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Senatoriai prieš 
Denby

Kas sukurė pasaulinį 
karą?

(kirus klausimas, kuris turi būt 
galų gale atsakytai.

Vokiečių gelžkeliai - gera 
garantija paskolai

Norėjo nugalėti “Auti 
krist?" \

Ateivybės
Ekspertų komisijos apskaičia

vimu jie esą verti 25 miliar- 
dų aukso markių.

O dėl 
šeri

to sudegino dvi 
ir nužudė savo

savo se- 
tėvus.

varžymas

Planuoja Rusų-žydų 
valstybę

Jugoslavų sandara su 
Italija

WASHlN(iTON, vas. 20.
Senatorius Owen Į iš Oklaho- 
mos] įne£<ė. senatan revoliuci
ją, kurioj reikalaujama, kad 
butų pradėta tirinejimai tiks
lu galutinai surasti, kas buvo 
knjtiirinkias, kuris sukurė pa
saulini karą. Tirinėjimą turė
tų vesti septynių ar devynių 
žmonių “tardomoji komisija” 
ir tie žmonės parinkti iš lokių, 
kur neužima jokios valdžioj 
vietos.

30,000 žmonių gresia badas

Republikonai senatoriai 
prieš Denby

Jugoslavijos su Italija 
sandora

Doky darbininky streikas 
tęsiasi

PiARYžIVS, vas. 20. — Eks
pertų komisija, kuriai pavesta 
ištirti Vokietijos finansų da
lykus, randanti, kad Vokiečių 
gelžkelių turtas esąs vertas 
apie 25 miliardus aukso mar
kių [apie 5,950 milionų dole
rių Amerikos valiuta j. Komisi
ja radus, kad Vokiečių gele
žinkelių sistema jau labar esan
ti .geriausioj padėty ir todėl, 
jos nuomone, ant viso to tur
to galima duoti morgičių 1(1 
miliardų aukso markių [2,389 
milionų dolerių j.

Pataria prezidentui pašalinti 
iš savo kabineto visus, įvel
tus Į aliejaus skandalą.

Jugoslavai atiduoda Fiumę Ita
lijai dėlto kad norį sandoros 
su kaimynais.

Ragina kurti Švietimo 
Departamenta

,ST. PETERSBURfGH, 
vas. 20. — šįryt policija 
nic 18 metų vaikezą, 
McDo\\i2.1, 
jis nužudė savo tėvą ir moti
ną, o melai otgal sudeginęs dvi 
savo sese r i.

Vakar vakare jis pranešė 
policijai, kad jo tėvai esą nu
žudyti. Policija tuojau atvyko 
Į jo namus ir ištiesų rado tėvą 
ir motiną lovoj negyvus. Kvo
čiamas vaikinas pasakojo, kad 
jiems esant namie staiga ka- 
žin-kas trenkęs jam į galvą ir 
jis apsvaigintas kritęs ant ži?-

Kai po kiek laiko atsiga- 
radęs tėvus lovoj, negy-

Rasta 
vaikinas

Johnsono bilius dar paaštrėjo 
paskutinėje redakcijoje.

būti priim-

sue- 
Franka 

prisipažinusi, |kad
Rašo adv. K L Jurgelionis.

reikalą ne
vėlesniems 

kiek tik

WASHINGTON, vas. 20.
Senatorius Lodge, republiko- 
nų lyderis senate, pranešė pre
zidentui Coolidge, kad repub- 
1 ikonų organizacijoj senate vis 
labiau tvirtėjanti nuomonė, 
kad valstybės prokuroras Dau- 
gherty turįs rezignuoti. Re.pub- 
likonai senatoriai turėję kele
tą konferencijų, ir visi esą tos 
nuomonės, kad prezidentas tu
rįs išvalyti savo kabinetą, pa
šalindamas iš jo visus tuos, ku
rie šiuo ar tuo budu ivelti į € t
aliejaus skandalą.

BIELGRADAS, vas. 20. — 
Jugoslavijos parlamentas 123 
balsais prieš 21 šiandie patvir
tino padarytą draugingumo su
tartį su Italija, kuria einant ir 
Fiunie, dėl kurio iki Šiol ėjo 
ginčai tarp tų dviejų valstybių, 
patenka atgal Italijai.

Formaiis Fiuinčs 
mas Italijai įvyksiąs 
kovo 2 dieną. ■»

Užsienio reikalų
Ninčič, atsakydamas tiems, ku
rie buvo pa-iešingi tokiam nuši
lę klinuri latbjai, pareiškė, kad 
Jugoslavija norinti gyventi 
sandoroj su visais savo kai
mynais.

turėjo ne- 
strei- 
kokių

Bel- 
šian-

prij tingi

mi ni&teris

Kursią Rusijos Žydy 
Valstybę 30,000 žmonių gresia 

bado mirtis
Planuojama visus Rusijos 

dus apgyvendinti Krime 
duoti jiems autonomiją.

žy-
ir

MASKVA, vas. 19. — Bolše
vikų valdžia pritaria naujam 
sumanymui išrišti “žvdu klau
simui” Rusijoj. Tasai sumany
mas yra toks: visus Rusijoj 
gyvenančius žydus kolonizuoti 
Krime, sudaryti žydų respubli
ką, kuri būdama Rusijos glo
boj naudotųsi betgi pilna au
tonomija.

čičerinas, Trockis, Kamene- 
vas ir visi kiti komunistų ly
deriai labai palankiai žiuri Į 
šitą sumanymą ir jie mano, 
kad tai geras būdas senajam 
Rusijos “žydų klausimui” iš
spręsti. Jų manymu, koloni
zuoti Krimą ir artimiausias pie
tų T k rainos 
daug didelio 
gi tos žemes 
gyventos, o
plotuose žmonių labai didelį, 
būtent 35 nuošimtį sudaro žy
dai.

Jau kiek ankščiau buvo da
roma planas įkurti rusų-žydų 
respubliką Baltgudijos plote — 
Minsko, Vitebsko ir Mogilevo 
gubernijų teritorijoj, bet tasai 
sumanymas paskiri, buvo už
mestas, kadangi prieš jį visu 
aštrumu ėmė protestuoti ne 
tik Baltgudžių komunistų par
tija, bet ir pačių žydų komu
nistai. Dabar dėl kūrimo ru
sų-žydų respublikos Krime, žy
dų komunistų partija laikos* 
i nei tralini.

NEW YORKAS, vasario 20. 
čianykšttis Sulgrave Institutu 
gavo iš Balfouro kablegramą, 
kurioj prašo pagalbos Hebridų 
salos gyventojams. Nepaliaująs 
per dešimtį mėnesių lietus su
naikinęs visą pasėlį laukuose, 
suardęs šiaudinius vietos gy
ventojų škotų namelius taip, 
tad gyventojai pasilikę be nie- 
<o ir 30 tūkstančių žmonių grę- 
sia visiškas badas.

Sulgrave Institutas kreipėsi 
Rockefellerio fondaciją kvies

damas ir tą organizaciją prisi
dėti prie gelbėjimo nelaimingų
jų. Taipgi laiškas pasiųsta pre
zidentui Coolidge’ui.

sritis nebūtų per
sunkiamo, kadan- 
netirštai dar ap
gyvenančių tuose

Senatorius Green arti 
mirties

Buvo

LONDONAS, vas. 20.— Ang- 
ijos dokų darbininkų streikas 
;ęsiasi. šiandie prie streiko pri
sidėjo dar velkamųjų botų ma
šinistai.

Kabineto nariai
oficialj pa-s ik aibėj imą ><iel 
<o, bet nenutarta daryti 
nors žingsnių.

Susilaikę nuo streiko 
*asto dokų darbininkai
die irgi siAstreikavo, atsisaky
dami nešioti ateinantį Angli- 
jon airba einantį svetur paštą.

Southamptone prie streiko 
prisidėjo 7000, o Dalstone 1000 
laivų taisytojų.

WASHIN GTON AS, vasario- 
20. — Nacionalės Švietimo Aso
ciacijos teisių komisijos pirmi
ninkas George T. Strayer krei
pėsi j Kongreso Atstovų Buto 
švietimo komisiją ragindamas , 
kad Kongresas neatidėliodamas 
imtų svarstyti įneštą Sterling- 
Reedo bilių. Tasai bilius — 
projektas įtaisymo, kuriuo ei
nant butų įkurtas federalinis 
žmonių švietimo departamen
tas.

Maištas Filipinuose 
plečiasi

Linkolno rūbai parduoti 
iš aukcij’ono

Siunčiama kariuomenė maišti
ninkams suvaldyti.

MANILA, vas. 20. — Gau
tomis čia žiniomis Kolorumų 
neramumai plečiasi visu Min- 
danao antkrančiu. Prie kolo- 
rumų dedasi būriai puslaukinių 
Manaibų. Pulkiiiiukas Ameri
kos kariuomenės Bowers j vie
tą neramumų pasiuntė daugiau 
kareivių maištui gesinti.

Rusų komunistai gavę 
150,000 nauju nariu

Darysią didelę kampaniją gau
ti visą milijoną naujų parti
jai narių.

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
20. —- Vakar čia tapo iš aukci- 

I jono parduoti prezidento Lin
kolno rūbai, kuriais jis dėvėjo 
laiku, kai žmogžuda John Wil- 
kes Booth nukovė jį Fordo te
atre, Washingtone, 1865 m. ba
landžio 14 dieną. Parduota už 
6500 dolerių.

[Įdomus dalykas,, kad tarp 
parduotųjų rūbų esąs ir ploš- 
čius, kurį Linkolnas dėvėjęs tą 
naktį, kai jis buvo nužudytas. 
Tuo tarpu Chicagos Historical 
Society turi senai savo žinioj 
kitą ploščių,. apie kurį ji sako, 
kad tai esąs tikrasai Linkolno 
dėvėtas laiku, kai prezidentas 
krito iš žmogžudės rankos. Kat
ras gi jųdviejų yra dabar tikra
sis ?]

mes. 
vęs, 
vus. Jie buvę nušauti, 
betgi namie revolverį
prisipažino kad tai esąs jo. To
liau klausinėjamas jaunas Mc- 
Dowel papasakojo, kad metai 
atgal jie gyvenę Decatun?, Geo
rgijuj, ir ten sudegusios be
miegant dvi seserys.

Pcl’iciiijai pasirodė istorija 
gana keista, ir ji paėmė vaiki
ną aštresniam kvotimui. Savo 
atsukimais jis ėmė labai pai
niotis, ir pagalios prisipažino, 
kad visa tai jis patsai padaręs. 
Jis pasipasakojo policijali, kai 
dar 12 metų būdamas jis pa
pildęs nuodėmę prieš Dvasią 
Šventą ir nuo (o laiko jis vi
sados jautęs, k aid jų šeimyno, 
įsisėdęs Antikristas, kuris da-

Sekda- 
jisai, 

naktį į 
seserys

netyčia prohibicijos agen
to pašautas.

WASHINGTONAS, 
20. — Senatorius 
Greene, kurs andais buvo nety
čia prohibicijos agento pašau
tas gatvėj, eina vis silpnyn. Jo 
valandos jau turbut suskaity
tos. Po operacijos, kuri buvo 
padaryta praeitą
kad išimti kulipką iš galvos, jis 
ėmė vis silpnėti. Prie mirštan
čiojo atvyko iš Vermonto jo 
žmona>

vasario
Frank L.

šeštadienį,

Papa dakoja amerikiečiams.

SANTJAGO, Čilė, Pietų Ame
riką, vas. JO Čilės kabine
tas, kurio priešaky buvB’ jau- 
mas liberalas Jose Maža, atsi- 
statvdino.

ROMA, vas. 20. — Papa Pins 
XI pasiuntė šiandie laišką apaš
taliniam delegatui Washjngto- 
ne prašydamas, kad j® vardu 
padėkotų amerikiečiams ua tei
kiamą vargą kenčiantiems Vo
kietijos žmonėms pašalpą.

MASKVA , vas. 20. — Komu
nistų partijos pranešimu, įvy
kusioji kampanija tikslu gauti 
partijai 100 tūkstančių naujų 
narių davus gerų pasekmių: 
daugiau kaip 150 tūkstančių 
asmenų padavę aplikacijas, no
rėdami įstoti partijom Dabar 
komunistų lyderiai žada .praė
jėti naują tokią jau kampani
ją milijonui naujų narių gauti, 
bet busią priimami tik darbi
ninkai ir valstiečiai.

Turkai verčia krikščio
nis švęsti penktadieni
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, vas. 20. '— Konstantino
polio policijos vyriausybė iš
leido patvarkymą, kuriuo įsa
koma, kad visos krikščionių 
įstaigos švęstų mahometonų 
šventaldienius, kurie turkų yra 
švenčiami penktadieniais. Krik
ščionių 
sakytų 
sunkiai

Dtvi
mokyklos, Roberto Kolegija ir 
Amerikos Moterų Kolegija, ne
norėdamos tokio įsakymo pil
dyti, žada nuo vasario 22 d. 
užsidaryti.

mokyklos, kurios atsi- 
tatai daryti, busiančios 
baudžiamos.
amerikiečių laikomos

KIEK ŽMONIŲ CHICAGOJ 
VAŽINĖJA GATVEKA-

RIAIS.

Chicagos gatvekarių kompa
nijos inžinierius Charles Wea- 
ton išskaičiavimu, Chicagos 
mieste per vieną dieną apla
mai gatvekariais ir elevatoriais 
žmonės padaro 4,300,000 kelio
nių, neskaitant tų, kur savo 
keliones padaro buss’ais ir auto
mobiliais. Imant visą Chicagos 
gyventojų skaičių išeina, kad 
kievienas gyventojas per metus 
naudojas gatvekariais ir eleva
toriais 356 kartus.

AMERIKOS GELŽKELIŲ 
ILGIS.

Jungtinės Valstijos turi 265 
tūkstančius mylių gelžkelių, 
arba apie 400 tūkstančių mylių 
vienlinko gelžkelio.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 20 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų, ....... $4.29
Belgijos, 100 frankų ........... $3.50
Danijos, 100 merkių ........... $15.80
Italijos, 100 lirų ................... $4.28
Francijos, 100 frankų ......... ;. $4.15
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $18.22
Olandijos, 100 kronų ........... $37.26
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ,.......... $26.18
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.31

bar re i kojy s nuveikti, 
riias ’išavd vidaus balsą 
metai ątgal, nuėjęs 
kambarį, kame jo dvi 
miegojo, sulaistęs jų lovą ben
zinu ir padegęs; ir jos sudegė. 
Bet Antikristas matyt su jo
mis nesudegęs. Vakar, kai tė
vai nuėję gulti, Antikristas 
vėl apvaldęs jį, ir jis paėmęs 
revolverį nuėjęs ir nužudęs tė
vą ir motiną, paleidęs į juos 
penkis šovinius. Nes tai nebu
vę jo tėvas ir motina, bet Anti
kristas.

