
doj, kada ta parama yra ypač 
reikalinga.

2,000 litų yra tik pradžią. 
Mes tikimės, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai pasiųs dar 
ne vieną tūkstantį litų kovai 
su klerikalizmu. Mes kviečiame 
todėl visus aukoti ir siųsti pi
nigus tiesiai Lietuvos Socialde
mokratams, arba j Naujienų ir 
Keleivio Redakcijas, kurios pi
nigus tuoj aus persiųs Lietuvos 
draugams.

Paremkime Lietuvos darbi
ninkus dabar, o pasiliuosavę 
nuo klerikalizmo jungo darbi
ninkai visuomet už laiku suteik
tą ' paramą bus amerikiečiams 
darbininkams labai dėkingi.

LSS VIII Rajono Valdyba.

K LSS. VIII Rajono 
darbuotes

LSS VIII Rajonas pereitą 
sekmadienį Lietuvių Auditori
joj, Chicago, buvo surengęs va
karą. Teatrališkas Kliubas “Lie
tuva” suvaidino, dalyvaujant 
pačiam autoriui, naują 4 veiks
mų J. J. ZoIįm) dramą “Kūmu
čių Rojus”. Paskui buvo šokiai.

Veikalas buvo statomas, kad 
davus progos platesnei publikai 
susipažinti su savųjų (lietuvių) 
dramatiniais kuriniais ir ypač 
kad tas veikalas yra iš pačių 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Nežiūrint labai prasto oro, 

esąs “legislaturos reikalas”. 
Bet juk gubernatorius duodu 
sumanymus legislaturai! Jeigu 
socialistų kandidatas butų iš
rinktas, tai jisai tuojau pasiūly
tų įstatymų leidimo įstaigai tą 
“kriminalio sindikalizmo” šlam
štą panaikinti.

žmonių susirinko gana daug ir 
vakaras dar davė pelno.

Telegrafu tapo pasiųsta Lie
tuvos socialdemokratams 2,000 
litų. Tai minėto vakaro pelnas 
ir aukos, surinktos d. S. Mi- 
ęhelsono prakalbose Chicagoje.

—B.

Tarptautiniam Fronte
ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 

STIPRĖJIMAS.

Zuericho kantone, Šveicarijo
je, nesenai buvo vieno valdžios 
nario rinkimai (visuotinu balsa
vimu). Socialdemokratų parti
ja taipgi statė savo kandidatą 
ton vieton, (nors ji yra priešin
ga dalyvavimui koalicinėj val
džioje). Rinkimus laimėjo li
beralai, vienok socialistų kandi
datui truko tiktai apie puspenk
to tūkstančio balsų, kad sumu
šus savo oponentą. Už drg. 
Otto Pfister paduota 44,659 bal
sai, o už liberalą 49,169.

Pirmesniuose rinkimuose so
cialdemokratas buvo gavęs 41,- 
000 b. Mažiaus kaip per vienus 
metus sooialdemokratų balsai 
pakilo dviem su puse tūkstan
čių.

3,200 SOCIALISTŲ TARYBO
SE BELGIJOJE.

Dvidešimts penktam Belgijos 
socialistų partijos suvažiavime, 
kuris įvyko sausio 31-31 dd., ta
po paskelbta įdomių davinių 
apie partijos stovį. Tarp ko ki
ta paaiškėjo, kad dabar Belgijos 
vietinių savivaldybių tarybose 
socialistai turi 3,200 atstovų ir, 
be to, provincijų tarybose 245 
atstovus.

Iš 1100 vietinių savivaldybių 
socialistai jau pilnai kntroliuoja 
237, turėdami jose absoliučią 
daugumą balsų.

Silpni, nervuoti, serganti 
žmones privalo tą skaityti

Jau buvo abelnai darodyta per tūk
stančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių žmonių, kad 
nėra kitų gyduolių kurios suteiktų 
tokj greitą palengvinimą ir gerą svei
katą, kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyli arba miegoti, vi
sas nuvargęs ir silpnas rytmety ir 
silpnų nervų; kuomet jūsų viduriai 
yra visai suirę ir jūsų liežuvis apsi
vėlęs ir turite labai prastą skonį bur
noje, tuomet jus turite vartoti Nuga- 
Tone. Jos nustebins jumis kaip greit 
jos pradės atgauti jūsų sveikatą ir 
gyvenimas pasidarys vertas gyventi. 
Nuga-Tone veikia gerai tokiuose at
sitikimuose. Kodėl? Todėl, kad jos 
yra moksliniai budavotojos nervų ir 
kraujo. Stebėtinai kaip greitai jos 
grąžina pep, punch ir vigor silpniems 
nervams ir raumenims. Jos atbuda- 
voja turtingą, raudoną kraują, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jėgą gyvenime.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su 
absoliučiu supratimu, kad jei jus var
tosite jas per keletą dienų, pagal pa
duotą nurodymą, ir jos nesuteiks pa
sekmių, jus galite sugrąžinti likusias 
pakelyje ten kur jus pirkote ir par
davėjas maloniai grąžins jums pini
gus. Jei jus nesijaučiate gerai, jus 
esate sau skolingas, kad pabandžius 
Nuga-Tone, nes jus nieko negalite 
pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

PIANŲ SAVININKAMS'
Reikalaukite Naujo 

Kataliogo
Lietuviškų Volelių dėl 

Gtojiklių Pianų.
Naujam Katalioge rasite pilną su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
rytų Amerikoje. Katalioge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

PRISIUSIME VELTUI
Tuiūjam ir Taigom pianus 

Turime geriausius pianų mekani- 
kus, kurie atlieka užtikrintą dar
bą, už teisingą kainą. Jai Jūsų 
pianas reikalauja pataisymo ar tu- 
nijimo šaukite Canal 6Vt>2 arba 
Lafayette 3171.

THE PEOPLES
FURNITURE CO.

PIANU SKYRIUS
1922-;;:'. &>. Kuisted si. 
4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ll.L.
V *
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Padaužų Ali Fools’ Day sveikatų, tai greitu laiku ta 
šapu pridirbs tiek kunigų, kad 
jie vieni galės kunigiškais bal
sais Seimo narius išrinkti. Bus

. Tavorščią rauda
Jau man skundžias bolševikai, 
Kad nebturi jie skatiko.
Maskva senvičių nebduoda, 
Žmonės špygas vien tik rodo. 
Sako, prakalbas parengsi, 
Bet... ekspensų nepadengsi...
Dirbam, vargstam, agituojam, 
Keiktam, peikiam ir meluojant. 
Kiek t:ti Maskvai mes larnavom,
O už tą tik špygą gavom. 
Maskvos galvos uliavoja, 
Kaune tankiai bhliavoja 
Su buržujais pietus valgo. 
Geria vyną skanų, saldų. 
I razdas, Drūtis ir Asiunas 
Pilvą ištempę kaip striunas. 
Dėdė Bimba susirietęs, 
Badą kenčia Angarietis. 
Kapris Žioplis važinėja, 
O kišenė vis tuštėja. 
Bolševikams spyČius rėžia; 
Tarška, barška tušti dėžė.

Na, tavoršėiai, man jus gaila 
Turiu aš jums daiktą smailą, 
lik dar duoti negalėsiu, 
Nes kaip beregint išdvėsit... 
Dar palaukit trupučiuką... 
Ir pasiųsiu jums šuniuką: 
Dešras gardžias padarysit, 
Dar gardžiau jus jas rysit 
Tas sustiprins jūsų dvasią 
Ir sutversit naują rasę.... 
O dabar visi iš vieno, 
Daužkit galvas jau į sieną. 
Su buržujais nedraugaukit. 
Proletarus peškit, smaugkit.

—Es.

TELEGRAMOS

APKILIAUS 1. Naujas dien
raštis Chicagoj išeis tada, kai 
musų bolševikai surinks gana 
pinigų. Jau surinkta gana daug 

apie OOflOOOl. l ik pasitaikė 
klaida berašant. Vietoj paikutę 
padėti priešaky ratukų, jie pa
dėjo* užpakaly. Tad reikia gero 
matematiko, kad šią problemų 
išrišti. Todėl ponas Driulis ža
da eiti Vaiparaisan bulvių skus
ti ir studijuoti Algebrą. Anų 
metą jis sklisdamas ten bulves 
studijavo algebros pirmą dalį, 
bet visuomet kai tik kvotimus 
laikydavo vis “įjunkydavo“. 
Taigi dienraščio pasirodymas 
priklausys nuo to, kaip greit 
ponas Driulis išlaikys pirmus 
algebros kurso kvotimus.

APBH.lAl’S 1. Naujas karus 
Lietuvos su Lenkija neišveng
ti nas. Musų korespondentui 
vienas augštas Lietuvos diplo
matas pasakęs, kad Lietuva bi- 
le valandą galinti stoti karau, 
jeigu tik ji jausis galinti sulup
ti lenkus. Tas reiškia, kad Lie
tuvoj karo stovis yra pateisi
namas. Jis bus tol, kol kils ka
ras. Karui kilus nereikės su ka
ro stoviu baderiuotis. () viso
kį bedieviai vis reikalauja ka
ro stovio panaikinimo. Matote, 
ant kiek jie nusimano apie Lie
tuvos politikų.

Kitus karui duos pagalbų
Meksikai

ALIULIAIS 1. Kalamazoo, 
Šliaukai. Jeigu Amerika pradė
tų muštis su Meksika, tai Ame
rikos bolševikai, komunistai ir 
bolševikai duos visokių pagalbą 
Meksikai, kokios jie neturi. Taip 
pYaneše bolševikų komisaras 
Shaistbergeris.

“Surprise Party” — prigavo

Kai kurie žmonės giria “Sur
prise Party’’, o kiti peikia. Pei
kia ypač todėl, kad nei valgyt, 
nei gert toj “party“ negavo. 
Ale iš tikrųjų tai naujos ma
dos “surprise party“. Mudu su 
draugu ėjo va tik todėl, kad 
manėva gausių, jei nieko dau- 
igau, lai nors “bam sandtvich“ 
sulesti. Bet tkai pasirodo, tai 
kaip atėjova alkani, taip parė- 
jova. Tokia party, tai man ne
patinka. Žinoma, kad čia visa 
bėda puola ne kam kitam, kaip 
Vanagaičiui už tokių “party”. 
Kiti visi dalykai buvo neblogai 
sutaisyti, bet valgius tai jis 
visai pamiršo. Jeigu kada nors 
kitų kartą “Birutė” rengs “Sur-

prise Party”. tai lai žino, kad j 
be valgių ir gėrimų niekas 
“surprise palčių“ nerengia.
Mano draugas ir aš tikrai ap-1 
sivylėva atėję be vakarienės.

—B.

Nugirsta
“Tie tavo draugai, kurie lošė 

pokerį čionai pereitą naktį, tiek 
daug prispiaudv ant l’loro. jog

no: kągi darysi su Seimu, ar 
jį laikysi nusitvėręs? Juk rei
kia kada nors paleisti.

$ $ *
Padaužų atstovas bandė su

rinkti tikrų žinių apie šitų klau
sima: kiek sveria visi dJetUvos 
škaplieriai, bet dar nevisose pa
rapijose* padaryta ištirimai. Ger
inami klebonai maloniai prisi
deda prie šito darbo.

kiekvienai davatkai po kunigėlį 
ir dar liks. —P.

Teatras ir Muzika
“Naujienos” giria perdaug, 

peikia per mažai. Mes teisybę 
pasakysim. Padaužos myli tei
sybę nemažiau už meno prie- 
telius.

Pirmas reikalas. Padaužos
šj rytą, apačioje gyvenanti šei
mininkė skundėsi, kad lubos Vakar 30 vai. gerbiamas Kni-
prakiuro.“

Lietuvos Tikapolitika
(Nuo Padaužų konsulo)

Seimas. Pats pasileido, pats 
susirinko. Ne pirmą sykį.

Kabinetas. Griūva, nesugriu- 
va. bet sugrius.

Valdžia. Visi keikia, visi nor 
būt valdžioj.

Mokslas. Mokytų daug, iš
mokt nėia kur.

Bailė. Skurdas, vargas ir 
garbė žiopliams.

Militarizmas. Tyli, laukia, 
tiokšta Vilniaus.

Ūkis. Karvės, buliai, kiaulės 
ir kiti baigia degeneruotis.

Pramonė. Vystosi, neišsivys
to.

Bažnyčia. Skaidosi, daugina
si. i

Ekonomija. Nieko netur, nie
ko nėr taupyt.

Blaivybė. Blaivininkai blai
vinąs!, steigia monopolius.

