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puolė
Poincare ir i o kabi
netas rezignavo

Australijos rinkimuose 
laimėjo darbininką 

partija

Priešrinkiminė kampanija 
Vokietijoj

Graiką karalius nemanąs 
atsižadėti sosto

Angliakasiai patvirtino 
sutartį su samdytojais < Lietuvos žinios

KERŠTO ŽUDYNĖS.

Lenkai pradeda žygius 
prieš kitataučius

Darbininkai laimėjo rinkimais 
Australijoje

įvykusių Vakarų Australijos 
valstijoj rinkimų' pilnų rezul
tatų dar nežinoma, bet iš gau
tų pranešimų matyt, kad lai
mėjo darbininkų partija. Esa
mais doviniais, iš visa penkių 
dešimčių vietų atstovų rūmuo
se, darbininkų kandidatai yra 
jau gavę dvidešimt penkias.

Premjeras Poincare 
rezignavo

Su juo kartu atsistatydino 
visas jo kabinetas.

ir

PARYŽIUS, kovo 26.— Mi- 
nisteris pirmininkas Poincare, 
o su juo ir visas ministerių ka
binetas rezignavo. Savo rezig
naciją jie įteikė respublikos 
prezidentui Millerandui tuojau 
po to, kai atstovų rūmai 271 
balsu prieš 264 pareiškė valdžiai 
nepasitikėjimo.

Dalykas įvyko visai netikėtai. 
Tiesa, dėl aštrių puolimų ir kri
tikos per pastaruosius kelis mė
nesius valdžios poziciją buvo 
gerokai susilpnėjus, bet buvo 
manoma, kad ji vis dar išgy
vens iki ateinančių rinkimų, ku
rie turės įvykti gegužės mėnesį, 
juo labiau, kad jai pavyko išsi
laikyti dabar, kai ėjo atkakli 
kova dėl franko ir dėl Poinca
re’o pateikto padidintų mokes
nių ir ekonomijos programo.

Klausimas, kuriuo valdžia ta
po dabar sumušta ir gavo atsto
vų rūmų nepasitikėjimą buvo, 
palyginamai, daug mažesnės 
svarbos.

reviziją. • Socialistų atstovas 
Bouyssou reikalavo, kad pro
jektas butų perduotas atgal fi
nansų komisijai svarstyti kartu 
su kitais senato projektais tuo 
pačiu klausimu. Finansų minis- 
teris de Lasteyrie pasipriešino 
tam ir pastatė klausimą dėl pa
sitikėjimo valdžiai. Ir balsų di
džiuma atstovų rūmai pareiškė 
jai nepasitikėjimo.

Tuojau po to ministerių ka
binetas laikė susirinkimą ir nu
tarė atsistatydinti.

Prezidentas Millerandas, ori 
ėmęs Poincare’o ir jo kabineto 
rezignaciją, pasikvietė senato ii 
atstovų rūmų pirmininkus pasi
tarti dėl sudarymo naujo kabi
neto.

Poincare’o valdžia išsilaikė 
per dvejus su viršum metus. Ji 
buvo sudaryta 1922 m. sausio 
mėnesį, puolus Aristido Brian- 
do kabinetui.
Poincare gal vėl bus premjeras.

PARYŽIUS, kovo 26. — Pre
zidentas Millerandas kvietė Po- 
incare’ą sudaryti naują minis
teriją.
“principe4 
atsakymą 
[šiandie].

Buvus i s premjeras 
sutiko, bet galutiną 
duosiąs rytoj rylą

Atstovų rūmai svarstė karių 
ir valstybės tarnautojų pensijų Lenką žygiai prieš 

Kitataučius

Nedeldienio
Varšavos Seiman įnešta projek

tas, kuriuo norima panaikin
ti tautinių mažumų teisių ga
rantijos.

Anglijos ministeriui 
grumojama

Jam duota specialė sargyba.

LONDONAS, kovo 25. — 
Laikraščių žiniomis, fkolor.dji) 
sekretorius Thomas gavęs gru- 
mojamų laiškų ir dėl to jam 
duota specialė policijos sargy
ba.

Kas yra tie, kur nori jam pik
ta daryti, neatsižinota, bet spė
jama, kad tie grūmojimai paei
na iš kraštutinių jų kairiųjų ele
mentų, kurie nuolatos smerkia 
Thomasą dėl jo nuosaikių, pa- 
žvalgų.

. Nė vienas kitas valdžios na
rys specialės apsaugos neturi, 
išskiriant ministerj pirmininką 
MacDonaldą, kurį visados lydi 
sergėtojas, nors jis visai to ne
prašė.

Nukovė aukštą sovietą 
valdininką

Pirmi socialdemokratų agitaci
jos mitingai prasidėjo mušty
nėmis su įrukšmanjančiais 
komunistų gili valais,

. .......T-----------

BERLINAS, kovo 26, [F] — 
Vokietijos socialdemokratų 
partija jau pradėjo laikyti kam
panijos susirinkimus dėl atei
nančiųjų reichstago rinkimų, 

j Jau per pirmutinius lokius 
mitingus pasirodė, kad komuni
stai nusitarę visais budais 
socialdemokratų susirinkimus 
trukdyti ir ardyti. Į pirmą 
Berline socialdemokratų suruo
štą, masinį mitingą atvyko kuo
pelė komunistų vaikėzų. Tuš
čiais alaus stiklais apsiginkla
vę jie ėmė trukšmą kėlti, reika 
Jaudami, kad ir jų atstovui butų 
leista kalbėti. Jiems buvo leis
ta statyti savo kalbėtoją, bet 
tasai jų kalbėtojas, gavęs to
kios progos, nebenorėjo nueiti 
nuo pagrindų ir, kad išardžius 
susirinkimą, sukomąndojo savo 
sėbrus vaikėzus dainuoti komu
nistines dainas. Mitingas pasi
baigė muštynėmis.

Berliniškis socialdemokratų 
laikraštis Vorwaerts rašo apie 
tą įvykį su dideliu pasipiktini
mu. Jis sako, kad susirinkimuo
se tokius žmones tvarkoj išlai
kyti nėsą kito budo, kaip tik 
kumščia. Tie gaivalai, kur 
save revoliucininkais vadinasi, 
—sako Vorwaerts, — darbinin
kų klasei tik gėdą daro, ir socia
ldemokratai, turėsią žiūrėti, kad 
tiems didvyriams butų pagaliau 
uždaryta snukis, jei jįe nenorės 
ir toliau 
žmonės.

Rumunija kad ir norėtų jam 
padėti atgauti sostą, bet bijo 
bolševiku, v

Dabartinės algos ir darbo sąly
gos palikta galioj dar tre
jiems metams.

elgtis kaip civilizuoti

Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, 1 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

kad

VARŠAVA, kovo 26. [F] — 
Lenkų Seimas vakar padare pir
mą žingsnį pulti tarptautinį 
traktatą, kuriuo garantuojama 
tautinių mažumų kalbinės ir ti
kybinės teisės Lenkijoj.

Seiman tapo įnešta įstatymo 
sumanymas, kuris reikalauja, 
kad lenkų valdžia pradėtų dary
ti diplomatinių žingsnių dėl pa
naikinimo to nepakenčiamo 
traktato, kurį Lenkija pasirašė 
kartu su visomis kitomis naujo
mis valstybėmis dėl tautinių 
mažumų teisių, ir kuris'y*ra kai
po priedas prie Versalės taikos 
sutarties 390 straipsnio. Tasai 
statymo sumanymas tapo ati

duotas Seimo juridniei ir užsie
nio reikalų komisijoms.

LONDONAS, kovo 26. — 
Daily Mail korespondentas Ry
goj praneša, k?d netoli Stavro
polio tMpco :.‘ imi<č’O nu
žudytas visos Rusijos centrali- 
nio vykdomojo komiteto narys 
Davidovas.

Davidovas buvęs pirmininkas 
komisijos, Maskvos valdžios pa
siųstos ištirti skundą dėl žvėriš
kų darbų “čekistų”. Tie čekis
tai, pasak pranešimų, sušaudę 
šimtus valstiečių dėl pasiprieši
nimų bolševikų mokesnių rinkė
jams. Atvykusiam tardymų da
ryti Davidovui vienas kaimie
tis, kurio tėvą čekistai buvo su
šaudę, kirviu suskaldęs galvą.
čeką sušaudė Chivos chano sū

nų ir dešimtį kitų žmonių.
%

Maskvos laikraščių žiniomis, 
čeką sušaudžius Chivos chano 
sūnų ir dešimtį buvusių kitų 
valdininkų, atsikeršydama už 
nužudymą kelių sovietų valdi
ninkų Chivoj.

KOMISIJA VALDŽIOS NAF
TOS REZERVACIJOMIS 

RŪPINTIS.

Vokiečių komunistų tarpusavio 
kova.

| Vokiečių komunistų partija 
laikosi kraštu^iniausios kairių
jų politikos ir veda žūtbūtinę ko 
va su savosios partijos centru. 

Į Komunistų susirinkimuose, taip 
jau ir spaudoj nuosaikesnieji 
komunistai atakuojami bai
siausiu budu. Jų vardai išnieki
nami, dergiami tokiais šlykš
čiais žodžiais, kad sunku tikėti, 
kaip kultūringas žmogus galėtų 
taip biauroti asmenis, kurie jų 
pačių partijai priklauso ir dar
buojas.

Kairysis sparnas dabar visai 
užvaldė komunistų partiją. 
Ateinantiems parlamento rinki
mams, lygiai kaip ir įvairių 
landstagų rinkimams nepasta
tyta kandidatu nė vienas deši
nesnis komunistas. Komunistai 
veda taipjau kovą prieš savąją 
raudonąją profesinių darbinin
kų sąjungą, negalėdami pakęs
ti, kad ten rastųs nors vienas 
nuosaikesnis komunsitas.

DIDELIS GAISRAS TOKIOJ.

APVOGĖ ČEKŲ SPULKĄ.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

o

Antradienio vakarą trys gin
kluoti plėšikai įsiveržė į C. S. 
P. S. salę, 1126 W. 18-toj gat
vėj, kame čekų spulkos Union 
Building and iLoan Association 
direktoriai laikė mitingą, ir 
paliepę visiems sustoti palei 
sieną ir laikyti iškėlus rankas,
susišlavė 2500 dolerių spulkos Jonės ir mineralogas 
pinigų ir pabėgo.

WASHINGTON, D. C., kovo 
26. — Prezidentas Coolidge pa
skyrė komisiją, kuriai pavesta 
surasti geriausių priemonių ap
saugoti ir išlaikyti valstybei 
priklausančius naftos šaltinius. 
Komisija turės apžiūrėti, ko
kioj padėty dabar yra laivyno 
naftos rezervacijos ir, jei butų 
reikalo, žiūrėti, ar nebūtų gali
ma įsigyti daugiau didesnių ir 
geriau apsaugotų rezervacijų, 
negu esamosios.

Komiai j on paskirta geologas 
George Otis Smith, paadmirolis

TOKIO, Japonija, kovo 26.— 
Tokio priemiesty Zošigaja kilęs 
gaisras išdegino šešis šimtus 
namų. Trys tūkstančiai žmo
nių pasiliko be pastogės. Apie 
dvidešimt žmonių sužeista.

PINIGŲ KURSAS

Bush.

Vakar, kovo 26 d., užsienio pini
gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigąis šitaip: •

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.30
Belgijos, 100 frankų ..............$4.34
Danijos, 100 kronų ............ $15.80

•Italijos, 100 lirų .................... $4.34
Francijos, 100 frankų ............ $5.38
Lietuvos, 100 litų .................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........ $13.65
Olandijos, 100 florinų ............ $36.90
Suomijos, 100 markių /.......... $2.54
Švedijos, 100 kronų ............ $26.45

gri estai 
sosto.

“menka 
sau jale”

o šiaip visi 
kad

BU C I IA11EST A S, R u m unija, 
kovo 26. — Pašalintasai nuo 
sosto Graikų karalius 
kurs čionai pasilaiko, 
nusitaręs neatsisakyti 
Jis įsitikinęs, kad tik 
clesperatingų žmonių 
norinti jį pašalinti,
Graikijos žmonės trokštą, 
jis ir toliau viešpatautų.

Nežiūrint, kad Rumanijos 
karalienė Marija labai norėtų 
atgauti savo žentui sostą, Ru
manijos valdžia vistik jokiu bu
du nedrįs siųsti Graikijon savo 
kariuomenės, ar bent kaip ki
taip į Graikijos reikalus maišy
tis, kadangi ji bijo bolševikų 
įsiveržimo' Besarabijon. Visa, 
ką ji galėtų padaryti, tai, atsi
keršydama už Gluksburgų di
nastijos panaikinimą, išvyti iš 
Rumanijos apie 100 tūkstančių 
graikų, kaip kad ji grūmojo pa
daryti dar praeitą gruodžio mė
nesį.

INDIANAP0LIS, Ind., kovo 
26. — Visuotinas United Mine 
VVorkers of America narių bal
savimas patvirtino padarytą su 
samdytojais naują algų sutartį 
trejiems metams. Už sutartį 
paduota 164,858 balsai, prie? — 
26,253.

Einant ta sutartim, kuri tapo 
padaryta Jacksonvillėj, Flą., 
praeitą mėnesi, tos pačios algos 
ir tos pačios darbo sąlygos, ku
rios dabar yra, pasilieka galioj 
dar trejiems metams, iki 1928 
m. balandžio 1 d. Kontraktas 
paliečia tik centralinių valstijų 
—Indianos, Illinois, Ohio ir va
karų Pennsylvanijos — kasyklų 
plotus.

Narviliškė (Ašmenos apskr.) 
Čia gyveno Krupavičių šeimy
na, kuri gana ilgai bylojosi dėl 
žemės, bet galų gale laimėjo. 
Priešingoji pusė norėdama at
keršyti tą jų laimėjimą, nese
nai atvažiavo į Krupavičiaus 
svečiuosiu!. Gerokai nugirdę 
svečiai šeimininkus, visi 'sugu
lė miego. Rot vaišingieji sve
čiai parengė jiems visiems jau 
amžiną poilsį. Nužudyta penki 
gyvi asmens ir šeštas turėjęs 
už savaitės gimti kūdikis.

[L. R.]

Nubaudė p. Romaną.

Teisėją 
kurioje

P- P-

Aliejaus skandalo byla
Penki žmonės vienoj 

tranzakcijoj ‘padarę‘ 
jonus dolerių.

aliejaus
mili-33

WASHINGTON, D. C 
26. — Senato komisijai, 
veda generalio prokuroro Daug- 
herty’ės bylos tardymą, liudi
ninkė Roxie Stinson, buvus 
Daugherty’ės artimo bičiulio 
Jess Smitho pati, liudijo, kad 
1922 metų rudenį “penki žmo
nės vienoj aliejaus tranzakcijoj 
‘padarę’ 33 milijonus dolerių.” 
Tuos milijonus jie ‘padarę’ Sin- 
clairo aliejaus kompanijos ak
cijomis, taigi tos pačios kompa
nijos, • kuriai buvo išnuomota 
valdžios Teapot Dome naftos 
šaltiniai.

