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Gal ryto Vokietija 
pasiūlys taiką

Socialistai reikalauja nu 
kaltinti teisėją Taftą

Kam jis ima pensiją iš 
negie fondo.

Car-

Rusija vėl protestuoja
Socialistai reikalauja nukaltin

• ti teisėją Taftą

Talkininkai tariasi su Ve 
" kietija apie pasiūlymus

Tarsis apie pasiūlymus

CHIGAGO.— Socialistų

Sabotažas Ruhr distrikte didė
ja. Paryžius tikisi pasiūly
mo. Vokietijos socialistui tai-

apie 
pa

kad

BEllLI^S, bal. 30. — Kan- 
sileris'^Kmo ryto pasimatys su 
visų partijų vadovais, tikslu 
apsvarstyti su jais Vokietijos 
atsakymą į Curzono užsimini
mus. Tikiifcąsi, kad bus aštrių 
ginčų dėl Vokietijos pasiūly
mų kontribucijos klausime.

Cuno paskui pasitars su vi
sų. Vokietijos valstijų premie- 
rais, kurie atvyksta į Berliną 
konferencijom Kada visi 
siūlymus priims, tada jie 
paskelbti viešai.

bus

LONDONAS, bal. 30. — Iš 
Bėdino pranešama, kad Angli
jos Amerikos ir Italijos am
basadoriai šiandie tarėsi su Vo
kietijos/kancleriu Cuno 
Vokietijos kontribucijos 
siūlymus.

DuSseldorff žinia sako,
padėtis Ruhr distrikte visai ne
rodo taikos, alpenč, rodo į be
sirenkančią dar didesnę audrą. 
Prancūzai sako, kad sabotažas 
telegrafo, telefono ir geležinke
lių labai žymiai didėja. Did
žiausias ikišiol sabotažas pada
rytas yra pasikėsinimas suar
dyti minomis du tiltus. Išspro
gdinta septynias minas, kurios 
liek nuostolių padarė, kad 
franeuzai per kelias? savaites 
nevalūs vartoti militarizuotų 
pietinių geležinkelių linijų. 
Kas tai padarė, dar nežinia, 
bet franeuzai areštavo daugybę 
vokiečių valdininkų Hatingene, 
kuriuos laiko kaipfr-|Kaitus.

Paryžius tikisi 
t

PARYŽIUS, balandžio 30c- 
Gerai žinančiuose rateliuose 
kalbama, kad Francijos vald
žia tikisi, jog Vokietija už ke
lių dienų paduos naujus kont
ribucijos pasiūlymus. Francija 
tikisi, kati Vokietija siūlys ne
daugiau 20,000,000,000 auks. 
marikių (kontribucijos pinigais. 
Tie pinigai butų surinkti in
ternacionaline paskola, kuri 
butų užtikrinta Vokietijos tur
tu. Ūkusią dalį kontribucijos 
nustatytų internacionalinė eks
pertų komisija.^

Socialistų taikos pienas.
GOLOGNE, bal. 30. — Rei

chstago narys socialistas Dr. 
Rudolph Breitscheld kalbėda
mas šiandie socialdemokratų 
susirinkime pareiškė, kad Vo
kietija savo naujuose pasiūly
muose turi^ prisižadėti užmo
kėti apie 30,000,000,000 auks. 
markių kontribucijos. Iš tos 
sumos Francija turi gauti 26,- 
(XX),000,000 auks. markių; į 
tą sumą įeitų ir Ruhr okupa
cijos išlaidos.

Vokietija ir Francija galėtų 
prisižadėti viena kitai nevesti 
jokio karo per šimtmetį, jei, 
žinoma, saugumas Vokietijos 
rubežių bus užtikrinitas, nes 
Vokietija negali leisti, kad iŠ 
jos nors vienas kaimas butų 
atimtas. * .

Pasak jo, evakuacija Ruhr 
turi būti padaryta tuojaus po 
padarymui naujosios sutarties.

Francijos ir Belgijosj pro 
mietai vėl tarsis

Poincare vėl vyksiąs į Belgiją.

lURYžIUS, bal. 30. — Jau 
esą sutarta, kad premieraS) 
Poincare apie pabaigą šios sa
vaimės vyktų į Briusselį pasi
tarti su Belgijos premieru 
Thcunis apie Vokietijos kont
ribucijos notą, kurios tikimą- 
si sulaukti ateinantį trečiadie
nį. Konferencija bus laikoma 
tikslu sutvirtinti f^ranetijos- 
Belgijos nusistatymą kontribu
cijos klausimi, delei galimų 
permainų padėtyje. Pastaruo
ju laiku tarp Francijos ir Bel
gijos buvo iškilę dideli nesuti
kimai kontribucijos dalyke.

Rusija protestuoja prieš 
* talkininkus

Reikalauja ją priimti Lausan- 
nos konferencijom

pašalinta iš 
jai neleidžia- 
konferencijos 

Jis sako, kad

LAUSANNE, balandžio 30.— 
Čia esantis Rusijos atstovas 
Vorovslp padavė artimų rytų 
taikos konferencijai oficialinį 
protestą prieš tai, kad Rusija 
savavaliai yra 
konferencijos ir 
ma dalyvauti 

svarstymuose.
tokis i elgęsis yra tiesioginis per- 
ženjjimas tų sąlygų, kokiomis 
Italija, Franci ja ir Anglija pa
kvietė Rusiją į pirmąją arti
mųjų rytų konferenciją lapkri
čio 14 d., 1922. .

Rusija, sako Vorovski, atme
ta talkininkų ultimatumą, kad 
ji bus tik tada priimta konfe- 
rencijon, kada pasirašys po su
tartim apie Dardanelų kontro
lę. Rusija reikalaujanti visiš
kos lygybės su kitomis valsty
bėmis.

da- 
se-

MASKVA, baL 22. — *čia 
bar lankosi Jungt. Valstijų 
natorius Burton iš Montana su 
savo pačia, rfjgjius čia X0 die
nų. Juos pasitiko augšti valdi
ninkai ir pavedė jiems val
džios svečių namus.

Ispanai išvarė 2 francuzus
Francija vengia protestą.

PARYŽIUS, bal. 30.— Fran
ci jos kabinetas rengia protestą 
prieš Ispanijos valdžią dėl pa
šalinimo iš Barcelonos užva
kar dviejų Francijos parlamen
to narių, Brousse ir Manoaut.

Madrido valdžia bijodamos! 
rinkiminių sumišimų Barcelo- 
noj, kur separatistai idealizuo
ja Brousse, pasiuntė .^policiją 
deportuoti Francijos atstovus.

p

par
tijos pildomasis komitetas va
kar paskelbė, kad jis priėmė 
rezoliuciją, raginančią vyriau
si Jungt. Valstijų 'teisėją, bu
vusį prezidentą William H. 
Taftą rezignuoti, arba jam at
sisakant rezignuoti, kad kong
resas jį apkaltintų, kadangi jis, 
ir būdamas teisėju, ima $10,- 
000 metinę pensiją iš mirusio
jo Andrew Carnegie fondo.

Rezoliucija sako, kad Taftas 
nepaliovė imli tos pensijos ir 
patapęs augščiausiuoju teisėju, 
kas jį daro visai netinkamu 
tai vietai, nes jis gauna tą pen
siją netiesioginiai iš plieno 
trusto, su kuriuo Carnegie bu
vo susirišęs. Kadangi lai yra 
galingiausias ir neoriausias 
trustas, surištas su daugybe ki
tų interesų, tai gavimas iš to 
trusto pensijos padaro Taftą 

negalinčiu būti bešališkų teisė
ją ir net pavojingą žmogų 
teismams ir abelnai geriau
sioms interesams Amerikos 
žmonių. C

Rezoliucija užsibaigia reika
lavimu, kad kongresas išgautų 
Tafto rezignaciją, arba jį ap
kaltintų.

Teroras Airijoj tebesiaučia
DUBLINAS, bal. 30. — De 

Valcros įsakymas, kad respub
likonų kariavimas turi apsisto
ti pirmadienio vidurdieny, yra 
respublikonų visai nepaisomas. 
Atpenč, pereitą naktį prasidėjo 
dar smarkesnė kampanija pa
degimų in teroro.

Vakare ‘'išsprogdinta m’iną 
prie Amiens gt. geležinkelio 
stoties, kuri supurtė visą stotį 
ir sužeidė kelioliką žmonių iš
einančiame iš stoties 
ny. Paskui pradėta į

trauki-

Po to respublikonai 
dinų didelę sankrovą, 
darni' už $75,000 nuostolių.

išsprog- 
pridary-

Rusija palupsianti grudy
MASKVA, bal. 30. -r- Rusi

jos grudai didelėj kiekybėj pa
sirodys pasaulio rinkoje atei
nantį rudenį. Rusija tada ma
no eksportuoti apie 180,000,000 
bušelių grudų. Taip pranašau
ja Leonidas Krasinas.

Tyrinėja žmogžudystes 
Onvytlo Namą kolonijoj

ST. JOSEP d, Mieli J bal. 30. 
—Grand jur; tyrinėja dabar 
naujus kallin|mus prieš .Dovy
do Namų koloniją. Vienas iš 
duobkasių prisipažino, kad jis 
dvejetą melų jalgab^turėjo pa
laidoti seųą moterį iš kolonijos 
narių. Kolonijos nariai yra 
laidojaihi praščiausioj vietoj 
už pigiausią su graborium su
derėtą kainą. Jų niekas nelydi 
ir niekas į grabą nededa: lavo

nai'būna įdedamu tik į .pras
čiausią iš lentų sukaltą skry
nią ir duobkasių užkasami į 
žemę. Ta moteris'* \irgi tokiu 
pat budu buvo laidojama. Bet 
skrynios lentos buvo tiek plo
nos, kad dedant į duobę lentos 
sulūžo pasimM&ųiuogas la
vonas jaiiinos mergaitės, su
vyniotas į popierą. Ant kaklo' 
buvo žymių, kad ji buvo pa
smaugta. Jie taip ją ir užkaše 
ir niekam nesakė, nes pranešti 
Berrien j avieto valdžiai apie 
“izraelitų” piktadarybes būda
vo pavojingai' valdžia ir izra
elitai lokius žmones labai per
sekiodavo. Jis išdrįsę^ pasakyti 
apie tai tik dabar, teismui. Ki
tas su juo buvęs prie palaido
jamo žmogus jau miręs.

Manoma, kad lavonas bus 
atkastas ir valdžia bandys iš
tirti teisingumą to liudijimo.

Valdžia taipjau tyrinėja gan
dą, kad ir kiKPjauna mergaįtė 
liko kolonijoj nužudyta ir slap 
tai palaidota.

Dovydo Nainy karalius 
Purnell suimtas?

Panašus jam žmogus tapo 
imtas Ohio valstijoje.

su-

MARYSVILLE, Ohio, bal. 
30.—Vietos šerifas areštavo ne
žinomą žmogų, kuris, spėjama, 

‘yra Dovydo Namų “karalius” 
Benjamin Purnell. Visi požy
miai atitinka Purnellui. šerifas 
jį areštavo po to, kaip jis susi
žinojo su Michigano valdžia ir 
gavo pilną Purnell požymių 
aprašymą.

Pats areštuotasis savo’ vardo 
n sako, sakosi esąs- “tik žmo
gus”. Bet jis prisipažįsta, kad 
jis buvo Dovydo Namų koloni
jos narys, nors j fe nesąs j teš
kamuoju žmogum.

Jis atvyko į čia trejetą savai
čių atgal ir uždarbiavo galąs- 
damas peilius ir žirkles. Bet 
pinigų jam niekad netrukdavo 
ir padarius kratą pas jį rasta 
dar keli maišeliai pinigų. * •

A DUKTERIM.SENIAUSIAS TĖVAS SU

Senis 
duktė turi 
for^uku į

abudu važinėja
Augustas Jeansonnas turi 112 metų amžiaus, o jo 
93 metus amžiaus, o betgi jiedu 

į jomarką AVestlake, La.

___________________________________

Užbaigė Herrino 
tyrinėjimus. komunistŲ

Legislaturos komisija grįšta į 
Springfieldą.

Jie darę suokalbį užmušti Ke
rnai Pašą; Rusijos atstovybė 
esanti irgi įvelta.

MARION, III., balandžio 30. 
— Valstijos legislaturos komi
sija jau užbaigė šiandie tyrinė
jimus čia apie buvusias perei
tą vasarą Herrino streiklaužiių 
skerdynes. ’ Komisija grįšta 
Springfieldan, kur susirinks 
ateinantį ketvirtadienį kvosti 
gubernatorių ir galbūt kitus 
augštus valstijos valdininkus.

Čia’ ji daugiausia klausinėjo 
apie tai, ar pulk. Hunter, kuris 
buvo atvykęs prieš skerdynę, 
reikalavo prisiųsti miliciją ir 
ką veikė šerifas ir jo pagelbi- 
ninkai prieš, laike<^įr |>o sker
dynių. Komisija betgi nieko 
neįstengė sužinoti delei ne
draugingo žmonių atsinešimo 
prie tyrinėjimų. Tarp komisi
jos ir Williamšon pavieto val
dininkų nuolatos iškildavo ašt
rių susikirtimų, taip kad ko
misija buvo pradėjusi liudyto
jams grūmoti areštu ir išsiga- 
benimu jų į Springfieldą ten 
juos kvosti.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
30." -r— Bolševikų suokalbis nu
versti Turkijos valdžią tapo 
susektas ir 18 Turkijos komu
nistų vadovų tapo areštuota.

Sprendžiama, kad komunis
tai pienavo nužudyti Mustaphe 
Kernai Pašą ir kad Rusijos pre
kybos komisija irgi yra įvelta į 
tą suokalbį.

Rusijos atstovas liko atšau
ktas ir Rusija buk koncentruo
janti kariuomenę Kaukaze, 
lei Turkijos rubežių.

3 žmonės užmušti

pa-

Naujas karas gręsia
Vakarų Trakija reikalauja ne

priklausomybės.

bal.
__ ______ , nau

jas karas grasia kilti arįitnuo- 
se rytuose. Augo ros valdžia ga
vo pranešimą nuo sukilusių 
turky, bulgarų ir makedonie- 
čių, kad jie visais galiniais bu
dais kovos už Vakarų Trakijos 
nepriklausomybę. Manoma, kad 
tas prigrumojinias reiškia pra
džią naujo teroro. Vakarų 
Trakija dabar priklauso Grai
kijai. 'r

KONSTANTINOPOLIS, 
30.— Gautomis žiniomis,

Brangus motery drabužiai
WASHIINGTON, bal. 30. — 

1921 m. daugiau kaip už bi- 
lioną dolerių pagaminta mote
rų drabužių Amerikoje, kuo
met 1914 m. nepagaminta jų 
nė už pusę tos sumos. Prie tos 
sumos nepridėta skrybėlės, 
įvairius mekgjinius, (Įtorsehjst, 
nėrinius ir t. p. Be to ta ver
tė skaitoma urmine kainai o ne 
sankrovų.

Turkija pasirašė sutartį su 
amenkieėiais

LONDONAS, balandžio 3' 
—< Iš Konstantinopolio1 praneša
ma, kad Angoroje tapo Turki
jos valdžios ir admirolo Ches- 
ter pasirašyta sutartis, kurią- 
ja amerikiečiams suteikiama 
dideles koncesijas Anatolijoje.