Sveilpta. Ligoniai miršta, 
sveiki gyvena, vaisingi negim
do.

Iš Lietuvos Ponden- 
cijoskorės

(Nuo Padaužų korespondento)

Šiauliai. — Kalėjimas per 
ankštas. Bažnyčia perdidelė. 
Visi bijo patapo. Per rinkimus 
žiūrės kas laimės. Katalikai 
meldžiasi ir pasilikau ja. Bijo 
bedievių. Pavasaris šiltas, eže-
ras užšalo, rinka išdžiuvo, žy
dai laukia Mesijošiaus.

Klaipėda. — Vokiečiai pra
deda ištantėti. Miestas auga, 
žmonės kraustosi. Didelis po
tvynis. Baltijos jura pakilo 
17 pėdų virš normalumo. Sil
kės, gintarai, unguriai, valtys 
ir kiti plaukiojanti ir neplau
kiojanti dalykai prigėrė. Lau
kiama daug medžių atplaukiant 
kartu su lenkais.

Kaunas. — Lietuvos Pagra
žinimo Draugija gražina Kau
ną. Paskutiniam posėdy nutar
ta visus žydus apkirpti ir barz
das nuskusti. Tam tikslui ren
kama aukos. Atvažiuojantiems 
iš sodžiaus kaimiečiams bus 
įtaisyta pirtis prie Aleksoto ir 
Slabados tiltų. Visus išutinės, 
apšvarins ir tuomet leis mies
tan. Ožkoms ir kiuulCms įt«i 

sys upinaarius, kad medžių ne
graužtų. Davatkoms, vande
nėms ir tarnaitėms jau įsaky
ta žiemos metu nešioti apava- 
lus. Basos vaikščiodamos labai 
veda į pagundinimą.

Telšiai. — Pliumpąs pagedo. 
Pempės parlėkė. Lenkai baigia 
ištautėti. Visi laukia savo vys
kupo. Artinasi rinkimai, prasi
deda keikimai.

Mariampolė — Viskas po se
novei. Nieko naujo. Bijom, pa
lys nežinom ko.

Padaužų atstovas 
Kaune 

arba
Naujausios naujienos iš Kauno

Nemunas užliejo Kauną. Pir- 
miaus Kaunas užliedavo Nemu
nų, bet dabar kitoki laikai. Iš 
pasikalbėjimų su kunigais ir 
milicininkais teko sužinoti, kad 
tai Dievo mieliausio valia. Sa
ko, prie Nemuno gyveno didelis 
bunčius bedievių, tai juos no
rėta prigirdyti. Bet klausimas
dar galutinai neišrištas.

♦ ♦ ♦
Kademai Seimą paleido. Jums 

tai naujiena, o Kaune visi Ži-

pavičius devintą kartą savo gy
venime sukalbėjo tris kartus 
sveika marija.

V. ¥ ¥

Padaužų atstovas turėjo šau
nius laikus vienoj klel/onijoj. 
Tai buvo ot kaip. Klebonas da- 
žinojo. kad Padauža kaipo ame
rikonas moka kaziruoti. Gerai. 
Tuojaus Padauža gauna pakvie
timą atvykti į kleboniją. Nuei
nu. Klebonas tuojaus sodina 
prie stalo, ima kaziras ir mudu 
jau traukiava einikį po litą, po 
du ir dar smarkiau. Klebono 
k izyios visos sumarkiuotos 
kampai subadyti, nukramtyti.

Padauža, kaipo žmogus visa- 
ko matęs, tuojaus sunrato kas 

, čia gali būti. Gerai. Kaziruoja- 
į va, kaziruojava, papirosus ru- 
kova, spiaudova ir litus ant 
stalo tiesiava, bet didelio pro
greso nė vienas, nė kitas nega- 
liva padaryti. Galų gale kle
bonas iškurnėjęs trylika litukų 
pradėjo žiovauti, o ir Padaužai 
jau paduška pakvipo, ^liekavo 
apie nakvynę. Klebonas dar at
nešė Lietuvoje gamintos degti
nės, išsigėrėva, užsikandova 
kumpio.

Klebonas čiupt man už ran
kos ir sako:

—Jau vėlu, kur čia draugas 
dabar eisi, pergulėk klebonijoj.

Kai bematant klebonas pa
šaukė tarnaitę, liepė lovų pa
kloti ir dar Padaužą užmigdint.

O bedieviai dar sako, kad 
kunigai nemyli artimą.

* «
Turėjau laimes būti merginų 

gimnazijoj. Ot sakau, vyrai, tai
bent merginos ir visos lietuviš
kai šneka. Visi mokytojai kuni
gai ir keturios minyškos. Per ke
turis metus kiekviena gimna
ziste išmoksta iš atminties ne 
tik poterius, bet ir mišių mal
das. 

>> * *
Padaužų atstovas mėgsta stu
dijuoti biologiją. Lietuvoje už
tikau ypatingą veislę homo sa- 
piens (žmonių), kuri vadinasi 
inteligentais. Tai ypatingas ti
pas arba veislė: arbatą geria, 
papirosus ruko, moterims ran
gas bučiuoja, rusiškai kalba, 
lošia amerikonišką pokerį, var
toja perfumas, vaikščioja su 
lazdomis pasiremdami, muži
kus rusiškai apkeikia, rašo ei
les, skolina pinigus* turi fra
kus ir 1.1. Amerikoje šita veisia* nykti.

Vienas šitos veislės gyvūnas 
dabartiniu laiku Chicagoje, ro
dos, gyvena, ir jisai pats yra 
pasakęs, kad Amerikoje nėra 
inteligentų. Žinoma, kad jisai 
žino ką šneka. 

•3 * «
Vienų kartų Kaune turėjau 

striuko. Stoviu prie vieno bil- 
dingo ir žiūriu į ožkas. Milici
ninkas už porų litų paaiškino, 
kad tai klerikų fabrikas, toki 
vieta, kurioje gaminama kleri- 
kai arba kunigai musų šventai 
tėvynei. Žiuriu kas čia bus. Ugi 
štai iš fabriko išeina didelis 
bunčius musų brolių lietuvių. 
Neša didelę vėliavą .su parašu:
“Dievas ir Tėvynė”. Klerikas, 
klerikas, klerikas, desėtkai, šim
tai, šimtai tų klerikų...

Kauno gyventojai kepures 
mauja žalyn, aš nežinau ar 
laukt, ar ką čia daryti. Tik, 
bracia, milicininkas man čiupt 
už sprando, pykšt vieną per 
ausį: “Nusiimk kepurę, tu be
dievį”..* Aš, brolau, vieton ke
purės, jam kyšt porą litukų,
ir vėl viskas tvarkoje.

tėmija kritikus ii* sako šit ką. 
Perdaug negirkite užsipelniu-
sius, nes jie nieko nedirbs, per
daug nežeminkite neužsipelniu
sius, nes jie vistiek nieko ne
padarys. Musų artistai, kom
pozitoriai, režiseriai ir kiti pa
našus į juos dailininkai palys 
nežino ko jie nor. Padaužos 
ruošiasi sušaukt mitingų ir įsa- 
kyt visokio plauko kūrėjams ir 
autoriams, idant jie kurdami 
neprasilenktų su “krikščiony
bės dėsniais“ k. t. padarė tū
las autorius su “Surprise Par
ty”. Matote, Padaužos rūpina
si “krikščionybės dėsniais ten”, 
kur jos nėra. Rimčiausias me
nininkas tą pastebėjo pats pir
mutinis. Geras iš jo krikščio
nis. Nor “krikščionybės dės
nius” sukomedijuoli. Padaužos 
protestuoja!

Antras reikalas. Muzikų Pa
daužos neima kritikuoti. Mes 
patys nesuprantam. Kritikuo
jantys vieni kitus turėtumėt 
susitarti išanksto. Kitaip biznį 
gadinsit. Žmonės nemėgsta kri
tikos teisinguose išsireiškimuo
se. Nemokinkite vieni kitų. Pa
daužos jus pamokins. Rašyki
te kritikas apie muziką tie, ku
rie nieko nenusimano!. Girkite 
kas bloga, peikite kas gera.

'Trečias reikalas, tai musų 
pačių reikalas. Jus neturit ži
noti kas musų tarpe dedasi. 
Mes esam prasti darbiečiai-pa- 
daužos, kurių vardas tik negi
musioms nežinomas. Mokinki- 
tės, o “nesimokinkit” iš musų, 
tai busite visi padaužos.

Kritikomanija

Teatras. Teatras buvo, te
atro nėra. 'Turėjome teatrų, tu
rėjome artistus, režiserių, lik 
veikalų ir publikos nebuvo. Kri
tikai labai nepatenkinti. “Rim
tas” menas paliko tokiu, kokiu 
buvo. Progreso nepadaryta. 
Mes laukiam, o jei ne, patys 
k urs i m teatrą.

Muzika. — Cbicaga su teat
ru “nusirimtavus“, sukūrė taip 
sakant vadinamą muzikų su 
“rimtomis” pajėgomis.,“Nerim
tieji” sumanė neapsileist. “Rim
tieji“ kalba, tariasi, planuoja 
kaip kovoti su nekovojančiais. 
Pasaulio muzika dėlto nenu- 
ken.tės. Musų taip.

Daina. — Dainuoja dauguma, 
supranta mažuma. Daug paren
gimų buvo. Delko dainuoja 
kam dainuoja ir koks itiaž-daug 
tikslas? įkainos ifcsigema. Pa- 

daužos organizuoja kurą. Dai
nuosim dainas be balsų. Iš tit
nago toną gausime ir jums 
duosime. Pirmas koncertas 
įvyks ant debesų. Po žeme ne- 
lysim. Vieta ir planas bus nu
pieštas ant pernykščio ledo.

Tapyba. — Aliejaus neturė
jom, todėl nieko nepiešėm — 
netapinom.

Architektūra. — žadam sta
tyti nauju stilium. Nežinom ką 
ir kur.

Pletkotauškika. — Apie me
nų daugiau kalba, negu apie 
Meną.

Moksliška paskaita 
apie galvą

Gerbiamos ir gerbiamieji:
Jums tenka išgirsti rimtų 

paskaitą apie svarbią musų pa
čių kūno dalį — galvą, o man 
yra puiki proga pasirodyti savo 
mokslingumu. Reiškia, mes vi
si busime patenkinti repor
teris gali jau dabar pasižymė
ti: publika ir prelegentas šita 
paskaita tiko pilnai patenkinti. 
Gerai, einame kur reikia eiti 
pradėkime savo darbų.

Moksliškai imant, galva bus 
svarbiausia kūno dalis, bei 
praktika rodo visai ką kitą. Jei 
žmogui galvoje ne viskas ge
rui, tai jisai paprastai visai ne
paiso, bet jei kurioje nors ki
toje kimo dalyje atsiranda 
spuogelis arba šiaip skaudulėms 

jisai (žmogus) greitai prie 
daktaro bėga, ar ne? Jei galva 
skauda aiba svaigsta, t. y. su
kasi, tai tos galvos savininkas 
nusiperka bromoselcerio arba 
šiaip kokių miltelių ir atliktas 
kriukis, bet jei kokioj nors 
begėdiškoj vietoj skauda, niežti, 
sukasi, gelia arba juda, lai tas 
pats žmogus greitai bėga į 
daktaro ofisą ir susinervinęs 
prašo ir maldauja pagalbos... 
Ar ne teisybė, kų?

Moksliškai galima pasakyti, 
jogei didžiuma žmonių savo 
galvų nepaiso. Aš kaipo mo
kslininkas todėl ir sakau, kad 
ačiū šitokiom aplinkybėm šia
me sviete ir yra tiek daug vi
sokių nelaimių, vargų ir skur
do, ar ne?

Kitų vertus, ir mokslininkai 
dalinai užsikrėtę šita tradicija 
galvos nepaisyti. Mokslininkai 
padarė medinių kojų, rankų, 
stiklinių akių; chirurgai įdeda 
naujas liaukas, perdirba nosis, 
pataiso veidų, išima pilvus, 
bet apie galvos perdirbimą nie
kas nesvajoja. Aš dar nema
čiau, kad kokis chirurgas kam 
nors butu uždėjęs medinę gal
vą. O teisybę pasakius, ne 
vienam butų geras daiktas, jei 
mokslas šituo klausimu susirū
pintų. Ne vienam butų gerai 
apmainyti galvą. Tur būt seno
vėje apmainydavo galvas, nes 
musų kalboje yra šitokių išsi
reiškimų: avigalvis, pusgalvis, 
minkštagalvis, ir tt.. Gal būt 
kada nors mokėdavo avies gal 
vų žmogui uždėti...

