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Vokietija nuoširdžiai Sorirtal linkp paaukot
9 šavo internacionaląnorinti taikos

Francija siekias santarvės 
su Turkija

Sovietai linkę aukot III Inter 
nacionalą už užsienio paramą

Vokiečiai siekias taikos, Francija siekias sąjungos 
sako Chamberlain su Turkija

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 25. Turkijon atvy-

Aiškindamas, dėl ko atmesta Že
nevos protokolas, giria Vokie-. _ , ...
tijos pasiūlymą dėl guranti-1 ko francuzų ekspertas turkų da

lykais, p. Henri FrankIin-Bouil- 
lon. -Jo tikslas bandyti su
rasti pamato sąjungai 
Fiancijis ir Turkijos.

Kadangi šį pavasarį

/
jų pakto

LONDONAS, kovo 25. — Bri
tų užsienių reikalų ministeris 
Chamberlain vakar pirmą’kartą 
kalbėjo parlamente, gindamas 
valdžios užimtą pastarajame 
Tautų Sąjnugos Tarybos susi
rinkime poziciją. Britų val
džia atmetus Ženevos protokolą 
dėl to, kad juo buvo dedama bri
tams perdaug didelių prieder
mių. Visos protokolo sąlygos 
buvę suformuluotos be pridera
mo atsižvelgimo į jurtų valsty
bių policiją ir reikalus, o vien 
tik žiūrint naudos valstybių, tū
li učių sausumos jėgas ir sausu
mos sienas.

, Kalbėdamas apie Vokietiją 
Chamberlain pareiškę, kad da
bar ji einanti taikos keliu,, turin 
ti geriausių norų, ir vokiečių 
valdžia sąžiningai ir nuoširdžiai 
veikianti dalykams pagerinti.

.Chamberlain pirmą, kartą pri
statė parlamentui Vokietijos pa
siūlymus dėl garantijų sutar
ties.

Vokietijai — sakė Chamber
lain rufu padaryti speciali 
traktatą, kuris butų pamatu ra
miam susitaikymui su Francija. 
Ji esanti pasiruošus pripažinti 
arbitraciios traktatą ir daryti 
bendrą sutartį su valstybėmis 
suinteresuotomis Reine. Pana
šus traktatai galį būt padaryti 
su kitomis valstybėmis, kurių 
sienos susieina su Vokietija, jei 
tik tos valstybės to norėtų. To
liau, Vokietija priimsianti ben
drą sutartį, garantuojančią esa
mąją teritorinę padėtį Reine. 
Pagaliau, ta sutartis galinti ga- j 
rantuoti Versalės sutarties 42 ir 
43 straipsnių išpildymą.

Tie pasiūlymai, pasak Chairi- 
berlaino, tai pažangos žymės. 
Tai reiškią, kad Vokietija pasi
ryžus garantuoti savu noru tai, Francijos parlamente; 
ką iki šiol jį darius tik jėgos stovas laikė kalbą vokiškai. Tai 
verčiama. Vokietija norinti už- buvo atstovas iš Alzacijos, Iltie- 
bėgti karui už akių ne tik vaka- her. Didelė parlamento didžiu
mose, bet ir rytuose.

Chamberlain betgi čiajau pa- li^u ji buvo išversta franeuzi- 
sakė, kad Vokietija nežudanti • 
vilties, kad kada nors dabarti-> Irancuziškai Jis nemokąs. 
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tarp

bus 
sprendžiamas Mosulo klausimas, 
ir kadangi Turkijai gali prireik
ti ginklų ir kreditų, o taipjau 
diplomatinės paramos Ženevoj, 
Turkijos valdžia stipriai meili
nasi Franci jai. O kadangi 
Francija taipjau ieško santarvi
ninkų, tai Paryžius mano, kad 
laikas dabar pribrendęs bandyti 
išlyginti klausimus su Turkija 
ir padaryti su ja artimą santar
vę.

Francuzų siekiniai yra: užtik
rinti saugumą Sirijai; turėti 
Turkų paramos Šiaurių Afrikoj 
ir viduriniuose rytuose; padary
ti su Turkija santarvę, kuri bu
tų kaipo atspara prieš Angliją 
ir Rusiją, o netiesioginiu būdu 
ir prieš Vokietiją, jeigu Rusija 
padarytų sąjungą su Vokietija; 
išlyginti palankiu budu Turkų 
valstybės skolas; apsaugoti esa
muosius fraęicuzų interesus ar 
užimti dominuojančią ekonomi
nę padėtį.

Turkų gi siekiniai yra: gaišti 
francuzų kapitalų; turėti para
mos prieš Angliją Mosulo klau
simu, ypač diplomatinės para
mos Ženevoj; turėti galimybės 
be jokio apribojimo naudotis 
Bagdado geležinkeliu ir gauti 
amunicijos ir kreditų; lengvu 
budu išlyginti valstybės skolas, 
ir pagaliau, įsteigti pusiau tur
kų valdžią Aleksandretoj.

Vokiečiu kalba Francijos 
parlamente

PARYŽIUS, kovo 25. — Va
kar buvo pirmas atsitikimas 

kur at-

ma jo kalbos neesuprato, tat vė-

škai. Hueber atsiprašė, kad 
. At

neš jos rytų sienos busią ati- stovas Hueber reikalavo, kad at- 
taisytos draugingomis pertnN'- vaduotose iš Vokiečių provinc. 
cijomis diplomatiniu keliu, arba jose vokiečių kalba butų prlpa-
Tautu 
jant.

Sąjungai tarpininkau-

ministeris rezignavo
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'žinta oficialė, lygiai kaip ir 
francuzų kalba.

TIKRIEJI KINŲ DRAUGAI’'

BERLINAS kovo 24. — Bei- 
line gyvenantieji kiniečiai, pri-VIENNA. Austrija, kovo 24.

— Jungtinių Valstijų ministeris klausą Kuomintan organizacijai, 
Austrijai, Albert H. Washburn. ’ kurios nariu buvo ir 
įteikė savo rezignaciją.

mirusia 
Kinų1 vadas Dr. Sun Jat-Sen, bd- 
vo suruošę iškilmę, kurioj kak 
bas laikė sovietų rusų ambasa
dorius Krestinskij ir du kiti ko
munistai.

Čia žiūrima į tai kaipo į sovie-

WINNIPEG, Manitoba, kovo
24. — Teismas pasmerkė ketve- 
riems metam kalėjimo “chris- 
tian Science” “gydytoją” Wil 
liamą Edlerą, kuris nugydė į aną’tų valdžios pastangas- pasirodv- 
pasaulį difterija susirgusią dvy- ti, kad tik ji viena esanti tikra 
likos metų mergaitę, Doreeną Kinų ginėja nuo Europos ir 
\Vatson’iutę. Amerikos išnaudotojų.

. .... ....

Komunistų internacionalo au
ka tikisi įsigyti užsienio val
stybių finansinės paramos

BERLINAS, kovo 25. — Dei 
sunkios sovietų valdžios finansi
nės padėties Maskva pradeda 
spekuliuoti klausimu, ar ne ver- ’ 
tetų, galų gale,,' paaukoti tre-( 
čiąjį internacionalą, kad taja 
auka laimėjus sau užsienio vals
tybių paramos krašto finansams 
pataisyti, o visu pirma — įsigy
ti sau Jungtinių Valstijų palan- Į 
kūmo. ■ |

Tatai galima pastebėti iš tuo 
pačiu laiku pasirodžiusių trečio-; 
jo internacionalo pirmininko Zi- 
novjevo straipsnių laikrašty, Iz- 
viestija ir Stalino laikrašty 
Pravda.

Zinovjevas įrašo apie “revoliu
cinių bangų atslūgimą/” apie pa- i 
sireiškiantį kaskart vis didesnį 
puolimą dvasios ir netekimą vil
ties dėl greito revoliucijos pasi
sekimo, ir apie masinį 
vimą į priešų eiles, 
faktiną dalykų padėtį 
internacionalas negali
užsimerkęs,” sako Zinovjevas. | Buvęs valstybės sekretorius Charles E. Hughes su žmona ir 

St.alinas gi atvirai pareiškia, dukterim, iškeliaują į Bermudų dviem mėnesiam vakacijų.
kad laikas didelių vilčių, jogei 
greitu laiku turėsianti įvyįkti' 
visuotina vidurinėj Europoj re
voliucija, jau praėjęs.

Tuo budu atrodo, kad du so
vietų Rusijų. valdančiojo trium
virato nariai nori priruošti komu 
nistinės visuomenės opiniją bū
tinam reikalui likviduoti komu
nistų internacionalą kaipo vei
kiamąjį organą.

dezerta- 
“I tokių 
trečiasis 

žiūrėti
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Baisi traukinio katastro
fa Francijoj

Lenkai su sovietais apsi
keičia kaliniais

S

Nauja oro susisiekimo Amerikos reakcininką juo 
dvarniai kranksilinija Europoj

Švedijos, Diinijos ir Lenkijos 
atstovai laiko dėl to konfe
rencijų

Penki pasažieriai užmušti, pen
kiasdešimt sužeistų, 
nams nusiritus upėn

vago

PARYŽIUS, kovo 25. — Kiek 
.iki šiol žinomą, penki žmonės 
(buvo užmušti ir apie penkiasde
šimt ar daugiau sužeisti, susiku- 

, lūs netoli Paryžiaus greitajam 
iBordeaux-Paris traukiniu. Tarp 
1 žuvusiųjų yrą ii- senatorius Dr. 
Adolph Pedebiduo..

Traukinys ištruko iš bėgių ir 
[trys jo vagonai nusiūto f upę. 
Kai kurie pasažieriai išsigelbė- 

Į jo, prasimušdami pro pusiau 
i vandens apsemtų vagonų viršų. 
Daugelį kitų pasažierių išgelbė
jo marokiečių kareiviai, kurių 

• kuopa tuo traukiniu važiavo. Tie 
(kareiviai pasižymėjo čia nepap 
rastu mitrumu ir narsumu.

$500,900 nukentėjusiems 
dėl tornado

SPRINGFIELD, III., kovo 25. 
— Valstijos legislaturos butas 
priėmė bilių, kuriuo paskiriama 
500,000 dolerių nukentėjusiems 
dėl siautusio Illinois valstijoj 
tornado šelpti. Kadangi bilius 
buvo senato jau ankščiau priim
tas, tai beliko jis tik gubernato
riui pasirašyti. Gubernatorius 
Small jį pasirašė ir patsai išvy-

Ohio senatan bus įnešta rezoliu- ko sunaikintų vietų apžiūrėti.
ei ja, reikalaujanti valyti uni
versitetus nuo socialistų

Francija nusiplauja ran 
kas de< Haiti

Atsisako įteikti Tautų Sąjungai 
protestą dėl Jungtinių Valsti
jų okupavimo mažiukės res
publikos

PARYŽIUS., kovo 25. — Yra 
žinių, kad Francijos valdžia nu
tarė nedaryti jokio protesto Tau
tų Sąjungoj dėl Jungtinių Vals
tijų okupacijos mažiukės Haiti 
respublikos.

Premjero Herrioto kabinetas 
nenori erzinti Amerikos..

žmogaus Teisių Sąjungai, ku
ri reikalauja, kad tasai okupavi
mas butų Tautų Sąjungos išriš
tas, kabinetas nutarė atsakyti, 
kad kadangi Haiti yra Tautų 
Sąjungos narys ir turi ten savo 
atstovus, tai dėl okupacijos ji 
pati ir turėtų protestuoti.

KOPENHAGA, Danija, kovo 
25. — Kopenhagoj dabar laiko
ma Švedijos, Danijos ir Lenki
jos atstovų konferencija., kurios 
tikslas yra susitarti dėl planų 
oro susisiekimo linijai, įsteigti 
tarp Kopenhagos ir Varšuvos, 
per Bornholrnjo sala ir Dancigą, 
sanryšy su tarptautiniais Nor
vegijos ir Švedijos traukiniais ir 
tarptautiniais traukiniais susto
jančiais Varšuvoj.

--------------- t
PENKI DARBININKAI NU

KRITO Iš DEŠIMTO 
AUKŠTO

COLUMBUS., Ohio, kovo 25.
— Ohio valstijos senatan bus j- 
nešta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad legislatura paskirtų tam 
tikrą komisiją, kuri padaryti] 
tardymus Valstijos unlversite- 
tuose tikslu apvalyti juos nuojNew park apartmentų triobesio

TOLĘDO, Ohio, kovo 25. —Iš 
dešimto aukšto statomo didelio

ORH
Ofici-

Areštai įtariamų komuni 
siti Japonijoje

TOKIO, Japonija, kovo 25. — 
Osakoj areštuota dvylika komu
nistų japoniečių, įtartų dėl tu
rėjimo bętarpinių santykių su 
Maskva. Areštai įvyko kaip tik 
tuo laiku, kai sovietų valdinin
kas užėmė senosios Rusijos am
basados ramus.

Policijos žiniomis,, areštuotie
ji esą komunistai, laukusieji 
progas išvažiuoti į Maskvą da
lyvauti komunistų internaciona
lo suvažiavime, kuris ten įvyks 
ateinantį gegužės mėnesi.

AŠTUONI KALINIAI PABĖGO 
Iš KALĖJIMO

BILOXI, Miss., kovo 24. — IŠ 
kauntės kalėjimo pabėgo astuo
ni kaliniai, išsilaužę pro triobe- 
sio stogą ir sienomis nusiritę žp-, 
mėn. Ties kalėjimu laukė auto
mobilius, kuris pabėgėlius paė
męs nudumė. 1

/

Chicago ir apielinkė 
alis oro biuras šiai dienai pra
našauja:— Niaukstosi; maža 
atmainos temperatūroj, stipro
kas pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 57° F.

Šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 6:07 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 25 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amei'ikoa 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos, 100 franką .........
Danijos, 100 kronų ...............
Francijos, 100 franką .... 
Italijos, 100 lirų .................... .’
Lenkijos, 100 zlotų ..............
Norvegijos, 100 kroną .. 
Olandijos, 100 floriną ..
Suomijos, 100 markių ........
Švedijos, 100 kronų ...........
Šveicarijos, 100 franką ..

. $4.79
$5.06 

$.18.13 
. $5.25 
. $4.0© 
$19.25 
$15,59 
$39.97 

. $2.53 
$26.95 
$19.29

profesorių, turinčių ryšių su 
“socialistų, ateisiu, bolše
viku ir kitokiomis revoliucinė
mis organizacijomis.”

Rezoliucijoj sakoma, kad Ohio 
Valstijos universitetas buvęs 
vartojamas “socialistų rateliui 
Įkurti” ir kad Frank Bohn, kaip 
kad New York o legislaturos 
Lask’o komisija susekus, pasi
rašęs pirmą “aidoblistų” mani
festą.

Toliau rezoliucijoj sakoma, 
kad Lask’o komisija pranešus 
apie egzistavimą revoliucinių 
organizacijų Miami universitete, 
Ohio universitete "ir Ohio Statu 
universitete, ir kad ‘loyal legion’ 
protestavęs prieš “bolševistinių 
doktrinų skelbimą Ohio univer
sitetuose.”
“48-ių Komitetas” — socialistai!

Rezoliucija paskelbia ir tokią 
naujieną, kad Ohio State uni
versiteto socialistai esą susior
ganizavę vardu “40-ių Komiite
tas,” ir paduoda vardus keleto 
pačių žymiausių universiteto 
profesorių, kurie esą “48-lų ko 
miteto” nariai.

penki darbininkai nukrito žemėn 
i rūsį. Visi jie skaudžiai sužei
sti į ir vargiai bepasveiks. Nelai
mė atsitiko dėl įdubimo laikinų 
grindų, ant kurių jie dirbo.

i

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pihigus Lietuvon per 

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

50 liftj ...
100 liti ....
200* liti ....
800 litų ...
400
500
600
700
800
900

1900
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį, 
j Norint pasiųsti tekgramu — dar 5C 

centų daugiau.

litą 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

.... $5.50

.... 10.50

.... 20.75

.... 81.00

.... 41.25

.... 51,50

.... 61.75

.... 72.00

.... 82.25
92.58

... 102.75

ŠIMTMETINĖS NORVEGŲ
EMIGRACIJOS AMERIKON

SUKAKTUVĖS

OSLO, Norvegija,, kovo 24.— 
Norvegijos valdžia x priėmę pa
kvietimą pasiųsti savo atstovą i 
Minneapolį, Minn., dalyvauti šią 
vasarą iškilmėje, ruošiąimose 
šimtmetinėms Norvegų emigra
cijos į Ameriką sukaktuvėms 
minėti.

Milionierius Julius Rosen- 
wald, buvęs galva Sears, Roe
buck & Co. ir vienas globėjų 
Chicagos' universiteto, paaukojo 
tam universitetui $1,000,000. 
Chicagos universitetas dabar 
stengiasi surinkti $17,000,000 
naujiems triobėsiams ir praplė
timui tyrinėjimo darbų.

I----------------------

t

VARŠUVA, kovo 25. — Var
šuvos valdžia sutiko atiduoti so
vietų valdžiai du buvusius pir
miau lenkų karininku, Baginskį 
ir Viečorkievičą., už du lenkų ka
linių, sovietų pasmerktu mir
ties bausmei.

Baginski ir Viečorkievič buvo 
apkaltinti dėl priklausymo ko
munistų teroristų organizacijai, 
suruošusiai sprogimą Varšuvos 
citadelėj 1923 m. spalio mėnesi, 
ir pasmerkti mirties bausimjeil, 
bet ta bausmė jiemdviem buvo 
prezidento Vojciechovskio pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos.

