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Nutraukė ryšius su 
Hondūras

Aliejaus skandalas gali 
įtraukti daugiau žmoniy

Williamsone yra ramu

Skerdynės Filipinuos

Bankierius Vanderlip duoda su
prasti, kad Hardingas savo 
laikraštį pardavė aliejaus in
teresams.

Young turėjo padėti savo gink
lus. Koronerio jury išnešė 
nuosprendi.

Francija prielankiai pasį 
tiko MacDonaldo kalbą

Italija jau pasiuntė Rusijon 
ambasadorių

Korėja rengasi sukiliman

Norvegija pripažinusi 
Rusiją

Mušis su separatistais 
Palatinate

Jungi. Valstijos nutraukė 
ryšius su Hondūras

Tai dėl “prezidentų” 
kymo dėl valdžios, 
karinius laivus

nesusi tai- 
Pasiuntė 

apsaugoti 
amerikiečių interesus.

13. 
nu- 

ryšius

nuolatos blogės, skerdynėms 
besitęsiant. Jie apgailauja, kad 
konstaheliams nepasisekė iš 
pat pradžių pagauti sektos va
dovus, pirm negu tiek daug iš
skersta paprastųjų sekėjų. Da
bar prieš tas skerdynes kįla ne 
tik giminės užmuštųjų, bet ir 
visos kitos malaječių 
pradeda nerimauti ir 
karingomis.

gen t ys 
darosi

Jei pasirodys, 
turi pamato sa- 
tai bus pašaukti 
kurie turėjo šio- 
su tuo skandalu.

MARION, 111., vasario 13. -— 
Leit. pulk. Noonan, kuris ko
manduoja miliciją Marione, pil
dydamas gen. Foreman įsakymą 
nuginkluoti piliečius, įsakė ku 
kluxų vadui ir neva prohibici
jos agentui Glen Young pasidėti 
savo ginklus, nes jis buvo pasi
rodęs gatvėje prisirišęs du re
volverius, kuriuos jis visuomet 
nešiojasi. Young bandė priešin
tis, bet jam tik paantrinta įsa
kymą. Tada jis sugrįžo namo ir 
vėliaus pasirodė gatvėje jau be 
ginklų.

Tyrinėja Young warrantus.
HERRIN, III., vasario 13. — 

Visame VVilliamsono paviete 
viešpatauja ramumas ir žmonės 
eina senuoju Mudu savo parei
gas, nors neleidžiama gatvėse 
rinktis didesniais būriais.

Valstijos prokuroras 
veikiantysis šerifas 
McCowan ir šerifas 
studijuoja warrantufi,
mįant kuriais ku kluxai terori
zavo gyventojus. Prokuroras 
mano, kad wahrantai yra neti
nkamai parašyti. Pats ku kluxų 
teroro vadas Young šiandie iš
važiuoja d Wdshingtoną, neva 
kviečiamas prohibicijos vald
žios, priruošti injunetionus 
prieš sugautus munšainerius.

Duty taipjau tyrinėja war- 
rantus, kurie kaltina šerifą Gal
ligan, Herrino mayorą Ander- 
son, angliakasių vadovą Willis 
ir kitus laikomus Marion kalėji
me užmušime konstabelio Cagle.

Koronerio jury jau užbaigė 
savo tyrinėjimus Cagle užmuši
mo ir nusprendė, kad “Cagle 
nušovė Sheldon vaikinukai”. 
Tečiaus jury jokių rekomenda
cijų nedavė. Nebuvo 
liudytojo, kuris butų 
kad nors minioj, kuri 
Cagle butų buvęs nors

Mato progą 
Anglija. 
Vokietijos 
sąjungom

su 
ir

susitaikymui
Nebesipriešina 

priėmimui tautų

Pralenkia Angliją atnaujinime 
pilnų ryšiu. Francija bandė 
pakliudyti.

Renka armiją nuvertimui Ja
ponijos jungo.

VVASHINGTON, vasario 
— Valstybės departamentas 
traukė diplomatinius 
tarp Jungt. Valstijų ir Hondū
ras, Centralinėj Amerikoj, vald
žios.

Tas žingsnis tapo padarytas 
dėlto, kad trys politinės frakci
jos HonduPase neįstengė susi\ 
taikinti kaip galima butų atstei- 
gti konstitucinę valdžią taikio
mis priemonėrrois.

Amerikos ambasadorius Mo
rales betgi pasiliks Tegucigal- 
pa, kad ir toliau dėjus neoficia- 
linių pastangų sutaikinti frak
cijų vadovus.

Konstitucinė valdžia nustojo 
veikusi sausio 31 d. Prezidentas 
Guiterrez po to pranešė amba
sadoriui Morales, kad jis mano 
pasilikti de facto valdžia iki ne
bus galima padaryti naujų rin
kimų. VVashingtono valdžia su
tiko su tuo, bet du opozicijos 
vadovai nesutiko su tuo ir abu 
jų taipjau pasiskelbė save lai
kinais prezidentais.

Amerikos kruizeris Roches- 
ter jau atvyko į La Ceiba, Hon
dūras, apsaugoti amerikiečių 
interesus. Kruizeris Milvvaukee 
taipjau tapo pasiųstas į vakari
nį Hondūras pakraštį.

Norvegija pripažinusi 
Rusiją

Tai pranešanti Maskvai Kollon- 
tai...

MASKVA, vasario 13. — Už
sienio reikalų ministerija gavo 
telegramą nuo savo atstovės 
Norvegijoj Aleksandros Kollan- 
tai, kad Norvegija pripažino 
Rusijos valdžią de jure.

(Nesenai Rusija buvo paskel
busi, kad ją pripažino Austrija, 
bet paskui pasirodė, kad žinia 
yra neteisinga, pačių bolševi
kų tyčiomis paleista, kad paska
tinus kitas mažesnes šalis ją 
pripažinti).

60 žuvo mūšy su Palotina 
to separatistais

Separatistai nepaklausė įspėji
mo ir liko prievarta išvaryti.

1,800 žmoniy išžudyta 
Filipinuose

liek religinių fanatikų išskers
ta j kelias savaites.

MANILA, vas.. 13. — 1,800 
Colorinn religinių fanatikų li
ko išžudyta į kelias savaites 
ant trijų salų, po pirmo mažo 
susirėmimo su konstabeliais 
ant Bucas salos. Po kiekvienų 
skerdynių skaličius sekėjų v$s 
padidėdavo. Padėtis pasidarė 
tokia rusti, kad pats gen. Wood 
ketina vykti ant tų salų ir vis
ką ištirti. Stiprėjimas fanati
kų, manoma, palei na ne nuo 
to, kad jie įsigytų daugiau se
kėjų, bet giminės pirmiau už
muštų, kurie patys nepriklau
so sektai, dabar eina keršyti už 
savo žuvusius giminaičius.

Šįryt pulk. Bmvers pasiuntė 
300 kareivių, jau užtektinai iš
simaudžiusių k ra u j uje, prieš 
400 Coloruni sekėjų, kuTie yra 
užsidarę tvirtovėj kalnuose. 
Kareiviai turi kulkasvaidžių ir 
laukų ka-n uolių ir ketina tvir
tovę bombarduoti. Tikimąsi 
didelių skerdynių.

Pažįstantys malančių psi
chologiją sako, įkad padėtis

DUESSELDORF, vasario 13. 
—Pirmasens, Pareinio Palatina- 
to, separatistai per visą naktį 
buvo išlaikyti uždaryti miesto 
salėje, kuri vėliau liko padegta 
ir separatistai turėjo skubiai 
nešdintis, palikus užmuštuosius 
ir sužeistuosius.

Pirmasens žinios sako, kad 8 
separatistai ir 6 jų puolikai liko 
mūšy užmušti. Bet Kaiserslau- 
tern žinia sako, kad skaičius žu
vusiųjų siekia virš 60. (Dar vie
na Pirmasens žinia Berlinui sa
ko, kad užmušta 15 separatistų 
ir 2 jų priešininkai).

Talkininkų vyriausioji komi
sija paskelbė Pirmasens aštrų 
karo stovį ir įsakė paleisti nie- 
kurias nacionalistų organizaci
jas.

Žinios sako, kad separatistų 
priešininkai buvo padavę sepa
ratistams ultimatumą išsineš
dinti iš miestelio iki 5 vai. va
karo. Bet separatistai ultimatu
mo nepaklausė ir todėl buvo už
pulti, po ko jie užsidarė miesto 
salėj ir ten lajkėsi visą naktį.

Sužeistųjų skaičius siekia 20.
Francuzai siunčia į Pirma

sens daugiau kariuomenės. 
Francuzų žiniomis, ten liko už
mušta 14 žmonių.

VVASHINGTON, vasario 13. 
— Mirusiojo prezidento Hardin- 
go vardas ir pardavimas jo laik
raščio liko įvelti i aliejaus skan
dalą. Tai padare bankierius 
Frank A. Vanderlip, kalbėda
mas Ossining, N. Y.

Vanderlip sakė, kad Hardi il
go laikraštis “Marion Star” 
liko parduotas prie labai abejo
tinų aplinkybių ir jį reikėtų iš
tirti. Esą galima manyti, kad 
tą laikraštį įgyjo aliejaus tins
tąs. Bet įrodymų savo tvirtini
mams Vanderlip neturi.

Senato tyrinėjimo komitetas, 
perskaitęs tą Vanderlip kalbą 
nutarė tuoj aus pašaukti liudyti 
patį Vanderlipą. 
kad Vanderlip 
vo spėjimams, 
ir kiti žmonės, 
kių tokių ryšių
Užmokėta už laikraštį neverta 

suma pinigų.
Savo kalboj Ossining bankie

rius Vanderlip tarp kitko pa
sakė :

“Tūlas Mariono laikraštis 
parduotas už $550,000, nors ge
rai kožnam žinoma, kad tas laik
raštis nė pusės tų pinigų nėra 
vertas. Jį nupirko du jauni vy
rukai, kurie neturi finansinės 
atramos. Kiekvienas Washing- 
tone, taipjau ir laikraštininkai, 
žino tai, bet nedrįsta pasakyti 
viešai.

“Kur jie gavo pinigų? Kam 
jie teko? Mes negalime laukti 
kongreso ar teismo, ypač kada 
atsimename, kad Daugherty 
yra generalinis prokuroras.”

FalI norįs daugiau išduoti.
“Senatas nebety'rinėjo sekre

toriaus Fall”, sakė Vanderlip, 
— “kadangi Fall buvo prisiren
gęs pasisakyti viską ir butų pa
siekęs augštesnes vietas. Sena
toriai nedrįso.”

Bet pasak Vanderlip, aliejaus 
skandalas yra menkniekis, paly
ginus su veteranų biuru, kuris 
išleido $900,000,000, kurie buvo 
skiriami sužeistiems laike karo 
kareiviams. Taipjau ir gabeni
mo taryba, kuri prie pirmesnės 
administracijos išleido milionus 
dolerių. Jei tie pinigai nebuvo 
panaudoti graftui, tai jie likę iš
leisti labai neišmintingai.

“McAdoo liudijo, kad jis vei
kė tik kaipo turįs gerą reputaci
ją advokatas dėl geros reputa
cijos kliento aliejaus dalykuose, 
bet kaip kiekvienas vaikas, ku
ris pasivogė uogų košės, jis ap
leido savo klientą 
kaip klientas liudijo 
nejimo komitetą.“

Be to Vanderlipas
kad prezidentas tuoj aus pašalin
tų laivyno sekretorių Denby, 
kaipo netinkanti toliau eiti tas 
pareigas žmogų.

tuoj po to 
prieš tyri-

reikalavo,

LUXOR, Egypte, vasario 13. 
—Del Egypto viešųjų darbų 
ministerio nemandagumo, Ho- 
ward Carter, kuris vedė atkasi- 
nėjimus Tutankhamen kapo, at- 
kasinėjimus sustabdė ir patį ka
pą uždarė, nes ir kiti europiečiai 
delei tos pačios priežasties irgi 
atsisakė dirbti.

Duty, 
koroneris 
Galligan 

pus i re-

PARYŽIUS, vas. 13. — Pran
cūzų oficialiniai rateliai labai 
prielankiai priėmė pirmą Ang
lijos premiero MacDonaldo 
kalbą parlamente. Ypač nuro
doma, kald Anglijos premieras 
tiek pat optimistingai žiuri į 
galimybę tinkamo išrišimo pai
nių Europos klausimų, kaip ir 
Francijos prezidentas Mille- 
randas.

Taipjau tvirtinama, kad pre
mjeras MacDonaldas ir prezi
dentas Millerandas remia sa
vo viltį ant .gerėjančios padė
ties, delei daromo ekspertų ko
mitetų progreso. Gautosios 
užsienio reikalų ministerijoje 
žinios apie ekspertų veikimą 
esančios labai patenkinančios.

Francuzai laikosi tos nuo
monės apie Vokietijos priėmi
mą į tautų sąjungą, ko reika
lauja MacDonaldas, kad tai 
priklauSo nuo Apačios Vokieti
jos. Vokietija turi palduoti.ap
likaciją ir kartu turi duoti už
tektinų užtikrinimų, kad ji iš
pildys savo internacionalines j 
obligacijas. Kitaip ji negalėtų! 
būti priimta, jei pirm to nebus 
pakeista sąjungoj konstitucija. 
O Francija nieko daugiau ir 
nenorinti, kaip tokio užtikrini
mo. i

RYMAS, vas. 13. — Vakar j 
Maskvą išvažiavo Italijos am
basadorius Rusijoje grafas 
Manzoni ir prekybos atašė 
Marriani. Tito Italija sumušė 
Angliją pilname atnaujinime 
visų ryšių su Rusija.

Italijos diplomatiniuose ra
teliuose manoma, kad greitas 
Rusijos pripažinimas ir pa
siuntimas ambasadoriaus yra 
griežtas atsakymas tiems ele
mentams, kurie bandė sutruk
dyti tai.

Taipjau tvirtinama, kad 
Francijos ambasadorius Ryme 
savo valdžios įsakymu, darė 
viską, kad neprileidu's Italijos 
sutarties su Rusija, bet Angli
jos žingsnis perviršijo Franci
jos prižadus. Jau pasirašius su
tartį Francija bandė paversti 
ją į niekus, tik apsimainant 
char.ge d’affaires. Be t pask i ri
mas ambasadoriaus rodo, kad 
Italija yra uusisprenklusi pildy
ti sutarti su bolševikais.

PEKINAS, vas. 13. — Japo
nų surinktomis žiniomis, Ko
rėjoje vėl atsinaujino judėji
mas už nepriklausomybę. At
sinaujinimas įvyko delei korė
jiečių skerdynių Japonijoje tuoj 
po žemės drebėjimo.

Japonai tvirtina, kad nepa
tenkintieji elementai laike su-* M sirinkimą Manžiurijoje, tiks
lu suvienyti įvairias korėjiečių 
draugijas.

Susirinkimas nu'tarė organi
zuoti revoliucinę armiją. Gink- 
'ų ir amunicijos prašoma iš 
Rusijos, kuriai už tą prižada
ma mineralų ir geležinkelių 
koncesijas Korėjoje.

Gaisras North Sidėj
CHICAGO. — Vakar vakare 

saldainių dirbtuvėj prie Willow 
gatvės, tarp Hoyne ir Robey, 
kįlo didelis gaisras, kurįs gesinė
ti pašauktas ugniagesius iš vi
sos apielinkės. Po ilgo darbo ug
niagesiams betgi pavyko gaisrą 
užgesinti, nors gaisras pridarė 
didelių nuostolių.

Geras biznis iš degtinės

Trockis įspėja bolševiką 
viršūnes Trijų šauliu užtekė

jimas.

nė vieno 
liudijęs, 
užmušė 
vienas

tų, kuriuos Young suėmė 
apkaltino Cagle užmušime.

Jau kava ir arbata pavirto 
svaigalais

NEW YORK, vasario 13. — 
Mokslininkas ir kulkasvaidžia 
šradėjas Hudson Maxim mano, 
tad kava ir arbata yra svaiga- 
ai ir todėl įeina į prohibicijos 

akto rybas. Todėl jis nori užves
ti bylą, kad uždarius visas kavi
nes, jei pati valdžia jų neužda
rys.