Galvų, kaip žinote, yra viso
kių: prastų, gerų, kietų, minkš
tų, kvailų, mažų, didelių ir daug 
kitokių. Didžiumos žmonių 
galvos kietos, o viduje šiek 
tiek smagenų, bet dažnai vie
ton smagenų randame košės,

pelų ir kitokių niekam tikusiu 
medžiagų. Moksliškai imant, 
gerbiamieji, turime daugiau 
prastų galvų, negu gerų, dau
giau minkštų, negu kietų... 
Vieton smagenų musų broliai 
pripratę vartoti kumščius, lie
žuvius ir plunksnas...

Galva apkabinėta įvairiais 
daiktais: nosis, ausis ir 1.1. 
Nosis daugumui neblogai tar
nauja. Didžiuma visą savo am
želį seka paskui nosį. Ausys 
prilaiko kepurę, kad ant akių 
neužsmuktų. Paskui galvoje 
dar turime kitokių daiktų. 
Dantys, pavyzdžiui, duoda dar
bo denlistanis, tonsilai dak
tarams, akys akinių dirbėjams, 
geiklč suteikia garbės daini
ninkams, liežuvis duoda progos 
redaktoriams šmeižti nepatin
kamus asmenis.

Smagenys, kaip žinote, su
krauti viduje galvos. Smagenys 
duoda galimybės mislyti, svajo
ti, linksminti^, dejuoti, eiles ra
šyti, paskaitas laikyti ir t.t. 
Be smagenų musų gadynėje 
sunku verstis, bet, anot Vana
gaičio, galima vartoti tiktai 
ketvirtą dalį smagenų* reiškia 
galima protauti vartojant ket- 
tivrtadalį smagenyno. Didžiu
ma, mano nuomone, taip ir da
ro...

Dar liko lupos, veidas, ant
akiai, kakta, plaukai ir smak
ras. Lupos gana geras daik
tas. Be lupų nebūtų meilės. 
Jei nebūtų veido, tai užsidarytų 
veidrodžių ir pauderių dirbtu
vės. Kakta irgi atlieka savo 
darbą, bet jos darbas menkas, 
jei bent, sakytum, kakta gali
ma sienas daužyti. Plaukai, aha, 
plaukai: be plaukų nebūtų mei
lės, be meilės nebūtų plaukų, o 
be meilės ir be plaukų nebūtų 
nė galvų, ar ne? Smakras — 
tai taip sau daiktas, ant kurio 
vyrams barzda auga, o mote
rims pauderis laikosi.

Tur būt jau viskas. Be gal
vos, gerbiamieji, musų laikuo
se prastas gyvenimas. Taip, 
prastas: be galvos žmogus ne 
valgysi, ne gersi, nė bučiuosi... 
Aš manau, kad tai jums aišku 
kaip diena.

Kadangi jau aš daugiau ne
turiu ką pasakyti, tai esu pri
verstas baigti savo paskaitą.

—Antanas iš Br.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Kenčiantiems nuo Pilė
Labai žingeidi ir pamokinanti kny

gutė išleista Dr. R. A. Elliott, kuris 
turėjo virS 20 metų patyrimo Rectal 
ligose. Jis išgydo Pilės (išeinamąją 
žarną labai greitai be vartojimo pel- 

. lio, žirklių, deginimo. ’
| • Dr. Elliott’o knygutėj labai aiškiai 
I aprašoma ir naudinga sergantiems 
Rectal ligomis, kurie nenori sutruk
dyti laiko namie arba ligonbučiuose 
su operacijomis. Ta naudinga kny
gutė jūsų jei pareikalausit.

DR. R. A. ELLIOTT,
1600 Capitol Bldg., Chicago.

Vis-gi, brolyčiai, Kaunas ga- Siųskit Naujienas 
Ii pasididžiuoti gera klerikų ša-’ Lietuvon — tai bus 
pa. Aš manau, jei Dievas duos brangi dovana.

$107
Tiesiog j Klaipėdą 

8-čla k lesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

. 6 Balandžio, 18 Gegužio,
17 Liepos

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA Į KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisakykite vietas šių išplaukimų
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot
J LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio 
“Lituania" 27-tą dieną Balandžio 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: —
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn

ČIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $216, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLAND-(ex-Pittsburgh), ARA- 
BIC siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, 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.

Kreipk i U s. prie mua vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. T!l.

SAUGI VIETA
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO
ARBA MAINYMO

NAMŲ, LOTŲ) BIZNIŲ
PO VISAS DALIS MIESTO

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio

Severa’s Odos Muilas Yra Pagelba Pagražinimui 25c
Pw» Jusi) Vaistininką W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Ta.

—Tai Bukit Tikri ir Vartokit—

Ar Jūsų Oda Niežti 
Ar Jūsų Oda Užkrės

ta
Ar Jus Norit Turėt 
Gražią Odą •

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tek Kedzie 8902

SEVERA’S ESKO
Ji Užlaikys Jūsų Odą Nuo Suskirdimų 

ir Niežėjimų
Jei jų« kenčiate nuo odos niežėjimų, arba kitų nema
lonumų, tai yra tikras būdas pasigelbėjinro su Seve
rais Esko. Grynas ir veikiantis antiseptikas, kuris 
tuojau sulaikys bite kokį odos niežėjimą ir kitus 
•>dos užsikrėtimus. Pirmas uždėjimas suteiks greitą 
pagelbą. Tūkstančiai patvirtino ir vartoja jas. Kodėl 
ie jus......................................................................... 50c.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xeiowskio a p tiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo G iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos.
ROZENSKI LEMONT & ( O.

6312 So. Western Avė.
PROS. 2102

TAJERĮ! IR BATTERIJŲ 
BARGENAS

30x3'/z O.S. Cord 10.95
Ir augščiau

32x4 O. S. Cord 16.50
Ir augščiau

6—11 Battery 9.95
Ir augščiau

Nelaukit pakol jūsų Tajerai su
sproginės, bukit prisirengę.

Pirkdami pas mus sutaupysite 
daug pinigų.

Taisoin ir (’hardžijain Batteries, 
Vulkanizuojam Tajerus.

Prekes ir darbą garantuojain.

NEW CITY TIRE & 
AUTO SUPPLY

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas
1702 W. 47 St.
Tol. Boulcvard 2282 

l --------------------------*
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Chicagos Lietuvoj
Baso A. Vanagaitis 

__________ u.
(Tęsinys)

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuviu Raliuose.

Jozavitų Mikas 
Koncerte

Tai buvo netaip senai. Mikas 
nežinojo kur eiti, ką daryti, nes 
jam rūpėjo koncertas. Pirmą 
kartą groti kritikams nėra taip 
lengva, juoba amerikiečiams 
kritikams. Musų kritikai, tai 
savi žmonės — jie nemėgsta 
“plakti”. Paspaudi dešinę, pa
flirtavai, gražumu pa parašei 
ir... “karunavoja” taip, kad prie 
artisto su kopėčiomis neprilip
tum. Musų Mikas pateko šį kar
tą į pirmą ugnį. Man buvo gai
la jo nervavimosi pastarąsias 
dienas. Jaunam vaikinui pirmą 
kartą koncertuoti labai pavojin
ga. Ir šį kartą Jozavitas jau
tėsi labai blogai. Nors pirštai 
lakstė, širdis plakė, bet nepri
prastas dalykas. Kada jis išeis 
ant estrados šimtą pirmą kartą, 
tuomet jis jausis kurėju, o mes 
jau busim atsilikę nuo jo kūry
binės galios.

Mikas yra talentingas pianis
tas kokio antro — musų tarpe, 
sunku rasti. Visa bėda tame, 
kad jis neturi galimybės pasi
švęsti savo profesijai. Pamokta 
bei kiti užpelnai verčia aikvoti 
laiką uždarbiui dėl duonos 
kąsnio. Kad taip mes 
turėtume turtuolių kaip ki
tos tautos, tai beabe- 
jo iš Miko susilauktume maes
tro. šiandien jo talentas rūdi
ja, nes nėra kam deportuoti j 
meno kalėjimą. Reikėtų ji pa
sodinti bent porai metų ant die
tos, tai matytumėt kas butų iš 
musų Jozavito. Dabar mes, lie
tuviai, negalim rugoti, nes Jo
zavitas konkurento neturi, bet 
jam nėra galimybės išsimušti 
svetimtaučių tarpan. Reikia jį 
tankiau i estradą išvesti, tada 
išnyks baimė ir užviešpataus 
drąsa, karyba nešina. Visi ar
tistai pergyvena tą patį. Pir
mas viešas išstojimas, visuo
met neturi reikiamų pasekmių. 
Artistas debiutuodamas neži-

no, kur jis randasi, kaip groja 
ar vaidina. Jis mato ir jaučia
si apsuptas kokiais tai bude
liais, kurie paims papjaus, pa
kars, nugalabins. Tai faktas. 
Jam nėra laiko kurti, nes žino 
vien tik išmoktą dalyką. Taip 
buvo su musų Kipru, Babravi
čium ir kitais. Na, o šiandien 
ką galim sakyti. Anais laikais 
jie bijojo, drebėjo, scenos grin
dys, rodos, įhiž po jais, teatras 
sugrius, bet dabar, kada perėjo 
tą “čysčių”, jaučiasi didvyriais. 
Tas pats bus ir su musų Miku 
ateity. Tik pagelbėk i m jam la
vintis vien savo srity. Depor- 
tuokim kur nors į Leipcigą ar 
kitur, lai kalėja bent porą me
tų. Chicagoj jam negalima la
vintis, nes perdaug draugų, pa
žįstamų. Visokios pramogos, 
koncertai, pamokos, neleidžia 
pasišvęsti dailės darbui. Norint 
būti tobulu, reikia tobulybės 
įstatams pasivergti.

šiame koncerte Jozavitas pa
darė gero įspūdžio ne tik į pub
liką, bet ir į kritukus. Jozavi- 
tui pripažįstą talentą, nuo kurio 
iis neprivalo šalintis. Turėda- 

. is pianisto talentą, Mikas tur 
išsižadėti visokių lekcijų ir at
siduoti piano kūrybai. Mes Mi-

Chicago užpustyta 
sniego

Chicagos miestas yra sniego 
palaidotas.
dvi dienas ir i 
judėjime mieste, 
gatvekariai, nė 
negali tinkamai 
grąsina visiškas 
apsistojimas, jei 
tęsis.

Sniegas palietė 
cago, bet ir visas centralines 
valstijas, net ir Texas valstija 
pamatė sniego. Traukiniai vie
tomis sustojo vaigščioję, yra ir 
visai sunaikintų miestelių aud
rų ir viesulų. Chicago irgi dar 
nematė tokios sniego audros.

Blogiausia, kad Chicagai grę- 
sia pieno badas. Nė trokai, nė 
traukiniai negali pieno prista
tyti, nežiūrint dedamų pastan
gų. Keliai tiek užpustyti, kad 
farmcriai neįstengia pristatyti 
pieną j stotis. Be to nuo šian
die pradeda veikti patvarkymas, 
kad pienas Chicagon gali būti 
pristatytas tik iš sveikų karvių, 
kurias yra išegzaminavę svei
katos departamento atstovai. 
Manoma, kad gal pieną gaus 
tik kūdikiai, o suaugusieji bent 
laikinai turės apseiti visai

Sniegas snigo per 
sutrukdė visą 

, taip kad ne 
i automobiliai 

vaigščioti ir 
gatvekarių 

sniegas dar

ne vien Chi-

bę
ką turim būtinai deportuoti. Aš I pieno, kol atsidarys keliai.
tą kartojau ir kartosiu. Suda
rytam fondą ir sušelpkime tą 
jauną talentą, kuris dabar rūdi
ja. Turim artistų — dainininkų, 
turėsim ir pianistų, kurie musų 
vardą iškels kultūringų- tautų 
tarpe.

Mielas Mikai! 
žengti tobulybės 
vainikuoti savo 
garsais. Ateitis
sc! žengk žingsnį, o mes Tau 
padėsim! Tu jaunas, , pilnas 
energijos, turi gražią sielą, tai 
ko laukti?! Būk musų 
pažiba!

Truputį apie publiką, 
mažai.