Kas tie “penki žmonės” buvo, 
liudininkė kol kas atsisakė įvar
dyti. Ji liudijo Smithą jai sa
kius, kad generalis prokuroras 
Daugherty esąs supykęs, nes 
žmonės, kurie tiek daug pinige 
‘padarę’, buvę jo draugai, o bet
gi jo neprileidę į tą tranzakciją.

NELAIMĖS JŪRĖSE.

kovo 
kuri

Paskendo laivas. 23 žmonės 
žuvo.

LONDONAS, kovo 26. — 
Arti Ihmgeness (Anglijos pie
tuose) susimušė jūrėse Vokie
čių garlaivis Heimdal su Ja
ponų garlaiviu Tokofuku Ma
ru ir pastarasis paskendo. Pen
kiolika japonų laivo įgulos 
žmonių išgelbėta, o dvidešimt 
trys, kurie susimušimo laiku 
miegojo, nuėjo dugnan kartu 
su laivu. Kolizija įvyko dėl tirš
tos miglos.

Amerikos laivas šaukias 
pagalbos.

WICK, Škotija, kovo 26. — 
Nežinomas Amerikos laivas 
šiaurių jūrėse šaukiasi radia 
budu pagalbos. Esąs labai su
žeistas, netekęs abiejų prope
lerių ir vairo.

SPRINGFIELD, III., kovo 25. 
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
didžiausią Myers Bros, rūbų 
sankrovą. Nuostolių padaryta 
apie 900 tūkstančių dolerių.*

Kongresas vėl svarstys 
vaiky darbo, draudi

mo įstatymą
WAS11INGTON, D. C., kovo 

26. — Kongreso atstovų rūmų 
teisių komisija priėmė pataisy 
mą prie konstitucijos, kuriuo 
apdraudžiama vaikų darbas. Įs
tatymas busiąs greitu laiku at
stovų rūmų svarstomas.

Jau du kartu kongresas buvo 
priėmęs vaikų darbo apdraudi
mo Įstatymą, ir abudu kartu 
Aukščiausias Teismas panaiki
no jį kaipo priešingą Jungtinių 
Valstijų konstitucijai.

KAUNAS, kovo 3 [L 
Pas 11. Nuov. Taikos 
buvo svarstoma byla, 
prisiekusieji advokatai
Sleževičius ir Stašinskis kalti
no Tarptautinio Banko Direk
torių pii. J. Romaną už garbės 
įžeidimą: būtent už tai, kad. 
Romanas viešai susirinkime 
pasakė, kad abudu advokatai 
Liet. Am. Audimo Korporaci- 

Te i sėjas 
pap- 
jam 
tuo-

jos papirkti. Taikos 
Romaną nubaudė 1 mėn 
rasto kalėjimo ir paskyrė 
3,000’ litų -kaucijos, arba

įLatvių pasienio sargybininkas 
nušovė lietuvį.

PRANAS DALKUiS JHJVĘS 
“INVESTAVUS” BLSCHO- 

FFUI $27,000.

vai.) prie
Juodka va-
Juodkaičių 
ir nuėjo į

Teisme, kur nagrinėjama 
“špešeilninko” R. J. Bischoffo 
ir jo agentų byla, vienas kal
tinamųjų, Pranas Dulkus, kvo
čiamas pasisakė, kad jis, tar
naudamas Bischoffui už $35 
savaitėj, buvęs į jo špešelus 
investavęs 27 tūkstančius do
lerių, ir iš tos sumos jis pra
žudęs 16 tūkstančių dolerių.

Dulkus pasisakė, kad prieš 
koletą metų jis buvęs sunkio
sios svaros atletas ir iržsi im
davęs ristynių sportu.

jos pasienio sargybos policis- 
tas nušovė Lietuvos pilietį Sta
sį .Juodką (Ylakių 
šių aplinkybių: S. 
sari o 25 d. parėjo 
pereinamąjį punktą
Latvijos pusę prie pat pareina
mojo punkto susitiko 3 policis- 
tus, su kuriais geru kalbėjęsis. 
Vilūnas policistas turėjęs 
koje revolverį, kurį per 
sargumą paspaudęs ir 
pataikiusi į pilvą. Vežant 
nodę St. Juodka mirė.

ran- 
ncat- 

kulka 
i Vai-

Chicago ir Apielinke. — Šiai 
dienai oro pranašas burė gied
rą ir kįlančią temperatūrą. Vi
dutinis mainąsis vėjas.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami kelely doleriu
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei- 

• tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
paštoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUHENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
r
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Kiekvieną Sykį

Borden’s
“Selected

šiandien

Kuomet vartojate pieną
— pagalvokit apie Bor

den’s “Selected” ir jeigu
tos rpsies jus vartojate,

jys gaunate užganėdi
nanti pieną

F-8

Užsisakykit

BORDENp
EmftoAictsCo. (f Illinois 

Franklin 5H0

RALTIJOSAMERIKOfi
U LINIJA 9Broadvay. NevYork.NY L>

SSigi LIETUVA
PER HAMBURGĄ,PllJANĄ
/ ARE>Ą LTEPOJŲ

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

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

S. S. ESTON1A .............................   Apr. 9
S. S. LITUANIA .............. :............. April 30

TREČIOS KLESOS KAINOS |:

HAMBURGĄ $103,50 — PILIAVĄ $106.50 
— L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv, ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Avies ą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Caah arba ant ižmokf jimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

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

A LETTER
“I ha ve u sėd 
Pe-ru-na in my 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I wouid 
not ha ve contin- 
ued a!l this time 
had I nol found 
it gilt edged and 
as recoįrunended.” 

Geo. Cassidy.
Standish, Mięh.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
tiso in the Amer
ican family for 
moro than FiTty 
years.
Sąld Evorywherlo 

Tablcts or 
Liauid

LIETUVĄ
Amerikos Laivais

PRIVATIŠKI kam
bariai 2, 4 ar 6 žmo
nėms. Geriausias ir 
labai įvairus mais
tas paduodamas šva 
riose valgyklose. 
Rūkymo kambarį s, 

platus deniai 
Koncertiniai benai 

Greita kelionė j Ply- 
Cher-

Moterims Salonai, 
pasivaikščioti, 
ant laivų, 
mouth — Southarnpton 
bourg ir Brenren kur susisiekiama 
su visa Europa.
Geo. Wcshington .... Bal. 5 Geg. G 
America ............... April 9 May 10
Leviathan ..............  Bal. 12 Geg. 3
Pres. Roosevelt.... April 19 May 17 
Pres. Harding . .. April 26 Mav 31 
Repuhlic ............... Bal. 29 Birž. 3

Kainas, informacijas ir laivakor
tes gausite pas vietos agentą.

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York
110 So. Dearhorn St., Chicago, III.

Managing Operatorę for 
United States Shipping Board

Ketvirtadienis, Kovo 27, ’24

Lietuvos spaudos vargai
Kaunas. — Paskutiniuoju lai

ku Lietuvoje dar labiau Ilegul 
kad buvo ligi šiol imta perse
kioti spauda ir kiek tenka pa
tirti, tai spaudai respresijos esą 
daroma dėl sekančių priežasčių. 
Dabartinis momentas, kuomet 
Tautų Sąjungoje yra rišamas 
Klaipėdos klausimas skaitoma 
labai rimtu. Ir dėlto šiuo metu 
Karo komendantai bei cenzoriai 
labai stropiai seka laikraščius 
ir juose įžiūrėję ko nors netin-. 
kamo išbrauko ištisus straips
nius, deda pinigines pabaudas 
ir net uždaro laikraščius.

Šiuo sunkiu spaudos perse
kiojimo metu pažangiečiai vėl 
gavo naują smūgį. Pabaigoj 
praėjusių metų valdžiai užda
rius jų dienraštį “Balsą” neuž
ilgo pradėjo leisti savaitraštį- 
žumalą “Vairas”, kurio redak
torium pasirašinėjo buvusis 
prezidentas A. Smetona. Nežiū
rint į tai, kad pažangiečių or
ganas ištrėmus į Varnius jų į- 
žymiausį bendradarbį prbf. A. 
Voldemarai ir po skandalingo 
incidento su p. Smetona tokios 
griežtos prieš valdžią 
nebesilaikė, vienok ir 
savaitraščio pakraipa 
pasirodė negeistina.
dienomis Kauno miesto ir apsk
rities karo komendanto nutari
mu “Vairas” tapo uždarytas vi
sam karo stovio metui.

Tomis pačiomis dienomis ir 
ta paties Kauno Komendanto 
nusprendimu piniginė pabaudai 
nubausta svaitraštis “Musų 
Mintis” 5000 litų arba trims 
mėnesiams presto ir dienraštis 
“Rytas” ant 100 li'tų arba mė
nesiu arešto. Gi iš “Lietuvos 
žinių” 50 N r. 29 d. vasario Ka
ro cenzūra buvo išbarukusi į- 
žanginį straipsnį antraščių: 
“Šis-tas apie Šaulių Sąjungą”, 
kuriame buvo kalbama apie rei
kalingumą šauliams su kariuo
mene laikytis 
kiama šaulių 
ninko prof. 
čiaus taktika.

Charakteringa, kad tas “Lie
tuvos žinių” 50 Nr. Kaune jau 
buvo išnešiotas su išspausdintu 
minėtuoju straipsniu prenume
ratoriams ir paskui cenzūrai 
pareikalavus prisiėjo surankio
ti atgal ir ant rytojaus buvo 
persaupsdintas iš naujo su iš
brauktu straipsniu. Galios po 
3-jų dienų Krašto Apsaugos 
cenzoriui atmainius tą nuo
sprendį, minėtais straipsnį 
kovo “Lietuvos žiniose” vėl bu
vo atspausdintas. Taigi kaip 
matome, Lietuvoje dedasi gana 
keistų dalykų.

— Lietuvos darbininkas. <

opozicijos
dabartine

valdžiafi
Šiomis

kantakte ir smer- 
sąjungos pirmi- 
Kreves-Mickevi-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

J

j==3E

K. Požėlos Ristynės 
su Italų Milžinu Ristiku 

Meldažio Salėj, Kovo 28 d.

InorEdamit
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- | 
I NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į 
I PAS MUS. TAS JUMS BUS! 
| ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 SU kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Bes.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto !r 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
*

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. nashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Ava.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Residencijos tel. Kadžio 7715 
rr. „„.....Y".■.......   —JI

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piat, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
J

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tai. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 Ud 8. N«d. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospečt 1930 
Valandos pagal sutari]

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfax 5574 
CHICAGO, ILL. .

KAROLIS POŽĖLA

Šiose ristynėse imsis didžiausi 
svieto ristikai:

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. "

suK. POŽĖLA
168 svarų

Lietuvių ristikų žvaigždė

A.HARKAVENKO su
Rusų milžinas didžiau
sias sviete ristikas

C. PALERMO
210 svarų

Italų čampionas

JOE WALLACE
Amerikos vokietys 

rough house ristikas

r—'" ■ —

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhorn St., Roourlll-Il 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St.
Tel,: Boulevard 1310

Valandos: ruo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarą, ilskyrua kėtvergą. Ė 

Nediliomia nuo 9 iki 12 ryto.

J. BANCEVICIUS su SOLD-LEAVITT
Liet, čampionas Amerikos armijos čamp.

Ristynės įvyksta

Pelnyčio), Kovo 28 d., 1924

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552

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

lengvomis iilygomis.

MELDAŽIO SALĖJE,
2244 W. 23rd Place

Tikietai iškalno parsiduoda: Naujienų ofise 
ir skyriuose, pas Meldažj ir Draugo ofise.

RISTYNĖS IR/

GALYNES*

K. SARPALIO
Su Pietinės Amerikos čampionu

Elvilo Antilo
Milžinas ir dar 2, viso 3 ristikus

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVET
ant Bridgeporto

32 Pi. ir Auburn Avė

Kovo 28 dieną
Pradžia 7:30 v. v. Durys atsidarys 5:30.

Viso 8 poros ristiky

Vartoja 1000 visokių būdų triksų 
Pirmu kart lietuvių publikai ristynės 

ir galynės. Pirmu kart Chicagos 
istorijoj. -I

-4*

<6*

KOVO ATSIMAINANTIS ORAS VIDURNAKTI SU KRUP’Ų.

K. Sarpalius

y!? smi

Permainos oro kovo mėnesyj paga
mina daug persišaldymų ir kosėjimo. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND yra puikus nuo persišaldy
mo, kosulio, John R. Lyons, Prescott, 
Arizona, sako: Aš turėjau didęlį ko
sulį, vartojau FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir jos pa
gelbėjo man greitai”. Parduodamo r 
visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinu 
jau išrišo šį klausimą su užsiganėdi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupą 
į keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo jo ne- 
vems. šio vaisto daugiau parduoda
ma negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute
liukus — vertas $50.00,. 2 vai. ryte.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

EJectro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kronižkas li- 
Sas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, mhterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951 ------ r........ ....... ;---- ------------ -----------

Tel. Deerbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Perk 3896 J

JOHN I. BAGDZIUNAS'
ADVOKATAS

Ve<ia bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja . Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearhorn Street 
KOOM 1538 TRIBŪNE HIJILD1NG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

'Telefonus Canal 1667.

S. VV. BANEb, Advokatas I 
Va).: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 We»t Monro e Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.
- 1 ------ _-«»

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.
 Tei.; Pųllman 6377. 

--------- ----------------- --------------- - -»

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

> Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatau

29 Se. La Šalie St. Room 53« 
Tel. Central 6390

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

.....................................................................................   || - ; —IIJĮ^

”J BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor /Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
pamuš ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St., 
Cicero, UI.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

k
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L. S. S. ŽINIOS Iš LŪLD. veikimo 1 Ei, Broliai, į Darbą!

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovo 27, 1924. Eilinis No. 51

Kad padarius šį Skyrių gyvų, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Ilalsted Si., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, 111.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Millėr, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Peny Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

6829Pirmininkas — F. Skamarakas, 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2309 PovvelJ 
Avė., Chicago, III.

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

Finansų Sekr.
Iloyne Avė., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

O. Baniene, 853 N.

Pagelbekim Trečioji partija
Lietuvos klerikalai 

jau lygsvaros neteko, 
to, kad jie visą Lietuvą laiko 
po savo letena ir juodu skver
nu, bet jie užsimanė*ir Lietu
vos Universitetą paversti savo 
Įrankiu, — jie nori, kad visi 
studentai butų jų globoje ir 
darytų taip, kaip toms “šven
toms asaboms” patinka.