Jis pasakė laisvamanių drau
gijai, kad jis pirmiausia papra
šys federalinės valdžios užda
ryti kavines ir arbatines. Jei 
ji nieko nedarys, tai jis užves 
)ylą teismuose, remianties tuo 
patim, kad jis gali užvesti 
prieš saliuną, kurio valdžia 
uždaro.

bylą
ne

Sukilėlių karo laivas pasidavė.
NĖW ORLEANS, vas. 13.— 

Meksikos konsulatas paskelbė, 
kad gauta žinių, jog sukilėlių 
kanuolinis laivas Zaragossa ir 
paverstas į kruizerį Temauli- 
pas pasidavė federallinei val
džiai Vera Cruz uoste.

Aeroplanais į Afriką.
PARYŽIUS, vasario 13. — 

?asažieniniai aeroplanai tarp 
Touluse, Francijoj, ir Dakar, 
vakarinėj Afrikoj, pradės skrai
dyti balandžio mėnesy.

Kipras Petrauskas 
žo Kaunan.

gri-

Kaunas (L-va). — Sausio 20 
dieną Kaunan sugrįžo iš užsie
nio Kipras Petrauskas. Artistas 
tuojau ketina pradėti dainuot 
Lietuvos operoj.

PINIGU KURSAS
Vakar, vasario 13 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $26,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: *

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.33
Austrijos, 100,000 kronų ....... $3.87
Belgijos, 100 frankų ........... $4.02
Danijos, 100 markių .......  $16.16
Italijos, 100 lirų ................... $4.38
Francijos, 100 frankų ......... .. $4.49
ĮJetuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų .... $13.42
Olandijos, 100 kronų ........... $37.42
Suomijos, 100 markių ........... $2.62
Švedijos, 100 kronų .................$26.20
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.40

Kaunas. (L-va) — Pereitų 
metų gruodžio mėn. Valstybinio 
monopolio Kaune buvo pagamin
ta 137,995 literiai degtinės 40° 
ir 3592 'literiai spirito 95°. Per 
tą mėnesį parduota 197,873,7 
litr. degtinės 40° ir 3593,2 litr. 
spirito 95°.

Medicinos ir įvairiems kitiems 
reikalams išleista 1417,2 litr. 
spirito.

Už parduotą gruodžio mėn. 
degtinę ir spiritą gauta 1,042,- 
558,1 lit.

Milicininku nubau
dimas.

Kaunas (I^va). — šių metų 
sausio mėn. 11 dieną Kauno 
Apygardos Teismas Kėdainiuo
se nubaudė buvusiu's Kėdainių 
Apskrities milicijos nuovados 
viršininkus Vaclovą Končių ir 
Antaną Gritėną pusantrų me
tų 'sunkiųjų darbų kalėjimo, 
susiauriaiant teises, ir milici
ninką Kosmauskį — metais 
kalėjimo ir pašalinant jį penke- 
ricms metams iš tarnybos mi-

Vaclovas Končius, Antanas 
Gritėnas ir Kosmauskis buvo 
kaltinami tito, kad 1920 me
tais, darydami kratą (Macaičių 
kaime, Krakių valsčiaus, Kė
dainių apskrities pas gyvento
ją Martyną Krasauską vertė jį 
prisipažinti jog degtinę varąs, 
ir mušė jį, darydami asmens 
smurtą, * eidami tarnybos pa
reigas. /

Vokiečiu paliktas Lietu
vai “Paminklas”.

Lietuvos laikraščių praneši
mu Kauno miesto valdybos san
dėlyje rasta okupantų vokiečių 
pagamintus ir paliktus du daik
tus: labai įdomios konstrukci
jos bizūną ir nubraižytą kartu
vių projektą. Mat tomis įmonė
mis vokiečiai ruošėsi Lietuvą 
kultūrinti.

Radiniai pasiųsta į Kauno 
miesto mūzojų.

Įspėja, kad jie nedrįstų perse
kioti politinius vadovus, nes 
gali susilaukti blogų pasek
mių.
BFRLINAS, vas. 13. — Ru

sijos karo ministeris ILeonas 
Trockis, kuris dabar yra pu
siau ištremtas, prisiuntė laiš
ką komunistų partijos centra- 
liniam komitetui Maskvoje, 
atvirai įspėdamas partiją prieš 
vartojimą “prievartos ir repre
sijų prieš politinius vadovus.”

“Tą smurtą įsakė Stalinas, 
Zinovjevas ir Kamenevas be 
leidimo ar džgyrimo komite
to,” sako savo laiške Trockis. 
“Šios traicės tok i s žygis yra 
pavojingas ir jeigu smurtas ne
bus sustabdytas, pasekmes šio 
pavojingo žaidimo pasidarys 
neišvengtinos, ypač tarp rau
donosios armijos žymesniųjų 
oficierių.”

Šis mažai pridengtas grūmo
jimas sukėlė didelę sensaciją 
Maskvoje.

Kauniškė “Lietuva” š. m. 10 
num. įdėjo šitokią žinutę:

Šių metų sausio 10 dieną, 8 
vai. 20 min. ryto ant dangaus 
buvo matyti iš dešinės ir kai
rės saulės pusės po vieną ugni
nį kamuolį, nuo kurių j visas 
puses ėjo spinduliai. Apie 9 vai. 
tie kamuoliai buvo jau vos ma
tomi. Įdomu išgirsti apie tą at
sitikimą žinovų nuomonė. Kai
mo žmonės pasakoja, kad tie ug
niniai kamuoliai kai kada mato
mi vasarą saulei užtekant, ir jie 
vadina juos “užtekėjimu trijų 
saulių”.

ŠIANDlfe — apsiniaukę ir 
biskį šalčiau.

Saulė teka 6:48 vai., leidžiasi 
5:20 valandą. Mėnuo leidžiasi 
2:06 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicago III.
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Augščiavi VisaKo

i. F-0

Užsisakyk it
Bordens
Selected
šiandien

skaitykite uzganėdmimą.
Bordens “Selected” Pienas

suteikia jį žinodamas, kad
tai yra gerai visuomet.

BORDENĮS
ErmllroductsCo. ot Hlinois 

Franldin 3110

Advokatas J. P. Waitches
PRANEŠA

Jog jis persikėlė j savo naują namą, 10717 Indiana 
Avenue, Roseland, Chicago, Illinois. Namas ir ofi
sai yra užtektinai apšviesti, taip, kad kiekvienas gali 
lengvai surasti. Tik du šimtu pėdų į Pietus (South) 
nuo Strumilos svetainės. Čia ofisai atdari kas vaka
rą ir Šventadienieis iki pietų. Telefonas tas pats: 
Pullman 6377.

Dieniniai miesto ofisai tie patys, ruimai 514 ir 
516 po gatvės numeriu 127 North Dearborn Street, 
Chcago, Illinois. Telefonai Randolph 5584 ir 5585. •

- ---------------- -- - - ■ -------------------------------------------------------------------------------y

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oadvay, Neverk. N Y Lr

Sėt LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ.PILI AVA 

ARBA LIEPOJE! •
Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

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

S. S. ESTONIA ................................  Febr. 27
S. S. LITUANIa .......................... March 19

TREČIOS KLESOS KAINOS I :

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Pagelta Del Sergančių
DYKAI KLINIKA

DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI
Sunkios neišgydomos ligos kurių kiti neišgydė. Atei

kite dykai patarimas ir egzaminavimas.

I’lood Serum Laboratories
Room 1113, Capitol Bldg. (Pirmiau Masonic Tample)

159 N. State St., kampas Randolph St.,
Valandos nuo 10 iki 7 v. v., nedėlioj nuo 10 iki 1 po p.

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuviu 
Laikraštis

“VARPAS"
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metų ............  1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams......................3.00
Pusei metų ...... ......................................... J..50
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į konvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, 
o gausi jį.

’Cz:

KORESPONDENCIJOS
9>

b .....     - »....."n i .i i

NEGALĖJO VAIKŠČIOTI ĮSI 
PRIEŽASTIES SKAUSMUI

VARPAS
3251 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Yards 1234.

Indiana Harbor, Ind.
Daugybė sniego.

Paskutinėmis dienomis pas 
mus prisnigo tiek daug, kad 
žmonės turi sėdėti namie, nei į 
darbą negali nuvykti. Sustojo 
gatvekariai vaikščioją tarpe 
Hammondo, E* Chicagos ir 
Whiting, Ind., o į Chicagą tai 
jau nėra ko klausti, nors ir ne- 
pertoli randasi, vos 21 mylia. 
Vas. 5 d. sakarinis traukinys 
pasiekė po trijų valandų, — ga
lit numanyt kaip greitai ėjo. 
Buvo ir keletas nelaimių su 
gatvekariais , ir automobiliais. 
Vasario 6 d. mėsos zneatvežė is 
Chicagos, buvo trukumas mais
to miestuose, kur mėsininkai 
neturėjo užtektinai ankščiau 
nusipirkę. Jeigu dar kiek pa
snigtų, tai butų didelis truku
mas maisto, nežiūrint, kad ir 
pašonėj yra didžiulės Chicagos 
skerdyklos.—Harburietis.

Detroit, Mieli.
Iš draugijų veikimo.— Oro 

atmainingumas.

Vasario 3 d. buvo susirinki
mas SLA 21 kp. Narių dalyvar 
vo daugiau ne šimtas. Taipgi 
prisirašė keli nauji nariai. Šis 
susirinkimas buvo gana netvar
kas. Daug narių apleidę be lai
ko susirinkimą sako, kad to
kiuos susirinkimuos pabuvęs 
žmogus turi sirgti. Gal iš da
lies ir teisybė. Bet tie nariai 
klaidą daro. Vietoj bėgti lau
kan, turėtų patys padaryti 
tvarka ir neduot keliems Pru- 
seikos sekėjams lermą kelti 
kuopos susirinkimuose, šitame 
susirinkime kilo lermas dėl 
vieno nario priėmimo į kuopą. 
Mat sausio 6 d. š. J. J. Bimbo 
buvo atėjęs kuopon įsirašyti/ 
Bet vienam nariui pasiprieši
nus, kad jis turįs ko tai bloga, 
ir dėl to J. J. B. negalįs būt 
priimtas -į Susivienijimą. Sakes, 
kad turįs ir liudininkų net ke
turis, kurie galėsią patvirtinti.

įtimu čia turėtų SLA Pildomoji 
Taryba įsikišti. Kitaip, prasi
dės griovimas musų organizaci
jos iš vidaus. Ir tą darbą ta
ryba turėtų atlikti urnai.

♦ ♦
♦

Vasario 3 d. Lietuvių Pilieti- 
nimo Kliubas turėjo parengęs 
vakarą. Buvo sulošti du vei
kalai “Jaunystės Karštis” ir 
“Sužiedavimas pagal sutarties”. 
Lošė Lietuvių Progresivė Dra
mos Draugija ir sulošė neblo
giausiai. Po to “Ateiteis Cho
ras” padainavo tris daineles, o 
galiaus buvo šokiai. žmonių 
buvo nemaža, manau, kad Kliu
bas turės pelno. Taipgi tą va
karą prie Kliubo prisirašė ne
maža naujų narių. Mat įstoji
mas buvo puse kainos, o antra, 
Kliubas nuo Naujų Metų padi
dino pašalpą,' už 50c į mėnesį 
mokės $9.00 pašalpos savaitėj.

Ši draugija greitu laiku gal 
pralenks nariais visa kitas pa- 
šelpines draugijas, nes nariams 
geriausią pašalpą moka.

♦ ♦
♦

Vasario 5 d. “Apšvietiečiai” 
turėjo prakalbas. Kalbėjo Kas- 
parka. Pusėtinai kedeno dar- 
biečius, vilkdamas aikštėn daug 
slaptų jų darbelių. Darbieji J 
rėksniai šiį sykį bijojo pasiro
dyti, o kiti tai po vieną movė 
laukan, nei klausimų nestatė. 
Tur būt sykį darbiečiams 
buvo “aišku”, mat iš jų “Daily 
Workerio” daugiausiai faktų 
ėmė, o pačių laikraščio faktai 
yra neskanus...

* ♦

Vasario 10 d. įvyko ALDLD. 
52 kp. susirinkimas. Apie tą su
sirinkimą parašysiu kitą syk. 
Pranešiu skaitytojams įdomių 
dalykėlių ir daug visokių slap
tybių.

♦ a ♦
Vasario 10 d. Lietuvių Tary

ba rengė prakalbas. Nežinau, 
kas ta taryba, iš kur ji atsira
do. Kiek teko sužinot, prakal
bos betgi neįvyko dėl neatsilan
kymo žmonių.

Labai sunki moteries liga bu
vo išgydyta su pagelba 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

St. Louis, Missourį, —■’ “Aš turėjau 
tokią didelę moterišką ligą, kad aš ne

galėjau vaikščioti, 
nuo tų didelių skau 
snjų nuo uždegimo. 
Mano nugara labai 
skaudėjo. Aš nega
lėjau pasilenkti, ne 
galėjau lipti laip
tais ugštyn, nes bu 
vau silpna, ir be
veik nei viena nega 
Įėjo būti prastesnėj 
padėty ,kaip aš bu- 

_________ . vau. Aš jau suvar
tojau 12 butelių Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, ir dabar esu 
tvirta moteris ir savo darbu galiu

■Tel. Blvd. 8188
I M. WoitkewicJb

BANIS 
AKUAERKA 

■HggTuriu patyrimą
^Pasekmingai pa 

T&jįStarnauju mot* 
"norima prie gimdy 
. mo kiek vien amt

atsitikime. Teiki v
Ąypatišką prižiūrą 

Įfcįjircą. Duodu pa- 
O* tarimus moterim* 

merginoms dy 
®ikai-

3113 South 
Halsted St.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITSS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. >

809 W. 3511) SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir

pralenkti savo kaiminkas. Jie stebi
si, kaip aš galiu padaryti tiek daug 
darbo. Aš galiu pasakyti, kad aš re
komendavau jūsų gyduoles tūkstan
čiams moterų. Aš dasižinojau apie 
jas iš mažos knygutės pamestos pas 
mano duris”. — Mrs. D. M. Beuc-
hamp, 1104 Morrlson Avenue, St. 
Louis, Mo.

Laiškai kaip šitas labai pakelia 
vertę gyduolių Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Jie pasako apie 
palengvinimą tokių didelių skausmų 
po vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Paskutinėj didelėj kampanijoj pir
kime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš 100 raportuoja, kad 
gavo palengvinimą nuo jų vartojimo. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

Puiki gyduolė nuo šir
dies ligą ir skilvio 

ligų
Daktarai, kurie turi daug mg tų paty

rimo sako, kad ji veikia stebėtinai 
tokiuose atsitikimuose.

Musų skaitytojai be abejonės nu
sistebės, kaip dasižinos, kaip greit ir 
kaip pasekmingai tų gyduolė veikia. 
Jei jūsų daktaras dar jums neužrašė 
jos, tik nueikit j aptieką ir nusipirkit 
vieną butelį. Ji vadinasi Nuga-Tone. 
Ji yra labai maloni priėmimui ir vi
sam mėnesiui tik kainuoja apie $1.00. 
Jus tikrai nusistebėsit, kaip greitai 
jus pradėsit jaustis geriau. Del nege
ro širdies veikimo, kuris paeina nuo 
nevirškinimo, užkietėjimo, bloating, 
skilvio ir žarnų, neveikimą kepenų, 
galvos skaudėjimo, nieko nėra už ją 
geresnio. Ji atlieka savo darbą ir at
lieka greitai. Ji suteikia puikų apeti
tą ir reguliarj ėjimą lauk, stimulioja 
kepenis ir inkstus ir suteikia atšvie
žinantį miegą. Tik gaukite ją ir varto
kite kaip yra nurodyta per keletą die
nų ir jei jus nesijausite geriau ir ne- 
išrodysite geriau, sugrąžinkite liku
sias jūsų aptiekoriui, gausite atgal 
pinigus.

Išdirbėjai Nu&fc-Tone žino labai ge 
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų <>.ptiekorių.

^-DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

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 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drcxel 0950

Boulevard 4136

8410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS

Telefonai:

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenime vieta:
3323 So. Halsted St.
Tek: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

k..............   —

—11 ■1 ............... n. i i ——.....n

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

..... . ....