Nušovė plėšiką

Aš linkiu Tau 
laiptais ir ap- 
talentų perlo 

— tavo ranko-

(Bus daugiau)

tautos

Labai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iŠ Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykii numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Užvakar vakare tūlas 
^chiola, 2002 W. Erie St 
ėjo Max Greenburg sankrovą, 
1113 S. Halsted St., neva norė
damas pirkti drabužių siutą. 
Klerkui nusigryžus, įėjo dar du 
ginkluoti žmonės ir atstatę re
volverius pareikalavo iškelti 
rankas. Tuo tarpu kitas kler
kas, Sycįney Silverinan, 32 m., 
buvo kitųj pusėj.Kiro ir jo plė
šikai neužmato. Jis gi pastvėrė 
revolverį ir pradėjo į plėšikus 
šaudyti. Vienas plėšikų, John 
Becker, 24 m., 1823 W. Ohio 
St., jau ne sykį sėdėjęs kalė
jime, tapo ant vietos nušautas, 
o “kostumieris Schiola pašau
tas į krutinę. Trečias plėšikas 
pabėgo. Silverman taipjau ta
po plėšikų pašautas į ranką. 
Išpradžių manyta, kad Scniola 
yra nekalta auka, bet paskui 
pas jį kišeniuje rasta nušauto
jo Becker vardas. Dabar jį 
tardoma ir norima sužinoti 
kas trečias plėšikas buvo.

Guy 
už-

“Kumučiy Rojus”
Naujienose kovo 30 d. tilpo 

p. Viešintiškio nevisai tiksli kri
tika “Kūmučių Rojaus” ir T. 
K. “iLietuva” vaidylų.

“Kūmučių Bojus” yra labai 
tvarkiai parašytas veikalas, pa
imtas ne iš istorijos, bet iš 
žmonių gyvenimo dabartiniu 
laiku, taip jį ir reikia suprasti.

Šis veikalas buvo vaidintas 
kovo 7 d., School Hali ir visais 
žvilgsniais buvo “grand succes”. 
Dabar jis turėjo būti dar ge
riau pastatytas, bet jeigu bu
vo trukumų, tai tam buvo la
bai didelės ir neišvengtinos 
priežastys. Svarbiausia, tai 
triukšmas iš apatinėj svetainėj 
rengto vakarėlio. Tarp apatines 
svetaines ir scenos nėra durų, 
o scenoj nėra lam tikros vietos 
sufleriui, tad skaitymą ir tvar
kymą buvo bandoma daryti iš 
už scenos, bet triukšmas iš 
apatinės svetainės buvo taip di
delis, kad vaidylos jokiu budū 
negalėjo girdėti skaitymo. Vi
sas veikalas tad tapo suvaidin
tas visai be suflerio, taip kad 
vaidyloms teko tenkintis tik 
tuo, ką jie pajėgė atsiminti. 
Kuomet reikia vaidinti ir mąs
tyti, kad nepadaryti klaudos, 
tai vienas iš dviejųi turi atsi
tikti: ar klaida bus padaryta, 
ar vaidyla negalės gerai vaidin
ti, nes turės mintyti kaip už
pildyti pasidariusią spragą.

Jeigu p. Viešintiškis butų 
užėjęs už scenos ir butų susi
pažinęs siūtomis aplinkybėmis, 
lai vieton peikimo butų, gerokai 
pagyręs dramą “KomuČių Ro
jus” ir T. K. L. vaidylas už 
gerą prisirengimą, kad be suf
lerio pajėgė suvaidinti 4 veiks
mų dramą. —TKL. Reporteris

Roseland .
• . - i . !'■.’! V i i , f I I H . I i

SLA. 139 kp. nariams.
♦ .nj—i /

Ketverge vakare, balandžio 1 
d., SLA. 139 kp. laikys savo su
sirinkimą Strumilos salėj. Da
lyvaukime visi nariai, nes tai 
bus labai svarbus' susirinkimas, 
nes be kitko bus tariama apie

siuntimą delegatų į SLA. seimą, 
kuris įvyks birželio 21 d., New 
Yorke. Musų bolševikai gal vėl 
panorės siųsti delegatais nuo

(Tąsa ant O-to pusi.)
■ ■-L. -!.---------. --------- .

Du Draugai
STASYS. — Jau visa savaitė 

prabėgo kaip tave mačiau. Jo
nai, kur tu buvai pražuvęs?

JONAS. — Matai tu manęs 
negali sugaudyti, Stasy, aš vi
sur hunu. O kas pas tave nau- 
jo?

STASYS. — Pas mane nieko 
tokio naujo. Tiktai norėjau, 
kad tu man išaiškintum vieną 
dalyką. Aną dieną mačiau dien
raščiuose Graboriaus Radžiaus 
apgarsinimą: “5 centai sutau
pius šimtus dolerių”. Ką tas 
reiškia? • * . I

JONAS. — Matai Stasy, ne
pyk jei pasakysiu tau tiesą. 
Mažai mąstai ir daugelis dar 
yra panašių į tave. Graborius 
Rudžius savo apgarsinime prie 
tų 5 centų dar prideda telefo-' 
ną. Vadinasi, už 5 centus gali 
greitai pasišaukti Graborių Ra
džiu per telefoną ir jis atvažia
vęs gali tau tuojaus sutaupyti 
šimtus dolerių.

STASYS. — Na, o kaip jis 
man gali sutaupyti tuos šimtus 
dolerių?

JONAS. — Dalykas labai pa
prastas. Graborius Radžius par-, 
duoda visokius grabus pigiau 
net už pusę kainos, negu kiti. 
Ot kur galima tuojau pas jį 
sutaupyti šimtus dolerių.

STASYS. — O kokiu budu' 
Graborius Radžius gali,tai pa
daryti ir pigiau parduoti gra
bus negu kiti?

JONAS. — Užtat, kad Gra
borius Radžius priklauso prie 
grabų išdirbystės. Ir be to dar 
Graborius Radžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

STASYS. — Labai ačiū už 
gerą išaiškinimą, o dabar sku
binu bėgti prie savo reikalų. 
Kaip tuvėsiu laiko, kitą sykį ir 
vėl pasikalbėsim. Iki pasima
tymo.

OFISAS
668 W. 18th St.

Telephone Canal 6174 
SKYRIUS

3238 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 4063 

Advertisement

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniikas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoju Alpine, Violet, X-Kay 
įr Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui beako

Valandos? nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 
iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 

Phune Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D

S AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
; Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augSčiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

12110 Mortai Martašienei
22683 Jonui Rupšiui
22688 Juozui Krasatickui

' 22690
22691
22693 Aleksui Prakuliauskui
22695 Jonui čekniui
12114
6049

21199
,22414

6042 Onai Morkevičiutei
12120 Apolonijai Valatkaitei
24707 Antanui Pikoraičiui

Stasiui Piktuižiui
Povilui Petkevičiui

Jievai Mačiulienei 
Marcijonai Dapkienei 
Jeronimui Streleckiui 
Magdelenai Pikoraitienei

Veronikai Lukoševičienei
Urtei Kelnierienei
Onai Vežienei

12118 Pteronelei Mačiulikei
6055 Juozapui Greitjurgiui

24336 Onai Dudaitei
12124 Juozui Milinauskui
6081
6077
6080
6089 Gasparui Zabielai

55456 Kazimierui K. Stra
vinskui

55480 Kiprui Bieliniu!
21103. Teklei Nakrošienei

5746 Juozui Šliukui
21258 Antoninai Kimkevičienei

<7 Gulbranaen Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Paamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

ADOMAS E. BAGDONAS

Mirė Kovo 30 dieną, 1:30 va
landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 18 metų ir 6 mėnesių am
žiaus; gimęs Chicago, II!., Lap
kričio mėti., 1907, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną, 
broli Franciškų, seserį Bronis- 
lavą ir brolienę Stanislavą. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 4514 So. 
Paulina St.

Laidotuvės jvyks Panedėly, 
Balandžio .5 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų | šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Adomo giminės, 
draugai ir pažjsthmi esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Brolienė

Laidotuvėse patarnauja gra- I 
korius I. J. Zolp, Tel. Boulevard I 
5203.

EMILIJA SABUTIENĖ

Mirė Kovo 31 dieną, 3:30 va
landą ryto, 1926 m., gimusi 
Kauno rėdybos, Biržų apskri
čio, Vabalninku miestelio. Pra
gyveno Amerikoj 14 metų, pa
likdama dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Feliksą Sabutį, sūnų Ed
vardą 11 metų, dukrelę 7 me
tų, dėdę Petrą Rasimavičių, 3 
pusbrolius ir 1 pusseserę Emi
liją Mikutaitienę Amerikoj. Lie
tuvoj motinėlę ir 3 brolius. Da
bar randasi prirengta j pasku
tinę kelionę, namuose 5715 So. 
May Street,

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 3 dieną, 10 valandą ry
to iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Emilijos giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Vyras, SUnus ir Dukrelė Sabutis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.
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KAZIMIERA PAVILIONIENE 
Po tėvais Batavičiutė

Mirė Kovo 31 dienų, 11:20 
valandą ryto, 1926 m., sulauku
si 32 metų amžiaus; gimusi 
Rietavo valsčiaus, Telšių ap
skričio, Užupių kaimo, palikda
ma dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vyrą 
Juozapą, sūnų Albertą 15 mė
nesių, 3 dėdes, Kazimierą, Jo
ną ir Leoną Norvainius. Lietu
voj tėvą, motinų, brolį Adomą 
ir seserį Jievą. Dabar randasi 
prirengta j paskutinę kelionę, 
namuose 76 E. lOlst Placę, 
Roseland.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 3 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimieros gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
iresnis Ir Pi- 

Eįfl ’esnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 

™ mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRAEŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 VVest 14lh S t., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

F111 .....................

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

.... ..............Mrirf.MIll

' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų. <

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

____________________________________________

HOU) Y GOT 
TV\\^ BLACK

•

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
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
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus? .
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETKISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0528

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:20 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytus Nedėliomis.

DR. B. M. ROSS
Virš tiisdešimtj metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose •
Sociales ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo, 
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M* j 
terų priėmimo kambarys 508. Pe^k I 
tas augštas, Grilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomu 
ir suimtomis nuo 10 ryto iki 8 va 
kare.

Tel. I.afayotte 4228

Plumbing, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chirugo, UI.

Garsinkitės Naujienose
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LlčlUrių ridieliUOSd.
(Tąsa nuc A pusi.)

139 kp. Martynų su Zone, tų 
“nesplitinamų balsų“, kuris bu
vo pasiųstas ir j pereitų seimų. 
Kadangi seimas bus New Yorke, 
tad delegatų siuntimas kuopai 
labai brangiai kainuos. Todėl 
visi turime būti susirinkime ir 
nesiduokime apkrauti extra mo
kestini dėl keno nors smagumų.

Be to šiame susirinkime bus 
balsuojama, centro valdyba. Tai
ti susirinkimas bus labai svar
bus ir visi jame bukime.

— 139 kp. Narys.

sitikęs ^ryžtančius iš vakaro nenešė “štofo’’, tam turėjo juo- 
žmones užgirdau įvairių nuo-1 dūkų.
monių. \ ieniems veikalas pa-j Tai da pirmą kartą pas mus 
tiko, kitiems nepatiko, bet vi- tokis didelis 
si skundėsi mažai girdėję, nes’vjetos 
susirinkęs f 
kėlė trlukšną, o ir pati svetai
nė yra kurčia — toliau nuo 
estrados nieko nesigirdi. Veika
las vaizdavęs baisias pasekmes 
munšaino dirbimo ir vartojimo. 
Labiausia visiems patiko J. J.
Zolp, Čerkauskaitė 
naitė. Kaip išrodo, 
žmonėms veikalas 
ko, negu labiau 
siems.

Norėjau sužinoti 
gėjų nuomonę ir todėl, sdsijieš-

šokiams jaunimas susirūpinę.
n it* ovniiu ' « • . >

ir Bajorių

labiau pati- 
prasilavinu-

pačių ren-

“shake-up”, tad 
biznieriai” tuo yra labai 

. O apie moterėles, 
kurios virdavo tą dovanėlę, tai 
jau nėra ko ir kalbėti. O jų čia 
yra daug. Vienos mažiau, ki
tos daugiau verda, bet visos da
ro gerą biznį: Jos yra labai 
duosnios bažnyčiai ir tankiai 

i klebonas paskelbia, kad ta ar 
. tas duoda dešimtimis ar šimtais, 
o “tu neduodi“.

Ta nelaboji naminė’č 
žalos visur pridarė, kai 
baugu ir kalbėti apie tai.

tiek 
net 
Bet

PRANEŠIMAI
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
AfRakytnag: $100.00 ant ayk ir 

$6.C-n į metus per viMą 
likus] gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ri! sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
vam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj'uhl ir išsiunčiame savo centus 
dirbti <lel kitų.

Atsiminkite tai, kada jus prulei- 
(ižlfte pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigui uždirbtų Jums jei padė- ‘ T ' ** ?