Sužinojus su Dekaturo poli
cija pasirodė, kad vaikino pa
sakojimas apie likimą savo 
dviejų iseserų yra teisingas: 
metai atgal jos sudegė lovoj, 
bet vietos policija jokiu bildu 
negalėjo susekti, kaip tatai 
sitiko, kas jas sudegino.

Rado visą šeimyną 
nužudytą

at-

PHILO, III., vasario 20. — 
Keturios mylios nuo čia šįryt 
rado lavonus Juozo Whistle, 48 
metų, jo žmonos ir dukters, 18 
metų, išžudytų jų pačių namuo
se. Ten pat gulėjo ir ketvirtas 
lavonas, Louis Kuntzo, 45 m. 
mėsininko iš Homer, III., Whis- 
tlienės brolio, šalia 
pamestas šautuvas.
kad Kuntzas nužudė savo švo- 
gerį, seserį, ir jų dukterį, o 
paskui nusišovė.

jo buvo 
Spėjama,

Ku-Kluxai susitaikė su 
Herrino šerifu

Ku-Kluksai pašalina Glen Youn- 
gą, o šerifas du savo padėjė
ju.

HERRIN, III. — Tarp šerifo 
Galligano ir Ku-Klux-Klano 
įvyko taikos derybos ir jie su
sitaikė: Ku-Kluxai pasižadėjo 
daugiau nebedaryti kratų, ieš
kodami gyventojų namuose dek- 
tinės, ir pašalinti savo apmoka
mą agentą, pasižymėjusį avan
tiūristą Glen Younffą, o šerifas 
Galligan pejsižad^jo atleisti du 
buvusiu savo padėjėju.

de

Sulig .Johnsono imigracijos 
bilium,kurs veikiausia gali tap
ti įstatymu, imigrantai turės 
būti egzaminuojami savo krašte 
idant gavus Amerikos konsule 
leidimą važiuoti Amerikon.

Kam bus leista važiuoti, tas 
gaus vizą ir “imigracijos certi- 
fikatą,” su kuriuo galės be kliū
čių anapus iškeliauti Amerikor 
(tas dar betgi neduoda imigran 
tu i garantijos, kad jis nepatik 
tų kliūčių šiapus vandenyno).

Šitas “imigracijos certifika 
tas” buvo bandoma įvesti kaipc 
pagerinimas imigrantų suskai 
tymo ir jų įleidimo Amerikon. 
Iki šiol buvo skaitomi žmonės 
Sulig naujuoju Įstatymu bus 
skaitomi “certifikatai.” Tas ga
li beveik prašalinti reikalą de 
portavimo ai’ sulaikymo
kvotos išsibaigimo. Kas tik at 
važiuos su certifikatu, tas bu 
įleistas, jeigu tik certifikatą 
bus teisingai gavęs.

Pirmesni am e Johnsono b i 
liaus projekte buvo pasakyta 
kad “imigracijos certifikatas’ 
bus geras šešiems mėnesiams, t 
y., kad imigrantas gali išva
žiuoti iš Europos į šešius mene 
sius nuo dienos certifikato iš
davimo. Bet paduotame priė
mimui projekte pasakyta jau. 
kad “imigracijos certifikatas’ 
biis geras tik dviem mėnesiams. 
Tas jau visai panaikina tų “cer- 
tifikatų” gerąją pusę. Juk į du 
mėnesiu labai daugelis imigran
tų negalės išvažiuoti ar tai dėl 
susigrūdimo uostuose, ar tai de) 
ligos, arr tai dėl šeimyninių rei
kalu, ar tai dėl tūkstančio kitų 
mažų ir didelių priežasčių. Su
lig Johnsono biliaus nesunau
dotas certifikatas antru syk ne
išduodamas.

Ištikro, kada toks trumpas 
laikas yra paliktas “imigracijos 
certn$katų” sunaudojimui, tau 
beveik nebereiktų kitokių su
varžymų. Jau tas vienas, nesą
moningas punktas gali nukirsti 
imigraciją pusiau.

Reikia pasakyti, kad Johnso
no bilius toj redakcijoj, kokioj 
jis tapo paduotas atstovų butui,

No. 44
yra daug aštresnis negu to pa
čio biliaus pirmieji projektai. 
Pirmasis Johnsono biliaus pro
jektas išrodo visai liberalis pa
lyginant su paskutine jo redak
cija, kokioj jis turi 
tas už įstatymą.

Tas dar padidina 
tuviams ir kitiems 
Amerikos ateiviams
galint raginti savo senatorius 
ir kongresmanus, kad jie- prie
šintųsi šito biliaus priėmimui. 
Šitas bilius, jei jis taptų Įstaty
mu, neabejotinai paniekintų 
gražią Amerikos svetingumo 
tradiciją.

“Naujienų” vasario 12 d. nu
meryje aš buvau padavęs rezo
liucijos formą, kurią galima bu
tų draugijoms priimti pareiški
mui savo protesto prieš John
sono bilių. šiame numeryje ši 
rezoliucijos forma yra pakarto
ta kitoj vietoj. Rezoliucijos yra 
siųstinos kongresmanams ir 
senatoriams.

Čia betgi reikia pabrėžti, 
kad vienų rezoliucijų jokiu bu
du neužteks pataisymui netei
singo lietuvių kvotos apskait- 
liavimo. Reiktų dar būtinai pri
rengti tinkamas raštas, parodąs 
kokios, tikrai turėtų būti lietu
viu kvotos, ir priduoti tas raš
tas Washingtone į tinkamas įs
taigas.

Prohibicija kavai ir arbatai
Nes ir kava ir arbata esą toly

giai svaiginamasai 
kaip ir dektinė.

gėrymas

MORRISTOWN, N. 
rio 20. — žinomasai 
Hudson Maximas nusisamdę ad
vokatą Elmer Kingą, kuriam jis 
pavedė per teismą ištirti, ar 
prohibicijos įstatymas nepri
taikomas taipjau kavai ir arba
tai, kaip kart dektinei.

MaKimas tvirtina, kad kava ir 
arbata esą taipjau svaiginamie
ji gėrymai, o todėl, jei prohibi
cijos įstatymas draudžia ne
gerti dektinės, jis turi drausti 
ir kavą ir arbatą.

vdsa-
išradėjas

Chicagos ir apielinkė. — šian
die giedra, bet šalta, šiaurva
karių vėjas.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
5:48. Mėnuo teka 6:52 po pie
tų.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

vC

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicagolll.



Maskaradų Balius
$50 DOVANŲ BUS DUODAMA $50

Rengia
Lietuvių Katalikų šv. Marijos Parapija

Del savo labo, taigi parapijonai ir parapijonkos, draugai ir drau
gės nepraleiskit to puikaus Maskaradų1 Baliaus.

Atsibus

Sekm. Ned. Vasario-February 24 d., 1924
Lietuvių Katalikų šv. M. Bažnytinėj Sve.,

3501 So. Union Avė. ir 35th St.
Atsilankykite visi, jauni ir seni į šitą puikų Balių. Bus! graži 

muzika, kur galėsite išgirsti ir pamatyti lietuviškų ir amerikoniškų 
šokių ir da laimėti puikių dovanų.

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 50 centų.
Kviečia KOMITETAS.

Sveikatos Dalykai
Valasninkas, tulžis ir 

Dr. Račkus.

LIETUVIŠKI DVASIŠKI

SUSIRINKIMAI
BETANIJOS BAPTISTU BAŽNYČIOJ 

ant Hoyne gat. tarp 35 ir 36 gat
Susirinkimai buskožną Nedėlios dieną 

pradedant 4 vai. po piety 
Prie to bus gerų giesmininkų ir muzikos.

Kalbėtojas Gerbiamas Kunigas

JONAS RODINAS
Giesmių Vadovas Gerbiamas Ponas

ANTANAS GILLIES 
širdingai užkviečiame visus lietuvius j šiuos susirinkimus, 

išgirsite daug ko naudingo.

JĖZUS SAKO:

Ten

“Ateikite pas mane visi Jus vargingieji ir apsunkintieji, aš Jus 
atgaivinsiu. Imk ant savęs mano jungą ir mokinkites iš manęs, nes 
as esmi lengvos dūšios ir nuoširdžiai pakamus, tai rasite atsilsį savo 
dūšioj.” Ev. Šv. Mat. 11:28 — 29. Kviečia KOMITETAS.

AR JUS SERGATE?
Nors negulėjo lovoje, bet vos tik galėjo dirbti. Ar tai jūsų skilvys, 
kraujas, inkstai, ar kiti svarbus organai?

AR TAIP JUS JAUČIATE VYRAI 
IR MOTERYS?

Ar jus esata silpnas, skauda galvą, apie akis 
juodi lankai, nervuotas, užkietėję viduriai, re
umatizmas, skaudėjimai pūslės ir kitos chro
niškos ligos? Ar jus kas išgydė nuo senos 
jūsų ligos? Kiekvienas^žmogus privalo žino
ti stovį savo sveikatos.

PASITARKITE SU PASEKMINGAIS 
CHICAGOS’ SPECIALISTAIS

Nėra ligos ar kitų kokių negalių tarpe žmonių 
kurių mes nežinotumėm savo speciališkumc. 
Kaipo specialistai, mes gydonve greičiausiu, 
saugiausiu ir tikriausiu budu. Mes atgausime

jūsų sveikatą surasdami priežastį ligos. Musų gydymo kaina yra 
vidutinė. Pasitarimas ir egzaminacija pagal sutartį.

EUROPI EJIŠKOS GYDUOLĖS
Kraujo serum suteikiamas dykai. Vienas serumas suteikia palengvi- 
mą daugely atsitikimų. Ateikite ir pasikalbėkite su specialistu.

ILLINOIS SERUM LABORATORIES
Room 1113 — Capitol Bldg. pirmiau vadinosi Masonic Temple 

159 N. State St.
Valandos 10 ryto iki 7 v. v. Nedėlioj nuo 10 iki 1 v. po pietų.

KRAUJO 
SERUM 

Suteikiamas 
DYKAI 

Nereikia mokėti 
daktarui 

ATEIKITE IR 
PASIKALBĖ

KITE SU MUSŲ 
EXPERTU 
DAKTARU 

DYKAI

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!
Jūsų paskutinė proga nusipirkti fcuikų Riversi- 

de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 į mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas šalę.

Nesivėlinkit
Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 

greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

valasninką

nonsensas, 
kaip ir to

Dr. Račkus “Drauge” paskel
bė sekretą apie valasninko gy
dymą. Jisai liepia gauti gyvu
lio tulžies, užkaisk ant lengvos 
ugnies ir “karštoje tulžyje, kaip 
tik galima pakentėti, mirkyt 
nykštį apie 15 minučių”. Tokiu 
budu esą “užmuši 
ir nykštis pasveiks.’

Tai, žinoma, yra 
Toks pat nonsensas
paties Račkaus gydymas per 
laiškus: jisai savo brošiūroje 
(“Brangink savo sveikatą”) net 
sifilį gydo namie “be skausmo, 
be sugaišties, pats sau vienas” 
už 45 dolerius. O nuo gonorė- 

tai jisai žirnių duoda “už 
žirnių $3.00”. Daug nerei- 
nė sakyti: kiekvienas žmo- 
žino, kad sifilis labai pavo- 

reikalau j antį paty-

žir-
ne-

va-

Tok i u o- 
reikia žaizdą 
pulius gami- 
— tada žaiz- 

Tulžis čia 
žirniai gono-

Sifilis ir gono- 
toms ligoms/ 

kenkia ne tik sergan- 
kurie su 
ir gono-

Su šitomis 
geros

jos, 
100 
kia 
gus
jinga liga, 
rūsio daktaro gydymo; visi ži
no, kad namieje šitą ligą pats 
neišsigydysi. O gonorėjos 
niais dar niekas negydo ir 
norėtų gydytis žirniais.

Tas pats ir su vadinamu
lasninku. Valafininku žmonės 
vadina bet kokį puliavimą, bet 
kokią apkrėstą žaizdą, kuri pa
prastai greitai negi j a. 
se atsitikimuose 
išvalyti, užmušti 
nančias bakterijas 
da lengvai užgys. 
tiek reiškia, kiek 
rėjos gydyme, 
rėja priklauso 
kurios
čiam, bet ir visiems, 
juo susiduria. Sifilis 
rėja naikina tautą.
ligomis visiems geros valios 
žmonėms reikia kovoti atsidė
jus. Venerikai, privalo gydytis 
moksliniu budu, privalo skrupu
lingai pildyti kiekvieną daktaro 
patarimą, privalo saugotis nuo 
apkrėtimo nekaltų žmonių. Ta
tai Dr. Račkus turėtų žinoti.

Stebėtina, kad “Draugo” ve
dėjai, būdami krikščioniškos do
rovės skelbėjais, duoda Račkui 
kalbėti kas tik jam ant liežuvio 
užeina. Juk yra lietuvių dakta
rų, žinančių mediciną ir norin
čių teisybę žmonėms apie ligas 
pasakyti. Vardan artimo mei
lės reikėtų pakviesti toksai dak
taras, kuris teisybę žmonėms 
pasako, kuris vieton tulžies pa
taria kas reikia daryti, kad 
žaizdos nepuliuotų, t. y. kad ne
būtų vadinamą valasninkų. Me
dicinos daktarui 
valasninkus ir 
tulžį arba kokias 
gas tiesiog gėda, 
tini nkai
Gaila žmonių, kurie skaito klai
dinančius raštus ir gaila redak
toriaus ,kuris neatskiria burti- 
ninkystės nuo medicinos moks
lo patarimų.

—Dr. A. J.t Karalius.

kalbėti apie 
rekomenduoti 
nors pamaz- 
Senovės bur-

panašiai gydydavo.

Ginkluoti būriai.

Ketvirtadienis, Vas.21,1924

Del gero patarnavimo dėl jūsų plumingoir 
apšildymo reikmenų pasimatykit su

M.LEVY&COMPANY
Nes jie yra atsakanti

Bile kokius apšildymo 
arba plumbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysima juos arba 
jūsų pinigus grąžinsi-
me.

Duokite mums pa
bandymą

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

Prancūziškas Daktaras

Mrs. MIČHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pata
rimas, 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.

S. L. FABION AS CO.

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

M.LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

Telefonas Calumet 0645-1692
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai.

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis

“VARPAS"
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metų ................................................  1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams.................... 3.00
Pusei metų...................................................  1.50
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. ’

3251 So. Halsted Street, Chicago, III
Tel. Yards 1234.

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

Dr. J. W. Beaudette

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1! 