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas 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, 
Sergant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
. r ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 8395

JOHN I. BAGDZIUNAS
, ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Kad išvengus nesmagumų buvo 
paskiria komisija iš trijų narių 
ištirti, ar skundas teisingas, 
kad J. J. B. negal būt priimtas 
j kuopą. Šitame kuopos susi
rinkime vasario 3 d. komisija 
raportavo, kad jie tirinėję kal
tininką ir nieko bloga negalėję 
surasti, dėl ko Bimba nebūtų 
galimas priimti. Taipgi komi
sija pranešė, kad ir skundėjai 
nieko negalėję įrodyti blogo, 
nors pirmiaus sake, kad turį la
bai daug faktų. Ir komisija 
pasakė, kad iš visko esą matyt, 
kad tai tik esą ypatiškumai 
tarp tų dviejų asmenų, arba 
koks politiškas klausimas dėl 
kokių ten fondų atskaitų, ku
riu “darbiečiai” ar kas ten neiš
duoda. Buvo karštų ginčų. 
Darbiečiai šaukė, kad jis atei
nąs į Susivienijimą dėl to, kad 
juos išvaikius. Be to, kitokių 
faktų neparodė. Iš visko matyt, 
kad kas nors tarp darbiečių yra 
bloga, kad jis taip bijo J. J. B. 
Nors kita pusė nurodinėjo, kad 
“jei geresnių argumentų netu
ri, tai mes ir teises neturim ne
priimti”, jei asmuo norįs pasto
ti Susivienijimo nariu niekuo 
nėra tai organizacijai prasi
žengęs. Paskiaus prieita prie 
^alsavimo. Didele didžiuma 
jalsų nubalsuota, kad priimti 
J. J. B. į SLA 21 kp. Matyda
mas tai pirm. Jačionis griebės 
konstitucijos, sakydamas, kad 
J. J. Bimbos galį neįsileisti 
kuopon keturi nariai, jei jie 
jus priešingi, o dabar esą dau
ginus. Ir paskelbė, kad J. J. B. 
negalįs įstoti į SLA 21 kp.

Aš pirmą karią savo gyveni
me mačiau tokį atsitikimą, ypa
čiai paselpinėse organizacijose, 
tad skundikams nieko bloga ne
galint įrodyti ir didžiumai na
rių nubalsavus, kad naują narį 
priimti, kuopos pirmininkas! 
paskelbtų, kad tas narys nega- i 
lįs būt priimtas. Mano supra-j

Vasario 17 d. Dramos Drau
gija rengia vakarą Housę of 
Masses. Kiek iš dramiečių te
ko patirti, tas vakaras jų 
House of Masso svetainėj bu
siąs paskutinis, nes darbiečiai 
daugiau nebeduosią draugijai 
salės. Busianti vaidinama links
ma keturių aktų komedija “Po
nas Dauganoris”.

r *
Pas mus oras labai dažnai 

mainos, ir tas labai atsiliepia į 
žmonių sveikatą. Šiuo sykiu 
nemaža žmonių serga ir miršta.

—Teisybę Mylintis.

Pagelbėjo mažai mergaitei 
nuo kosėjimo.

“FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND yra puikus. Mano ma
ža mergaitė turėjo didelį kosulį. Aš 
nupirkau butelį FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir daviau 
jai keletą dožų ir jai labai pagelbė
jo”, rašo Clyde H. Benson, Marl- 
brook, Virginia. Geriausia gyduolė 
nuo kosulio, persišaldymo, karkimo; 
pagelbsti greitai ir pasekmingai. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM
POUND yra išbandytas per laiką, 
tarnaudamas trijoms generacijoms.

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė.

________________________Chica yę o , UI.

MIS.MIGttHIEVlGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

310-1 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

W. F/SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

S. W. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.; 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
Tel. Boulevard 1587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

17U7 W. 47tla St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo <5 
ikj 8 vai. vak, Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
!"■.................................................................. ................ ...........................

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10717 Indiana Avė. 
Tek: Pullman 6377.

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580
Tek Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicaga.
Tel. Yards 4681

............................................ I !!■»

DR. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

.. ...... ...... .  ...........

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.
/ 77 W. VVashington St.

Tek Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Cnicagu 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedtliomh 10—12 dieną

• Res. 1139 Indepenc’ence Blvd. Chicagr

/—.........    A
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayettę 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospoct 06-8

Dr. J. W. Beaudette

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ręzidencija
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ! 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonatf Yards 0867

B. W. ANDERSON 
Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas.
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729
—- - - . ,

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopalhes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Vasario 14, 1924. Eilinis No. 45.

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

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

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

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-IŽdin. P. Miiler, 3210 So. Hal

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calunvet Avė., Chicago, 111.

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

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

Finansų Sekr.
Hoyne Avė., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

O. Banienė, 853 N.

LSS. VIII Rajono Centra- 
linio Komiteto Protokolas

Kuom galite padėti

rikos yra galimas paštu, todėl 
vargo nėra. Visi norintieji 
kreiptis tiesioginiai į mus, ga
li rašyti šituo adresu: Lithua- 
nia, Kaunas, Keistučio gt. 40, 1. 
“Socialdemokratui”.

Kauniškė klerikalų “Vieny
bė”, kuri minta iš storos Lietu
vos klebonų kišeniaus, šįmet 
paskelbė savo skaitytojams ir 
rėmėjams atlaidų (žinoma, ke
lis šimtus dienų). Mes atlaidų 
neduosime, dangaus nežadėsi
me, bet vardus tų draugų, ku
rie mums padės pasitėmysime 
sau ir skaitysime juos darbi
ninkų klasės žadintojais ir jos 
kultūros kūrėjais.

Tuo tarpu turime šituos laik
raščius: “; 
savaitinis, 
tuvoje su 
Amerikoje 
mėnesinis, 
40ct., Amerikoje —80ct.
tu laiku žada pasirodyti “Lau
ko Darbininkas”, 
profesiniam žemės 
ninku judėjimui.

Daugiau, rodos, 
nepridėsime, — reikia tik dirb
ti ir vykinti sumanytasai dar
bas. — K. Bielinis.

Socialdemokratas” — 
Kaina metams Lie- 
prisiuntimu $1.20, 

■ — $2.40. “žiežirba” 
Lietuvoje metams 

Grei-

skiriamas 
ūkio darbi-

čionai nieko

Į darbą!
Vos tiktai prašvinta rytas, 
Iš sulūžusių landynių 
Eina žmonės viens už kito 
Purvini ir nusiminę.
Eina, žengia, purvus taško.... 
Jau į darbą reik skubėti, 
Nors dar rankos nesuspėjo 
Per naktelę atsilsėti.
Taip kas dieną, kas amželį 
Velka jungąį sunkų, kietą, 
Ko1! po juodąją žemele 
Randa poilsiui sau vietą....

*
* *

Į darbą, broliai, stokim greitai, 
Jau aušta; laukiama diena, 
Jau laikas pančius sudaužyti, 
Vergais mums būti jau gana! 
Gana jau žudė ir kankino 
Ir čiulpė kraują iš širdies, 
Gana jau dvasią mus slopino 
Ir rengė mums nuodus mirties.... 
Sukruskim, jau gana miegojom, 
Pasaulis laukia mus darbų. 
Parodykime musų priešams 
Galybę musij alkanų!
Jei pajėgų lig šiol užteko 
Nešioti jungą slibinų — 
Užteks jų skinti laisvei taką 
Ir dirbt dėl vargstančių žmonių!

.”) z šilo Sapnas.

taigos atidarymą, bet ir visi 
tie, kurie nori šviestis. Be ap- 
švietos, be žinojimo savo gy
venimo reikalų sunku žmogui 
gyventi.

LSS VIII Rajonas, matyda
mas visus tuos sunkumus ir 
organizavo šią įstaigą, į kurią 
rūpinsis 
blausias 
šviesti.

Todėl 
niūkęs,
kursų atidaryme, bet ir 
se musų parengimuose, 
susilauksite sau daug nauklos.

Sekretorius.

sutraukti visas ga- 
jėgas, darbininkams

darbininkai ir 
visi dalyvaukite

darbi- 
ne tik 
visuo-

Iš to

LSS. VIII Rajono reikale
Rajono užėmus naujai 
vietas ir susipažinusi 

VIII Rajono reikalais, 
daug musu organiza-

Musu gi užduotis yra dirbt 
su energija ir pasišventimu, 
lankykim kuopų susirinkimus, 
atlikim savo darbą, kurį esa
me pasiėmę dirbt dėl organizar 
ei jos, nelaukdami, kad kas kitas 
uz mus dirbtų. Kur nesiranda 
LSS kuopų ir tokioje vietoje 
rastųsi nors 5 draugai prita
rianti socialistų idėjai tuoj 
praneškit apie tai LSS. VIII Ra
jono komitetui, mes pasitarę 
pasiųsim tamstų kolionijon kal
bėtoją ir sutversim LSS kuopą.

Tuomet visi dirbant tokį dar
bą, kuri dirba viso pasaulio su
sipratę darbininkai tai yra ei
sim link socializmo.

—A. Vilis, 
LSS. VIII Rajono 

Sekretorius.
P. S. Su visais LSS. VIII Ra

jono reikalais kreipkitės viršui 
nurodytais adresais kur randasi 
čia, LSS. žiniose.—A. V.

L.S.D. Partijos Fondo 
reikalu

atidarė Rajono 
draugas J. Vilis

dalyvavo 5, ko-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
VIII Rajono Centralinio Komi
teto susirinkimas atsibuvo sau
sio 27 d., 1924 m. Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.

Susirinkimą 
organizatorius 
12 vai. dienos.

Susirinkime
miteto nariai (2) neatsilankė.

Ant vietos buvo pagamintas 
sekantis dienotvarkis.

1. At’idarimas susirinkimo. 
2, Skaitymas tarimų, iš pereito 
susirinkimo. 3, Laiškų skaity
mas. 4, Rajono reikalai. 5, Nau
ji sumanymai. 6, LSS. reikalai. 
7, Socialistų Partijos reikalai.

Perskaitytas protokolas poi^ 
eito susirinkimo, liko priim
tas vienbalsiai. Po to sekė 
persikeitimas valdybos: visi 
valdybos nariai kaip senoji 
taip ir naujoji valdyba pasakė 
po prakalbėlę pasižadėdami 
dirbt nenuilstančiai dėl organi
zacijos labo.

Laiškų nebuvo jokių.
LSS. VIII Rajono reikaluose 

nutarta
1, atsisaukt į LSS VIII Rajo

no kuopas ir ragint kad butų 
pildomi visi rajono įstatymai ir 
prisilaikoma disciplinos. x

2, Klausimas mokyklos nu- 
greitu laiku sušaukti val- 
LSS. VIII Rajono, L S. 
Lygos ir L. D. L. D. Chi- 
Rajono bendras susirinki-

išsprendimo

tarta 
dybų 
Jaun. 
cagos
mas dėl galutino 
ir atidarymo mokyklos.

3, Nutarta pakeisti pirmesnį 
tarimą vietoj prelekcijų, kad 
butų surengta draugui P. 
Grigaičiui prakalbų maršrutas, 
kuriame butų aiškinama Ang
lijos dabartinė darbininkų val
džia.

4, Nutarta nupirkti LSS VIII 
Rajono užrašų (protokolų) 
knyga ir antspauda.

Naujuose sumanymuose, LSS 
VIII Rajono centrai i uis komi
tetas nutarė dėt visas pastan
gas, kad išjudint Chicagos ir 
apielinkės darbininkus ir veikt 
prieš sumanymą Jungtinių 
Valstijų Kongreso dar labinus 
suvaržyti ateivybę ir ateivių 
gyvenimą šioje šalyje.

Nutarta šaukti sekantis LSS 
VIII Rajono centralinio komi
teto posėdis pabaigoje vasario 
mėnesio.

I./SS. reikaluose nieko svar
baus nebuvo tarta.

Daugiau nesiradus svarbių 
reikalų .susirinkimą uždarė pir
mininkas draugas F. Skama-! 
rauskas kaip 4 vai. po pietų.

Po susirinkimo visi komiteto 
nariai skirstėsi pasiduodami 
vieni kitiems dešine, pilni ener
gijos ir pasišventimo dirbt dėl 
LSS VIII Rajono ir abelnai 
sos darbininkų klasės labo.

—A. Vilis,
LSS VIII Rajono

Sekretorius.

vi-

V7 ienas opiausių klausimų 
Lietuvoje, tai darbininkų spau
dos klausimas. Šis rekalas yra 
opus todėl, kad leidžiamieji laik- 
rščiai neapmoka savo būtiniau
sių išlaidų, būtent: spausdini
mo, pašto, administracijos i;* 
kitų. Neapmoka, sakau, visi,— 
tai kur bekalbėti apie 
k ėj ,i mą dkirb i n i n k i š k ų 
čių!

Priežastįs aiškios: 
daug nemokančių skaityti, tu
rime ir tokių, kurie nemato rei
kalo išsirašyti laikrašti, arba 
negali to padaryti delei menko 
uždarbio, 
nėjus 
tent: — yra žmonių, patys išfm^n keliais centais,

apsimo- 
laikraš-

turime

Bus neprošalį pami- 
dar vieną priežastį, bu-

pradėjusių skaityti, Ru
delei stokos bendrojo iš-

savęs 
riems 
silavinimo, paprasčiausi dalykai 
nesuprantami, — štai tos prie
žastys, kurių delei darbininkų 
spauda skursta.

Prie tų visų dalykų buvo pri
sidėk, sios .1 u- nenormalios są
lygos, buvusios esant Lietuvo
je vokeičių markei. Tuomet 
puolant pinigų vertybei, kilo 
laikraščių kainos: kuomet dar
bininkų uždarbis negalėjo pa
vyti duonos kainų, kur ten be
kalbėsi apie laikraščių pirki
mą.

Dabar dalykai šituo atveju 
pradeda tvarkytis, bet pamati
nės priežastys visti k dar nėra 
prašalintos, — todėl ir spaudos 
reikalai pas mus yra opus ir 
skaitomi dienos uždaviniais. 
Prie šitų uždavinių vykinimo 
tenka kviestis talkon ir Ameri
kos darbininkus, ypač draugus

Mes Lietuvos socialdemokra
tų partijos žmonės esame nu
tarę daryti viską, kad nebūtų 
Lietuvoje kaimo, dvaro, mieste
lio, kur neateitų musų laikraš
čiai. Tam tikslui esame pasta
tę prie darbo visas musų orga
nizacijas (kuopas), atskirus 
žmones ir savanorius. Darbas 
vyksta neblogiausiai. Yra drau
gų, kurie dviejų savaičių tarpe 
jau surinko virš 50 nuolatinių 
“Socialdemokrato”, ir “žiežir
bos” skaitytojų.

Mes manome, kad prie šito
kio darbo lengvai galėtų prisi
dėti L. S. S. draugai ir visi 
mums prijaučiantieji. Ameri
kiečiui kur kas lengviau užsi
mokėti metams 2.50, išsirašius 
musų laikraščius pačiam, arba 
pasiuntus juos savo draugams 
ir giminėms, nei Lietuvos darbi
ninkui išdėti iš savo uždarbio 
25 litus, šituo žvilksniu bus 
atlikta ir antrasai didelis dar
bas—prisidėta prie švietimo 
darbo.

Mes esame įsitikinę, kad tuo 
budu L. S. S. draugai galėtų su
rinkti kelioliką šimtų prenume
ratorių, tik tą darbą reikia pa- 
siskristyti ir reikia tuojaus 
veikti. Kiekvienas savo drau
gų tarpe galės rasti tokių, ku
riems šitas reikalas nebus sve
timas. Taigi visi, kam rupi šis
reikalas, stokite darban tuojaus. kas svarbiausia — ji butų nuo- 
Dabar pinigų siuntimas iš Ame- latinė ii’ žinoma.

Savo laiku buvo iškilęs šitas 
. klausimas. Jau praslinko me- 
1 tai kaip buvo tartasi ir kalbė

ta. Nesenai Fondo klausimą 
. pajudino Chicagiečiai, bene L.

S. S. P. K-tas tai buvo padaręs, 
bet pajudino, pakilnojo, sun- 

• Rus pasirodė beesąs, ir vėl pa
dėjo.

Ne tam, kad išmetinėti imuo
si žodžio, ir ne tam kalbu, kad 
esu tokios blogos valios žmo
gus, kad kam nors ką nors pri
kišti norėčiau arba kad rūpėtų 

žinoma, 
amerikoniškais, nuskriąusti mu
sų draugus. Tolimos man šitos 
mintys. Pasakyti gi norėčiau 
tik štai ką:

Lietuvoje siaučia reakcija. 
Lietuvos kleras šeimininkauja 
valstybėje kaip pas save namie, 
klebonijoje. Jis (kleras) norė
tų savo kilpon pagauti Lietu
vos visuomenę, sumegsti apie 
ją savojo nusistatymo voratink
lius ir užmigdyti ją iki antrojo 
prisikėlimo. Į šitą klero mig
dymo programą įeina ir Lietu
vos darbininkai, jų jaunimas, 
moterys, vyrai ir visi tie, kas 
turi balsą rinkimuose tik tam, 
kad jį paduoti už dangaus agen
tus.