Lietuvos Universiteto Socia
listų Studentų Draugija pra
dėjo smarkią kovą prieš Uni
versiteto pavergimą ir Įvedimą 
tenai klerikalizmo propagan
dos. Už tai dabar jau 10 narių jc

Didieji Jungtinių
legana

Valstijų 
repirb'li- 

sujudinokonų ir dertiokratų, 
visos šalies darbininkus. Ir da
bar jau darbininkų tarpe eina 
smarki agitacija tverti visų 
darbininkų partiją; panašią, 
kaip Anglijoje. Socialistų Par
tija visuomet buvo tokios nuo
monės, kad visi organizuoti 
darbininkai privalo susijungti 
Į daiktą — politikos iv ekono
mijos 

Bet socialistai turi būti labai

draugijos kalėjime. Ir

yra kokie kriminali
tai

Jie ema 
nori

prieš valdžią?
įvesti savotišką

tvarka?
Ar jie 

mą?
nori ivesti € bolšev įs

mą ?
Jie nori į vest i

£
despotiz

Ne! Jie nori palaikyti (Lietu
vos Universitetą tikru mokslo 
židiniu. Jie nori, kad klerika
lai nekištų savo politikos i 
Universiteto reikalus. Jie nori, 
kad mokslas Lietuvos Univer
sitete butų grynas, be jokių 
klerikalinių tendencijų.

Ir už tą teisingą Ir piotingą 
reikalavimą juos sodina kalė
jimam Klerikalų valdžia smau
gia musų geriausias jaunuo
menės

Juk 
šposų

visų darbi- 
socialistai, nesiru- 
tuo, kad butų “ge- 

Socialistai nema- 
prašalinti neteisin

gus i\ publikom] ir demokratų 
valdžios tarnus, pakeisti juos 
socialistais. Socialistai nori vi- 

šį kapitalistinį 
remiasi suk- 

graftais,
darbininkų išnau-

susi junginio 
ninku. Mes, 
piname tik

sai panaikinti 
surėdymą, kuris 
lybėmis ir visokiais 
nežmonišku 
(lojimu.

unijų, kurie 
pitalizmą.

Kiekviena 
kurios
prisidėti.

gali susijungti su 
visokių amatų ir 

nori panaikinti ka

Lietuvių Dai'biiiinkl] ILlitePa- 
turos Draugijos (kuri yra so
cialistų kontroliuojama) 19 kp.., 
Chicagoje, kovo 23, 1924, tu
rėjo savo susirinkimą, Naujie
nų name. Atlikus visus forma
lius draugijos bėgamus reika
lus, kuopa šiame susirinkime 
svarstė sekamą dalyką:

L. D. L. D. Centre randasi 
<$130.32 Moksleivių Fonde ir 
tie pinigai jau senai ten guli. 
Taigi LDLD 19 kuopa ragina 
Centrą, kad tie pinigai tuojau 
butų pasiųsti Lietuvos Univer
siteto Socialistų Studentų Drau
gijai, nes kaip matėm iš nese
nai paskelbto 
pranešimo,

Ei, broliai, į darbą! Prie žagrės smarkiau, 
Kantrumą serfelių atminę!
Tuos kalnus ir upes mylėkim karščiau, 
Gamtos brangumynus pažinę!

Išraukime, veikiai iš žemės usnis
Ir varputis vilkime kietas;
Sukurkime karštas, iš meilės, ugnis, — 
Tada sušvelnės būvis kietas.

štai eikime žadinti vargšų — brolių,
Kurie dar tamsoj tebemiega!
Jų akys dar bijo šviesių spindulių,
Sapnus dar jie mėgsta, dar miega...

(“Parinktosios Eilės”) Jovaras.

židikiai (Mažeikių apskr.) — 
Vasario 17 d. įvyko Partijos 
organizacijos susirinkimas. At
gaivinta buvęs kiek pakrikęs 
darbas, sutvarkyta vietos or
ganizacija, kurion įsirašė 6 
nauji nariai. Susirinkime da
lyvavo apie 30 žmonių, šis or
ganizacinis darbo žygis buvo 
atliktas Mažeikių apskr. komi
teto. Čionai musų org. gal rei
kėtų pasirūpinti kursais, nes 
šioje apylinkėje tarpe1 suaugu
sių daug beraščių.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewlcl 

BANJS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa
tarnauju m o ta
rinis prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiurt- 
jhną. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy- 
kai.

3113 South 
Halsted St.

štai, jis nusilenkė ir gėrė už
terštą dvokiantį balos vande
nį.

Galop priėjo jis gyvačių kraš-
tos draugijos

10 sludentų-socia- 
listų,sėdi dabar kalėjime. Jiems Į yen jjs ^j(), klaidžiodamas.

.......... ....... > nerado. Jo laimė 
buvo kitame pasaulio krašte.

Gyvatės tuoj įgėlė jį. Vienok 
prieš mirsiant jam pasisekė 
prišliaužti žmones.

Andiius Kemėža | jJS n.ciapsakomai kentėjo, jo 
kad pas jį i audusi | Įje<;uvjs buvo sausas,

Fondo $22..)0 inpįU0^taSj įr jjs prašė 
. P.cl^av^| pagelbos.

LSS Gentį o Sekietoriui, A. | žmones žiurėjo 
žymontui, kad juos kuogiei-Lanų žmogų ir rimtai 
čiausiai pasiųstų Lietuvos LTni-| ranĮ<as sabė: “Aukso, aukso!” 
versiteto Socialistų Studentų | j- in-r-
Draugijai. Į Mirtis nereikalavo aukso.

Lietuvos klerikalai, mato-1 žmonės turėjo jį užkasti, kad 
mai, nori visai pasmaugti lais-Į j0 punantis kūnas neterštų oro. 
vą mintį Lietuvos Universitete. Bet kasant žemę, jie murmė- 
Taigi studentai-socialistai yraL(). “Aukso, aukso!” 
pasiryžę kovoti prieš tą kleri-l Pagaliau jie padarė ant ka- 
kalų pasikėsinimą ir dėl tos I pO kryžiaus ženklą ir sudėję 
idėjos jau ir kalėjime jiems rankas pildėsi: “Dieve mano, 
prisiėjo atsidurti. I Viešpatie .mano, aukso, auk-

Musų visų, susipratusių dar-Įso!” Verte Vilniaus želmuo, 
bibninkų, pareiga padėti jiems Į (“S-d.”)
toje sunkioje kovoje! Kas išga-l _____ i_____

skatikais. —Socialistas. Lietuvos Socialdemokratą
- - - - - - - - Remėjg Fondas "

pagelba tuojau yra reikalinga, |čion auj<s() 
o tie pinigai kaip tik ir yra su
aukoti Lietuvos besimokinan
čiai jaunuomenei — socialisti
nei jaunuomenei.

Be to dar 
pranešė, 
Moksleivių 
tuos pinigus tuojau

žmonių

j mirš-

Aukso! LS pi IF sus i rink imas

Iš Lietuvos Socialdemo 
kratų Partijos gyvenimo
Papile (Šiaulių apskr.).

jCgrDR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 16 i 

metų kaipo patyręs gydytojas, chl- Į 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Joniškis (Šiaulių apskr.). 
Vasario 10 d. įvyko L. S. D. P. 
rajonui konferencija. Dalyvavo 
vietos organizacijos — 2 atst., 
Žagarės — 1, Žeimelid — 3. 
Gaščiunų pripuolamai atvyko 
1 vakare. Pašvitinio organiza
cijos ats. neatvyko, šioje kon
ferencijoje pasirodė veikliau
sia organizacija Žeimelio, ku
rios pavyzdį turėtų pasekti ir 
kitos organizacijos. Narių'”turi 
21, nario mokesnį užsimoka 
kiekvienais kas mėnuo. Susirin
kimai narių daromi kartą Į 
mėnesį pirmą jo sekmadienį. 
Nario mokesnis 50c. Bet ypa
tingai užsidėję 
50 
ti 
ir 
tu

pilės rajono Konferencija. Da
lyvavo vietos organizacijos 5 
atstovai, Tryškių — 2 nuo par
tijos ir 2 nuo “žiežirbos” ir 
Kruopių — 2 atst. Konferen
cija- priėmė nutarimus, kad 
šiais metais turi būti sutvar
kyta organizacijų tiksli atskai
tomybė, narių registracija, na
rio mokestis, laikraščio “So
cialdemokratas” prenumeravi
mas ir t. t. Organizacijos na
riams, neužsimokėjusiems už 
praeitus metus nario mokesnį 
duodama ' teisė Įmokėti šiais 
metais dalimis. Bet šių metų 
mokesnį pradėti mokėti regu
liariai nuo sausio mėnesio. Na
rio mokesnio griežtai laikytis 
einant statutu: nemažesnis 50 
centų, gi — iš daugiau pelnan
čių imti 1 litą.

Papilės ir Tryškių organiza
cijos pryšaky turi veiklių dar
buotoj ų; jų ir dabar sutvarky
ta geriau narių mokesčiai, at
skaitomybė, partijos litePatu- 
ros platinimas. Pažymėtina kad 
Tryškių “žiežirba” gerai vei
kiai rengia dažnai vakarus, tu
ri sekcijas dramos, dainos, spor
to. Sporto sekcija mano Įsigy
ti sporto aikštę ir rublis.

Kruopių organizacija
giau atrodo, kadangi Komiteto 
nariai išvažinėjo ir savo vieto
je nepastatė kitų. Dabar ran
dasi vietoje inteligentinių pajė
gų ir organizacija bus atgai
vinta: draugų ii’ prijaučiančių 
yra.

Ši konferencija padarė gero 
įspūdžio j draugus, sutvirtino 
jų jėgas ir pakėlė ūpą.

’ —šlėga.

moka dar po 
centų mėnesiui, kad surink- 
lėšų Įsigijimui inventoriaus 
vėliavos. Su Centro Koinite- 
liuošimčiais atsiskaito. Kuo

poje Įvesta griežta disciplina, 
kurios visi laikosi, 
susirinkimus lanko. Neatvykęs 
narys susirinkimai! Iu!|l pasi
aiškinti apie priežastį neatvy
kimo.

Laikraščio “S ocialdemokra-
tas” platinimą pasiskirstė savo 
tarpo — miestely 2, kaime 3 it 
dvaruose 2. Joniškio organiza
cijai trūksta energingų ir 
inciatyva draugų, bet jų 
susiras.

Pasibaigus konferencijai 
kilusiu npu buvo sumanyta
dainuoti internėeionalo dainą; 
Centro Komitetas turėtų pasi
rūpinti išleisti revoliucinių dai
nų rinkinėlį, kad organizacijos 
galėtų reikalui esant juo nau
dotis. —šlėga.

Visi nariai

su 
čia

pa-
pa-

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lebos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki J2 vai. ryte, nuo 2 IH 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards

DR. MAU^ICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

....... ■ ■<

įvyko 
! _______ [kovo 7 dieną Raymond Chapel

(Islandų poeto J. G. Sigurdson’o). |*vrtaineJx* Chicago. I ikslas su- 
i Kai jis suaugo, jis turėjo iš-Įsirinkimo buvot: sutverti Chi- 
eiti iš tėvų namo, nes jo tėvai Įcagoj Lietuvos] SočiaIdemokra- 
t orėjo daug vaikų, bet mažai | tų Rėmėjų Fondo kuopą. Kas 
aukso.
, Jo tėvas davė jam kelionei

I lazdą ir palaimino jį 
mas: “buk laimingas, 
vaike, ir atrask daug aukso.”

Jo motina maloniai jį pabu
čiavo ir pasakė: “Tai tave sau-įsišaukė 
goja gerasis Dievas ir lai duo
da tau aukso!”

Gerų norų ir vilties kupinas, 
jis apleido namus l)c 
kišenių j.

Po neilgos kelionės 
dėjo galvoti, kokį kelią 
ti, nes mate daug takų vedan
čių Į Įvairiausias šalis.

Jis pamato didelį, seną, susi
kūprinusį, žilą vyrą. Tasai ty
liai skaitė didelę knygą.

Jaunuolis nusiėmęs kepurę 
prabilo: “Pone, ar nori mane 
išmokinti to, kas yra tavo kny
goje?”

Senis ištiesė ranką ir atsake:
“aukso, aukso!”

Jaunuolis palingavo galvą, 
nes aukso neturėjo. “Gal Tu 
nori pasakyti man, kuriuo ke
liu man eiti?” — paklausė jis 
linguodamas galva.

Senis pakėlė galvą, vėl ištie
sė ranką ir pasakė: “Aukso, 
aukso!”

Bet jaunuolis išrinko tiesesnį

blo-
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
1724 S. Loomis, kampate 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandoAjiuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

.......................... . ............
į " 1 —f—----- —C

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos t i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven 
netoli 46th St., Chicago, III. I

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S't., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

skatiko

jis pra- 
išsirink-

apsisaugojus

jėgas!
negalime tylėti!
nei caro valdžia tokių 
nedarydavo, o Lietuvos 
f klerikalai nori ir

aukštesnes mokyklas paversti 
savo įrankiu.

Lietuvos mokyklos turi būti 
laisvos! Tikėjimas tegul sau 
eina savo keliu — bažnyčiose, 
ar kur kitur, bet Universitetas 
turi būti liuosas nuo visokių 
religinių dogmų.

Socialistų Studentų “kova 
sunki. Bet jie yra pasiryžę ko
voti iki galui. Mes privalome 
jiems toje kovoje padėti ir pa
dėti tuojau — neatidėliojant 
nei minutės.

Kuo mes, 
m e padėti? 
gaiš,
kitas doleris atiduoti kokiam 
prakilniam tikslui — apsaugo
jimui Lietuvos Universiteto 
nuo klerikalų įtakos. Tikriau 
sakant, palikimui Lietuvos 
Universiteto tikru mokslo židi
niu, be jokių 
siij-supuvimų.

Kam rupi 
geras darbas,
atidėliojant ateina pagelbon!

—A. žymontas.

amerikiečiai, gali-
Svarbiausia pini-

Mums nėra sunku vienas-

klerikalinių pelė

las prakilnus ir 
lai tuojau— ne-

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

daboti, kad 
partijoje pa

tiksiąs butų

ir Įvyko — kuopa sutverta.
Į valdybą įeina sekami drau

gai: F. Skamarakas, pirm., M. 
mano | G. MauriCas, sekr. <ir J. Vilis, 

ižd. 'L
Musų draugai iš Lietuvos at- 

į mus amerikiečius,
■kad mes padėtumėm jiems 
dirbti jų sunkų ir daug pasi
šventimo reikalaujantį darbą..

Draugai ir draugės, padėki4- 
niekiems, nes jų visos viltys 
yra nukreiptos link musų; jie 
laukia nuo musų pagelbos.

Pinigų Į kasą Įplaukė seka
mai:

J. J. Čeponis <$6. Po <$5: V. 
Mišeika, A. Kemėža, ILSS 81 
kuopa (auka). Smulkių aukų 
$5. M. Jurgelionienė $2, J. Vi
lis $1.50, P. Miller <$1. Po 50c: 
P. F. Budrikas, J. J. Aurila, R. 
Kazlauskaitė, K. Januškevi
čius, M. Yusas, J. Bagdonas ir 
J. Vaišvila 25c.

Viso kason įplaukė $33.75.
M. G. Mauricas, sekr.