8 žmonės žuvo aliejaus 
laivo ekspliozijoj

HAMBURGAS., Vokietija, ko 
vo 25. — Vietos uoste eksplioda- 
vo aliejaus laivas Saturn. Eks- 
pliozijos aštuoni žmonės buvo 
užmušti, o trys pavojingai su
žeisti.

Sprogimas sudraskė laivą, o 
jo inkarą, sveriantį 400 svarų, 
nubloškė per kelis aričau sto
vinčius namus-. Vieno laivo dar
bininko kūnas buvo nublokštas 
ant artimųjų namų stogo.

DEL JUNGTINIU VALSTIJŲ 
OKUPACIJOS HAITI 

RESPUBLIKOS

... PARYŽIUS, kovo 24. — Ga
linga Francijos pažangos žmo
nių organizacija, Žmogaus Tei
sių Sąjunga,. įteikė premjerui 
Herriotui rezoliuciją, kad sega
mas Tautų Sąjungos Tarybos 
susirinkimas tartų savo žodį dėl 
Jungtinių Valstijų okupacijoj 
Haiti respublikos.

Jungtinės Valstijos okupavo 
Haitį liepos mėnesį 1914 m. ir 
iki šiol valdo ją karo teismų pa- 

[ galba.

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš 
Velykas.

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami j 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centiį.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:

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

naujienos
- 1739 So. Halsted St Chicago, m

__
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Kovo 26,

[korespondencijos
Herminie, Pa.

Iš angliakasiii gyvenimo. — 
Lietuvis kvietkininkas

šis angliakasių kaimelis yra 
apie 23 m. atstume nuo Pitts- 
burgho. Kitokių darbų čia nėra, 
kaip anglių kasyklose.

Angliakasiai čia labai išnau
dojami, nes kasyklos yra operuo
jamos “open shop” sistemos pa
matais. Čia angliakasiai yra ga
nai ilgą laiką streikavę už pripa
žinimą angliakasių, bet visus 
streikus angliakasiai pralaimė
jo*

1910 m. šios apielinkės ang
liakasiai — West Morland pa
viete — yra išstreikavę net 16 
mėnesių. Ta angliakasių kova 
buvo labai sunki ir varginga. 
Kompanijos ėmė kasyklas ope
ruoti pagelba streiklaužių, 'O 
unijistus streikierius išmetė iš 
butų. Angliakasiai žiemos laiku 
turėjo gyventi ant lauko — au
deklinėse šėtrose (tent), kurias 
supirko pati unija. Daug anglia
kasių pateko į kalėjimą, o kaip 
kurie ir gyvasties neteko — ta
po kompanijų mušeikų nušauti. 
Po 16 mėnesių streikas tapo su
laužytas ir angliakasių unija jį 
atšaukė.

Antras streikas buvo 1917 
m., karo metu, šis streikas West 
Morland paviete palietė 12,000 
angliakasių. Bet po dviejų sa
vaičių unijos viršininkai streiką 
atšaukė. Mat tuo laiku šalis bu
vo įsi vėlus Į karą ir reikėjo an
glių, tad unija ir neleido strei
kuoti. šį streiką angliakasiai bu
tų laimėję, jei unijos viršininkų 
patriotingumas, kuris angliaka
sius ir toliau paliko vergijoje.

Trečias streikas buvo 1922 
m. Kaip pirmieji, taip ir šis 
streikas tapo pralaimėtas.

West Morland angliakasiai iš
rodo kaip ir amžini kompanijų 
vergai. Ką anglių kompanijos 
nori, tą jos daro su angliaka
siais ir kiek nori, tiek moka. An
gliakasių algos jau nuo 1924 m. 
pavasario yra nukapotos. Be to 
daug kasyklų šioje apielinkėje 
yra operuojamos sulig “screen” 
sistemos: sveria tiktai dides
nius anglies šmotus, o už smul
kią anglį, kuri išbira per barių 
tarpą angliakasiams nemoka — 
tą anglį kompanijoms angliaka
siai turi kasti uždyką. O kad 
kasyklos čia yra senos ir ang
lis sutrinta, tai angliakasis pri- 
liodavęs 2 ar 3 tonų karą daug 
kartų negauna nė už vieną to
ną mokėti, nes viskas išbyra 
per barės.

Kasyklos yra gasinės ir dir
bama su uždarytom lempom — 
“safety lamps”. Niekurios ka
syklos šiuo laiku dirba neblo
gai — nuo 3 iki 5 ir 6 dienų j 
savaitę.

lūs daržas, taipjau pilnas viso
kių daržovių ir gražių gelių, nes 
J. Andriušis yra patyręs gėlių 
ir daržovių auginime. Vasaros 
laiku daugybė automobilių su
stoja pasigrožėti gėlėmis, nes 
retai kur galima matyti apie 
darbininko namus toki gražų 
kvietkyną.

Reikia pasakyti, kad iš lietu
vių J. Andriušis yra gal geriau
sias gėlių ir daržovių auginto
jas. Mat teko daugelį Ameri
kos vietų aplankyti, bet niekur 
nemačiau, kad lietuviai tokių 
puikių gėlių išaugintų, kaip J. 
Andriušis. Tiesa, mačiau gra
žias gėles išaugintas Califėrni- 
jos valstijoj, bet jas ten išau
gina japonai, o ne lietuviai, o 
japonai jau nuo senai yra pa
sižymėję gėlių ir daržovių au
ginimu. O iš paprastųjų darbi
ninkų pirmąją vietą tenka skir
ti musų tautiečiui v J. Audri,ų- 
šiui.

Pasiskubink!
Jeigu dar negavai Aukso. Plunksnos, 

arba kitos kokios . gražios Dovanos iš 
UNIVERSAL STATE BANK, tai pasi
skubink ją gaut, nes Dovanų laikas jau 
baigiasi.

Dovanos yra duodamos tięms kurie 
dabar atsidaro Naują Taupirpo Sąskaitą, 
arba perkelia savo pinigus iš kitur j šitą 
puikų Lietuvių Banką.

Atsargos Kapitalas $300.000.00.
Turtas siekia arti $3.000.000.00.

UniversalState Bank
3252 So. Halsted St

Lietuviai

Lietuvių šiame kaimelyje ran
dasi pusėtinas būrelis, arti 20 
šeimynų. Man čia gyvenant apie 
5 metai atgal,- lietuviai ganą su
tikime gyveno. Bet ir dabar, 
nors tik svečiuotis man čia te
ko, atrodė, kad lietuviai tiek pat 
sutikime gyvena, kaip ir penki 
metai atgal.

Yra lietuvių, kurie čia gana 
ilgai gyvena ir net turi gražius 
nuosavius namučius. Jie yra 
darbštus ir kultūriniame apšvie
tus darbe.

Darbščiausias čia yra senas 
Naujienų skaitytojas J. An
driušis. šis žmogus yra daug 
nuveikęs visuomenės labui besi
darbuodamas S. L. A., vokiečių 
susivienijime ir kitose draugi
jose.

J. Andriušis nuo senai turi' 

gražius namelius ant kalnelio ir 
apie tris ketvirtdalius akro že
mės. Jis iš jaunystės yra pa
linkęs prie žemdirbystės ir triū
sias! apie savo namelius, kurie 
yra gražiausi iš lietuvių namų 
šiame miestelyje. Vasaros laiku 
gi jo visas namas ų>askęsta gė
lėse, o toliau uuo nanlų yra dai-,

— Pasaulio Vergas.

So, Omaha, Nebr.
Rengiamas didelis protesto 

tingus prieš Vatikano atida 
vintą Vilniaus Įlenki jai. <

mi-

žygį, kuriuo 
Dievo prisa- 

atimdamas 
ir atiduoda-

Vietos Lietuvių Draugijų Vei
kiantis Komitetas rengia dideli 
protesto mitingą tikslu t užpro
testuoti prie Vatikano išplėšimą 
Lietuvos sostinės Vilniaus ir ati
davimą musų sostinės Lenkijos 
ponijai. Kiekvieno lietuvio, nėr 
žiūrint ar jis yra katalikas, ar 
kas kitas, pareiga yra protestuo
ti prieš šį Papos 
Papa pats sulaužo 
kymus, neteisėtai 
Vilnių iš lietuvių 
mas jį Lenkijai.

Taipjau kartu bus užprotes
tuota ir prieš Lietuvos klerika
lų juodąjį terorą, o taipgi ir 
prieš Maskvos bolševikų raudo
nąjį terorą.

Visi vietos ir apielinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai daly
vauti šiame dideliame protesto 
mitinge ir pakelti savo balsą 
Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus 
apgynimui, šis protesto mitin
gas bus nedėlioj, kovo 29 d., 
2:30 v. po piet, Armoškos sve
tainėj, prie 36 ir U gatvių. Atei
kite visi!

Nedėlios ryte, kovo 15 d., lie
tuvio Juozo Sabučio name ištiko 
nelaimė. — gaisras. Tik Į rytą 
pajusta, kad apačioje, sankro
voje, esama ugnies ir kad nuo 
karščio net langai sproginėja, o 
durnai veržiasi kamuoliais. At
bėgo ugniagesiai ir Sabučių na
mą išgelbėjo; bet tai tik todėl, 
kad ugnis prasidėjo palei sieną 
čeverykų skyriuje, tad ji netu
rėjo spėkos išsiplėsti. Bet jeigu 
ji butų pasiekusi drapanas, tai 
esant nakčiai ir dar pačiam įmi- 
gimui, namas butų buvęs visai 
sunaikintas, o ir patys Sabučiai 
vargiai butų išsigelbėję. Sabu- 
čiams nuostolių padaryta virš 
$500, o sankrovai, kurią laiko 
Papeikiai, nuostolių yra virš 
$1.000 ne tik nuo ugnies, bet ir 
nuo vandenio.—A. A. Zalpis.

illllllllllffllhllllllllllllli

INFLUENZA|
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas m 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogp H 
vartokite B

Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus. Nusipirkite buteli 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

ra

f

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

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

JL. Bartkus, Pres. į
it)19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

PRANEŠIMAS
PINIGŲ SIUNTĖJAMS

Visiems, kurie siunčiate Pinigus per Naujie
nas. Lietuvon, šiuo pranešame, kad kvitų su 
pinigų priėmėjų parašais sugryžusių iš Lietuvos 
daugiali nesiuntinėsime pinigų siuntėjams, o 
skelbsime Naujienose ir laikysime ofise atatin
kamoj tvarkoj.

Naujienose bus skelbiama kvitų numeriai 
ir gavėjų vardai. Prašome visų tėmyti tuos pa
skelbimus ir iš jų sužinoti apie pinigų išmokė^ 
jimą. ' . . L ’ '

Kas reikalaus kvitos persitikrinimui bus 
parodoma arba pasiunčiama.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

| Marguette Pharmacy | 
$ Vienatine Lietuviška Aptieka $ 

šioje Apielinkėje

| F. A. RAKAS |
Registruotas Aptiekorius 0 

$ ir Savininkas A

£ 2346 West 69th Street * 
* arti Wc»tern Avc.

jftį Phone Republic 5877 - 5831' 
$ CHICAGO. ILL. $
V Vx<*x

, —------ .  ... . T 1, .. r„

Tel. Blvd. 3108 
M. Woitkewi£j 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa 
arnauju mote 

tirns prie gimdy 
n o, paturima 
lyk ai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Mis. michnievhjz - viuikiene
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., 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, dar 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.

DR. SERNERjTiT'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3235 S. Halsted St.

®-DR. HERZMAN-®*
—IŠ RUSIJOS—

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL I 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUSt 

1 ANT NAUDOS. f

S. L. FABIONAS 00.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. B® ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
Telefonai: ) ?J10’ ,NnaQk^

i Drexel 0950
' Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 

' ■ I
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Bęulevard 4136 arį>a 
Drexel 0950.

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 

Parduodam Laivakortes. • |

K. GUGIS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.’
3333 So. Halsted St. k_______ ___—---------—

DR. CHARLES SEGAL 
! Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

\ Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A

Gyvenimo vieta:' 
3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■■ * 1 -----

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisaš 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211 
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. —■ Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

—mm—a M-r- .— m ■ ■' a——————-—

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, ('anai 0084
DR. L TREIGER

' 2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedčl. 10-12 ir pag- sut.^

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

HOfišo Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p® 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. DA VIDUN IS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
v. . ' ......

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St. Chicago, 
Telephone 

Boulevard 2160 *
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.Y —*

...... 1 '■ —
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

r DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

--------- ------------ ---- ---- ---- ---- ..Z

Tel. Boulevard. 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 474b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevaru 9698 
Rezidencijcs tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rnsae Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką i 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

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

Linksmas Komediškas
KONCERTAS

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

joji akimis, pasiteiraik
R. BLUMENTHAL 

Optometrlsš 
Boulevard -6487 
S. Ashland * 

47-toa 
lubų

F — 1

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS *

11 S. La Šalie StM Room Į2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir
’ Pėtnyčios.

J. P. WA!TCHES '
X •

Advokatas
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

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

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subirtomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų. z

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

----------------- d

Johii Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 ‘ 
'Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 Wcst 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

ant

LIET. RAUDONOS ROŽĖS PAŠ.' KLIUDĄS, 
CICERO, ILL.

Sulįstos vakare, Kovo 28,1925 *
LIETUVIU LiUOSIBES SVETAINĖJE. '

14th St. ir 49th Ct., Cicero, 111.
I

Dalyvaus DZIMDZl DRIMDZI su nauju veikalu
Ponia Rakauskienė.

W. L. S. Sears Roebuck Ratilo solistai: Hlavka Schutte ir Karlovv. <
Durys atsidarys 7 vai. Programas prasidės 8 vai. vakare

Kviečiame širdingai L. R. R. P. KUUBAS. 
\ »

DR. M. T. STRIKOL ]■ . I
GYDYTOJAS IK CHIItURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Rcs,, 0041 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistema.

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak: 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

»l» I I .I....!.!..!... ,

Francuziškas Daktaras 
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą 

i X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

rirSaus .Anhland SStnte Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir E Iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:3* iki 4:30 po piet;

į/ \
Biuras 4204 Archer Ava. 

Kampas Sacramento Av®.

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

Dr. J.- W. Beaudette
S..................- --------------------------- ------------------- VT-.- ............. --.-L-*

Nainy Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chieago 
Tel. Yards 4681

I A. E. STASULANI I 
! ADVOKATAS F

77 W. Washington St. Room *11 
j Tek Central 6209 r

Cicero Ketvergo vakare ’ 
| 4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 | 
i Ant Bridgeporto Seredoj nuo K 
fl 6-8 ▼. y. Subatoj nuo 1-7 v. v. 3 
I 3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 B
W'.IiniilįRIHIIWIi JUIIIIIMM I —IWI.

' V

Tel. Dearborn 9067

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

OIim* yidurmiestyj:
. . Room 17P6

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VYashington & Clark

Namu Tel.: Hyde Par* 831*

• ■ . ' ;'v1: ■



Ketvirtadienis, Kovo 26, ’25

ŽINIOS
a. Mh

NAUJIENOS, Chicago, III.
I——M <mn n*i»Ku ilblto

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Kovo 26,1925

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas: Centro
P. Grigaitis, 1739 So.

Jurgelioniene, 1739 
Vilis,

Halsted St.
S. Halsted St.

2241 N. Western Avė.
10601 Edbrooke Avė.,

.M.
A.
J. Šmotelis, I

Chicago, UI.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138-Archer Avė.

— visi Chicago, Ilk

1511 Noith

tis, taip pat pasirūpinkit gauti 
naujų narių į LDLD. Visų kuo
pų sekr. prašomi yra priduoti 
savo tikrus adresus, taip kad 
pasiųstos knygos galėtų jus 
sėkmingai pasiekti.

Visus čekius rašykit mano 
vardu, o laiškus ir visų kores
pondencijų siųskit d. K. Matu- 
liauskui, 515 N. Carrolllon avė., 
Ballimore, iMd.

-Kuopos, kurios norit gauti 
knygų dėl platinimo, galit gau
ti pas musų knygių 
nį, t lt Grand SL, 
N. Y. Da randasi pas 
Ii desėlkai knygos
tamsios praeities į šviesių atei
tį”. Pasirūpinkit įsigyti 
kią knygą, kurie da 
Taigi, draugai, prie 
Nes jis, jūsų laukia!

Kaz. Liutkus, 
<• LDLD. Ižd.

P. Raški- 
Brooklyn, 
mane ke-

Jau laikas! •Socialistu Partijoj WISCONSJN.

Kovo 8 diena
Toji diena ne visiems' musų 

draugams yra žinoma. Tai yra 
diena, kuomet' moterys darbi
ninkės pareiškia savo solida
rumą kovojančiai darbo armi
jai savo užuojautą ir pritari
mą socializmo idealui.

Moteris darbininkė yra ly
gus proletarų šrnimos narys ir 
lygiai ji turi dalyvauti kovoje 
už proletariato laimėjimą.