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: auo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, fiskyrua ketvertą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHLNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

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 if nervų ne- 

/ sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nup 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Dearbom 9057

A. t. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
• • Room 1726

CHICAGO TEMPIME BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wa»hington & Clark
Namą Tel.i Hyde Park 3895

i

Kalendorius!

JOHN I. BAGDZIUNAS
. ADVOKATAS

Veda- bylas t visuose Teismuose, Egzami
nuoja 'J Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir. Įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

y

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
7i We»t Monroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S*.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vsj.
J

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai Jous pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

J. P. WAITCHES
LANVYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737Vilnius, 22—I. Vilniaus kraš

te pastaruoju metu priviso 
daug ginkluotų burių. Nesenai 
toks būrys užpuolė vieną mies
telį, kur padarė daug’ triukšmo 
ir išsivarė porą lenkų milicinin
kų. Sausio 13 d. tarp Ušos ir 
Oleknavičių (Naugarduko vai
vadijos pasirodė kitas baurys, 
kuris irgi išsivarė iš pasienio 
punkto kelis policininkus. Len
kų laikraščiai rašo, kad būriai 
ateina iš Tarybų Rusijos.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 445.

SANDARA
So. Boston. Mass.

Vardas

Adresas

LIETUVANedėlioj, Vasario-February 24, 1924
Pradžia 7:80 vai. vakare

SCHOLL HALL SVETAINĖJE
48 ir So. Honore gatvė

bmmbmmhi

Po teatrui Lietuviški-Amerikoniški šokiai iki vėlumui, 
širdingai kviečia TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA.

Atsiųskite man iflformacijas apie Riverside lo
tus, be jokios man atsakomybės.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

?<• So. La Šalie St. Room 5S€ 
Tel, Central 6390 

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

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

Didelis ir Puikus Teatras
Teatrališkas Kliubas Lietuva stato scenoje J. J. Zolpo keturiy veiksmų tragediją

ČIGONAS RAZBAININKAS
Gerbiamoji visuomenė, nepraleiskite šio puikaus perstatymo, nes 

šiame veikale dalyvauja svarbiausioj rolėj ir pats veikalo autorius 
J. J. ZOLP, P-Lfi S. BAJORIUNAITĖ ir kiti gebiausi lošėjai. Iš kal
no galima tikėtis, jogei šis veikalas ‘pilnai užganėdins kiekvieną atsi
lankiusi, taip kaip ir kiti J. J. ZOLPO veikalai. Todėl visuomenė 
pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pinigai

Bridgeporto

seuf-redUCI NG
C O R S ET <

per 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663.

Nemo Liesinimo* num.888, tik
rai pigiu. Turi temą virių ir vi
dutinį sijoną. Ii tvirtos Šviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
dėtai 24 iki 86; atsieina tik |8. 

Jei krautuvėj nėra prisiųsklt 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic*Fa*hion Institute 
120 E. 16d» St., New York (Dcpt. S.)

PRAŠALINO UŽKIETĖJIMĄ'

Užkietėjimas vidurių yra paparas- 
tas apsireiškimas ir jis negali palik
ti neprižiūrėtas. FOLEY CATHAR- 
TIC TABLETS yra geros veikmes ir 
atneša greitą palengvinimą. Mrs. 
Eilėn Bethel, Clanton, Ala., rašo: 
“FOLEY CATHARTIC TABLETS 
yra geriausios gyduoles kokias aš ka
da vartojau nuo užkietėjimo”. Par
duodamos visur.

FOLEY AND COMPANY, 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, UI.
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L. S. S. ŽINIOS Laiškas iš Rusijos
Oficialinis Liętuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Vasario 21, 1924 Eilinis No. 46

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. Žymontas, 1739 So.

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

brooke Avė., Chicago, IU.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

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

Chicago, IU.
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, IU.

LJSJS; VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N. 
Hoyne Avė., Chicago, UI.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Į Jus, Draugai!
Muskegon, Mich., Sagina\v 

Mich., Toledo, Ohio; Cleve- 
land, O. ir Dayton, Ohio dar
bininkų domei.

Lietuvių Socialistu Są
jungos Aštunto Rajono 
Apšvietos Kliubo Atida

rymas
Mes nedvejojame, kad tuose 

miestuose randasi desčtkai mu
sų draugų, kurie protauja soci- 
alistiškai ir veda kovą už pakei
timą šios kapitalistinės siste
mos socialistiška.

Mes nedvejojam, kad ne visi 
žmones užmirštą ką jie valgė 
vakar vakarienės. Ir todėl da„ 
nevisi užmiršo K. Markso pa
liktą obalsį: “Darbininkai visu 
šalių vienykitės! Jus nieko ne- 
pralaimėsit tik retežius!”

Mes nedvejojam, kad tose lie
tuvių kolonijose randasi darbi- 

* ninku, kurie noriai pristotų 
prie socialistų organizacijos, 
jei ten tokia rastųsi, bet patys 
pradėt darbą jie nedrįsta. Ne
drįsta todėl, kad laike didžiųjų 
audrų siautimo jų energija ta
po užgauta ir veikimas 
stojo.
gams mes pakartosim žodžius |Vykti ekonominiai atsilikusioje 
vieno žymaus Amerikos PubH-(šalyje, ir jeigu ne, 
cisto: “j’’’ ’ ” ” ’

Nors jau 
biskį pavč-

Vasario* 14 d. Raymond Cha- 
pel svetainėj, 816 W. 31st St. 
Įvyko Lietuvių Socialistų Są
jungos VIII Rajono Apšvietos 
Kliubo atidarymas, 
kai dėl šio sezono
luotą, bet kaip patarlė sako, tai 
geriaus vėliaus, negu niekada, 
l’aigi šiame Apšvietos Kliubo 
atidaryme dalyvavo nemažas 
būrelis draugų, norinčių lavin
tis. Drg. P. Grigaitis prie tos 
mokyklos atidarymo pasakė į- 
žanginę prakalbą su nurody
mais, kaip darbininkai galėtų 
geriaus ir parankiaus įsigyti 
sau reikalingą apšvietą. Vėliaus 
buvo visų susirinkusių draugu 
diskusuota lavinimosi progra
mas. Į programą įeina šie klau
simai: Ku-Klux-klan iečiai ir

apsi- Darbininkai, Kodėl aš esu socia- 
šitos rųšies musų drau- iįstas? Ar Socializmas gali į-

.... |------ z - -----, —tai kodėl?
Bile kvailys gali pada- j^0 Socializmas atsiekė iki šiol? • 
dą, tečiaus reikia pro-Socialistai nori panaikinti |; 

tingo, kad prie klaidos prisi-jyį^ą privatinę nuosavybę? Kas 
pažintų! Ir tai dar nėra vėlu J darbininkams geriau — demo- 

Turėdama tai omenėje, LSS. kratija ar dil<tatura?
116 kp. ir nutarė kreiptis į lie-'
tuvių darbininkus, kad stveriu-iAr buvo reikalinga, teroristinė 
si socialistinio darbo, organizuc- diktatūra Rusijoje? Ką Socia- 
dami LSS. kuopas savose kolo- ‘b’stų Partija turi daryt, kuo-

3 ir plėstų socializmo mo- lnet VVashingtone iškilo aliejausnijose 
kalą tarp savo draugų darbinin
kų, kuriems nebuvo 1 
žint socializmo mokslo.

J Jus kreipiamės, draugai 
darbininkai! Kapitalizmo tvar
kos griuvimas

- ■ ■ skandalas? Ką socialistai turi 
lemta pa- daryt Amerikoje kai dėl prohi-

bicijos? Skerdynės Philipinuo- 
se, ir delko jos kilo? Ar Chi- 
cagos miestas privalo turėti

neišvengtinas! b*70 nuosavybėje gatvekarius? 
ankščiau turės įvykti Ar butų visuomenei geriau, jei- 

(kurios ir ZU anglies produkcija butų, na- 
Jcionalizuota?

socializmo tvarka
jus patys taip trokštat, kaip ir
mt
nu

s). Bet kaip mes ją įvykinsi 
vienu- 

busiančios 
Kad sek- 
socializmo

jeigu mes busim 
ir nesuprasim 

tvarkos parėdymų? 
mingai trumfuotų
tvarka ant griūvančios kapita
listų sistemos, mes darbininkai 
turime būt organizuoti po socia
lizmo vėliava! Socializmo vė
liava tapo Išlaikyta nesutepta ir 
didžausių audrų siautimo me
tais ir todėl socializmo mokslas 
privalo atidaryt šiandie kiek^ 
vienam darbininkui akis ir su
teikt didžiausio pasitikėjimo vi
sai darbininkų klasei.

Yra ss(koma, kad Možė-Maj- 
žius išvedė žydus iš skurdo ir 
nevalios. Bet buk tikras, bran
gus drauge, kad stebuklai din
go! Ir tamstos niekas neišliuo- 
suos iš šios kapitalistų vergijos, 
jei pats neišsiliuosuosi, o tai ga
lima atsiekt tik tvirtai susior
ganizavus į galingą

Pradedant atsipeikėti iš 
džiojo karo pasauliui ' vis 
.biau ir labiau aiškėja, kad ga
lutinai atstatyti iširusį ūkį ga
lima tik vėli įtraukus ekonomi
nio gyvenimo sukuriu Rusiją. 
Pažiūrėkim, kasgi dedasi tuo 
tarpu Rusijoj.

Jau aelpltinti - mietai Rusija 
valdoma komunistų partijos. 
Per tą palyginamai trumpą lai
ką valdančioji partija spėjo 
perleisti Rusijos liaudį per vi
są eilę socialių bandymų — per 
“žizn po kartočke,” per “komi- 
teti bėdnoti,” per “orientacija 
na seredniaka” etc., kol paga
liau 1922 m. privedė ją prie 
“nepo,” prie taip vadinamosios 
“naujos ekonominės politikos.”! 
“Nepas” — tai laisva prekyba, 
denacionalizacija (grąžinimas 
savininkui) pramonės įstaigų, 
dirbtuvių, namų iki tam tikro 
butų skaičiaus etc. “Nepo” įve
dimu komutnistai prisipažino 
susibankrutavę savo pastango
se urnai įvesti komunizmą. 
“Nepas” — tai dalinas paliuo- 
savimas gyveninio iš dekretų 
vergijos. Ir paliuosuotas gyve
nimas umu laiku padarė tai, ko 
valdžia savo dekretais penkis 
metus nesugebėjo atlikti: mies
tai atgijo; nebesimatė daugiau 
aptirtėjusių langų-vitrinų; tra
mvajai pradėjo vaikščioti; 
Taukiniuose keleiviai nuo sto
gų sulipo į vagonus; “miešoč- 
nikai” išnyko, kadangi krau
tuves ir rinkos prisipildė mais
to produktais; ūkininkas tru
putį atsiduso nuo rekvizicijų. 
Pilietis atsiduso ne tik ekono
miniai, bet ir politiniai: čeką 
pakeitė G. P. U. (Valstybes Po
litinė Valdyba), kuriai gi be- . 
paliktos tik politines funkci
jos. Valdžia pasiliko savo žinioj 
tik stambiąją pramonę, gi kon
kurencijai su “n'epu” tapo įs
teigti “gumai” (valstybines | 
universalinės krautuvės) ir 
trestai. Nežiūrint į tai, kad pri
vatinės prekybos ir pramones 
įstaigos buvo apkrautos di
džiausiais mokesniais — ančde- 
liais, liuosicji nuo tų mokes
nių “gumai” ir trestai vistik 
negalėjo konkuruoti su priva- 

1 čiomis prekybos ir pramonės 
įstaigomis. Privatinės įstaigos 

i turtėjo — lobo, geresnieji “gu
mų” ir trestų tarnautojai bėgo 
į privatines, kur kas geriau ap
mokamas įstaigas. “GUniuose” 
bepasiliko arba negabus, nesu- 
manųs tarnautojai arba mėgė
jai pralobt savinantis valstybi
nį turtą. Dabar dauguma “gu- 

| mų” ir trestų tarnautojų paso
dinta kaltinamųjų suolam Val
stybės tarnautojų ir darbinin
kų gyvenimo sąlygos pasidarė 
nebepakenčiamos. Vasarą 1923 
darbininkas ir tarnautojas, vi
dutiniai imant, gauna 25 čer
voncus mėnesiui, tuo tarpu gi 
pragyvenimo minimumas — I 
100 červoncų. Ir štai rugpiuty i 
įvyksta visa eilė ekonominių 
streikų. Streikuoja “Jaroslav- 
skije” ir “Kazanskije masters- 
kije” Maskvoje, streikuoja kai- 
kurios Petrapilio dirbtuves, rei
kalauja algų padidinimo, prie
dų rūbams etc. Valdžia darbi
ninkų reikalavimus dalinai pa
tenkina, bet su streikų vadais 
kuožiaotriausiai pasielgia: areš
tuojami, laikomi kalėjime ir 
paskui išsiunčiami į Archan
gelską, į Solovskį ir k. j

Bet patsai streikų įvykimo 
faktas pačių komunistų tarpe 
pagilino jau seniau esantį nuo-

di- 
la-

'rokuotais. Patsai valdžios apa
ratas esąs supuvęs, visutr ky
šiai, protekcijos etc. Darbinin
kas per formalybių sienas ne
beprieinąs prie valdžios. Esą 
įvestas tikras buržuazinis reži
mas. “Nepas” galutinai užnuo
dijęs atmosferą: tuo tarpu, kai 
darbininkai streikuoja dėl duo
nos kąsnio, reikalauja iš val
džios pragyvenimo minimumo, 
— tūlo tarpu “nepmanai” ne
beįmaną <kaip lėbauti, resto- 
rantuose užią per kiauras nak
tis, briliantuose blizgą ir šilku 
čiužą; kliirbuose. šimtais tūks
tančių aukso esą pralošiama*). 
Visų tų biaurutnių kaltininkas 
esąs komunistų partijos C. K. 
Ir opozicija griežtai reikalauja 

Į pakeist politikos kursą. Reika
lauja prileisi valstybės kūry
bos darbo plačias darbininkų 
mases, duoti laisvę pačioj ko
munistų partijoj tvertis auto- 
noniiugoims frakcijoms—grii- 

pčins. C. K. neturįs įsakinėti, 
bet tik nurodymui duoti. Už 
telkiu nuomonių skleidimą
Trockis čekistų vadinamas
oportunistu, menševizmo pra
našu.