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų

ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME

kojęs Rajono organizatorių sta- nekurie jaučiasi labai laimingi.
V • • • lt • 1 • •čiai ir paklausiau kaip jam pa
liko veikalas. Jis betgi atsisa
kė pasakyti savo nuomonę, esą 
ti'gul pati publika sprendžia.

Jau pirmiau esu sakęs, — 
, j- • i „o(pareiškė jis, — kad šį veikalą Pereita sekmadieni, kovo 28 * , , ..• i j * •• • statome ne dėl gerumo ar silp-< iena. Lietuvių Auditorijoj,' w ®, * , . . • numo. Mes ir patys buvome joLuvo dvi šaunios pramogos: ji. i /uym nematę. Statome dėlto, kad tai 

I j |yra originalas, iš pačių Ameri-
kos lietuviu gyvenimo. MesRo-,i manome, sve- 1 verta į 

, kaipo savo
1 Todėl statant tų veikalą mums

Bndgsportas
‘‘Jaunosios Birutės“ vakarienė

Tečiaus gal ateis laikas, kada 
užtruks ta geroji karvutė, tada 
tiems visiems munšainieriams 
bus verksmo ir dantų griežimo.

— Teisingas.

tumžt juoK į banką ar spulką?
N«ujįenų. Spiilka.

$6.00 grvno pelno ant
KKIO.hO __ pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt įį 
čia pei 20 metų?

Ateik ir pasitark sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis Jūsų 
dnlcrif*.

NAUJIENŲ SPUI.KA. 
1739 Ko. Halsted St.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS ( <>M4»ANY 
Parduoda namus, lotus ir formas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva- 
koites. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

MOON SPORT
$295 CASH, 1924 

liavotas mėlynai, 6 
disc ratai, bumperiai,

SEDAN
metų, perma- 
Cord tajerai, 
baksas ir

Kitus pagal pirkėjo norą.
MANNING MOTOR SALĖS 

7616 So. Halsted St.

t.t.

WILLYS-KNIGHT Club Sedan, 
$300 cash, 1924 metų, gerame sto
vyje, $150 vertės ekstra dalykų. Ki
tus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNING MOTOR SALES 
Nash Dealers 

76«6 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
sų.

Ha jonas statė t veiksmų 
Zolpo dramų “Kūmučių 
jus“, o abejose apatinėse 
tainėse buvo Jaunosios Birutės 
vakarienė.

Jaunoji Birutė yra vaikų 
draugijėlė, gyvuojanti Bridge- 
porte jau 3 metus. Bet prie jos 
priklauso ne vieni bridgeportie- 
čiai vaikai. Lot kuone pusę su-J 
daro kitų pietinės miesto da
lies kolonijų vaikai.

Jie mokinasi lietuvių dainų 
žaismių ir lietuvių kalbos; du 
bar bandoma ir orkestrų suor
ganizuoti.
rengė vakarienę savo 
linksminti
ką jie yra 
darni Jaun.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.
BUNGALOW PIGIAI

Karštu vandeniu šildomas, 
visi įrengimai, savininkas turi 
parduoti už $4000, reikia cash 
$1,500.
HOWAR1) E. WALTER & 

3124 W. 63rd Street 
Prospcct 8820

NASH SEDA N 1921
$330 Cash

H.'s d'deliB sodan yra labai gera
me padėjimo. Turi labai daug ekstra 
prirongimų. Tai yra tikras barge- 
nas. Taip ir jus pasakysit. Kitus taip 
kaip jums patiks.

MANNING MOTOR SALES ' 
7616 So. Halsted St.

CO.

STOGllENGYSTfi
Jūsų stogų pnikiurinuis užtaisomas 
ir garunluojaimis už $1. Automobi
lių trekų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkCj. Įstaiga 34 melų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga (’.hicugoj. 'lik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1 
Dunne Hoofirir. Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Pitone Lii’.vndale (Iii,.

RAKANDAI SUTAUPYKI! *2,000Ar nori būti nariu 
Lietuvių Draugijom,

Chicagos Lietuvių Draugia m<ivL 
lurpinės PašeFpos yra vienu iš di
džiausių pašelp<)S draugijų Ghicu- 
goję. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
Imtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašeipos skyriai ligoje: $6, 
$H), $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pušelpa išmokama gyvenan
tiems bile dūlyje Suvienytų Valsti
jų Ame r i kos. Nariais gali palupti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos Ir čielos drau
gystės bei kliubui, kurie yra čar- 
Icriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yru progti. prie Cliicagos
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo inalončkitc kreiptis 
p; te Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniui r.arial —vyrai Ir mo
teris norinti įstoti į šilą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vielas Kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So.’ Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 
Street..

BARGENA1
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų ladio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drcxel Avenue 
Tel. Hydc Park 7186

Savininkas išvažiuoja Europon, ] 
duoda su nuostuoliais greitai 2 
tų mūrinį namą, 6-6 kambarių, 
ru šildomas, aržuolo trimingai 
grindys, labai moderniškas, labai di
deli 
niai 
visi 
mas 
nor, 
kaina tiktai $14,500, turi turėti $5,000 
įmokėti, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit patys tuojau.

pai- 
Ha
ga -

i ir
Vietos lietuvių “spulka“ — 

; skolinimo ir budavojimo yra di
džiausia finansinė įstaiga Grant 

. Work’e. šių metų bertainio (3 gyvenimo. Mes , . _
kad tokius veikalus1 ln6,,eslH1) <*avc /J18

pamatyti , kiekvienam?’76-000- 0 P^utmĮ ketvnm- 
dramaturgo kurinį. I dieni si" mS"esio tai net «ražu 
lt fn vpiknin mums buvo žiūrėti. Jau apie 7 vai. 

visai nerūpėjo žiūrėti kokis jislPra^jo žmonės eiti su mokes- 
yia, bet musų noru buvo supa-| knygelėmis. 8 vai. buvo jau 

pilnutėlis - I.eo Švėgždos ofisas. 
Ir taip tęsėsi iki vėlumos. Spul
kos gi direktoriai net sušilę pi
nigus sortuoja ir rašo į knygas, 
nori kad tik greičiaus kostume- 
rį atleisti. Daugumas kalba," 

vaidinti labai sunkiose aplinky-Jkad p. Švėgžda turės pagelbinin- 
bėse, salėj, kur balsas pasisklai-’ ką samdytis;

I do ir nėpasiekia klausytojų ir 
prie didelio triukšmo, kurį į 
pabaigą kėlė čiagimęs jauni
mas, kuriam lietuvių vaidini
mai yra visai svetimi. Prie to
kių aplinkybių vaidinti \Ta vi- 

negalima. Ir todėl ateity 
Liet. Auditorijoj daugiau ne
statysime didesnių veikalų, bet 
jeigu rengsime ten, tai vien 
koncertus ir gal, priedui, nedi
delius linksmius veikalėlius 
komedijas ir farsas.

Ar Rajonas dar rengs 
i‘f

Abejoju. Mes artistinių 
, ir tai gerų, turime 

ir galėtumėm

i žindinti su juo publikų, kad ji 
i pati nuspręstų kokis jis yra ir 
i kaip jis jai patiko. Mes ir da
bar savo sprendimo nedarome. 
Norėčiau duoti tik vieną patei- 

’isinimų artistams: jiems teko

I'a draugijėlė ir pa
tėvi! s pa-Į 

ir kariu pasirodyti 
išmokę, priklausy- 

Birutėj. t odėl prieš 
buvo ir programas.

Vaikai ,savo tėvams ir susi-, 
rinkusiems svečiams, kurių bu
vo gana daug, dainavo (choru 
ir solo), skambino pianu ir 
griežė kitais muzikos instru
mentais, šoko klasinius šokius 
ir dekiamavo. Taipgi palinks
mino savo dainomis ir buvęs 
draugijėlės vedėjas .L l'ktve- 
ris. Visas programas i., 

gerai, gal gerinus, 
tėvai tikėjosi, 
programo 
ir vaikams 
vakarienė,

nors jis su savo 
motere labai sparčiai dirba, bet 
darbo vis daugiau ir daugiau at
siranda. Betgi p. Švėgžda yra 
senas ir patyręs spulkos dar
buotojas ir tik juokiasi: “kuo 
daugiaus darbo, tuo smagiau 
dirbti” . Gal tai ir tiesa. Bet 

I kostumeriai, kurie stovi prie 
, langiuko, labai nekantrauja, 
i Mat daugumas cigarus ruko ir 

'| daug durnų pridaro ,o kiti to ne- 
' pakenčia ir rūstauja. • Direkto- 

. * riai turėtų į tai atkreipti savo 
\domę. Cigarų rūkymas nėra 

blogas dalykas, bet tik savo vie
toje; raštinėse gi ir viešose su-

S. Halsted

žvaigždės 
įvyks Pėt-

Po 
ciams 
gardi 
no c
Baranauskienė, 
nė, Baronienė

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

M»-s dm Kiuž iame visiems olselio 
kainomis

Levintl.sl PlumNnr Snpplv Co., 
16.87 West Di vieton SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS,
MOVING, EKPRES81NG & COAL

PIANO MOVING KXI»KRTS’ 
Lo n g distance lumdling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yris 3408—Blvd. 7607 office

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. 2 lovos, 3 stalai, gramofo
nas, 2 pečiai, 2 komodos, yeidrodis, 
paveikslai, fronto setas ir daug 
krėslų. Parduosiu visus sykiu, pi
giai, nes važiuoju i Lietuvą.

731 W. 18 St.
Po 6 vai. vakaro 
2 fl. iš užpakalio

kambariai, stikliniai užpakali- 
porčiai, lotas 30x125 pėdų, yra 
įtaisymai ir apmokėti, šis na- 
randasi gražiame Marųuette Ma- 
*2 bloko nuo gatvekarių linijos.

JORDON and COMPANY 
3203 W. 63rd St. 

Hemlock 1701

PARDAVIMUI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikatc- 

y ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

pečiai u mas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 S'o State St.

$120 už grojiklj pianą, benčių, 
kabinot ir gorus rolelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matyklt šiandien. 2332 Wes 
Madison St., 1 fi.

BARGENAS
Pardavimui 7 flatų mūrinis namas, 

elektra, vana visuose fintuose, auga
las skiepas, 2 kanj garažas, rendų 
į mėnesį $145, kaina $13,000.

2-6 kambarių flatai, elektra, va
nos, augštas cementuotas skiepas, 
viškai. kaina $6,000.

4 flatų po 4 kambarius, mūrinis 
namas, cementuotas skiepas, viškai, 
prie 21st PI., netoli Hoyne Avė., kai
naGROJIKUS pianas, Edison fo

nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y 12 
karpetai, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

$6,800.
Atsišaukite:
JULIUS J. KERSTNIK

1811 W. 22nd St.MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės. netoli South Haven, Micb.. 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas. $4500 barnf, kaina 
tik $4000, cash $1500. kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dįx St. Hayn)prke| 4665

PARDAVIMUI nauja muro. 6 kamb 
bungalow, garu Šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį- 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir štorų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

Roseland. — Auksinės 
P. P. Kliubo .susirinkimas , v 
nyčioj, Balandžio 2 d., 7:30 vai. va
kare. K. Strumilo svetainėje. Visi 
nariai atsilankykite ir katrie turite 
netikrus antrašus, malonėkite permai
nyti ant, sekančio susirinkimo. Tuo 
nepadaręs pagal ‘ turimą bausmė 
vienas doleris ($1.00).

—- J. tUrkus, Sekr.

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $801 
vertės grojiklj pianą už $110, yra 
75 
po

roleiiai ir benčius, $50 cash ir 
*10 j mėnesį.

MIKOLAITIS.
6512 So. Halsted St.

1-ino.s lubos

NAUJAI išrasta metaliniais pini
gais automatiškai operuojama, vald
žios daleista nidšina. Proga uždirbti 
didelius pinigus, mažas investmentas 
suteiks jums tikras savaitinės įplau
kas, tą mašiną galima operuoti liuo- 
su laiku. Reikalaukit smulkmenų. 
MAX LINICK, Room 1103 Mallers 
Bldg., 5 So. Wabash Avė., Chicago.

. . - ši pavasarį nusiM-ke 1 .
negu ._ ’ . 

i .iegų, n 
tektinai .. ......—. ------ -
dar keletą gerų vakarų ir tai '““‘yt*- kad nesmagu-
vis su naujomis t_________
pajėgomis, l>et vargiai bus pro
gos, nes į pabaigą sezono ir
šiaip bus keli dideli vakarai. O( ŠALJAPINAS KVIEČIA J. BAB- 
l>avasaris jau čia pat. Turbut

1 priseis laukti ateinančio ru
dens. Nors gal kartais ir su
rengsime dar vieną kitą vaka
rą mažesnėse kolonijose. 