Klasiniai susipratusi mote
ris žino tiek pat, kaip ir darbi
ninkas proletaras, kad viso
kiems maldavimams buržuazi
ja pasilieka kurti ir kad 
Liniukų pasaulis pasieks 
priklausomą padėti tiktai 
vos keliu.

dar- 
jam

Pasaulį vieni darbininkai 
gali be skriaudos, 
tikrieji šeimininkai, 

O dykaduoniai niekados... 
Nei dievas mums neduos 

[liuosybės,

Užgims ji iš vergų galybės 
Ir švies kai saulės spindulys.
Moteris darbininkė net la

biau pažįsta kapitalistinės 
“tvarkos” žiaurumus, negu vy
ras darbininkas. Dirbdama gre
ta su vyru tokį pat darbų, ji 
gauna betgi atlyginimų men
kesnį. Kas labiau atjaučia ba
daujančios šeimos kančias, jei 
ne proletarė motina, tačiau ne 
viena motina toki klausimų 
yra patyrusi. Kas labiau apgai
li kruvinas karo aukas? — tai 
moteris netekusi savo sūnaus, 
brolio, vyro ar mylimojo. La
biau linkusi prie grožio ir mei
lės pajautimo, 
turi 
ria ir šlykščių 
verčiama ji 
parduoti savo 
na skatiką.

Socializmas 
išsiliuosavimą 
jungo. Bet tas nevertas socia
lizmo, kas nekovoja už socia
lizmą. Moteris, tavo vieta pro
letarinės kovos organizacijose 
— socialistinėse partijose ir 
profesinėse sąjungose — drau
ge su vyrais viename kovos

moteris tačiau 
patirti kapitalizmo žiau- 

tvarkų. Bado 
kartais net turi 
garbę už purvi-

neša ir moteriai 
iš kapitalizmo

Kovo 8 diena — tai primini
mas viso pasaulio moterims 
darbininkėms.

Jei ir kulluringesniuose kraš
tuose moterys klasiniame su
sipratime atsilieka nuo vyrų, 
tai Lietuvoj —' juo labiau. Tik 
dėliai to, kad musų moterys 
daugumoj tebėra tamsios, už
guitos ir persiėmusios vergiš
ko klusnumo, — tik dėliai to 
klerikalai Lietuvoj dar gali 
viešpatauti.

Kovo 8 dienų musų organi
zacijos turi paminėti. Kaip 
įtraukti moteris didesniame 
skaičiuje į proletarines kovos 
eiles — tebūnie tos dienos* ru
pesniu. Moterys darbininkės! 
Savo mintimis ir pastangomis 
jus turite pakilti ligi socialis
tinės kovos uždavinių!

(“Socialdemokratas”]

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos,
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Pirmininkas — J. Vilis,
Wood St., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 8739
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Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10(>ll
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šių pui- 
neturit. 
darbo!

LDLD. draugu žiniai
esame ap-

bendro
Šiomis dienomis « 

laikę nuo “Kultūros 
vės iš Lietuvos seniai 
mų knygą: “Stebuklai 
slaptys”. Autorius šios 
knygos N. Bubakinas. šis 
veikalas yra kaipo dapildymas 
minčių anos garsios knygos — 
“Iš tamsios praeities į šviesią 
ateitį“, šioje knygoje autorius 
labai vaizdžiai 
rius stebuklus 
jis išrodinėja1 
prasimanytas 
mus ir ilgainiui paverstas tas 
pasakas į stebuklus. Autorius 
plačiai kalba apie visuotiną 
tvanų, ir labai vaizdžiai priro- 
do, kad visuotino tvano nie
kuomet negalėjo būt pasaulyje. 
Biblijos pasakas sukritikuoja 
remdamasis mokslo daviniais. 
Autorius visus stebuklus, ku
rių didžiuma yra paskaityti 
paeinanti nuo Dievo, išaiškina 
ir prirodo kuo vaizdžiausiai 
remdamasis gamtos blokšiu.

Kad vaizdžiau parodžius 
draugam vertę kalbamos kny
gos, ir kaip ji yra žingeidi ir 
puiki, aš čia padarau ištraukų 
iš vieno puslapio:

“Senovės knygos — ir krikš
čionių ir nekrikščionių — yra 
pasakojama apie daugybę 
buklų. Pilnos stebuklingų 
sakojimų net tos knygos, 
rios rašytos tų laiku šviesiau
sių žmonių.

štai, pavyzdžiui, apie kokius 
stebuklingus 1 
koja rymėnų 
Livijus:

“Gairsriajam 
dui Hanibalui 
Rymo imperijos vietose atsiti
ko daugybė įvairiausių stebuk
lų. Pavyzdžiui, kelių kareivių 
iečių galai pradėję šviesti. Sar
dinijoj vieno raitelio, kurs tik
rino sargybinius, savaime užsi
degusi rankoje lazda. Juros 
pakraščiuose atsiradę kažin 
kokių ugnelių, ant dviejų ka
reivių skydų pasirodęs kraujo 
prakaitas; žaibas nutrenkęs ke
letu karvių. Saules dydis stai
ga regimai ėmęs* mažėti. Paga- 
,liau buvęs ir tokis stebuklas: 
kai žmogžudžiai įėję į Rymo 
ciesoriaus Domicijono rumus, 
varna ant stogo tupėdama su
riko: “Kas gerai, tai gerai!” 
Tatai pasakoja rymėnų istori
kas Svetonius.”

J šituos ir tuksiančius kitų 
stebuklų autorius duoda rim
tus įrodymus ir nušviečia pil
niausiai kalbamus dalykus. Aš 
manau, kad šita knyga turėtų 
kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė perskaityti, nes* musų bo
čiai mums yra pripasakoję 
daugybę stebuklų. Ir kalba
mo] knygoj mes kaip tik ran
dam atsakymus į visus ste
buklus, ir pasiliuosuojam nuo 
bereikalingų 
musų protą 
tolimesniam 
žangą.

Šitą taip 
(L.D. nariai 
turės iižsimokėt savo mokestis 
į LDLD iždą /iž 1924 m., nes 
ir pati knyga bus duodama už 
praeitus metus. Draugai kuo
pų organizatoriai, pasirūpin
kit, kad jūsų kubpos nariai už
simokėtų prideramas mokesr

Tarptautinė motery dar 
biiiiiikin diena

piešia apie įvai- 
pasąul.vje. Čia 
senovės žmonių 
pasakas-padavi-

Sukruskim iš miego mes, darbo žmonija, 
Jau laikas pabusti, pažvelgti pirmyn, 
Nuo sprando numesi kapitalo vergiją 
Ir kelių sau kloti išviesion ateitim

Ilgai mus kankino nelemtasis miegas, 
Pabuskim, vargdieniai, nes laikas jau kelt, 
Savąsias jau laikas sustiprinti jėgas — 
Daugiau prispaudimo negalim pakelt!

Nuilsę nuo darbo pūslėtos mus rankos, 
Ilgai mes nematėm saulutės šviesos, 
Bet stokihi j kovų, nors jėgos mus menkos, 
Po vėliava laisvės, lygybės, tiesos.

Tad visi, kaip vienas, j darbų sustokim, 
Vienybė — galybė tildai mums padės, 
Už savąsias teises kaip vienas kovokim - 

• Kovoj tilc pasietos mus rankos laimės] 
(“S-d.”) Ant. Sk-is.

Kovo 17, Mihvaukep, Wis« 
buvo sumigtas didelis masinis 
susirinkimas. Auditorija buvo 
pilnai prisigrūdusi žmonių, 
o daugelis negalėjo įeiti, nes 
salė buvo perdaug prisigrūdu
si. Entuziazmui nebuvo galo.

Minia kalbėtojo žodžius gan 
dyti gaudė ir po kiekvieno 
stipresnio sakinio, plojimui ne
buvo galo. Buvę partijoj Se
ni socialistai, po prakalbų ap
stojo Debsą ir-nedavė jam ra
mumo iki vidurnakčiui. Jie 
visi pasižadėjo gryžti atgal į 
partiją ir dirbti tą darbą, ku
rį dirba d. Debsas jau per 50 
metų.

Mihvaukee miesto socialistai 
pirmutiniai atsiliepė ir ant 
dolerio kampanijos*. Jie jau 
savo duokles prisiuntė.

Dar vienas geras dalykas ką 
Wlwaukee socialistai padare, 
jie suteikia “Mihvaukee lyca- 
der” visiems Socialistų Parti
jos nariams už $3.75 metams, 
o pusmečiui už $1.90. Paprasta 
prenumerata to dienraščio $6 
metams.

S. P. Dolerio Kampanija
Po Socialistų Partijos kon

vencijos, kuomet partija atsi
kratė nuo skolų, dabar pradės 
išnaujo visas darbas visu smar 
kurnu. Kad vedus pąsickmin- 
gai tolimesnį organizavimą 
part i j os d arbą, Na ei on aili ai s 
Komitetas pradėjo taip vadi
namą “Dolerio Kampaniją”. 
Yra prašoma nuo kiekvieno 
partijos nario po vieną dolerį 
šiai kampanijai. Suprantama, 
jei kąs duos ii* daugiau, bus 
dar geriau.

Tikslas šios dolerio kampa
nijos yra sekamas.

1. Kad pagelbėjus .Naciona- 
liam Ofisui gerai įsirengti ir 
pastatyti užtektiną skaitlių or
ganizatorių dėl organizavimo 
partijos.

2. Del prisirengimo masinių 
konvencijų. čia tikimasi su
traukti nuo 25,()OO iki 50,000 
darbininkų. Todicl tokiam di
deliam prisirengimui reikalin
ga nemaža iškaščių.

3. Del nupirkimo partijai 
namo ir dėl Įrengimo spaustu
ves.

I. Del išleidinėjimo savaiti
nio partijos laikraščio, kuris 
butų pašvęstas organizacijai 
ir propagandai.

Nacionalis Partijos komite
tas mano, kad tuos didelius 
darbus galima bus atlikti ir 
įvykdinti gyveniman, nes ūpas 
pas narius dabar puikiausias.

Masinės Socialistų Partijos 
Konvencijos.

Nacionalė Partijos Konven
cija suplanavo surengti masi
nes konvencijas, čia paduota 
vietos ir laikas tų masinių 
konvencijų:

CUveland, gegužės 30 ir 31. 
Minneapolis, birželio 6 ir 7. 
ILos Angeles, 'liepos* 25 ir 26. 
San Francisco, rugpiučio 1 

ir 2.
Chicago, rugpiučio 30 ir 31.
New Yorkas, rugsėjo 19 ir 

20 dienose.
Oklahoma City, laikas bus 

nuskirtas biskį vėliau.
Po atlaikymui tų masinių 

konvencijų, sekamą dieną bus 
surengtos masinės demonstra
cijos. Manoma, kad tos masi
nės konvencijos ir tos demųns- 
tracijos bus labai pasekmin
gos. Vyriausiu kalbėtoju tuo
se demonstracijose bus d. Deb- 
sas.

Kiti draugai jau rašų šiaip:
“Atsiųskite mums savo pla

nus ir įsakymus, drauge Debs. 
Mes jau esame prisirengę juos 
išpildyti. Mes prižadame mar- 
šuoti su jumis sykiu. Kokie 
yra jūsų įsakymai, drauge 
Bertlia 'Hlae White?”

Pittsburgiečiai ištikro jau 
pradėjo veikti. Jie jau užtik
rino 1000 naujų skaitytojų dėl 
Nacionalio Partijos laikraščio. 
Masinėj demonstracijoj .pitts
burgiečiai prisideda prie cle- 
velandiečių. Jau yra nusamdy
tas specialia traukinys iš Pitt- 
sburgho į Clcvelandą dėl tos 
demonstracijos.

Tarptautinis Frontastais musų partijos, organizaci
jos, profesinės sąjungos, žie- 
žirbininkai privalo i tarptauti
nėj moterų darbininkių dienoj

- kovo 8 d. rengti mitingus, 
susirinkimus, raginti dėtis prie 
darbininkiškų Organizacijų, pla
tinti musų literatūrų. Be to, 
reikia aiškinti, kad kunigai su 
pagalba ziliečių, katalikių mo
tinų draugijų ir joms panašių 
laiko pavergę moteris darbi
ninkes, kad darbdaviai jas ga
lėtų lengviau išnaudoti.

Visi j darbą! Tegyvuoja tarp
tautinė, moterų darbininkių die
na — 8 kovo! —Mare.

(“Socialdemokratas”]

LATVIJA
Masako nužudymo atbalsiai.
Juodašimčių nužudytas Ry

goj darbininkų sportininkas 
s. d. Masaks vasario 22 d. bu
vo iškilmingai palaidotas. Ry
ga tokių laidotuvių dar nebiir- 
vo mačiusi. Dalyvavo apie 30 
tūkstančiu minia. Laidotuvės 
atliktos laisvamanių apeigo
mis. Prie kapo kalbėjo Seimo 
pirmininkas (s. d.) ir žinomas 
proletarų poetas J. Rainis.

Latvijoj dabar eina savival
dybių rinkimai. Liepojoj di
džiuliame s. d. mitinge buvo 
pasiūlyta pagerbti Masako at
minimų atsistojimu. Publika 
sustojo. Tik kokie tai du chu
liganėliai 
mų. Visi 
šimtiško 
riai. Bet 
munistai. 
ja!

Moterys darbininkės susipra
timo žvilgsniu visuomet buvo 
atsilikę nuo vyrų. Jas visuomet 
kapitalistai daugiau išnaudojo. 
Tuo tarpu darbininkų organi
zacijose moterų darbininkių 
skaičius žymiai mažesnis, kaip 
vyrų. Darbininkiškos organi
zacijos nuo senai atkreipę do- 
mę į tų reiškinį ir dėjo visų 
pastangų kuo daugiausiai įt
raukti moterų darbininkių ben
drini proletarų kovon. Juk mo
terų darbininkių skaičius di
desnis kaip vyrų. Savaimi su
prantama, kad negali būti dar
bininkų klasės laimėjimo, jei 
darbininkės nesidės prie bend
ro darbininkų judėjimo. Todėl 
visos socialistinės darbininkų 
organizacijos veda propagan
dų moterų tarpe. Jau 1909 me
tais Amerikos Socialistų Par
tija surengė moterų darbinin
kių dieną. Rezultai kuo pui
kiausi: dešimtys tūkstančių 
moterų prisidėjo prie darbi
ninkiškų organizacijų. Danijos 
mieste Kopenhagoj 1910 me
tais įvyko tarptautinis socia
listų kongresas. Tuo pačiu lai
ku buvo II moterų sočialisčių 
konferencija. Toji ,konferenci
ja ir nutarė kiekvienais me
tais kovo 8 d. švęsti moterų 
darbininkių 
tarptautinė 
buvo pradėta švęsti 1911 me

stais. Pirmaisiais metais šven
tė tik kelių kraštų darbinin
kės, kur darbininkai turėjo 
stipresnes organizacijas ir pa
jėgė apsiginti nuo Reakcijos. 
Vėliau vis daugiau ir daugiau 
kraštų švenčia kovo 8 d. Tą 
dienų socialdemokratų partijbs, 
profesines sąjuigds ir šiaip 
darbininkiškos organizacijos 
moterims darbininkėms rengia 
mitingus, susirinkimus, plati
na atsišaukimus, vaikšto į dar
bininkų butus, užrašo į narius 
socialdemokratų partijos ir 
prof. s-gų,' ragina išsirašyti 
darbininkų laikraščius ir lite
ratūrų. Darbininkų spauda pa
skiria tai dienai savo skiltis. 
Ir demonstracijos daromos. 
Pirmoji moterų darbininkių 
demonstracija įvyko. Vienoj 
(Austrijoj) 1911 metais, ku
rioje dalyvavo virš 30,000 mo
terų. Gi 1913 m. kovo 8 d. vi
sos* Vokietijos miestai šventė. 
Vienas Berlynas turėjo virš 50 
įvairių susirinkimų ir* mitingų. 
Dalyvių skaičius buvo toks di
delis, kad neberasta nei vietos 
mitingams nei kalbėtojų. Tais 
pačiais metais Olandijoj 20 
miestų įvyko moterų mitingai, 
susirinkimai ir demonstracijos. 
Kitų kraštų, moterys irgi ne
atsiliko.

Lietuvos moterys* darbinin
kės toli atsilikę nuo savo drau
gių užsieny. Jų mažai tesima
to aktingai kovojančių petys į 
petį vienu frontu su vyrais. 

tik]Jos dar nėra pažymėję savo 
dienos*, nors berods Šiauliuose 
dar 1914 metais ir butą pa
stangų, tik nepavyko.

Iki šiol musų partija ir pro
fesinės sąjungos neišnaudojo 
visų galimų priemonių agitaci
jai moterų tarpe. Bet šiais me-

Nauja tikėjimo reforma

pa-

nuotykius pasa- 
rašytojas Titas

Kartagenos va- 
puolant Rymų,

prietarų, kurie 
varžo ir kenkia 

vystymuisi j pa-

puikią knygų L.D. 
gaus veltui,

dienų. Pirmoji 
darbininkių diena

...niekas negali pradėti ti
kėti jr įsitikinimo tikybos 
liesų laikytis, pirma turi sa
vo proto darbu surasti tikė
tinumo motyvus (mano pa
braukta. Laisvam.) Bet i- 
mant savo tikėjimas gvil
denti moksliškai, visada pra
dedama. nuo išrodinėjimo, 
jog yra Dievas ir Jo Apreiš
kimas. Ir tas darbas atlieka
mas tik remiantis musų pro
tu (mano pabr. LaisVam.).