4424 So. Washtenaw avė., City

1924
III

taip, 
žmonės kurie tikrai tar- 

kad

nauja partija, prie 
Socialistų Pąrtija gali 

turi būti paremta 
organizacija. Kur 

vien tik darbininkai butų ren
kami ir patys darbininkai ga
lėtų kontroliuoti. Jei tokios 
darbininkų organizacijos • pil
nai ir nepripažintų socializmo 
principų, bet jos vėliau turėtų 
patapti socialistinėmis organi
zacijomis, kad 
nuo kapitalistų.

Socialistai turi 
tokioje naujoje 
matinis politinis
nepavestas politiškiems komi
tetams. Tie visokie komitetai 
turi būtinai prisilaikyti darbi
ninkų klasės principo, — jie 
turi būti paremti socialistiniais 
pamatais.

Socialistai nemano, kad jie 
tuojau gali viską laimėti, — 
tuojau gautų valdžios vietas. 
Socialistai geriau nori padaryti 
išbandymą ir padaryti 
kad
nauja darbininkų klasei, 
tie užimtų tinkamas jiems vie
tas.

Mes turime dabar Socialistų 
Partiją. Mes norime didesnės 
vienybės, didesnio stiprumo 
darbininkų klasės. Bet socialis
tai niekuomet neatsisakys sa
vo įsitikinimų ir savo garbės, 
kurią dabar yra užėmę darbi
ninkų klasėje. Socialistai ne
nori vien tik gaudyti ofisų, — 
šiltesnių vietų, — jie nori iško
voti darbininkams ir visiems 
žmonėms pilną politinę ir in
dustrinę laivę — jie nori įkū
nyti Socializmą! —Azy.

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausi* pa- 
• aiilv reguliatorius. Vienas doleris at- 
nrfr mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago. U. S. A.

Po neilgos kelionės! jis pa
mate gražuolę mergelę: ji taip 
dora, nekalta ir gera atrodė.

“Ar tu nori eiti su manim ir 
likti mano žmona?” Ji nusi
juokė, ištiesė ranką ir pašnab
ždomis pasakė: “Aukso, auk
so!”

Bet jis neturėjo jokio auk
so ir ji atitraukė savo ranką ir 
nustojo juoktis.

Paskiau atėjo kitas vyras: 
jis davė jai aukso pinigą, ap
juosė ją aukso juosta ir ant 
jos galvos uždėjo aukso diade
mą.

Ji nusišypsojo ir apkabino 
tąjį vyrą.

Kelias pasidarė sunkesnis ir 
oras dar karštesnis.

Jis jautė didelį troškulį ir 
kaime prašė gerti.

Bet šeimininkai ištiesė ran
kas sakydami: “Aukso, aukso!”

Kovo 21 d.
Chicago, 

A. žymontas, 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Malonus Drauge!

LSS VIII Bajono konstitu
cijoj yra sakoma, kad LSS VIII 
Rajono konferencijoj dalyvau
ja LSS Pildomojo Komiteto at
stovas su sprendžiamuoju baL 
su. Todėl malonėkit prisiųsti 
atstovą nuo LSS Pildomojo 
Komiteto į busiančią LSS VIII 
Bajono konferenciją, kuri įvyks 
balandžio 
me.

Mažeikiai. — Vasario 17 d. 
įvyko visuotinas Mažeikių or
ganizacijų narių susirinkimas. 
Susirinkusieji aptarė organi
zacijų darbuotę ir ryšių už
mezgimą su artimiausia apylin
ke. Svarbiausiu dienotvarkės 
punktu buvo s.-d. laikraščių 
platinimo klausimas. Visapu
siai išaiškinus spausdinto žo
džio reikšmę, susirinkusieji 
nutarė smarkiau imtis darbo 
platini musų laikraščius. Prieš 
susirinkimą drg. K. Bielinis 
padarė viešą pranešimą dienos 
klausimais, susirinkusieji dide
liu domesiu klausėsi kalbos ir 
darė paklausimų kalbėtojui. 
Mažeikiškių tarpe yra veiklių 
draugų. Jiei visi, kurie tik prik
lauso org., imtųsi darbo, gali
ma butų, kaip sakoma, kalnus 
nuversti.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

6 d., Naujienų na- 
Pradžia 11 vai. dieną. 
Su draugiškumu

A. Vilis, 
, LSS VIII Rajono Sekr.

Tel. Boulevard 2160
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi 
, po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo

1 vai. po piet iki 9 vak. j

SOCIALISTŲ PARTIJOS
RINKIMŲ KAMPANIJA JAU EINA 

Socialistų Partija turi pilną surašą valstijos ir 
County kandidatų.

Jei jus nenorite balsuoti už kapitalistų kandidatus — republikonus ir 
demokratus, tuomet jus privalote balsuoti už

Socialistų Partijos Tikietą-Kandidatus
Tam tikslui mes privalome “turėti Kapanijos Fondą.

Kiek tame jus galite padėti?
Aš žemiau pasirašęs .... .................. prisižadu

Partijai laimėti rinkinius 1924 metų kampanijoj.

čia jdedu..............................  S. P. Kampanijos

Vardas .............................................................

padėti Socialistų

Fondui.
t-

Adresas .................................................................
Pinigus galima siųsti L. S. S. Sekretoriaus vardu arba tiesiai 

Socialistų Partijai

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo (J 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
 ' »,i " - Q -

111 - ■
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optom«triat
T«L Boul«rar4 S4B7

.jfW * Al S. Athland Ats
Kampu 47-tu «at

f-ro# lobobav, I I ■■■- ■ ---- - __ a
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiku ir visu chroniškų Hru 

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

Valandos! iO—11 ryto; 2—8 po piat^ 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienąj

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

----------- ----------- — —*—■ ■ - - -- I ■ - -
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija

8149 So. Morgan St.,
Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 t

Telefonas Yards 0867

11 111 1 s
Phone Boulevard 3033

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICŽ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas » 
____ 3327 So^ Halsted St_____  

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

V-, • ............ . - . . .
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The Lithaasdan Daily Neva 

PablUhed Daily, axcept Sundaj, by 
Iha Lithuanian Newi Pnb. Ce., Ine.

Editor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tesi 
i8.00 per yea£ in Canada.

7.00 per year outsida of Chicago 
8.00 per year In Chicago.
8c per copy.

laimėdavo streikus. Matyt, 
darbininkų kovose su sam
dytojais yra ne visviena, 
kas valdo kraštą.

“Keleivis” buvo apšauktas “tau
tos priešu”, “lenkų sėbru” ir

Entered as Second Class Mat e* 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act o* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų bV 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicag< 
UI. — Telefonas: JRooseVelt S

Iš Pekino, Chinijos, atei
na žinia, kad Sun Yat Šen, 
pietinės Chinijos vadas, ke
tinąs paskelbti “sovietų res
publiką” savo provincijoje. 
Kodėl ne? Jei “sovietų res
publika” yra Turkestane, 
tai gali būti ir Chinijoje, ir 
vidurinėje Afrikoje. Turkų 
Kernai Paša savo laiku jau 
buvo įstojęs ir į ‘Trečiąjį in
ternacionalą.”

“Keleiviui” teko atremti tas 
nesąmoniškas atakas, ir tuo bu- 
du ginčai ėjo smarkyn ir smar
kyn. Juos mėgino išnaudoti 
savo tikslams klerikalai su ko
munistais. Įdomu, 
dvi srovės parėmė 
pusę, kartodamos 
priekaištus

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams....... ......... ......... .......
Pusei metų ........ ......... .......
Trims mėnesiams ----------
Dviem mėnesiam .—..... .......
Vienam mėnesiui------------

$8.01
_ 4.00)
_ 2.00
_ 1.50
_  .75

„ 8c
- 18c
- 75c

Chicagoje per naiiotojui
Viena kopija . .... .........
Savaitei -------------------
Minėsiu! . ................ ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu i

Metams............................. ........
Pusei metų .......... ......... ....... — 8.50
Trims mėnesiams ---- ------------ 1*75
Dviem mėnesiam ___________  1.25
Vienam mėnesiui _____ —— ------------ .*7 B

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams .......... ........... 2---------- $8.00
Pusei metų .............................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto -Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

republi- 
savo 13 
tautinio 
Socialis-

žinoma, 
kaip

butų^ 
trans- 
įvyki-

Teisia mirusius Stebėtinas supuolimas
Rašo J. šyve. (Per Leoną Vitkauską)

Graikijos seimas vienu 
balsu nutarė pašalinti savo 
karalių ir paskelbti respub
liką. - Ateinančio mėnesio 
13 d. tą seimo nutarimą bal
suos visi piliečiai; nėra abe
jonės, kad jie patvirtins jį.

Tai reiškia, demokratija

Opozicija valdžiai Franci- 
joje eina stipryn, kas matyt 
iš rinkimų rezultatų įvairio
se vietose. Mieste Le Mans, 
su 70,000 gyventojų, vasario 
17 d. laimėjo rinkimus soci
alistai ir radikalai 
konai, pravesdami 
kandidatų prieš 

1 bloko kandidatus,
tams iš tų 13 vietų teko 7.

Vasario 24 d. papildo
muosiuose rinkimuose Mar- 
quion apskrityje socialistas 
Delplace paėmė viršų ant re- 
publikono. Tą pačią dieną 
Ahun apskrityje socialistas 
Legrand buvo išrinktas į 
generalę tarybą; tautinio 
bloko kandidatas gavo dvi
gubai mažiaus balsų. •

kad šios 
“Sandaros” 
tuos pačius 

Keleiviui”, ku
lnuos darė tautininkų organas. 
Jau vien iš to matyt, kad ta pu
sė, kuri pradėjo vaidus, patai
kė prastai. Nes klerikalai su 
komunistais niekuomet nere
mia kitose srovėse to, kas yra 
jose gera, bet visuomet remia 
tą, kas jose yra bloga.

Dabar, kuomet “Keleivio” ir 
“Sandaros” skaitytojai ėmė ra
ginti juodu prie taikos, tai ko
munistai susirūpino. Vabalas 
Šerenga šitaip rašo “Laisvėje”:

“Aha, vadinasi, visas tas 
alasas kilo dėl biznio ir am
bicijos, o ne dėl principų. Mės 
visuomet sakėm, kad susi
pratę darbininkai į tą jomar- 
ką turi žiūrėti, kaipo į pa
prastas tautiškų politfkiierllųi 
perštynes. Kaip tik btis pa
vojus iš darbininkų pusės, 
tai ‘Sandara’ su ‘Keleiviu’ 
beregint sueis į bendrą fron-

tas transporto priemones kon
troliuoja vien tiktai privatines 
kompanijos, kurioms, 
niekas daugiau nerupi, 
tiktai pelno gavimas.

Toks sutvarkymas 
stambus žingsnis linkui 
porto socializacijos. Kad
nūs pilną socializaciją, reikėtų 
paskui tiktai paimti transporto 
priemonių nuosavybę iš privati
nių kompanijų rankų į miesto 
rankas.

Londonas yra didžiausias pa
saulyje miestas. Kuomet pasi
rodys,, kad tas naujas būdas 
transporto priemones tvarkyti 
yra pasekmingas Londone, tai 
jį ims vartoti ir kiti Anglijos 
miestai, o po to ateis eilė ir viso 
krašto susisiekimui—geležinke
liams ir t.t.—pėrvarkyti.

ŠAUKIAMA LIETUVIŲ-LAT
VIŲ VIENYBĖS KONGRESAS.

Tie žmonės, kurie tyčiojasi 
iš demokratijos, neužilgio 
pamatys, kad visas svietas 
tyčiojasi iš jų.

Gegužės mėnesyje, kuo
met įvyks Franci jos parla
mento rinkimai, socialistai 
su radikalais eis išvien, kad 
sumušus tautinį bloką, ku
riuo remiasi Poincarė val
džia. Augščiaus paduoto
sios vietinių rinkimų pasek
mės rodo, kad poincarizmo 
priešai bus pergalėtojai.

Pasaka apie “susipratusiu^ 
I darbininkus,” žinoma, yra pa
prastas komunistinis blofas. 
“Keleivį” skaito kelis kartus 
didesnis skaičius darbininkų, 
negu “Laisvę”; ir “Keleivio” 
skaitytojai niekuomet nesiduo
tų save taip už nosies vadžioti, 
kaip vadžioja savo skaitytojus 
komunistų šlamštelis.

Bet kad komunistiniai dema
gogai pyksta dėl to pittsbur- 
giečių paraginimo prie taikos, 
tai ji tuo labiaus turi būti įvy
kinta.

Prof. E. Volteris rašo .iš Kau
no “Naujienų” redaktoriui, kad 
įvyksiančiam Lietuvių-Latvių 
Vienybės Draugijos kongrese 
jus gvildenamos tokios temos:

1) Svetimų žodžių Baltijos 
kalbose reikšmė šitų kraštų 
<ulturos istorijoje; 2) Autorių 
teisės Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje: 3) Musų kultūros įstai- 
gos (muzejai, knygynai, uni
versitetai ir mokyklos) ; 4)
Klausimas apie knygų ir rank
raščių išdavimą
tarpe Lietuvos, Latvijos 
tų, ir 5) Krikščionybės 
kultūros istorijos bėgį 
kraštuose.

(skolinimą) 
ir Es- 
įtaką į 

tuose

VIS SU SAVO DVYLEKIU

Rusijos ypatingos ekonomi
nės sąlygos pagimdė narodavi- 
kus, iš kurių vėliau išaugo so

cialistai revoliucionieriai, Revo
liucijos metu suskylę į kairiuo
sius ir dešiniuosius. Nei viena
me Europos krašte neatsirado 
visuomenės grupių panašių na- 
rodavikams bei socialistams re
voliucionieriams. Tik dalis lie
tuvių buvusių Didžiojo karo 
metu Rusijoje užsikrėtė “ese- 
rizmo” idėjomis. Tačiaus Lietu
voje “eserizmas” neradęs pa
grindo veik išnyko. Pirmojo 
seimo rinkimais būrelis inteli
gentų pastatė kandidatų sąrašą 
vardu “žemė ir Laisvė” (socia
listų revoliucionierių obalsiai). 
Visoje Lietuvoje surinko apie 
8000 bolsų. Bet išsiskirstę bal
sai į 6 apygardas nuėjo niekais 
—nei vieno mandato negavo. 
Nepasisekimą stengėsi išaiškin
ti tuo, kad visuomenė nežinoju
si kas jie tokie- yra. Jų suprati
mu visai kiti butų buvę rezulta
tai, jei kandidatų sąrašą butų 
pavadinę tikruoju vardu. Ant
rąjį seimą renkant sąrašą pa
vadino trkruoju vardu. Bet 
balsų surinko dar - mažiau, tik 
apie 3500. Aišku, kad speku- 
liacijos laikai pasibaigė ir kad 
tokiems socialistams, kaip ese
rai, susipratusių . darbininkų 
tarpe vietos nėra. Ištikrųjų gi 
jokios eserų partijos Lietuvoje 
nėra, tik ačiū 
ideologijos 
karštakošių 
tų.