Atsispirti prieš tas pink
les galima tik vienu budu, — 
organizuojant, šviečiant Lietu
vos darbininkus, keliant jų są
monę. Tam darbui reikalingi 
ir žmonės ir lėšos. Štai šitam 
reikalui buvo sumanytas Lietu
vos Soc. Dem. Partijai remti 
Fondas. Pastaruoju laiku apie 
tą sumanymą nieko negirdime. 
Kodėl taip—sunku pasakyti.

Tuo tarpu dalykas labai pa
prastas. Amerikoje gali ir turi 
atsirasti žmonių, kurie panorės 
kas metai įnešti Fondan tam 
tikrą sumą. Pavyzdžiui, kafi 
nors nori metams ar mėnesiui 
skirti į Fondą $5 ar $10, bet nė
ra kas tuos pinigus suima. 
Taigi pasilieka sudaryti atša- 
komingų žmonių būrelis, kurie 
suimtų pinigus, pakvituotų 
juos, vestų apyskaitas ir t.t. 
štai ir visas darbas.

Gal dar reikėtų pasiskelbti, 
kad norintieji žinotų apie tokio 
Fondo gyvavimą ir atsiradus 
norui galėtų prie jo.prisidėti.

L. S. D. P. Fondo tikslas bu
tų remti partijos organizacijos 
ir propagandos darbas Lietuvo
je. Kiek bus nuveikta, kiekvie
nas matys iš to, kokių pasek
mių teiks tasai darbas.

Lietuvoje mes tokį fondą tu
rime. Jo veikimo 
labai geros. Prie jo 
vos kelios dešimtys 
bet į metus susideda 
čiai ir tik juos turint galima pa
dengti būtiniausios išlaidos.

Amerikoje jei atsirastų tiek 
pat kiek turime Lietuvoje — 
paspirtis butų labai žymi, bet

Taigi tarp kitų darbų darbe
lių netektų pamiršti ir šito su
manymo. Nelaikąs gaminti 
ginklą tada, kada tenka karan 
eiti. Kovos priemones turime 
paruošti išanksto ir visuomet 
budėti. Taigi nuo ko tas pri
klauso,—pagalvokime.

—Ne Tas.
Red. prierašas. — Lietuvos. 

Socialdemokratų Partijai Rem
ti Fondas jau yra L. S. S. Pild. 
Komiteto įkurtas. Draugo Ne j 
To straipsnelis bus bet gi geras 
paraginimas Fondo valdybai 
stropiau imtis veikti.

rengia viešus referatus, pra
mogų vakarus ir tt.

9. Reikalui esant valdyba 
šaukia, narių susirinkimus.

10. Kliubo valdyba išduoda 
apyskaitas LSS. VIII Rajono 
Pild. Komitetui — liepos mė
nesį ir sausio mėnesį.

11. Pirmas Kliubo valdybos 
susirinkimas įvyks vasario 2 d. 
1924.
Pirmas Socialistų

Kliubo valdybos 
mas.

Apšvietus 
susirinki*

Apšvietos

pasekmės 
priklauso 
žmonių,.
tukstan-

Socialisty Apšvietus 
Kliubo Steigimo 

Pradžia
vai.

Skamiarauskas —

Sausio 30 d., 1924 m., 9 
vak., Naujienų maine buvo 
darytas pirmas žingsnis steigti 
lavinimosi kursus, kuriuos L. 
.S. S. VIII Rajonas yra senai 
nutaręs įkurti ir pavedė tą vi
sa atlikti Rajono Pild. Komite
tui.

LSS. VIII Rajono Pild. Ko
mitetas savo posėdy sausio 27 
dieną 1924 m. vienbalsiai nu
tarė pakviesti prie to prakil
naus darbo ir ILlDLD. apskritį 
ir Liet. Soc. Jaunuomenės Ly
gų-

Posėdy dalyvavo nuo šių or
ganizacijų atstovai: nuo LSS 
VIII Rajono Juozas Vilis, An
tanas Vilis, Andriui Kemėža 
ir Franas
LSS. Rajono Pild. Komitetas; 
nuo LDILD Apskričio drg. Ba
ronas. Nuo L. S. J. L. atstovų 
nebuvo. Dlraugas P. Grigaitis 
irgi dalyvavo kaipo kursų ve
dėjas.

Susirinkimui atsidarius, vi
sų pirma buvo apkalbama koks 
vardas duoti tai organizacijai. 
Vienbalsiai priimta visi šie ta
rimai :

1. Socialistų Apšvietos Kliu- 
bas (S. A. K.)

2. Steigia ir kontrolių*)  j a L. 
S. S. VIII Rajonas.

3. Kliubo valdyba susideda 
iš penkių narių: tris paskiria 
LSS. VIII Rajono Pild. Komi
tetas, ir po vieną nuo LDLD. 
Apskričio bei nuo Liet. 
Jaun. Lygos.

4. Kliubo nariai yra visi 
VIII Rajono kuopų, LDLD
skrities kuopų ir L. S. J. L. 
nariai.

5. Kliubo visuotinas susirin
kimas nutars, ar imt mokestį 
ir, jeigu imti, kokį.

6. Kliubo valdyba nutaria 
kokią įžangą imti į susirinki
mus.

7. Kliubas gali turėti įvairių 
sekcijų specialiam s tikslams 
(pav. retorikos, mokykla, prog- 
ramo studijavimas ir tt.)

8. Kliubas daro bendrus la
vinimosi susirinkimus du kar
tu per mėnesį, laiks nuo laiko

Soc.

LSS
Ap-

Pirmas Socialistų
Kliubo valdybos susirinkimas 
įvyko vasario 2 d. š. m. Nau
jienų name, kuriame išrinkta 
Soc. Apš. Kliubo, administraci
ja: pirmininku J. Vilis, nuta
rimų ir turto raštininku F. 
Skamarauskas, kasierius P. 
Budrikas, iždo globėjai A. Ke- 
mėža ir K. Baronas.

Nutarta, kad atidarymas S. 
A. K. kursų butų vasario 14 d., 
7:30 v. v., Raymond Institute, 
816 W. 31 St. —Sekretorius.

(leistina, kad ne vien nariai 
atsilankytų į šios prakilnios įs-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštunto 
valdybai 
su LSS 
pasirodo
ei joj yra trukumų, kuriuos ne
atidėliojant reikia taisyt.

Aš neturiu mintyje kaltint 
vien tik senąją LSS VIII Rajo
no valdybą, bet gal daugiau 
reikia kaltint LSS VIII Rajono 
kuopas ir jųjų valdybas. štai 
kaltinimas vienas: LSS VIII 
Rajono sekretorius neturi LSS 
VIII Rajono kuopų sekretorių 
adresų. Antras kaltinimas, kai 
kurios kuopos nėra užsimokėję 
į Rajoną mėnesinių duoklių; 
trečias kaltinimas LSS VIII Ra
jono sekretoriui nėra žinomąį 
kiek kuri kuopa turi narių, kiek 
suspenduotų ir kiek išbrauktų. 
Čia suminėjau titai svarbesnius 
musų organizacijoje trukumus, 
kuriuos neatidėliojant reikia] 
taisyti. Todėl man užėmus LSS 
VIII Rajono sekretoriaus vie
tą, kreipiuosi į LSS VIII Rajo
no kuopų valdybas ypatingai 
protokolų sekretorius prisaky
damas prisiųsti savo adresus 
taipgi praneškit, kiek kuopa 
turi narių, kiek pilnai užsimokė
jusių ir kiek užsilikusių.

Taipogi nepamirškit kuopos 
mokestį užsimokėti į LSS VIII 
Rajoną. Nors musu organiza
cija yra silpna, bet nenusimin- 
kim draugai! tik dirbkime t:4 
prakilnų socialistinį darbą, o 
vaisiai musų darbo bus dideli.

Minios su mumis. Musų pus
broliai komunistai baigia save 
diskredituot žmonių akyse, jie 
blaškosi kaip koks siūbuojan
tis medis ir linksta kur vėjas 
pučia.

L.D.L.D. Reikalai
CENTRO SEKRETORIAUS 

PRANEŠIMAS?

Kadangi knyga, kuri bus 
duodama LDLD nariams už 
1923 metus, neužilgo bus gata
va ir reikės išsiuntinėt kuo
poms tat geistina butų, kad 
visos tos kuopos, kurios dar ne- 
prisduntė narių mokesnių Cent
rui, tuojaus tai padarytų, šiuo 
reikalu, žinoma, turi pasidar- 
buot kuopų komitetai. Knyga, 
kurią nariai gaus už 1923 me
tus, labai puiki. Tai yra labai 
įdomus veikalas “Iš tamsios 
praeities į šviesią ateitį” gra
žiai parašytas, su paveikslais, 
220 pusi, šiuo veikalu LDLD 
nariai bus pilnai patenkinti. Gi 
šiems 1924 metams tikimės 
LDLD išleis nuosavą knygą, di
delį veikalą apie 400 pusi., bet 
apie tai kitą sykį pakalbėsime.

Beje, prieš kiek laiko buvo 
išsiuntinėta LDLD finasinė apy
skaita už trejus metus. Jeigu 
kurios kuopos bei paveiniai na
riai negavote, reikalaukite iš 
Centro sekretoriaus.

K. Matuliauskas
515 N. Carrllton Avė., Balti- 

more, Md.

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPPLIES CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St. 

Tel. Haymarket 1018

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ros.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

z

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

muo 5:80 Ud 7:81 vakaro.

Telephone Yards 1582

DR. J. mus
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

i

■1 I I H .................................'■■'■'g

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
k Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III-
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutarti. z1

OR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 806a 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefanas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yarda 5082

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

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirsrgas Ir Aksieris

8315 Sosth Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. fr 7—9 PJf.
Ned. 9—12 A. M.

Garsinkitės Naujienose

Office Hours: 10 iki 12 pietį 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietį 
Tel. Lafayetta 0098

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 717* 

Rerid. Tel. Fairfaz I57A 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose
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Nauja valdžios 
taktika.

Pereitą antradienį pirmą 
kartą stojo prieš Anglijos 
parlamentą socialistinė val
džia. Kova tarp socialistinės 
valdžios ir buržuazinės par
lamento daugumos prasidė
jo. Nors abi pusės stengėsi 
griežtai laikytis parlamen
tinio mandagumo ribose, 
bet, to neveizint, ir viena ir 
antra aiškiai parodė, ko jie
dvi geidžia.

Socialistinei valdžiai pir
mą kartą pasirodžius parla
mente, opozicija tuojaus šo
ko atakuoti ją klausimais ir 
atsiliepimais iš vietos. Ofi- 
cialė opozicija valdžiai dabar 
yra konservatorių partija, 
kuri nesenai buvo išmesta 
iš valdžios, ir opozicijos va
das dabar yra Stanley Bald- 
win, kuris nesenai buvo mi- 
nisteris pirmininkas. Kai ku
rie korespondentai, rašyda
mi apie parlamento atidary
mą, pastebi, kad Darbo Par
tijos kabinetą opozicija taip 
smarkiai puolė, kaip nėra 
priimta daryti Anglijoje su 
nauja valdžia, dar neturėju
sia laiko pilnai apsiprasti su 
savo padėtim.

Konservatoriai norėtų 
kaip galint greičiaus nuver
sti socialistinę valdžią ir to 
visai nesistengia slėpti. Mac 
Donaldo kabinetas gi, žino
damas tą priešų norą iš ank
sto, jau pirmutiniam savo 
pasirodyme atstovų bute ne
praleido progos pareikšti, jo- 
gei jisai yra pasirengęs ko
von. Ministeris pirmininkas 
užtikrino, kad valdžia nesi
priešins parlamento valiai, 
bet ji nelaikys savęs nugalė
ta, jeigu opozicija surinks 
daugumą balsų prieš vald
žią tiktai kokiu nors menku 
klausimu. Norėdama nuver
sti valdžią, opozicija turės 
paduot parlamento nubalsa- 
vimui aiškų nepasitikėjimo 
įnešimą.

Tai yra nauja taktika An
glijos valdžios santykiuose 
su parlamentu. Iki šiol te
nai buvo toks paprotys, kad 
yaldžia atsistatydindavo

kiekvieną kartą, kuomet 
parlamentas dauguma balsų 
atmesdavo bile kokį valdžios 
paduotą arba jos paremtą 

I sumanymą, nežiūrint kokios 
jisai butų svarbos. Ačiū tam 
papročiui, opozicijos parti
jai kartais pavykdavo nu
versti valdžią dėl visiško 
mažmožio, pasinaudojant to
kia, pav. proga, kad į par
lamento posėdį atėjo dėl ko
kios nors priežasties mažes
nis valdžios šalininkų skai
čius.

Bet MacDonaldui pareiš
kus, kad jisai to papročio, 
ketina nebesilaikyti, parla
mentas neprieštaravo. Ne
prieštaravo dėl tos papras
tos priežasties, kad jo laiky
tis prie dabartinės padėties 
Anglijos parlamente ir ne
būtų galima. Nė viena par
tija jame neturi daugumos, 
ir kadangi jos visos tuo tar
pu yra priešingos koalicijų 
darymui, tai jokia valdžia 
tenai negalėtų gyvuoti, kuo
met butų reikalaujama, kadi 
ji trauktųsi dpi nepalankaus] 
jai balsavimo bile kokiu 
menkniekiu

Atmesdamas paprotį, ku
ris duodavo galimybės opo
zicijai nuversti valdžią, var
tojant visokias parlamenti
nės technikos gudrybes, ka
binetas žymiai apsunkino 
savo priešų darbą. Kad nu
galėjus jį, jie turės pulti 
svarbiąsias jo pozicijas, jo | įtraukus į tarptautinę poli- 
politikos programą, o ne da
ryti atakas iš pasuolių. Ir 
kuomet tarpe socialistinės 
valdžios ir buržuazinės par
lamento daugumos įvyks 
susikirtimas pamatiniais po
litikos klausimais, tai žmo
nėms bus nesunku nusprę
sti, kurią pusę jie privalo 
remti.

[linti, kol ji nesiliauja smau
gti Vokietiją, o kitų šalių 
valdžios tolyn vis labiaus 

ima šnairuoti į Franciją dėl 
militarizmo, kurį ji skleid
žia Europoje.

i Didelės svarbos čia turi 
ypatingai naujas Anglijos 
nusistatymas. Kol konserva
toriai sėdėjo Anglijos vald
žioje, tol daugiausia ko ga
lėjo bijotis iš jos pusės p. 
Poincarė, tai slaptų intry- 
gų. Atvirai kovoti prieš 
Francijos politiką konser
vatorių valdžia nedrįso. An
glijai stovint nuošaliai, Ru
sijai esant pašalintai iš tarp
tautinės politikos, Italijos 
fašistinei valdžiai besigru
miant su savo žmonėmis, p. 
Poincarė galėjo tikėtis, kad 
neužilgio jam pavyks sulau
žyti Vokietijos pasipriešini
mą ir arba galutinai su
triuškinti ją, arba paversti 
ją amžinu Francijos vergu. 
[Pasiekęs gi to, jisai manė 
įgysiąs tokį didelį vardą sa
vo “tėvynėje”, kad niekas 
nebeturėsiąs drąsos eiti 
prieš jį.

Bet įėjus Anglijos vald
žion socialistams, padėtis 
pasikeitė. Anglija pasidarė 
jau nebe neutralė šalis repa
racijų klausime; ji pareiškė 
savo pasiryžimą aktingai 
dalyvauti to klausimo riši
me. Ji, be to, padarė pirmą 
stambų žingsnį prie to, kad

yra 
toli 
ei

be!!

4 “Senosios teologijos čempio
nai gina jau praloštą bylą. Visi 
ženklai liudija faktą, kad 
žmogus ne puolė, bet nuolatos 
kilo, kol pasiekė dabartinio mo
ralės kultūros laipsnio. Visa 
Lotinų teologijos sistema su
griuvus. Tradicinė visų baž
nyčių teologija subankrutavus”.