. “Rytas” Nr. 46 (351)
Vienas 26-jo amžiąus ste

buklų yra tas, kad klerikalai 
pradeda protą pripažinti. Net 
ir jų dievo apreiškimus, gįrdi, 
galima protu nagrinėti. .Tai di
delė naujiena. Lig šiol visuose 
poteriuose ir visuose katekiz
muose buvo primygtinai sa
koma, kad protas yra klaidin
gas, ir tikėjimo pagrindu 
esąs tik dievo apreiškimas. O 
dabar jau “Rytas” viešai rašo 
taip, kad išrodo, jog protas 
yra vyresnis už dievo apreiški
mą, kadangi i 
kad protas jį pripažintų.

Visa “Ryto“ laimė, kad da
bar nėra šventosios Inkvizici
jos, o esančioji lietuviška in
kvizicija yra dar neišplėtusi 
tiek savo veikimo, kad galėtų 
“Rytą” torturuoti ir ant laužo 
sudeginti. O pagaliau, tokiam 
menkam popergaliui nė never
ta laužo kurti.

Jezuitinei veikimo metodei 
viskas tinka: kur reikia —ga
lima atmesti protas, o kur rei
kia — galima ir pripažinti.’ 
“Ryto” inteligentams, ministe- 
riams ir visiems aukštiems po
nams protas reikalingas, l—
•kvailius valdyti, o piliečiams 
kurie užlaiko tuos ponus, pro
tas- netik nereikalingas, bet net 
žalingas, nes jie įgiję proto, 
gali tapti pavojingi savo po-

pradėjo kelti t r inkš- 
manė, kad tai juoda- 
tautininkų klubo na- 
pasirodė, kad tai ko- 

Keista demonstraci-

VOKIETIJA 
šmeižtai nieko negelbsti

Vokietijoj paskutiniu laiku 
paaiškėjo keletą aferų: val
džios žmones buvo susirišę su 
spekuliantais. Dešinieji sten
giasi, pripintį prie tų ir s. d. 
partijos vadus. Jų laikraščiuo
se pilna šmeižtų. Jie spėlioja, 
kad Jei dabar buįų Vokieti j o, 
rinkimai, tai jau* tikrai pasi
sektų parblokšti ant šonų stip
riausių s. d. partijų. Dabar 
įvyko rinkimai Tiuringijoj. Ir 
ką gi? Fašistų ir komunistų 
balsų skaičius nupuolė, o so
cialdemokratų žymiai padidės

RUSIJA
Mainosi laikai

i. neycjkalauia»| Rusijoj sušaudymai nau- 
jiena ir apie tai nereikėtų ra
šyti. Bet sušaudymas Kronštate 
5 jurininkų šį tą reiškia. Ko
munistų vadai ne kartų gyrė
si, kad kronštatiečiai yra jų 
revoliucijos garbė. Ir ištikrų- 
jų taip buvo. Bet dabar... lai
kai mainosi. Jurininkai sušau
dyti už agitacijų prieš komu
nistus. Du iš jų — buvę ko
munistų partijos nariai.

Streikai komunistų Rusijoj
Atgimusia kapitalizmas Ru

sijoj iššaukė visą eilę darbi-
kn(d ninku streikų. Komunistų val- 

j džia jokiomis priemonėmis ne
galėjo .sulaikyti darbininkų 
nuo kovos 
(nepmanais), 
buciniu bildu

su kapitalistais 
darbininkai revo- 
privertė komu-

nares. Trumpiau sakant, vai- vaWži? nesikišti j darbi- 
dovams reikalingas yra protas, ,s.u. a*?I*a.a?1

Valdžios žiniomis (“Pravda 
vaįsarib 6 d. Nr. 30) 1922 m. 
butą 99 streikai su 4800 daly- 

1923 m. — 135 streikai 
su- 5,200 dalyvių; 1924 m. — 
165 streikai su 13,309 daly
viais. Streikuota dėl algų su
mažinimo, darbininkų paliuo- 
savimo nuo darbo ir kitų ne
teisėtumų iš darbdavių pusės. 

Vaškų organizacija š. m. ypač 1924 metais 66% streikų lai- 
atsižyn^ėjo literatūros platini-1 meta, 34% pralaimėta. Ta pa- 
mu. Vaškuose surinkta 30<pre-!ti “Pravda” rašo, kad reikėtų 
numeratų “Socialdemokrato”, imtis priemonių mažint streikų 
ke'liolikų “Lauko Darbininko” skaičių. Matomai komunistams 
ir “žiežirbos”, 
kuose įsikūrė 
rius. Tikimės, 
nizacija augs 
žipončs mums

o valdininkams tik apreiški
mas. 4; ’

štai kaip reikia suprasti po-|D] 
terių moksle nustatytą proto ( vių; 
klaidingumą, o “Ryte” — ne
klaidingumą.

(“S. D.”) —Laisvamanis.

/ Vaškai (Biržų-Pav. apskr.)

Nesenai Vaš- pagailo kapitalistų kišeniaus. 
“žiežirbos” sky- Musų komunistukai, 
kad musų orga- 
ir stiprės, nes 
prijaučia.

—Vabalas.

žinoma, 
savo spaudoje nė žodžio nepra
taria apiiet darbininkų išnaudo
jimų ir jų kovas komunistų 
Rusijoj.

OHIO.

Marietla, Ohio. čia jau nuo 
senai nebebuvo Socialistų Par
tijos kuopos. Daugumas buvo 
visai užmiršę tą mažą mieste
lį. Drg. S. H. Stille, žinomas 
Socialistų Partijos organizato
rius, turėjo tame miestelyje 
giminių. Vienas jo giminaitis 
sunkiai susirgo. Jam prisiėjo 
sergantį atlankyti. Nežiūrint 
savo rūpesčio ir nuovargio, jis 
pradėjo teirautis, ar nėra kur 
dar užsilikęs senas socialistas, 
seniau buvęs partijos narys. 
Surado keletą, parengė pra- 
<albas ir tuojau suorganizavo^ 
atgaivino Socialistų, Partijos 
kuopą iš 32 narių. O tie 32 na
riai sako, kad jie greitu laiku 
jadaugins savo kuopą iki 64 
narių. Jau ta atgijusi kuopa 
rengiasi dalyvauti ir Clevelan- 
de masinėje narių demonstra
cijoj.

Iš Lietuvos S-D, Parti
jos Gyvenimo .

Metalistų susirinkimas.
Metalo pramonės Darbinin

kų Profesines Sąjungos Cent
ro Valdyba sušaukė “Socialde
mokrato” redakcijos bute me
talistų darbininkų susirinki
mą. Atsilankė iš įvairių dirb
tuvių darbininkai. Draugai pa
darė pranešimus iš įvairių dirb
tuvių. Paaiškėjo, kad darbi
ninkų didesnio išnaudojimo ne
gali būti. Apmokama už darbą 
nuo 6 lit. 24c. iki 8 litų dienai, 
dirbtuvių administracijos sau
valiauja, šalina darbininkus 
už menkniekius ir visai nesant 
nusižengimų. Dirba akordinius 
darbus. Viršvalandžiai apmo
kami kaip ir paprastos valan
dos. Darbininkai nesusipratę, 
laikraščių neskaito, neorgani
zuoti. Tačiau noras dėtis į pro
fesinę sąjungą didelis, tik ad
ministracijos ir žvalgybos per
sekiojamas gąsdiną. Darbo fe- 
rcdacija įtakos neturi, nors 
vienoj kitoj dirbtuvėj jų agen
tai ir randasi. Federantų agen
tai atlieka šnipų rolę.

Susirinkę metalistai nutarė 
steigti profesines sąjungos 
skyrių. Skyriaus Valdybon iš
rinkti draugai Ponitauskis, Pe
čiulis ir Skėrys*. Nario mokes
tis nustatyta laikinai 50 centų 
mėnesiui.

Taigi senai laukiamas meta
listų profesinės sąjungos sky
rius įkurtas. Belieka drau
gams metalistams ko skaitlin
giausiai rašytis nariais. Kai 
darbininkai bus organiuoti, 
tuomet galima bus alkfiingiau ir 
sistematingiau kovoti dėl atly
ginimo bei darbo sąlygų page
rinimo. —Motoristas.

Bažnyčia vietoj maldos namų, 
tapo melo namais

Krinčinas (Biržų-Pasvalio ap
skričio).— Vasabio 15 d. Krin
čino klebonas per pamokslą 
taip negražiai melavo, kad net 
pats kaip vėžys raudonavo. 
Girdi, “cicilikai’ kad katalikus 
išgundinus, sumanė vasario 6 
d. padaryti pabaigą pasauliui, 
bet Dievas mielaširdingas to 
jiems, nedaleido.” j f

Bet kodėl tu to nepasakei 
prieš vasario 6, matyt dėl to, 
kad pats iš to nemaža biznį tu
rėjai.

Gėda taip biauriai bažnyčioj 
meluoti. —Papartis.

šeštokai (Mariampolės aps.) 
Vasario 22 dieną įvyko L. S. 
D. P. šeštokų organizacijos 
narių ir prijuučiąnčių susirin- 

*kimtus*. įstojo 4 nauji nariai. 
Nors klebonas prieš susirinki
mą ir koliojo, kad neitų į s. d. 
susirinkimą, bet šeštokų dar
bininkai ir smulkieji ūkininkai 
mato, kad kleboniški pamoks
lai nieko gera darbininkams 
neduoda. Ir todėl jie eina į so
cialdemokratų eiles. —Maldė.

jJ,. '
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dešimtojo amžiaus toni
kos progreso rezultatas!

Tai šitokią dorybę ir 
“krikščionybės” dvasią vy
kina Lietuvoje kunigų, da
vatkų ir špitolninkų val
džia. ■

$8.00 
. 4.00

2.00
1.50

.. .75

3c 
18c 
75c

Pastebėtina, kad, kuomet 
drg. Bielinis pasakojo tuos 
baisius dalykus iš Seimo tri
būnos, tai “krikščionių” blo
ko nariai darė iš vietų pasi- 
tyčiojančias pastabas. Taip 
kitąsyk elgdavosi juodašim
tis Puriškevičius Rusijos 
Durnoje, kai pažangiųjų 
partijų kalbėtojai smerkda
vo žvėriškus caro činovnin- 
kų darbus.

Klerikalinė dauguma Sei
me pasipriešino .tam, kad 
valdžia butų priversta aiš
kintis dėl tų faktų, kuriuos 
išdėstė socialdemokratų at
stovas. Ji, reiškia, pritarė 
toms baisenybėms!

tikslu sugalvojo, būtent “socia
listai komunistai”.

Jisai sako pavyzdžiui:

“....Veik visų valstybių par- 
liamentuose įeina socialistai 
komunistai....”

“....Tik vienoj Vokietijoje, 
nors ir buyo palietęs raudo
nasis režimas, yra didžiausi 
socialistų komunistų įkai
čiai:...

“Prieš kelerius metus so
cialistų komunistų.... skaičius 
buvo didesnis....”
Kiekvienas skaitęs laikraš

čius žino, kad socialistai ir ko
munistai yra ne tiktai visai 
skirtingos partijos, bet kad jos 
griežtai kovoja viena su kita. 
Bet Lietuvos valdžios organui 
tiesa nerupi. Kitąsyk tokiu pat 
demagogišku būdų buržuazijos 
spauda stengdavosi diskredituo
ti socialistus, maišant juos" su 
anarchistais.

“BENDRAS FRONTAS
REPUBLIKONAIS

SU

Iją, ir.,valdžios šalininkai dėjo 
visas pastangas, kad tenai atsi
laikius prieš La Follette’ą. Prie 
šitų aplinkybių republikonai 
North Dakotoje buvo gatavi, 
kad ir su pačiu Belzebubu susi
dėti.

Na, ir komunistai atėjo jiems 
į talką.

Komunistų parsidavimas re
pu blikonams North Dakotoje 
buvo, žinoma, paslėptas nuo 
“susipratusių darbininkų”, ku
rie priklauso “darbininkų parti
jai”, ir ta paslaptis buvo taip 
gudriai užlaikoma, kad ji išėjo 
aikštėn tik už keturių mėnesių 
po rinkimų. Kas žiu, kaip da
bar jausis tie vargšai, patyrę, 
kas per vienas yra “draugas 
Miller”, už kurį jų partija gal- 
Vą guldė ir kurio naudai jie pi
nigus aukavo?

Sakytum, reikia stebėtis, kad 
komunistai šitaip begėdiškai ap
gaudinėja darbininkus. Bet, kai 
atsimeni, kad komunistus Ame
rikoje suorganizavo “draugas 
Fraina”, tai turi pripažinti, 
gei tai yra visai natūralūs 
lykas. I

jo- 
da-

$8.00
4.00

. 2.00

Per keletą numerių “Nau
jienose” ėjo drg. K. Bielinio 
kalba Lietuvos Seime, pasa
kyta dėl socialdemokratų 
interpeliacijos > valdžiai. Iš 
jos skaitytojai patyrė pasi
baisėtinų dalykų apie tai, 
kas šiandie dedasi “krikš
čioniškoje” Lietuvoje.

Paskutinė kalbos dalis 
(išspausdinta vakarykščia
me numeryje) paduoda ypa
tingai nepaprastų faktų. 
Lietuvos kalėjimuose, pasi
rodo, suimtuosius policija 
muša ir net elektra kanki
na!

Štai ką tarp kito ko papa
sakojo kalbėtojas Seimo na
riams:

keturis 
šompo- 
(Vilka- 

buuu

“Mokinys Mažeika, 14 
metų realės gimnazijos 
auklėtinis, buvo 
kartus mušamas 
lais ir tardomas 
viskyje). Kokiu
mušė? Sako, — labai pa
prastai: užima burną, už
sisėda ant galvos, ant ko
jų padeda taburetą (suo
lelį) ir per maišą gumo
mis muša.”
'Poliaus kalbėtojas pasa

koja apie mokinio Mažeikos 
ir kitų suimtųjų kankinimą 
tam pačiam Vilkaviškio ka
lėjime:

“Prieš tardymą — sako 
— mus elektrizavo. Užri
ša akis, ‘įveda į kambarį 
ir duoda elektros JunginĮ. 
Deda elektrą prie nosies, 
prie ausų, prie galvos, 
prie lyties organų ir viso
kiais budais tyčiojasi.”

Ir kur ji tau nepritars, 
kad krikščionių demokratų 
partija yra pasiryžusi dar 
aršesnį smurtą vartoti prieš 
žmones! Tos .partijos kon
ferencija, nepersenai įvyku
si Kaune, padarė šitokį nu
tarimą:

“L. kr. dem. partijos 
konferencija, matydama 
musų krašte priešvalsty
binių bei neatsakomingų 
už valdžios darbus grupių 
veikimą, ■ pasireiškiantį 
musų valstybės ir valdžios 
neigimu ir kėsinimusi 
prieš musų nepriklauso
mybę, reikalauja vyriau
sybės imtis griežtų prie
monių prieš tokį veikimą, 
o valstybės saugumo rei
kalui išleisti atatinkamus 
įstatymus.”
Šitas nutarimas buvo pa

darytas tuo metu, kai viso
je Lietuvoje ėjo kratos ir 
areštai, kai opozicinė spau
da jau buvo prislėgta po 
cenzūros letena, kai karo 
lauko teismas buvo išnešęs 
mirties nuosprendį grupei 
žmonių, įtartų proklamaci
jų platinime. Kademų par
tijos delegatams išrodė, kad 
to dar negana, ir jie įsakė 
valdžiai imtis dar griežtes
nių priemonių!

Todėl suprantama, kad 
“krikščionių” blokas Seime, 
išgirdęs apie gumines na- 
gaikas ir elektriką, varto
jamas “priešvalstybinių” 
moksleivių ir darbininkų 
kankinimui, tiktai apsilai
žė iš džiaugsmo ir tarė: 
“Taip ir gerai. Lupk juos, 
biaurybes, vardan Jėzaus 
Kristaus ir visų šventųjų!”

RŪBŲ SINDIKATO 
BANKROTAS

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad Amerikos-Rusijos In
dustrines Korporacijos vedėjai

Lenkijos ūkis 1924 metais

Skaitaųt apie šitokius at
sitikimus, kam neprisimena 
Ispanijos inkvizicijos apra
šymai? Skirtumas tarpe vi
duramžių inkvizicijos dar
bų ir kalinių kankinimo da
bartinėje Lietuvoje yra tik
tai technikos priemonėse. 
Inkvizicijos budeliai varto
davo repleles žmogaus kū
nui draskyti ir tam tikras

“SOCIALISTAI
KOMUNISTAI”

Vienas mylimiausių metodų 
klaidinti žmones pas klerikalus 
tai maišyti socializmą su bolše
vikišku komunizmu. To metodo 
kartais griebiasi ir tautinin
kai.

Lietuvos oficiozas (t. y. val
džios leidžiamas laikraštis) per
spausdino nesenai Socialistų In
ternacionalo paskelbtas skaitli
nes, parodančias, kiek socialistų

mašinas kojų bei rankų są- atstovų randasi įvairių šalių
- . - ■> . -1 . . .* L. « .. .k rf 1 . . r.t 1 r 4» • 4 I t <

SEVERA’S

yra 
gali

ESKO
Antiseptiškas mestis.

ODINĖS LIGOS

tankiai nepakiančiamas;
būti pergalėti vartojantnes davė 99,300,000 auksipų 

deficito. Koks nesveikas Len
kijos biudžetas rodo dar ir ši
tos skaitlinės: Laukų mokes
čiai (dairiuos) ir monopoliai 
Lenkijoj sudaro 87% biudžeto, 
Čekoslovakijoj 
slavijoj 70%, kitur apie 06%.