Nežiūrint
kščioniškai-liaudininkiška reak
cija tiek įšėlo, kad prieš tuos 
numirėlius iškėlė bylą ir pa
traukė apie 30 žmonių teisman. 
Vedamas tardymas ir visus 
kaltina “tėvynės išdavime” ir 
prigulėjime prie slaptos orga
nizacijos. Keletas kaltinamųjų 
suimta už tai, kad “pasislėpė” 
nuo tardymo, nors jie ir nema
nė niekur slapstytis. Jų tarpe 
yra ir buvęs Rusijos Dūmos 
trudovikų frakcijos narys My
kolas Januškevičius. Kiti visi 
atlesti iki teismo įnešus užsta
tą nuo 300 iki 1500 litų.

šitos bylos iškėlimas charak
terizuoja augančią reakciją Lie
tuvoje. Krikšuioniški rekacio- 
nieriai norėdami atkeršyti bu
vusiems (revoliucijos metu Ru
sijoj) idėjiniams priešams da
bar iškelia bylą, nors jie yra 
bejėgiai—mirę ant visados kai
po organizuota pajėga. Jokio 
aktivumo vsiuomenės gyvenime 
neparodo ir neparodys. Teisia 
mirusius.

tradicijoms jų 
prisilaiko keletas 

jaunų pusinleljgen-

LONDONO GATVEKARIŲ
DARBININKAI LAIMĖSIĄ.

Demokratija laimi grei
čiau, negu socializmas, ka
dangi demokratijos nori ne 
tiktai darbininkų klasė, bet 
ir daugelis kitų žmonių. 
Kovojo už demokratiją dar
bininkams tenka dažnai eiti 
išvien su kitomis visuome
nės klasėmis; bet tai nereiš
kia, kad darbininkai, šitaip 
darydami, atsižada savo tik
slų. Demokratija darbinin
kams yra reikalinga dar la- 
biaus, negu ūkininkams ar
ba smulkiajai buržuazijai.

Apžvalga
RAGINA PRIE TAKIOS.

Darbininkai eina prieš sa
vo reikalus tuomet, kai jie 
priešinasi demokratijai. Tas 
nevisuomet esti matoma iš 
karto; esti atsitikimų, kad 
darbininkams rodosi, jogei 
ta arba kita despotizmo for
ma jiems esanti naudinges
nė, negu demokratiją. Bet 
kiek ilgesniam laikui praė
jus, darbininkai patiria, kad 
toks jų manymas buvo klai
dingas. Taip buvo, pav. ke
letas metų atgal Vengrijo
je, kuomet dauguma darbi
ninkų norėjo diktatoriškos 
valdžios: dabar Vengrijos 
darbininkai labai geistų pa- 
siliuosuoti nuo diktatūros.

Anglijoje eina jau trečias 
stambus streikas nuo to lai
ko, kai Darbo Partija paėmė 
į savo rankas valdžią. Pir
mieji du streikai — geležin
kelių darbininkų ir uostų 
darbininkų — buvo laimėti; 
spėjama, kad bus laimėtas 
ir trečiasis streikas — Lon
dono gatvekarių ir omnibu
sų darbininkų. O prieš tai 

‘ per kokius trejus metus An
glijos darbininkai vis pra-

Būrys pittsburgiečių, skai
tančių “Keleivį” ir “Sandarą”, 
parašė kolektyvį laišką “Kelei
viui”, ragindami jį paliauti tuš
čius ginčus su oficialiu sanda- 
riečių organu. 36-j i A. L. T. 
Sandaros kuopa, Pittsburghe, 
nutarė reikalauti, kad ir “San
daros’ redakcija nebesikabinė- 
tų prie “Keleivio”.

Išspausdinęs pittsburgiečių 
laišką ir Sandaros kuopos rezo
liuciją, “Keleivis” pareiškia, 
kad jisai mielai pritaria tam 
paraginimui. pripažindamas, 
kad jo ginčai su “Sandara” iš
tiesti neturi vertės visuomenės 
atžvilgiu. Bet “Keleivis” 
aiškinasi, kad ne jisai tuos gin
čus pradėjo, ir sako: I 

“Ant sandariečių mes nie
kad nesam užsipuolę ir jokio 
jų susirinkimo neišardėm. 
Priešingai, mes visuomet 
juos renidavome, visuomet į 
jų vakarus atsilankydavom ir 
visuomet gražiai juos ‘Kelei
vyje paminėdavom. Ir da
bar, kuom ‘Sandaros’ štabas 
nuolatos eyia prieš mus ata
komis, mes tik retkarčiais 
tuos užpuolikus pajuokiama 
Tegul tik jie paliauja savo 
atakas, ginčai tuoj aus sustos.

“Mes svekinam Sandaroj 
36-ą kuopą, kad ji pirmutinė 
viešai pareikalavo iŠ savo or
gano tuos niekam nereikalin
gus ginčus sustabdyti.”
Butų ištiesų gerai, kad “Ke

leivis” su “Sandara” paliautų 
vaidijęsi. Nebūtų nieko blogo, 
jeigu ginčai tarp jų dviejų eitų 
dėl visuomeninių klausimų; bet 
juodu susivaidijo dėl menknie
kių. Ginčus pradėjo “Sandara”,
įdėdama kokio tai slapyvardžiu tyta, transporto priemonių kon- 
pasirašiusio autoriaus straipsnį, |troliavime įgytų balsą darbinin- 
kuriame “Keleiviui” 
kaišiojama, kam jisai 
nąs lenkų laikraštį.

■ Vienas Amerikos korespon
dentas telegrafuoja iš Londono, 
kad gatvekarių ir bus’ų darbi
ninkai tikisi tikrai laimėt strei
ką, kuris prasidėjo keletas die
nų atgal. Jiems busią pridėta 
8 šilingai (apie $2) prie savai
tinės algos.

; Bet korespodentas sako, kad 
šitas laimėjimas nėra svarbiau
sia streiko pasekmė. Daug di
desnės reikšmės turi tas faktas, 
kad streikas parodė, jogei turi 
būt geriau sutvarkyta transpor- 
tacijos sistema Londone. Dabar 
Londanas neturi jokio bendro 
transportaoijos plano; pasažie- 
rių gabenimu rūpinasi atskiros 
privatinės kompanijos, kurių 
vienos valdo vienas gatvekarių 
linijas/ kitos kitas, trečios val
do bus’us, ir visos jos varo kon- 
kurenciją tarp savęs. Iš to kyla 
didžiausia netvarka komunika
cijoje.

Darbo Partijos valdžia ketina 
padaryti tai netvarkai galą.

“Susisiekimo ministeris”, 
sako korespondentas, “ketina 
šiandie įnešti bilių, kuris ap- 
ribos konkurenciją tarpe gat
vekarių ir bus’ų, padėdamas 
visą transportą po priežiūra 
komiteto, kurį paskirs susi
siekimo ministeris. Šitas ko
mitetas susidės iš miesto ir 
atskirų jo dalių administraci
jos atstovų, iš gatvekarių, om 
nibusų ir požeminių linijų at
stovų ir iš įvairių darbininkų 
organizacijų atstovų.

“Ministeris pirmininkas 
MacDonald sutiko, kad tokios 
rųšies bilius butų tuoj aus 
paduotas parlamento svarsty
mui. Iš visko numanu, kad 
jisai bus urnai priimtas.”
Jeigu tas bus padaryta, tai, 

pasak korespondento, streikas 
bus atlikęs milžinišką patarna
vimą Londonui, nežiūrint kaip 
butų išspręstas didesnių algų 
reikalavimas.

Ir tai, be abejonės, yra tie
sa. Sutvarkius transportą to
kiu budu, kaip augščiaus išdės-

Brooklyne vadinamas “Di
džiojo New Yorko Progresyvių 
Draugijų Sąryšis” (kuriam pri
klauso beveik vien tiktai ko
munistinės organizacijos) pa
rengė prakalbas užprotestuoti 
prieš Johnsono ateivybės varžy
mo bilių. Kad pasirodžius be
šališku, Sąryšis pakvietė ne 
tiktai Pruseiką iš “Laisvės”, bet 
ir Vitaitį iš “Tėvynės”.

Ką gi tas “bešališkas” mitin
gas i|lavė?

Kalbėjo p.f Vitaitis, kritikuo
damas Johnsono bilių ir išrodi- 
nėdamas, delko lietuviai turi 
kovoti prieš jį. Jo kalba buvo 
vietoje. Bet išėjo • kalbėt Prū
sei ka ir—nudardėjo. Ažuot aiš
kinęs tą reikalą, kuriam buvo 
sušauktas mitingas, jisai ėmė 
rėžti agitacijos “spyč 
sovietų Rusiją, 
apie Vokietiją,

revoliuciją, 
“darbininkų

į tai, Lietuvos kri-

apie 
apie

Leniną, 
busima 

apie ko- 
partiją”

kurie, patikėję ko-

Amerikos 
munistinę 
ir t.t.

žmonės,
jnunistų “bešališkumu”, atėjo į 
prakalbas, žinoma, buvo suvilti. 
P-as Vitaitis, kuris gaišino sa
vo laiką, norėdamas patarnauti 
visuomenei, jautėsi, be abejo
nės, apgautas, kuomet pamatė, 
kad prakalbų rengėjai panau
dojo jį savo partijos bizniui,

Musų korespondentas prane
ša, kad tokia pat netikus, kaip 
Pruseikos kalba, buvo ir rezo
liucija, kuri tapo paduota susi
rinkimui priimti.

Tai yra dar vienas (negali 
jau nė suskaityti, kelintas) pa
vyzdys, kaip komunistai nesu
geba jokį visuomeninį dairbą 
dirbti, nepavertę jo siaurai par
tinių bizniu, Į kiekvieną vi- 
soumenės klausimą jie žiuri 
tiktai, kaipo į priemonę parek
lamuoti savo kromelį. Dėlto 
su jais negalima nieko bendrai 
veikti.

Geriaus yra palikti juos vie
nus džiaugtis savo sudilusiu 
dvylekiu.

Pačioje pradžioje, kada nebu
vo nei dangaus, nei žemės Die
vas gyveno savo galybėje ir 
tvėrė pasaulį be jokios medžia
gos—vien tik mintimis ir žo
džiais, kurie stodavosi tuoj kū
nu kaip tik juos ištardavo.

Taip aiškino, kiek aš pamenu, 
trisdešimts metų atgŽl mano 
pirmasis kapelionas apie Dievo 
galybę ir pasaulio tvėrimą. Bet, 
deja, kaip aš neapsakomai nu
stebau išgirdęs, kad Dievas 
pasaulį sutvėrė per šešias die
nas. čia aš savo vaikišku ma
nymu ir nieko dar nesuprasda
mas apie Dievo galybę, pašokęs 
sucipau:

—Negali būti!
—Taip, per šešias dienas.
—Kaip Jis galėjo suspėti, ka

da mes mokiniai tik vieną pus
lapį dailaraščio rašome visą va
landą?

—Matai, tamsta, Dievas yra 
tobulas, Jo mintys neklaidin
gos ir greitesnės už patį žaibą 
—ir užtat, ką pamanė, tad tuo
jau ir stodavosi.

—Net už žaibą greičiau vis
kas stodavosi!

-—Taip, tai. buvo Dievo min
tys, o ne žmogaus. Jam nereike- 
jo nei lipdyti, nei tašyti, nei ra
šyti, tik—pamanyti ir viskaįs 
stodavosi kunu, pagal Jo va- 
lios. Ar supranti dabar, tams
ta?

—Suprantu, suprantu, Kuni
gėli —tai buvo Dievo valia.

—Taigi dabar sėsk ir klau
syk... Ir taip Dievas sutvėrė pa
saulį per šešias dienas. Ir užtat 
Jis dabar yra visagalis pasau
lio valdovas ir visų dangiškų 
dvasių r karalius prieš kurį net 
pragaro velniai dreba.

—Kunigėli, juk velniai bijo
davo ir Tvardausko. Jam pa
liepus, jie tuoj, į tris valandas 
sulygindavo didžiausius kalnus 
su pakalnėmis, užversdavo ju
ras akmenimis, sugriaudavo 
miestus —• ir vėl į tris dienas 
pastatydavo juos, kaldami į 
kiekvieną aguonos grūdą po tris 
Jotines vinis ir nuklodami sto
gus žydų barzdomis.

—Taip, Tvardausko irgi klau
sydavo velniai. Jis buvo labtf- 
galingas.

—O dabar, ar yra pasauly to
kių galingų žmonių?

—Be abejo, atsiranda, 
vyzdin, aną dieną skačiau 
raščiuosc, kad kokioje tai 
tybėje-

Produktu kainos 
Lietuvoje.

k .J t.

prohibicijos

Teisėjas smerkia ateivius už 
munšainą.

Teisėjas Walker aštriai pa
smerkė ateivius už munšainą ir. 
bootlegerystę, nes ateiviai esą 
labiausia ir laužo
įstatymus, kuomet amerikiečiai 
esą labiau įstatymų klausą. Tai 
jis pareiškė tardydamas bylą 
Mrs. Rose’ Mastav, kuri parda
vinėjusi munšainą savo sankro- 
•vėlėj 1354 Waltqn St., su kuria 
galima buvo susikalbėti tiki per 
perkalbėtoją. Teisėjas ją nu-buvo pri- kų atstovai ir visuomene (visų

spausdi- žmonių išrinktos miesto admi- tęsiąs kada busią apsirūpinta;
Už tai uistracijos) atstovai. Dabar gi su jos vaikais.

Kaunas.—Nors tuo tarpu ap
lama krašto padėtis ir nėra vi
sai normali, vienok atsižiūrint į 
dabartinę kitų aplinkinių vals
tybių padėtį, Lietuvos ekonomi
nis stovis nėra blogiausias. 
Krašto ūkis iš po karo nežiū
rint labai nepajankių ekonomi
nei plėtotei aplinkybių visgi 
gerokai pakilo ir vidujinis ša
lies stovis jau beveik įėjo į nor
males gyvenimo vėžes.

Kad Lietuvos šių dienų stovis 
jau beveik yra normalus, tai, 
be kitų davinių, aiškiausiai pa
rodo šalies prekių kainų pasto
vumas. Jau nuo kurio laiko 
Lietuvoj įvairių prekių ir pro
duktų kainos visai mažai 
keičia ir veik nebekyla ir 
dėl i s tėra skirtumas tarp 
ro ir provincijos kainų.

Kaune dabar yra šiokios 
produktų kainos: juodos duonos 
kilogramas 45 centai, pitlevo- 
tos kilogr. 80 centų, kvietinio 
pyrago kilogr. 1 lit. 20 cent., la
šinių kilogr. 5—6 litai, sviesto 
kilogr. 8—9 litai, mėsos kiaulie
nos 2 1. 50c.—3 litai, jautienos 
ir avienos kilogr. 1 lit. 70 cen. 2 
litai, 10 kiaušinių 2 Iii. 50 cen
tų, pieno literis 50—80 centą, 
vienai silkei 12—20 centų, veži-' 
mas malkų 18—25 litai ir t. p.

—Liet, darbininkas.

besi- 
nedi- 
cent-
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W. F. SEVERĄ CO.W
C EDA R RAPIDS, IOWA |

ŠI MOTERIS
PASILIUBSAVO

NUO KENTEJIMŲ
Su pagelba Lydia T. Pink- 
ham’s Vegetable Compound. 