Tiek tik sužinojau nuo 
ganizatoriaus.

visiems sve- 
buvo patieka 
kurią parūpi-' 
pirmininkė J.,j 
Valančiauskie- 

ir k. moterys.
Laike vakarienės buvo ir kal
bų. Kalbėjo daugelis musų žy
mesnių darbuotojų. Jie visi gi- 
rė Jaunąją Birulę, kad tėvai- 
rūpinasi, savo vaikučių gražiu 
auklėjimu (ar tėvams šie pa- 
girimai neteikė nesmagumo ?| 
Esu mat girdėjęs nusiskundi-j 
rnų, kad tėvai visai nesirūpina* 
la draugijėle, net ir į tėvų su
sirinkimus niekad nesilanko, 
ypač bridgeportiečiai, tad, jei 

tiesa, jau bent šiame daly-, 
tėvai girimų neužsit-irnau-'k e

lių. Bet apie kitą tylų tos drau
gijėlės darbuotojų mažai užsi
minta, tai organizatorių M. 
Vaidylų. lis dirba nemažiau už 
kitus, nes jam prisieina tvar
kyti visus draugijėlės reikalus, 
mokinti vaikus žaismių ir lie
tuvių kalbos, ant jo veik viską 
stengiamasi krauti. Ir visą tai 
jis atlieka be mažiausio atlygi
nimo. Sunku butų rasti kitą 
toki pasišventusį darbuotoją, 
kuris sutiktų tiek daug dirbti 
draugijėlei, nebūdamas niekuo 
už interesuotas. O samdyti mo
kytojus dr-jėlė negali, nes na
riai moka tik po 
sį ir vos įstengia 
ną mokytoją 
papildydami iždą 
rengimais.

Po vakarienės dar buvo 
kiai ir tada visi išsiskirstė 
nai patenkinti vakarėliu,
patys tėvai daugiau darbuotųs,1 
tai, tikiuos, draugijėlė ir dau-'lTti. 
giau tokių [ 
įstengtų parengti, iš to butų 
nauda ir tėvams, ir vaikams, 
nes vaikai nori pasirodyti ir 
tada noriau mokinasi.

15c. į mėne- 
užlaikyti 
dainų, ir

vie
tai 
pa

pa- 
už-

duoti eWose nuo rūkymo reikėtų susi
1 1 « * t 1 p • » 4-• D «> 4*1 VY/./Ih I ICi VTAL,m<lO'l1

artistinėmis’mo “brukantiems.
— Nerūkantis.

RAVICIŲ TUOJ ATVYKTI Į 
' NEW YORKĄ

S. L. A. 109 kp, susirinkimas įvyks 
Penkiadieny], Balandžio 2 d., Melda- 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd Place, 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes bus balsavimas Pildomo
sios Tarybos. Taipgi kviečiami no
rinčius prisirašyti prie S. L. A. 109 
kuopos.

— Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

or-

Artistas .1. Babravičius gavo 
dvi telegrami iš šaliapino ma- 
nadžei’iaus, S. Kournakoff’o. 
Pirmos telegramos , turinys 
toks: “Tuoj prisiųskite savo

Tele-Ištikrųjų, bridgeportiečiai tu- paveikslą ir biografiją, 
vėsime dar keletą gražių vaka- grafuokite, kada grjž 
rų. Gal ir musų geriausias dai-' New Yorką. 
nininkas J. Babravičius mus S. Kournakoff.
aplankys, taip kad ir mes visi 
galėsime pasigerėti jo žavėjan-' 
čiu balsu. Tokio dainininko 
Bridgeportas da nėra girdėjęs.

Bus da ir senai žadėtas Vii- žinokite j New Yorką pasira- 
niaus Vadavimo Komiteto didy-'syti kontraktą su šaliapinu. 
sis koncertas.

juk ir Birutė, vargiai mus 
aplenks nedavusi mums da vie-1 
no gero koncerto užbaigimui f^žia New York^i^todel 
sc zono. . . | ri su artistu Babravičium

Laimingi mes, bndgeportie- darvti ruMiška kontraktą. 
čiai, kad mes turime savo Au- ar| Babrnvičius buvo

žodžio priimtas Į šaliap 
organizuojamąją operą.

Lieka dainininkui J. Babravi
čiui palinkėti kuogeriausios klo
ties.

Beje, p. Babravičius šiandie 
jau išvažiuoja į New Yorką.

, 'IMoj po lo buvo gania ant- 
• ra telegrama, kur sakoma:

“Kaip galima greičiau atva-

S. KournakolT.
Dalykas, mat, tame, 

trumpoj ateityj Saliapinas

JIESKO DARBO

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

lenkia. Iš to mes galime tik pa- 
l sidžiaugti ir turime naudotis 
I proga užgirsti geriausius dai- 
I nininkus ir muzikus, pamatyti 
geriausius vaidinimus ir t.t.

Bridgeportietis.

kad 
ap- 
no- 
pa-
Iki 
tik 
i no

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Hnlstod St. (Tol 
Roulovanl 9663)

PAJIEŠKĄU darbo už knygvedj 
(Book-keeper) arba tam panašu. Esu 
užbaigęs dviejų metų biznio korsą 
knygvedystėje; moku prirengti visus 
“statementus” ir “General Ledger” 
typewriting ir pristatysiu geriausius 
paliudijimus. ZIGMONTAS L. GED
VILAS, 11748 So. Peorirt St., Pullman 
5805.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė arba mainysiu į lotą ar 
mažą namą.
• Matyti galima nuo 2 iki 5 vai. 

4041 Archer Avė.
Tel. Prospect 2559.

KAMPINIS lotas, augančioj kolo
nijoj, gera transportacija, gera vie
ta kainu kilimui. NAUJIENOS, 1789 
So. Halsted St. Bos 728.

APSIVEDIMAI
Aš Povilas Kubilius paieškai! ap- 

sipačiubti .merginos arba 
senumo 
esu 37 metų, sveriu 180 svarų,. švie- 

Mane moteris pametė; aš turiu dl- 
vorsą. Man reikia vaikų apžiurėlo- 
ios. Turiu du vaiku, vienas 10, o 
kitas 13 įlietų. Esu matnerys ir ne- 
tinginys. Prašau vyrų nerašinčti.

Povilas Kubilius, 
llensley, \V. Va. Box 31.

,........ i našlės,
nuo 30 ligi 35 metų; aš

saus veido, tamsių gelsvų plaukų.

JIESKO PARTNERIU
J1EŠKAU partnerio grosernės h 

bučernės biznyje. Priimsiu ir nemo
kant} šio biznio. 071 W. 14th Place.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

■■ L...... _________ LJ1_______ ... !. —L-------- "

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI naujos visokios len
tos; parduosiu pigiai; kam reikalin
gos lentos atsišaukit.

Boulevard 4435

PARDAVIMUI lotas geroje lietu
vių apielinkėje, netoli nuo transpor- 
tacijos, $260 įmokėti, kitus išmokė
jimais, NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 727.

VYRŲ
MAINAU grosernę ant loto, auto- 

mobiliaus. Kreipkitės 
2751 W. 38th St.

Aš turiu labai gražų lotą netoli 
nuo transportacijos, kurį turiu par
duoti labai greitai. Keletą dolerių 
įmokėti, kitus išmokėjimais. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St. Box 726

Pastaromis dienomis padary
ta čia didelj “clean up“ n«rnine- 
lės. Užplūdo prohibicijos agen- i 
tai ir pradėjo visur kratas da-1 

Pradėjo nuo 52 Avė. ir, 
gražių vakarėlių’ eina tolyn. Ir daug, daug viso- | 

kio “štofo” jie rado, bet, nevido
nai, nieko nepalieka — susikrau
na j trokus ir išsiveža. Pereitą 
ketvirtadienį jie triusėsi ant 
49 th Court. Buvo atvykęs

Pranešimai
so
pi!- Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. v

L. S. S. VIII Rajono valdybos su
sirinkimo šiandie nebus.

— Organizatorius

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinani visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tume darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatdme malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir . nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Birutės Choro dainų praktika pir
mo akto “Surprise Party” įvyks šį 
vakarą, Mark White Sųuare Park ' 

ia.e. svetainėj. Visi dainininkai ir daini- .pas Jaunąją pats prokuioras Ctovve n kiti bukit pamokose, “Surprise
Birutę, neturėjau progos pama- augšti valdininkai, žinoma, jie Party” bus statoma Balandžio 25 d., 
tyti “Kūmučių Kojų“. Bet su-Į patys nieko nedarė, neardė ir Lietuv1^ Auditorium. _ ye(^jaR

Beviešėdamas Jaunąją pats prokuroras Crowe ir kiti SrUt S“

Tėl. Yards 7282
BRDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popleruojam. Už- 

laikom malovą, popierą, 
.stiklus ir t. t.

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

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau j real estate ofisų.

JACOB J.
LEWANDOWSKĮ

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj. Biznis geras ir seniai gyvuo- 
. a. Pigi renda. Ilgas į^sas. Parduo
siu, nes pirkau didelį biznį.

A k ifp •
BRIGHTON PARK RESTAURANT 

3955 Archer Avenue 
Phone Lafayette 4741

4 FLATŲ, 4 kambarių, 2 kam. 
mūrinis namas, štimu šildomas. 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayette 6584, arba 2853

REIKIA nevedusio vyro dirbti por
terio darbą pirtyje. Nuolat darbas. 

2039 W. North Avė.

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studcbakers 
tvirtus ka- 
Studebakcr 
P., ir pil- 
sedan kai-

tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos H. 
nai aprengtas 4 durių 
nuoja $1471. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

JEWET sedan, 5 pasažierių 
naujai malevotas, 5 
bakselis ir t.t. $750, 
išmokėjimais.

428 S. Sacramento

ta j erai, 
lengvais

Blvd.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
staiga. Biznis sena išdirbtas. 201 

Chicago Road, Vienas blokas nuo 
lidge Road, Thornton, III.

TURIU už garbę pranešti savo tau
tiečiams, kad aš pragyvenau 20 me
tų Wisconsino valstijoj ir randasi 3 
ar 4 geros ūkės kątro.s gali būt nu
pirktos už pigių kainą, be agentų ir 
komišinų. Del platesnių žinių kreip
kitės adresu FRANK BAGDANSKY, 
P. O. Box 23, Necedah, Wis.

PARDAVIMUI grosemS, mokyklos 
daiktų ir visokių mažmožių. Parduo
siu pigiai tik šią nedėlią. Svarbi 
priežastis. 3518 So. Wallace Street. 
Chicago, III.

Už pusę kainos parduosiu ar
ba mainysiu grosemę 
arba automobilio. Su 
kreipkitės pas

A. (iftIGAS 
3114 So. Halsted

. Tel. Boulevard 4899

ant loto 
reikalu

st.

NAMAI-ZEMF
PARDAVIMUI puikus 

kampinis fotas prieš parkų, 
48x125, parinkta vieta • de) 
rezidencijos. Kaina tik $3,* 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
sų.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI

11750

PARDA 
cottage ant 
nos. 131 W. 
Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3884 South Kedzie Ava^ 

Lafayette 6788
................................  — ■ į . į y

MOKYKLOS

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiuiymą. Veik tuojaus 
pakol sis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

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

. M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Mušti išmokinimak prirengė 

medinis manas ir jums darbą ąrba patys galėsite eiti 
loto už pusę kai- j į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 

, netoli Went\vorth , International Barber College, 672 and 
' 651 W. Madison St., Chicago, III.

Michigan Avė

vieno
46 PI.

■MiteM
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Lieiuvių HaiBliuosa.
(Tąsa »uc 5 pusi.)

139 kp. Martyną su Zone, tą 
“nesplitinamą balsą”, kuris bu
vo pasiųstas ir į pereitą seimą. 
Kadangi seimas bus New Yorke, 
tad delegatų siuntimas kuopai 
labai brangiai kainuos. Todėl 
visi turime būti susirinkime ir 
uesiduokime apkrauti extra mo
kestini dėl keno nors smagumų.

Be to šiame susirinkime bus 
balsuojama, centro valdyba. Tai
ti susirinkimas bus labai svar
bus ir visi jame bukime.

— 139 kp. Narys.

Bndgeportas
“Jaunosios Birutės” vakarienė

, kovo 28
Lietuvių Auditorijoj,

šaunios pramogos:

Pereitą sekmadienį 
diena, 
Luvo dvi 
didžiojoj 
Ba jonas statė I veiksmų J. .iJ 

dramą “Kūmučių 
jus”, o abejose apatių 
tainėse buvo Jaunosios 
vakarienė.