Sąryšy su valiutos reforma 
ir dalinai dėl kato pasekmių 
labai pasunkėjo kreditas. Tuo 
tarpu daugiausia skundžiama
si, kad maža pinigų apyvartoj. 
Kaip matyti iš premjero prane
šimo, apyvartoj sausio 1 d. bu
tą apie 680 milionų auksinų, 
Eikaitant banknotes ir smul
kiuosius pinigus. Tai vienam 
gyventojui išeina apie 25 auk
sinus. Prieš karą Rusijoj bu
vo 56 auksinai, reiškia dabar 
nėra nė 50% to, kas prieš karą 
buvo. Kiek kitose šalyse pini-l 
gų yra »a py vartoj, rodo šios
skaitlinės: Prancūzijoj vienam 
žmogui išeina 53 su puse dole
rio, Anglijoj — 43 dol., Švei
carijoj 43 dol., Čekoslovakijoj 
—18 dol., Austrijoj 17,3 dol. 
ir Vengrijoj 6,7 dol. Per lai 
netenka stebėtis, kad kreditas 
Lenkijoj yra taip brangus. Tie
sa, vyriausybė yra nustačiusi, 
kad bankai neimlų daugiau 24 
proc. metams, bet iš to niekas 
'neišeina, ką pripažįsta ir ofici
ali nes sferos.

šalia mažo pinigų kiekio apy-j 
vartoj' kredito brangumui daug 
nusveria ir tai, kad gyventojų 
taupmenų -visai maža yra. Prc- 
mieras savo pareiškime prane
ša, kad pereitais metais 
taupmenų padidėję 
kartų daugiau negu ligi šiol 
buvę, liet visi dėlto 
tėra tik viena dešimtoji dalis 
to, kas buvo prieš karą, 
ko tų taupmenų taip maža 
žmonės teturi nesunku supras
ti. Gyvenimas žymiai pasun
kėjo, jeigu koks Skalikas ir 
atlieka, tai išleidžiama namų, 
apyvokos įsitaisymui, nes karo 
laiku čia įvyko daug atamai- 
nų. Pagalios ir nepaprastai di
deli mokesčiai daugelį verčia 
taupmenis slėpti nuo viešumos.

Vyriausybė kredito srity 
stengiasi visa suimti j savo 
rankas. 'Tuo tarpu yra įsteig
ta trys bankai: Emisinis Len
kijos Bankas, prekybai, pra
monei ii* miestams — šąlies 
Ūkio Bankas ir smulkiam že
mės ūkio kreditui ir žemės 
reformos vykdymui — - Žemes 
Ūkio Bankas. Tačiau šioj sri
ty vyriausybė labai maža yra 
nuveikusi. Visų bankų išduoti 
kreditai siekia 406 m-nų auk
sinų.

Finansai ir kreditas
1924 metai Lenkijos — tai 

nepabaigtos vadinamosios sa
nacijos' kankynės. Tais metais 
buvo persiskirta su marke ir 
įvesta dabartinis auksinas. Va
liutos reforma llJemkijoj buvo 
ypač sunki. Chroninis biudže
to deficitas ir pasivinė preky
ba su užsieniu visas ligšiolines 
pastangas iš pat jų pradžios 
parai i ž uodavo. Pagalios buvo 
visai rimtai pasiryžta. Vyriau
sybei buvo suteikti diktatoriš
ki įgaliojimai. Turėdamas t,o- 
kią milžinę, valdžią VI'. Grabs- 
kio kabinetas pirmių pirmiau
sia sulaikė arba kaip paprastai 
sakoma stabilizavo markes 
kursą. Ir tik po to galima bu
vo pradėti eiti prie markės pa
keitimo auksinu. Auksino kur
sas bent ligi šiol pavyko išlai
kyti vienoj aukštumoj, kas to
kioj reformoj skaitoma tei
giamu Reiškiniu.

f

Bet vi>av šita buvo atsiekta 
labai brangia ' kaina. Pirmių 
pirmiausia nukentėjo valsty
bės ūkis, apie ką bus vėliau 
smulkiau kalbama. Vienintelis 
kelias biudžeto pasingumui jei
gu ne pašalinti, tai bent nors 
numažinti, esamą mokesčių pa
didinimas ir naujų įvedimas. 
Buvo, žinoma, griebtasi ir ki? 
tokiį prieriiojrių, kaip pavyz
džiui, valdininkų skaičiaus su
mažinimo, . o taip pat ir susi
laikyta nuo daugelio naujų iš
laidų valstybės • statyboj. Ta
čiau sunkiausia šalis atjautė 
ligi šiol negirdėtą mokesčių 
nkšlą. Be paprastų' mokesčių 
padidinimo buvo įvesta kele
tas naujų: vadinamoji turto 
ir miškų duoklė, pelno ir apy
vartos mokesčiai ir k L Visa 
tai taip prislėgė visus gyven
tojų sluogsnius, kad po / visą 
jšal'į pasigirdo aimanavimai. 
Dabar esamų mokesčių naštos 
sunkumų aiškiai mums paro
do skaitlinės: taip,prieš karą 
Rusijos teritorijoj vienam gy
ventojui mokesčių išpuldavo 
vidutiniškai 29 auksinai, o da
bar išpuola net 48! Juk tai be
veik dveja tiek. O gyventojai 
po karo yra ekonominiai daug 
silpnesni; visos ūkio šakos 
menkiau veikia, skatikas pel
nyti daug, sunkiau.- Ir visur iš
sigirdo balsų, kad VI. Grabs- 
kis kertąs tą šaką, karioje sė
dįs. Tas priekaištas turi pama
to, nes yra žinoma, kad vie
nais metais iš šalies galima 
daugiau išspausti, bet tai gali 
labai skaudžiai atsiliepti atei
nančiam faikui.

Dal^ar dar keletas skaitlinių. 
Valstybės biudžetas 1921 m. 
buvo sulipdytas įvairiomis pa
skolomis. Palyginę paprašiu
sias pajamas su bendromis iš
laidomis turime tokią lentelę:

ketvirčiai l’apr. pa.i- 
242 milionai 
889 
355 
518 ”

1,454 m-nai , 1.661 ni-nai

.1 ugo-
'o.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiską.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Geros Rūšies
Groj’iklio Pijano įren- 

gimas už
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ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

New Yorko socialistų savait
raštis, “The New Leader” pra
neša štai kokią įdomią žinią:

“Pereitą lapkričio mėnesį 
buvo išrinktas į North Dako- 
tos legislaturą iš 41 distrik- 
to A. C. Miller. Chicagos kor
munistų organas garsino Mil-J Amerikoje užginčijo tą žinią, 
ler’į, kaipo Workėrs’ (komu
nistų) partijos narį. Dauge
lyje jo numerių buvo aprašo
ma Miller’io peikimas legisla- 
turoje, ir jisai buvo minimas, 
kaipo “draugas”, ir rekla
muojamas, kaipo vienintelis 
komunistas valstijos įstatym- 
davybės įstaigoje.

“Kas yra tasai Miller? 
North Dakotos valstijos sek
retoriaus, Robert Byrne’o, lai
ške iš kovo m. 9 dienos sa
koma, kad ‘A. C. Miller, 41- 
jo dislrikto atstovas, buvo iš
rinktas republikonų partijos 
sąrašu’. ” v
Vadinasi, vienintelis komunis

tas Amerikoje, patekęs į valsti
jos legislaturą, “draugas Mil
ler”, yra republikonas!

Kodėl komunistai agitavo už 
tą asmenį, kaipo už “darbinin
kų klasės kovotoją”, ir ragino, 
kad “susipratusieji darbininkai” 
balsuotų už jį?

Ir kodėl republikonai dėjo į 
savo kandidatų sąrašą tokį žmo
gų, kurį komunistai viešai gar
sino, kaipo savo “draugą” ir 
kaipo šalininką bolševikiškos 
revoliucijos Amerikoje?

Aišku, kad vieniems ir ant
riems jų rūpėjo pažvejoti bal
sų darbininkiškose miniose. Ko
kios čia bėdos republikonams, 
kad jų kandidatą Miller’į rėmė 
“vienintelė revoliucinio proleta
riato partija?” Tuo geriaus, kad 
ji rėme ji, nes tuo lengviaus bu
vo apmonyti akis balsuotojams! 
Republikonai nori įstatyt savo 
politikierius į ofisus, o ar( jie to 
atsiekia vienu ar kitu keliu, tai 
jiems yra vis viena. Jie žino, 
kad, būdamas ofise, jų politi
kierius tarnaus jiems ir kapita
listų klasei, o ne “revoliuciniam 
proletariatui”. ,

šitokios pat logikos, matyt, 
laikėsi ir komunistinė “darbinin
kų partija”. Jai irgi buvo vis- 
viena, ar jos 
datas tiki į 
kuriuos jisai 
ar netiki. Bi 
rinktas! O kai jisai bus išrink
tas, tai bus galima pasigirti 
Maskvai, kad komunizmas Ame
rikoje daro “milžinišką progre
są”, ir Maskva tuomet nesigai
lės “sandvičių” savo vierniems 
tarnams. Susidėdami su repub- 
likonais, komunistai, be to, tu
rėjo teisės per juos pareikalau
ti atlyginimo ir iš Amerikos ka
pitalistų.

Reikia dar priminti skaityto
jams, kad North Dakota yra 
viena tų valstijų, kur ėjo smar
kiausia kova tarpe Coolidge’o'ir 
La Follette’o kandidatūrų. Re
publikonams buvo didelis pavo
jus, kad nepriklausomųjų pro-

jogei rūbų gaminimo įmonės 
Rusijoje, į kurias jį įdėjo savo 
kapitalą, subankrolavušios. Vie
nok dabar pranešama, kad 'ta 
žinia pasitvirtinusi.. ;;

Maskvos komunistų laikraš
tis “Emes”, kaip pranešama iš 
Berlino, rašo kovo 14 d. tą pat, 
ką pirmiau rašė, sovietų orga
nas, “Torgovo - Promišlennaj a 
Gazeta”, būtent, kad Maskvos 
siuvimo fabrikai pernai metais 
turėję milžiniškų nuostolių ir 
siuvimo sindikatas “Moskvoš- 
vei” subankrotavęs. Bet “Ėm
ės” sako, kad Amerikos-Rusi
jos Industrinė Korporacija ne- 

'• pražudysianti savo pinigų, ka
dangi sovietų valdžia garanta
vusi, jogei korporacijos šėrinin- 
kams busią atmokėta iki cen
to.

Gerai, kad Amerikos darbi
ninkams, kurie dėjo pinigus į 
tą bizni, nereikės nukentėti. 
Bet yra keista, kad Rusijoje 
bankrotuoja fabrikai, kuriuos 
ne tiktai valdžia remia, bet ir 
finansuoja amerikiečiai. Kas čia 
yra kaltas: ar bolševikų nemo
kėjimas vesti bizni, ar bendra 
ekonominė suirutę Rusijoje?

Maskvos davatkos labai gar
siai klykauja, kuomet suban- 
krotuoja kokia nors bendrove 
Lietuvoje. Bet lietuviai dar tu
ri mažai patyrimo biznyje, ir 
gabesni kitų tautų biznieriai 
juos dažnai pralenkia. Tuo tar
pu Rusijoje biznį kontroliuoja 
valdžia; jeigu ji nori kurį biz
nį remti, tai ji visus jo konku
rentus pašalina. Kodėl gi tie siu
vimo fabrikai Maskvoje turėjo 
nuostolių?

Kas girdėt Lietuvoj

tų 
dešimtį

jų dabar

Del

fl . . r
Pijanus galite pasirinkti .dviejų

Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
Šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurtos krautuves parduoda už 
augštą kainą, bet. musų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimus. — Su 
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50 
Volelių, Liampą arba šepelę dėl 
rolių, visą už .....   $395.00.

Ant lengvų išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir nebran

gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojaus, nek yra apribuotas skai
čius už šią kainą.

Krautuves atdaros vakarais

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

Pijany Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,

1922-32 So. Halsted St.

Metų 
I 

II 
111 
IV

lentelę:
Išlaidos 

351 m-nal 
374 ” 
441 ” 
402 ”

JUSy VAIKAI SERGA, JEIGU 
NENORI ŽAISTI

remiamas kandi- 
tuos “principus”, 

skelbia publikai, 
tik jisai butų iš-

parlamentuose. Tas skaitlinės 
Kauno laikraštis mėgina savo
tiškai aiškinti’ ir jungia įt daik
tą socialistus su komunistais, ( 
tarytum jie butų viena partija, gresistų kandidatas su socialis- 

jnis ir degina elektriką. Dvi- Jisai net ir naują vardą tuo tų pagelba užkariaus tą valsti-

nariams laužyti; o žvalgyba 
krikščionių demokratų val
domoje Lietuvoje muša savo 
aukas guminėmis nagaiko-

Smilgiai (Panevėžio apskr.). 
Vasario 8 d. įvyko L. S. D. P. 
Smilgių organizacijos visuoti
nis susirinkimas. Musų organi
zacija, įsikūrus 1923 m., turė
jo tik 10 narių, o dabar yra 
00 narių, kurie veik visi atsi
skaitę, įsteigtas knygynėlis, 
nariai skaito “S-lą”, dar ir 
platinimui pareina 10 egz. “S- 
to” ir 5 egz. “žiežirbos”. 'Turi 
išnuomavę sau tinkamą klubą 
susirinkimams. Toliau apsvar
styta bedarbių klausimas, ku
rių Smilgių vaisė, apytikriai 
yra apie 500 šeim. Įteiktas sa
vo frakcijos nariams reikala
vimas, Kid šilą klausimą įneš
tų valsčiaus tarybos posėdin ir 
jį; gintų.5 Atatihkąjnąs ptyrėiš- 
kimas) nutarta pasiusti viilšč.' 
tarybai dėl biednuomenės kuru 
aprūpinimo. —J. Klis.

Kartu

Deficitas 207 milionai auksi
nų.

Ką reiškia tokia suma biud
žete gana bus nurodžius, 1—
tais metais turto 
(danįnosj viso labo 
199.024,785 auksinai, 
šitas mokestis tiek 
pridarė, tiek protestų 
Juk dėl jo vyriausybė yra gą
sdinusi dvarininkus ir fabrika
ntus parduosianli jų dvarus ir 
akcijas, o šiaip daugelį įmo
nių privarė prie bankroto. Pa* 
galios labai • charakteringas 
brūkšnelis yra ir tai, kad tur
to' mokesčių šiais melais buvo 
tikėtasi surinkti 
Reiškia surinkta 
giau kaip pusė.

Kili mokesčiai

■4

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų — 
skaityk Naujienas-

kad 
mokesčių 
surinkta 

O juk 
triukšmo 

sukėlė.

333 m-nų. 
ne daug dau-

taip pat toli 
gražu nepilnai surinkti, kaip 
buvo planuojama. Taip ■žemės 
mokesčių tesurinkta 87 nuoš., 
pelno mokesčių 50 nuoš., ir 
tik apyvartos surinkta 111%. 
Bendrai suvedus,, tiesioginiai 
mokesčiai davė 138 m-nus de
ficito. Pačios valstybės įmo-

JIE

Dabokit juos atsargiai. Jus 
galit nukreipt svarbią ligą 

su šaukštu Dr. CaldwcH’s
Syrup Pepsin.

uomet pastebit, jogei vaikas 
yra nežvalus, šalinasi nuo drau
gų ir- žaidimų, pažiūrėkit j jo

iiežuvj, o pamatysit, kad jis aptrauk
tas — tai tikras ženklas vidurių už- 
kiėtėjimo.
Tuojaus duokit arbatinį šaukštuką 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, Jis pra
dės veikti ir pasekmės bus j porą va
landų, o tuomet vaikas bus ir vėl 
smagus. Jeigu vaikas turi lengvą 
karštį, snargliuoja ar čiausti, duok 
kitą šaukštuką ant nakties, kad už
tikrinus, jogei pavojaus nebus.
Visiškai nereikalingu duoti jūsų kūdikiams smalkių liuosuotojų, nes jų sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomcL-bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liuosuolojas, toks kaip Dr. Cakhvell’s Sypip Pepsin pilnai 
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti,, taip kad nėra jokio sun
kumo vaikams įsiūlyti.

Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, nes 
šios gyduolės stovį ant marketo per 
suvirs trisdešimts metų. Jos laiko šias 
gyduoles savo stubo.se, žinodamos, kad 
tai yra geriausias liuosuotojas, kuris 
prašalina galvos skaudėjimą, raugčio
jimą, drebulį, šaltį ir kitokius nesma
gumus, kurie paeina nuo vidurių už
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno
se ir skrandyje.
Pirkit Lenkai jūsų ^pliekoj # šiandien. 
Duokit bile1 vienam jūsų štjimyhos na-' 
riui, nepaisiant senas ar jaunas. Jei
gu nepagelbės, kaip mes sakyme, jū
sų pinigai b,us sugrąžinti atgal. Tai 
tokia inusų neabejotina garantija.