WASHINGTON, bal. 30. — 
Darbo sekreorius Davis pas
kelbė, kad pragyveniųias Ame
rikoje per paskutinius 10 metų 
pabrango 68.8 nuošimčiais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 30 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais Bltaipi j . .

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
Austrijos 100 kronų................... %c
Belgijos 100 markių ............... $5.82
Dnaijos 100 markių ............... $18.60
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.82
Italijos 100 lirų ................... $4.97
Lietuvos. 100 Litų......... ...........$10.00
Lenkų 100 markių .....   *4c
Norvegijos 100 kronų........... į $17.35
Olandų 100 guldenų ........  $39.08
šveicarų 100 markių ........... $18.15
Švedijos 100 kronų ............... $26.77
Vokietijos 100 markių %c

■

CHICAGO. — Vakar auto
mobiliai užmušė du žmones, c 
trečias sudegė eksplodavus gą
sdino tankui. Tokiu buhu šie
met automobiliai užmušė 
207 žmones.

Policija pradėjo labiau 
sekioti greitai laksiančius 
tcmcbilius ir vakar lokių 
sižengelių teisman
700. Kadangi dabartinis 
mas nespėja apsidirbti su grei
to važiavimo maniakais, 
jiems teisti bus įsteigtas ir 
ras teismas.

jau

per- 
au-

pra-
pristatyta

teis-

tai 
ant-

7 žmonės žuvo ant laivo
NEW BEDFORD, Mass., bal.

30. — Kapitonas Miller 
jurininkali,
sako, kad laivas
plaukęs iš Norfolk į Bostoną,
prakiuro ir paskendo netoli 
įėjimo į Vineyard užtaką. Sep
tyni žmones žuvo kartu su lai
vu. ,

ir 22
kurie išsigelbėjo,

^šeaconnet,

BERLINAS, bal. 29.— Da
bar paskelbtomis statistikomis, 
Vokietija neteko 1,846,293 
žmonių, užmuštų praėjusiame 
pasauliniame kare. Jie paliko 
po savim 1,945,000 našlių ir 
našlaičių.

Meksika švęs Pirmąją 
Gegužės

MEXIC0 CITY, bal. 30. — 
Darbo federacija paskelbė, kad 
Gegužės PirmojTVbiis švenčia- ’ 
ma darbininkų visoje Meksi
koje ir veik visos dirbtuvės tais 
‘uždarytos. Sostinėje gi tą die- . « 
ną neišeis nė vienas laikraštis, 
taipjau visas 24 valandas gaL 
vekariai nevaikščios. Taipjau f 
bus uždarytos visos dirbtuvės.

Tą dieną bus padėtas kerti
nis akmuo dideliam pamink
lui ‘'tiems darbininkams, ku
riuos nužudyta po garsiųjų 

Haymarketo “riaušių” Chica- 
goje virš 20 metų atgal.

Užmušė advokatą ir išvogė 
. lavoną.

AURORA, 111., balandžio 30. 
—Warren Lincoln, 45 m., ad
vokatas, kfiris farmeriavo ne
toli Auroros, liko užmuštas pa- 

zgaliu miegant ir jo lavonas iš
vogtas. Taip bent mano polici- 7^ 
ja. Kruvina lazda rasta pa
šiūrėje, o jo kruvini naktiniai 
drabužiai rasti šuliny, taipjau 
iko žymių, kad jis buvo iširau 

ktas per langą.

Policija jieško jo pačios, 
nuo kurios jis buvo atsiskiręs.

Moterys bombos pagelba už
mušė bombą.

PADUCAH, Ky., balandžio 
30. — Polici judrės tavo dvi mo 
t°ris, kurias kaltinama, kad jos 
padėjo bombą, kuri sprogda
ma išardė namus ir užmušė 
vieną moterį. Manoma, kad jos 
bombą padėjo dėl pavydo.

ŠIANDIE

Saulė teka 5:47 vai., leidžia
si 7:47 vai. Mėnuo teka 8:56 
vai. vakare.

Naujienų Ekskursija J 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori "važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportą, jeigu kas nepri
stato metriką arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.

Naujieną Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.
JKas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 

tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujieną ofisą 
išpildymui aplikaciją pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujieną atstovas nuvažiavęs 
"Lietuvon pagelbėtą jusą giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jieną ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

HMJJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.



JUS TURITE BŪT UŽINTERESU0T1
sąjunga suŠaltos Velykos

itųuoComp4ftrt«

Šunų naikinimas

Sūnūs palaidūnas

Gyvumas visas sunykęs,
Sakosi jaučiasi vėl kaip žmogus.

Tel. Dearbom 9057

VISUOMETRokiškis
RŪKOMAS

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Helal

NATURALe spaly a—ne įmonė

NaujienoseGarsinkities
:amba- 
Kreip

dolerius, 9 kanadinius 
5 aukso rublius ir 13

Idant žinojus kiek tai 
smagumo galima yra 
dastoti iš augštos rųšies 
cigarety, jys privalote 
rūkyti HELMAR.

Klausk jusy pardavėjo GOOD LUCK 
Jis tikrai užlaiko jį, o jo sandėlis yra vi
sados šviežias.

Pirkit Svies 
tą ir Kiau 
šinius nuo 
Borden ve- 

) žiko.

Išdirbėjai
S1O8

nugščiau 
rųšies Turkiškų 

ir Egyptiškų Ciga- 
retų pasaulyje.

darbo • federaci- 
meškerės 
ūkininkų

kad apsitepti duoną, 
aug tekainuoja, 
jo pokankamai,

— pienu kurį jys gaunate- 
telefonuokite ir pašaukite 

musy atstovą y ir daleiskite 
jam papasakoti jums apie 

pieną abelnai ir Borden’s 
Selected pięną svarbiausiai.

menesį buvo kiek stip- 
šafcių ir sustabdė Ne- 

Užtot dabar turime 
Nemunas ledą

26; birželio 16
•irž. 2; birž. 23

Sykį surukęs HELMAR 
jau tada jys galėsit ge
rai suprasti skirtumą 
tarp HELMAR ir pa
prastą cigarety.

23 dieną buvo roko 
su trim “dvasiškais* 

pamoks 
prigrumeno aveles ne

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ii’ taksai

r SYKI 1
PAMĖGIMUS

Nakty prieš Verbą buvo iš 
degutuotos žydų kalba iška

J. p
LAWYER Lietsrys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais! 10736 S. Wabasb Ava 

Tai.: Pulhoan 6877.

na Pinigus ant pirmo morgičiaus 
lengvomis išlygomis.

ŠIANDIEN AŠ
TIKRAI SVEIKA

Šiemet žiemos metu šalčių 
beveik visą laiką nebuvo ir tik 
vakario 
rcsnių 
mimą, 
šaltą pavasarį 
išmėtė vos kovo 23 ir ligi šiol 
oras tebėra šaltas. Pabaigoj 
kovo kelios dienos buvo kiek 
šiltesnes, bet prieš Velykas nuo 
didžiojo šeštadienio vėl atšalo, 
o per ubi dieni Velykų ir nak
ties net buvo užšalę langų stik
lai. Nors dienos saulėtos, bet 
vėjas toks šaltas lyg kad butų 
gruodžio mėnuo.

Kadangi snjįego tebuvo mažai, 
tai potvinių Šį pavasarį nebuvo 
jokių. Nemuno vanduo visai 
nedaug daugiau tepakilo kaip 
esti paprastai vasaros metu.

f —Lietuvos darbininkas.

Taip rašo moteris ėmusi 
Lydia Ę. Pinkham’s Vege- 
table Compoundą.

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearbom 6272 

. Res. Telefonas Park Ridge 2252
I. Wesley Baker 

Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbąn. Tyrinėtojau. 
Notaiy Public.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6890 

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

Kad pakilti augščiau šiame sviete, jys 
turite taupyti. O kad taupyti regule- 
riai, jus privalote rūpintis neaikvoti pi
nigų. Delei gere skonio ir maistingu
mo kokybės Jelke GOOD LUCK Mar
garino, nereikia aikvoti mokant aukš
tesnių kainą 
GOOD LUCK taip ne 
jog jys galite liaudį
netik ant stalo, bet ir jusy virtuvėje. Ir 
tai jys taupysit pinigus perdėm. Tai, ką 
sutapote, jys galite pasidėti bankon kas 
savaitė, prie jusy kity taupiniy.

JOHN KUČINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda risekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus,

— A- ———

Good LuckPades Jums
Daugiau Sutaupyti -

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St. . < 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nekėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

miško butų leista išvesti į už
sienį ir tik ačiū socialistų pas
tangom^ tas siūlymas buvo at
mestas. Blogi jušų' interesai 
ponai federacininktfi ir ukinin- 

jusų matuše 
kHkščionjų Jdemokratų ; parti
ja, jei reikia tokių priemonių 
griebtis, kaip melagystė per 
akis. , —Rokiškiėtis [“Š.-d.”]

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir natfjua namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacijr Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th StM Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. ZV#1.: 6 iki 9 vai.

NORTH 
cETa>% 

Dubeltavais šriubais1 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN 
Garlaiviai išplaukia kas 

seredą 
Puikiai įrengta trečios 

klesos parankumai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie 

Chicago, III.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

masina, 
mokratų 
kad, .j 
krikščionių demokratų tarnaj- 
tėms: ūkininkų^ sąjungai ir dar
bo federacijai, socialistai neda
vę Seime darbo dirbti. Jie, gir
di, lioreję panaikinti miškų 
varžytines, bet su tuo socialis
tai nesutikę. Ten buvęs draugas 
Bujreika paprašė žodžio, kad 
šieim dviems lįrikščionių de
mokratų klapčiukams pirštu 
prikišamai įrodyti jų melagys
tę, bet balso jam, žinoma, ne
davė; - Ūkininkų sąjunga Sei
mo komisijoj norėjo pravesti, 
kad 100,000 hektarų Lietuvos

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydymus — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų prašalinto- 
as. ‘ »

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija: 
6051 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: ^asdien nuo 6 iki 9.

Jamestovvn, N. Y. — “Aš

Kovo 
lekcijos 
pamokslais. Vienas 
liniukų 
rinkti žyfdbednių toociajlistų iir 
t. t. ir po pamaldų liepė bied- 
nuomenei susirinkti į arbati
nę, kur busią jiems nurodyta 
už ką balsuoti. Arbatinėj Ber- 
žinskas tyrė “darbo federaciją” 
ir kvietė balsuoti už “darbo fe
deraciją”. Į Rokiškio “darbo 
foderacįijois” Skyriaus valdybą 
tarp kitų išrinktas ktm. Stoke- 
lė, kuriam pažadėta federaci- 
ninkų sąraše trečia vieta, kad 
jis savo locno vadinamojo 
‘Mokelistų” sąrašo nebestaity>

BORDENS
Farm Products Co. of Illinois

Tel. Franklin 3110

bos. Įdomu, kad tuč tuojau 
po federacijos skyriaus krikš
tynų seku mozelnyčia su moko- 
lu. Rokiškėnai ūkininkai susi
rūpinę. (Pavasaris artinas, teks 
ratams degutas pirktis, o jis 
brangsta: mat, daug jo suvar
tojama iškaboms mazoti.

Verboj arbatinėj Ūkininkų 
Sąjungos atstovas Balčas ir 
darbo federacijos — Šukys 
bendrai sakė “pamokslus,” no
rėdami darbininkams apsukti 

galvą su krikščionių demokra
tų tarnaite 
ja ir sužvejoti -ant 
“ūkininkų sąjungos’ 
balsus krikščionių dęmojkratų

Šiepti krikščionių <lo- 
į pakaliku skundėsi, 
girdi, jiems, vadinasi

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

<dELKE 
oeoouKK

MARGARINE
Raseiniai. — Raseinių pašto 

viršininkas Ci.piiias, pabėgęs su 
Raseinių pašto pinigais, kiek 
laiko pagyvenęs Lietuvoje ir 
pavažinėjęs po užsienį kovo 
mėn. 3 d. grįžo į Raseinius.

Tai padaręs . Sąžinės balso 
paklausęs. Grąžino 3056 ameri- 
koniškią 
dolerius 
litų 54 centus.

Viso išleidęs apie 300 dole
rių. Dabar jis laikomas kalėji
me. Jo draugai, su kuriais loš
davo kortomis kliube, bįiivo 
bandę surinkti Lipino, išeikvo
tus pinigus ir tuomet jisai butų 
iš kalėjimo paleistas. Ret tas 
sumanymas nelabaLgpj»i*A{yks- 
ta. Mat, kiekvieno, ypatingai 
kortininko, nagai į save riesti.

z —V. J.

. Gegužės 5 
Gegužes 12 

Gegužės 16 
Gegužės 23 

- kambariui 
•žmonėms, 

I, baras,
\ ‘ i,

Kartu yra

--------- vietos 
arba j kompanijos 

New York, City 
N. Dearborn St.

Prakaituojančios kojos 
Nuvargusios kojos 

Dvokiančios kojos
Išgydome vartojant HELAL FOOT 
E ASE. Pabandykite butelį Hela] 
foot ease. Garantuojama pilnam iš
gydymui nuo prakaituojančių kojų. 
Kaina $1.00 už butelį.

Užganėdinimas garantuojamas ar
ba pinigai grąžinami.

Užsisakykit tiesiai iš

Helal Chemical Co., 
5034 Montroge AveM 

Chicago, III.

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja antraktus. Padaro kon* 
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir biznių, ar uitraukiant mor- 
gičiue.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted S£ 
TeleT. Roosevelt feoo

JOHN F. JELKE CO., CHICAGO
759 SO. WASHTENAW £VE. 

Telefonas West 2880

°&S*eX“ DR. H. A. BROAD »
. VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

„ £hirur?iia (Oracijos) ir Moterą Ligos.
V 7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State rat

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal nu tarimu

Mrs. Alice D. Davis, 203 
Jamestown, N. Y. 
nors 

suardo viso kūno stovį 
dmptonvai, kaip

Bathwen, Missi “Kažkas pasidarė 
su mano viduriais. Mano gydytojai 
manė, kad tai yra nevirškinimas, bet 
nuo to laiko, kaip aš ėmiau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš nejaučiu io. Mano 
gyvumas buvo sunykęs, dabar ar ga
liu pasakyti, kad esu vėl žmogus. 
Nuga-Tonb yra vertas aukso tiek, kiek 
jis pats sveria. Kiekvienam, kūris 
turi kokią nors vidurių ligą' aš patar
čiau irntįį Nuga-Tone’ą. D. W. Ęgtes.” 
Nuo skrandžio ligų, nevirškinimo, tul
žingumo, viduriu užkietėiimo, išpūti
mo, gazo skrandy ir viduriuose, ap
kloto liežuvio, negardaus kvapo, gal
vos skaudėjimo ir apskrito suirimo 
Nuga-Tone tuojaus reikia vartoti be 
atidėjimo. Pamėglhk jj pats ir įsi
tikink. Vienam pilnam- menesiui gy
dytis tik $l.,00. Nuga-Tone’ą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkai 
pozitingai garantuodami, kad jis duos 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs jį tie
siog apmokėtu paštu National Labo- 
ratory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago. 
pisiuntus jiems $1.00./

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS N 

ANT NAUDOS.

i. L FIBION AS CO.