Diskusijos tiek smarkios 
ėjo, kad rodėsi — šit įvyks 'ski
limas partijos. Kai kurie ma
nė, kad jis jau dabar nebeiš
vengiamas. Tik įvyko kita kas. 
Sausio 8 d. “Izvestija” didelė
mis raidėmis pranešė, kad 
Trockis susirgęs ir gydytojų 

Iesą pripažinta reikalinga jo 
sveikatos pataisymui urnai 
vykt Kriinan. Kitas opozicijos 
lyderis Preobraženskis tuo pat 
laiku gavęs įsakymą urnai iš
važiuoti rektorių Tomsko uni
versitetan. Visi kiti opozicijos 
nariai išsiuntinėti į Rusijos 
pakraščius. Nugalėtojai Kame- 
nevas, Zinovjevas, Stalinas ga
li ramiai laukt susivažiavimų 
partijos ir S. S. S. R. sovietų, 
šaukiamų š. m. sausio menesį.

C. K. taip apsidirbęs su opo
zicija kai kuriuos opozicijos 
nurodymus priėmė domėn. Tik 
įvykino juos senu 1918 m. bil
du: vieną naktį buvo mobili
zuotos visos G. P. U. jėgos ir 
areštuota apie 4,500 pačių tur
tingųjų “nepmanų”**). Turtas 
areštuotų j ų konfiskuojamas, > 
pinigai, brangenybės, butai — 
perduodami Maskvos sovieto 1 
žinion (Petrapily -Petrdkomu-, 
uos, kitur — atatinkamos įs
taigos žinion), patys areštuo
tieji išsiunčiami arba į Narim- 
ską (Sibiras), Solovki arba pa
siūloma pačiam areštuotajam 
išsirinkt ištrėmimo vietą, be 
Maskvos, Petrapilo, Odesos, 
Kievo, Charkovo ir Dono Ros
tovo. Jų dokumentai siunčiami 
vietinės G. P. U. žinion, gi pa
tiems ištremiamiems duoda-

Socialistų

Sekantis Kliubo susirinkimas 
bus vasario 28 d. Kliubo susi
rinkimai bus laikomi kas ant
rą savaitę.

Referato tema vasario 28 d. 
“Socialistų dalyvavimas koalici
joje su buržuazija”, Skaitys P. 
Grigaitis. Antras susirinkimas 
įvyks kovo 15 d. tema: “Ką So
cialistų Partija turi daryt, kuo
met Washingtone iškilo aliejaus 
skandalas”, skaitys K. Januške
vičius. Trečias susirinkimas — 
kovo 27 d., tema: “Ku-Klux- 
klaniečiai ir darbininkai”. Skai
tys J. Budrikas.

Tai šitokia bus Apšvietos 
Kliubo lavinimosi programas. į 
Bus retorikos pamokos ir, rei-1 monių skirtumą deltai tikslin- 
kalui esant, pagal i 
programas bus 
Todėl visi draugai atsilankykite 
į šituos Socialistų Apšvietos 
Kliubo susirinkimus.

Kviečia visus susirinkti,
Komitetas.

Draugai! Nelaukit 
dienos, organizuokit

nė vienos 
LSS.. kuo

pas savo kolonijoj, o jei nega
lima suorganizuot kuopą, tai 
tuoj aus rašyk žemiau pasirašiu-
šiam.

LSS. 116 kp. įgaliotinui: P. 
Kaušius, 1943-—-24th Str., De- 
troit, Mich.

ną vargo prislėgti tėvai suves- 
i savo vaikus į dirbtuvių kie

mą. Vyriausiis iš vaikų turi vos 
tik 12, 10, o gal net 8 ar 7 me
tus. Dirbtuvių savininkas išsi- 

Socializmas ir proletariatas ’renka sau iš būrio tinkaihiau- 
— dvi pagrindines sąvokos bu
simojo aušros pasaulio. Sunku 
yra įsivaizduoti sau proletaria
tą be socializmo arba socializmą 
be proletariato, kaip ir veikian
tį įrankį be tikslo arba tikslą 
be įrankio jam pasiekti. Prole
tariatas be socializmo bespalvis, 
neturintis bet kokių nors ryškių 
bruožų socialės fizionomijos, tai 
yra milžinas molio kojomis, be
jėgis milžinas, nustojęs viso to, 
kad gaivina gyvenimą, stiprina 
jėgas kovoje už gyvenimą. Pa
veržti proletariatui socializmo 
idėjas reiškia išplėšti jam jo 
kovojančią sielą, jo plakančią 
širdį iš jo galingojo raumens 
kūno, reiškia paveržti gyvenimo 
instinktą. Koksai tragizmas — 
žmogus be sielos L...

Ne mažiau tragizmo rasime 
mes socializme be proletariato. 
Kokios vertės gali būti tos so
cialistinės idėjos be jėgos, kuri 
jas skelbia, paduoda joms jų ju
dėjimo kryptį ir pasiryžusi yra 
jas įgyvendinti?!.... Aišku, kad 
be tos jėgos socialistinės idėjos 
taptų tuščia utopija, 
fantazija be jokios vertės gyve
nime. Kiekviena idėja, kuri reiš
kia pretenzijų užkariauti ateitį 
privalo surasti 
kuri kovotų už 
vendinimą. Ši 
idėjų pasaulyje 
tas.

Kokios rųšies ši jėga, kuri so
cialiam gyvenimui duoda tam 
tikrą turinį, kas yra proletaria
tas, kokie jo sielos • bruožai, — 
yra klausimas, kurį mums rei
kalinga išadškinti, jeigu mes no
rime daugiau įsigilinti į socia
lizmo esmę.

Viena, kas mums aišku, tai 
tas, kad proletariatas turi daug 
savybių, t. y. skiriasi nuo visų 
kitų visuomenės luomų, nes jis 
vienas reiškia viešai neapykan
tą ir nepasitenkinimą esama 
ekonomine bei sociale tvarka ir 
jo norai siekia per to visuome
ninio surėdymo ribas. Proleta
riatas pasiryžęs yra kovotį ne 
tik už pagerinimą socialių, ka
pitalizmo pagimdytų santykių 
kapitalizmo ribose, kaip padidi
nimas darbo užmokesnio, su
trumpinimas darbo valandų, bet 
už pilną pašalinimą 
esamo socialio pasaulio ir vieto
je jo įkūrimą naujo pasaulio, ku
rio vardas — socializmas. 

* * 
*

Metas iš metų, diena iš 
nos vienodai pasikartojantis ne
žmoniškose sąlygose darbas dar
ko ir drasko darbininko sielą.. 
Vienintelis saules spindulys, ku
ris keičia jo gyvenimo vieno
dumą, yra poilsis. Bet ir jo 
trumpas liuoslaikis nesuteikia 
darbininkui ramybės. Jo men
kas uždarbis neleidžia darbinin
kui turėti atsargos, kurią jis ga
lėtų sunaudoti kultūros reika
lams. Gi galimas ateity priver
stinas nedarbas grąsina jam su
naikinti ir tą atsargą, kurią ji
sai butų pasigaminęs.

Butas, kuriame darbininko 
šeima gyvena, neturtingas.... ne
švarus. Tik būtinos reikmens 
daiktai, kurių iš paskutinių pi
nigų jisai įsigijo, čia matyti, bet 
ir tai nepakankamam skaičiuje. 
Fabrikų turtinga gamyba nieko 
neduoda tamsioms darbininkų 
kameroms. Jokio grožio pėdsa
ko, kursai sužadintų jo gyven
tojo širdyje džiaugsmą. Butas 
yra tik apsaugos pastogė nuo 
audrų, lietaus, nuo tamsių, šal
tų nakčių, kur ilgo darbo iškan
kintas kūnas gauna sau poilsio 
ir jėgų naujam darbui. Visa 
skaitlinga šeima miega vienoj 
iš didelių plačiai sukaltų lentų 
lovoje, šis butas negali būti po
ilsio vieta iškankintam kunui ir 
sielai. Koksai gi žmogus priva
lo būti tas, kuris gimė -ir išau
go jame?

Kapitalizmui augant tapo ne 
tik vyrai, bet moters ir vaikai augo 
— visa darbininko šeima išnau-, vargai ir gyvenimo nelaimės, 
dojimo bei pavergimo objektu. Proletariatas *tapo karčiai ap- 
Išsivystė formalė prekyba vai- gautas. Todėl šiandien proleta- 4—--- x * -• “

Proletariato sielos $wv 
bruožai

sau gyvą jėgą, 
tos idėjos įgy- 

jega socializmo 
yra proletaria-

die-

mui nepasitikėjimą, reikalauja 
kontrolės ir priežiūros, paga
liau reikalauja sau vietos prie 
valstybės vairo ekonominiam 
gyvenimui tvarkyti.

Tuo metu, kai proletariatas 
pasiryžęs yra kovoti prieš da
bartinį ekonominį gyvenimo su
rėdymą, jis reikalauja sau lais
vės spaudoje, tikyboje.... prieši
nasi bet kokiam autoritetui, tra
dicijoms. Prpletariato siela yra 
prieš spekuliaciją dangaus gery
bėmis, kuriomis gudriai žaidžia 
visokio plauko klerikalai, steng
damiesi užpildyti darbininko 
jaučiamą gyvenimo tuštybę ir 
pasilaikyti savo rankose vald
žią. Klerikalų spekuliacija ilgą 
laiką buvo ir net dar iki šiol te
bėra kapitalizmo reakcinių vi
suomenės sluoksnių įrankiu 
prieš proletariatą ir bendrai 
prieš ekonominiai vargstančią 
žmonijos dalį tikslu laikyti ją 
pavergtą, apgautą....

Proletariatas stovi prieš bur
žuazinį pasaulį kupinas jam 
griežtų reikalavimų. Iš proleta
riato sielos turi užgimti nauja 
valstybė, nauja tikyba, naujas 
mokslas, naujas visas socialia 
gyvenimas.

Tai yra siela su milžino jėgo
mis kapitalizmo griovimui, bet 
taip pat atstatymui naujų gy
venimo formų.

Tai yra naikinimo ir kūrybos 
siela.

Stasys Kuzminskas.

sių ir sveikiausių jam reikalin
gą skaičių ir verčia juos pusdy
kiai dirbti lygiai su suaugusiais 
darbininkais nepakeliamus 
jiems darbus, šie nelaimingi 
maži sutvėrimai nuo šios dienos 
atsisveikina ant visados nuo 
gražios gamtos pasaulio, rūksta 
durnuose ir čia gyvena savo ge
riausias dienas iki mirties. Jis 
miršta sukniubęs po savo darbo 
našta. Liuosybę ir gyvenimo 
grožį jisai paliko laiminges- 
niems už save sutvėrimams.... 
Moters dažnai turi parduoti ka
pitalizmui ne tik savo jėgas, bet 
ir savo garbę.

Koks tragingas vaizdas! Vie
nintelė gyvenimo šventovė, ku
ri darbininkui privalėtų palikti 
neliečiama, darbininko šeima, 
tampa sugriauta iš pamatų ka
pitalizmo slibino. Tėvas, motina, 
vaikai — visi jaučia sunkią ka
pitalo leteną. Iškankinti sun
kiais darbais jie ir namie ne
gauna paguodos. Nė viena švie
si mintis nebeaplanko jų sielos, 
neapykantos ir nepatenkinimo 
kupini jie krinta ant kietų lo
vos lentų ir užsimiršta sunkiu 
miegu. Taip eina diena iš die
nos. Tokiose gyvenimo aplinky
bėse darbininkui ne tik nepa
liks laiko bet kokiam kultūros 
bei sielos gyvenimui.

Štai aplinkybės, kuriose užgi
mė ir išaugo musų dabarties 
proletariatas.

* ♦
*

Kokie gi kiti bruožai galėjo 
gauti sau vietos proletaro sieloj 
apart neapykantos ir nepasiten
kinimo esama sociale bei ekono
mine tvarka. Mes visai nepriva
lome stebėtis jo revoliucine 
griovimo dvasia. Tai reikštų pa
rodyti permažai supratimo apie 
tas gyvenimo apystovas, kurio
se išaugo šis dabarties milžinas
— proletariatas. Proletariatas
nuo pirmos užgimimo dienos 
yra ištremtas iš jam, kaipo žmo
gui, priklausančio pasaulio į pa
niurusius požemio urvus, kuo
met kita visuomenės dalis puo
tauja, džiaugiasi ir linksminasi 
soti ir visa kuo patenkinta. Kol 
proletariatas dar buvo mažas 
kūdikis, jo balsas iš požemių bu
vo vos girdimas.... Bet augo pro
letariatas, augo jo neapykan
tos, nepasitenkinimo garsas ir 
šiandien visi girdi ir pažįsta tą 
garsą. ,

Proletariato siela yra revo
liucinga. Proletariatas nesupran
ta kompromisų sti buržuazija; 
jis nemato sau tinkamo gyveni
mo kapitalistines tvarkos ribo
se, jis reikalauja pilno panaiki
nimo dabarties visuomeninio su
rėdymo pagrindų ir reiškia no
ro ir jėgos sukurti naują valsty
bę su nauja visuomenės etika
— laisvės ir tiesos. Proletaria
tas neatsieks savo tikslo ir ne
bus patenkintas kapitalizmo ri
bose. Ne, tai nesuderinama pro
letariato sieloje. Proletariatas 
trokšta naujo gyvenimo, kurį 
jam gali duoti tik socializmas. 
Kiekvienas proletaras atkakliai 
priešinsis kapitalizmui ir tuo
met, jeigu jo darbas bus apmo
kamas geriau, jeigu jo kultūri
nis ir fizinis minimumas bus pa
tenkintas, jeigu 8 valandų dar
bo diena paliks jam daugiau 
liuoso laiko poilsiui. Kodėl? — 
nes pasilieka viena, kas jokiu 
budu negali būti patenkinta ka
pitalizmo tvarkoje — reikala
vimas tapti gyvenimo viešpačiu, 
bet nepasilikti jo įrankiu, reika
lavimas tapti žmogumi. Paten
kindamas šį reikalavimą kapita
lizmas nustoja ekzistavęs. Jis 
pasirašo sau mirties sprendi
mą.

Juigi šiol tie, kuriems jis pa
sitikėjo ir davė neapribotus įga
liojimus visuomeninį gyvenimą 
tvarkyti, apgavo jį. Tie kiti su
kūrė didžią kapitalizmo pilį, ku
rios ūksmėje saulės dienoje iš- 

proletariato skriaudos,

Estijos Socialdemokratų 
suvažiavimas

Gruodžio 29—30 d. įvyko 
Estijos s.-d. suvažiavimas. Par
tijoj skaitoma į 3000 narių ir 
apie 100 atskirų organizacijų. 
Suvažiavime dalyvavo 56 atsto
vai. Delei blogo oro daugelis 
atstovų neatvyko, jų tarpe ne
buvo atstovų iš Samų salos. 
Suvažiavimas praėjo rimtai; 
Svarbesnieji jo klausimai: po
litinė padėtis ir einamieji par
tijos uždaviniai, susivenijimas 
su nepriklausomais socialistais 
'ir kt.