KUPONAS VIENOS* BONKOS 
IŠBANDYMU! DYKAI

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montičello, III.

o aplaikys .dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pėpsin'paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Oarshikities r\ Naujienose”

■ _____________

stubo.se
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Ir vėl maskviečiam smū
gis Amalgameitii unijoj

Baigiantis senai sutarčiai su 
siuvyklų savininkais ir artinan
tis konferencijai dėl sutarties 
atnaujinimo, maskviečiai visu 
įdukimu šoko veikti, rodydaniie- 
si kaip ir kompanijų papirkti 
'agentai. štai tos dienos rytą, 
kada prasidėjo konferencija U- 
nijos delegatų su kompanijomis 
dėl atnaujinimo sutarties, pasi
rodė prie dirbtuvių durų mas
kviečiai su lapeliais ir Šaukia vi
sus kriaučius susirinkimai!, ku
ris turėjo įvykti kovo 23 d., 7:30 
vai. vakare, svetainėj prie kam
po Van Buren ir Marshfield gt. 
Tuose lapeliuose buvo šaukia
mas Chicago Joint Board mana- 
žeris Levine vesti ta susirinki
mą. Tas Levine šaukimas buvo 
daugiau niekas, kaip vien pajuo
kimas. Bet juokai, ne juokai, o 
kovo 23 d., kaip 7:30* v., susi
rinko keli tūkstančiai kriaučių 
i šaukiama susirinkimą, bet ka
dangi svetainės durys buvo už
darytos, tai visi stovėjo ant gal-* 
vės ir laukė kada atsidarys sve
tainės durys. 7:45 vai. pribu- 
na ir Levinas, grūdasi per minią 
prie svetainės durų, bet prisiar
tinęs suranda duris uždarytas ir 
nežinodamas kame dalykas einr 
prie kitų, — ir tas randa užda
rytas; tada prieina prie prieki
nių svetainės durų ir laukia ka
da atidarys. 8:t5 vai. nežinia

k imas nebus atidarytas iš prie
žasties neatsilankimo komiteto, 
kuris šaukė šita susi linkima, v v

Tada Levinas prašė svetainės 
savininko, kad jam leistų ati
daryti susirinkimą, bet savinin
kas atsisakė, Tada Levinas nu
ėjo ir paėmė Ashland Audito
rium ir tenai buvo laikytas su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 3,000 siuvėjų. Tame susi
rinkime kalbėjo Levinas ir kiti 
trys kalbėtojai. Levinas savo 
kalboj pasakė, kad Amalgamei- 
tų unijos nariai niekad neleis Zi- 
novjevo agentams tverti komu
nistų partiją iš Ąmalgameitų u-l 
nijos, nes šią uniją suorganizuo
ti gana daug darbininkams kai
navo, todėl duoti kam nors ją 
suardyti butų nesąmonė. Tai- 
pat buvo išnešta rezoliucija 
prieš tuos asmenis,, kuris sten
giasi suardyti Ąmalgameitų uni
ją.

Baigdamas negaliu praleisti 
neprisiminęs apie vieną lietuviš
ką komunistėlį, kuris pri© sve
tainės stovėdamas verkšleno sa
kydamas nekurtoms iš susirin
kusių; “jus čia susirinkote mus 
sumušti.’’ Jau tie lietuviški 
komunistėliai pradeda, ir myvo 
šešėlio baidytis. Jie gerai žino, 
kad buvo šaukiamas masinis su
sirinkimas ir kada pamatė ren
kanti^ ir neraudonos spalvos 
žmones, tai ir pradėjo verkšleni 
ti iš baimės.

W. Z. FOSTERIO SŪNŪS 
AREŠTUOTAS

iDavid Foster, posūnis W. Z. 
Foster galvos komunistų lygos 
aidimai darbininkų unijų, kuris 
pernai taipjau buvo komunistų 
kandidatas j preezidentus, tapo 
areštuotas dalinant komunisti
nius lapelius, prie National Tai- 
lormg Co., W. Jackson Blvd. i? 
Greon St. Tuose lapeliuose bu
vo šmieziania rubsiuviu Amal- 
gaineitų unija. Policijai Fos- 
terį suėmus, jis pasipriešino ir 
išsitraukė revolverį, bet revol
veris tapo atimtas ir dabar Fos- 
terio posūnis, yra kaltinamas 
ginkluotame pasikėsinime ant 
žmogaus gyvasties.

Taipjau tapo areštuotas Vale 
na Wills, 21 m., 1033 Oakley 
Blvd., kuri taipjau dalino lape
lius. Kilusiose muštynės©, fore- 
rnanas Harry Novak liko supjau
stytas peiliu.

Del girtuoklio vyro kuo Dažytojai streikuos 
neištiko baisi tragedija

Lietuvių Rateliuose.' Roseland

Ne hcpat kęsdama vargo jo 
bandė nusižudyti,, kartu 
žudant/ ir penkis savo 
kus.

29 metu,C f
vedė savo

Drabužių valytojai , ir dažyto
jai, skaičiuje 1,200 darbininkų, 
(gal rytoj sutriekuos, samdyto- 

patl(jams atmetus jų reikalavimus. 
IU!‘| Šiandie bus unijos pildomosios 
vai" tarybos susirinkimas, kuriame 

galutinai bus ^nutartas streiko 
paskelbimas. Pereitą pirmaadie- 
nį buvo visuotinas narių susi
rinkimas, kuris vienbalsiai at

vyrą jau keliolika metų atgal, metė samdytojų pasiūlymą tik 
Bet jos vyras, užsiėmimu vežė- trupučiuką pakeliantį alghs nie- 

Visą laiką kuriems darbininkams, o ki- 
jr tiems jokio pakėlimo algi/netei- 

■ kiantis. . • , •

Vydūnas ir Vaičkaus 
Teatras

MOTERIS TAIP BUVO 
SERGANTI, KAD SKALBĖ 

INDUS SĖDĖDAMA

PRAŠALINKIT SAVO
SLOGAS TUOJAU

jas, buvo netikęs.
girtavo ir mažai dirbo. Bet 
kantriai vargo ir augirio pen
kis jų vaikus. Ji dirbo dieno
mis namie, prižiūrėdama savo 
vaikus ir aprūpindama juos 
nors reikalingiausiais dalykais, 
o, vakarais dirbo kitur, kad
nors maistui užsidirbti pinigų. 
Taip bedirbdama ji pradėjo
sirguliuoti ir daktarai uždrau
dė jai dirbti, bet ji vistiek ne
paliovė'dirbti ir nors sirgda
ma dirbo, nes kitaip jai ir vai
kams grėsė badas. Ji atsikrei
pė prie teismo ir teismas pri
teisė, kad vyras turi duoti $10 
į savaitę savo šeimynos užlai
kymui, bet ji niekad tų pini
gų nematė. Ją nuolatos mėtė 
iš butų už nuomos nemokėji
mą, nes ji neturėjo iš ko nuo
mą mokėti. . < ’ . ■

Bet ir kantriausiam ateina 
galas, kada galutinai išsisiernia 
kantrybe. Per kelioliką midų 
ji kentė vargą, bet pereitą šeš
tadienį ir jai pritruko kanity-|spi’og’stama 
hės. Ji nors ir sunkiai dirbda- } •• 
ma uždirbo tą savaitę iik $10. jie pasidarę bombą ir padė-

Smulkios Žinios
Mirs. Carrie Krittner, 65 

liko rasta nužudyta savo 
muose 8220 Vincennes Avė. 

(kambarys suverstas, kas rodo. 
; j kad ji smarkiai kovojo su jos 

puoliku. Tuoj aus tapo suimtas 
jos giminaitis C. W. Meeker, ku
ris pas ją gyveno. Jis buvo tiek 
girtas, kad su juo susikalbėti 
negalima.

m., 
na- 
Jos

Du Oak Park vaikėzai, vaikai 
turtingų tėvų, — viršininkų di
delių kompanijų ir bankų vidur- 
miesty, prisipažino, kad jie pa
dėjo bombą prie vieno baigiamo 
Oak Parke budavoti didelio na
mo. Jie yra'mokiniai ir dirbda
mi laboratorijoj suradę naują 

medžiagą, kurios 
stiprumą jie norėję ištirti. To-

Kas yra Vydūnas lietuvių 
tautai? Vydūnas yra musų 
drama turgų patriarchas. Jis1 
yra gal būti labiau gerbiamas 
svetimtaučių, negu lietuvių, 
nes jis užgimė poranksti dėl 
lietuvių ir tais laikais, kada jis 
tarp Prūsų lietuvių žadino 
brolius sermėgius pabusti ir 
tautiškai susiprasti, mažai kas 
jį suprasdavo. Vokiečių 
džios buvo persekiojamas kai
po lietuvių dvasios žadihto- 
jas. Visi jo kuriniai sukąsi 
kaip ir apie vieną ratą, priža
dinti iš letargiško miego lietu
vių tautą. Vienas iš tokįų vei
kalų yra ir ^Musų Laimėji
mas”, kurį Vaičkaus Dramos 
Teatras statys kovo m. 28 d. 
Chicagos ILict. Auditorijoj.

A. a. Čiurlionis visados sa
kydavo, kad didžiausias lietu
vių tautos didvyris yra Vydū
nas, tik gaila, kad jis nėra ata
tinkamai .įkainuotas. Gienijus

Kovo 21 d., K. of P. svetai 
nėję, Draugijų Sąryšis suren 
gė- vakarėlį naudai Aušros kny-1 
gyno*. Vakarus buvd labai! 
gražus-, lodei ir žmonių mažai |Mrs. Ashcroft’s Puikus Pa- 
atsilanke Į vakarėlį, 
priežastis, kad gražus oras bu-j 
vo tą vakarą, žmonės mažai I 
atydos atkreipė į vakarėlį, o 

i antra priežastis ta, kad vienas 
i muzikantas neatsilankė 

nežinomos priežasties. Vieton 
jo turėjo surasti kitą, kol su- 

prado praėjo apie pusvalandis, 
'• todėl nekurie ir atšilanRę buk 

| nuėję namo, mat, manė kad 
i muzikantai nebegrajis. Sura- 
| dus muzikantą, pradėjus graji- 
( nti lietuviškus šokius, prisirin
ko ir publikos dauginus. Šokė
jai Smagiai prisišoko prie gar
sios muzikos. Vakarėlyje buvo

! Į leidžiami laimėjimui ir parda- 
j I vinėjama knygos. Kurie išlai

1 mojo ^nygas, turės' ko skai- 
I lyti iki kitam Sąryšio vakarė
liui. Kurios knygos buvo par- 
davinūjmos, jos buvo pigiau 
du trečdaliu, kaip kitur. Taip
gi buvo leidžiami laimėjimui 
saldainės baksais. Publikos 
buvo vakarėlyje vidutiniai, bet .. . _____ • v ’B V 1

Vien ta j sitaisymas Po Vartojimo 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Covington, Ky. — “Aš buvau taip 
silpna ir nerviška, kad aš negalėjau

atlikti savo namų 
darbą, nes aš nega
lėjau pastovėti ant 
kojų, nes turėjau 
didėlius skaudėji
mus nugaroj ir 
strėnuose. Aš visą 
laiką daugiausiai 
sėdėjau ir dirbau 
tiktai tokį darbą, 
kokį galėjau dirbti 
sėdėdama — plo
viau indus ir t. t.

_ .. ... o. | jie užsigailėdinoj Šokėjai šoko
atjautė genijų. Kaip Čiurlionį^ įki dvvlikt(>s va,an<los nakties 
nebuvo suprastas, lietuvių U- 1Wjk v&-
šiandie jo kuriniai dezese guli,1 
taip ir Vydūnas yra labai sun
kia i ’ suprantamas1 mums lietu-v, , 
viams. Bet musų tikslas yra iš- inai[^ys

Vieną dieną aš radau knygutę kurioj 
aprašoma Lydia E. Pinkham’s gyduo
les, ta knygutė buvo įmesta j mano 
laiškų bakselį. Aš pamačiau, kaip 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms, todėl pabandžiau ir aš. Aš tu
rėjau vartoti apie tuziną butelių, kol 
aš atgavau savo stiprumą, bet aš tik
rai giriu šias gyduoles. Paskiau aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s kraujo 
gyduoles nuo prasto kraujo. Aš bu
vau sušalusi visą laiką. Aš kartais 
taip buvau sušalusi, kad vės tik ga
lėdavau pasėdėti, bet mano delnos 
prakaitodavo. Aš taipgi vartojau Sa- 
native Wash, aš jį taipgi rekomen
duoju. Jus galite spausdinti šį laišką 
ir aš maloniai atsakysiu laiškus mo
terims ir patarsiu savo kaimynams 
apie šias gyduoles”. — Mrs. Harry 
Ashcrąft, 632 Bcech Avenue, Coving
ton, Kentucky.

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

DRe VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama | mokyklos val
ktis. Akiniai nuo $4.09 fr anjičiaii. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

Su tiek pinigui negi pragyven
si dar su penkiais vaikais. 
Parėjusi namo gi sužinojo, 
kad jos vyras neteko darbo ir 
fšejo girtauti. Tuo tarpu jai 
palikta notą, kad ji išsikraus
tytų iš buto už nuomos nemo
kėjimą, o lai reiškė, dar vieną 
metimą iš buto, labai mažyčio 
ir skurdaus buto. Kas ją lau
kia ateityjit'? Kas laukia jos 
vaikus? Tokis pal begalinis 
vargas, vyro girtavimas, bur
iu. j imas ir keikimas savo vai
kų, kurių girtas vyras neap
kęsdavo. Jai ^pritruko kantry
bės toliau lokį baisų vargą
vargti ir ji nusprendė “i 
užbaigti’’. Bet kur dėsis 
kai? Be josios globos, jų 
venimas su girtuokliu tėvu pa
sidarys dar baisesnis. Ir ji 
sprendė pasiimti su savim įr 
vaikus, kad ir jiems ’ daugiau 
vargo ii’ alkio nereikėtų kęsti. 
Ji su vaikais užsidarė mažoje 
virtuvėje ir atsuko gasą. Vai
kai nė nesuprato kas daroma. 
Bet vyresnysis vaikas, 11 me
tų amžiaus, visgi atspėjo ką 
molina daro ir kaip tik ji nu
alpo, -jis tuoj pribėgo ir užsu
ko gasą, atidarė langus ir pa
šaukė policiją, kuri moliną ir 
kitus prilroškusius vaikus at
gaivino ir išvežė ligoninėn, o 
iš ten kalėjimai). Ką su ja po
licija darys, dar nežinia. įsta
tyminiai, ją kaltinama 
sinime nužudyti savo 
bet kas sutiks ją teisti 
kių aplinkybių?

ję prie to namo. Bomba veik vi
sai sugriovė namą. Teisėjas 
dar neišnešė savo nuosprendžio.

vai-
gy-

nu

vaikus, 
prie to-

Pabaigta budavoti puikią 
darbitiitiktj svetainę

Jau keli metai atgal gatve- 
karių darbininkai pasibudavoja 
vieną iš gražiausių svetainių 
Chicagoje, Ashland Auditorium, 
prie Vau Buren ir Ashland gat
vių. Bet ji vis dar nebuvo pa
baigta budavoti. Dabar prie 
jos pribūdavote naują narną ir 
sujungta su senuoju namu. Pa
ti svetainė tapo pertaisyta, per
taisyta ir estrada, taip kad ji 
dabar gali tam nli apie 250 žmo
nių, o salėj įtaisyta Įvairių pa
togumų. Kitose namo vietose 
įtaisyta pasilinksminimo ir poil
sio vietos darbininkams: biliar
dinės., bolinės, salės mažesniems 
susirinkimams ir tt.

Ashland Auditorium dabar y- 
ra puikiausias darbininkų namas 
pasaulyje. Jo pabudavojimas ir 
įrengimas gatvekarių unijai kai
navo apie $1,000,000.

Penki žmopės vakar mirė nuo 
graso, ----  du vyrai, dvi moterys ir
vienas vaikas. Abi moterys nu
sižudė, viena jų nutroškindama 
gasu ir savo 7 metų vaiką. Abie
jų saužudvsčiu priežastis — ii- 
gos. Vyrai gi n u troško nuo ga- 
so per nelaimę. Vienas sugry- 
žęs iš darbo užvirė kavą ir užmi
go; verdantis vanduo užgesino 
gasą ir nutroškino miegantį. Ki
tas gi buvo girtas, uždegė kros
nį savo kambary, ir nutroško 
krosnei sugėrus visą kvejuoja- 
rnąjj orą.

(POžĖil.OS-BANCEVIčIAUS ‘ 
RISTYNĖS.

sau“Tegul dzūkas aušina 
burną, kiek jis tik nori — nuo 
to man nė šilta, nė šalta. Jo 
liežuvis ne botagas — man šo
nų nepraplaks. O kada mudu 
susitiksiva ant matraso, tai aš 
esu tikras, jog šis jo visas pa
sididžiavimas išeini kės.”

Taip kalba Požėla, girdėda
mas drapiežno dzūko smarka
vimus. .