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. <r 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniaU aktai ir 

kmt. paveikslai.
pilnąvertę.”

Kadangi Lietuvoj labai ple
čiasi pasiutimo liga, tai Kauno 
Miesto Valdybos nusistatymu 
bus gaudomi ir po 3 dienų 
naikinami visi šunės, kurie ne
turi antsnukių ir\ nėra pririšti 
arba neturi tam Akrų išpirktų 
iš Kauno valdybos ženklelių su 
numeriais. /

l LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš-Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric geg. 5;
Majestič geg. 12. , ...__

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Gegužio 19; Birž. 9; Birž. 30 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg. Hamburg 
Minnekahda (3 klesos) ...........Geg. 10
*Manchuria geg. 24; *Mongolia biuž. 7 

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

\ Red Star Line
N. > Y., Plymouth-Cherbourgl-Antwerp 
Lapland geg. 2; Zeeland geg. 23 
Belgenland geg. 16; St. Paul birž. 6 

Geras maistas. Uždaromi
riail Dideli vieši kambariai, 
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III

ATSIMINK SKRYNU
• TĘ IR VARDĄ

buvau 
nervnrča, lengvai susierzindavau ir 
............—nusimindavau ir ne 
H turėjau ambicijos.

Kartais aš negalė
davau pasėdėti, ka
dangi turėjau skau 
smus strėnose ir 
buvau silpna. Aš 
paėmiau Lydia E. 
Pinkham’sz/ Vege- 
tab.le Oompound 
skystoj ir tabletų 
formoj h- vartojau 
Lydia (E. & Pink- 

..... ... .  ’ 1 ‘J ham’s Sveikatinį 
plovalą nuo uždegimo. Šiandien aš 
esu tikrai sveika\ laikau įnamius ir 
dirbu. Aš rekonjlenduoju jūsų vaistus 
kiekvienai moteriai, kuriai nesveikuo
ju ir jus galite panaudoti šitą mano 
laišką kiekvienai kitai pagelbėti. Da
bar aš pergyvenu Gyvenimo Permai
ną ir laikau namie Vegetable Compaun 
dą, kad galėčiau paimtu kuomet man 
prireikia1 
W. Second St,,

Dažnai kolcia nors menka kliūtis 
Z JOr parodo to

kie simptomai, kaip nervuotumasy 

strėnų skaudėjimas, ambicijos stygis 
ir abelnas silpnumas.

Lydia Pinkham’s Vegetable Com- 
pound esti puikum vaistu nuo tokių 
kliūčių. Daug kartų jis prašalina 
kliūties priežastį.

LA savoje .... ........
LAFAYETTE .................
PARIS .................................
FRANCE .............................

Puikiausia sutvarkymas 
dviems, keturiems ir Šešiems 
Valgomasai kambarjs, rūkymui, 
barhcrnė, puikiausia prancuzižkns valgis 
vynas ir alus muzika, šokiai. C_' 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie 
French Line agento, 

‘ofisų, 19 State Str., 
Chicagos ofisas 133

MAJESTIf
n|.THEATRE-W

Nemo Liesinimos num.333, tik- < 
rai pigus. Turi žema viršų ir vi
dutini sijonų. Iš tvirtos šyiesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
tižiai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresų ii j 
$3. Mes pasiųsime.

Neino Hvgienic-FashieUp Institute 
120 E. 16th St., New Yntk (De^t. S.)
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I KORESPONDENCIJOS'

prieš “Darbo” redaktoriy
Brooklyn, N. Y. -A Jau bus 

kokia pusė metų ar daugiau, 
kaip komunistai stengiasi išėsti 
/“Darbo” redaktorių drg. V. 
Pošką, bet ligi šiol nieko neat
siekė. Kuomet jie pradėjo lys
ti į akis Unijos viršininkams su 
skundais prieš “Darbo” redak
torių, tai Šlosbergis pareikala
vo, kad jie priduotų jam ver
timus tų straipsnių, kurie yra 
tilpę “Darbe” irjkurie jų nuo
mone, yra priešingi organiza
cijos interesams.

Na. ir pradėjo medžioti to
kių raštų, kurių pagelba galė
tų išgraužti V. Pošką iš vietos. 
Bet pasirodė, kad ligi šiol dar 
nepaiegė surasti tokių straips
nių. Iš tų-gi sįraipsnių, ko
kius jie prisiunčia,, kati įro
džius, sii^g savo supratimo, 
jogei V. Poška griaująs orga
nizaciją, Unijos viršininkai ran 
da kaip tik priešingai.

Kad išėdos V. Pošką komu
nistai pradėjo vartoti bjauriau
sios rūšies demagogiją ir net 
provokacijas, šie gaivalai pra
dėjo siuntinėti Šlp^bergui ver
tinius ne ištisų straipsnių, bet 
tik ištraukas, - 
atskirų sakinių, 
priešingą mintį, 
jų nurodytuose
yra, ir siunčia Šlosbergui tikė
damiesi,, lur būti, kad jis tik 
tuo ir pasitenkins; jie tikisi, 
mat, kad galėsią apgauti ŠIos- 
bergį. Bet vargšai, patys apsi
gauna, nes Šlosbergis tuomet 
duoda kam-nors kitam išversti 
visą straipsnį ištisai, kad pa
mačius, kiek tuose kaltinimuo
se yra teisybės.

Kur i o sk aito ‘ Da r ba ”, 
pastebėjo kartą tilpusi ten 
J a n k a ut o “ s t raj'ps n į”, 
kur;*/ redakcija -padėjo 
prierašą. Iš šio prierašo
munislai darė vertimus, bet ir 
tokių straipsnio dalių, kurios 
išimtos iš viso straipsnio suda
rė kitą mintį — būtent tokią, 
kokia butų naudinga komunis
tams. ir pasiuntė Šlosbergiui.

matomai, tiek nupuolę, kad ne
supranta nei to, kad Unija ne
kontroliuoja to, kas ką kalba 
socialistų prakalbose ar kur 
kitur. Rodos jie turėtų supras
ti, kad ir Bimbai būnant prie 
“•Darbo” jis galėjo plūsti socia
listus savo prakalbose, ir lini
ja visai nebandė ji delei to pa
šalinti nuo “Darbo”, tik tada, 
kai jis išėjo prieš organizaciją, 
jis greitai buvo prašalintas nuo 
vietos.

Visa, ką jie ligi šiol atsiekė, 
tai tą, 'kad pasirodė save Uni
jos viršininkams — pasirodė, 
kas tai yra lietuviškieji komu
nistai. —A. P. Serbas.

Šis Tas Apie Gėles
Astrai.

ištraukas iš 
kad sudarius 
negu ištikrų- 
straipsniuose

Astras yra vienas karalaičių 
vasaros gėlių, bet reikia mokėt 
jį auginti. Astrai mėgsta grum
to žemę ir gerai įtręštą, bet ne 
visados auga toj pačioj žemėj. 
Kur pernai jie augo, šiemet ne
reikėtų ten jų sodinti, neaugs 
gerai, nes kimba visokios auga
lų ligos. Aš visados sodinu nau
joj vietoj ir turiu gero pasise

kimo. Jei žemė gera, nereikia 
nei trėštL bet šiaip reikia trą
šos, kaip pav. gyvulių trąša, 
kaulų miltai, medžio pelenai su 
nedidele priemaiša kalkių. , 

žemiau paduodu vardus ge
riausios rūšies astrų, nuo ank
stybųjų iki vėlybųjų: *

Queen of the Market — yra 
vienas ankstybųjų, ima žydėt 
porą savaičių pirm kitų.

Royal Aster — pirmas 
Queen of the 
apskriti žiedai.

Pink Beauty Aster, ima žy
dėt truputį vėliau po Royal.

White Perfection Aster — 
vėlybas, puikiais apskritais žie-

dais.
Kirtg Aster —t vėlybas, žiodai, 

neperdideli, bet puikus. c |
Grego Giant Aster — puikiais- 

dideliais žiedais.
’ ■ _Ostrich Feather Aster — ' 

lybas, puikiais dideliais žiedais.
Krūmai. /

Žemiau nurodysiu keletą ry
šių krunių arba kerų, vartoja
mų namams apsodinti, takų pa
kraščiams, arba tvoroms.

Weigelia (Diervi'lla), įerumas 
žydi tuojau po alyvų (lilacs) žy 
dėjimo, birželio ir liepos mėn.; ! 
greitai auga, ypač kol jaunas, ir. 
išauga iki septynių pėdų; pui
kus žiema mažų trimitėlių pa
vidalo, apsikabinėję arti prie ša
kučių.

Weigelia Rosea — ružavi.
Weigelia Eva Rathke, raudo

ni.
Weigelia Candida — balti.
Syringa — alyvos (angį, Ii- 

lac), lietuviams gerai pažįsta
mas kruinamedis.

. Spirea Anthony Waterer, au*

kščio, raudoni 
etsarį.
•uttei, krūmas 
as iš visų ki

tų špireų rųšių kur anksti pava- 
vė- ■ sarį žydi ir taip savo baltais žie- 

. dai^ apkibęs, kad šakosjink-
> sta. . "

Berberis Thunbęrgii, augą iki 
keturių pėdų aukščio, labai ak
stinuotas, rudenį raudonom uo-

kiek-

g'om apkibęs: jodinamas gyvai 
tvorai sudaryti ir yra vienas iš 
puikiausių žernai augaąčių krū
mų.

Ligustrum Amuren’se
viena rųšisĮ vartojama gyvai tvo
rai; krumąs turi karklo išvaiz
dą ir labai piėgsta karpymą; šal
čio nebijo.

Ligustrum Vulgaris, tamsiai 
žaliais lapais, nebijąs šalčio kru-

mas.
Ligustruių Ibota — nebijąs 

ša'lčio ir vienas geriausių gyvai 
tvorai. v

Philadelphus — lietuviams ži- 
nomasai jasminas.

Lonicera Tatarica (Bush Ho- 
Tleysuckle), krūmas buiniai ir 
greitai auga (išauga iki 12 pėdų 
aukščio) ir nebijo miesto durnų. 
, • . — P. A. Sagatas.

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jusy pinigai vi
suomet grąžinami jei jys nesate patenkinti arba materijolas ap
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius. .

tie 
tūlo 
prie 
save 

ko-

po
Market, puikus

Ar jus žinote, ka.d
Lietuvos importas už' 1JT21 metus i 

pasiekė 789,927,2(54 markių ? Ar jus 
žinote, wad Turkiškas Tabakas Hel- ; 
nvar Cighretuose yra gryniausias ta
bakas kokj jus rūkote?

KLEIN BROS

DVI DIDELES RAKANDŲ KRAUTUVES
The Southiyest Furniture Co., 6239 S’o. Ashland Avė. ir Englewood 
Furniture Co., 452 W. 63rd St., yra išparduoti ir m-es nupirkome, geriausį 
tavorų už 60c. dolerio vertės, štai kur yra didžiausis rakandų išpardavimas 
metuose. Dideli sutaupymai. • /
Atdara vakarais pagal sutarimą laike šio išpardavimo. Jei jus telefonuos^ 
te, šaukite Canal 2824. Nėra būtino reikalo, kad jus pirktumėt.

Duokite mums pabąn
dyti ir persitikrinkit

komunistai visa 
paslėpti, 
eina?

PAEN-EV.PELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečiah- 
čio j krūva strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite. skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbažpnklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO., - 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

Anglai ir lietuviai pardavinėtojai lauks jūsų. 
____ Klauskit William BinshgTš, No. 14.____

$40 3 colių Post
Bresines lovos, la
bai masyviškos, sa- 
tyno banded užbai
gimo už

$418.98
50c. i savaitę

net ne iš redaktoriaus straips
nių, bet iš korespondencijų, su
darydami irgi skirtingą mintį 
ir protestuodami, kaip, girdi, V. 
Poška talpinęs “Darbe” šmeiž
tus prieš komunistus. Kur re
dakcija deda savo pastabas 
prie tokių “prieškomunistinių” 
išsireiškimų, kurių kartais iš 
k drespon<len tų pa si t ak y d a vo,

tai stengiasi
Ir kas iš visa to iš- 
Kuomet redaktorius 

vertimus ištisų tų I 
straipsnių, tai ir šlosbergis aiš-į $3000 ŠEŠIŲ ŠMOTŲ PARLOR AUTFITAS 
i •.: I Gražus 3-jų šmotų Velour setas, liuosomis paduško-kiai pamato suktas komunistų I m-g, jįarsha]i springsais konstrukcijos. JRašymui 
demagogijas. I stalas, Itališko išdirbinio ir 2

oinn ir tnlinn« v.wi I torchins. Viso 6 šmotaiJie eina da ir toliaus. Kad! (Mokėkit tik $1.75 j savaitę)
tik kaip nors įkandus sau ne
patinkamą asmenį, jie pradėjo 
daryti vertimus net iš pašali
nių laikraščių, ir siųsti juos 
slosbergiui. Pavyzdžiui, tūlas 
“Vienybės” korespondentas ap
rašė “Vienybėje”, kaip V. Poš
ka, kalbėdamas Elyzabethe, N.
J., priminęs kokius tai Mask-I ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS

„ TV v., , I Viskas iliustruojama, nęšutoSmedzio užbaigimo
VOS ^endviClllS . Is Šitos ko-1 3U gražia bowfoot lova ir benčiuku, 
respondencijos “Laisvė” pada-1 5 šmotaif $150 verta, už ,
. , > . . . . .v I (Mokėkit tik $1.25 į savaitę)re ištrauką, o komunistai tą is-l 

trauką išvertę pasiuntė Šios-1 
bergiui kaipo apkaltinimą V. I 
Poškos! Į’sivaizduokite šitokią I 
komunistų “kombinaciją”! | 

Prie šio dalyko reikia štai I
kas pastebėti. Šitokių biaurių $L50 KETURIŲ ŠMOTŲ P LORO SETAS 
provokacijų, kokias vartoja ko- L^kros odos 3 šmotų parloro setas ‘— visas 
r11'*y . ‘ . .. v I audeklo apačia, arzuolo ar mahogany užbai-
munistai, gali vartoti tik že-lgimo, ir rašymui stalas Colonial
miaųsios rųšics nupuolėliai. Juk I pritaikintas, 
net pats korespondentas primi-|, (Mokėit tik $1 j savaitę)
nė, kad delei kilusio trukšmo 
(tas viskas buvo per d. K. Bie
linio prakalbas) nebuvę! net 
galima viską nugirsti, ką V. 
Poška kalbėjęs; na, o komunis
tai pasinaudoja net ir tuo, nors 
ir korespondentas viską nenu-1 $12 Visai vatiniai matracai, 45 
girdęs. O gal tas “Vienybės” | svanb ^enj ir gražių įpilu, viso- 
koresponde*ntas rašė irgi tik klų • $6

™ u i • »> t* mierų už •sulyg savo skonio . ■ Jie yra, . gQc> į savaitę

$25 Parloro su
pamosios kėdės, • 
tikros odos sė
dynės už

$13.85
50c. į savaitę

h

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 

Leayitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St, 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 40—12

GS'jB b’

, viskas,

$85

$50 Champion Gas Ran- 
.ges, ges, balto enamel 
Splašeriai 
už

75ę. į savaitę

styliaus.