Estuose, kaip ir pas mus, la
bai opus butų klausimas. Butų 
krizių yra palietęs kaimo var- 
gtiomenę, ypač triobelninkus. 
Kad išvengus butų krizio ir ap
rūpinus trobelninkus medžiagi
niai, Estų s.-d. partija yra įne
šusi Seiman įstatymo sumany
mą, kuriuo norima triobelninkų 
naudai nusavinti žemės iš stam
biųjų ūkininkų žemių.

Partija galutinai susivienijo 
su nepriklausomaisiais socialis
tais. Dabai’ s.-d. parlamento 
frakcija bus iš 15 atstovų.

iki ištrėmimo vietos. Geriau
siu atveju — leidžiama savai
tės laikotarpy likviduot turtą 
—baidus. Ir taip vienu rankos 
mostelėjimu sunaikintas vėl 
vienas socialių bandymų eta
pas.

j Čion pažymėtina tatai, kad 
tie areštai įvyko apsilenkiant 
su 1922—1923 m. dekretais pa
tvirtintais teisės principais: pi
liečių turtas ir butai'galėjo bū
ti konfiskuojami tik --teismui 
nusprendus. Todėl, ikad (suma
žinus tų įvykių įspūdį, jau po 
įvykių išleistas dekretas, ku
riuo privalo visi namų komite
tai ir valdybos sekti savo gy
ventojų asmeninį gyvenimą ir 

I pranešti G. P. U., kas gyvena 
plačiau, negu jis galėtų gyvent 
iš gaunamosios algos,. tas bu
siąs areštuotas, teismas prie 
uždarytų durų spręsiąs jo kal
tumą, kuriam pasitvirtinus, 
teisiamajam busią pasiūlyta iš
važiuoti 
miestų, 
von tu'o 
žiuotas: 
nes sąjungoj ar įstaigos ko
mandiruotė teduoda teisę ap
sigyventi Maskvoj.

Tokie tuo tarpu pasirodė ki
lusios komunistų tarpe opozi-

Susirinkimas

name, 
Pradžia

susirin-

LSS. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas 
vasario 24 d. Naujienų 
1739 So. Halsted Str.
11-tą vai. ryto.

Visi komiteto nariai
kitę paskirtu laiku. Turim daug 
svarbių reikalų dėl organizaci
jos labo aptarti. Taipgi prime
nu LSS. VIII Rajono komiteto 
nariams, kad šiame susirinkime 
turėsime prirengti LSS VIII 
Rajono kuo(pų delegatų konfe
rencijai dienotvarkį.

Todėl visi komiteto nariai tu
rėkite prirengę gerų sumany
mų. A. Vilis,

LSS VIII Raj. sekretorius.

n, 1V1 ■ v c

narių noro I guano .Centro Komiteto veda- 
praplatintas. mosios politikos. Opozicija, taip 

vadinamoji “darbininkų demo
kratija,” priešaky su Trockiu, 
PreobraženskiU, Sapronovu ir 
kt. pradėjo smarkią akciją 
prieš partijos C. K., prieš “apa- 
ratčikus,” prieš diktatūrą C. 
K., centralizmą etc. Trockio 
straipsnis “Naujas kursas” iš
nešė visa tatai spaudon (“Prav- 
da”). Opozicija prikiša parti-^ijos vaisiai. (“S. D.”)—Buvęs, 
jos C. K. galutiną nuo darbi-;----------- —

• i,.. r ..u:.__ *) Kliubus, kaip “Ermitažas”,ninku atsitolinimą, subiuro- “Kazino” ir kt. užlaiko Maskvos So- 
kratėjimą, užpildymą valdžios vietas, kuris gauna 85% jų pelno.

.................. ' - • 1 **) Deržinskis oficialiai skelbė^ kad
• _ _______ ____*1 ‘ ‘ •* *

Pranešimas
iš aukščiau minėtų 

Gi įvažiavimas Mask- 
dekretu labai aprube- 
tik partijos, profesi-

E x-kaizerio pati nori pamatyti 
Londoną.

LONDONAS, vasario 18. — 
Buvusio Vokiečių kaizerio Vi
liaus pati, Herminia, nori pa
matyt Londoną. Ateinančią va
sarą ji žadanti nežinioms nuvy
kti į rengiamą Londono parodą. I aparato senais valdininkais biu-

LSS 4 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 26 d., Raymond 
Institute, 816 W. 31 Str. Kvie
čiama kiekvienas atsilankyti į 
susirinkimą, 'ypač tie, kurie 
esti atsilikę su mokesniais.. 
Kurie neatsilankys ir neužsimo
kės savo duokles, su tais bus pa
sielgta sulig konstitucija—bus 
suspenduoti, o vėliau išbraukti 
iš narių skaičiaus.

— Fin. Sekretorius.
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ekonominės klausimo pusės 
ekspertų rapartas bus pri
imtas vienu balsu. Tuomet 
paliks ginčas tiktai dėl ka
rinės Ruhro okupacijos pa
naikinimo.

Yra aišku, kad Francijos 
premjerą* prispyrė nusileisti 
finansiniai keblumai. Nežiū
rint visų jo pastangų suma
žinti deficitą valstybės biud
žete, franko kursas puola ir 
puola. Sulaikyti tą puolimą 
galėtų tiktai viltis gauti 
lengvomis sąlygomis stam
bią paskolą užsieniuose; bet 
užsienių bankininkai nesko
lins Francijai pinigų, kol ji 
neatsižadės savo smurto po
litikos link Vokietijos, ka
dangi ta politika griauja 

I biznio pamatus visoje Euro
poje.

Poincarizmas pasirodė 
pragaištingas net grynai 
biznio atžvilgiu. Jo griuvi
mas todėl yra neišvengia
mas. Klausimas dabar gali 
būti tiktai apie tai, kokioje 
formoje tas griuvimas įvyks: 
ar pats Poincarė laipsniškai 
likviduos savo politiką, ar 
jisai bus išmestas iš vald
žios ir likvidavimą atliks jo 
priešai.

jie buvo arti mirties; parei
kalavo taip pat, kad butų 
padarytas tardymas ir mu
šeikos sargai pašalinti. 
Ažuot išpildęs šituos kali
nių reikalavimus, kalėjimo 
komendantas pašaukė gink
luotus sargus ir kareivius ir 
šie ėmė šautuvais mušti ir 
durtuvais badyti kalinius. 
Rezultate — aštuoni sociali- i .
štai nugalabinti ir daugybė 
sužeistų!

Šitoks žvėriškas politinių 
kalinių žudymas buvo labai 
retas atsitikimas net cariz
mo laikais. Nejaugi civili
zuotas pasaulis nesustabdys 
jo? Darbininkai turi pakel
ti balsą prieš tas baiseny
bes.

Amerikos armija tapo taip pat 
visai sumažinta.

Poincarizmas 
smunka.

Francijos premjeras, kaip 
girdėt, sutiko priimti eks
pertų komisijos rekomenda
cijas Vokietijos “reparaci
jos klausimu.” Tarp tų re
komendacijų svarbiausios 
yra sekančios: turi būt su
grąžinta Vokietijai kontro
lė ant geležinkeliu Ruhrj) 
srityje ir Reino krašte; tu- 
ri būt įsteigtas emisijos ban- 
kas kurioje nors neutralėje 
šalyje Vokietijos pinigams 
leisti; panaikinimas francu- 
zų-belgų įstaigų, kontroliuo
jančių Vokietijos kasyklas 
ir dirbtuves; moratoriumas 
(paliuosavimas nuo skolų 
mokėjimo) Vokietijai dve
jiems ar trejiems metams.

Dar nesenai buvo mano
ma, kad Francijos atstovai' 
ekspertų komisijoje priešin
sis tiems pasiūlymams ir 
pagamins savo “mažumos 
raportą”, bet dabar prane
šama, kad pats Poincarė pa
tarė savo atstovams taiky
tis su daugumos nuomone. 
Galima todėl tikėtis1, kad dėl

Kalinių skerdy
nes Rusijoje.

Nesenai buvo žinių, kad 
gruodžio 19 d. pernai buvo 
užmušta keletas kalinių So- 
lovecko saloje, kur bolševi
kų valdžia yra įtaisiusi kon- 

I centracijos stovyklą politi- 
niems savo priešams — so
cialdemokratams, socialis
tams revoliucionieriams ir 
anarchistams. Tas žinias pa
tvirtino pati bolševikų val- 

| džia, pranešdama savo spau
doje Maskvoje, kad Solovec- 

ko saloje įvykusios “anar
chistų” riaušės, kuriose bu- 

jvę užmuštų ir sužeistų.
Dabar ateina nauja žinia 

iš to paties tolimų šiaurių 
kalėjimo. Ji sako, kad vėl ta
po nužudyta 8 kaliniai, sun
kiai sužeista 19 kalinių ir 
daugelis lengvai sužeista. 
Slaptai atėjęs į Berliną laiš
kas nuo vieno Solovecko sa
los kalinio, smulkiai aprašo 
tą skerdynę.

Pirmiausia, kalėjimo sar
gai baisiai sumušė tris kali
nius. Kiti kaliniai pareika
lavo, kad kalėjimo adminis
tracija leistų artimiausiems 
sumuštųjų kalinių draugams 
lankyti juos ligoninėje, nes

TEISINA GINKLAVIMAS!.

Komunistams viskas yra 
šventa, ką daro arba sako Mdsk- 
va.

Brooklyno “Laisvė” labai 
peikė Anglijos darbininkų val
džią už tai, kad ji pareiškė, jo- 
gei Anglija negalės nusigink
luoti tol, kol didins savo gink
lavimąsi kitos vajstybės. Bet 
štai ateina žinia iš Romos, kad 
Tautų Sąjungos konferencijoje 
sovietų valdžios atstovai atsisa
kė mažinti ginklavimąsi, ir ta 
pati “Laisvė” jau karštai teisi
na tokį nusistatymą. Ji sako:

“Nors labai norėjo Rusija 
sumažint savo Raudonąją Ar
miją, bet negalėjo, kadangi 
visos kitos valstybės palaiko 
milžiniškas armijas. Rusija 
nepasiduos gražiems imperia
listų pamokslams ir apie lai
vyno sumažinimą, kol Didžio
sios Revoliucijos laimėjimams 
ir proletarinės valstybės in
teresams grumoj'a pavojus iš 
jūrių pusės.”
Vadinasi, Rusija neprivalo 

mažinti nė savo armijų, nė savo 
laivyno—dėlto, kad jai grasina 
pavojus iš kitų valstybių, kurios 
yra apsiginklavusios. Bet ko
dėl tokį pat argumentą negali 
vąrtot bet kuri kita šalis? Ar 
Anglijai, pav. negrasina iš 
Francijos pusės? Ar Amerikai 
negrasina pavojus iš Japonijos 
pusės? Karas tarp šitų valsty
bių yra taip pat galimas, kaip 
tarp Rusijos ir bet kurios kitos 
šalies.

“Laisvė”, stengdamasi patei
sinti bolševikų valdžios poziciją 
ginklavimosi klausimu, pasako
ja net aiškius melus. Ji sako, 
kad “visos kitos valstybes palai
ko milžiniškas armijas” —todėl 
ir sovietai negalį sumažinti sa
vo raudonąją armiją. Bet tas 
yra netiesa. Vokietija ir Aus
trija yra visai nuginkluotos; 
Anglija pati paleido savo armi
ją, kaip tik pasibaigė karas;

‘ Melas yra ir sekanti “Lais
vės” pasaka apie reikalingumą 
didelio karinio laivyno Rusijai:

“Domėn reikia imti ir tą 
faktą, kad Rusijos teritorija 
labai plati ir jurų pakraščiai 
labai ilgi. Pietuose jai rei
kia ginti Juodąsias Jūres; To
limuose Rytuose Japonijos 
smakas galanda dantis. O kur 
šiauriai — Murmansko pa
kraščiai, arba šiaurvakariai 
—Finlandijos Įlanka prie pat 
Petrogrado vartų.”
Išrodo, lyg Rusija yra “sma

kų” apsiausta iš visų pusių ir 
jie tik tykoja progos ją prary
ti. Tai yra pasaka mažiems 
vaikams. Nejaugi koks sveiko 
proto žmogus gali tikėti, kad 
kokia nors valstybė, užpuldama 
savo kariniais laivais Rusijos 
krantus pietuose, ry,tuose, var 
karuose arba šiauriuose, gali 
pastatyti ją į pavojų?

Jeigu butų priešų užkariauti 
net visi Rusijos krantai, tai ir 
tuomet nebūtų rimto pavojaus 
jos gyvenimui, kadangi, viena, 
ji yra žemės ūkio šalis ir mais
to! gabentis iš kitų kraštų jai 
nereikia (tik bolševikų politika 
privedė Rusiją prie bado); ant
ra, ji milžinišku plotu susisie
kia su pasauliu sausumoje.

Šituo atžvilgiu Rusijos padė
tis yra visai kitokia, negu An
glijos, kuri yra apsiausta van
denimis iš visų pusių ir pasiga
mina namie tiktai šeštą dalį sa
vo maisto produktų. Jeigu, ka
rui kilus, Anglijos laivynas bu
tų sumuštas,, tai už keleto die
nų joje prasidėtų badas ir imtų 
stoti visa pramonė.

Anglija, tečiaus nežiūrint to
kios savo padėties, stengiasi 
įvykinti karinio laivyno suma
žinimą, padariusi sutartį su ki
tomis valstybėmis, kad ir jos 
mažins savo laivynus. Tuo tar
pu Rusija kalba apie savo laivy
no didinimą, ir komunistai gi
ria ją už tai, kuomet Anglijos 
valdžią niekina!

Net pavojingiausiu laiku, 
kuomet Santarvės valstybės da
rė ginkluotą intervenciją Rusi
joje ir rėmė kontrrevoliucinių 
generolų sukilimus, joks “sma
kas” rimtai nesikėsino užka
riauti ir atplėšti nuo Rusijos 
bent vieną josios jurų pakraštį; 
dabar gi Rusija jau senai yra 
palikta ramybėje, nežiūrint to, 
kad daugelis šalių dar nėra pri- 
pažinusios jos valdžią. Kame 
tad yra pamato manyti, kad 
ateityje, kuomet tarp Rusijos 
ir viso pasaulio susidarys nor
malus santykiai, jai reikėsią 
gintis nuo didžiųjų pavojų?

Pasakos apie tuos “pavojus” 
yra humbugas. Milžinišką rau
donąją armiją bolševikai laiko 
ne kovai su išoriniais priešais, 
o tiktai kovai su savo priešais 
Rusijos viduje. Didelis gi kari
nis laivynas jai gali būt reika
lingas tiktai užkariavimo tiks
lais. Ir komunistai, tam pri
tardami, remia imperializmą.

Rezoliucija dėl ateivybės varžymo.
\ . II ......................................