Kaip bus, kaip nebus, bet 
galima vienok išanksto pasa
kyti, jog Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje (3131 So. Hals- 
led St.) kovo 31 d. įvyks ne- 
paįirastos, rist.vnės. Juokdariai; 
sako, jog kuomet Bancevičiui1 
primenama deimonto diržas,I 
tai jo akys sužiba, kaip kalės 
mordiairs mėnesyje... O tad, 

ženklas, jog drapiežnas dzūkas 
šį kartą dės visas savo pajė
gas, kad neišleisti iš savo ran
kų deimonto diržą, ’l’iio labiau, 
kad p. Lukas nuolat pasakoja, 
jog las diržas bus tikra “ca-

Kitos

lai. Kurie tik‘buVd šiame vaka
rėlyje,, (urėjo daug naudos dva
sinės, Sąryšis nors ir neturėk

■ 1—i • į 1 * i 1 • HCAiš to vakarėlio, bet už-auklėti musų tautų iki lokio cdill(> bliM ir kada Sų- 
laipsmo, kad j! galėtų^rėtiSj ys vS, su ušų va.
tais kuriniais, kurie ir meno, |Į|oinet žm((n6s skūit. 
žvilgsniu yra nepaprastai gra
žus ir žadina musų sieloje už
snūdusius rimto Įiatriotiškumo 
jausmus ir 'ruošia musų tau
tos ateičiai gražų ir prakilnų 
žmogų. Reiškia, Vydūnas yra 
vertas giliom pagarbos netiktai 
kaipo meniniiiikas, bet ir kaipo 
musų tautos gaivinimo apašta
las. Asmen iškamo savo gyve
nime Vydūnas yra pavyzdys 
visiems lietuviams. |

J. Vaičkaus Dramos Teatrui 
šiais metais sukanka jau dvi
dešimt metų nuo pirmo pasta
tymo spektaklio Mažeikiuose. 
Ir las teatras yra pasižymėjęs 
neliktai auklėjimu plačioj vi
suomenėj meno atjautimo, bet 
ir žadinimu tautinio susiprati
mo plačiose musų tautos mi
niose. Dėlto ir 
pastatyti Vydūno 
mėj imas

pasiryžymas 
“Musų Lai-Į 

sveikintinas, 
nes musų teatras jau įžengė į 
naują erą; mes jau galime sa
vo sceną puošti grynai savo 
tautos kuriniais, jų turime 
mes apsčiai, tiktai dėl deko
racijų stokos jie yra sunkiai 
pastatomi musų neturtingam 
teatrui. — y.

yra

Vilniaus Vadavimo Komi 
toto Susirinkimas

Penkiadieny, kovo 20 d. p. 
Kulio aptiekoje Vilniaus Vada
vimo Komiteto valdyba ir nie- 
kurie narių turėjo savo susi
rinkimą. Sus.ii i nik imasi buvo 
gan skaitlingas. Pirmininkas 
p. Kodis atidarę susirinkimą ir 
vedė tvarką. Buvo daug reika
lų, apkalbėta, tarp kita ko ir 
rinkimas aukų Vilniaus vada
vimo reikalams. Nutarta, kad 

; valdyba tuo reikalu ragintų, 
kviestų ir kitų miestų bei ko- 
lionijų ‘lietuvius, kad visi su- 
brustų ir prisidėtų su savo 
veikimu prie Vilniaus vadavi
mo darbo ir aukų rinkimo gel
bėjimui Vilniaus lietuvių palai
kymui Vilnijoj lietuvių mo
kyklų, šelpimui našlaičių ir

ty ristynių poros irgi
šauniai pasirodyti: J.

Goštautas sako, jog jis dar
parodys publikai, kad Toivvn of

Lcbegy- moksleivių palaikymui knygy-L.ake’o čempionas dar I
vuoja. Gi Klaipėdos čempio- mj ir kitų kultūrinių įstaigų, 
nas Karolis Vogelis
jog klaipėdiečiai gali Chicagos laičių naudai 
ristikams daug ?trobelio’ 
daryti. >

tikrina J Gegužės 17 d. Vilniaus naš- 
rengiamas yra 

pri- pramogų vakaras koncertas. 
( Koncertas’ bus Chicagos Lietu

lindau atsflankys.
—D. S. Sekretbrius.

(iąsa ant O-to pusi.)

Wennersten’s
Bohemian Blend

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
WENHERSTEtfS 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau

giau jūsų -------
darbo dir-KĮuS^s 
btuvėje.

T----- -------------------------------------------------------------

MUILO VYNIOKLIAI KAIP 
TUKRI PINIGAI

Vyniokliai nuo American Family 
Muilo dabar išrodo, kaip Jungtinių 
Valstijų pinigai iš vieno atžvilgio — 
jie turi tam tikrą vertę, šimtai žmo
nių turi vuos vynioklius ir išmaino 
juos į labai gerus daiktus. Yra di
delis pasirinkimas premiumų vir juos 
galite gauti taupydami šiuos vyniok- 
jius. Tai nėra lošimas, o tiktai' sau
gus taupinimas tų vynioklių j kuriuos 
yra įvyniotas žinomas ir geras mui
las. Daugelis motinų sako, kad tau
pinimas tų vynioklių išmokina vaikus 
taupumo.

Nenumeskite j šalį popierėlio j kurį 
yra įvyniotas Azncrcian Family Mui
las; daugelis žmonių nori juos turėti 
kaipo, gerą vertę. Daugelis taupo 
tuos vynioklius dėl pagelbėjimo lab
daringiems tikslams.

(Apskelbimas)

Lietuvių Dentistas patar-

Bandykit
WENNER* 
STEN’S!

»£ H NERŠTE*'5

JbotMicii Incotk**"*

Henning Wennersten Inc.
.2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

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

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

Musų dideli .laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, įidžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, P1TTS'- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southainpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba ,

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, UI.

tų

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogerlausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., CMicago, I1L

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

Kraujo egzaminaoije, šlapumo analyxa» 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos iŠbandy 
mai, taipgi X-Ray ej.Kaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. Ge 
riausios naujoj mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vala 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. žmonės turintys chroniSkaj 
Hgas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės i 
šlapumo Ho-as yra

naus geriau.
■ Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su /musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergčldte save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
. Netoli Ashland Ava.

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKAI.

gydoma kasdien.
Žmonės Ki/rte yri 

nerviški silpni ir tu 
rL^ galvos skaudėj! 

i mus, nugaros skau
i dėjimus, smarkų šir

t dies plakimą su
skirdirną odos, suti 

lį/ nusias giles, skaudu
liūs, Y Tas tą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas 
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nas lengvai gali uš 
simokčti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju, bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu, j labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilj.

PAPRASTA >
MOKESTIS YKA ....
dabar ce nn
ATPIGINTAS IKI ......... U>U.UU

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yr» 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi 
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelh 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų 

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite bu£i‘ Igydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergao 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki, 
elevatorių iki 5 augštu. Priėmimo kambary! 
506 dėl vyrų, pričmlnpo kambarys dėl mota 
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoju. Per trisdešimti metų toje pačioj, 
vietojo.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 va) 
vakare. *■

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pleLų.
Panedėly, seredoj -ir sukatoj nuo ryto ik 

8 vai. vakare.

Uždekite jį bile ant kokios rupturos, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busite ant kelio kuris pertikrino 

tūkstančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

yn 
R« 
to

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

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, »98 D., Main St., 
Adams N. Y., -dėl dykai išrnandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždėkite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti į daiktų, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų <lel pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos delx dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 
Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvaro 
ant operacijos stalo kad neapsižiurejo. 
Eabai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskaudu arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau liet šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šį kuponą.

f
 DYKAI DEL RUPTURŲ
W. S. Rice, Inc.

98 D., Main St., Adams, N. Y.
Malonėkite atsiųsti man sam- 

pelį gyduolių dėl rupturos.
Vardas ..............................................
Adresas ............................................ J
Valstija .......tL......................................  ?

mmm-mm*

I I
„Tamstos vaistai yra kaip 

tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“;

James Pcarsoių
Box 192. Drummond, Wi«,

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gyįio kosulį, šalti, kdtara, 
vidilriu ir žarnų, pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

ir .lengvių 
armonikų 
lungt. Vnl- 
itAjose. Mes 
nevartojamo 

jortuotų ar
nikų ; visi 

instru- ;• 
yra' 

i čio-
Chlea- 

ViHIUI

■’ rw

Tikielai ristynėms jau parsi-; vių , Auditorijoj. I'ikietaj jau 
' “* . Įsigykite tikietus; atspąusdinti. Visi lieiuviai {tu- 

i- retų įsigyti to koncerto ^įkir
tus iš anksto, nes Vilniaus 

Aušro- vadavimo reikalai visiems lie-* . V, . ... I', Uni- tuviams gana aiskųs ir visi vie-
“Nau- uodai turėtų tą reikalą remti. 'i^°_JĮa“4ten- f.
- N. — A. Kabardinas.

davinėja. ■ 
iš kalno, ir lub budu užtikrin 
kito sau a ta tinkamas 
Tikielų galima gauti 
je’\ Benošiaus aptiekoje 
verbai Atletų kliube ir 
j ienose”. -

vietas
«>j. VislUJ 
ial’bllH atlirt- 
<atnaa rap- 

konŪH- i)V ge
riausio niateriulo. Senas armonikas x<ainpm 
i naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata-

Nirtth America Aceordion Mfg. Co. 
926 Ho. Halsted St., , Chieago, III.

Health Service Institute
Specialistai —

<Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį-gydimo'būdą. Taipgi gy- 
dome ligas inkstų, ’ skilvio, plaučių 
ir širdies. , . , J

•’ i { 'V-/ A’ t t >
Egzaminavimas ir patarimas

. dykai

1553 W.I)ivision St.
Ofiso vąUiidos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel'Brunsvvick 1717

u



NAUJIENOS, Chicago, III
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Ketvirtadienis, Kovo 26, ’25

Lietuvių Rateliuose. Dr. A. Karalius laikys pa
Town of Lake

skaitą lygiečiams

Nepamirškite, gerbiamieji, 
kad kovo 29 dieną Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva” 
n epapras tą pers t a t y n i ą.

Per visą laiką kliubas “Lie
tuva” duodavo, vis rimtus lo
šimus, kurie lik graudindavo 
musų širdis ir ašaras spausda
vo iš akių. Bet dabar lai kas 
kita. Vieton liudnaus veikalo, 
štai mums linksmi juokinga 
komedija, ką mes jau visi se
nai esame ištroškę. Gal ir dau
gelį kartų girdėjote' kalbant 
apie “Užburtą Kunigaikšti” ir 
vis įdomavot tuo Veikalu,, l*et 
vis neturėjot progos pamatyti 
ir su juo gerai susipažinti. Bet 
dabar tai sulaukėm laimės. Vi
si galėsim jį išvysti. Taigi vi
si, kas tik gyvas nedėlioj į 
School Hali salę, kuri randasi 
ant 18 ir Honore SI. Ten jį iš
vysime. — Slaputė.

turės

Lygiečiai, paprastai lavinasi 
savo jėgomis, 1x4 pastaruoju 
laiku jie kviečiasi ir daugiau 
intelektualių jėgų darban. Tuo 
geru talkininku šį kartę sutiko 
būti gabus prelegentas Dr. A. 
Karalius. Jis skaitys lekciją 
temoje: ‘‘Sportas ir menas”. 
Kadangi pats prelegentąs yra 
sporto ir meno mėgėjas, tad 
jo prelekcija tais klausimais 
turės būti ylių įdomi.

Paskaita įvyks rytoj, I. y. 
kovo 
svet.

2 7d., Rayinond Chapel 
Įžanga visiems dykai. -V.

LMSA. 2 kp. susirinkimas
Kuopą. imsis apšvietos 

darbo.

Pereitą šeštadienį, kovo 
d., LMSA. 2-ra kuopa I 
nulinį savo susirinkimą

LSS. 81 kp. vakarienė ASMENĮIJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Kazimiero Palubins- 

kovo kio. Girdėjau, kad pirmiau gyveno 
VVicker park svetainėje ?Pie 18tį KaJv<?- Yra svarbus laiškas, prašau jo, arba kas apie jį žino, 

pranešti, busiu dėkingas.
STANISLOVAS VENGILAS, 

c-o A. Miliauckas,
1247 So. Cicero Avė., Cicero, UI.

• Aš V. LAURAITIENfi gyvenanti 
Lietuvoje, Kėdainių ap., Baisiogalos 
miestelyje, pajieškau savo vyro Sta
nislovo Lauraičio, kuris jau 16 metų

Ateinantį šeštadieny, 
28 d 
bus surengta IJSS. 81 kp.. va
karienė. Vakarienės tiiks'tas 
yra pakelti musų draugų upę, 
susipažinti su naujais drau
gais, pasidalinti su jais nau
jais įspūdžiais ir H.

Be to, vakarienėje bus dar Išvažiavo j Ameriką ir gyvena (!hi- 
ir programas: kalbu, .žaismių cagoje. ......
ir šokiai. # ‘ yra ar miręs.

Musų draugės kuopietės pa- (mano vyro sesers) kuri yra ženota 
ir po vyrugamins gardžią vakarienę. Sa

ko, jos pagaminsią tikrai lie
tuvišką bankietą.

Tikietų į vakarienę galima 
bus gauti tiktai iki penkta
dienio vakaro, pas LSS. 
narius- ir

Northsidiečiai 
gia geras 
sako, dar

Tikieto

<S1 kp.
Naujienose”, 

visada 
vakarienes, o 
geresnę,
kaina tiktai 1 dol. 
—Padaužtas Kaukas.

s uren
ta bar,

Karalaitė tikroji teisybė

IŠRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI
Z ant RENDOS štoras ir 5 
ruimai užpakaly. Renda $50.00 
į mėnesį. Aplinkui įvairios ša
pus, kur gąlinia užsidėti bile ko
kį biznį. Atsišaukit:

3729 So. Morgan St.

Noreče žinoti, ar dar gyvas 
yra ar miręs.

Taipgi pajieškau Lauraičio sesers

i vadinas Uršulė Vabalie- ; 
kas. Jeigu kas apie juos žinote, ar
ba patys meldžiu atsišaukti žeminus 
paduotu adresu:

ST. NEVINSKAS,
915 — 8th Avė.,Rockford, 111.

JEŠKAU Stanislovo Boreikos, ku- 
Išėjo 

kas

ANT rendos štoras sp penkiais 
kambariais iš užpakalio. Paran
kus dpi vaistinės arba dėl saldai
nių krautuvės. Geroj vieloj, tarp 
California ir Moząrt, ant 67 boiile- 
\vard, naujai' pabaigtas namas. 
Taipgi ant antro aukšto 5 kamba
riai. Parankus dėl daktaro.

‘ 6556 S. Artesiąn Avė.
Phone Republic 0545

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ris prapuolė 2 savaites atgal, 
žiūrėti gaisro ir) nebegrįžo. Jei 

i matėt jį, praneškite
K. MAČIULSKIUI 
407 Vemon Avė., 
Blue Island, III.

ANT RENDOS kambarys dėl vit»- 
no ar dviejų vaikinų arba vedusiai 
porai su valgiu ar be valgio. švie
sus kambarys, ’ karštu vandeniu ap
šildomas ir telefonas.

Atsišaukit 2 fl.
4501 So. Troy St.

)

PARDAVIMUI biznis perkrausty- 
tno rakandų, anglių ir ledo. Yra 
1 Sando\v trokas, 1 arklio veži
mas, 2 deskos. Randasi geroje vie
loje. Pardavimo priežastis — liga.

2928 W. Van Buren SI.
Tol. Ne vada 1472

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, apgyventoj apiclinkėj; nuo se
nų laikų biznis išdirbtas, gera vie
ta, nepraleiskit progos, kas lokio 
biznio ieškot, 
gini. Pardavimo priežastį 
ant vietos.

1906 \V. 63 St.

nupirksi! nebran- 
patirsit

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

MAINISIU arba parduosiu 
D.rygoods ir čeverykij krautuvę. 
Atsišaukit:

4245 So. Kedzie Avė.
Lafayet 4379

C. P. SITROMSKIS & CO.
Real Estate

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

Aš LĘVOSĖ KATELIUNIUTft, po 
vyru Zagreckienė jėškau savo sesers 
Aliukas Kateliuniutės, po. vyru Kar- 
puškienės, girdėjau gyveno Pitts- 
burgh, Pa. Iš Lietuvos Vilniaus ve
dybos, Trakų apskr., Alaves valse., 
Petronių kaimo. Prašau atsišaukti.

MRS. L. ZAGRECKIENĖ, 
147 Stanley' Avė., Yonkers, N. Y.

PAS1REDAVOJA gražus gyveni
mui ruimas.dėl vieno arba 2-jų vai
kinų. Ruimas su tinkamais įrengi
mais. Randasi Brighton Parke 
prie mažos šeimynos. 

2i’os" lubos
4034 S. Montgomery Avė.

Lafayette 0763

ii

PARDAVIMUI duonkepykla juo
dos lietuviškos ' duonos naujo išradi
mo. Melnyčia grūdams malti ^vra 
ant vietos pritaisyta. Kas norit pi
nigo padaryti atsišaukit

841 W. 33 St.
Phone Boulevard 5018

Musu mylimas vyras persi- 
FtlcyrS isivio pasauliu
85 metų amžiaus, kovo 24 d., 
5:30 vai, vak. Paėjo- iš Vy- 
duklės kaimo, Mažučių valse. 
Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Antontną ir dvi dukre
lės Zofiją 1OHI metų, Stasė 5*^ 
metų amžiaus. Lietuvoj tėvus, 
tris brolius ir dvi seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 4430 S. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks kovo 28 d., 1925, 8 vai. iš 
ryto iš namų 4430 S. Hermitage 
Avė. į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris Antanina Nacienė 
ir dukrelės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius i. J. Zc’p, Tel. Boulevard' 
5203.

šeštadieny, kovo 
Meldaž i o s v eta i n ė j e, 
Mišrus choras stale

JONAS MILAŠAUSKAS iš 
Lietuvos < paeina nuo Raseinių. 
Yra atėjęs svarbus laiškas nuo 
pusbrolio Antano Milašausko.

j NTiinJ if.uiH
1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU

EXTRA! EXTRA! BARGENAS!
Parsiduoda kriaučių šapa su visais 

įrengimais, puiki vieta geram žmo
gui, čia tik vienas kriaučius visame 
miestely, lietuviams labai reikalingas, 
5 kambarių stuba, 6 lotai, 30 vaisinu 
medžių, 50 vištų, kaina tik $3750.00.