$75

patįs

Jei vieną sykį pirksite

MBS. A. MICHNIEVTCZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted StM kampas 81 f si, 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
b 

Akušeri
jos kolegi
ją ilg*» 
praktika

vusi Penjk 
silvanijoa 
hospitalš- 

se. Pasek
mingai pa 

tarnauja 
prie gim
dymą, Duo
da rodą vi-\ 
šokiose ik 
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

„,..i ...... —

Ųr. Herzman kraustosi iš senos 
yietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

<$rDR. HERZMAN-^B
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisds ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. 

Dienomis: Canal 
arba 0375 
Drexel 950 

evard 4186
3410 S'o. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonu . į Kaktj
. k Boul

nuo mūšy tada visada i
pirksite čia

Pabandykite musę tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite:

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

0645
1692

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 valan- 

•d03 ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telefonai: CaiumOt

IES KALBAME LIETUVIŠKAI

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSEftKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose^ ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 Ši State St.

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
N *

\ Ltefučių Daktarų Draugijos Nariai
■ I ■ 1 . „

DS. A. J. BERTASIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699 ,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, BĮ. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashląnd Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

'Ofiso va!.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

a>

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 įki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715

Telephond Yards 5932

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILU
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St.
z Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 PJW.
Ned. 10—12 A. M.

Rosidenca Gana! 2118

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayėtte 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118 Į

DR. P. Z. ZALSTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

✓

25$10 Lovoms springsai, 
garantuoti. 6 colių 
stoi’umo už

50c. j savaitj

metams

$5 Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5834

/ DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325. So. Halsted St., Chicago, III.

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
......................................

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT-SASS

5208 W. Harriaon SL

Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

I. . »i n. ..................... . ........... —

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel.’ Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas Moteriškų, Vyriški!
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 dieną 
Res. 1139 Independepce Blvd. Chicage

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

T*L BOU UvaM

Kiobpm 47-t* 
Mm.

k- i ■ .iiiiii i i i.-iu n........................... i . w.»i.w.. —

~ PAVASARINIAI IR VASARINIAI'
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 83 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnSms po 
$13.50 iki $42.50. \Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $80. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27,50, $82.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $80. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.j 

tik biskį į rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasmen, vakarais ir nedėliomis
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Che Lithaanlan R«w« Pub. Cfl.,

®ditar P. Grigaiti*

by Ine.

«<89 South fiaiatea trtreet 
Chicago, III.

Talephone Roosevelt 8501

Subscription Ratasi 
$8.00 per year in Canada. 
$T9Q per year outside of Chicago* 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th. 1914, at the Post Office 
ai Chicago, I11M endar the act ot 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė 1789 So. Balsted St, Chicago, 
(U. — Telefonaai Rooaevelt 8500.

98.00 
4J0 
2.00 

, 1.50 
.75

18c 
75c

Uisimokijima kalnai 
Chicagoje •— patau

Metama__________ _______
Pusei metą ...........................

. Trims mėnesiama 
Dviem mėnesiam 
Vienm minėsiu! ....... ........ .

Chicagoje per neiiotojas)
Viena kopija..........................
Savaitei .... ................ ..... .......
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Pusei meta______- . n .—— 3.50
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■ \

Lietuvon ir kitur uMantavfc! 
(Atpiginta)

Metams _______ _____ w $8.00
Pusei metą Lu----------------- 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus rejkia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Gegužini 
Šventę.

Šiandie viso pasaulio dar
bininkai švenčia savo Gegu
žinę Šventę.

Ji tapo įsteigta 24 metai 
atgal, kuomet įsikūrė ant
rasis Internacionalas. Pir
mąją gegužės mėnesio die- 
hą tapo nutarta apvaikščiot 
kasmet, kaipo viso pasaulio 
darbininkų šventę, kad tuo 
parodžius tarptautinį darbi
ninkų solidarumą ir sustip-i 
rinus agitaciją už svarbes
niuosius darbininkų reika
lus.

Per dvejetą su viršum de
šimčių metų svarbiausias 
dalykas, už kurį buvo agi
tuojama Gegužinės Šventės 
apvaikščiojiri)e, buvo 8 va
landų darbo diena. Šis dar
bininkų reikalavimas šian
die žymioje dalyje jau yra 
įvykintas. Yra nemažai pro
fesijų, kur darbininkai dir
ba jau mažiaus, kaip 8 va
landas, arba reikalauja 
trumpesnio, negu 8 valan
dos, darbo laiko. (

Šių metų Gegužinės Šven
tės apvaikščiojime darbi
ninkai stato į priešakį kito
kius reikalus. ‘

Pirmiausia jiems reikia 
atgaivinti savo tarptautinę 
organizaciją — Internacio
nalą, kuri suparalyžiavo ir 
suskaldė didysis karas. Ši
tuo tikslu gegužės mėnesio 
22 d. yra šaukiamas tarp
tautinis socialistų kongre
sas Hamburge. i

Antras reikalas yra tai
kos santikių atsteigimas Eu
ropoje ir kova su militariz- 
mu. Kol Europoje nebus 
normalinio gyvenimo ir nuo
latos grūmos Jkaro pavojus, 
darbininkų judėjimas nega
lės sėkmingai plėtotis. Bai
sios išlaido.s karo reikalams 
neduos atsigauti pramonei 
ir darbininkai kentės dėl ne
darbo.

Tračias reikalas, dėl ku
rio visų šalių darbininkai tu
ri šiandie susitarti ir veikti 
išvien, yra panaudojimas 
savo galios politinėje ir eko
nominėje dirvoje tam, kad 
pagreitinus socialistinės

t

iixwjibws, cHcifo, m. Antradienis, Gegužis 1,1923

Į tvarkos įvykinimą. Ištisoje 
eilėje šalių proletariatas da
bar jau yra taip galingas, 
kad darbininkiškos valdžios 
įsteigimas pasidarė dienos Į 
klausimu. Kaip prie to si- 

| ti ir kokių priemonių turi 
imtis valdžią, patekus į pro
letariato rankas, — turi 
bent bendruose ruožuose 
būt aišku visoms ‘ 
susipratusių darbininkų or
ganizacijoms, jeigu jos nori 
išvengti tų nusivylimų, ku
rių susilaukė Rusijos prole
tariatas iš bolševikiškų ek-l Grigaiti, tą ir pjauni.” 
sperimentų. ™ . gįįajp komunistų spauda

Taigi si Gegužinė Šventė Į “kviečia” savo skaitytojus! 
yra demonstracija už viso 
pasaulio darbininkų Vienybę 
ir už socializmą. ’

Apžvalga
. < .nu i| . ii • ........... lin ' >< i............ . ......... i

nij........... ............................................ IlKlljlUĮuji

KOMUNISTINE “APŠVIETA”.

Brook'lyno “Laisvė” 99-ame 
savo numeryje įdėjo editorialą 
(redakcijos straipsnį) apie Klai- 

]ęlJagįįBai|p®d?.’ ^isai Prasideda žo” 
. , I džiais:

“Kaip' dar čia seniai ober- 
šmokas Grigaitis...”
O baigiasi tokiais žodžiais:

“Ką sėjai,* pone svolačiau

Kapitalistinių 
valdžių apetitai.

I Tik-ką atėjusiuose iš Lie
tuvos laikraščiuose randame 
Ambasadorių Konferencijos 
pagamintą projektą Klaipė
dos krašto sutvarkymui. Ba
landžio 2 dieną tas projektas 
tapo įteiktas Lietuvos dele- 

kgacijai.
Iš jo matyt, kad Santar

vės valdžios nori uždėt savo 
leteną ant Klaipėdos, palik
damos Lietuvai visai mažai 
teisių tame krašte.

Projektas siūlo padaryt 
Klaipėdos uostą laisvu, in
ternacionaliniu uostu. Uuos- 
tu gali visi laisvai naudotis. 
Jį ir vandens kelius Klaipė
dos krašte valdo komisija iš 

(keturių žmonių: Klaipėdos 
krašto vyriausybės atstovo, 
Lietuvos vyriausybės atsto
vo, Lenkijos vyriausybės at
stovo ir komisijos pirminin
ko, kurį skiria Tautų Sąjun
gos taryba. Jeigu balsai ko
misijos pasidalina pusiau, 
tai nusveria pirmininko bal
sas. t .

Taigi, pagal tą projektą, 
komisiją faktinai kontro
liuotų Tautų Sąjungos atsto
vas kartu su Lenkijos at
stovu. Tautų Sąjunga vei
kiausia skirtų pirmininku 
franeuzą, kuris visame ka
me remtų Lenkiją.

Bet negana to, kad ta ko
misija valdys Klaipėdos uos
tą; jos žinion pavedama ir 
beveik visi Lietuvos tranzito 
keliai. Tuo budu per Klaipė
dą lenkai su savo sėbrais iš 
Tautų Sąjungos gautų pro
gos šeimyninkauti visoje 
Lietuvoje!

Yrą da ir daugiau punktų 
tame projekte, kurie taip 
pat yra kenksmingi Lietuvos 
interesams. Apie juos par- 
kalbėsime kitą kartą.

Tuo budu pasirodo, kad 
Klaipėdos krašto klausimas 
dar toli gražu nėra-išspręs
tas. . Reikia numatyt, kad 
kova dėl jo greit nepaši-

Ekonominė Lietuvos padėtis.
Ekonominėje peržvalgoje 

diehr. “Nakanune” (IV. 6 d.) 
randame P. Levin’o straipsnį 
“Ekonomičeskoje položenje 
Litvy.” Autorius atranda, kad 
Lietuvos ekonominė padėtis 
esanti gera, kad litų įvedimas 
nepakenkė eksportui ir impor
tui, kad prekybiniai santykiai 
su Vokietija nepasikeitė. Išve
žant! Lietuva dauginusia kiau
šinių, miško, linų semenų, {ve
žanti — manufaktūros, vaistų, 
cukraus, silkių. Negera tik, 
kad^Lietuva turi permaža ge- 
ležkelių ir riedamosios medžia
gos. Levino žinios imtos iš 
“Wirtschafdienst” (Nr. 8 ♦— 
1923 m.) —[“L. Ž.”]
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ČIA VALSTYBINGUMAS 
NEGERAS.

So. Bostono “Darbininkas” 
darz .vis teisina Lietuvos kuni
gus, kurie nepriėmė į kapines 
Martaus lavono. Tarp kitko, ji
sai sako:

“Dr. šliupas, išvedžiodamas, 
kad Lietuvoj kapinės turi būt 
valstybinės ar-gi neparodo ne-

I tolerantingumo. Juk visos ti- 
i kybos stovi už tai, kad turė

ti savo kapines.”
“Darbininkas”, matyt, visai 

nesijaučia, kad šitais savo žoib 
žiais jisai visiškai sumuša savo 
nusistatymą bažnyčios ir valsty
bės santikių klausimu.

Jisai visuomet priešinasi “be
dievių” reikalavimui, kad baž
nyčia butų atskiria nuo valsty
bės. Bet kapinės, pasak jo, ne
gali būt valstybinės, nes kiek
viena tikyba nori turėt savo at
skiras kapines.

Taigi pasirodo, kad tikybos ir 
tikybinės organizacijos turi būt 
atskiras nuo valstybės dalykas.

SOVIĘTŲ VALDŽIA 
KVIEČIA DEBSĄ.

“Chicago Socialist” praneša, 
kad Eugene V. Debs gavo iš 
sovietų valdžios kablegramų, ku
rioje jisai yra kviečiamas atsi
lankyt Rusijoje, kaipo valdžios 
svečias. Debsas priėmęs pakvie
timą ir pasižadėjęs būti Rusijo
je gale vasaros arba pradžioje 
rudens.

Yra aišku, kodėl bolševikai 
nori, kad Debsas atsilankytų pas 
juos. Jie nori panaudot j b var
dą, kad patraukus savo pusėn 
radika'linių Amerikos darbinin
kų simpatijas. Tuo Dėbso pa
kvietimu jie sako Amerikos 
žmonėms: “Mes nebijome pąro- 
dyt kas yraVRusijoje, ir męs.to
kį gerą socialistą, kaip Debsas, 
gerbiame.” Iį, —— j .

Gaila tečiaus, kad šitoje bol- 
ševįkų den^stracijoje yra daug 
veidmainybės. Jeigu bolševikai 
ištiesų gerbtų gerus socialistus, 
tai jie nevartotų teroro ir neda
rytų kitų darbų, kuriais biau- 
risi^ kiekvienas padarus žmogus.

O jeigu bolševikai tikrai ne
bijo parodyt, kas dedasi. Rusi
joje, tai kodėl jie panaikino žo
džio ir spaudos laisvę? Kodėl 
jie areštuoja socialistus, kurie 
drįsta kritikuot valdžią?

Bolševikai labai klysta, jeigu 
jie mano, kad .šituo Dėbso pa
kvietimu jie apdrnns akis sve
timų šalių darbininkams. Kol 
Rusijoje nebus laisvės ir kol Ru
sijos socialistai bus grudžiami j 
kalėjimus, tol darbininkai netu
rės pasitikėjimo sovietij vald
žia.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Principų ir Prak
tikos Klapsimai”, kuris tilpo 
“Naujienose” vakar, pirmoje 
špaltoje penktame paragrafe 
praleista /vienas sakinys. Po žo
džių “kuomet žmbnių nuomonės 
skiriasi tiktai praktikos klausi
muose, tai yra vienas dalykas” 
turėjo būt sekantys žodžiai; “O 
kuomet jų nuomonės skiriasi 
principų klausimuose, tai 
tas dalykas.”

yra ki-
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Del nuodalaus darbo
Kovo 29 d. š. m., ‘Naujieno

se” d. Jurgis Spurgis pakelė 
klausimą: ar darbininkams ge
riau dirbti nuo dienų, ar nuo 
gabalo. Pakelk tą klausimą kai
po temą čĮįsk'usijoms.

Jurgis Spurgis stoja už nuo- 
dalų darbą. Jis įrodinėja, kac 
toks darbas negalįs daug pa
kenkti nei unijai, nei darbi
ninkams; priešingai, busią ge
riau, nes dabar mažųjų dirb
tuvių bosai savo akimis galį 
subadyt darbininkus!,. Na, o 
kai nuo gabalo dirbs, to nebu
sią. Tiesa, kad darbui padau
gėjus bosai geidžia išpildyt už
sakymus į laiką, kartais ne ne- 
pamislydami apie didesnes įp
laukas. Tik dėl to bosai ir ba
do akimis dafbininkus. Bet ši
toks bosų žiūrėjimas į darbi
ninkus negali privdrsti dirbt 
nuo gabalo.

Mano supratimų, nei boso, 
nei jo artimų giminaičių akys 
darbininkus negali pažeisi bent 
tieįi, kiek juos pažeis nuodalus 
darbas. 'Antraip, jeigu bosas 
kubinėjąs prie darbininko be 
jokios kaltės iš jo pusės, tai 
visų pirma reikia dirstelėti į 
unijos vidurius ir į sutartį su 
korporacijomis. Ir atradus ką 
tokio negeistino —- pataisyt 
taip, kad daugiau panašus 
nuotikiai neatsikartotų.