Labai gera pasaka.
Dover, Del. -----

kiekviena moteris vartotų jūsų gy
duoles, nes jos pa
darė • man labai 
daug gero. Aš tu
rėjau sutraukimus 
ir apmirimus ir 
labai didelius skau 
smus. Vieną dieną 
aš atlankiau savo 
kaiminkos namą ir 
ji pasakė man kad 
aš vartočiau Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com-

pound. Aš tuojau nuėjau j krautuvę 
ir nusipirkau butelį tų gyduolių ir 
paėmiau pirmą dožą prieš vakarienę. 
Ir aš vartojau jas iki šiol ir jus be
veik negalite tikėti kaip skirtingai aš 
jaučiuosi. Aš kaip kada norėjau at
sigulti į lovą ir gulėti ir kuomet aš 
pradėdavau šukuoties, tai nuvargda- 
vau į keletą minutų. Jus suprantate 
kaip blogai aš jaučiuosi. Aš būdavo 
einu gulti apie 8 vai. vakare ir atsi
keldavau apie 7 vai. ryto ir jausdavau 
nuvargusi. Dabar aš galiu dirbti vi
są dieną ir neinu gulti iki vienuolik
tai valandai ir visuomet jaučiuosi la
bai gerai. Vasarą dirbu visą savo 
namų darbą, o žiemą einu Į dirbtuvę. 
Aš pasakiau apie tai daugeliui mano 
draugų ir trys atėjo pasakė man, kad 
jos jokiu budu negalėtų būti be Vege
table Compound”. — Mrs. Samuel 
Murphy, 219 Cecil St., Dover, Dela- 
ware.

laik- 
vals- 

gerai nebepamenu — 
koks tai valdovas ar ministeris
urnai išleidęs įsakymą, kad visi 
bankai laike trijų minučių su
stotų ėmę palūkanų virš 200%, 
ir —kad kiekvienas jų laike tri
jų dienų įsigytų nemažiau šim
to milionų litų, ir kad per tris 
dienas butų parašytas penkių 
tomų dydžio įstatymas tiems 
litams surinkti.

Kunigėli, aš nieko nesupran
tu.

—Mažas tebesi, vaikeli,— kai 
paaugsi, tada suprasi.

» Čia pasigirdo skambutis ir 
musų pasiaiškinimai nutruko. 
Mano galvoje viskas susipynė ir 
aš niekaip negalėjau suprasti, 
kaip vienas Dievas galėjo pa
saulį sutverti per šešias dienas, 
o tuo labiau — kam kunigėlis 
nulygino Tvardausko paliepi
mus su kokio tai valdovo ar mi- 
nisterio įsakymais žmonėms.

Ir ištikrųjų, gerbiamo kape
liono paaiškinimai bei palygini
mai iki šiai dienai man buvo 
neaškųs ir nesuprantami. Bet 
dabar, atsidūrus nepriklauso
mos valstybės kūrybos darbe ir 
susitikus su panašiais iš aukšto 
įsakymais, man viskas kaip ant 
dėlno, liko aišku... Dabar aš ge
rai suprantu, kad vien tik Die
vo valia per šešius ilgiausius 
laiko periodus pasaulis išsivys
tė, o Tvardausko velnių kanki
nimai ir yaldovo ar ministerio 
įsakymai1—tai gražus palygini
mą su i ‘ 
mo apsireiškimais.

—Patyręs Pilietis.

šių dienų musų gvveni-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Daktarai sako, kad nuo 
didelio įtempimo biz
nyje, darbe ir rūpes

tyje apsireiškia 
daug ligų

Medicinos mokslas dabar turi gyduo
lę, kuri pagelbsti labai puikiai 

tokiuose atsitikimuose.
Jei jūsų miegas nėra geras ir at

šviežinantis ir jus jaučiatės nervingu 
ir nuilsusiu rytmečiais, tik nueikite į 
aptieki 
Nuga-Tone. Ji padarys daugiau negu 
nustebins jus, kaip greitai ji padaro 
savo darbą. Nuga-Tone suteikia at
šviežinantį miegą, stiprius nuolati
nius nervus, gerą apetitą, puikų virš
kinimą, reguliarj ėjimą lauk ir daug 
entuziazmo, pep vikrumo. Ta nauja 
gyduolė, Nuga-Tone veikia puikiai 
nuo nevirškinimo, vidurių Užkietėjimo 
ir tt. Jei jus kenčiate nuo bet vienos 
iš tų bėdų, tas priguli nuo jūsų pačių, 
kad ėmus Nuga-Tone bandymui, kaip 
kad daro tūkstančiai kitų kas mėnuo.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei ncpagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

ir gaukit naują gyduolę,

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu- ir greičiausiu laivu 
rengkitėg ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsiąa- 
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusįps mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.
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Rado tris senius 
negyvus.

Du pasiturį broliai ir sesuo ras
ti negyvi senuose namuose. 
Mirę nuo bado ar šalčio.

Prie 1210 West Erie St.-yra 
senas mūrinis trijų augs tų na
mas. Apačioj daugelį metų at
gal buvusi dųonepykla, bet ma
žais kas apie .ją beatsimena. Ai* 
kas dar gyvena tame name, ma
žai kas žinojo.

Vienas vaikas pamatęs išdau
žtą langą ir manydamas, kad 
name niekas nebegyvena, įlindo 
į namą tikėdamas rasti kokių 
senų daiklų, kuriuos galima bu
tų parduoti skuduminkui.

Bet jis rado senus, apdulkė
jusius rakandus, o viename 
kambaryje užtiko ir tris .lavo
nus. Nusigandęs vaikas išbėgo 
gatvėn ir pašaukė policiją, kuri 
įėjusi naman pažino visus tris 
lavonus, kaipo nuo pat gimimo

SOLDIER LEAVITT.
Tai šitą milžiną turės pavelti Drapiežnas Dzūkas J. Ban- 

ccvičius pelnyčio} Požėlos ristynėse, Mildažio salėj.

toksai buvo, tai jis padare di
dėlę klaidą, kad' ėjo ristis pas 
anglus neatsižinojęs tikrojo 
dalykų stovio.

Jau anglų ristynės musų ris
ti kam s parodė ką jos padaro, 
žinoma, jeigu nebusi atsargus1. 
Jie jau “padarė gero” J. Ban- 
cevičiui, A. Ačįui-Hachet, J. 
Geštautui ir tūliems kitiems. 
Vyrai, bukit atsargus su tuo!

Raganius.

Lietuviu Rateliuose

Mirė lietuvis policijos 
stotyj

Krank Kudriką policija areš
tavo . girtą prie 16 ir Halsted 
St. ir nuvežė į policijos stotį. 
Vakar Budrikas mirė. Giminės 
galite atsišaukti į Maxwell St. 
policijos stotį.

Roseland
i

LDLD kuopos susirinkimas.— 
Prisirašė du nauji nariai.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Mokslo Draugams pas
kaitą laikys Dr. St. Biežis

Vienas kianas 
pertikrins 
JUMIS!

aklų brolių Klostei*, 70 ir 72 
m. amžiaus ir jų* senos sesers 
Annie, 65 m., kuri gyveno su 
jais ir pasiliko nevedusi, kad
galėtų prižiūrėti savo aklus 
brolius.

Daktarų nuomone jie visi mi
rė nuo bado ar šalčio. Taipjau 
nežinoma nė kada jie mirė. Abu 
broliai niekur nesirodydavo ir 

niekas jų nematydavo, o ir se
suo labai mažai tesirodydavo. 
Daugiau tame name niekas ne
gyveno.

Patirta, kad abu broliai buvo 
gana turtingi ir turėjo netik tą 
namą, kuriame gyveno, b^t ir 
daugiau gana brangių namų. 
Jie turėjo ir banke pinigų, bet 
.mažai jais naudojosi.

Kiek sužinota apie juos, visi 
trys kaitų su jų tėvais atvyko 
iš Norvegijos apie 50 metų at
gal. Jie užsidėjo šiame name 
duonkepyklą, kuriai gerai sekė
si. Pirmiausia mirė motina ir 
ant jų sesers Onos puolė prižiū
rėjime viso biznio ir jos aklų 
brolių, nes jau ir tėvas pradėjo 
senti. 12 metų atgal mirė ir jų 
tėvas. Tada Ona viena vedė 
biznį per 9 metus. Bet ir ji 
paseno, biznį uždare ir tik bro
lius prižiūrėjo. Broliai niekui’ 
nesirodė, o ir ji mažai tesiro
dė, tankiausia pas is jusdama 
sankrovon pašauktus nuo gat
vės vaikus. Spėjama, kad pir
miausia mirė sesuo Ona. Broliai 
liko bejiegiai ir nežinojo nė kur 
išeiti, nė kur maisto gauti. Ta
da ir jie mirė už kelių dienų iš 
bado, nes nebebuvo sesutės, ku
ri juos viskuo aprūpintų.

Spėjama, kad jie mirė savaitę 
ar 10 dienų atgal.

Policija areštavo 13 negrų ir 
4 moteris, kurie per kelias sa
vaites paleido sankrovose apie 
700 k lamstuotų čekių. Suimtieji 
prie kaltės jau prisipažino.

Paskilbuši Chicagos Operos 
dainininkė Rosa Baisa patapo 
Amerikos pilietė. Ji yra žydel
iui itė, paeina iš Lietuvos — 
Balstogės (Bielostoko).

i Reiškia p. Jonas Meyeris pra
lošė savo čampionatą ir nau
ju čampionu liko Juozas Po
relli. Iš visko matyt, kad tai 
buvo “shooting game.”

* * ❖

Vakar d. Juršio namuose 
įvyko LDIjD 79 kuopos susi- 
rinkiipas, kuris buvo ir drau
giškas ir pasekmingas. Iš vir
šininkų pranešimų matėsi, kad 
kuopa progresuoja ir auga: 
pirm susirinkimo pirmininkas 
prirašė tris naujus narius, ku
rie čia likosi patvirtinti, o čia, 
ant vietos prisirašė dar du. 
Vioo kuopa paaugo penkiais 
nariais. . "

Balsuojant Centro Viršiiiin- 
klis, nariai kaip vienas ^alsa
vo už senuosius. —Narys.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Į Lietuvą

Sportas
! aukiant pelnyčius risty- 

uitį Meldažio salėj
Dabar, kada nuo Meyerio 

k.irimą atėmė italų čampionas 
Po re 11 i, lietuvjų stiprybės gar
bę turės ginti toliaus Požėla. 
Kad ir kažin kas, pėtynčioj 
iis turės paristi italų didelį ga
lijotą Palermo, kurs yra daug 
sunkesnis už Parelli.

J. Bancevičius taipjau keti- 
r ' palaikyti lietuvių garbę, nes 
i . įgiasi pavelti didelį ameri
koną.

lik ar jiems pasiseks?
Tai žingeidus klausimas, ir

pasisekimo ar nepasisekimo
liudytojais bus Meldažio salėn 
susirinkusios didelės krūvos 
žmonių. 

* ❖ *

Zbyško ir vėl pralaimėjo.
Užvakar Chicagoje įvyko ris- 

t y nesi tarp senio Stasio Zbyš- 
ko-Cyganiciwicz ir Edward 
(Stranglcr) Lewis, dabartinio 
pasaulio ėampiono sunkios vo
gos. Jie jau ritosi septintą kar
tą. Penkis kartus Zbyško pra
laimėjo, o du kartu tik išku
rnėjo.

Šios ristynės buvo žiaurios. 
Publika užpildė visą Dexter 
Park pavilioną (Stock Varduo
se). Apskaitoma, kad įplaukų 
buvo apie $23,000. Pirmą kar
tą Zbyško paguldė Lewis’ą į 
32:05 su “two armlock.” Ant
rą kartą Levvis paguldė Zbyšką 
su “toehold” į 8:40 ir trečią 
kartą Lcwis paguldė Zbyšką 
su “toeiock” į 9:15. Apart jų 
Mike Romano paguldė kartą 
Jbe Zickman’ą ir Munn’as pa
guldė Juozą Zongalovvicz. Paul 
Martinson parmetė Tex Paul-

Sekamą, sekmadienį, kovo 
30 d., 10:30 vai. ryto, Raymond 
Chapcl, 81G W. 31 St., paskai
tą laikys plačiai žinomas chi- 
cagiečiams Dr. St. Biežis. Pa
skaitos, tema irgi nepaprastai 
įdomi — širdis, širdies atsira
dimo istorija, širdies funkcijos 
yra neįmanomai svarbu žino
ti kiekvienam.

Tai vienas svarbiausių mu
sų kūno organų.

O juo daugiau mes apie sa- 
v6 kūno funkcijas žinome, tuo 
lengviau mums nuo ligų apsi
saugoti.

Ką, ką, o apie širdį mes vi
si daugiau privalome žinoti.

Ir sužinosime, jeigu tik pa
skaitos paklausyti ateisime.

r-------------------- ,------- ---------------
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų gįminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ■ ,

k.___________________ . _
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — S’outhampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

son.
Anglų laikraščiai paduoda, 

kad Juozas Zongalewicz yra 
lietuvis čampionas. Kas link 
tokios pavardes mes nežinome

Smulkios žinios
Du broliai nutroško nuo gaso.

Nu lūžūs gaso pervadai sieno
je namuose 3230 W. Harrison 
St., nuo gaso nutroško du bro
liai Joseph ir Lowis Field, 59 ir 
52 m. amžiaus.

Įžeidė jo pačią — užmušė.
Policija areštavo Wm. Gad- 

din, 3019 E. 91-st St. ir jo pačią, 
kadangi Gaddin užmušė Frank 
Kaster, 3200 E. 92 . St., kuris
buk įžeidęs Gaddino pačią. Tapo 
areštuotas ir kitas vyras, kuris 
Gaddinui pagelbėjo mušti Kar
terį.

Reikalauja pakėlimo algos.
Chicagos drabužių sankrovų 

klerkai pareikalavo pakelti algą 
po $5 į savaitę ir pusvalandžiu 
sutrumpinti darbo dieną. Jie 
dabar dirbo 50 valandų savaitėj 
ir uždirba $40, nors niekurie 
uždirba ir daug daugiau .

Du šnuys gal mirtinai sukan
džiojo Evanstone mokytoją p-lę 
Marion Goodman ir apkandžio
jo Norman Anderson, 14 m., 
kuris bandė išgelbėti Goodma- 
niutę. Abu dabar yra ligoni
nėj.

Jenas Meyeris pralaimėjo čam- 
pionatą. Juozas Porelli — 
naujas šampionas.
Iš Mihvaukee praneša, kad 

ten užvakar įvyko ristynės tarp 
Jono Meyerio (lietuvio) leng
vos vogos čampiona ir Juozo 
Porelli (italo).