Ši žemiau spauzdinamoji rezoliucija, adv. Kl. Jur- 
gelionio parūpinta, gali būti imama už pa
vyzdį įvairių draugijų protestui išreikšti prieš 

ateivybės varžymų.

At a meeting dūly held and attended by the njembers 
of the ...............................................................  in the city
of.................................... , State of...........on the................
day of *................. , 1924, the following rezolutions were
unanimously adopted:

Whereas a certain bill, known as the Johnson 2 per 
cent immigration quota bill, H. R. 6540, has been intro- 
duced into the House of Representatives for enactment;

Whereas the said bill aims to reduce the immigration 
“quota” to 2 per cent of the number of foreign-bom 
individuals of each nationality resident in the United 
States according to the census of 1890;

Whereas the Eleventh census of 1890 did not make 
any distinetion between Lithuanians and Russians and 
the entire Lithuanian foreign born population was clas- 
sėd in the said census as Russian or Polish;

Whereas even both the 13th and 14th census have 
erroneously mixed Lithuanian with Letts into one class, 
and the correct and fair computation of Lithuanian 
quota is rendered thereby very difficult;

Whereas the said Johnson bill, H. R. 6540, if passed 
and snacted to become a law would be discriminatory 
against the newer immigration in general and against 
the Lithuanian immigration in particular, and would be 
unfair and opposed to the fundamentai ideals of Ameri
can democracy;

Be it therefore,
RESOLVEiD, that the American citizens of Lithu

anian birth or descent in meeting assembled*do hereby 
protest formally against the passage of the said bill with 
its discriminatory provisions; and be it further

RESOLVED, that the House Immigration Com- 
mittee, and the Congress of the United States be urged 
to modify the bill in so f ar as the census of 1890 is used 
as a basis of immigration quota, and to adopt provisiopš 
for correct ascertainment of the Lithuian quota; and be 
it futher

RESOLVED, that a copy of these resolutions be sent 
to the House Immigration Committee at Washington, 
D. C., and* the Senators and Representatives of the 
State of.................................

Ketvirtadienis, Va s. 21,1924

Kiekviena pasiturinti ameri
kietė užimta “šapingu”. Tai 
nacionalinė Amerikos moters 
problema. Tai jos misija. Ji 
suka pirkimo ir pardavimo ra
tą, atnaujina gyvenimą. Ji ve
da Ameriką prie progreso...

Kaip peteliškė nuo vienos gė
lės lekia į kitą, taip ir Ameri
kos moteris iš vienos krautu
vės kvapą gaudydama bėga į 
kitą...

Sekant Odovu pabraižė
—K. Sėjikas.

Bolševizmas.
Esu gana apsišvietęs,
Turiu mokslo perpilnai, 
Kad pažiūriu—kai kur driekias 
Bolševizmo palaikai.

ą •
Aš nepaisau, kiek mus butų, 
Juo mažiau tuo bus geriau,— 
Bolševizmas kad nerugtų, 
Reikia gręžti iš vidaus.

AŠ turiu plieninę širdų, 
Galiu karti, piaut ir smaugt 
Jei žinau tik kas pavydi, 
Tas tur galo susilaukt.

Tautininkai turi žūti, 
Katalikai tur vergaut, 
Socialistai amžiais puti— 
Niekad laimės neragaut.

Dar tik reikia sugalvoti
Kaip padarius galą tiems 
Extra-kairiems, ir giedoti 
Musų himną jiems visiems.

Nebeliks ne vieno priešo, 
Gyvo daikto, kur kariaus: 
Bolševizmas nors iš vieno

; Komisaro viešpataus.

Nebegalės tavęs apvogti, 
Pats gali iš kito imt, 
Kito pačią pavilioti— 
Nors ir dešimt jų pasimt.

“Šaping”.
[Feljetonėlis]

Amerikoje visi dirba. Kiek
vienas turi koią nors profesiją. 
0 jei kuris profesijos neturi, 
tai juk lieka dar “butlegerio” 
amatas.

Gi tai ką nors reiškia — blai
viam žmogui švenčių belau
kiant...

—Jūsų užsiėmimas — klau
siate jus amerikiečio.

Ir jiš atsako:
—Klerkas.
—Pirklys.
—Daktaras.
—Darbininkas.
Arba atsidusęs:
—Rašytojas.
žodžiu, žmonės susitvarkė ir 

žino kas jiems veikti reikia.
Bet štai jus sutinkate ameri

kietę. Gražiai apsirėdžiusi 
—šlama šilkai, akis veria bri
liantai... Turi automobilių.

Ji nuvargusi. Ji dūsauja. Ji 
vos vos kvapą begali atgauti.

—O, Viešpatie! Aš ant kojų

stovėti nebegaliu. Nebeturiu 
spėkos,—skundžiasi jinai.
/Jus tai stebina. Įsidrąsinę 

jus klausiate:
y—Ar Jus taip jau labai už- 
irrrti ?

Ji pažiūrės į jus, tarytum, jus 
nuo mėnulio atvykote prasilen
kę su ateivių kvota. Karštai ji 
atsako:

—žinoma, užimta. Nuo ryto 
iki vakaro pailsio neturiu, šian
die net pietums laiko neturėjau.

—Kuo Jus taip užimti, drįs
tu klausti? — kukliai statote 
klausimą. ’

—Kaip tai—kuo? Šaping...
“Šaping” — tai reiškia juk ji 

perka visokių daiktų. Ir ne tik 
perka, o bėginėja iš vienos krau
tuvės į kitą. Ji perka aibę 
daiktų, kurie jai visai nėra rei
kalingi. Ji čiupinėja, renka, 
žiuri. Ji perka skolon, ant 
“knygelės”, perka viską, Iją 
akis mato ir kas tik į galvą jai 
ateina. Pas ją yra manija pi
nigus aikvoti, nuo dolerių pasi- 
liuosuoti ir supirkinėti krūvas 
nereikalingų daiktų.

Tikras rojus bus ant žemės, 
Mes gyvensime linksmai; 
Nebijokime mes karės— 
Nes tai sako jums vadai.

Žūt ar būt, tas tur įvykti, 
Šiandie, ryt arba poryt. 
Bolševizmas tur prigyti, 
Nes aš trokštu pamatyt.

Girdžiu šaukia lyg kad
Trockis: 

“Nu hrebiata, marš vpieh- 
rod!”

Revoliuci j a! Storokis!
Aš į šiaudus—dai bog nog...

—Bolševikas.

Redakcijos Atsakymai
Kometai. — Talpiname pir

miau gautą trumpesnę veikalo 
“Samsonas ir Delila” sutrauką, 
todėl jūsų straipsnio sunaudoti 
^negalėsime. }

Izidoriui Wedęčkiui. — Tam
stos žinutė tilpo “Naujienose” 
vasario 19 d. Bet tie klausimai 
neapsimoka svarstyti spaudoje. 
Bene diskusijomis laikraštyje 
galima juos išrišti?

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainų sim
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

pirmoje pasitaikiusioje moteriškėje. Rusų 
bolševikai kiekvienoj 'laisvesnėj minty linkę 
ieškoti kontrrevoliucijos pavojaus, lygiai 
kaip bavarčikų mpnarkistams — kiekviena 
socialistinio laikraščio raidė yra jau tėvynės 
išdavimo ženklas.

Tokia yra simbolizmo psikologija. Va
dinas simbolis psikologiniai imant toksai 
daiktas, arba' tokia sąvoka, kuris yra aksti
nas tam tikrų pergyvenimų eilei. Kaip saky
ta, įsimylėjusiam mylimosios plaukų pluoš
telis — simbolis mylimosios visokių gery
bių, kaip mergiotei rūtų vainikėlis — nekal
tybės ir jaunų dienelių simbolis. Bet simbo
lis nėra kokia aprėžta sąvoka, jis yra ištę- 
siama sąvoka, ištęsiama, lygiai, kaip žodis 
naujiems minties reiškiniams.

Delei šios simbolio ypatybės, jis gali būti 
įvairių įvairiausių jausmų akstinas. Pavyz
džiui, musų čiurlionies paveikslų simbolika 
kiekviename žiūrėtojui sukelia kitokių per
gyvenimų. Pavyzdžiui, skolastikos papjau
tam Jakštui — čiurlionies simbolika tėra tik
tai bepročio kliedėjimas, o didžiausiam da
bartinės Rusijos poetui ir filosofui Viačes
lavui Ivanovui —- čiurlionies kūryba — ne- 
sialomas džiaugsmo ir pilnybės lobis.

Bet jeigu simbolio sąvoka sukonkretin
ti, jei ją pririšti prie tam tikro aiškiai ap
rėžto turinio, iš simbolio mes jau gauname 
alegorija. Alegorija, psikologiniai imant, yra 
sukonkretintas simbolis, tuo tarpu literatū
ros teorijos vadovėliai alegorija vadina pa- 
veikslingą kokios minties vaizdavimą, arba 
kokio nors gyvenimo reiškinio pakeitimą ki
tu gyvenimu reiškiniu, ir tą pakeitimą iki 
galui vaizdais piešiant.

Ir alegorija, ir simbolika jau buvo žino
ma žiloje senove j e. Taip pavyzdžiui, graikų 
sukurtoji legenda apie prikaltą Prometejų, 
kurio jaknas ištisus amžius laukiniai arai 
drasko, kurį dievai taip žiaurai nubaudė už 
tai, kad jis iš dievų ugnį pavogė. Prometė
jus yra simbolis. Vieniems jis yra teisybės 
ieškotojas, kitiems — laisvos minties skelbė
jas, tretiems — kovos už išsivadavimą, kad 

ir iš dievų vergijos pranašas ir tt. Tuo tar
pu, kai 80 psalmė kalba apie vynuogių ke
kes, mes žinome, kad čia kalba eina ne apie 
vynuoges, bet apie Izraelio tautą. Arba kai 
dievinasai Platonas savo gražiame dialoge 
“Phaedrus” piešia vežimą, pakinkytą juodu 
ir baltu arkliu, mes aiškiai žinome, kad va
žiuojantis — yra žmogaus siela, kurią blo
gybė ir gerybė lygia pajiega veža.

šiuo du pavyzdžiu yra aiški alegorija. 
Per ilgus šimtmečius ir simbolika ir alego
rija žydėjo visose meno ir filosofijos srity
se, ir šiandie dar poezijoj ir plastiškose me
no šakose tebežydi.

Mes nesivelsime į teoretinį ginčą, kam 
atiduoti pirmenybės vainiką, — ar grožės 
deivei, ar jos vaizdui veidrodyje, — simbo
likai ar.' alegorijai, — pažvelgsime tiktai, 
kaip simbolika lietuvių dainų gilmenose vy
stėsi, ir kaip iš jos kartkartėmis alegorija 
išdygo. Mums šiandie rupi pažvelgti, kaip 
simbolika rutulojosi lietuvių dainų poetinga
jame stiliuje, o ne vertinti simboliką, kaipo 
tokią.

/

Bet kad suprasti simbolikos esmę, ten
ka mirksniui apsistoti ties tam tikra žmo
nių poezijos formula, iš kurios simbolika 
tiesioginiai išaugo, •*— ties paralelizmu.

PARALELIZMAS.

Psikologinis pagrindas. Iki šiol parale
lizmu literatūroj apie lietuvių dainas visai 
netiksliai vadindavo dainų taip vadinamą 
“šakotumą”. Pavyzdžiui:

I
K1EMĖ namuose sūnelis auga,
Tėvelis moko, valios neduoda;
Jauniems broleliams užauga už draugą, 
Senam tėveliui užaugs paguoda.
Jau renk, tėveli, plieno dalgelį,
Sek man kūkalį prie kepuraitės,
Skirk! porą jaučių, šerki žirgelį —
Busiu artojas — gaspadoraitis ...... ir tt.

II t
Kieme namuose auga dukrytė,
Močiutė moko, valios neduoda;
Užaugs mergelėms draugė sesytė,
Senai močiutei užaugs paguoda.
Renk, tėveli, liepos grėblelį,
Sek prie kaselių vosilkos gėlę;
Močiute, .ruoški stakles vindelį —
Busiu mergelė aš audėjėlė.... _ ir tt.

(Jonas žilius “Vestuvės”)
Pacituotoji daina yra tipinga taip vadi

nama dvišake lietuvių daina. Viena šaka dai
nuoja apie bernelį, kita apie mergelę beveik 

tomis pat formulėmis, bet šitokia dainos su
dėtis dar nieko bendra neturi su taip vadi
nama žmonių dainų paralelizmo formulėmis, 
kurių pagrindas visai kur kitur gludi.

Mes dar ir šiandie, taip sakant, kultū
ros pagauti žmonės, musų gyvenimo pajau
timą nejučiomis perkeliame į gamtos reiški
nius, kurie trykšta judėjimu, jiegos reiški
mu. Ir šiandie dar mes jaučiame aro skridi
me galią ir pajiegą, rudens vėjo staugime — 
liūdesį ir pasiilgimą. Tuo labiau tai darė se
novės pirmapradžiai žmonės. Tuose gamtos 
reiškiniuose ar daiktuose, kuriuose pastebi
ma judėjimas, senovės žmonės manė, esanti 
energija, valia, gyvenimas. Tie daiktai jiems 
šventi buvo, nes juosę jie dievybę regėjo. To
kią pasaulėžvalgą mes vadiname animistine. 
Iš čia ir Saulė, ir Perkūnas, ir Patrimpas, ir 
Bangputis, ir Alijošius savo dievybės kar
jerą pradėjo.

Kaip žinome, pirrųykštis žmogus savo 
jausmus pradėjo reikšti ir jų patenkimo ieš
koti muzika ir daina. Ir jeigu viršminėtą 
animistinę pirmapradžio žmogaus pasaulė
žvalgą perkelti į poetinį jo dainos stilių, tai 
įneš gauname labai įdomių reiškinių. Jis sa
vo jausmų nesulieja su gamtos reiškiniais,

(Bus daugiau)
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ir atšalusi iki 3,0000 centigradi 
karščio. Kitos žvaigždės turi 
daug didesnius karščio laips
nius. Manoma, kad ant šitos 
planetos atsiras gyVybė. Sala, 
šviesa darosi balta. Diametre 
ji turi 30,000,000 mylių, arba 
virš 40,000 kartų didesnė už 
musų saulę. \

Jeigu Aldebaran žvaigždė bu
tų taip arti prie žemės, kaip kad 
saulė, tai nieku budu nebūtų ga
lima pakelti karščio. Tokis mil
žiniškas didumas liepsnoj apčio 
pasaulio, padidintų ir karštį. 
Saulės karštis yra tarpe 10,000 
—15,000 laipsnių, tai tik jos pa
viršiuj, o kiek karščio yra vidu
ryje;, da nepasisekė mokslinin
kams tikrai sužinoti.