Tiesa, yra tokių darbininkų, 
kurie -nori tik didelės algos, o 
dirbt — ne. Tokiame atsitiki
me unija su bosu tą klausimą 
turi išrišti, bet ne vienas bo
sas. )

Dabar -eisime prie paties 
klausimo branduolio, būtent: 
ar nuodalus darbas kenkia uni
jai? Visų pirma turime prisi
minti štai ką. Nežiūrint kokią 
prampnes šaką imsime, kiek
vienoj jų iiasime nevienodus dar 
bus. Kuomet esame nevieno
dų darbų, tai, suprantama, yra 
ir algos nevienodos: didesnes 
ir mažesnės. Dirbant nuodalų 
darbą, tai kiekvienas nori gaut 
tokį darbą, ant kurio galima 
daugiai^ uždirbt. .0 kad tikslą 
atsiekus, tenka peržengt uni
jos patvarkymus _ bynt tiek, 
kiek unija iškarto negali pas-, 
tebėt.

Ve, iš tos trumpos apžval
gos matome prie ko veda nuo- 
dalus darbas. O kuomet unija 
silpnėja, aišku, kad ir darbo 
sąlygos blogėja. Bosai to tik if 
laukia. <

Tiesa, panaši konkurencija 
pas darbininkus gali atsirasti 
ir nuo dienų dirbant, nes al
gos nevienodos. Tečiaus unija 
tą gali pataisyti, kad algas gau
tų vienodas. O jeigu ir nebūtų 
galima visai algas suvienodint, 
sulig dabartinio dk£binink|ų 
samprotavimo, tai nors artĮ to. 
Algų suvienodinimas butų Vnt 
sveikatos ne tik darbininkams, 
o ir jų unijoms.

Suprantama, ir nuodalų dar
bą dirbdami panašiu budu ga
lime konkurenciją pašalinti. 
Bet nuo gabalU*dirbdami, silp
nesnius darbininkus iš darbo 
išmesime, ir stiprius urnai su
silpninsime, ko nuo dienų dirb
dami toli to neatsieksime.

—Laisvės Mylėtojas.

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO.

Klaipėda. — Kovo 28 d. bu
vo Klaipėdos mieste Valdybos 
plenumo posėdis. Naujai per
rinkta Valdyba. Pirmininku li
ko senasis pirmininkas p. Šar- 
fetteris. Išspręsta daug klausi-
mų.

Balandžio 4 d. buvo Klai
pėdoje darbininkų-kOmunistų 
manifestacija. Eita gatvėmis ir 
dainuota marsaflietė. Teatro 
aikštėje daęyta mitingas. Ba
landžio 5 d. jie vėl pradėjo 
rinktis ir šūkauti prieš Rūro 
okupavimą. Bet demonstracija 
buvo daroma be valdžios ži
nios, lodei policija išsklaidė.

■■

K. Bielinis.

|Iš praeities atsiminimų.
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]

Daugelis delegatų iš Kauno, 
ir Vilniaus sričių pertraukos 
laiku susimąstydavo dėl tokios 
padėties^ ypatingai nerimavo 

nekurie šviesesni darbininkai 
iš Kaunijos, kuomet kuluasuo- 
se buvo pasklydę gandų, kad 
Joffle busiąs Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybos Pirminin
kas, vietoje Kapsuko, kad švie
timo reikalai teksią Unšlichtui 
(lenkui), kad tik vienas Anga- 
rietis iš lietuvių tepasiliksiąs. 
Netrukus šitie gandai pasitvir
tino. Komisarų Tarybon buvo 
nužiūrėta tik du lietuviu, visos 
kitos valdžios vietos turėjo 
♦patekti lenkams komunistams, 
apart dviejų, kurias pasilaikė 
sau žydai. Del paties V. Kapsu
ko ėjo didelės provos pačių ko
munistų viršūnėse, mat Kap
sukui buvo pažadėta šilta, gar
binga, bet mažai reiškianti vie
ta. Visa viltis tokiai padėčiai 
esant, buvo sudėtą Maskvai W 
jos protekcijoms. Jei, gitdi, \Ar 
rėsim Maskvoje pro teketi jų fir 
pritarimo Komunistų Taryoje, 
pasiliksią daugiau lietuvių ko
misarų. Ištikrųjų gi visus tuos 
Liaudies Komisarus (ministe- 
rius) turėjo išrinkti Lietuvos 
Gentralinis Pildomasai Komite
tas, pastarasis gi buvo renka
mas Tarybų (Revkomų) suva
žiavimo. Bet renkant Piki. Ko
mitetą, jo sąstatas užkulisiniu 
budU sustatytas, buvo pasiū
lytas “en bloc” ir jokių patai
sų pasiūlyti nieks nedrįso ir ne
galėjo. Žinoma, vykinant diktą 
turą, kitaiip pasielgti Lietuvos 
<omunistai negalėjo. /

Tokiai padėčiai esant, Lietu
vos rusifikacija ėjo visais kc- 
iais (dabar tą patį daro So

vietinėje Gruzijoje). Susidėju- 
sioms apyslovoms net daugelis 
komunistų lietuvių nepritarė. 
Šiaulių miesto darbininkų ta
rybos posėdyje prieš tokį vle‘ 
tos darbininkų reikalų neigimą 
ir prieš sujungimą Lietuvos su 
Jaltgudija 
nistas A., bet tai buvo nieko ne
reiškiantys protestai, kurių 
Maskva nei klausyti neklausė. 
Tuo pačiu laiku tvėrėsi sovie
tinė Latvija, tenai, kiek žinau, 
panašių Maskvos kišimusi į vi-

Latvijos 
Nebuvo to-

imą 
os su 

protestavo komu-

dujinius Sovietinės 
reikalus nebuvo.
dėl, kad tehai buvo daug dau
giau iegų, \ kuriomis rėmėsi 
vietos komunistai. Lietuvą gi 

komai”" ir atskiri 
irti iš anksto, ku- 

akęs, vietos 
tednuomenių

esi
ir

suprantami,

valdė “r 
žmonės, pas 
riems, kai 
darbininkų 
reikalai nebuvo
arba, jei ir Buvo 
tai tik tikroje prasmėje, kaip 
. uos supranta Panevėžio didvy
ris Alšauskas.

Mums atvykus Vilniun, vietos 
musų draugai labai apsidžiaugė 
ir dalinosi su mumis krašto pa- 
id^ilies ir perspektyvų klausi
mais, kurios, kaip matėte, bu
vo labai nepuikios. Musų drau
gai apsidžiaugė todėl, kad su 
mumis . (manim ir dar vienu 
draugu) galėsią nuomonėmis 
pasidalinti. Tam tikslui buvo 
sušauktas pasėdis. Tame posė
dy keli vienminčiai iškėlė klau
simą, kad esą Lietuvos krašto 
ir darbininkijos padėtis esanti 
ir busianti nekokia, kuomet 
prie Lietuvos pridėta visa Balt- 
gudija; kuomet Lietuvos, Balt- 
gudijos konlumstų
einanti tokia vaga, kurion ją 
įstato Maskva ir t.t. Tuodu vil
niečiu, tuomet dar musų drau
gu, savo pranešimus padarę, 
pasiūlė, kad kovoti sii tuom 
galimą tik vienu budu,' būtent, 
—‘Sudarius Lietuvos Komunis
tų Partiją. Ton parlijon tu
rėsią susimesti visi tie žmones, 
kurie kitaip pastatysią visus 
thos klausimus. Delei iškelto 
klausimo kilo ginčų. ‘ Nurody
ta, kad susirinkimas yra visai

partija

privatiškas, neoficialis, kad jis 
tokių klausimų, kurių nieko 
kita nereiškia, kaip likvidaciją 
vietos s.-d. organizacijos, ne
gali spręsti ir 1.1. Kadangi tuo
du vįįniečiu, rodos, buvo C. 
K-to nariais, tai jų buvo pasta
tytas klausimas, kad posėdį 
reikėtų skaityti neprivatiniu, 
bet oficialiu L. S. D. P. U K-to 
posėždiu ir tasai klausimas, gir
di, galima esą išrišti. Mums 
ir čionai teko nurodyti, kad ši
to posėdžio negalima skaityti 
oficialiu r. K-to posėdžiu, nes 
apie tai nebuvo iškalno praneš
tą, nenustatyta • to posėdžio 
dienotvarkė, daugelio G. K-to 
narių nėra visai Vilniuje, todėl 
to klausimo spręsti visai nega
lima, visas tas klausimas yra 
visai pripuolamai keliamas ir 
statomas svarstymui.

Šitaip atrodė minėtas posė
dis, apie fturį kalba V. Kapsu
kas. Tai buvo visais žymes
niais neteisėtas posėdis ir jo 
tarimas sudaryti Lietuvos^ Ko
munistų Partiją, ųž kurį balsa
vo Vilniaus ir* Vileikos musų 
buvusieji draugai, nekurie jų 
visai ne C. K-to nariai, buvo ir 
pasiliko privalomas tik vilnic- 
čiems už jį balsavusiems. Man, 
skaičusiam, kad tasai posėdis 
yra neteisėtas, teko pareikšti, 
kad aš jame oficialiai nedaly
vauju, kad tokiu budu sprendi
mai to susirinkimo liečia tuos, 
kurie tą klausimą kelia, t. y. 
musų buvusius draugus vilnie
čius ir vileikiečius. Del L .S. 
D. P. tasai sprendimas ir šian
dien yra visai neprivalomas. 
Daugelis C. K. narių jame ne
dalyvavo ir net nežinojo apie 
tokį posėdį, kurs įvyko pri
vatiniu budu. Ką paskui pa
dare vilniečiai, ar įvykdė ar ne 
savo tarimą,- mums irgi yisai 

•nerūpėjo,' nes žmonių, kurie 
buvo pasiryžę pasileisti ton 
srovėn, mes sulaikyti ir nesi
stengėme.

V. Kapsukas tvirtina, kad L. 
S. D. P. C. K. nariai priėmę 
“naują kritiką”; iš pasakyto 
aišku, kad ir šitoje vietoje ji
sai suklydo ir neteisybę pasa
kė, kitais žodžiais tarus, su
melavo. Iš V. Kapsuko išvadų, 
jam rašant apie v minėtus įvy
kius, pastebiama dar viena. Jis 
sako, kad aš pasilikęs šiauliuo-. 
se, todėl buvęs “bolševiku”. Tu
riu dar kartą priminti jam, kad 
skirtumas tarp darbininkų ir 
komunistų partijos yra tiek di
delis, kad sąvokų sutapimą ga
li ir drįsta daryti tik demago
gai, panašus į V. Kapsuką arba 
tokie žmonės, kuriems rupi są
moningai, su tam tikru tikslu, 
dėstyti faktus, kajp dėsto ka- 
zirninkai lašiamasias kortas. x

Galutinai viską suvedus vie-- 
non vieton dabar yra aišku, kad 
nei Rygos laikais; nei Maskvos 
ir Lietuvos Idikais, pastarąją 
Hisams okupuojant, nebuvau 
ir nesu atsisakęs nuo s.-d. nu
sistatymo. Priešingai, visais 
minėtais laikais esu dirbęs vien 
s.-d. darbą, aktyviai dalyvavęs 
L. S. D* P. kūrime ir jos atsta
tyme, tai buvo ir Rusuose ir 
Lietuvoje. Visą tą vietomis 
sako ir pats V. Kapsukas, bet 
išvados pas jį pasidaro tokios, 
kurios* prieštarauja net jam 
paČiahi. Tos išvados jam buvo 
reikalingos tam, kad suklaidi
nus Amerikos lietuvius darbi
ninkus, kurie, žinoma, nebūda
mi dalykų kurse, vien tik ja^ 
tepastebėjo. Reiškia, ne teisy
bė (tai mat buržuazinis išmis
tas!), ne faktai jam rūpėjo, bet 
tam tikras sąvokų, sakinių su- 
narstymas, kitais godžiais, jo 
tikslas buvo apgauti skaitančius 
žmones. Apgaudinėjimai žmo
nių pritinka šuleriams, visuo
menės atmatoms, bet ne žmo
nėms, ‘kurie reiškia pretenzijų 
į visuomenės veikėjus. Ar po

to, ką yra prirašęs V. Kapsu
kas, galima į jį žiūrėti kaipo į 
rimtą teisingą-visuomenės žmo
gų, — tesprendžia tie, kuriems 
teks skaityti šitie mano pasi
aiškinimai, rašyti “sine ira et 
studio” (be pykčio ir šališku- 
mo). - ,

Vietoje pabaigos.

> Baigdamas savo rašinį V. 
Kapsukas pasileidžia į ateities 
spėjimus, pranašivumus. Ši
tą jo Pitijos • darbą ne
liesime, kiekvienas savaip te- 
sapnuoja sau sveikas. Vienas z 
gi jo pranašavimas visai neiš
sipildė, mat žmogus . sprendė j 
pagal savęs ir‘savo metodus ir 
kitiems taikė.

Jis sako, kad aš Amerikoje 
busiąs mėginęs “bolševiko kau
kę užsimauti”. Neatspėjo varg
šas! Kaip tik priešingai, man 
tenka nemažai iegų aikvoti 
tam, kad kovojus su pragaiš
tinguoju darbininkams “bolše
vizmu” tose vietose, kur tik jis 
pasireiškia. Kovoti ne tomis 
priemonėmis, kurių pasigauna 
vietos bolševikėliai, būtent: ne
sąmonėmis, atskiromis be min
ties ir prasįpės mėtomomis 
frazėmis ir ne V. Kapsuko 
metodais,—melo ir šmeižto pa
sigavus, bef tiksliai dalykų pa
dėties išaiškinimais. YVa vie
tų, kur toji kova su “zoologi
niu” Vietos bolševizmu visai 
negalima, nes jo atstovai jokių 
žmogaus kalbos argumentų 
nesupranta, tokiose vietose, 
pasitenkinimu trumpomis repli
komis, nes faktų ir įrodymų tie , _ 
žmonės, delei savo menko susi- 
pratinfo, suprasti nemoka ir 
negali. Kovodamas su extra 
komunistais, nesu vartojęs nei 
demagogijos, nei melo, vengiu 
faktų kraipymo ir savotiško 
jų aiškinimo. Visa tai darau 
todėl, kad mano giliu įsitikini
mu, darbininkų klasei pirmon 
eilėn reikalingos yra tikslios 
žinios, aiškus savo klasės pa
dėties ir reikalų supratimas. - 
Jei visa šita bus duota, kiti li
kusieji • dalykai savaimi darbi
ninkams bus aiškus, — štai kas 
nlan rupi atsiekti Amerikos lie
tuviuose darbininkuose. Musų 
draugai iš s.-d. partijos nieka
dos nėra manę, kad darbininkų 
klasė turi būti žaislo ir ekspe
rimento objektas jų rankose. 
Taip mano, galvoja te daro V.C 
Kapsukas ir jo bendrai, šitą 
yra supratusi didelė Amerikos 
lietuvių darbininkų dauguma, 
to, mums tuo tarpu užtenka.
Lietuvos Darbo Federacija ir

Kapsukipiai-komunistai.
Anot V. Kapsuko Amerikos 

darbininkai (suprask komunis
tai) privalo ir mane ir mano 
asmenį — “demaskuoti visą L. 
S. D. P. viršūnę, kuri atlieka 
gangreit tokį pat judošišką dar
bą, kaip ir Darbo Federacijos 
vadai”. Taip V. Kapsuko pa
rašyta juodai ant balto ir po 
viso to padėtas jo vardas. Tam, 
ką yra parašęs V. Kapsukas ir. 
pasakęs viršminėtame sakiny, 
sunku rasti pavadinimas. Po
litinis spekuliantas, suvedžioto
jas ar šiaip kuris nors niekšas 
nedrįstų panašios frazės vartoti, 
gerai^ žinodamas, f kad kiekvie
nam nepadorumui yra ribos. 
V. Kapsukas šitų ribų neturi, 
jų neturi ir tie jo draugai, ku
rie iš V. Kapsuko lupų tą frazę 
apie Lietuvos Darbo Federacija 
kartoja po visą Ammką. Pa- 
stariemsiems tos stęreolipės pa
našios minties kartojimas dar 
yra dovanotinas, nes jie nesu
pranta jos reikšmės, bet V. Kap
sukas to savo pasakymo reikš
mę ir turinį žino.