Francijos politika 
švelnėja.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Francijos valdžia stai
giai pakeitė savo politiką 
sulig Vokietijos. Premjeras 
Poincarė išreiškė savo suti
kimą pabaigti Ruhro srities 
okupaciją, jeigu bus garan
tuotas Vokietijos reparacijų 
mokėjimas.

Jisai norėtų gauti tokią 
garantiją iš Amerikos arba 
Didžiosios Britanijos, bet ji
sai pasitenkintų ir Tautų 
Sąjungos garantija.

Niekuomet iki šiol p. 
Poincarė nerodė tokio nuo
laidumo. Daugybę kartų ji
sai yra viešai pareiškęs, jo- 
gei vienintele tikra garanti
ja to, kad priklausančios 
Francijai reparacijos bus 

[užmokėtos, jisai laikąs tik
tai Ruhro srities okupavi
mą. Ir jisai sakė, kad to Vo
kietijos pramonės centro ji
sai nepaleisiąs iš savo nagų 
tol, kol nebusiąs užmokėtas 
paskutinis reparacijų cen
tas.

Kodėl dabar tas smarkuo
lis taip urnai pasuko į kitą ‘ 
pusę? Todėl, kad jisai prili
po liepto galą.

Namie jo reikalai prasti, 
kadangi franko kursas puo
la, deficito valstybės biudže
te nėra kuo padengti, ir ar
tinasi parlamento rinkimai. 
Užsieniuose jo reikalai kuo
ne dar prastesni, kadangi | 
kitų šalių bankininkai nebe
nori Francijai pinigų sko-'ti.

tiką Rusiją. Jeigu Francija 
dabar tęstų toliaus savo se
nąją politiką, tai ji turėtų 
laukti, kad ankščiaus ar vė
liaus jai teks susiremti su 
jėgomis; kurios padarys ga
lą visoms jos ambicijoms.

Kaipo alternatyvą šito
kiai ateičiai, Anglijos Mac 
Donaldas pasiūlė p. Poinca- 
rė eiti prie draugiško susi
tarimo tarpe Anglijos ir 
Francijos. Kaip jisai gali 
nepriimti tokio pasiūlymo, 
jeigu jisai turi bent kiek 
smegenų galvoje? Priimda
mas tą pasiūlymą tečiaus, p. 
Poincarė turi atsižadėti sa
vo pirmesnės politikos, nes 
poincarizmas yra nesutaiko
mas su dabartinės Anglijos 
valdžios nusistatymu.

Teologija 
subankrutavusi

“Darwino evoliucijos teorija 
iš pamatų sugriovė šv. Povylo 
paskelbtą pasaką apie žmogaus 
puolimą arba pirmogriekį, ir 
tradicinė-teologija pateko bank- 
rutan dabartinėje religijos ap
žvalgoje.”

šitokį pareiškimą padarė ne 
koks nors “beddevis”, “parma- 
zonas”, bet asmuo ne menkes
nės svarbos kaip kunigas Dr. 
Samuelius McComb, teologijos 
profeorius Episkopalų teologi
jos mokykloje Cambridgė, 
Mass., sakydamas pamokslą šv. 
Morkaus bažnyčioje, New 
Yorke.

šitame kun. McComb pareiš
kime gludi tiesa. Ir tai tiesai 
niekas, išskiriant mūsiškius 
Bumšus, Makauskus ar Bučius, 
nedrįs prieštarauti. Bet ko
kiais gi motyvais vadovaudama
sis kun. McComb pripažino tą 
jau senai mokslininkų įrodytą 
tiesą? Tik paklauskite, ką tas 
kunigas toliau porina 
“mieliems klausytojams”:

“Mums yra reikalingas 
jas revoliucinis judėjimas

ženklai to 
negu 60% 
nepriklau- 
Musų pa-

savo

nau- 
baž

nyčioje. Nes laiko 
reikalauja. Daugiau 
žmonių prisipažįsta 
są jokiai bažynčiai. 
reiga yra išeiti ir juos pasigau- 

,,

Vadinasi, susimąstyti apie 
Darwyno evoliucinės teorijos 
teisingumą kun. McComb pri
vertė tas faktas, kad bažynčiai 
jau nebepriklauso 60% žmonių. 
O tie 60% žmonių nepriklauso 
bažnyčiai todėl, kad tas bažny
čios mokslas, kuris mums 
skelbiamas šiandien, jau 
gražu neatsako musų dienų 
vilizaiejos laipsniui. Juk
vienas šiek tiek linkęs protauti 
žmogus, nieku budu nebegalį 
priimti to mkslo ištisai kaip jis 
yra skelbiamas. Perdaug jau 
jis surūgęs, perdaug atsiduoda 
senovės amžių pelėsiais... Ir, 
gudresnieji kunigai tai mato. 
O kad nepalikus visai be sekė
jų, jiems tenka išsižadėti se
novės žydų pasakų, tenka do
rinti savo žygius su šių dienų 
mokslu. Kitokio 
Tečiaus dauguma
kol kas kiek drūti stengias gin
ti senovės prietarus, ir tiems 
kunigams teisingai McComb 
pastebi:

kelio nėra, 
kunigų dar

Veik tuo pačiu laiku kitas 
kunigas Dr. R. Rose, sakyda
mas pamokslą Newarke, N. J., 
pareiškė, kad Dievas nelipdęs 
žmogaus iš molio, bet, kad žmo
gus laipsniškai turėjęs išsiru- 
tuloti iš žemesnių gyvijos for
mų. Tai1 vadinasi ir vėl teolo
gijai pradurta didelė skylė. Te
čiaus kuomet protestonų baž
nyčios šiandien daro šiokių to
kių pastangų derinti savo žings
nius su mokslu, tai katalikų 
bažnyčia, lyg ta perekšlė višta, 
tupi ant vietos ir tyli... Bet kuo 
ilgiau ji taip tylėdama tupės, 
tuo skaudesnis ir tragiškesnis 
bus jos puolimas. —P. K—as.

klausosi 
jų unijos

Tuomet 
tamsių 

kurią Sū

spėjo taip diskredituoti save 
šios šalies gyventojų akyse, kad 
kompanijų šnipams ir kapita
listinei spaudai butų lengviau
sias darbais suversti ant unijos 
galvos papildytas ir nuodėmes. 
O kad kompanijos nepraleistų 
progos tokioms provokacijoms, 
praeities ir dabartinių laikų pa- 
tirimai užtikrina.

Veikiusia ir kitokių dalykų 
butų išsivystę, žinant ir komu
nistų ir ku-kliuksų taktiką, ga
linga butų buvę laukti, kad jie 
pradės, kuriam laikui praslin
kus, veini kitus “gręšti”, kitaip 
sakant, puldinėti vieni kitus, 
kaip jie konvencijoj puldinėjo 
dabartinius unijos vadus.

O ką žada unijai panašios 
peštynės? Well, kai du šuniu 
piaunasi, kaulas tenka trečiam.

Tokie, rodosi buvo tiklsai ir 
tokius rezultatus žadėjo komu
nistų ir ku-kliuksų kova už 
“demokratiją” angliakasių kon
vencijoj. —V. P.

Darbo Unijos
. Komunistų ir Ku-Kliuksų kova 

už Demokratiją.
Rezoliucija, kurios užgyrimui 

angliakasių konvencijoj susivie
nijo komunistai ir ku-kliuksai, 
reikalavo atimti iš generalio 
unijos prezidento ir iš apskri
čių prezidentų teisę skirti unijos 
organizatorius ir kai 
kitais darbuotojus. Taip 
informuoja 
kasdieninės 
dentai.

Pritarusi
jos administracijai konvencijos 
didžiuma atmetė rezoliuciją. 
Bet didžiuma pasirodė buvus 
taip maža, kad konvencija prak
tiškai pasidalino pusiau. Toks 
kone lygus pasidalinimas pri
duoda rezoliucijai ypatingos 
svarbos, šiokiu ar tokiu budu 
rezoliucijos šalininkams pavyko 
patraukti savo pusėn veik tiek 
pat deelgatų, kiek jos priešinin
kams. Ve kodėl norėtųsi pa
kalbėti apie ją plačiau.

• Kalbamoji rezoliucija ir auto
ritetingi argumentai už ir prieš 
jos priėmimą veikiausiai pasiro
dys tik tada, kada taps išspaus
dinti konvencijos eigos proto
kolai. Tečiaus iš tų žinių, ku
rios jau tilpo spaudoj, o taipgi 
žinant komunistų argumentus, 
kuriuos jie vartoja kituose pa
našiuose susirinkimuose, gali
ma spręsti, kad šiame atsitiki
me jie kalbėjo daug-maž taip: 
—unijos viršininkai šiandien 
turi perdaug galios; jie, turėda
mi teisę skirti unijos organiza
torius ir kitokius darbuotojus, 
kontroliuoja juos ir tuo budu 
sudaro mašiną patiems nariams 
pavergti; taigi reikia atimti iš 
jų tą teisę ir pavesti ją eili
niams; reikia išvystyti daugiau 
demokratiškumo unijoj.

Daugiau demokratiškumo 
unijose, daugiau teisių eili
niams nariams! — šauksmai, 
kuriems negali būti priešingas 
nė vienas pažangus žmogus. 
Bet reikalaujant šitų teisių pri- 
seina žiūrėti, idant jos butų su
naudotos taip, kad neužkenktų 
bendriems visų unijos narių in
teresams. O tokių galimybių 
unijose esama gana daug.

Imkime pav. unijų organiza
torius, dėl kurių nuskyrimo an
gliakasių konvencijoj buvo tiek 
lermo. Jų darbas unijose yra 
labai svarbus. Jie turi būti 
žmonės gerai išsilavinę; jie tu
ri pažinti pramonę, kurios uni
jai tarnauja; jie turi “žinoti” 
tą jie kalba, ypač kai kalba apie 
tokią pramonę, kaip anglies 
kasima pramonė. Mat kiekvie
nas jų žingsnis sekiojama, kiek
vienas jų žodis užrašoma. Kas 
užrašo? Ne, ne darbininkai! 
Kompanijų agentai. O pasitai
kius streikui, jeigu tik yra ga
limybės, iš tų nuorašų supina
ma tokios pasakos, kad baikš
ti ems žmonėms jos net kulkš
nis krečia. Unijų organizato
riams dažnai pasitaiko vesti 
derybos su samdytojais tuo ar 
kitu reikalu. Ne naujiena jiems 
ir teisme liudytojų arba kalti-

kuriuos 
bent 

savo skaitytoju^ 
presos korespon-

šiuo klausimu uni-

. namų jų suole atsisėsti, 
kad pirmas pakviestas 
vės žmogus negali būti 
zatoriumi. Knygvedžių, 
tiku ir daugelio kitokių darbų 
taipgi negali kiekvienas žmogus 
atlikti. Tiems darbams prisieina 
nuskirti, samdyti tinkami žmo
nės.

Kam išpuola juos samdyti? 
Angliakasių konvencijos didžiu
ma pavedė tą teisę generaliam 
unijos prezidentui ir apskričių 
prezidentams. Kodėl ? Kiek
viena unija reikalauja iš savo 
viršininkų tinkamo darbo atli
kimo. Iš kiekvieno unijos pre
zidento ir kitų viršininkų dar
bo rekalaujama tokių pat rezul
tatų, kaip iš bet kurio banko 
prezidento. Kaip banko ar bet 
kurios kitos biznio įstaigos 
viršininkai turi parodyti, kad 
jie tinkamai veda įstaigos rei
kalus, taip turi parodyti unijos 
prezidentas ąrba kiti jos virši
ninkai. Kadangi keletas virši
ninkų, kuriuos paprastai renka 
nariai, vieni neįstengia visų 
darbų atlikti, jie samdo sau pa
dėjėjus (help). Ir samdo 
kius žmones, kurių gabumais, 
kvalifikacija samdomam darbui 
jie pasitiki. Iš unijų viršinin
kų rekalaujama gale jų tarny
bos—tiksliau pasakius, per visą 
jų tarnybos laiką — gero pa
reigų ėjimo. Natūralu, kad jie 
reikalauja sau teisės samdyti 
tokius padėjėjus, kurie, jų ma
nymu, geriausiai gali jiems pa
dėti.

Ir tokiomis teisėmis naudoja
si ne vien angliakasių unijos 
viršininkai. Tokios metodos lai
kosi praktiškai visos unijos. Su
prantama, nusamdymas darbuo
tojų ne visose unijose atlieka
ma pagal vieną kurpalių.

Pasekmingam unijos veiki
mui reikalinga suderinto darbo. 
Reikalinga, kaip anglai sako, 
“team work”. Bet ar negali
ma tikėtis tokio suderinto dar
bo, kuomet eiliniai nariai skirs 
tuos darbuotojus, 
bar skiria unijų 
Galima, tik ne visuomet.

Unijose, kaip politinėse par
tijose ir kitokiose organizacijo
se, esama visokių žmonių. Vie
ni pavydi kitiems, vieni diskre
dituoja kitus, kad prirengus 
sau progą atsisėsti pirmųjų vie
ton. Neretai pasitaiko, kad že
mesnieji viršininkai padaro žy
gių, kurie diskredituoja aukš
tesniuosius, ir tuo pačiu laiku 
kenkia visai organizacijai. Kuo
met šitokius darbuotojus nu
skina viršininkai Jie turi tei
sės paliuosuoti juos, kaip tik pa- 
stebia kenksmingą darbą. O kuo 
met darbuotojus renka “eiliniai 
nariai”, kontroliuoti juos pasi
daro ne taip lengva. Ir jie ga
li varyti pragaištingą organiza
cijos žvilgsniu darbą gana ilgai.

Keletas pavyzdžių nušvies ši
tą mintį. Pirm trejeto metų 
lietuvis, p. Bimba, budami> 
rubsiuvių unijos organo “Dar
bo” redaktorių, viešose prakal
bose buvo pradėjęs agituoti, 
kad, girdi, reikią griauti amal-

Aišku, 
iš gat- 
organi- 
statis-

kuriuos da- 
viršininkai ?

gameitų rubsiuvių uniją iš pa
matų. Pačiame unijos organe 
jis tiesiog dergte dergė uniją. 
O ką jam pasakė “eiliniai na
riai” dėl tokio jo elgesio? Gi 
nieko! Ve kitas pavyzdys. Toj 
pačioj rubsiuvių unijoj buvo 
dar delegatas, kuris, išduodar 
mas susirinkimams raportą, ne
pamiršdavo pranešti nariams, 
buk jų unija esanti “supuvu
si”. Ir ką? Gi ėmė pusėtinai 
ilgą laiką kol tą delegatą pavy
ko iškrapštyti iš vietos. Na
riams jis patiko, ir gana. Pa
prastai, mat, nariai būna paten
kinti savo organizacijos viršinin 
kais, kai darbo yra daug, kai 
streikuoti nekeikia. Bet kada 
pajaučiama darbo stoka, kada 
priseina stoti kovon su samdy
tojais ir kova nusitęsia ilgesnį 
laiką, tada jie mielai 
visoms atakoms ant 
ir unijos viršininkų, 
tai prasideda visokių 
elementų agitacija,
stabdyti unijos labas reikalauja 
ir pirmo žingsnio, nes ji esti pa
vojingiausia unijų labui kaip 
tik panašiuose momentuose.

Kad “eilinių narių” žygiais ne 
visuomet galima pasitikėti, liu
dija ir sekamas pavyzdys. Ne
senai, porai komunistų vado
vaujant, būrys vienos New 
Yorko organizacijos narių ne- 
apsvarstę, neapgalvoję savo žy
gio, įsiveržė tulon dirbtuvėn. 
Kilo muštynės. Unija tapo pa
traukta teisman. Rezultatais 
toks:— unijai kaštavo byla ke
letą tūkstančių dolerių, dalį ku
rių gavo advokatai, o kitą— 
dirbtuvės savininkas.