Ristynės buvo žingeidžios ir 
publikos buvo apie 2500. Pir
mą kartą Jonas paguldė Juozą 
į keturias minutes su “doublo 
wristlock.” Juozas paguldė Jo
ną pirmą kartą su “stop over 
toehold and headlock” į 31 mi
nutę ir antrą kartą “step over 
toehold” į 18 min.

tokio lietuvio ristiko ir jeigu t

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOJE ......................  Mat. ^9
PARIS .....................................Apr. 2
CHICAGO ..........................  Apr. 16
ROCHAMBEAU ............. April 19

NKW YOKK. VIGO (KPA1N). 
BOKDEATIX

Rašykite dėl žinseidžio* aprašomo* 
kayirutėa jas<j vietiniui agentai arba i 
did|j| ofiag 19 State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

i - - .—*

FRANCIŠKUS ALSIS

Mirė Kovo 25 d. 1924, 12:30 
dieną; paėjo iš Sausių kaimo, 
Andrijevo parapijos, Kretingos 
apskr., 43 metų anyžiaus, Ame
rikoj išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Amelija ir švogerj Juoza
pą Amerikoj ir seserį Marijoną 
ir brolį Antaną Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
iš namų 8:30 ryte, 3142 W. 40 
PI. arti Kedzie Avė. į Nekalto 
Prasidėjimo šv. M. P. bažnyčią 
4400 S. Fairfield Avė.-į Šy. Ka
zimiero Kapines. Visi gentis' ir 
pažystami meldžiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdę
Amelija ir Juozapas Šiukiai.

NORTH 
GERMAN

L.LOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN
su Jabai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St.
Chicago, III,

—Aš busiu

ŠIANĮHEN

Pasažierių Departamentas
127 So< State St.. Chicago, III.

DVIGUBOS €STARf 
stampos arba 
tavorų tikietas

--------------------------------------/

/ j • J 1

Buk tikras, ateik šiandien ir gauk Vely
koms reikalingu dalyku mažomis 

kainomis.

Labai lengva surasti, kad 
Puritan yra RIEBIAUSIS, 
TVIRČIAUSIS malt extract. 
Tik pabandykit jį.

Dviejų ryšių — Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

PuriTan
’suga?* «xtract

'H!ghe»t Q.uallty‘

Nelauk ligi to, kuomet jau bu-i pri
verstas atsigulti. Po sunkiam dieno,-; 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamfiginkit 
Pain-Expelleriu išsitrinti skaudamas vietas, 

_ ISvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain -Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padčtyje!

35c. Ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
—SI III

NAUJI ŽODŽIAI UŽGANĖDINIMO

“FOLEY PILĖS YRA GERIAU
SIOS kokias aš esu vartojęs, mano 
inkstai veikia daug geriau, kaip iš 
vartojau jas”, rašo John W. Brogan, 
Adams, Mass. FOLEY PILĖS, yra 
diuretic stimuliantas dėl inkstų, grei
tai prašalina nereikalingus kunus 
nuo inkstų. Pabandykite juos šian
dien. Parduodamos visur.

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

... ......................... ............................................. ■

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių mfetodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Al4., ant 
viršaus Ashland State Banko

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

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė. 1
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Ėerlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

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

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu? 
irangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N. Halsted St.
Hay markei 1018, Haymarket 4221

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su rvonu 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visų savo darbą, h 
žemas mudu kainas. Sergėkite 
.dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47tk bireet, 
NetcM Aahland Ate.

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
/ pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9,
Nedėliomds nuo 10 iki 1.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų

4647 So. Halsted St.,
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.

Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. i

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147 j

1 1 \
C. YUCIUS D. C., PH. c.

1579 Miiwaukee Avė. 
Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
Rez. Tel. Brunsvlck 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kra'ujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų gydymui kambarių ' .
* Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ^Tsope- 
jišką bt ią rody
mo. Didktia skai* 
čius žmoti^ J<7- 
domų kasdim per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriaudį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
PriSmimo kambarys 608 dėl motery. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto’iki 5 

▼ai, vakare. Nedėlioj tuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. au. 
ną. Panedelyj, seredr^l i* 
subatoje nuo 10 va!, rytų 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Roseland
Iš Draugijos D. L. K. Vytauto 

No. 2 pastogės.

Galima pasakyti, kad minė
ta draugija buvo veikliausi 
šioje apielinkėje. Dabar gi ji 
jokio veikimo neparodo. Jei 
surengia kokį vieną balių, tai 
ir viskas. Bet vaidų draugijo
je tai netrūksta; daugiausiai gi 
tuos vaidus kelia pats draugi
jos pirmininkas P. Petronis. 
Tasai bolševikuojantis pirmi
ninkas (taip jis tituluojasi) 
turi sau už didžiausią g 
būti draugijos pirmininku, 
draugijos reikalais nenori 

kada draugijoje 
tai

bet
Fil

pintis, ir 
pina kokia netvarka, pir-

mas, 
esąs.

dalykas 
iždinin

ką buvo pasilikę apie 76 dole
riai užmirštų pinigų, ir kada 
buvo padaryta pastaba valdybai 
už netvarką įsu draugijos pini
gais, tai pirmininkas gynėsi, 
kad tai esąs n'e* jo dalykas ir 
visą tą kaltę norėjo suversti 
ant kitų valdybos narių. Iš to 
kilo vaidai, kurie tęsėsi net ke
lius mėnesius.

kad tai ne jojo 
Pavyzdžiui, pas

Po to pirmininkas, kad pa
rodžius savo veiklumą, suma
nė, kad draugija vietoje laiky
ti pinigus 
nuošimčio,

tantį dolerių ir kada raportas 
buvo priimtas net balsavimu, 
tai draugijos raštininkas ne
mato reikalo rašyti į protoko
lą. Protokolas tapo priimtas, 
bet su pastaba, kad pirmininko 
raportas butų įtrauktas j se
kamą protokolą.

Pirmininkas sutiko su rašti
ninku, kad nebūtų protokole 
įrašyta, nes už las pastabas 
pirmininkas taip įpyko ant 
žmonių, kurie seka draugijos 
reikalus ir daro valdybai pa
stabas, kad apleido pirmininko 
vietą, palikęs savoje vietoje 
pirmininko pagelbininką, ir 
ėmė užsipuldinėti ant tų žmo- 
nių. Pirmininkas sako: Aš no
rėčiau paklausti tų musų gud- 

I rolių, kurie visada kabinėjasi 
prie valdybos ir kurie daro pir
mininkui užmetimus, ir kurie 
sako, kad aš esu netinkantis 
būti pirmininku, kad aš noriu 
(Iraugijai pakenkti, kad aš 
draugijos turtu nesurupinu 
ir t. t. Aš dabar norėčiau pa
klausti tų gudrolių, kurie taip 
statos viską žiną, ar jie žino 
kur randasi morgičiai net už 
tūkstantį dolerių draugijos pi
nigais nupirktų, nors tie musų 
gudroliai pamato kur trūksta 
kelių dešimtų. Kodėl gi jie ne
mato kur yra tūkstantis dole
rių? (Nariai visi žiuri ir nežino | 
kas atsitiko), 
ko kur randasi 
mininkas tęsia 
čia i yra palikti 
kų ir aš jums

{VAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
ne- 
ko- 
bol-

lan-
ir

žengimas vadinti komunistu, 
n'es komunistus valdžia areš
tuoja. Dabar jis save atvirai 
Vadina bolševiku ir tame 
mato jokio nusidėjimo. O 
kis gi yra skirtumas tarp 
ševiko ir komunisto?

Draugijos nariai turėtų
kyli draugijos susirinkimus 
lėmyti draugijos reikalus. Rol- 
ševikai jau ne vieną draugiją 
yra sugriovę, jie gali i? šia su
griauti, ar jos iždą išeikvoti. 
Nariai neturi žiūrėti kas tiems 
ponams patinka, bet turi rei
kalauti, kad draugijoj butų pil
na tvarka. —Narys.

Pranešimai
KASDIEN tamsta Kali prisirašyti 

/rio Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitš po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spuika
1739 S. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
narais, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus1 laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPOkT PA1NTING 

HARDWARE CO., 
3149' So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

VYRŲ
SUB DIVISION 

Sales Managerlus 
14% komišino

Mes turime vietą patyrusiam 
pardavėjui, kuris yra numerio pir
mo dėl užbaigimo pardavimo ir ge
ras organizatorius. Mes suteiksime 
labai gerą vietą vyrui, kuris turi 
savo pardavėjus. Atsišaukite;

Room 320
332 So. Michigan Avė

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, n?es kviečiame at
lankyti musų krautuvę ii’ išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Miller

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis savo darbą. Atsišaukite 
greitu laiku.

12300 Emerald A ve.
Tel. Pullman 3990

PARDAVIMUI grosernė ir fruktų 
krautuvė. Gera vieta ir dėl bučer- 
nės, 5 ruimai gyvenimui, biznis iš
dirbtas, laikoma ir kitokių smulkme
nų, arba mainyčia ant kitokio daly
ko. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3310 So. Auburn Avė. 
------------------------------ ,------------------

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, labai geroj vietoj ir 
geras biznis. Vieta apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

2501 W. 46 St.

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6289 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gal. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodines maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

REIKIA SALESMANŲ

100 GERIAUSIŲ išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 

Penkiems metams garantuo- 
Išinokėjimais. Pristatoma vi- 
2 krautuvės, u.* i

970 Mihvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

Mums reikia atsakomų pardavinė
tojų, pardavinėti subdivision lotus 
Floridos valstijoj, kainos nuo $50 ir 
daugiau. Tikra proga investuoto
jams. Geras komišinas dėl apsukrių 
pardavinėtojų. Pasinvatykite su 
mis šiandien.

GENERAL BROKERAGE 
COMPANY, 

11 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI barbernė, ly
sas 5 metams. Gera vieta lie
tuviui. Lengvai gali padaryti 
pelno sau $85.00 į savaitę.

808 W. 35 St.

mu-

PARDAVJMUI bučerne ir gro 
šerne saldainių ir visokių smulk
menų krautuve Brighton Parke, 
išdirbtas cash biznis. Atsišaukit 
4354 S. Maplevvood Avė.

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

$25. 
tos. 
sur,

ISRENDAVDJIMUI
STORAS ANT RENDOS

Su fixtures dėl bučernės ir gro- 
sernės ir užpakalyje trys kambariai 
su beismantu ir kitais patogumais, 
norintis pradėti biznį lengvai būti, 
tai čia geriausia proga.

700 W. 59 St.

REIKALINGA keletą švarių vyrų 
bei moterų, nuolatiniam bei vakarais 
darbui prie Insurance Co. 
labai geras kontraktas su 
nu.

Atsišaukite iš visų vietų 
bei apielinkes.
CENTRAL STATES LIFE
J. K. Uktveris District 

3253 So. Halsted 
2 lubos

Dieną nuo 8 iki 10 — 
nuo 6 iki 8.

Duodama 
geru pel-

Chicagos,

INS. CO.
Manageris 
St.

vakarais

PARDAVIMUI grosernė visi 
įrenginiai moderniški. Biznis iš- 
dirptas gerausiai. Kas pirmas 
tas laimės. Kreipkitės, So. E. 
kampas 663.5 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS!
Bučerne ir grosernė pardavimui su 

namu ar be namo, biznis išdirbtas ir 
daromas cash. Tarpe visokių tautų 
apgyventa, arba mainysiu ant namo,

Kreipkitės
3156 So. Wallace St.

RE A L ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti VVestcrn Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ir 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

banke ant trečio 
nupirktų pirmus 

esą pinigai bus 
daug saugesni negu banke ir 
prie to bus didesnis nuošimtis. 
Nors ir buvo pastebėta, kad 
ar atsiras tokių sugabių žmo
nių, kurie norėtų dėl draugijos 
pasidarbuoti, sumanymas vis
gi tapo priimtas ir tapo nutar
ta nupirkti morgičių už vieną 
tūkstanti dolerių. Tas darbas 
tapo pavestas atlikti draugijos 
trustytams, ką jie ir atliko. 
Metiniam draugijos susirinki
me vėl tapo nutarta už kitą 
tūkstantį dolerių nupirkti nior- 
gičių. šį ^sykį atlikti tą darbą, | 
tai yra 
P<> 
tame susirinkime 
Petronis pranešė, 
gičiai esą nupirkti, 
paklausta, kad 
butų reikalinga 
imti pinigus, ar 
pirmininkas atsakė, 1 
galima. Vėl klausiama: 
padaryta 
sula rtis 
pinigų 
ninkas 
sutarta 
kad nedarę raštiškos sutarties, 
tai “real estate’as” davęs tris
dešimt dolerių komisine, o jei 
butų norėta padaryti raštišką 
sutartį, tai būtumėm negavę 
komišino. Pirmininkas tęsia 
toliau: girdi, mums nėra ko 
bijotis, jei tas real estate’as ir 
nenorėtų priimti morgičius, 
tai mes galime parduoti kitam 
real estate’ui arba bankui, jie 
priima morgičius. Žmonės ne
turėdami tame patyrimo, žino
ma, sutiko su pirmininko aiš
kinimu ir tas raportas t'apo 
priimtas 16 bals, prieš du. Čia 
reikia priminti, *kad pirminin
kas, tyčiomis ar netyčiomis 
klaidino žmones. Real Estate 
ir bankai tiktai parduoda mor
gičius, o jų neperka. Bankas 
tada nupirks morgičius, jei 
jam bus galima gauti 25 ar 
daugiau morgičių pigiau, o tai 
reiškia draugijai ar ypatai nuo
stolį. To<lel draugija ir turėtų 
būti atsargi, vietoje pasipelny
mo kad neprakištų draugijos 
narių pomirtinę ir ligos pašel- 
pą.

šį sykį atlikti 
nupirkti morgičius, ta- 

pa vesta valdybai. Užperei- 
pirmininkas 

kad jau mor- 
čia buvo

e laiko atsi
būtų galima; 

kad bus 
: ar yra 

kokia nors raštiška 
>e laiko atsiėmimui 

už morgičius. Pirmi- 
atsako, kad nėra, esą 

ant žodžio; ir užtai

Tegul jie paša*- 
morgičiai? Pir- 
toliau: Morgi- 
ant vienų ran- 
nesykį sakiau,

Ikad morgičiai yra kaip ir pi
nigai, bile valandą morgičius 
gali pavirsti į pinigą (reiškia 
parduoti); tie morgičiai yra 

Į pas mane, jie yra ant mano 
vieno rankų, ir jei aš bučiau 
norėjęs, aš galėjau juos par
duoti, bet aš to nepadariau, ir 
nepadarysiu (Supraskite, kokis 
pirmininkas geras, galėjo mor- 
gičius parduoti, bet nepardavė.

I Kur jus galite rasti geresnį bol- 
I ševikuojanlj pirmininką?). Už- 
I klaustas pirmininkas, ant kie
no vardo yra nupirkti morgi
čiai, atsake, kad ant draugijos 
vardo. Čia jau aišku, kad ant 
draugijos vardo yra nupirkti 
morgičiai, tai pirmininkas vie
nas jų ir parduoti negali (Ne
žiūrint kaip nė butų norėjęs 
tai padaryti). Real Estate ar 
bankas be draugijos paliudiji
mo nepirks, kaip jisai pigiai 
anuos ne norėtų parduoti. Ko
dėl pirm. P. Petronis norėjo 
įtikinti draugijos narius, kad 
ant jojo vieno rankų tas buvo 

Juk draugija paliko 
ne

pirmininko. Čionai 
pirm, norėjo pada-

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri- 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivėluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Raj. Sekr.