(Bus daugiau)

Tel. Y arda 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsarauotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

331$ Anbum 
Avė., Chicago,
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Kas taip, o kas ne. taip
DEL PRANO BARDAUSKO 

ŠPOSŲ

dviemPranas liko pasiųstas 
mėnesiam kalėjiman “pakil
tai.”

Ketvirtadienio “Naujienose” 
buvo pranešta, jog Pranas 
Barzdauskas “numarinus” svei 
kulčlį brolį ir jo laidotuvėms 
prisikolektavęs pinigų. Taipgi 
ir tai, kad prie jo brolio, Jono 
Bardausko, namų (1817 N. 
Talman Avė.) susirinkę aštuo- 
ni graboriai. Bet tikrenybėje 
ne visai taip buvo. Tiesa, kad 
Pranas paskelbė savo brolį mi- 
rusįų esant. Bet niekuomet ne
buvo atsilankę astuoni grabo
riai. Ketvirtadienį ajtvyko du 
graboriai ir šeštadienį du. Ir 
tai ne susyk po du, o tik išpra- 
džių vienas, gi paskui kitas. 
I*ranas pasiskolinęs $5 tik 
graboriaus Mažeikos.

Antras dalykjasi, Pranas vi
sai negyveno pas brolį it todėl 
pranešimas apie brolio “‘nami- 
nėlės” išgėrimą yra neteisingas. 

+ Skundė Praną prigauti gra
boriai, o ne jo brolis.

Vakar Maxwell policijos sto
tyje įvyko teisinas. Pranas 
Bardauskas liko pasiųstas 
dviem mėnesiam kalėjiman.

— Rep.

iš

Kuriai motinai priklauso 
mergaitė

Toki klausimą šiandien turės iš
spręsti teisėjas David.

Aukščiausiojo teismo teisė
jas J^seph B. David šiandien tu
rės gerokai pasukti galvą, kol jis 
išspręs vieną įdomiausių bylų, 
koki kada nors Chicagoje yra 
buvusi.

Teisėjo problema yra—kam 
atiduoti Alice Beatriče, 12 me
tų mergaitę?

P-ia Morris, mergaitės tik
roji motina, tvirtina, jog ji 
turi teisės paimti pas save savo 
vaiką.

Bet p-nia Nuttall iš Wauke- 
gano nenori Alice atiduoti mo
tinai. Ji beveik nuo mergaitės 
gimimo dienos, pasiėmė mer
gaitę pas save, auklėjo ją, rū
pinosi jąja ir pamylėjo ją kai
po savo tikrą vaiką.

O dalykas buvo toks. Prieš 
dvyliką metų p-niai Morris 
(ji tada buvo dar nevedusi) 
gimė duktė. Dukterį ji atidavė 
į prieglaudos namus, iš kur p. 
Nuttall ir pasiėmė vaiką.

Vėliau p-nia Morris apsivedė 
su savo dukters tėvu. Ji norėjo 
Atsiimti dukterį iš prieglaudos 
namų, bet jos ten jau nebuvo. 
Nuo to laiko ji visur ieškojo 
kūdikio, kol galų gale surado. 
Surasti surado, bet atsiimti 
negalėjo. P-ia Nuttall pareiškė, 
jog ji Alice neatiduosianti. Da
lykas atsidūrė teisme.

Raising the ramily- FisherThai was a n easy guestton ror Bu liet r

A. Andre jaitai te
M. Stankienė
K. Urbuciui
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SAŪJTENUS, CEfcago, TU
MARGARINAS-SVIESTASgingą vedėją p. Kvedero ^asme

nyje, “Birutė,” reikia vilties, 
ne kartą dar patieks chieagie- 
čiams siurprizą.
' K. Sėjikas.

Alice jau padarė savo nuo
sprendį. Ji pareiškė, kad ji 
žinanti tik vieną motiną, bū
tent, p-nią Nuttall. ■ Ir esą ne
žiūrint joki^ teismo patvarky
mo, ji pasiliksianti ten, kur ji 
užaugusi ir kur ji buvusi taip 
mylima.

Bet kuriai motinai — moti
nai iš kraujo ar motinai iš pa
sirinkimo — turi mergaitė pri
klausyti? Į •’tą klausimą teisė
jas David šiandien turės atsa
kyti. z

Gimimai

W. 14th

'Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

F'lorence Ramonas, 
Maplewood, bal. 16.

Julius Mielskis, 372
Place, Bal. 19.

Auna Kachulis, 833
Place, bal. 24.

Lillian Mangelis,
Worwick,‘bal. 1.

Bertha Skolarus, 436 W. 29th 
S t.

4118 's.

West 33

4632

Lietuvių Rateliuose
“Birutė” gyvuoja

P-IA NORA GUGIENĖ VA
KARO ŽVAIGŽDĖ.

‘Bailaus Daktaro” 
mas buvo tikras 
atgimimas. —_ A.
parodė nepaprasto 
sumokinime choro 
tės perstatyme.

perstaty- 
“Birutčs” 
Kvederas 
gabumo 

ir opere-

Pereitą rudenį teko kalbėtis 
su vienu senu birut&čiu. Pas jį 
jautėsi nusiminimas. Išvažia
vo, giirdi, Šimkus ir “Birutė” 
pradėjo krikti. Nariuose nebė
ra entuziazmo, pasišventimo 
dirbti.

Bet . visai kitokiu nusiteiki
mu pasitiko mane tas birutie- 
tis po “Bailaus Daktaro” pir
mo akto? Jis entuziastingai ta-

“Na, bra’l, 'Birutę* gyvuoja.“ 
Taip, “Birutė” ištiktųjų gy

vuoja. Tatai galėjo pastebėti 
kiekvienas, ( kuris tik buvo 
praeitą sekmadienį Grotto 
Temple teatre. Nusiminimo 
pas birutiečius dabar nebėra ir 
negali būti.

Prieš kelis mėnesius “Biru
tėje” įvyko 'stambių atmainų. 
Chorui vadovauti pakviesta 
p. Antanas P. Kvederas. Nuo to 
laiko “Birutė” pradeda atgim
ti. Jos pasirodymas “Naujienų” 
koncerte parodė, jog birutie- 
eiuose vėl pasireiškė “senoji 
dvasia”. Vienok pas juos atgi- 

*mė ne lik senoji dvasia, ale su
sidarė ir 
me, kad 
dėjo keli 
Chicagos 
buvo jau gerai žinomi. Tuo bil
du prie “Birutės” susitelkė ne 
tik geros dainininkės ir daini
ninkai, bet ir dideli muzikos 
mylėtojai. O tai ir sudarė tą 
entuziastingą dvasią, kuri da
vė “Birutei’? galimybes pas
tatyti scenoje operetę “Bailus 
Daktaras.”

Daryti detalingą “Bailaus 
Daktaro” perstatymo recenziją 

nauja. Djalykas tą- 
prie “'Birutės” prisi- 
nauji nariai, kurie 
koncertų mėgėjams

nesiimu. Pasitenkinsiu tik ke
liomis pastabomis.

P4a Nora Gugienė Chicagos 
publikai yra gerai žinoma. Bet 
vargu buvo galima tinkamar 
įvertinti jos b^lsą ir artistizmą 
iki jos pasirodymo “Bailiame 
Daktare”. Ir tai visai supranta
ma. Iki pat paskutinio laiko jai 
nebuvo progos pasirodyti, -- 
sakau, pasirodyti savo visoje 
galybėje. Juk koncertuose jai 
tekdavo sUdainuoti tik vieną 
kitą dainelę.* Tiesa, tos'daine
lės išeidavo puikiai. Ęet visgi 
iš jų nebuvo galima spręsti 
apie p-nios Gugienės pilną išsi
vystymą kaipo dainininkės. 
' “'Bailus Daktaras” buvo pir
ma tikra proga p-niai Gugie- 
nei pasirodyti. Ir ji pasirodė! 
Pasirodė, kaipo neginčijama 
vakaro žvaigždė. Jos dainavi
mas ir vaidinimas sukėlė pub
likoje diddlio entuziazmo. Lai
ke pertraukos tik ir girdėjos 
“Noras” vardas. Matoma, tai 
buvo toks siurprizas, kurio ma
žai kas telaukė. , , j v

Gera įuvo ir Onutė (p-ia Sa-; 
lomija Cherry). Ypač gerai ji 
vaidino. Nors ir savo dainavi
mu ji nustebino ne vieną. “Iš 
kur pas ją ir tas balsas atsira
do?” — kalbėjo žmonės. Ir 
ištikrųjų p-nia Cherry buvo vi
sai ne ta, kokia ją pažino čhi- 
cagiečiai. šį kartą jos balsas 
buvo kur kas stipresnis, lanks
tesnis. ,v

Iš vyrų, be abejojimo, ge
riausias buvo daktaras (p. A. 
Kvederas). Jis turi neblogą bal
sų ir, matoma, įpyatęs vaidin
iu • ' \

Butų gerai, kad prie aukš
čiau parašyto nieko nebereikė
tų pridėti. Bet medalis v visuo
met turi dvi pusi. Tat reikia 
šis tas tarti ir apie kitą pusę,

Karloso rolei buvo pakvies
tas iš NėXv Yorko p. A. Arlaus
kas. Bet ar užsimokėjo jį 
kviesti, ’■— tai kitas dalykas. 
Mano supratimu, tą rolę butų 
nepalyginamai geriau atlikęs p. 
J. Uktveris, kuris ir balsą turi 
geresnį ir moka vaidinti.' Žino
ma, apie svečią nemalonu blo
gai aklbėti. Bet malonu ar ne
malonu, o reikia tiesą pasaky
ti. Iš p. Arlausko dainininkas 
visai menkas: jo balsas blogas, 
kurio jis visiškai nemoka val
dyti. O kai dėl to, ar jis blo
giau dainavo, ar vaidino, — aš 
nesiimu spręsti. Publikoje jo 
adorsu buvo siunčiama labai 
nemalonių komplimentų, ku
rių kartoti čia aš nenorėčiau, 
nes tai butų perdaug skaudu.

šį kartą kažin kodėl ir p. 
P. Stogis nedavė to, ko iš jo 
Buvo galima tikėtis. Gal tas di
delis pilvas nedavė jam galimy
bės labiau susikoncentruoti ir 
įeiti į rolę...

Bet nežiūrint tų trukumų, iš
viso “Birutė” sugebėjo pastaty
ti operetę geriau negu kada 
nors. Net p. Šimkaus laikais 
choras nedainuodavo taip har
moningai, kaip kad jis daina
vo “Bąiliame Daktare?, 
lik, kad jam nebuvo 
daugiau pasirodyti.

O tai reiškia, kad p. A. Kve
deras yra nepaprastai gabus 
vedėjas. “Birute^ ištiesų gali 
pasigirti, kad gyvuoja. Turė
dama tokių pajėgų, kaip p-ia 
Nora Gugienė Solomija Cher
ry, e te. ir tokį sumanų ir ener-

Iš L L. A. 208 Motery 
kuopos darbuotės z

Moterų surengtame bankete su
rinkta Lietuvos našlaičiams 
$143.

P-nių Donios Šleževičienės 
ir Venciejnė atšilajĮikymas pa
skatino musų moteris pasidar
buoti. Blackstone viešbutyje 
jos surengė banketą, kuriame 
dalyvavo apie 50 moterų. Bu
vo gražusft programas, kurį iš
pildė pp. Butkienė, Cherienė ir 
Peržinskienė. Kalbėjo Šleževi
čienė ir Vencienė, kurios papa
sakojo apie Lietuvos našlaičių 
yargus. Našlaičių prieglaudos 
namuose esama ir tokių vaikų, 
kurie yra žinomi tik vardais, 
nes jų tėvų niekas nežinąs.

Be viešnių kalbėjo dar p-ios 
Zimontienė, Beržinskienė ir p-lė 
L. Normontaitė.

Paskui būva renkamos au
kos. Aukavo sekamai:

Po $10: p-ios Zimdnth. ir Ki
ras; $6—p-ia Mosią; po $5: 
p-ios Berž-inski, SUakys, Zack, 
Mėldažis, Bagdžiunas, Gavalis, 
Davidonis, Karalius, Stanulis, 
Adomaitis, Šimkus, Visockis, 
Roženskis ir. p-lė Paskevicz; po 
$3.00: p-ios Cherry ir Stankū
nas; po $2.00: p-ios Pilakis, 
Kulis, Burris, Palulis, -Juška* 
Peržiinski ir Šatkauskas; po 
$1.00: p-ios Kasiulis, $ižas, J. 
Stanulis, Ardžulis, Šimonienė, 
Makar-Darkcr, gonaitis, Janu
šauskas, p-lės Nichols, Norkus, 
L. Normontaitė, M. White, La
pinaitė, Miksas, Kenutis ir 
Kuozleiko.

Viso aukų surinkta $143. 
Tai stambi auka Lietuvos naš
laičiams nuo Chicagos mote
rų.

Banketui baigiantis pirmi
ninkė Zimontienė tarė ačiū vi- 
soms dalyvėms už atsilankymą 
ir aukas. Tuo banketas ir pa
sibaigė.-—Ten buvusi.

Gaila 
progos

L S. J. Lygos nariy la
vinimosi susirinkimą

Greitu laiku lygiečiai pradės 
rengti vasaros išvažiavimus.

Penktadienio, balandžio 27 
d. vakare, Aušros svetainėj, 
3001 S. Halsted St., įvyko Lie
tuvių Socialistinės Jaunuome
nes Lygos narių lavinimosi su
sirinkimas. Tarp kitko buvo 
pamoka iš lietuvių kalbos gra
matikos ir paskaita apie Lietu
vių tautą senovėje.