Panašių atsitikimų unijų 
darbuotojai žino ne šimtus, bet 
tūkstančius, žino juos ir ko
munistų Fosteris ir ku-kliuksų 
vadai. Jie labai puikiai supran
ta, kad dauguma jų rekomen
dacijų yra pragaištingos unijų 
gerovei. Jie supranta, kad ir 
diiskusuo$ama šiame straipsny: 
jų rezoliucija bendram visų na
rių labui nežadėjo nieko gera, 
nežadėjo nė demokratiškumo, 
nė daugiau teisių eiliniams na
riams. Nes tas teises nariai ir 
dabar turi. Kas renka prazi- 
dentą, sekretorių? Kas renka 
apskričių prezidentus ir kito
kius viršininkus ? Atsakymas: 
eiliniai nariai. Lewis 
servatyvus žmogus, 
nariai gali išsirinkti 
nį unijos prezidentą, 
prikaluso teisė rinkti 
sius unijos vadus.
skiriami unijos

Latvių-Lietuvių susiar
tinimo kongreso 

klausimas.
Sausio 13 d. Rygoje įvyko 

Latvių - Lietuvių susiartinimo 
kongreso organizacijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo atsto
vai iš 39 organizacijų, jų tarpe 
“Latvių - Lietuvių Vienybės” 
draugijos. Latvijos universite
to, meno akademijos, konserva
torijos, muziejų, pirklių sąjungų, 
jaunimo draugijų, Rygos ir Lie
pojos biržų komitetų, inžinierių 
ir technikų biuro ii’ k. Panašaus 
kongreso reikalingumas pripa
žintas be debatų. Kongreso 
sušaukimas buvęs numatytas 
Rygoje šią vasarą “Latvių dai
nų šventės metu, bet kadangi 
ta šventė atidėta 125 metams, 
tai kongresas nustatytas Rygos 
parodos metu. Debatuose kai 
kurie išsireiškė už kongreso su
šaukimą Kaune, 
pasiūlymai atmesti, 
ma pripažino, kad 
vių vienybės idėja 
daug gyvesnė, negu
Kongresas tęsis 3 dienas. Kon
greso dienotvarkėje klausimai 
apie ekonominį, kulturinį ir po
litinį didesnį susiartinimą.

Kongreso
'komitete iš “Latvių 
Vienybės” draugijos 
inž. Titeris, inž. Paėglė, 
Beržinš, mag. Juodavalkis, 
Lietuvos konsulo Latvijoje 
baras ir Vronevskis, Lat 
universiteto—pro. Plakis, 
moninkų ir amatninkų sąjun
gos—Deideris, pirklių sąjung. 
—Kocens, Liepojos 
miteto—Sudmals, 
ninku ekonominės 
—Kruminš, Rygos 
jos—Neiburg, menininkų —Ku- 
ga, be to, Dr. Butuls ir red. 11. 
Asars. (Elta).

Tačiau tie 
nes daugu- 
latvių-lictu-

Lietuvoje 
Lietuvoje.

yra kon- 
Taip. Bet 
pažanges-

Jiems 
vyriau- 

Tuomet ir 
prezidento

darbuotojai bus skiriami pažan
gesni.

Nejaugi komunistų vadai šito 
nesupranta? Jie puikiai supran
ta. Dalykas betgi toks, kad įr 
ku-kliuksams ir komunistams 
rūpėjo visai kas kita svarstant 
kalbamą rezoliuciją konvencj 
joje.

Kas jiems rūpėjo? Vie
niems—komunistinė, kitiems — 
ku-kliuksinė propaganda. Įsi
vaizduokime sau, kad konvenci
ja butų priėmusi kalbamą re
zoliuciją. Tulus angliakasių 
unijos lokalus kontroliuoja ko
munistai, kitus — ku-kliuksai. 
Tie lokalai, tie “eiliniai” nariai 
butų rinkę ir organizatorius : 
vieni—ku-kliuksus, kiti — ko
munistus. Šitie gi organizato
riai butų galėję važinėti vieni 
su ku-kliuksų, kiti su komunis
tų prakalbomis ir oragnizuoti 
vieni komunistus, kiti ku-kliuk
sus, ir visą darbą varyti unijos 
pinigais. Ak, juk yra žinoma, 
kaip moka ir vieni ir kiti sveti
mus pinigus saviems reikalams 
panaudoti.

Na, o kokio pelno pačiai uni
jai butų buvę iš šitokios rųšies 
propagandos? Viena: Illinais 
valstijoj įvairus “r-revoliucio- 
nierių” žygiai; kita: Indiana ar 
Ohio 
žygiai, 
spaudos 
smurtą, 
šnipų
liau: valstijų prokurorų ir, ra
si, paties generalio prokuroro 
Dlaugherty reikalavimai iiiK 
džionkšenų prieš uniją. Tegul 
dagi nė ku-kliuksų, nė komu
nistų organizatoriai nepildytų 
jokio prasižengimo. Jie betgi 
trumpu savo gyvavimo laiku

organizaciniam ų 
Lietuvių

V iz

biržos ko-
Latvių uki- 

bendrovės 
Latvių dr-

Cujus regio, illius 
religio.

valstijoj — ku-kliuksų 
Toliaus: kapitalistinės! 
šauksmai apie unijos 
Paskiau: kompanij ų 

provokacijos. Dar to-

Lietuvos kareiviams leidžia- 
masai laikraštis “Karys” š. m. 
2 numery pranešdamas apie 
Kauno komendantūros vedamų 
švietimo darbą kariuomenėj, 
sako:

“Laikraščiais komendantūros 
kareiviai aprūpinti patenkinan
čiai: “Lietuvos” gaunama 18 
egzempliorių į dieną, “Kario” 
20 egz., “Trimito” 8 egz., “Pa
vasario” 2 egz., “Tėvynės Sar
go” 1 egz., “Darbininko” 1 egz., 
“Ūkininko” 1 egz. Jie išskirs- 
tomi į burius. Kiekviename 
būryje yra prižiūrėtojai, kurie 
perskaitytus laikraščius suren
ka ir susiuva.”

Visi tie “Pavasariai”, “Darbi
ninkai”, “Tėvynės Sargai”, 
“Ūkininkai” — klerikalų, fašis
tų organai, ir tik tokiais juodų
jų reakcininkų laikraščiais mai
tinami, “šviečiami” Lietuvos 
kareiviai! Ne tik “Socialdemo
kratas”, bet dągi “Lietuvos 
žinios”, dagį “Lietuvos Ūkinin
kas” kareiviams yra draudžia
mas vaisius...

Kieno galia, to ir valia—AI.

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS Jis ketina paguldyti K. Požėk

ŽINIOS
Požėla sutiko ristis su 

Katausku
Ristynės įvyks vasario 19 dieną, 

Pulaskio salėje.

galutinos

esąs gal 
ristikas.

per

dru-
Bent
vie-

Lietuvių neapveikto ristiko 
Petro Katausko iššaukimas tf 
po priimtas.

K. Požėla sutiko eiti į nstynes 
su K ataus k i iki 
galės.

P. Katauskas 
čiausias lietuvių
sakosi, kad iki šiol jo nei 
nas lietuvis neparitęs. Jis ėmėsi 
ir su drūčiausiais Amerikos ris- 
tikais visokių tautų. Ir didieji 
čiampionai jo visgi neparitę, 
nors pačių didžiųjų jis irgi ne
paritęs.

Pasitikėdamas savo tvirtumu 
ir vikrumu Petras Katauskas 
sako, kad jis tikrai galėsiąs pa
guldyti ir patį geležinį Požėlą.

Drąsos Katauskui netrūksta.
Vakar vakare buvo padaryta 

galutina sutartis kada ir kur 
įvyks imtynės tarp tų dviejų 
lietuvių tvirtuolių.

DIENA paskirta: Utarnin- 
kas, vasario 19.'; •

Vieta: Pulaskio salė: 1711 S. 
Ashland Avė. (prie 18-tos gat
vės). t

Tose pačiose ristynėse risis 
dar dvejetas lietuvių su sve
timtaučiais: Jų vardai bus pa
skelbti vėliaus.

>ė*į A į;*įį;^

PETRAS KATAUSKAS
Petras Katauskas yra vienas tvirčiausių Chicagos lietu

vių ristikų. Jis daugelį paguldęs, bet jo sako dar nei vienas 
lietuvis nepaguldęs. Kadangi Požėla sutiko su Katausku' 
persiimti, Katauskas tikisi paguldyti Požėlą vasario 19 d. 
Pulaskio salėje. Lietuviai sporto mylėtojai su nekantrumu 
laukia šitų svarbių ristynių.

Komunistę mekleriai
Vienas tavorščius, kuris skeba- 

vo pas Shane’ą, dabar susibi
čiuliavo su komunistine tary
ba ir skundžia labiausia pasi
darbavusi darbininkų suorga
nizavime žmogų.

Katausko—Požėlos imtynės. 
Biletai iš kalno gaunami.
“Naujienose” 1739 So. Hal- 

sted St. “Naujienų” Skyriuje 
3210 So. Halsted Str. Universal 
State Banke 3252 So. Halsted 
Str. G. Bęnošius aptiekoje 1616 J 
W. 47 Str. J. Urman aptiekoje, L 
2300 So. Leavitt Str. V. Vilima- 
vičiaus aptiekoje, 
Michigan avė. K 
aptiekoje Wabansia 
gatvių p. Pilkio 
(Liuosybės name) 11 ir 49 Ct.

10759 So.
Montvido

ir Girard 
restaurane

riu pasididino birutiečių. būrys, 
hv , ■ , * *

*

Šį ketvirtadienį pasibaigė 
priėmimas naujų narių; naujų 
nebebus priimama, kol nebus 
pastatyta scenoje opera “Cukri
nis kareivis”. Taipat aštri dis
ciplina bus praktikuojama kiek
vienoj repeticijoj. Raštininkas 
šauks vardus. Narys, kuris 

j neatsilankys ant trijų pamokų, 
bus suspenduotas. Reiškia ne 
juokais “Birutė” rengiasi prie 
“Cukrinio Kareivio”.

— Ten Buvęs.

Lietuvių Rateliuose
Čampiony pasirodymas 

Naujieny jubiliejaus 
koncerte

Iš “Birutės”
kon- 

nepa- 
iš sporto

Povilas Stogis dainuos “Cukri
niame Kareivyje’’.

Žinomas chicagiečiams daini
ninkas p. Povilas Stogis priėmė 
“Birutės” pakvietimą dalyvauti1 
minėtoj operoj, kuri jam randą-1 
si labai dėkinga rolė. Tad ir- 
vėl turėsime progos išgirsti mų-1 
sų Stogį po gana ilgos pertrau-1 
kos.

“Birutė” dalyvauja “Naujienų” 
koncerte.

birutiečiai 
koncerto 

pakvietimą 
imti daly*

Savo repeticijose 
skaitė “Naujienų” 
renginio komisijos 

ir vienbalsiai nutarė 
vumą. Be abejonės, “Birutė” pa
sirodys kovo 9 d. pilnoje savo 
puikybėj palinksminti naujie- 
niečius.

“Birutė” Ciceroj.
Sekmadienį, vas. 17 d., Liuo 

sybės svet. “Birutė” išpildys 
programą senai rengiamam va
karui. Vakaią rengia Apšvietus 
Moterų ir Vyrų draug. Drama
tiškas skyrius suvaidins kome
diją “Audra Giedroje”. Choras 
išpildys koncertinę programo 
dalį. Ciceriečiai, be abejo, su
sirinks pasigerėti birutiečiais.

>i< *

Naujienų jubiliejiniame 
certe kovo 9 d. kas tai 
prasto bus surengta 
srities.

Tai nebus ristylnės.
Tai nebus galinės.
Tai nebus box’as.
Tai riebus muštynės.
Vienok tame stebėtiname spė

kos ir miklumo pasirodyme ke- 
T j tina dalyvauti apie aštuoni lie- 

I tuvių galijotai, drutuoliai ir ris- 
i tikai po vadovyste K. Požėlos ir 
J. Bancevičiaus.

Kas tai bus per pasirodymas?
Tiek dabar galima pasakyti, 

Ikad tokio dar nebuvo; bent to
kio dar niekas nematėte.

Ateisite ir pamatysite. Ir jū
sų džiaugsmui nebus galo.

Vėliaus žinosime ir vardus tų, 
kurie tose varžytinėse dalyvaus.

Laimėtojui skiriamas nepap
rastas medalius.

sumokyti. Jie visi puikiai aprė
dyti.

Suėjus chorams ant estrados, 
rodosi, Rumšiutė pianu ėmė 
skambinti. Chorų vedėja taipgi 
pasirodė. Tai buvo Filipavičiutė 
(p-ia Zarat). Po kelių dainų su- 
dainavimo mokytojai buvo įteik
tas gyvų gėlių bukietas. Viso 
vaikų buvo apie 150. Smagu j 
juos žiūrėti buvo. z

Paskui sekė kalba ir kiti cho
rai. Pirmininkh’š Bendokaitis 
perstatinėdamas chorus labai 
neaiškiai kalbėjo. Jis visai ne
minėjo to, po kieno vadovyste 
tie chorai dainuoja. Bet/ kuomet 
teko Kanklių Vyrų ir Mišrų cho
rą perstatyti, tai pirmininkas 
gan garsiu balsu tatai padarė ir 
paprašė net publikos ramiai už
silaikyti. Neužmiršo taipgi pa
minėti ir to, kad chorui vado
vauja žuronas.

Bet tasai choras visai nekaip 
tepasirodė. Nebuvo tinkamai su- 
mokytas. Chorvedis irgi buvo 
galvą nuleidęs, lyg patvirtinda
mas, kad su jo choru ne viskas] 
tvarkoje.

Publikos buvo pilnutėlė Mel
dažio svetainė. O toli gražu ne 
visi jaunuolių chorai tedalyva
vo. Kad butų galima visi tie 
choreliai sukviesti, reikėtų kur 
kas didesnės svetainės. Reikia 
manyti, kad trumpoje ateityje 
pasiseks tatai padaryti. I

— Rambinkalnis.

| Vienas Shane’o kompanijos 
darbininkas, kuris daugiausia 
prisidėjo prie tos kompanijos 
poros šimtų darbinnikų suorga
nizavimo, ir kurį kompaniją 
bandė apkaltinti biznio suardy
mu, —- susilaukė komunistų ne
malonės. Labiausia įtūžęs ant 
jo yra vienas komunistiškas 
skebas, kuris Shane Co. darbi
ninkų streikui prasidėjus liudi
jo prieš streikininkus ir apie ke
turias savaites skebavo ne tik 
pats, o ir nusivesdamas su sa
vimi kas dieną po kelis skebus, 
ku,rie ir šiandie dar pas Shane’ą 
skebauja. Tas komunistiškas 
skebų agentas tol skebavo, kol 
jam neužmušė juodai akis. Su 
juodomis akimis jis nuėjo į Sha
ne’o bosus protekcijos prašyti. 

t Pastarieji jam atsakę, kad akys 
juo labiau pajuodavę nuo rupes
nio, negu nuo ko nors kito. Esą 
jeigu jis bijąs dirbti, tai jis ga
lįs eiti sau po šimts pypkių.

Tam nabagui nieko kito ne
beliko daryti, kaip tik su juodo
mis akimis atmaršuoti į streiki
ninkų eiles. Negalėjo jis nusi
raminti ir čia. Kelioms savai
tėms praėjus ėmė jis komunis
tiškai 269 lokalo pildomąja! ta
rybai skųsti tą žmogų, kuris 
daugiausia dirbo Shane’o darbi
ninkų organizavime. Pildomoji 
taryba .to tik ir laukė. Savo pro
tokole ji surašė didžiausį skun
dą, kuris vasario 8 d. susirin
kime buvo perskaitytas. Bet 
formalinio apkaltinimo visgi 
nedrįso išnešti. Kodėl? Tai pats 
savaime .suprantama — nebuvo 
už ką. Jie gerai numanė, kad 
j ų nepamatuotą apkaltinimą 
aukščiausioji taryba vfsvien at
mes. O kadel komunistiškoji 
taryba priėmė nuo skebo skun
dą — irgi pigu atspėti. Shane 
kompanija bandė prikibti prie 
aukščiau minėto žmogaus, įtar
dama jį tuo, kad jis buk buvęs 
pasiųstas kaipo 
zatorius. Bet iš 
ėjo. Tad dabar 
pildomoji taryba 
ar nesužiniai, —
simas) kompanijai į plagelbą. 
Bet ir tuo budu jie nieko ne
peš.

Bet ko galima tikėtis iš ko
munistų tikrenybėj ? Jie palai
domis gerklėmis rėkia apie or
ganizavimosi reikalingumą. O 
kada streikas kyla, tai jų “ta
vorščius” bėga į kompanijos ad
vokatą, kad išpildžius afidavitą 
prieš streikininkus, kuriuos 
kompanija į teismo nagus galė
tų atiduoti. O paskui tas ske
bas juodina žmones, kurie la
biausia pasidarbavo organizavi
me darbininkų. Ir kas svar
biausia, — tas skebas turi di
delio pasitikėjimo pildomojoje 
taryboje. Reikia manyti, kad 
darbininkai pažins tuos mekle- 

Įrius ir pasiųs juos, kur reikia.
—Unijistas.