Socialistų Apšvietos Kliubo preiek- 
cija įvyks 28 d. kovo, Rayrrcond Insti
tute ,816 W. 31 St. Pradžia 8 vai. 
vak. įžanga nebus imama.

Prelegentu bus d. P. Grigaitis. 
Skaitys temoj: “Kuo socialistai re
mia savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarko?”

Taigi jau iš temos galima spręsti, 
kad prelekcija bus svarbi ir naudin
ga, ypač darbininkams. Todėl kvie- 
čaime visus darbininkus ir darbinin
kes atsilankyti pasiklausyti šios pre- 
lekcijbs, .kuri duos jums gana daug 
reikiamo žinojimo tame klausime.

— Sekretorius.
North Sides Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas atsibus Kovo 27 
<1., 8 vai. vakare Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Delegatai mel
džiami susirinkti laiku, randasi daug 
svarbių reikalų. — R. Shaikus.

L. S. J. Lyga rengia “baloon dan- 
ce” sekmadienį, kovo 30, 7:30 v. v. 
Mildos didžiojoj saftj. Bus nepapra
stų margumynų. Kviečia visus.

— Rengėjai.

A. GRIGAS, .
3114 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, šviesus, 
elektra maudynės, karštu van
deniu apšildomas. Atsišaukite 
vakarais po 5, 4955 W. Ohio St. 
Chicago.

REIKALINGAS virėjas, kad 
butų patyręs savo darbą.

Atsišaukit tuojau
VICTORY RESTAURANT

4648 So. Western Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė su geriausiai įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis
teris, seifas, trokas .arkliai, vežimas. 
Gera vieta. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO„
1911 Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

RENDAI ruimas, vyrui ar 
vedusiai porai. Ruimai nauji 
ir visi įrengimai modreniški; 
noriu tems pagamins ir valgį. 
4200 So. Rockwell St. 1 lubos.

PARDAVIMUI saldainių ir minkš
tų gėrimų krautuvė. Biznis išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Priežastis pa
tirsite ant vietos, 12 dol. rendos, 4 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
618 W. Barbei- St. 

Chicago.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai. $75 ir dau
giau. Taipgi 1 grojikliai vargonai, 
su 50 rolių, $100. Atdara nedelio- 
mis.

Rapp Moving & Storage House 
5130 S. Hashland Avė.

PARDAVIMUI 2jų augštų 4 pagy
venimų namas. Kaina $4,800, na
mas visas geras. Rendos į menesį 
neša $60.00.

Kreipkitės
927 W. 35th PI.

2 lubos užpakalis

JIEŠKO DARBO

Paskutiniame draugijos su
sirinkime, kada buvo skaity
tas protokolas iš pereito drau
gijos susirinkimo apie pirmi
ninko raportą visai nieko ne
paminėta protokole. Kada tas 
buvo pastebėta, tai protokolo 
raštininkas P. Grigula atsakė, 
kad jisai nematęs reikalo apie 
lai rašyti į protokolą. Kada da-

■ palikta?
ant visos valdybos rankų 
ant vieno 
aišku, kad
ryti kvailiais tuos, kurie duoda 
jam patėmijimo ir pastatyti sa- 
v’c protingu, bet L“jo visai 
priešingai.

Čia reikia pastebėti, kad jei 
ir butų buvusi specialė komi
sija išrinkta nupirkti morgi
čius, tai visgi pirmininko pa
reiga yra žinoti ką komosija 
nuveikė. Juk draugijos pirmi
ninkas yra apmokamas, taipgi 
protokolų ir finansų raštinin
kai yra apmokami, tai jų ir 
yra pareiga daboti draugijos 
reikalus, o ne užsipuldinėti ant 
tų narių, kurie prie valdybos 
visai nepriklauso. Gana to.

Kokis ižmogus yra pirminin
kas? Nesenai “Vilny” tilpo ži
nutė apie tos draugijos metinį 
susirinkimą, pasirašyta Ra
maus Nario, bet pasak artimų 
Petronio draugų, paties Petro* 
nio rašyta. Jis ton giriasi, kad 
draugija pilnai juo pasitiki, bet 
toliau pats prisipažįsta, kad 
Petronis tapo išrinktas pirmi
ninku tik 37 balsais, kuomet 
draugija turi apie 200 narių. 
Jis pataria pirmininkui (reiš
kia sau) eiti ir toliau tuo pa
čiu keliu — vesti draugiją 
ševikiškai.

Nariai paliovė lankytis į 
sirinkimus nepakęsdami 
mininko vienpusiškumo ir jo 
puolimo ir pravardžiavimo tų 
žmonių, kurie rūpinasi draugi
jos reikalais.

Kartą vienas kooresponoden- 
tas pavadino pirnlininką ko
munistu, tai pirmininkas sukė
lė dideliausį triukšmą. Esą tai

Liet. Laisvamanių Federacijos 1 
kp. susirinkimas Įvyks ketvirtadienį, 
kovo 27 d., 7:30 v. v. Meldažio salėj. 
Yra svarbių reikalų, dėlto visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

— J. Kondroška, seki*.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas įvvks penktadienį, kovo 28 d., 8 
vai. vak. Raymond Chapell svetainėje, 
815 W. 31 St., kartu su Lietuvių So
cialistų Apšvietos kliubu. Drg. P. 
Grigaitis kalbės “Kuo socialistai re
miasi savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarka?” 
socialistai 
kviečiami

Visi lygiečiai, 
taipjau ir pašaliniai yra 

atsilankyti.
— Komitetas.

Mielu — L. S. S. 116. kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj

bok

su- 
pir-

ietį lakyti į piuuMvv/icj. ivcuiii vw,|ic umuuaurų

lykas eina draugijoj už tuks-J išdavystė, tai kriminalis prasi-

Detroit, 
mėnesinis 
kovo 30 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 
svetainėje (direktorių kambarys), 3 
lubos.

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
kviečiami ateiti laiku. Ypatingai vi
si nariai privalo būti, nes yra svarbus 
reikalai kurie turės būt išspręsti.

— L. S. S. 116 kp. Valdyba.

Ken'sington. D. L. K. Gedimino 
Draugijos bertaininis susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 28 d., 7:30 
vai. vakare, papąrstoj svetainėj, 341 
Kensington Avė. P. Grigula, rašt,

/ --------------
Draugystė Lietuvos dukterų rengia 

vieną iš puikiausių teatrų ant Brid- 
geporto, dar tokio nėra buvę Chica- 
goj, trijų veiksmų komedija labai juo
kinga, perstatymas “Karolio Teta”. 
Taigi gerbiami lietuviai ir lietuvaitės 
nuoširdžiai esate kviečiami atsilanky
ti ir pamatyti šitą juokingą teatrą, 
nedėlioj kovo (March) 30 d. 1924 m1, 
šv. Jurgio parap. svet., ant 32 ir Au- 
burri Avė. Pradžia 7 vai. vak. Kvie
čia visus bę skirtumo atsilankyti.

Narės, kurios esate paėmę tikįetus 
pardavimui malonėkite sugrąžinti tą 
patį vakarą Komisijai prie durų.

— Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimu 
įstaiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawndale 0114*

patyrę unijos 
J. J. Dunne 
Ogden Avė.,

JIEŠKAU darbo . kaipo dreiveris 
lengvaus troko ar kaipo mokinis duo
nos kepykloje, ai’ kitpkio darbo, esu 
jaunas, 23 metų. ’

TONY KALINAUSKIS,
4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 3333
. . --------. ■ ■ į —z.. .

JIEŠKAU darbo’ ant ūkės, esu pa
tyręs darbininkas. Moku dirpti su 
traktorių ir automobiliu. Turiu 2 
vaiku, kurie galėtų pagelbėti. Kam 
reikalingas toks darbininkas.

Kreipkitės
A. ŽEMAITIS, 

2907 So. Union Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
čemė, biznis gerai eina, randasi ge
riausioj vietoj ant South Sides, nauji 
fixturiai, 5 metams lysas, prieinama 
renda kampinis Storas, 3 didelės 
krautuvės arti. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių. Atsišaukite, 
5262 So. Halsted St., tarpe 6-7 v. v.

PARDAVIMUI Re Cream parlo- 
ras, saldainiai, tabakas, cigarai, ciga- 
retai ir notions (vaikų zabovas) ir 
visi reikalingi dalykai mokykloms. Ir 
sykiu rakandai, arba skyrium; V2 blo
ko nuo 2 mokyklų. Priežastis — va
žiuoju į Lietuva.

* 1437 So. 49 Ct., Cicero III.

PUIKUS 8 FLATAI
Ir kampinė krautuvė, 8200 Wallace 

St., garu šildoma krautuve, pečiais 
šildomas flatas, savininkas kraustosi 
į Park Manor, atiduos už $28,000.

JTRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St.

Wentworth 4964

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris į Rcs- 

taurano biznį. Nereikia daug pinigų 
ir gera proga biznį daryti. Savinin
kas turi kita biznį. Man reikalingas 
partneris.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St.
No. 92

REIKIA DARBININKU
______MOT.,____

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Maža šeimyna, puikus kamba
rys ii’ t. t.

Atsišaukite tuojaus.
3241 So. Halsted St.

Phone Boulevard 5066
■ >’*2^1. r ,

REIKIA patyrusių materijo- 
lų ir siutų pardavinėtojų mote
rų. Gera alga ir komišinas.

J. S. ADELMAN 
1303 S. Halsted Str.

REIKALINGA veiterka į restau- 
raną, kad butų patyrusi savo darbe. 
Valandos trumpos, gera mokestis. Ir 
indų plovėjo — dish Avasher patyrusi 
savo darbą.

Atsišaukit tuoj
VICTORY RESTAURANT 

4648 So. Westem Avė.

REIKIA merginos prie namų dar- 
)o, valgis ir kambarys. Turi 
angliškai kalbėt. Atsišaukit 
jer shop.

916 W. 69 St.
Wentwoyth 6017

mokėt 
j bar-

*

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, turi 
būti patyręs darbą, pastovi vie
ta, geras užmokesnis.

Atsišaukite greit
4911 W. 14 St. 

Cicero, IR.

PARDAVIMUI kendžių, Ice 
Cream ir Cigarų krautuvė. Par
duosiu pigiai, nes esmi prives
tas apleisti miestą.

.3316 So. Union Avė

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

PARDAVIMUI mūrinis nau
jas namas, 2 augštų, krautuvė 
ir 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
5200 So. Western Avė.

ne
j PARDAVIMUI bučernė ir 
Igrosernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per’ daug metų. Ilgas li- 
sas. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 S. Halsted St. Box 464

PARDUODU ARBA MAINAU

Valgykla gerai įtaisyta geroj vie
toj ir geras biznis, parduosiu už kėš 
nebrangiai arba mainysiu ant gero 
namo, savininkas turi pridėti $8000; 
taipgi mainysiu ir ant nedidelio namo 
kas gaus tą biznį tas padarys pinigų, 
todėl nepraleiskit progos, dėl plates
nių žinių kreipkitėa

A. BRUŽAS,
3122 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0948

šitie lotai šią vasarą parsiduos 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. lx>- 
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo- 
jaus. luotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išm>okėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klauskite 
adv. Jurgclionio.

PIRK BIZNIO NAMUS PRIE 63 GT. 
kaina kyla kasdien, 1 blokas į vaka
rus nuo Western ’Ave., transferinis 
kampas, 3 krautuvės daktaro ofisas, 
3 apt. rendos $6000, pigiai, pinigais 
$20,000.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER J ORDA N & CO., 
2419 W. 63 St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučerne, lysas trims metams. 4 
kambariai gyvenimui. Turiu pa
rduoti greitai.

Telefonas Canal 0552

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, senas ir gerai išdirbtas biznis. 
Priežastis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Atsišaukit
4511 So. Wood St.

GROSERNĖ ir bučemė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros, tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La
bai puiki proga kam nors. Parduo
siu už $1850, yra verta $2000. 
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite
5649 So. Ashland Avė

Pa

NEGIRDĖTA proga įsigyti gerų ir 
pelningą biznį už mažus pinigus. Gy
venimui 4 ruimai, renda pigi. Esu 
priverstas parduoti savo Dry Goods 
storą pigiai, geroj vietoj, biznis iš- 
dirptas per ilgus laikus, arba mainy
siu ant mažo ar didelio namo. ’ ‘ 
grosernes, nes esu priversts. 
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
809 W. 35th St.

Klauskit Mr. Tverijonas

Loto, 
Prie-

Į PUIKI KAMPINĖ COTTAGE
Mūrinis namas, 524 W. 32 St., ga

ru šildomas, aržuolo tjimai, 6 kam
bariai ir 2 skiepe, 30 pėdų lotas .ik 
už $6500, pinigais $3000, savininkas 
ant vietos.

TRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St.

Wėntworth 4964

BIZNIS SU NAMU ANT 
BRIDGEPORTO‘

Biznis atneša $100 gryno pelno 
į savaitę, o namas 17 nuošimčių 
ant įdėtų pinigų. Prieš pirkimą 
duosiu išbandyti ir persitikrinti.

Atsišaukite tuo jaus
Bridgeporto Naujienų Skyrius 

No. 93, 
Telefonas Yards 6061

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 

namas su sun parlor, po 5 kam
barius. Atsišaukit pas savininką, o 
ne agentą.

7748 So. Morgan St.
Phone Hyde Park 5113

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
ant Roosevelt Road. Gera vieta bile 
kokiam* bizniškam namui statyti. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės prie savininko.
3440 So. Union Avė.

1 lubos

MOKYKLOS
MŪRINIS bungalow, gerai pasta

tytas, 5 kambarių, miegojimui por- 
čius, ugnavietė, knygynas, fumace 
šildomas, pinigais $4200, kitus 
$50 į mėnesį, su palūkomis.

Savininkas
5617 So. Sawyer Avė., 

Phone Republic 7357

po

PARSIDUODA mūrinis ant 2 aug
štų po 5 kambarius namas, 7 metų 
senumo, 5tas namas nuo Westeni 
Blvd. Plytų stogas, kaina $10,200.

Atsišaukite
2314 W. 50 PI. 

Chicago.

PARDAVIMUI labia moder
niškas 4 fl. namas, 64 ir Camp
bell Av. Turi būt parduotas j ke
letą dienų pigiai, $5000 pinigais. 
L. J. Jacobson, 3804 S. Kedzie 
Av. Tel. Lafayette 6438. 5

PARDAVIMUI duonkepykla
turi būti parduota šią nedSlią. • niavas namas visai anujas, taip- 

Atsišaukite
8651 Baltimore Avė.

So. Chicago, III*

PARDAVIMUI 8 lotai ir biz-

gi ir didelė barnė.
Atsišaukite

3647 W. 54th St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

H. i., J. ’•■