šitai eilei “užbaigus” savo dar
bą, (gyvenimą), progresas pa
žengia vienon ar antron pusėn, 
o toliau ima kiti tą patį darbą 
dirbti.

Reikia žinoti, kad ir pats žmo
gus gimsta ir tampa pasitiktas 
evoliucijos. Jis gyvena tik 
trumpą, kaip sakiau, evoliucijos 
laikotarpį. —M. J. Šileikis.

Gyvybės išsivystymas

voliucija aplamai
, Šilas.

Gilumoj nakties.
Kad Dievas parodyt man naktį, 
Kur tamsu begalo, kur baisu... 
Ale, kad dar ten žaibas plakti 
Pradėtų... O-o-o... kad lietus...

Gilumoj nakties,
Gilumoj nakties,

Ten dvasios parodyt raganų vietą, 
Kur baimės užtektų atdusiam mirti. 
Ne vien tik man, bet gal ir svietui 
Genijų meilę tektų patirti.

Gilumoj nakties, 
Gilumoj nakties, <

šilas

Pavasaris.
Plaukia paukščiai vasariniai 
{ pietus, į rytų šalį.
Traukias rūkas — nyksta monai 
—Pašaliai liūdni, išbalę.
Saulė šypsena vaizduojąs.
Blizga akys u tūlų amarui.
Pušys saulę smaguriauja.
Iš palėpių juodi vorai
Storu pilvu, bėga — bliauja 
Net pentynai kidnį pliekia. 
Artojas laukus apsėjęs
Na m į link alsiai lyduoįa
Pilkam skliaute (’c’'.'lėlius, 
Jam tvora žingsnius : kaitliuoja. 
Pas Bružus tai vėl naujienos, 
Tai susipešė kaimynai 
Tai ir vėl čia “meilės šokis:

Trypia, glamžos
Tra-ta-ta!.. .

Iš Astronomijos.
Dvi didžiausios žvaigždžių gru- 

pa-pės, kurias mato visas 
saulis.

Sekant I. M. Lewis 
rašo M. J. Šileikis.

mininga žvaigždė pastarosioms.

Giedriam gruodžio mėnesio iš- 
vakaryje apie devintą valandą, 
kai nesti mėnesienos, kas truk-

Pastaruoju laiku Amerikos 
astronomai Su v. Valstijų laivy
no observatorijoj tyrė dvi toli
mas žvaigždžių grupes stubure 
Taurus, žvaigždžių grupes pa
vadinta viena jų Hyades, o ant
ra Pleiades, apie kurias susi
grupavę mažesnės žvaigždės. 
Šitos dvi žvaigždžių grupės yra 
jau senai žinomos, tik iki šiol 
jos nebuvo gerai ištirtos. Apie 
šitas žvaigždes randama įvairių 
padavimų lengendose ir eilėraš
čiuose, o ypač graikams ir ro
mėnams jos gerai buvo žino
mos.

Minėtos žvaigždės susigrupa
vusios semetrinėn formon lyg 
kokin trikampiK Apie jas yra 
daugybė mažesni^~ bet labai 
šviesių žvaigždžių. I)r. Shapley, 
direktorius Harvardo kolegijos 
observatorijoj, sako, jog pats 
žvaigždžių centras yra taip toli 
nuo musų žemės, kad ima 50,- 
000 metų, kol šviesa pasiekia že
mę. šviesa perbėga per erdvę 
186,000 mylių į sekundą.

Stuburas raidės V pavidale 
nuo visos žemės kamuolio ma
tomas šiaurinėj dalyje dangaus, 
žvaigždynas Pleiades yra toliau- 
sis žvaigždynas, driekiasi į va
karus. Hyades — trumpesnė 
raidės V šakutė (penkių žvaigž
džių žiedas), krypsta į šiaurius,

do žvaigždžių spindėjimą, gali
ma pastebėti ir su paprasta 
akia. Aldebaran galima atskir
ti tuo, kad ji stovi viršuje V 
raidės šakutės (po kairei) ir 
balta. Aldebaran yra dvide
šimta šviesioji žvaigždė. Apie 
Pleiades ir Hyades žvaigždynus 
spindi melsva šviesa lyg kokis 
vainikas mažesniu žvaigždžių.

Senovės graikai ir romėnai 
žvaigždyną Hyades vadino 
kaipo lietaus žvaigždėmis. Žo
dis Hyades paimtas iš graikų 
kalbos, kuris išvedamas iš žod
žio reiškiančio audrą. Per padi
dinamus stiklus šitos žvaigždės 
matomos lyg butų išpeštas 
šmotelis vatos iš didelio žiups
nio, kurio smailuma nusitiesia 
gan toli. Tokis nusitiesimas 
kraštų yra ugnies paviršis. Ant 
mažesnių žvaigždžių kaip ve 
“žvėrių kelias”, kuris laiko ap
juosęs žvaigždyną Hyades, pas
tebima susikryžiavę atspindžiai. 
Tie atspindžiai yra niekas dau
giau, kaip tik atsimušimas švie
sos nuo artimųjų žvaigždžių, 
kaip kad saulės šviesa atsimuša 
į musų žemę ir padaro žemės 
paviršį dar šviesesniu, nes sau
lės spinduliai neturi kur toliau 
eiti; jie atsimuša atgal ir pasi
gamina tirštesnė šviesa. Saulės 
spinduliai, būtent žiemos laiku, 
krinta truputį išližniai, o vasarą 
veik visai tiesiai. Erdvėje 
yra begalo daug elektros, kurią 
pagamina degančių gas*j energi
ja. žvaigždės yra niekas dau- 

pasauliai,

kurie atsiskiria ir vėl susilieja 
grupes.

Astronomai tėmydami kon
steliacijas, kurios driekiasi lyg 
kokis kelias per dangų, suranda 
planetų kelius net ir saulės, mė
nulio ir kt. Įstabu tai, kad gam
toje planetos pasiskirstę gru
pėmis. Tas rodo, kad planetos 
esančios afrčiau kitų planetų 
yra atsiskirusios nuo jų, kas ir 
ir sudaro “žvėrių ratą” aplink 
didžiąsias žvaigždes.

Hyades žvaigždynas stovi pa
čiam centre konsteliacijos arba 
raidės V apačioje (tas ir sudaro 
raidės formą). Konsteliacijos 
kelias išsišakoja, apie kurio ša
kas matoma daugelis šviesių 
žvaigždžių ir nebulų. Toli 
šiauriuose pas.tebima dar viena 
didelė žvaigždė Bete Tauri. Ji 
priskaitoma Pleiades grupei. 
Arti Aldebaran yra kita didelė 
žvaigždė Zeta, kuri nepriklauso 
jokiai grupei.

Visos šitos didžiosios žvaigž
dės nėra apgyventos jokia gy
vybe. Pleiades ir Hyades žvai
gždžių grupės gerai matoma iš 
pietinio ir šiaurinio žemgalio. 
Mieste gyvenant Pleiades gru
pėje galima mažiausia penkias 
žvaigždes pastebėtų $ po tyru 
dangum net ir Vi/as septynias 
Atlaso dukteris. Toj grupėj gęs
tančiomis yra šios žvaigždės: 
Pleione, Celaeno ir Asterope, 
bet visgi dar ir su vidutinia akia 

.galima matyti. Kai kurie tvir
tina, jog su akia esą pastebėję 
Pleiades grupėje net vienuolika 
žvaigždžių.

Astrologai pavadino Pleia
des žvaigždyną iš graikų mitolo
giško veikalo “žuvęs Pleidas”. 
Pleiades grupėje iš eilės skai
tant, šviesiausi toj grupėj yra 
Alcyone, po jos seka: Taygeta, 
Maia, Celaeno, Electra ir Mero- 
pe. Kitos veik visai nemato
mos molekulų bangose.

' Astronomas Madler tvirtino, 
kad pastaroji žvaigždžių grupė 
yra centras visatos, kuriam 
priklauso saulė, mėnuo ii’ musų 
žemė. Bet tokiam tvirtinimui 
nebuvo pamato. Madler’io teori
ja apie Pleiades buvo tokia, kad 
Pleiades grupė susideda iš dau
giau kai du šimtai mažes
nių ir didesnių planetų, 
kur Madler’is ir priskaitė saulę 
su žeme prie tos grupės. Nariai 
Pleiades grupės, išsiskirstę la
bai plačiai, tad nėra abejonės, 
kad saulė arba žemė nesisuka 
apie Pleiades arba kitą kokią 
nors planetą. Jos visos keliau
ja tuo pačiu keliu.

Pleiades žvaigždynas yra 
taip toli, kad matuojant švie
sos metais ima 300 metų kol 
šviesa pasiekia žemę, o šviesa 
bėga greitume 186,000 mylių į 
sekundą. Taigi neįmanomai di
delės žvaigždės yra, kad mes jas 
galime matyti tokioj tolumoj. 
Saulė nuo žemės tolumoj yra 
92,900,000 mylių. Skaitant po 
186,000 mylių į sekundą, šviesa 
per metus perbėga šešis trilio- 
nus mylių. Tokiu budu rokuo- 
jant, surasta ir kiek mylių nuo 
musų žemės iki Pleiades žvaigž
dyno. Trys šimtai kartų po še-

Kalbant apie evoliuciją reikia 
neužmiršti, kad kalbame ne apie 
kokią naujenybę, bet senai, se
nai jau egzistuojantį faktą. Dar 
nebuvo Egypto faraonų, Budhos 
ir Kristaus, o evoliucija jau ėjo 
savo keliu, kaip kad eina dienos 
ir metai palikdami požymius 
ant gyventojo kūno. žmogus 
nuo kūdikystės ligi senatvės, 
nors lėtai, bet tiek persikeičia, 
kad ir pažinti negalima butų, 
jeigu sudėtum krūvon žmogaus 
pradžią ir pabaigą gyvenimo.

Tai tik trumpo momento po
žymiai, o kur tūkstančiai arba 
milionai metų praeina. Įvairus 
įvykiai gyvenime permaino gen- 
tkartę po gentkartes, jų įpro
čius ir kulturinį stovį.

Kultūra evoliucijos keliu gali 
pakilti labai aukštai ir nuolat 
tobulintis, bet gali ar padaryti 
didelį žingsnį atgal. Pavyzdžiui, 
senovės graikų kultūra kaapo 
dvasinių tautos pajėgų gaivinto
ja, sykį nukrypusi į politinę re
akciją nuvedė ir pačią tautą į 
slopinančias dvasią vėžes.

Bet jau sykį apsisukęs evo
liucijos ratas netaip greit atsi
suka atgal, jeigu ,nėra vartoja
ma tam sukimui didelių jėgų.

Rytų kultūra nemirė. Mes gal 
visą pamatą savo kultūrai pasiė
mėm iš rytiečių. Tiesa, kad pro
gresui pažengus pirmyn pas 
žmones gimė supratimas ir apie 
žmogaus bei gyvūnų evoliuciją.

Darwinas žinojo, kad žmo
gus gali supažindinti pasaulį su 
žmogaus evoliucija. Mums ir 
šiandie yra aiškus pavyzdis, kad 
žmogus yra išsivystęs iš žemes
nių gyvūnų, tai tas, kad niekad 
nėra sulyginamos žmonių bei 
gyvulių veislės. Vieni jų stovi 
augščiau už kitus; vieni dar pus
laukiniai, o antri kultūringi 
žmonės. Tokis# besikeitimas 
niekad nepasiliauja.

Jeigu mes klausime akmenis, 
<urie žemėje guli tūkstančius 
ir milionus metų, kad pasakytų 
mums ką nors apie praeitį, tai 
sunku to tikėtis. Liudyti gali ir 
ikmenai. Mums jau nesuskai
toma daugybė senovės liekanų 
iudija apie praeitį. Egypto iš
kasti turtai kaip ve: stovylos, 
jaraliefai ir kitoki užrašai ant 
akmenų, mums netik liudija, o 
ir gyvu paveikslu parodo egyp- 
tiečių išveizdį ir jų išmintį. Ta
da mes jau suprantame ir mato
me, kad egyptiečiai tuo laiku 
skyrėsi nuo graikų ir kitų tautų. 
Dabar kaip vieni, taip ir antri 
nesulyginamai skiriasi visu kuo 
nuo savo pi’abočių, kelis tūks
tančius metų atgal gyvenusių. 
Tai tik trumpo laikotarpio pa
sekmės.

Evoliucija yra bėgantis ratas, 
airį negalima sustabdyti. Jis 
Jėga labai greitai ir kelias jam 
neaprubežiuotas. Evoliucija ei
na nevienodai. Gamta keičiasi 
evoliucijos keliu pati per save, 
tur ir pats žmogus esti sukamas 
tame verpete. Bet evoliucija 
nevisada esti tik ta, kur pati 
gamta atlieka darbą.

Gyvendamas žmogus negali 
maitinti tik aplinkybes, kad ap- 
inkybės “tokios blogos’/ jog 
. is turi pasiduoti tokiam savo li-

o trečia ir atskira, žvaigždė, 
vadinama Aldebaran, jau į ry
tus krypsta ir dar arčiau musų , 
žemės. Aldebaran nevisai gi- jgraiu, kaip tik ugnies

šis trilionus mylių į metus — 
bus 300, metų kol šviesa perbė
ga per erdvę.

Hyades žvaigždynas jau daug 
arčiau prie žemės. Apskaitoma, 
kad tarp 150—200 šviesos metų

amui. Ne. žmogus turi pridė
ki ir savo petį prie evoliucijos ra
to, kad jis smarkiau suktųsi.

Evoliucijai mes galime pri- 
skaityti visokį kulturinį veiki
mą. Vieni tyrinėja įvairias mo-

atstume. kslo šakas, antri vadovauja poli-
Aldebaran yra jauna žvaigždė Įtikoj, treti kūryboj ir tt. Visai

Gyvybės išsivystymas ant 
žemės yra labai painus klausi
mas ir vargiai begalina jį iš
rišti. Bet visgi yra (plačiai gvil- 
denajmas ir daug mokslininkų 
su pasišventimu stumia tą dar
bą pirmyn. Gyvybės išsivysty
mas yra (žingeidus klausimas 
ir kiekvienas nori žinoti iš ko
kių šaltinių gyvybė ant žemės 
atsirado.

Šimtai mokslininkų pašven
tė daugelį metų tyrinėjimui ir 
ieškojimui tikrų šaltinių iš kur 
viskas atsirado ant žemės. 
Daug mokslininkų netekę kan
trybės paliovė tyrinėję ir ma
ne, kad tai nėra galimas daik
tas surasti kaip gyvybė atsira
do ant žemės ir kaip ji pasie
kė dabartinio civilizacijos laips
nio. Bet kiti mokslininkai su 
dideliu pasišventimu ėjo pir
myn. Ieškojo, rinko faktus per 
ištisus šimtmečius, šiandie jų 
darbai jau yra atnešę didelių 
nuopelnų žmonijai.