Lietuvių kalbos gramatikos 
pamoką davė drg. K. Augusti- 
navičius. Dlrg. Kubilius davė 
paskaitą is istorijos tyrinėjimų 
apie lietuvitj tautą senovėje ir 
jos kilmę bei giminingumą su 
kitomis tautomis. Prelegen-. 
tas aiškino, kaip lietuvių tauta 
pirm istoriniuose laikuose yra 
gyvenusi Mažojoj Azijoj, ir vė
liaus kartu su IMviais besi- 
grumdama su įvairiomis tau
tomis atsidūrusi Baltijos pa
kraščiuose, kur ir apsigyveno

n=.UH(BLB ’SICHVS

1 Klausytojai buvo labai \pa- 
tęnkinti minėta paskaita, * o 
ypač lietuvių kalbos pamoka 
ir su nekantrumu laukia se- 

. o

"kančio . panašaus lavinimosi 
susirinkimo, kuris, iš priežas
ties to, kad mėnesinis narių su
sirinkimas j 
penktadienį, įvyks tiktąį ge
gužės Vienuoliktų dieną. ' Taip
gi šiame susirinkime buvo ir 
keletas lygiečių draugų, kurie 
išklausę pamokų entuziastiškai 
pasižadėjo su pirma proga pri
sidėti prie Lygos, lid galėjus 
kartu lavintis ir veikti.

Po susirinkimo buvo įvairus 
tarp narių pasikalbėjimai kąs 
link tolimesnio lavinimosi ap- 
švietos, dailės ir sporto srity
se. C" ' 
pradėti rengti išvažiavimus į 
miškus, paežerius, parkus ir 
t. p., kur bus galiina linksmai 
visiems kartu praleisti laiką.

—LSJL. Koresp.

nrinnnln R#>knntk toj'° margarino (sviesto) pradėjo pripuola sekantu ,toti kaipo (lalį maisto taupynw>

Nutarta į trumpą laiką Ar jųs Hnote kad

Chicagos moksleiviai 
subruzdo

Chicagos moksleiviai rengiasi 
paminėti 40 m. “Aušros” su
kaktuves.

L., M. Prg. S. 2 kuopa, ba
landžio 29 laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Diskusuota gau
tas laiškas iš centro (Valparai- 
so 1 kp.) valdybos, kur kvie
čiama^ chicagiečius moksleivius 
prididėti prie centro. Apkal
bėjus nutarta prisidėti prie 
centro, kur bus galima bendrai 
veikti ir gaus kiekvienas narys 
•‘'Moksleivių Kelius” 
na? z z

feuopon įstojo keli nauji na
rdai ir keletas pasižadėjo prisi
rašyti vėliau.

Pas (naujai surjioirgai^izavui- 
sios kuopos narius pasireiškė

puse kai-

(Seka ant 6-to pusi.) ......... ............................t,

Naujieną Pinige Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnąi išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
16459 — M. Gasparavičiutė
16460 — Z. Jureyičienė
16461 — A. Šilenskis 
16464 — K. Šilenskienė 
16465 
16467 — Ji Udrus 
16470 — C. Navickienė 
16174 — A. Navickienė 
16377 — P. Moliui ' 
16*483 — O. Radvilaitė
16484 — K. Jasenas
16485 — M. Marcijonienci 
16502 — V. Dačiuliehei
16519 — J. Juškevičiui
16520 — K. Pluskevičienei 
16522 — O. Sakalauskienei 
16525 — Ę. Grigaliūnienei 
51012 — O. Budginienei 
51472 — O. Burbienė 
51211 
51225 
51276 — Kucinas J.

A. Gedvilaitė

, 51299 — V. Dimavice 
51300 — E. Venckienė 
51302 — M. Gauronskienė 
51309 ■<— M. Levulienė 
51311 — A. Skupaitė 
51313 — P. čikaitienė

. 51324 — A. Slabienė
51328 — M. Remeikaitė
51333 — V. Kačiušienė
51336 — B. Vaišvilienė
51337 — K.'Vaišvilas
51348 A. Vileikiui
51364 — U. Macevičiehei

Į 51371 — J. Griškieniui 
51375 — J. Saltonui 
51377 — A. Zaksiutė 
51379 — L. Viščiunui 
51381 — S. Blyža 
51383 — A. Repševičiui 
51B88 —r R. Olšauskaitė 
51389
51390 — A. Andrėjaitienė

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

KNOVJ UJHE.P.G. UVTL£
60 U)VAO\ v—

Kaip kada margarinas (sviestas) 
kaip kada yra vadinamas oleomaj?ga- 
rinas. Yra tai kalama bublikai dau
giau kaip pusšimtis metų, kol Suvie
nytos Valstijos neįstojo į didijį karą, 
buvo atyda kreipiama vartojimiui jo. 
Tuomet, su pagelba Suvienytų Val
stijų Maisto Administracijos. Mote
ris kurios niekuomet pirmiau nevar- 

--- z—var- 
ipo dalį maisto taupymo pro- 

gramo. kur valdžia buvo įsakiusi.
Suvienytų Valstijų Maisto Admini

stracija patvirtino ir įsteigė nuolati
niam vartojimui margarino (sviesto) 
kaipo gerą ir maistingą valgio pro/ 
dūktą. Moterįs kurios pradėjo varto
ti, buvo užganėdintos jo grynumu, 
skoniu ir labiausiai jo dideiu vartoji
mu visur. Nuo to laiko daugelis jų 
vartoja ir dabar margariną (sviestą) 
kaipo gerą dalyką ir darydamos eko
nomijos ir rekomenduoja ir savo drau
gėms. Populiariškumas margarino 
(sviesto) pasidarė labai didelis taip 
kad pereitais metais buvo išparduota 
jo daugiau 160 nuošimčių negu prieš 
karę.

Lietuva turi savo atstovus aštuo- 
nioliką skirtingų šalių? Ar jus ži
note, kad Helinar Cigaretai suteikia 
jums gerumą, kiti cigaretai suteikia 
juihs daugumą?

LABAI DĖKINGI ESAME P-ui 
Peter A. Milleriui, kuris gyvena 
2128 W. 22-nd St/Jis savo 'teisin
gais patarimais pagelbėjo išgydyti 
musų dukterį 16 mėnesių senumo 
Malviną, jai buvo atimtos kojos ir 
negalėjo vaikščioti nei pajudinti, o 
dabar 
kingi 
mus.

Kas 
teisingumą šitų pranešimų, mes vi
sada galime paaišiknti ypatiškai.

yra sveika. Labai esamo dč- 
jam už jo teisingus patari-

norėtų persitikrinti apie

JONAS IR BARBORA SANDARAI
2460 W. 45-th Place. *

/—.............. —■ 11 ■ ■
; Tel. Ląfayette 4228
s Hea^hig
| Kaipo Hetuvia, vleedoa
į patarnauju kuogerlausieL

3229 W. OSU St., Ciningai. Fd.
..      ■ ..-i  .................................... ii-iii

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St.
Telenhone Ilavmjarket 1018 1

•

Vtboo sheo!

JŲS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akiu uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos. '

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jųs gal būt gy- 
z dote ne tą ligą. J

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTEw- 

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai , ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nub 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty? 
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe- 
cialis gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
A^is, Ausis, Nosį ir Gerklę.

i

Dr. J. Van Paing,(
Ofisas ir laboratorija: ,

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACT0R —

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

• Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj

9 iki 12 a. m.

DAVID RUTTER & COM 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis Jiesiai ii detali 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.
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(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
daug noro veikti, organizuoti 
moksleivių kuopon narius ir 
remti “Moks. Kelius” raštais.

Taipgi tapo nutarta sureng
ti graj&ų vakarą, paminėjimui 
40 metų sukaktuvių “Aušros”, 
pirmo lietuvių laikraščio Lie
tuvoje. Programas žadama 
padaryti labai įvairus. Pa,- 
kviesti gerus kalbėtojus, e te. 
Be abejones, kad valparaisie- 
čiai mokseliviai irgi parems 
chicagiečius vakaro surengime.

Kaip girdėjau, chicagiečiai 
moksleiviai žada ir daugiau 
surengti pramogėlių, kur pub
lika galės išgirsti šį-tą naujo 
iš moksleivių.

Kokis tikslas ' *a moksleivių
- ’ i vie-

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

organizacijos? Į tai^ 
uodai atsakys. Didžiuma, žri 
nių yra linkę manyki, kad mo- 

nusistatę
politinen pusėn. Jcig tokie 
moksleiviai nepriklauso j kokiai 
politinei srovei, tai ir

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. 

SKAITYK!

SKAITYK!

500

SKAITYK!

MERGINŲ 500

ISRENDAVOJIMIH
KRAUTUVE ant rendos prie 7446 

Archer Avė., Summit, III. Rendos 
$35 į mėnesį. Tinka kepuklos, rakan
dų krautuvės, malevų krautuvės, 
hardvvare ir tt. Yra 15 kambarių ant 
antrų lubų, tinka hoteliui arba kar- 
čiamai (Road House). M. Merkus, 
7044 Archer Avė., Chicago. į

Laudres darbininkių 
Prie mašinų darbininkių 
Dirbtuves darbininkių 
Prie namų darbininkių

Darbas pas 
PHILIPSBORN

griežtfiį

ų visa 
Gi žmo- 

ėriau pasagus kitaip manąs, 
kys: “Moksleiviams butų svei
kiau rašyti apysakas ir eiles į 
savo organą, negu užsiimti po
litika’’. Kiek įpusų pažangių 
moksleivių, kurie da mokyklos 
suole būdami, pasiskubino 
kMįįs į žmonių reikalus: gel

tos nuo skriaudų ir nu
rodyti jiems jų nesusipratimą, 
galų-gale nuėjo ant politiško
bankrtito. Pasekmėje to da
sunkiau atitaisyti padarytos sa
vo klaidos. Moksleivių organi
zacijai gali priklausyti bile 
pažvalgų moksleivis, bet mo
ksleivių susirinkimuose nėra 
svarstomi politiniai (išskyrus 
svarbius dienos nuotikus) klau
simai. Moksleivių organizaci-

bet f

nių nesutikimų dėl pažvelgti. 
Dabar pasidalino j 
katalikai turi savo 
ją, o pažangieji — 
ries centras dabar
raisas ir “Moksleivių Keliai 
yra spausdinami žurnalo “Ar

dvi srovi: 
organteaci- 
savo, ku-

atskiroj
nes j.

Jeigu kurie
I ei via i norėtų
M. P. S. 2 kuopos, 

. pranešimus “Naujienose
3-čią mėnesio savaitę.

—• Blusų Blokas.

Chicagos moks
lai) t i nariais L. 

lai lemi ja 
kas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

BROOKLYN, N. Y. — LSS. 19 kp. 
narių domei. 6 d. gegužės (sekmadie
nį), 2:30 vai. po pietų, naujoje socia
listų svetainėje 319 Grand St. įvyks 
LSS. 19 kp. susirinkimas. Malonėki
te viši kuopos nariai atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos be atidė
liojimo reikia aptarti. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Taip pat yra kviečiant ir tie, ku
rie dar nepriguli LSS. 19 kp., ateiti 
į šį susirinkimą.

LSS. 19 kp. org.

Susivienijimo Lietuvių Namų SavU 
ninku Bridgeporte mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, gegužės 2 d., 
7:30 vai. vak. Mildos svet., 3142 So. 
Halsted gatvė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti. Norintys 
įstoti kviečiame atsilankyti. Nariais 
priimami visi namų savininkai Chica- 
goj.

— Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį gegužės 2 d., Mark White Sq. 
svet., 8 v. v. Nariai ir jų tėvai ma
lonėkite atsilankyti, nes turime tris 
užkvietimus griešti. 4

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

North Side. — Liet. Kriaučių Kliu- 
bo Sav. Paš. susirinkimas įvyks sere- 
doj, gegužės 2 d., 7:30 v. v., Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai prašomi susirinkti laiku.

— Sekr. K. Rugis.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo P. Kniukš

tos. Iš Lietuvos paeina, Mažeikių 
apskričio. Sėdos valsčiaus, Gudaity 
kaimo. Mielas mano tėveli, jei tebe
si gyvas, malonėk atsišaukti, ar kas 
žinote apie jį, meldžiu pranešti. Kas 
praneš, tas gaus $16 dovanų.

P. KNIUKŠTA, j 
11356 Dugundre St., 
Hamtramck, Mich.

J1ESK0 KAMBARIU
Gera mokestis

Nuolat darbas

REIKIA RAKANDŲ PER- 
krustytojų ir pagelbininkg. At
sišaukite:

BLAKESLEE’S
2535 Washington Bvd., 6 v. r.j

REIKIA vyrų prie automobilių bu- 
davojimo ir penterių komercialių ir 
imotor basų. Puikios darbo sąlygos. 
Nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite i
KASTORY MFG. CO., 
La Grange, Illinois.

Roikid —-
Patyrusių mūrininkų prie niu- 

rinimų pertvarų. Nuolat dar
bas.

Atsišaukite
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.,
48th (Cicero) Avė. & 24th St.

PARDAVIMUI viguos rųšies 
smuikų mažu ir didettuT Pigiausių ir 
brangiausių kainų ir mažiems vai
kams mokinties turiu geru smuikų ir 
taisau sugadintas kam reikalinga pa
taisyti. Kreipkitės. Jonas Juokubonis 
3310 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
4425/

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuve, arba mainy- 
sio ant loto, namo; lysas ant 3 
metų, renda pigi, 5 kamb. gyve
nimui. 2524 So. Halsted St.

NORINTIEMS gera bizniavę na
mą, pamatyk sekančius namus, 3990 
Archer _Ave- 2 bugštu muro namas, 
krautuvė ir 6 kambariai.

Antras namas 4200 So. Maplewood 
Avė., 2 augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuvė. Tie namai tinka dėl visokio 
biznio. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Phone Yards 6894

REIKALINGA 4 ar 5 ruimai 
rendai Bridgeporto apielinkėj, 
mažai šeimynai. Kas turit rui
mus praneškit. W. Klastom Tel.

nglewood 5367

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys dėl 

vieno vaikino.
Atsišaukite
4028 So. Maplewood Avė.

2 fl;

, ANT RENDOS kambariai ir 
ofisas. Atsišaukite į krau
tuvę.

1741 W. 47th St., 
Chicago.

KAMBARYS ant rendos, jau
nai porai, kurie abudu dirba, 
elektriką ir visas įtaisymas 
Brighton Park apielinkėje, 1739 
So. Halsted Sįk Box Num. 243.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

įtaikia —
Iš priežasties padidinimo 

musų biznio mes reikalaujame

100 MERGINŲ IR MOTERŲ.

tuojau, nuolatiniam, švariam 
dirbtuves darbui. Dirbtuvė švie
si. Geros Sarbo sąlygos. Kainos 
kaip "darbui nuo štukų tuojau. 
Musų merginos uždirba nuo $15 
iki 21 už 5 darbo dienas savai
tėje. Ateikite pasirengusios dar 
ban 7:30 bile rytą. Darbo va
landos nuo 7:30 ryto iki 5 vali 
po pietų.

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd. 

SPAUiLDiING and MERRICK

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.
Rocco Rizzo Paper Stock Co., 

612 W. Taylor St.

REIKIA MOTERŲ prie valy
mo kambarių ligonbuty.

Atsišaukite: / 
PRESBYTERIAN HOSPITAL, 

1753 W. Congress St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, 
$12.00 į savaitę, valgis ir kam
barys. Atsišaukite tuojaus

1730 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris in- 
daiĄs plduti, darbas dienomis ir 

 

ant visados.