J. Kudirka dainuos ne
priklausomybės puotoj.

Puotoj, kurią rengia Dr. 
Draugelis su kitais veikėjais 
Lietuvos nepriklausomybės die
noj, sutiko padainuoti musų 
dainininkas Justas Kudirka, ku
ris jau spėjo visiškai sužavėti 
chicagiečių širdis.

Puotos rengėjai sako, kad 
puota pavyksianti pilnai, nežiū
rint, kad yra rengiama po par- 
tyve skraistele.

Puotoj ketinąs dalyvauti ir 
p. J. J. Elias, o taipgi busianti 
ir lietuvių diplomatiška diduo
menė iš Washingtono. Spy- 
čiams busią duota po 5 minutes. 
Todėl kalbėsią tik svečiai ir ke
letas partijų veikėjų. O paskui 
visi turėsią daugiau laiko “ba- 
liavoti” — šnekučiuotis ir šok
ti.

Del Tautiškos Bažny
čios įvykiu.

(Atsiųsta)

Praeitą penktadienį buvo 
Tautiškos Bažnyčios parapijonų 
nepaprastas mitingas. Kaip 
naujas parapijoms nuvykau ir 
aš pasiteirauti. Klausau, parapi
jos pirmininkas šaukia koklį 
ten kunigą Mikalaucką kad liu
dytų prieš kunigą Zalinkevičių, 
tos parapijos kleboną. Kun. Mi- 
kalauckas ėmė pasakoti ką ži
nąs apie kun. Zalinkevičių, ir 
juodino jį negražiais žodžiais. 
Parapijopys vieni tikėjo kun. 
Mikalauckui, kiti tam neprita
rė. Matydami parapijonys, kad 
liks be kunigo, tai pasiliko kuni
gą Linkų. Nežinia, kaip ilgai tasx 
bus geras. Pirmininkas, geros 
širdies žmogus, norėjo sutaikyti

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Į Lietuvą

Bridgeportas
Draugyste Šv. Mateušo apašt. 

rengia savo senųjų narių pa
gerbimui balių.

S. L. 0. A. I Apskričio 
koncertas

Koncerte vaikų chorai pasirodė 
geriausiai

unijos organi
to nieko neiš- 

komunistinė 
eina (sužiniai 
tai kitas klau-

/----------------------------------------------- •>
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. . , < t

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homcric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Ilamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

Juozas Kaunas, kuris nesenai 
atvyko iš Lietuvos, baigęs Ky
bartų keturių klasių gimnaziją 
ir čionai pradėjo lankyti Art 
Institute Commercial Arts sky
rių, prisirašė taipgi birutiečių 
eilėsna. Juozas dar tik 19 me
tų vaikinas, pilnas energijos ir si chorai kartu maršavo dainuo- 
gerų norų. Labai geistinu na- ti. Vaikučiai gerai išlavinti ir

' Sausio 27 d., Meldažio svetai
nėje S. L. Dainininkų I apskr. 
turėjo koncertą. Tame koncerte 
gan pasižymėjo “Ateities žiedo” 
chorai. Publikai geriausia pati
ko šios dainos: “Pasakyk man, 
mylimas krašte,” “Mus spaud
žia ligšiol ranka geležinė,” “Tu 
esi kaip kvietkelis,” etc.

Dainos buvo dainuojamos pa- 
vienių chorų ir bendrai. Ypač 
smagų įspūdį darė, kuomet vi-

Draugyste šv. Mateušo apaš
talo laikė savo metinį susirinki
mą sausio 26 d., Mildos svetai
nėje. Po bėgančių reikalų apkal
bėjimo pasirodė, kad organiza
cijai priklauso 12 narių, kurie 
per 10 metų neėmė pašalpos. To
kiems nariams paprastai yra 
teikiamos dovanos. Musų drau
gystė irgi tų narių naudai nu
tarė surengti balių sekmadienį, 
vasario 24 d., Mildos svetainė
je.

Bus trumpas programėlis ir 
nariams dovanų įteikiamo cere
monijos. Po to prasidės šokiai.

Tą vakarų nauji nariai nutar
ia priimti be įstojimo mokes
nio. — Narys.

Bronislowas Rainanowskas

Mirė panedėlyj, vasario 11 d., 
1924, 4:30 vakare, amžiaus 4 
metų 11 m. 20 d.. Paliko nu
liūdime motiną, tėvą ir broliu
ką Mykolą. Laidotuvės atsibus 
ketverge, vasario 14 d., 8:30 iš 
ryto iš namų 836 W. Cullerton 
st. į Apveizdos Dievo bažnyčią, 
o iš ten j šv. Kazimiero kapi
nes.

Meldžiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Tėvai Mykolas, Stanislava' 
Romanawskai, broliukas 
Mykoliukas, bobutė, senu
tės ir dėdis.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

■■■■■■ir

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN j 
LLOYD

100 No. La Šalie St., Zl 
Chicago, 111. £

Turpentine
Prašalina Lumbago

Turpo, Turpenaine Ointmentas, pra
šalina lumbago taip kaip magija! Nė- 
ra daugiau sustyrusio, skaudamo 
sprando! Nėra daugiau sutinusių 
raumenų. Turpo prašalina didelius 
skausmus . Jis'giliai įsigeria į skau
damą vietą ir prašalina skausmą! Be
veik iš sykio sustabdo tuos didelius 
skausmus nugaros ir šonų.s

Mokslas sako, kad niekas nepagelb- 
sti taip greitai, kaip terpentinas. 
Naujas išradimas, Turpo, sujungia vi
sas terpentino misteriškas jėgas su 
kitais puikiais gydančiais dalykais. 
Su tokiu greitumu Turpo veikia, kuo
met patrinate krutinę arba gerklę 
arba nuo apslabimo, tai beveik tuo
jau galima pastebėti kvėpavimą.

Turpo prašalina lumbago, reuma- 
tiškus skausmus, pleurisy, neuralgia 
ir galvos skaudėjimą. Taipgi praša
lina prasišaldymą, skaudamą gerklę 
ir krupą. Turpo nenudegins, nepa
darys žaizdų ir nenudažys.

Prašalinkit tą “Stičių” iš jūsų nu
garos. Išsitieskite iš naujo ir jaus
kitės gerai.. Nusipirkite turpo šian
dien nuo jūsų aptiekoriaus. Nebūki
te be to Turpentine Ointmento, kuris 
turi savyje tuos kitus gerus dalykus, 
Menthol ir Camphor. Turpo 35c ir 
70c skojikas.

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2885 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų1 vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietė
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas! >

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė. 

Chicago, III.

GčrCkis Pain-ExpellerioTryninu
Nelauk Ugi to, kuomet jau bu-i pri

verstas atsigulti.- Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimą!

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Ezpclleriu išsitrinti skaudama.) vietas.

Išvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Expelleria palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
o

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
I' ' ....

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo U* 
CT-

1 o
priratiškų gydymui kambarių

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką ir ’^seope- 
jišką bužą gydy
mo. Didrtlbl skai
čius žmo&ht U«y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monrbe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

▼ai. vakare. Nedėlioj nu© 
10 vai. ryto iki 1 vai 4^ 
ną. Panedėlyj, seredejj ii 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

, iwiujwu<|, kUl 1®
galvos skaudėjimo, 

akių aptemimo nervuotu- 
skaudamą akių karštį atitaiso 

kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į'mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su n.usą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantubjame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47fcfa Siroct, 
Netoli Ashland Are.

dk

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO ^OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Reumatizmas
Metuose 1893 až įgavau raumenų ir 

Bub-acute Reumatizmą. A6 taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 8 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai ižgydė 
mano ir tokia negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu
lėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vartės mano pagerinto “Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jį pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
prašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas ? Kodėl kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai ? Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

Garsinkites Naujien a
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Lietuvių Rateliuose.
(Tjįsa nuo O-to pusi.}

parapijoms, bet negalėjo, nes 
kai kurie įtikėjo kun. Mikalauc- 
ko žodžiams. Kaip čia atsirado 
kun. Mikalauckas, aš nežinau, 
jis tur būt buvo kieno nors kvie
stas. Sekmadienį kai nuėjau į 
bažnyčią tai viskas buvo kaip 
numirę: choras negieda, vargo
nininkas negraina, tik kun. Lin
kus tylias mišias laiko. Kai išė
jom iš bažnyčios tai žmonės vie
ni kitų klausinėjo: kas pasida
rė, kad viskas ne taip, kaip pir
miau buvo. — Pavapi jonas.

Mildos Teatro Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimas užbaigtas.
Mildos Teatro Bendrovės val

dyba praneša, kad tos bendro
ves šerininkų susirinkimas lai
kytas sausio 28 dieną ir nepa
baigtas, bus sušauktas kiek vė
liaus ir galutinai užbaigtas. 
Išrinkti visi reikalingi direkto
riai ir atlikta kas reikia.

Todėl šerniuko pranešimas 
tilpusią Naujienose trejetą die
nų, pasirodo esąs nepamatuotas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisec1 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko til< 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

502
506
516 
517 
521 
522 
555 
557 
562 
563
569 
572

586
589
594
595
597 
6’06 
613 
615
616
618
623
633

Bakite Marle 
Banas Piotr 
Blaziutci Gertrūdai 
Burkauskiu Antanas 
Burzas Jakob 
Cubur Antonas 
Daugintis Juzupas 
Juzaiciui Matausui 
Kairaite Miss A. 
Kregzdys Antanas 
Komacki Wincente 
I>evanovicz Helen 
Liudvikas Antanavice 2 
Markūnai Alex 
Modejszys Mike 
Noreika Paul 
Paulauskis Jolan 
Puodziunas John 
Pukinskas John 
Komanauski Antoni 
Stirbis Ema 
Sveikauskis Danielius 
Syrovicie Kazimer 
Santkus Anna 
Tautkus Kazimieras 
Valancauskui Stanislev 
Zmetriute Damisele

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinige, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

American Lith. Citizen Club susi
rinkimas įvyks ketverge, vasario 14, 
8 vai. vakare, Mazenio svetainėj, 3857 
So. Kedzie Avė.

Visi nariai malonėkite laiku 
ti, nes yra svarbių ir daug 
dalykų. — Jos Eringis,

atvyk- 
naujų 

rašt.

PRANEŠIMAS'.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin
kams, kurie da nėra išsimainę ameri
koniškas akcijas-šėrus ant lietuviškų 
akcijų bendrovės “Rūbas”, kad iki 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI į Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas šėiininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kašČių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės į bendrovės ofisą
809 W. 35th St., Chicago, III.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Karolio teta” bus ketvirtadienį, 
vasario 
salėj, 
būtinai

14, 7:00 vai. vak. Meldažio 
Visi lošime dalyvaujantys 
laiku susirinkite.

— Valdyba.

Racine, Wis. — A. L. T. S. 35 kp. 
ruošia vakarą su sceniškais perstaty
mais, dainomis ir muzikaliu progra
mų Vasario 17 d., 2 v. p. p., Tumer 
svetainėje. Minėsime Lietuvos šešitį 
metų Neprikalusomybės gyvenimą. 
Širdingai kviečiame visus lietuvius 
kaip vietinius taip ir iš aplinkų su- 
seti. — Komitetas.

PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAI. AUTOMOBILIAI
Vnilcij drmiftijO-North Side. ---- '______ __________ __ _

ICs Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- 
palius. Paminėtos lekiijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.
“Birutės” repeticijos

“Birutės” choro repeticijos įvyksta 
reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

Lietuvos Neprigulmybes Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
brangintiną šventę.

Dr. A. Zimontas,
A. L. T. S. apskričio prez.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
aičaims šelpti rengia markaradų 

šokius sekmadienį, vasario 17 d., 
M. Meldąžio svetainėj, 22 44 VVest 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai 
dol. Be to bus ir daugiau 
gražių ir brangių dovanų, 
neldžiam į maskaradų šokius skait- 
ingai atsilankyti. —Komitetas.

— ui 
visokių 

todėl

Lietuvių Socialistų Apšvietos 
Kliubo mokykla atsidarys ketvirta
dienį, vasario 14 d., 7:30 v. vak.,
Raymond Chapel, 816 W. 31st St. 
Visi darbi ninkai-ės kviečiami da
lyvauti mokyklos atidaryme ir pa
skesnėse jos pamokose. Mokyklos 
programas bus paskelbtas ant vie
tos. —Kliubo Valdyba.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų draugija rengia puikų balių, 
subatoj, vasario 16 d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St., 3-čios lu
bos. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių Politikos ir Pašelkos kliu- 
bas rengia balių, atsibus nedėlioj, 
vasario 17, 1924, Mildos svetainėj, 
3138 So. Halsted St. Prasidės apie 
6 valandą vakare. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos draugystės koncertas jyks vasa
rio 17 d. Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, 14 sa. ir 49 Ct. Pradžia 
5 vai. vak.; programas prasidės ly
giai 6 vai.

Programo išpildymui yra pakvie
sta “Birutė”, kuri ne tik dainomis 
pasirodys, bet taipgi suvaidins veika
lą “Audra Giedroje”. — Komitetas.

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Visa Lietuvių Tauta kasmet iškil

mingai švenčia Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną Vasario 16 d. Kiekvie
na kultūringa tauta savo brangias 
šventes iškilmingai mini.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
šiemet rengia atskirai kiekviena lie
tuvių kolonija, šaukia massmitingus 
sekančiai:

1) Bridgeportas, Nedėlioj, Vasario 
17, 2 vai. po pietų, Šv. Jurgio parapi
jos svet.

2) -Town of Lake, Ned. Vas. 17, 7 
v. v., Krinčiaus (buv. Elias) svet., 
46th ir Wood gatvė.

3) Roseland, Vas. 17 d., tuojau po 
sumos, parap. svet., 108th ir Wabash 
gat.

4) West Pullman, Subatoj, Vas. 16 
d., 7 v. v. Bajuriuno svet., So. Hal
sted ir 120 gat.

5) Brightori Park, Ned. Vas. 17 d., 
ir 44tos gat.
2 v. po p., parap. svet., So. Fairfield

6) West Side, Ned. Vas. 17 d., 7:30 
vai. vak. parap. svet., 23rd PI. ir Oak- 
ley Avė.

7) Cicero, III., Ned. Vas. 17 d., 7:30 
vai. vak. parap. svet., 16tos ir 49th Ct.

8) North Side, Ned. Vas. 17 d., 
7:30 vai. vak. parap. svet., 1644 Wa- 
bansia gat.

9) Dievo Apv. parap. (18th gat.), 
Subaaoj, Vas. 16 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos svet., 18tos ir Union gat.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomy
bės šešių Metų sukaktuves reikalau
sime, kad lenkai-grobikai grąžintų 
Lietuvai jos sostinę Vilnių ir kad vi
sai atsisakytų nuo lindimo į musų 
Klaipėdą.

Tečiaus kaip matote musų politinė 
laisvė ir nepriklausomybė dar nėra 
tokia kokios mes siekiamės. Musų 
visa tauta įtempusi savo jėgas kad iš
kovojus savo šventovę Vilnių-Lietu- 
vos širdį, kurią lengai nori išplėšti iš 
gyvojo tautos kūno. Ar galūne nu
rimti ? Eikime pagelbos savo bro
liams jų sunkioje kovoje už laivse!

Neturime pamiršti savųjų, kurie 
yra prispausti lenkų, kurie smeigia 
savo kruvisus nagus į musų našlaičių 
siratif sielas, uždarinėja lietuvių mo
kyklas ir kankina musų brolius vei
kėjus.

Susirinkime visi skaitlingai ir au- 
kaukimt gausiai . Surinktos aukos 
bus tuojau tiesiog pasiųstos Vilniaus 
nuskriaustiems našlaičiams.

Lai gyvuoja Lietuva pilnuose savo 
rubežiuosc!

Centralinio Iškilmių Komiteto var
du, J. A. Miekeliunast

LORDAS LISTERIS’.
Ateinantį sekmadienį, vasario 17 <1., 

10:80 vai. ryto, Rayrrond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 St., Mokslo Draugų 
prelegentai Dr. Al. Davidonis ir Dr. 
A. Karalius laikys paskaitą apie lor
dą Listerį.