Jaunoji 
draugijėlė, 
norte jau 3 
priklauso ne vieni bridgeportie-! 
čiai vaikai, Lot kpone pusę su-' 

da

sitikęs gryžtnnčius iš vakaro nenešė “štofo”, tam turėjo juo- 
žmones užgirdau įvairių nuo-'dūkų.
monių. \ ieniems veikalas pa-j 'raį da pirmą kartą pas mus 
tiko, kitiems nepatiko, bet vi-( tokis didelis “shake-up”, tad 
si skundėsi mažai girdėję, nes vietos “biznieriai” tuo yra labai

• * y šokiams jaunimas susirūpinę.
4*1 a«rzi4*<%i_ • • ■ . .

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME
shake-up”, tad

susirinkęs šokiams 
kėlė Iriukšną, o ir pati svetai
ne yra kurčiu — toliau nuo 
estradas nieko nesigirdi. Veika
las vaizdavęs baisias pasekmes 
munšaine dirbimo ir vartojimo. 
Labiausia visiems patiko J. J. 
Zolp, č.erkauskaitė 
naitė. Kaip išrodo, 
žmonėms veikalus 
ko. negu labiau 
s'.cms.

Norėjau sužinoti 
gėjų nuomonę ir todėl, su'sijic.š- 
kejęs Rajono organizatorių sta
čiai ir paklausiau kaip jam pa
tiko veikalas. Jis betgi atsisa
kė pasakyti savo nuomonę, esą

ir Bajopu- 
paprastiems 
labiau pati- 
prasilavinu-

pačių ren-

, O apie moterėles, 
kurios virdavo tą dovanėlę, tai 
jau nėra ko ir kalbėti. O jų čia 
yra daug. Vienos mažiau, ki
tos daugiau verda, bet visos da
ro gerą biznį: Jos yra labai 
duosnios bažnyčiai ir tankiai 

l klebonas paskelbia, kad ta ar 
. tas duodu dešimtimis ar šimtais, 
o “tu neduodi”.

tiek 
net 
Bet

Ta nelaboji naminėlč 
žalos visur pridarė, kai 
baugu ir kalbėti apie tai. 
nekurie jaučiasi labai laimingi.
Tečiaus gal ateis laikas, kada 
užtruks ta geroji karvutė, tada 
tiems visiems munšainieriams 
bus verksmo ir dantų griežimo.

— Teisingas.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI l’RA 
LEISIT $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant ayk įr 
$6.G« į metus per ribą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj^itą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
(ižirte pinigus. Alsiminklte, kiek 
tie pinigui uždirbtų jums jei padė
tumei juos j hanką ar spulką?

Naujienų, Spulka. 
4(1.00 grvno pelno 
MOO.bO — paiuislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia pei 20 metų?

Ateik ir pu.sita.~k su sekretorių 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis ' ;

uždirba po 
ant kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

NAUJIENŲ SPULKA,
17.39 So. Halsted St.

<
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS (’ONM’ANY 
Parduoda namus, lotu? ir formai. 
Siunčiu pinigus ir parduoda laiva- 
koites. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

331 I So. Ilalsteil Street, 
Notar.v Public Phone Yards 6OG2

,’lisy

SEDAN
metų, perma- 
Cord tajerai, 
liuksas ir

MOON SPORT
$295 CASH, 1924 

Havotas mėlynai, 6 
disc ratai, bumperiai, 
Kitus pagal pirkėjo norą.

MANNING MOTOR SALES 
7616 So. Halsted St.

t.t.

WILLYS-KNIGHT Club Sedan, 
$300 cash, 1924 metų, gerame sto
vyje, $150 vertės ekstra dalykų. Ki
tus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNING MOTOR SALES 
Nash Dealers 

7C»6 So. Hulsted St.

1921NASH SEDAN
$330 Cash 

'(lėliu sodan yra 
Turi labai 
Tai yra tikras barge-

labai gera- 
<laug ekstra

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.
BUNGA'i OW PIGIAI

Karštu vandeniu filldomaN, 
visi įrengimai, savininkas turi 
parduoti už $4000, reikia cash 
$1,500.
HOWAR1) E. VVAETER & CO.

3124 W. 63rd Street
Prospect 8820

me padėjime
pri renginių.
nas. Taip ir jus pasakysit. Kilus taip
kaip jums patiks.

MANNING MOTOR SALES ’
7616 So. Hulsted St.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garaniuojainas už $•!. Automobi
lių trokų patarnavimas (Jiicagoj ir 
upielinkėj. Įstaiga 31 melų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga (’hieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. .1 
Dunne Roofir;*.. ''o., 3411-13 Ogdon 
Avė. Pilone l.a’A'ndalp 1)11,.

RAKANDAI ŠUTAU PYKIT *2,000Ar nori būti nariu .Cbf,,igce 
Lietuvių Draugi jo.t.

Chicagos Lietuvių Draug.ja Savi
tarpinės Pašefpos yra viena iš di
džiausių pašalpos draugijų Chica- 
goję. į šitą Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$HJ, $16 savuilčje. Sergantiems na
riams pušelpa išmokama gyvenan
tiems bile liūlyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki (iruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmainos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpinial. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris nprinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
Vieno Draugijos nario arba dėl na- 
ranku.no galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vielas Kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums .sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So; Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 
Street..

Jau pirmiau esu sakęs, -- 
pareiškė jis, — kad šį veikalą 

, Islatcme ne dėl gerumo ar silp
numo. Mes ir patys buvome jo 
nematę. Statėme dėlto, kad tai 
yra originalas, iš pačių Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Mes 
manome, kad tokius veikalus 
verta pamatyti ^kiekvienam, 
kaipo savo dramaturgo kurinį. I dieni šj° 'nS"'-‘sio tai gražu 
Todėl statant tų veikalų mums buvo žiūrėti. Jau apie 7 vai. 
visai nerūpėjo žiūrėti kokis jis 
yia, l.et musų noru buvo su pa-J knygelėmis, 
žindinti su juo publiką, kad ji 
pati nuspręstų kokis jis yra ir 
kaip jis jai patiko. Mes ir da
bar savo sprendimo nedarome.
Norėčiau duoti tik vieną patei- 

’isinimą artistams: jiems teko
vaidinti labai sunkiose aplinky- kad p. Švėgžda turės pagelbinin- 
bėse, salėj, kur balsas pasisklai- ką samdytis;

i do ir nepasiekia klausytojų ir motere labai sparčiai dirba, bet 
' prie didelio triukšmo, kurį j 
> pabaigą kėlė čiagimęs jauni- 
■ mas, kuriam lietuvių vaidini- 
. mai yra visai svetimi. Prie to- 

? kių aplinkybių vaidinti yra vi-
I sai negalima. Ir lodei ateity 
i Liet. Auditorijoj daugiau ne
statysime didesnių veikalų, bet 
jeigu rengsime 
koncertus ir gal, priedui, nedi
delius linksmius veikalėlius 
komedijas ir farsas.

Ar Rajonas dar rengs 
šį pavasarį?

Abejoju. Mes artistinių 
jėgų, ir 1 
tektinai .. ...... —. ____ , , , .
dar keletu gerų vakarų ir tai'laikyti, kad nedanus nesmagu- 
vis su naujomis artistinėmis mo nerūkantiems, 
pajėgomis, liet vargiai bus pro
gos, nes į pabaigą sezono ir 
šiaip bus keli dideli vakarai. O 
|Hivasaris jau čia pat. 'INirbut

I priseis laukti ateinančio ru
dens. Nors gal kartais ir su
rengsime dar vienų kitą vaka
rą mažesnėse kolonijose.

Tiek tik sužinojau nuo 
ganizatoriaus.

Bo-'

Birutes'

vaiky
Bridge-

Birutė yra 
gyvuojanti 
metus. Bet prie jos

daro kitų pietiifes miesto 
lies kolonijų vaikai.

Jie mokinasi lietuvių dainų, 
žaismių ir lietuvių kalbos; da-1 
bar bandoma ir orkestrą suor
ganizuoti. Ta draugijėlė ir pa
rengė vakarienę savo tėvus pa-Į 
linksminti ir kariu pasirodyti 
ką jie yra išmokę, priklausy
dami Jaim. Birutėj, lodei prieš 
vakarienę buvo ir programas.

Vaikai <savo tėvams ir susi
rinkusiems svečiams, kurių bu
vo gana daug, dainavo (choru 
ir solo), skambino pianu ir 
griežė kitais muzikos instru
mentais, šoko klasinius šokius 
ir dekiamavo. Taipgi palinks
mino savo dainomis ir buvęs 
draugijėlės vedėjas J. Uktve-' 
ris. Visas programas nusisekė 

gerai, gul gerinus, negu 
tėvai tikėjosi, 
programų 
ir vaikams 
vakarienė,

patys

ėiams
gardi
no draugijėlės 
Baranauskienė, 
nė, Baronienė

visiems sve- 
buvo patieka 
kurią parūpi-1 
pirmininkė J. 
\'ulančiauskie- 

ir k. moterys,
lėlike vakarienės buvo ir kal
bų. Kalbėjo daugelis musų žy
mesnių darbuotojų. Jie visi gi
lė Jaunąją Birulę, kad tėvai 
rūpinasi, savo vaikučių gražiu 
auklėjimu (ar tėvams šie pa- 
girimai neteikė nesmaguirui?| 
Esu mat girdėjęs nusiskundi-'; 
niu, kad tėvai visai nesirūpina 
ta draugijėle, net ir į tėvų su
sirinkimus niekad nesilanko, 
ypač bridgeportiečiai, tad, jei 
tas tiesa, jau bent šiame daly
ke tėvai giriinų neužsiturnau-

Vietos lietuvių “spulka” — 
i skolinimo ir budavojimo yra di
džiausia finansinė įstaiga Grant 
Work’e. Šių metų bertainio (3 

I mėnesiai) davė apyvartos virš 
| $75,000. O paskutinį ketvirta-

Į pradėjo žmonės eiti su mokes- 
8 vai. buvo jau 

pilnutėlis* Leo Švėgždos ofisas. 
Ir taip tęsėsi iki vėlumos. Spul- 
kos gi direktoriai net sušilę pi
nigus sortuoja ir rašo į knygas, 
nori kad tik greičiaus kostums- 
rį atleisti. Daugumas kalba/

nors jis su savo

darbo vis daugiau ir daugiau at
siranda. Betgi p. Švėgžda yra 
senas ir patyręs spulkos dar
buotojas ir tik juokiasi: “kuo 
dauginus darbo, tuo smagiau 
dirbti” . Gal tai ir tiesa. Bet 

I kostumeriai, kurie stovi prie 
t langiuko, labai nekantrauja, 

ten, tai vlen(j^aį; daugumas cigarus ruko ir 
(daug durnų pridaro ,o kiti to ne- 
pakenčia ir rūstauja. ^Direkto- 

I riai turėtų j tai atkreipti savo 
domę. Cigarų rūkymas nėra 

I blogas dalykas, bet tik savo vie-
/ Į • 4 va ve* C.< < VaKJlIAA&M 1 J • v a • * •* v

tai gerų, turime už.| toje; rastmese gl !r viešose su- 
ir galėtumėm duoti “Koše nuo rūkymo reikėtų susi-

— Nerūkantis.

š AHA PINAS KVIEČIA J. BAB
RAVIČIŲ TUOJ ATVYKTI Į

' NEW YORKĄ

S. Halsted

žvaigždės 
jvyks PSt-

or-

tu-'

Artistas J. •Babravičius gavo 
dvi telegrami iš Šaliapino ma- 
nadžeriaus, 
Pirmos 
toks:
paveikslą ir biografiją.

kada grįžtate į

Kournakoff’o. 
telegramos turinys 

Tuoj prisiųskite savo 
Tele-Ištikrųjų, bridgeportiečiai 

vėsime dar keletą gražių vaka-’ gratuokite, 
rų. Gal ir musų geriausias dai-' New Yorką. 
nininkas J. Babravičius mus . S. Kournakotl.”
aplankys, taip kad ir mes visi . |o buvo gau|a ant. 

įgalėsime pasigerėti jo žavėjau p(( telegramu> kur sakoma: 
ciu balsu. lokio dainininko
Bridgeportas da nėra girdėjęs. I “Kaip galima greičiau atva- 

Bus da ir senai žadėtas Vii- žiuokite į Ne\v Yorką pasira- 
niaus Vadavimo Komiteto didy-'syti kontraktą su šaliapinu.