Atsišaukite
2325 S. Leavitt St.

. REIKIA stiprių moterų nėsę?- 
nesnių kaip 30 metų amžiaus 
dirbtuves darbui. Gera mokes
tis.

, VIT-O-NET MFG. CO., 
4111 Ravenswood Avė.

REIKIA —
Indų plovėjų, $14 į savaitę, 

6 dienos darbo.
CAH1LL RESTAURANT 

4153 So. Halsted St

REIKIA merginų lengvam dirbtu
ves darbui. Nuolat ir lengvas dar
bas, $15 pradžiai j savaitę, kaip iš-

švarus ir paprastas

Lengvas išmokti

Mes išmokinsime jus
Vynioti Dundulius

Del parcel post išsiuntimo

Baksų stičerių

Ir t. t. t. t. t. t.

Atsišaukite tuojau

PHILiPSiBORN

Congress & Paulina
Marshfield “L” Station

REIKIA į virtuvę motinos ir duk
ters arba dviejų seserį} plovimui in
dų ir lengvam porterio darbui. Va
karais nuo 5:30 iki 10:30. Gera 
alga.

THE BLUE SHOP, 
1445 E. 60th St.

« i
MOTERŲ reikia lengvam dir

btuvės darbui. Gera mokestis.
Atsišaukite
PULLMAN COUCH CO., 

3759 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PAUŠERIŲ (fran- 
cuzišku metodu)^.,, /patyrusių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., netoli 
12-tos gatvės.

REIKIA. virėjo, turi būt paty
ręs, darbas naktimis. G^ra alga 
ir nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
NATIONAL RESTAURANT, 

1841 So. Halsted St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING GO.

62 W. Wshington St.

VYRŲ REIKIA,

Darbininkų ir pagelbininkų, 
dieniam arba naktiniam dar
bui plieno vėrauzėf, 45c. į valan
dą, 10 valandų darbo. Nuolat 
darbas, atsišaukite tuojau.

JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė.

REIKIA vyrų medžią finiše- 
rių, kurie gali operuoti! čirškia
mą mašiną, taipgi reikia vami- 
šerių ir fillerių

PLATT RUBIN CO., 
600 W< 22 St..

VYRŲ REIKIA.
Nuolat vidui darbas, 45 centai 

į valandą. į
E. F. HOUGHTEN AND CO.

3534 Shields Avė.

REIKIA darbininko prie bal- 
nojimo arklių, $115 į mėnesį ir 
kambarys. Darbas ant visados.

St’ockmens Livery StableA 
4129 Emerald Avė.

.... —v..'----------- -—------ --------- /-
REIKIA darbininkų, 45c. iki 

52c. į balandą. Atsišaukite į 
muilo dirbtuvę.

1319 W. 32nd Place

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.»

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA keletą vyrų su mažu 
broku ar automobiliu, gali už
dirbti $15-$18 į dieną. Patyri
mo nereikia. Atsišaukite tuojau 

2117 Ogden Avė.

PARSIDUODA salkmas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj 
kur yra daromas geras biznis. 
Parlavimo priežastis svarbi.

3201 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGE- 
nas, 5 kambarių, fram® namas prie 
0114 So Kildare Avė., lotas 60x125, 
kaina $3950.00. Inmokėti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. Matykite 
savininką.

Rm. 802, 10 N. Clark St.

REIKIA gerų darbininkų? pa
prastam darbui, nuolat darbai ir 
gera mokestis, taipgi geros dar
bo sąlygos. Atsišaukite

NATIONAL LEAD CO. 
1710 So. Peoria St.

ĮLE-L'BJ____ IL.SSTJ."” !rjT"'.T . L .1-—'^

PARDAVIMUI 3 sėdynių 
barbemė ant bizniškos gatvės, 
kur galima daryti gerą biznį.

Kreipkitės
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, Berwyn, lotas 
30x125. Bargenas. Kaina $4800.00. In- 
mokėti tik $800.00.

’ 3014 So. Winfield Avė.
. Matykite savininką. 
iRoom 802, 10 N. Clark St.

PARDAVIMUI
Reikia-

Darbininkų į dirbtuvę, truke- 
rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, saldainiai. Gyvenimui kambariai. 
Renda $30, lysas. Įstaiga 22 metus 
senumo. Pelno padaroma $4000 į me
tus. Geriausias pasiūlymas.

Atsišaukite:
500 So. Morgan St.

PARSIDUODA saliunas, viso 
kių tautų apgy ventoj vietų j. 
Priežastis pardavimo — važiiio 
j u Lietuvon.

4 2241 W. 21-st Street

PARSIDUODA bučernė ir gi;o 
šerne geroj vietoj, visokių tau
tų tirštai apgyventa, biznis visas 
kėš, knygučių nėra, 4 ruimai dėl 
gyvenimo. Kreipkitės

2136 S. Halsted St. z

PARDAVIMUI namas 3 fletų po 6 
kambarius ir garadžius. Geriausias 
namas ant Union Avė. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės pas savinin-

3347 So. Wallace St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 
gera vieta ir geras 
šas ant 3 metų.

Atsišaukite:
2050 W. 21-st

SALIUNAS 
biznis, lea-

St.

* RAKANDAI

PARSIDUODA medinis 2 
pagyvenimų namas po 7 kamb. 
1 kampinis lotas. Noriu par
duoti greitai lodei leisiu pigiai 

6802 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniški rakandai, biskį var 
toli. Turi būt parduoti tuojau.

Atsišaukite
3402 So. Auburn Avė.

PARDUODU pigiai nedidelius for- 
nišius, kas pirks fomišius, tas gaus 
5-kių ruimų fletą, pigi renda, tiktai 
10 dolerių mėnesiui. Norėčiau, kad 
gautų lietuviai. Tai pasiskubinkit.

C. HILL,
906 W. 31 St.

GARADŽIUS PARDAVIMUI 
ARBA MAINYMUI

50 automobilių talpinantis gara
džius, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo, farmos ar kiokio biz
nio. Randasi ant 1714-16-18 W. 95th 

Savininkas
O<P. SUROMSKIS

3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

st.

Del išvažinėjimo (trucking) 
ir abelnam darbininkų, darbui. 
Valandos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
pietų. Algos 50c. į valandą.

Atsišaukite ■
Į samdymo departmentą 

STĘWART-WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
182$ Diversey Parkway

—tt—' , ■
PARDAVIMUI bjuČernė ir grosernė, 

parduosiu pigiai. Duosiu lysą ant 
kiek ąorit, renda nebrangi. Biznis 
cash/ir gerai išdirbtas.

Atsišaukite
4516 So. Califomia Aye.

Phone Lafayette 095

PARDAVIMUI gražus parloro se
tas, taipgi valgomo ir miegamo kam
barių riešuto medžio setai, fonogra
fas, virtuvės setas. Kaip nauji. Di
delis bąrgenas. Viską sykiu ar da
limis.

Nevada 0336

/ PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas ir du lotai, kaina $3,500. 
Trijų kambarių namas, ir du lo
tai, kaina $2,500. Taipgi tušti 
lotai, ant lengvo Jišmokėjimo. At
sišaukite: 5124 Archer Avė. ■■

RėlKALI'N GAS darbininkas 
prie gramafonų: dirlnmo maši
noms.

Atsišaukite
5127 So. State St.

PARDAVIMUI barzdos 
tykia, biznis išdirbtas per daug 
metų ir apgyventa visokių tau
tų. Priežastis paradaviino, tu
riu kitą bizųį. Atsigaukit į Auš
ros Skyrių, 1614 W., 46 St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Stutz Sport model 4 sėdimų, 
Parduosiu iš pimw pasiūlymo, 
nes man ląbai reikalingi pini
gai dėl svarbių reikafų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

PARSIDUODA 4 lotai arba 
mainysiu ant namo arba au
tomobilio. Parduosiu pigiai. 
Randasi West Pullmane. Atsi
šaukite vakarais arba nedėlioj 
5257 Princeton Aye.

REIKALINGAS , lietuvis bučeris ir 
turis mdka su troku važiuoti. Reika
lingas vaikinas apie 18 metų ir vir
šaus dirpti į grosernę. Darbai geri 
r ant visados. Kreipkitės vakarais 

8 valandą.
*“3158 Emęrald Avė.

PARDAVIMUI delikatesen krautu
ve, puikiausia krautuvė West Sidėje, 
įsteigta 10 nwtų tam atgal, prie pat 
didelio, teatro/ lysas ilgam laikui, 
transfęr kampas. Turi būt greit par
duotą, nes turiu kitą biznį. Agęntų 
nereikia.

Tel. Kedzie 1060

PARSIDUODA Hudson Super Six, 
1919, 7 pas. touring. Nepaprastas 
bargenas reikalingam gero automobi- 
liaus. Eina ir išrodo kaip naujas, o 
kaina tik $500. Kreipkitės tuojaus;

BALŽEKAS BROS.
6012-14 So. Kėttzie Avė., Chicago.

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda 
namas bizniavas, su grosernė ir deli
katesen krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 20 melų, graži vieta, parduosiu 
{)igiai arba mainysiu ant automobi- 
iaus, loto, namo, iš priežasties turiu 

kuogreičiausiai apleisti miestą, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

MOLDERIŲ, apprentice mol- 
derių, sortuotojų, grindelių ir 
darbininkų. Nuolat darbas ir ge
ra mokestis. Atsišaukite

1760 Diversey Parkay
'i

PARDAVIMUI 
BUČERNĖ.

Atsišaukite:
255 W. 47th St.
Tel. Blvd. 3456

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 2 flatų 6-7 
kamb. namas. Užpakaly cottage 
4 kamb. Elektros švieso, geroj 
vieloj. Kaina $5,500, .įihokėti 
$1,500. Foumier & Smith, 2600 
W. 59th St. Tel. Republic 5781

Darbininkų ir pagelbininkų į 
fandrę ir geležies šapą. Nuolat dar
bas. Ateikite ir pasimatysi te 
mumis musų samdymo dept. / 

LINK BELT ;
329 W. 39 St ' 

2 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė. A.-1' I

su

PARSIDUODA GROSERNĖ, 
ice cream sodos ir kitokių daik
tų krautuvė.

Atsišaukite: \
834 W. 33rd St. '

REIKIA -v, * !
DARBININKŲ.

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO 

' 607 W. 66th St.
.. .... l______ i__________

REIKIA vyrų prie pieskinio 
popieriaus mašinų ir kitų maši
nų medžio darbams.

PLATT RUBIN CO., 
600 W. 22 St.

REIKALINGA siuvėjų prie 
naujo kustumieriško darbo ir 
prie prosijimo senų rūbų.

S. ALEKNO,
911 W.i,33 St.

REIKIA stiprių vyrų darbui į 
junk šapą, mokame gerą algą.

Kreipkitės
H. ROCHSTEIN, 

1463 Blue Island Avė.

REIKIA darbininkų ir vaikinų 
abelnam darbui į sieninių .popie
rų dirbtuvę.

HENRY BOSCH CO., 
4700 S. Kedzie Avė.

FANDRĖS DARBININKŲ 
' bresinę fandrę, 49% valandų j 

savaitę/
SLOAN VALVE CO 

4300 W. Lake St

PARSIDUODA saliunas^e- 
roj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo 
turiu du bizniu. Norintieji įsi
gyti gerą biznį atsišaukit Box 
21, 3210 So. Halsted St. 1

PARSIDUODA kepykla. 4 ruimai 
pagyvenimui, lysas 2 metams,' renda 
$25.00. geras arklis su vežimu. Par
duosiu pigiai, nes gerit turiu parduo
ti. Priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
2241 W. 23rd PI.

Didžiausis bargenas aplink 
63 ir Cottage Grove Avė.
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas po 5 ir 6 kambarius abu fletai 
fomes šiluma, elektra, maudynes, vi
sur kietmedžio, beizmentas didelis, 
garadžius 2 mašinoms, rendos neša 
$100 menesyje. Namas 12 metų se* 
numo. Kaina tik $8800, įnešt reikia 
$3500, o kitus savininkas paliks mor- 
gičiu, be jokių 4|kaščių; tai parokuo- 
kit kokį jums' nuošimtį neš už tuos 
pinigus namas atneš, tokią proga pa
sitaiko viena iš tūkstančio; namai vis 
dar eina brangin. Birkit-tdoL ne
klausykit žmonių šneku, kurie neklau
sė, tai tie šiandien didelius pinigus 
uždirbo. Bukit drąsus. Atvažiuo-* 
kit su depozitu ir nupirkę pamatysit, 
kaip jūsų maži pinigai didelius pini
gus padarys, tai tada pajusit, kad jū
sų gyvenimas lenįvin eina. Dar tu
riu kitokių namų dėl pasirinkimo, ma
žų ir didelių už labai prieinamą kainą. 
Užtikrinu, kad niekur taip pigiai ne- 
gausit pirkt.

Kreipkitės

$1850-$650 pinigais, $12 į mė
nesį, 40 akrų žemės, 5 kamb. 
namas ,2 bamės, netoli Kalama- 
zoo, Mich. Pigiai, nes man reikia 
tuojau pinigų. W. Busch, 1625 
W. 15 St., Chicago, III.

MOKYKLOS

! J.

VALENTINES DRESSMAKIN(/ 
i COLLEGE.S«07 West Madiion Stre«|

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dręsmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais kituos. Spe
cialia namą kursas aMterinm ir 

rginoms, atsineėkit audeklą, su- 
nti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
panas.

o lt namą kūmai ukrybėlią 
ui. Kreipkitės, rašykit, 

arba t ei af ©nuoki t klausdamos in
formaciją.

Sara Pate^, pirmininkė.

PARSIDUODA Restauranas ir 
soft drinks. parlor, gerai išdirbtas biz
nis parsiduoda iš priežasties nesutiki- 
imo partnerių. Ateikite persitik
rinti.

. COFFEE SHOP, > 
1142 SO. Canal St.

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais, gera vieta, 
duosiu pigiai iš priežasties 
leidimo miestą. Atsišaukite 

1908 Canalpprt Avė.

808 W. 33rd Place, arti Halsted St.

DIDELIS BARGENASI

par- 
ap-

PARDAVIMUI grosernė "ir 
delikatesen. Lysas ilgam laikui, 
gyvenimui kambariai. Sekamas 
namas turi bučernę. Parduosiu 
iš priežasties 'ligos.

1942 W. 47th St.

Pardavimui ar išmainymui ant 
namo. Garadžius yra statytas 
ant 2 kampo didelių lotų ir da
ro didelį biznį. Norėdami pirkti 
ar mainyti ant namo kreipkitės 
pas:

' JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
Brighton Parko apielinkėj. Senas ir 
išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų. Parduosiu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa
vininką.

2607 W. 47th St.

FARMOS IR NAMAI
Turim labai gražių farmų mainyti 

ant namų, kurie manot mainyti na
mus ant farmos arba pigiai pirkti už 
čash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim jums farmą pi
giai ir gerai, netoli Chicagos miesto, 
arba kitose valstijose.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

Drabužių rpėjai"W Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jųš visuomet uždirbsite gerą al- 
g*

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTĖS CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake Sty
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.16th ir Catnal St.
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