Reikia pasakyti, kad lordas Liste- 
ris daugiausia prisidėjo prie moder- 
nosios chirurgijos sukūrimo. Pirm 
jo apie 70% žmonių po operacijos 
mirdavo. Bet ačiū lordo Listerio dar
bams, operacijos dabar nebėra tain 
pavojingos, kaip seniau. Apie to tai 
žmogaus gyvenimą ii* darbus papasa
kos daktarai. Tad verta kiekvienam 
susipažinti su gyvenimu tokio žmo
gaus, kuris prisidėjo prie išgelbėjime 
gyvasties tūkstančiams žmonių.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, Vasa
rio 17 d., Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI., 1 vai. po piet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas jvyks penktadienį, vasario 15 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St. — Komitetas.

REIKALAUJA patyrusio dreive- 
rio duonai ir keksams išvežioti po 
grosernias. Geram vyrui gera alga. 
Pastovus darbas. Nepatyręs šitame 
darbe prašau neatsišaukti.

JOHN ŠEŠTOKAS 
5654 W. 64 Place.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

— Ksmitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Magdelenos Paniuš- 

kaitės po vyru Rimbutienės, seiliaus 
gyveno Rockford, III. Meldžiu jos 
pačios atsišaukti arba žinančiųjų pra
nešti šiuo antrašu.

V. KUNDROŠIUTĖ
1530 So. 48 Ct., 

Cicero, III.

PAJIEŠKAU Juozo Mickevi- 
čiąus dirbęs “Kataliko” redakci
joj, o taipgi paj ieškau savo gi
minių ir pažįstamų. Anton Ku- 
likovvski, Dartmund (Westfa- 
Icn) New Rd. Str. No. 5

PAJIEŠKAU Jono Mažeikos, pa
einančio iš Naujienos kaimo, Gudelių 
vals., Mariampolės apskr., prieš karą 
gyveno Spring Valley, III. Jis pats 
arba jajo pažįstami malonės pranešti 

JUOZUI GUSTAIČIUI, 
Žarstos kaimas, Klebiškiu vals., 

Mariampolės apskr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fjxtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 1 

vaikinui su valgiu ar be valgio, 
geistina, kad butų apie 18 gatvę 
bet gali būti ir kitur. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 443.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka dirb
ti į restaiuraną. .

Kreipkitės tuojaus
3206 So. .Halsted St.

REIKIA operatorkų prie spė
ka varomų siuvamų mašinų. 
Patyrimas nereikalingas.

Englander Spring Bed Co., 
3961 Lowe Avė.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKIA vyrų lietuviškai kal
bančių pardavinėti mėnesinius 
ir paprastus Life Insurance. 
Ateikite bile rytą nuo 8 iki 10, 
room 6, 6255 S. Ashland Avė. ir 
klauskite Mr. Stahle.

REIKALINGAS barberys, pa- 
tires tame darbe, vakarais, ge
ra mokestis.

Kreipkitės
3461 S. Morgan St.

REIKALINGAS bučeris 
nantis savo darbą greit.

Atsišaukite
1836 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821

ži-

2 MfiNRSIU senumo Dori pro, 
mainysiu ant poolruimio, saldali- 
nių krautuves arba barbernes. 
Jei bus reikalas pridėsiu ir pini
gais. J. Zillis, 1529 W. War- 
ren Tvenue

RAKANDAI

NAMAl-ŽEME NAMAI-2EME

PARSIDUODA 2 kambariu 
rakandai pigiai.

WM. VALIŠAUSKAS, 
2041 Ruble St., 

2nd fl. rear

Norintieji pirkti GERĄ PLAYER 
PIANĄ, ateikite j Budriko krautu
vę ir pamatykite GULBRANSEN 
registruojantį pianą. Geresnio ir 
gražesnio tono už kitus pianus. 
Gvarantuotas. Kaina 25% pigesnė 
negu

PARDAVIMUI

kitur.

Jos. F. Budrik
3343 South Halsted St 

Chicago, II].

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį.

NAMAI-2EME

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St., Cicero,
Phone Cicero 260

III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, ledo mašina, 4 kamba
rių flatas, fixtures ir stakas, 
kaina $2000.

2018 W. 21 PI.

<$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mėnesį nu- 

pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargenų. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

PARDAVIMUI—
PARDAVIMUI pekarnė, kur 

kepama visoki duona. Nupirksit 
už prieinamą kainą. Kreipkitės.

738 West 31 St.

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų po 4 ir 5 ruimus, gara
džius vienam karui, Namas taip kaip 
naujas, gražioj vietoj. Puse bloko 
nuo mokyklos. Namas randasi 54th 
St. ir Emerald Avė. Kaina $3500, 
tai yra bargenas. Pavasarį gali gau
ti $5000.

Kreipkitės pas savininkas, nes ap
leidžia miestą.

5135 So. Halsted St.

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisj

BERWYNE
prie Harlem ir 22 gat.

čia jau yra gera transporta
cija.

čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes Douglas . Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra 
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt, 
likusią 

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsi t pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojaini. Tie lotai yra pinigų 
dirbėjai, ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerii 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių 
600 N. Michigan Avė.

Tel. Superior 0532 
Berwyn Ofisas 22-os ir Harlem 

Avė. Tel. Oak Park 8976.

KAS KO NORI 
rirkti namą, parduoti, mainyti ar 

__ budavoti.

Tel. Prosnect 4345

ze-

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant m>or- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiŠkai, laišku, arba telefonuokit

RE AL E STATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

2 FLATŲ mūrinis namas, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
em Avė., 5-6 kambarių, garu šildo
mas, 3 karų garadžius, bargenas. 
$11600.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Westem Avė.

Republic 3200

WEST PULLMAN

PARSIDUODA—
PARSIDUODA Barber Shop, 

ant Ashland avė. arti 47 gat.
Kreipkitės: Naujienos
1739 S. Halsted St. Box 442

PARSIDUODĄ groserne ir delicat- 
tessen krautuvė, biznis išdirbtas, ren
da pigi, 4 ruimai gyvenimui ir ga
radžius. Parduodu Fordą ir furni- 
čius pigiai, nes mes išvažiuojam į 
Lietuvą.

F. GEDUTIS,
5135 So. Halsted St.

PERDAVIMUI 2 pagyvenimų 
po 5 kamb. medinis namas. Ele
ktra, vanios, beismentas, netoli 
nuo Garfield Blvd. ir Westem 
Avė. kaina 7,000 įnešti $3,000.

1902 VVest 63 Str.

PARDAVIMUI grosemė ir 
jučernė, labai geroje vietoje. 
'Biznio yra daroma $700 į savai
tę. Lysas ilgam laikui, 6 kamb. 
gyvenimui. 5649 S. Ashland A v.

MŪRINIS namas 4 pagyveni
mų 2 po 5, 2 po 4 beismentas, 
vanios, elektra, kaina $16,500, 
įmokėti $500 netoli nuo Ashland 
ir 63 gat. Atsišaukite 1902 W. 
63-rd Str.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
jučernė gera vieta; turiu par
duoti iš priežasties moteries li
gos.

KETURIŲ flatų mūrinis nar 
mas, vienas 5, 3 po 4 kamb. ne
toli Racine ir 73 gat. kaina 
$15,000 atsišaukite 1902 W. 63 
Street.

Atsišaukite:
818 W. 18 Str.

PARDAVIMUI kendžių ir groser- 
nės krautuvė ir kitokių smulkmenų. 
Vieta sena ir išdirbta. Biznis gerai 
eina. Nupirksit už pigių kainą. Prie
žastis pardavimo, moteris apleidžia 
šią šalį.

• Kreipkitės
3602 Emerald Avė.

Turiu parduoti savo $275 ver
tės puikią Queen Anne Console 
Victrolą, vartotą tik 3 mėne
sius. Yra daug rekordų, deiman
tinė adata, kaina $65. 2502 W. 
Division St. Tel. Armitage 1981.

AUKSINĖ proga dėl ex-saliu- 
ninkų. Pardavimui bučemė ir 
grosernė, biznis išdirbtas geriau 
šiame biznio distrikte, cash and 
carry, atsišaukit j Naujienas, 

1739 S. Halsted Str. Box 439

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, naujas stakas. Prie
žastis pardavimo, noriu eiti j 
niekei plating biznį. Kaina $900.

Atsišaukite
3720 Wallace St.

PARDAVIMUI krautuvė ci
garų, cigaretų, kendžių, ice crea- 
mo ir kitų mažų dalykų. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Renda 
pigi, 6 kamb. dėl gyvenimo, 2523 
S. Halsted st. T. Lafayette 6716

PARDAVIMUI grosernė, biz
nis išdirbtas per ilgus laikus. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos.

Atsišaukite
' 1140 W. 18th St.

EXTRA BARGENAS 
Išsimaino hardvvare Storas, daromas 
geras biznis. Parduosiu už $1,850, 
arba mainysiu ant bučemės, loto, au
tomobilio. Nepraleiskite tos progos, 
kas norite pinigų padaryti. Kreipkitės 

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107 J

BARGENAS biznio prapertė. 
Krautuvė iš priekio, 4 kamb. 
užpakaly, vana ir elektra, kaina 
$10,000. Namas randasi 1910 
W. 47 St. Atsišaukite. 1922 W. 
47-th Str.

Kada tik perka kas West 
Pullmane kokias nuosavybes, 
visi šiandien linksmus, nes turi 
didelius uždarbius ir linksmą 
gyvenimą, šviežų orą, nuolati
niai darbai, ypač dabar kada 
pradeda atidaryti dideles dirbtu
ves apie šitas vietas. Miestai 
pradeda didėti ir prapertes pra
deda brangti. Ypač turiu pir
miau statytų ir galiu pigiau par
duoti negu dabar statytus, nes 
materijolas kyla ir nuošimčiai 
pabrango. O darbininkai, kai
po mūrininkai, gaus po $2 į va
landą, malioriai, $1.50 ir kitų 
darbininkų taipgi padidėjo al
gos. Taigi prisieis, kad su ma
žai pinigų nebegalima bus nu
pirkti namo, o randos brangios. 
Taigi dabar turiu medinių ir 
mūrinių, pigiai ir su mažu įne
šimu galima nupirkti. Daugu
mas kitų tautų šalinasi, tiktai 
lieka lietuviai gyventojai, tikri 
amerikonai ir latviai. Taigi no
rėdami rasti gražų gyvenimą, 
meldžiu kreiptis su mažai pini
gų, o nusipirksite namą sau pa- 
siskyrę. Taipgi turiu ant mai
nymo keletą namų ir biznių 
kita ko.

S. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 5—6 kambarių, aržuolo tri- 
mingai, karšias vanduo ir garu 
šildomas, gaVadžius dėl 1 karo, 
renda $140 į mėnesį; kaina $15,000, 
pinigais $3,500, mainysiu.

3 flatų murinta. 5 apartmentai, 
garu šildomi, nfurbiis garadžius 
dėl 3 karų, renda A.300 į mėnesį. 
Kaina $27,000, pinigais $5000, mai
nysiu.

(j flatų mūrinis, po 4 kambarius, 
garu šildomas, moderniškas iš vi
sų atžvilgių. Kaina $38,000, pini
gais vidutiniai, kitus mėnesinis iš
mokėjimas, arba mainysiu į ma
žesnį namą.

24 flatai, mūrinis, 12—5 kamba
rių ir 12—4 kambarių, ir 1 jenito- 
piui skiepe flatas. Geriausioj apie- 
linkėj South Shore, netoli parko. 
Renda $25,000 j metus, rendas ga
lima pakelti. Reikia $35,000 pini
gais, už kitus antras morgičius.

Tuščias lotas prie Michigan Avė., 
<58 pčdų kampinis. North nuo 103 
St. Bargenas — $10,500. Jei jums 
reikia ko nors iš Rcal Estatc, mes 
turime nuo mažiausios cottage iki 
didžiausiu flat namu arba biznio 
praperčių. Pašaukite mumis.

Wm. C. Wood ir J. J. Ruika 
11055 Michigan Avė.

Parkvvay Blvd. Tel. Pullman 7468 
Čhicago-Roseland, III.

PIRKITE NUO SAVININKO
Modemiškas, naujas, kampinis ap- 

artmentų namas, ant S. W. Sidėje, 
2-4 ir 2-5 kambarių, gani šildomas, 
boileris, gražiai dekuoruotas, lotas 
88^x125. 1% bloko nuo mokyklos, 

gera transportacija.
JAMES KRAL, 

2444 W. 67th St. 
, Prospect 1364

ir

PARDAVIMUI cottagc su 
moderniškais įtaisymais. Ne
toli karų linijos, 'lengvais išmo
kėjimais.

5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci- 
alė kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearborn 
4406

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
apielinkėje. Mainysiu ant bučemės 
ar grosernės.

Su reikalais kreipkitės pas:
. A. Grigas

3114 S. Halsted St.

PIRM KOVO 1 DIENOS
Priemiesčio savininkas turi parduo

ti 14 lotų ant W. 33 PI. tarpe Ashland 
ir Paulina, kad užbaigus namų reika
lus. Turi būt parduoti visi augš- 
čiausiai pasiūlyta kaina. Veikite greit.

AHERN—CASEY & CO.
111 W. Monroe St.

DAR TOKIO BARGENO NIEKAS 
NEGIRDĖJO

PARSIDUODA bizniavas mu
ro namas (soft drink). Saliu- 
nas, svetainė ir 7 kamb. pagyve
nimui. Priežastis pardavimo — 
savininkas mirė. 4523 So. Wood 
Str.

WESTERN AVĖ. krautuvės 
ir faltai į pietus nuo 63 St. X

MAINYSIU Į NAMĄ
Labai gražią 240 akrų Wisconsin 

valstijoj, geri budinkai, 25 karvės, 5 
arkliai, kiaulės, vištos, apsėti laukai, 
visa farmos mašinerija.

F. L. MAJKA, 
2705 So. Kolin Avė.

Greitu laiku turi būt parduotas 3 
florų, su augštu skiepu frontas, 3 fla
tai, po 7 kambarius ir vienas 6 kam
barių. Elektra, gasas, maudynes. 
Rendos neša $110 į mėnesį $8000. 
Apie pusę cash. Klauskite pas sa
vininką,

6600 Lowe Avė., 
Antros lubos.

3 krautuvės ir 4 flatai, ren
da $5670 į metus, didelis barge- 
nas, pigiai $15000.

Ant kampo 3 krautuvės ir 1 
latas, rendos į metus $2500, kai
na $17,500.

Ant kampo 3 krautuvės, 5 
flatai, naujas nmas, $55000, 
cash $20000.
FRANK A. MULHOLLAND Co.

6243 So. Westem Avė.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas, 2 
faltų, po 4 kamb., rendos į mė
nesį $90, Parduosiu ant lengvų 
išlygų. Matykite savininką ar
ba telefonuokite, dienos laike 
telefonas Lafayette 6738, nuo 9 
ryto iki 7 vakare, o nuo 7 iki 10 
v. v telefonas Lafayette U 856.

JUOZAS PATUMIS

MAINYSIU Į MAŽESNI 
NAMĄ

Grosemę ir bučemę, gera biznio 
prapertė, lietuvių kolonijoj, į rytus 
nuo Kedzie. Klauskit

F. L. MAJKA, 
2705 So. Kolin Avė.

2721 So. Halsted St.
Viena krautuvė, penki flatai, 3 

augštų, mūrinis, akmeniniu pamatu, 
gasas, pečiais šildomas, kaina grei
tam pardavimui, $15,000. Geros są
lygos.

EDWARD J. ZIMMER & CO.
7644 S. Halsted St. Stew 1248-1272

MARŲŲETTE MANOR 
Pardavimui per aviniuką, 5 ir 6 
kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau
jas, ideališkas namas, labai ge
roje vietoje. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.

MOKYKLOS

80 AKRŲ, $400, lietuvių apgy
vento] kolonijoj, gera žemė, ne
toli didelio ežero, krautuvė, mo
kykla ir t. t. Turi būt parduo
ta A. Mc Laughlin, 1165 Sedg- 
wick St., Chicago.

PARDAVIMUI 8 flatų namas, 
garu šildomas, flatai po 4 kam
barius, prie 76 St. ir Green St. 
Bus užbaigti gegužės 1 d., H. P. 
Schoening, 5822 S. Maplewood 
Avė., Prospect 3807,

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaria kursas Designing, siu
vimo ir patternų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager

IŠMOKITE BARBEltlAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

;rumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGH
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