S. Kournakoff.”

čiu balsu. lokio dainininko
lių. Bet apie kitą tylų tos drau
gijėlės darbuoto ią mažai užsi
minta, tai organizatorių M. 
Vaidylą. Jis dirba nemažiau už 
kitus, nes jam prisieina tvar
kyti visus draugijėlės reikalus, 
mokinti vaikus žaismių ir lie
tuvių kalbos, ant jo veik viską 
stengiamasi krauti. Ir visą tai 
jis atlieka be mažiausio atlygi
nimo. Sunku butų rasti kitą 
tokį pasišventusį darbuotoją, 
kuris sutiktų tiek daug dirbti 
draugijėlei, nebūdamas niekuo 
už interesuotas. O samdyti mo
kytojus dr-jėlė negali, 
riai moka tik po 
sį ir vos įstengia 
ną mokytoją — 
papildydami iždą 
rengimais.

Po vakarienės dar buvo 
kiai ir tada visi išsiskirstė 
nai patenkinti vakarėliu. , .
patys tėvai daugiau darbuotųs,1 Praf^į° visut kiatas da-1 
tai, tikiuos, draugijėlė ir dau-'r-Vti. Pradėjo nuo 52 Avė. ir, 
giliu tokiu Kražių vakarčių'eina tolyrn Ir daug, daug vi«o- | 
įstengtu parengti. Iš to butų 
nauda ir tėvams, ir vaikams, 
nes vaikai nori pasirodyti ir 
tada noriau mokinasi.

niaus Vadavimo Komiteto didy
sis koncertas.

•>() juk ir Birutė, vargiai mus 
aplenks nedavusi mums da vie
no gero koncerto užbaigimui 
sezono.

.L“i.mi,?gi. nl?S’.J_1,ridgepOrJie‘' daryti "raštišką kontraklą.
' šiol art. Babravičius buvo

Dalykas, mat, tame, 
trumpoj ateityj Šaliapinas 
leidžia New Yorką ir todėl 
ri su artistu Babravičium

nes na- 
15c. į mėne- 
užlaikyti 
dainų, ir

vie
tai 
pa-

so
pi I- 
Jei

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Meti oai duodame visiems olselio 
kainomis

Leviutl.al Plumhlnr ‘šnpnlv Co., 
1637 West Divfeion SU 

netoli Marahfield

BAKGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų iadio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drcxel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

par- 
fla-
ga-

BAGDONAS BROS,
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING ENPERTS’ 
Lo n g distance hnndllng .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yris 3408—Blvd. 7667 office

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. 2 lovos, 3 stalai, gramofo
nas, 2 pečiai, 2 komodės, yeidrodis. 
paveikslai, fronto setas ir daug 
krėslų. Parduosiu visus sykiu, pi
giai, nes važiuoju i Lietuvą.

731 W. 18 St.
Po 6 vai. vakare
2 fl. iš užpakalio

Savininkas išvažiuoja Europon, 
duoda su nuostuoliais greitai 2 
tų mūrinį namą, 6-6 kambarių, 
ru šildomas, aržuolo trimingai ir 
grindys, labai moderniškas, labai di
deli 
niai 
visi 
mas 
nor, 
kaina tiktai $14,500, turi turėti $5,000 
įmokėti, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit patys tuojau.

kambariai, stikliniai užpakali- 
porčiai, lotas 30x125 pėdų, yra 
įtaisymai ir apmokėti. Šis na- 
randasi gražiame Marųuette Ma- 
'■i bloko nuo gatvekarių linijos,

JORDON and COMPANY
3203 W. 63rd St.

Hemlock 1701

PARDAVIMUI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bu- 
černių, Delikatc- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

pecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

$120 už grojiklį pianą, benčių, 
kabinot ir gerus mielins, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matyki! šiandien. 2332 West 
Madison St., 1 fl.

Roseland. — Auksinės 
P. P. Kliubo .susirinkimas 
nyčioj, Balandžio 2 d., 7:80 vai. va
kare. K. Strumilo svetainėje. Visi 
nariai atsilankykite ir katrie turite 
netikrus antrašus, malonėkite permai
nyti ant. sekančio .susirinkimo. Tuo 
nepadaręs pagal ' tarimą bausmė 
vienas doleris ($1.00).

—i” J. Kirkiu*, Sekr.
;<i.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas jvyks 
Penktadienyj, Balandžio 2 d., Melda- 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd Place, 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai.' kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes bus balsavimas Pildomo
sios Tarybos. Tąipgi kviečiami no
rinčius prisirašyti prie S. L. A. 109 
kuopos.

— Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba svkį į mėnesį. Gyve- 
canti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Hnlfded St. (Tel. 
Rnulcvnrd 98031

APSIVEDIMAI

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y 12 
karpetai, $22 Rampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

BARGENAS
Pardavimui 7 flatų mūrinis namas, 

elektra, vana visuose fintuose, auga
las skiepas, 2 karų garažas, remtų 
į mėnesį $145, kaina $13,000.

2-6 kambarių flatai, elektra, va
nos, augštas cementuotas skiepas, 
viškai. kaina $6,000.

4 flatų po 4 kambarius, mūrinis 
namas, cementuotas skiepas, viškai, 
prie 21st PI., netoli Hoyne Avė., kai
na $6,800.

Atsišaukite:
JULIUS J. KERSTNIK

1811 W. 22nd St.

NAUJAI išrasta metaliniais pini
gais automatiškai operuojama, vald
žios daleista niiišina. Proga uždirbti 
didelius pinigus, mažas investmentas 
suteiks jums tikras savaitinės įplau
kas, tą mašiną galima operuoti liue
su laiku. Reikalaukit smulkmenų. 
MAX LINICK, Room 1103 Mallers 
Bldg., 5 So. Wahash Avė., Chicago.

TURIU parduoti tuojau,s iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 

voleliai ir benČius, $50 cash ir 
$10 j mėnesį.

MIKOLAITIS.
6512 So. Halsted St. 

Linos lubos

75 
po

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės. netoli South Haven, Mich.. 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand tarnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dįx St. Itaymųrkc^ 4665

JIESKO DARBO
PAJIEŠKĄU darbo už knygvedj 

(Book-keeper) arba tam panašu. Esu 
užbaigęs dviejų metų biznio korsą 
knygvedystėje; moku prirengti visus 
“statementus” ir “General Ledger” 
typewriting ir pristatysiu geriausius 
paliudijimus. ZIGMONTAS L. GED
VILAS, 11748 So. Peoria St., Puti man 
5805.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

PĄPpAVlMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalow, garu Šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė arba mainysiu į lotą ar 
mažą namą.
• Matyti galima nuo 2 iki 

4041 Archer Avė.
Tel. Prospect 2559.

5 vai.

PARDAVIMUI naujos visokios len
tos; parduosiu pigiai; kam reikalin
gos lentos atsišaukit.

Boulevard 4435

MAINAU grosernę ant loto, auto- 
mobiliaus. Kreipkitės

2751 W. 38th St.

KAMPINIS lotas, augančioj kolo
nijoj, gera transportacija, gera vie
ta kainu kilimui. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St. Box 728.

PARDAVIMUI lotas geroje lietu
vių apielinkėje, netoli nuo transpor- 
taciįos, $260 įmokėti, kitus išmokė
jimais, NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 727.

Aš turiu labai gražų lotą netoli 
nuo transportacijos, kurį turiu par
duoti labai greitai. Keletą dolerių 
įmokėti, kitus išmokėjimais. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St. Box 726

kad 
ap- 
no- 
pa- 
Iki 

__  __  ________________ tik 
ditoi iją. lad niekas mus nea|>- an| įo(jžjo priimtas į šaliapino 

organizuojamąją operą.
Lieka dainininkui J. Babravi

čiui palinkėti kuogeriausios klo
ties.

Beje, p. Babravičius šiandie 
jau išvažiuoja į New Yorką.

Aš Povilas Kubilius paieškai! ap- 
sipačiubti merginos arba našlės, 
senumo nuo 30 ligi 35 metų; aš 
esu 37 metų, sveriu 180 svarų, švie
saus veido, tamsių gelsvų plaukų. 
Mane moteris pametė; aš turiu dl- 
vorsą. Man reikia vaikų apžiurėto- 
jos. Turiu du vaiku, vienas 10, o 
kitas 13 metų. Esu niainerys ir ne- 
tinginys. Prašau vyrų nera.Šinėti.

Povilas Kubilius, 
Hensley,’W. Va. Box 31.

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau į real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj. Biznis geras ir seniai gyvuo
ja. Pigi renda. Ilgas į^sas. Parduo
siu, nes pirkau didelį biznį.

A V ifp •

BRIGHTON PARK RĘST AU R ANT 
3955 Archer Avenue 
Phone Lafayette 4741

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
įstaiga. Biznis sena išdirbtas. 201 
Chicago Road, Vienas blokas nuo 
Ridge Road, Thornton, III.

čiai, kad mes turime savo Au-

lenkia. Iš to mes galime tik pa
sidžiaugti ir turime naudotis 
proga užgirsti geriausiu^ dai
nininkus ir muzikus, pamatyti 
geriausius vaidinimus ir t.t.

Bridgeportietis.

Cicero
Pastaromis dienomis padary

ta čia didelį “clean up” namine- 
les. Užplūdo prohibicijos agen-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

JIESKO PARTNERiy
J1EŠKAU partnėrio grosernės fr 

bučernės biznyje. Priimsiu ir nemo
kantį šio biznio. 671 W. 14th Place.

įvairusskelbimai

4 FLATŲ, 4 kambarių, 2 kam. 
mūrinis namas, štimu šildomas. 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayette 6584, arba 2853

TUR1U už garbę pranešti savo tau
tiečiams, kad aš pragyvenau 20 mė
ty VVisconsino valstijoj ir randasi 3 
ar 4 geros ūkės katros gali būt nu
pirktos už pigią kainą, be agentų ir 
komišinų. Del platesnių žinių kreip
kitės adresu FRANK BAGDANSKY, 
P. O. Box 23, Necedah, Wis.

PARDAVIMUI grosernė, mokyklos 
daiktų ir visokių mažmožių. Parduo
siu pigiai tik šią nedėlią. Svarbi 
priežastis. 3518 So. Wallace Street. 
Chicago, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS

kio “štofo” jie rado, bet, nevido
nai, nieko nepalieka — susikrau
na j trokus ir išsiveža. Pereitą 
ketvirtadienį jie triusėsi ant 
49 th Court. Buvo atvykęs

L. S. S. VIII Rajono valdybos su
sirinkimo šiandie nebus.

— Organizatorius

Tel, Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
piahus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinant anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir .nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

7

Birutės Choro dainų praktika pir
mo akto “Surprise Party” įvyks šį 
vakarą, Mark White Square Park ’

pas Jaunųjų pats prokuroras Crowe ir
Birulę, neturėjau progos puma- augšti valdininkai. Žinoma, jie Party” bus statoma Balandžio 25 (I., 
tyti “Kūmučių Bojų”. Bet su-į patys nieko nedarė, neardė ir Lietuv‘M Auditorium. __ vedėjas

Beviešėdamas

Tėl. Yards 7282
BR'DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malovą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

AUTOMOBILIAI

REIKIA nevedusio vyro dirbti por
terio darbą pirtyje. Nuolat darbas.

2039 W. North Avė.

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jogos H. P.
nai aprengtas 4 durių sodan kai
nuoja $1471. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

ir pil-

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALESMILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

1). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

JEWET sedan, 5 pasazierių, 
naujai malevotas, 5 
bakselis ir t.t. $750, 
išmokėjimais.

428 S. Sacramento

tajerai, 
lengvais

Blvd.

Už pusę kainos parduosiu ar
ba mainysiu grosenię 
arba automobilio. Su 
kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted
Tel. Boulevard 4899

ant loto 
reikalu

St.

NAMAI-ŽEMF
PARDAVIMUI puikus 

kampinis Įritąs prieš parką, 
48x125, parinkta vieta*dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite į real estate ofi
są.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION

LafayatU 6788

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing Ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol sis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
. M. E. HUTFH.Z, Manager

11750 So. Michigan Avė

- l-r l-r* ■ -1* ,!»■« II »|>-I

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prire'ngr

PARDAVIMUI medinis mimas ir jums darbą arba patys gulėsite eiti 
cottage ant vieno loto už pusę kai- j j biznį. Atsišaukite arba rašykite, 
nos. 131 W. 46 P)., netoli Wentworth , International Barber College, 672 and 
Avc. * 651 W. Madison St., Chicago, III,

ranku.no