JOHN SCHM1DT, 
Pentwater, Mich.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 2-jų aukštų bizniavas 

muro namas, labai geroj biznio vie
toj, savininkas mainys ant privatiško 
namo, nepaisant apielinkės, namas 
randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO 2-jų flatų namas po 5 
ir 4 kambraius pamas, parankamai 
vėliausios mados, mainysiu ant loto, 
automobilio, bųčernės, restauranto, 
arba ant kitokio gero biznio, namas, 
randasi Brighton Parke, namo kaina 
$9,750, su virš minėtais reikalais 
kreipk i te.s pas

F. G. Lucas & Co. ■
4108 Archer Avė., 

Phone l,afayette 5107

Geriausias Receptas dėl 
Sustiprinimo Silpnu, 

Nusidirbusių Vy
ru ir Moterų

Tūkstančiai Randa, Stebėtiną Pa
lengvinimą j Keletą Dienų.

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa
kęs jo dėl Jūsų, nueik pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumenims. Jis budavoja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliarį 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesi jaučiat kaib 
reikiant, pabandykit jį. Jis nieko Jums 
nekainuos jeigu Jums ir nepagelbėtų.. 
Jis yra malonus priimti ir Jus tuo- 
jaus pradėsit jaustis geriau. Imkit 
jį per keletą dienų ir jei nesijausi! 
geriau, ir neatrodysit geriau, nuneš
kit atlikusią pakiuko dalį pos Jūsų 
aptiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone gerai 
žinodami ką jis padarys dėl Jūsų, pri
sako visiems aptiekoriams garantuoti 
jį arba sugražinti Jūsų pinigus, jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

KIMBALL PLAYER 
PIANAS . 

Style 44, tikra kaina $640, 
už... ■;............... $385
Prie Piano pridedame Kabi
netą, Liampą, Benčių ir 
25 Roles. 
Churchill Player 

V / uz .....................
Pianas
$295

l pright Pianas už .. $125

JOS. F, SUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St.,

CHICAGO

I rokus bulelis moksleivių. Rei-
■ pažymėti, kticl mokwJeivių
I 2-ji kuopa yra skilusi. . Pas1- 
I traukusieji iš senosios kuopos 
I šiame susirinkime nedalyvavo.
I Galima sakyti, kad skilimę na- 
I riaį pasidalino 
I narių.
Į Naujų narių 
I misija pranešė, 
I gerų studentų, kurie norį 
I ti j kuopą. Protokolas 
I imta. Skaityta ir priimta 
I kas nuo Cęntro Valdybos, ku- 
I riame atsiklausiama kuopos 
I dfl seimo laiko nustatymo.

Kuopa nutarė, kad šeimas bu- 
l’tų šaukiamas kaip ir papras

tai — rugpiuČio mėn. Kuopa 
užgyrė Centro Valdybos posė- 

' džio nutarimą prašalinti Nar- 
montailę iš organizacijos dėl 
kuopos skaldimo.

Skaityta raportai. Išrinkta 
nauja kuopos valdyba. I^rm.l 
M. Šileikis; vice-pirm. ... ___
nas; rašt. .L ILapaitis; ižd. N. 
Dubauskas; korespondentu J. Į 
Lazda u skis, 
tarta laikyti kas trečią šešta
dienį kiekvieno mėn.

Pagalios išdirbus programą 
ir pateikus ji kuopos suririn- 
kimui, nutarta kiekviename 
kuopos susirinkime skaityti 
referatus, laikyti debatus ir 
diskusijas. Tas darbas sutvar
kyta gan tinkamai: padalinta 
popierėliai su1 numeriais, tuos 
numerius kiekvienas narys tu
rėjo traukti ir kuriam pasi
taikė ištraukti numeris pir
mas, tai tas pirmiausia turės 
laikyti paskaitą bet kokioj te
moj. Jeigu paskaita bus įdo
mi, tai po paskaitos susirin
kimas nutars ją spausdinti 
“Moksleivių Keliuose”. ! 
mą susirinkimą skaitys pa
skaitą daiL M. Šileikis temoje 
“Kaip krikščionių dailė, vystė-Į Birutės Choro dainų praktikos 

. .v .. , .. „ atsibus kovo 26 d., ketvirtadienio
SI is pagonijos tradicijų . Pa-I vakare, 8 vai., Mark White Parko 
skaita bus iliustruojama pie- svetainėj. Visi dainininkai bukit 
v. . . | laiku, nes turim nedėlioj dainuoti.
Simais. » I —Valdyba.

Kad padarius susirinkimus Į ______ f
įdomiais ir draugingais, bus| _ _______ ___ *___
dauginus rupinamgsi kultūros 
reikalais ir lavinimu savęs,. “. . „ , . vakariene šeštadieny,,vietoj varinėtus ginčus, kaip \Vicker Park svet. 
iki šiol pas mus dažnai buvo I Pradžia 7:30 vai. 

1 't' ■ | si vnarni Hm*
: daroma.

Buvo svarstyta kuopos iždo|ki^aL 
likimas, 
kuopos valdybą išieškoti iždą|v*slls kuopos narius* 
iš iždininkės, kuri nuėjo su I ___ * ' ;
atskilusia frakcija. I L. S. J. Lygos lavinimosi

Nutarta informuoti visuome-Į rįnkįmas įVyks penktadieny, 
nę, kad LMSA. organizacija ir 
jos kuopos yra savo vietoje|bai svarbi: “Sportas .. i . -
f . . . jn | Skaitys Dr. A. Karalius. Visi na-įdavimas dabar eina paskaip ir buvo, liktai maža (ta I rjaį maloąėkite atsilankyti ir savo 
lėlė 2 kuopos narių susidarė ir draugus atsivesti 
išsiėmė sau carterį, kuris pa-l_______ »
našiai' skamba kaip ir senasis. I Draugiška vakarienė. Rengia Lie- 
Tatai mes laikysimės senosios I tuvos Socialdemokratų Rėmėjų Fon- 

i t das, šeštadieny, balandžio 4 dieną,savo konstitucijos ir stengsi |Miklos svetaingj> 3128 s. Jlalsted St. 
mės apginti šios < 
jqs vardą, ----- ne ;
atskilusios frakcijos darbus. Į siiankyti. 
Suprantama, atskilusieji, jeigu 
jie norės ir toliaus ten pasilik- 
tl, negales vadintis tuo Paclu|pėtnyčioj 27 d., kovo 7:80 vai. vakare 
vardu, t. y. LMSA.

—Padaužtas Kaukas.

lygiu skaičium

priėmimo 
kad esą*

ko- 
pora 
įsto- 
pri- 
laiš-

Susirinkimus nu

MOTERŲ EXTRA BARGENAS; par-

21 d., M.
Pirmyn 
scenoje 

k.-oji nvi- 
sybč”. . Veikalas pats per save

n&'a gilus, paimtas iš senoveš 
pasakų; bet gana žingeidus, 
fantastingas ir gražus, daino
mis ir šokiais; dalyvauja dik- 
tokas skaičius lošėjų. Aktoriai 
režisierės M*. Dundulienės bu
vo gerai sumokyti ir gerai su
sitvarkę, todėl ir. labai gerai 
sulpšė. Publikoje matymai 
lošimas padarė gerą įspūdį, 
kad nekurie net ašaras šluostė 
si. Bet publikos atsilankė vis
gi nicperdaugiausia. Mat sakė, 
kad daugumas liętuvių čėdijosi 
ant rytojaus — Dzimdzi Drim- 
dzi “Potašas ir Perlamutras”, 
kuris buvo loštas kovo 2!

—A. Kabardinas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

AT.INCA upstikri i i- |>«- 
tyriiną turinti veiterka. Turi 
mokėti kalbėti lietuviškai, len
kiškai ir angliškai.

1521 Milvvaukee Avė.

BAKGr.N^S; j»arsiduoda 2 augš- 
tų mūrinis namas, su krautuve ir 
4 kambariais užpakalyj. Taipgi 6 

l'Litn. V rj» elektrų ir Mu-...... ■ > .. ... ■ ..-- : i 1. ........
m<>-

NETIESA.

Mat sake,
• V - 1 • • •

d.

Vakarykščioje laidoje p. Jau
J Urbo-|nuo1^ Draugas rašo, kad J. Uk- 

tveris su J. Bložių perskėlė 
“Jaunuolių Orchestrą.” Netie
sa. J. Uktveris' “nepėrskėlė” 
Jaunuolių Orcheestros. Kas 
“skaldė” pats p. Jaunuolių Drau-1 
gas geriau žino. Kam rašyti ne
tiesa ?

Juozas Kuzmickas-Uktveris.1

Pranešimai
ns, ką, kur, kaip ir; 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Indiana Harbor, Ind. — Nepap
rastas kultūrinis vakara,s. Dr. A. 
L. Graičunas teiks pamokų Kathe- 
rine llouse, 3801 Deodar St. Penk- 

. tadienį, kovo 27 d., 7:30 vai. zvak. 
Seka- Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 

1 ves ateiti ir pasiklausyti pamokos. 
Kviečia Rengėjai.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

kovo 28 d., 
‘2040 North A v. 
vakare. Įžanga 

i $1 ypatai. Bus pagaminta skani 
| vakarienė, gražus programas ir šo- 

. Tikietus galima gaut Naujie- 
WT ~ . v . i nose, 1739 S. Halsted St., AušrosNutarta ir įgaliotai knygyne, 3210 S. Halsted St. ir pas

. v •» I ______ 1_________ __ ____•_____
'|JUh lieti iU»>4 i 

Kviečia LSS 81 kuopa

s ilsi- 
kovo 

-127 <1., 8 vai. vak., Rayniond Cha- 
v,.i“ 111 pel, 816 W. 31 St. Paskaita bus la- 
vietojieĮ bai svarbi: “Sportas ir Menas.”!

► orgailizaci-j Bus gražus programas. Tikietus ga- 
neatsakydami UŽ lima gauti Naujienose ir Aušros kny- 

1Kviečiame visus draugus at-
— Rengėjai.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks

3310 Evergreen Avė., Chicago, III. 
Meldžiu visus narius) dalyvauti.

— A, Vaiskia, rašt.

STOGDENGYSTfc
Jūsų stotoj prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. [staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114. .

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

les bizniu vos gatves, arti 
kyklos. Biznis išdirbtas, gera 
proga vėčiusiai porai. Priežas
tį patirsit ant vietos.

1(1822 S. Michigan Avė.

1809 Canalport Avė. 
Antros lubos.

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, 6 ir 
5 kambarių medinis 
beismantas, elektra, vanos ir kiti; pa
rankamai. , 
loto.

namas, cemento

Galiu. mainyti ant

J. BALČIŪNAS, 
450'.) S. Albany Avė.

Regent gaso pečius parsiduo
da labai pigiai. Naujas tik vie- ' f k
nj sykį vartotas dėt demons
travimo. Vertės $75.00 par
duosiu už $40.00

F. J. YANAS
2S05 West fi3rd St

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

Už-

1 RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Chicagiečiams ii- jos apielinkės, 

kad aš taisau senus Namus ir buda- 
voju naujus. Taipgi, pilu punda- 
mentus ir pamūriju. Reikale, ma
tyki! mane pirma, negu kitur eisit, 
ateik ypatiškai ar ra^yk. Vakarais

i galima,! matyt po 6 vai.,* nedaliomis 
iki 12 vai.

J. G., 
656 West 18 St.,

3 Fl. Rear

KAINOS triuškinantis išpar-

KAYES’
Vyrų ir vaikinų rūbų ir kitų 

smulkmenų krautuvėje.
3407 So. Halsted .St.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT rendos kampinis sto

tas, gera vieta dėl bųčernės 
ar kitokio biznio. Ruimai pa
gyvenimui iš užpakalio. Atsi
šaukit užpakaly štoro.

2900 S. Wallace St.

REIKALINGAS patyręs 
čeris. Gali pradėti dirbti 
jau.

4828 W. 15 S t.
Tel. Cicero 8457

bu-
t nu

NAMAI. Mt. Greenwood. Kai
na $3,500 ir augšciau. 6 kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

RE1KAIUNGA penterių, mo
kančių savo darbų ir unijistų 
arba norinčių įstoti į uniją. 
Atsišaukit. t

RESTAURANAS ir boarding 
namas, parduosiu labai pigia 
kaina.

2468 Blue Island Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambarių, 
3 karų garažas, ant 48 pėdu 
loto. Labai puikioj vietoj. Kai
na $7200. Savininkas,

5651 S. Turner Avė.
Tol, Republic 7469

3149 S. Halsted St.

REIKALINGAS vaikinas j valgyk
lą, geistina, kad suprastu savo dar
bą; taipgi turim keletą gerų kamba
rių dėl keletos vaikinų.

Meldžiame kreiptis
2113 So. Halsted St.

«EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų, muro 

namas, akmeniniu frontu, štoras ir 4 
ruimai užpakalyj dėl pagyvenimo, 
viršui 6 ruimai. Randasi ant 59 
netoliu Racine Avė.

• A. E.,
5923 So. Racine Avė.

Phone Wentworth 1137

NORIU mainyti mano Chi- 
cagos 3 pagyvenimų muro na
mų ant mažo namelio ar far- 
mos. Pardavimo kaina $9500.

1625 S. Jefferson St. 
Joe Pilasiitha

st. MORTGECIAl -PASKOLOS

REIKALINGAS patyręs bn- 
čeris; darbas pastovus; atlygi
nimas geras.

K reipkitės:
1890 S. Peoria SI.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris, kuris nevartoja svai
ginamų gėrimų.

Nuolat darbas.
1907 S. Halsted St.

PARDAVIMUI namas ir 
tas, užpakaly cottage, 
gasas, elektra, gera vieta 
krautuvės, skersai kelio 
kykla, tiktai $3800.

1626 S. String SI.

yra
dėl

mo-

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant j6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam

barių rakandai, bus parduoti už 
didelį bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 

I setas, karpetai ir fonografas ir gro- 
• jiklis pianas. ,

5601 So. Winchester Avė.
i

PARDAVIMUI
Turiu parduoti tuojau

GROJIKLĮ PIĄNĄ 
su benčiumi, kabinetu ir 96 ra
liais, naujas $750, iki kovo 28 
parduosiu už

$10Q
Atsakantiems žmonėms 

išmokėjimais
812 W. 63rd STREET
Miss Jezarski's piano

............................................................................................   .11—.......... —

PARSIDŪODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 rui
mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite:
1)613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė, ken- 
džių, ice creamo ir kitokių val
gomų daiktų krautuvė. 3 kam
bariai dėl pagyvenimo ant vie
tos.

4601 S. Hermitage Avė.

PARSIDUODA bekernė, puikioj 
vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant loto. Parduosiu pigiai. Turi 
būti parduota į 3 arba 4 dienas. 
Priežastis pardavimo — važiuoju 
ant ūkės.

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

ŠTAI BARGENAS
SAVININKUI reik parduoti nau

ją mūrinį namų ant 2 fintų po' 
6—6 kambarius. Karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimingas ir vi
si įrengimai pagal vėliausios ma
dos. Tik už $16,000.

3332 S. Union Avė.

PASKOLA ir ANTRI MORGIČIAI
Mes darome ir perkame antrus mor

gičius sumoje $200 iki $5,000. Leng
vais išmokėjimaks už 6',4 palūkanų, pri
einamu komisu. Taipgi perkame doku
mentus.

• LOUI8 8TERN and CO. , 
Suite 1029 Bumam Bldg.
160 N. La Šalie Street

MOKYKLOS
tas. 
tus. 
dasi 
nuo

LOTAS! LOTAS PIGIAI!
Parsiduoda 75 pėdu frontage lo- 

Galiina padalinti ir į tris lo- 
Parduosiu už $70Q. Lotas ran- 
ant 111-tos gatvės. 4 blokai 
Kedzie.

P. KEIL, 
5346 Shields Avė.

Tel. Boulevard 928(1

PARDAVIMUI namas, yra 3 
krautuves, 4 flatai, daktarų ofi
sas, 3 garadžiai, rendos į mene
sį $235.

2600-2602 S. Wallace St.

BARGENAS.
Pardavimui namas 4 flatai ir 

garadžius, rendų $130 į mė
nesį.

465-467 W. 28 St.

BRIGHTON Parke bargcnas; 
naujas mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius, ant loto ir pusės statytas, 

$12,500. Medinis, baigiamas statyti,’ 
namas 2 po 6 kambarius, $10,000.

Atsišaukit:
4245 S.« Kedzie Avė.

SOUTH SIDE BARGENAS 
3aigiamas mdrinis namas 2 po 
5 rumus ant loto ir pusės staty
bas $13500.

Atsišaukit:
4245 So. Kedzie Ave^

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai po 5 kambarius ir 
4 automobilių garadžius iš šono įva
žiuojamas, 
pločio, 
prie vienuolyno ir parko, 
nuo parko.

P. ADOMAITIS, 
6630 So. Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Ant dviejų lotų 66 pėdų 
Naujoj lietuvių kolonijoj, 

Pusė bloko

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

\V • . •*

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
sių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
škos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
Užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite Šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Aven 

Calumet 5093
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