Paskutiniųjų laikų civilizaci
jos teorija jau yra beveik pil
nai išrišta. Trukumų randasi, 
bet vistik jie esti dapiįdomi 
kiekvieną valandą naujais įro
dymais. Penkiasdešimts metų 
atgal teologiškas pasaulis su 
didžiausiu paniekinimu žiurė
jo į tuos žmones, kurie padėjo 
pamatą gyvybės vystymosi aiš
kinimui. Bet šiandie jau tas 
mokslas yra priimtas veik vi
sų įžymių mokslininkų. Evo
liucijos mokslas dabar sumu
ša visus teologiškus prieštara
vimus ir žengia savo keliu pir
myn.

Evoliucijos mokslui daug 
pagelbėjo kitos mokslo šakos. 
Astronomijos mokslas ^ipa- 
žindino pasaulį su savo isteri
ja apie susibudavojimą sauli
nės sistemos ir apląmai imant, 
visus dangiškus kimus. Geolo
gijos mokslias atėjo irgi su sa
vo istorija, apie žemes išsivys
tymą. . Tas mokslas nurodo, 
kaip musų žemė atrodė milio
nai metų atgal ir kaip ji ritu- 
lojosi per milijonus metų. Bio
logijos ir embriologijos moks
las nurodė, kaip gyvybė pra
dėjo keistis-vystytis ir tobulin
tis. Dar vėliaus atėjo pagalbon 
kitos mokslo šakos, kurios ri
šusi su išsivystymo mokslu. 
Istorijos, etikos ir tikėjimo 
mokslai nurodo kaip žmogus 
vystėsi iš žemojo laipsnio į 
barbarizmą, o nuo barbarizmo 
į civilizaciją.

Iš aukščiau paminėtų moks
lo šakų, kiekvienai jų reikėjo 
daug darbo, laiko ir pasišven
timo pridėti, kad subendrinus 
faktus ir kiekvienas surastas 
faktas tapo įrodytas pasire- 
niant 'moksliniais principais.

Evoliucijos 'mokslas neatsako 
klausimą kaip (gyvybe atsira

do ant žemės, bet tas moks- 
as tiktai nurodo, kaip augo ir 

vystėsi iš menkiausios cčlelės į 
milžiniškus gyvūnus. Yra daug 
klausimų, kaip pirmoji gyvy
je atsirado. Ar ji atsirado iš 
negyvos medžiagos ir vėl pa
virs į negyvą medžiagą? Ar 
;ai atsirado iš dvasios ir pasi- 
iks dvasia? Tokie klausimai 

dar ir šiandie pasilieka neišriš
ti. Yra apie tai daug teoreti
nių spėliojimų, bet nė vienas 
jų pilnai dalyko nenušvięčia.

Taipjau gyvybės atsiradimas 
bei jos išsivystymas pasilieka 
dar misterizme. Nėra pilnai ži
noma, taip kaip norą žinoma 
kas yra kristalas, atdmas, mo- 
lekulas ir elektronas. Tie daik
tai tik vardus turi, bet kas jie 
ištikrųjų yra, dar niekam ne
pasisekė įsurasti. (?)H t

Tarp kitų teorijų molekulo 
teorija yra štai kokia: kiekvie

name vandens molekule randa
si trys atomai ir kiekviename 
jų randasi tūkstančiai elektro
nų. Atomai ir elektronai imo- 
lekulo ribose bėga skritulio pa
vidale, kaip kad musų žemė 
apie saulę greitumu 200,000 
mylių į sekundą. Visas pasau
lis yra susibudavojęs iš tų ne
matomų molekulų. MolekUlai 
yra arba turi tą pačią veikmę, 
nežiūrint kokia medžiaga ,ne- 
butų, ar tai akmuo, geležis, au
galas, vanduo arba oras. Visi 
jie yra medžiaginidi elementai 
ir visi susiformavę iš moleku
lų. '

Dabar yra klausimas, ar mo- 
lekulaii yra gyvi, kuomet jie 
turi tam tikrus atomus ir elek
tronus, kurie taip greitai juda. 
Kas yra *pati gyvybė? Ar tas 
kasrtik juda? Jeigu mes vadi
name gyvybe tą, kas juda, tai 
tada mes galime pasakyti, kad 
ir viskas yra gyva.

Judinti geležis, oro atomai nė
ra gyvi, nėgi organiniai, bet 
nėra didelio skirtumo tarp or
ganiškosios ir neorganiškosios 
medžiagos atomų, tat ir nėra 
didelio skirtumo tarp gyvos ir 
negyvos medžiagų. Skirtumas 
tik tame, kad organiškoji me
džiaga kruta, o ne organiškoji 
— nekruta ir savęs negali val
dyti.

Aplamai yra manoma, kad 
gyvybė turi (galimybės judėti ir 
jausti. Augalai, kurie turi 
jausmą, turi ir tam tikrą gy
vybės skystimą — protoplaz
mą. Gi mineraliniai daiktai ne
turi protoplazmos, bet jie turi 
jausiu^ ir stimuliaciją. Nors 
tas išsireiškimas keistai atro
do, bet faktinai yra teisingas... 
Pav. sudilusios plieno ar gele
žies vietos atsilygina į taan tik
rą laiką ir jos užsipildo. Jeigu 
britva esti ilgai nenaudojama, 
tai ji pasidaro aštresnė. Pana
šių apsireiškimų yra labai 
daug. Daug negyvų daiktų mai
nosi, vieni su laiku persikeičia 
taip, kad net pažinti negalima, 
da kiti gerokai sunyksta ir su
mažėjai. Jeigu užpiltum bite 
kokios rūgšties ant kietos me
džiagos, tai matojmai rūgštis 
su tarpinių kad ir kiečiausią 
medžiagą.

Organiškoje gyvybėje gali
ma rasti daug svarbesnių da
lykų. Mokslas yra ištyręs, kad 
kiekvienas gyvas kūnas yna 
subudavotas įš bilionų mažy
čių celelių arba atomų. Kiek
viena gyvybė gamtoje prasi
deda iš vienos cędės. Celė jeigu 
turi maisto, tai ji aųga ir dau
ginasi, kol pasiekia tam tikro 
augimo laipsnio. Augalo celė 
pradeda augti ir daugintis, kol 
užauga į milžinišką augalą, o 
užaugus ir pribrendus, sten
giasi veistis.

Tas pats yra ir gyvulių kara
lijoje. Gyvybė pradeda vysty
tis iš vienos celės susijungimo 
su kita cele, kurios turi labai 
panašų judėjimą į elęktroną 
molekule. Tokis gyvybės ju
dėjimas sudaro visą gyvulio 
arba žmogaus organižiną ir 
pagalios gimsta jau pilnam pa
vidale sutvėrimas.

Pirmoji gyvybė ant žemės 
prasidėjo iš vieno narvelio (ce
lės) . Tas narvelis turėjo susi
rasti sau maisto, kad išsilaikius 
gyvu. Bet vienai celei taip už
silikti gyvai yra labai sunku. 
Matomai kokiu nors budu su
sijungė celės į porą ar daugiau 
jų susibūrė, ir tada šitie pro
toplazmos narveliai geriau ga
lėjo atsilaikyti nuo išnykimo, 
geriau galėjo gauti (maisto. To- 
kiu budu narveliai besijungda
mi sutvėrė gyvybės kumelį, ku
rį mes vadiname “gyvybe.”

Narvelių grupes turėjo pri
sitaikinti prie aplinkybių. O 
aplinkybės privertė gyvybę vys
tytis ir skirtytis į visai kito
kias rųšis. Evoliucijos keliu 
prisitaikant prie gamtos at
mainų, jos klimato ir maisto 
kokybės, gyvūnai vis labiau 
skirstėsi kol galų gale išsivys
tė Ir pats žmogus. Kaip senai 
prasidėjo žjmogaus vystymosi 
periodas, pasakyti labai sunku, 
bet tam ėmė labai daug tūks
tančių metų.

—rF. J. šeštokas.

Moksleivių darbuotė
“Leap Year” šokiai.— Lietuviai 

lieka mokytojais.
Nuo senai jau moksleiviai 

rengiasi prie “Leap Year” šo
kių. šokių vakaras įvyks kovo 8 
dieną, Mildos svetainėje.

Pradėjus moksleivių organi
zacijai žymiai augti, sykiu auga 
ir didesnis veikimas. Nors mok
sleiviai yra labai užimti darbu, 
bet vistiek surado laiko sureng
ti šokius. Šokių komitetas labai 
tvarkiai varo darbą pirmyn, 
kad padarius šokius įspūdingu 
vakaru. Apart geros muzikos 
bus ir kitokių įvairumų. Kuo
met šokėjų kojos pavargs, tą
syk bus duota akims ir ausim 
darbo. Pav., vienoj šokių per
traukoj bus “Ballet” šokiai, kur 
pašoks artistės. Kitoj pertrau
koj bus kitokių ceremonijų, 
žodžiu sakant, bus “Shieks ir 
Damsels” užganėdinti. Taigi 
visi rengkitės ir laukite.

Šokių tikietus galima gauti 
pas visus Antros kuopos na
rius. Taipgi galima gauti Nau
jienų ofise, Montvidoir Bielskio 
aptiekoj ant 19-tos ir Halsted 
Sis.

Lietuviai moksleiviai liekia 
mokytojais anglų mokyklose. 
Praeitą rudenį poni F. Stogienė 
tapo pakviesta užimti asistentes 
vietą Northwestern universite
te, chemijos skyriuje. Ji neno- 
roms užėmė tą garbingą vietą, 
bet girdėjau, dabar esanti pa
tenkinta mokytojavimu. Nela
bai senai tapo pakviestas M. Ši
leikis “M. K.” redaktorius užim
ti mokytojo pagelbininko vietą 
Art Institute.

M. Šileikis pernai užbaigė 
dailės mokslą tame institute, 
bet su tuo neapsistojo kaip pa
rastai žmonės padaro. Praeitu 
rudenį jis paėmė “post gradu- 
ate” mokslą Art Institute ir vos 
pusei metų neprabūgus fakulte
tas nutarė pasikviesti p. šileikį 
prie savo draugijos. — K. 
’ LIETUVIŲ KALBĄ STUDI

JUOJANTIEMS.
Užėjus pasauliniui karui, su

sisiekimas su Europa buvo pa
kirstas i f norintiems studijuoti 
lietuvių kalbą jokių kalbai pa
švęstų vadovėlių iš Lietuvos 
nebuvo galima gauti, žymes
nieji lietuvių kalbos žinovai ir 
rašytojai buvo užimti laikraščių 
redagavimu, partijų ir vertel- 
gystės reikalais ir nei raštu, nei 
žodžiu norintiems studijuoti lie
tuvių kalbą Amerikoje gyve
nantiems lietuviams negalėjo 
pagelbėti. Išskyrus Damijonai
čio prelementarinę lietuvių kal
bos gramatiką jokių kitų kalbos 
mokslui pašvęstų raštų ameri
kiečiai neturėjo. Dabar jau be 
vargo galima gauti Lietuvos 
mokykloms leidžiamų kalbos 
mokslui pašvęstų gerų vodovė- 
lių. Studijuojantiems lietuvių 
kalbą mes patariame atydžiai 
sekti Kl. Jurgelionio lietuvių 
kalbai pašvęstą rastą antrašte 
“Dailiojo rašto svarbieji dės
niai”, kuris pradėta spausdinti 
“Gyvenime”. Pirmoji to rašto 
dalis tilpo vasario mėnesio lai
doj. —J. Lapas.

SVEČIAI Iš LIETUVOS.
Ne taip labai senai atvyko iš 

Lietuvos Amerikon du studen
tai: /Marčiulionis ir Banaitis. 
Jų atvykimo tikslas yra rinkti 
tarp amerikiečių aukas. Mes tų 
studentų nepažįstame ir apie 
juos nieko negalime pasakyti. 
Bet Lietuvos studentų “Varpo” 
draugija, Aušrininkų jaunimas, 
Mokytojų Sąjunga ir Valstiečių 
Liaudininkų Partija apie juos 
sako: ~

“Atsižvelgiant į musų 
draugų amerikiečių reikalavi
mą duoti informacijų apie 
studentus Marčiulionį ir Ba
naitį, atvažiavusius Ameri
kon aukų rinkti, pareiškiame, 
kad įvardintieji studentai at
stovauja neskaitlingą studen
tų politinę (reakcinę, kunigų] 
palaimintą grupę. Mes nieko 
bendra su jai neturime. Iš
važiavo nežinomai.”
Mes, kaipo bepartyviai Ame

rikos moksleiviai, turėti kokį 
nors reikalą, su politine grupe 
negalime. —J. Lapas.
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Indiana Harbor, Ind.
Čia tapo surinkta $100.00 nupir

kimui dovanu p. Karoliui Po
žėlai.

Pas mus vis kas nors nepa
prasto įvyksta. Prieš kiek lai
ko Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas aukaVo 
Mariampolės Realei Gimnazijai 
$100.000. Dabar naujas siur
prizas, kuris rodo, jog mūsiš
kiai gal jau ir perdaug “nupro- 
gresavo”.

Vasario 17 d. L. P. D. Kliu- 
bas paaukavo iš iždo $50.00 
nupirkimui p. Karpi iu i Požėlai 
dovanos už jo narsumą. Renka
ma buvo pinigai tam tikslui ir 
iš narių. Surengtoji p. Požėlai 
vakarienėj taipgi buvo daroma 
kolekta. Tuo budu viso dova
nai susidarė $100.00.

Mano supratimu, kliubas ga
lėjo surasti prakilnesnį tikslą. 
Lieuvoje ir Vilniuje tūkstančiai 
našlaičių yra pagalbos reikalin
gi. Yra desėtkai įvairių kultū
ringų įstaigų, kur tokia stam
bi auka butų dideles naudos 
atnešusi.

Reikia tiesa pasakyti, kad 
kai kurie kliubiečiai priešinosi 
tam sumanymui. Bet B. R. Y. 
užsispyrimas persvėrė. Peikti
na dar ir tai, kad sumanymo 
šalininkai laike ginčų paprasto 
mandagumo nesilaikė. Man re
gis, kad kliubiečiai turėtų dau
giau domės kreipti į tokius da
lykus ir rimtumo laikytis.

įdomu, ar daug kliubų pasi
elgs taip, kaip musų L. P. D. 
K. ?—Kliubietis.

Oetroif, Mieli.
Gal atsirastų geraširdžių žmo

nių, kurie pasiimtų nelaimin 
gus našlaičius auginti.

Vasario 9 d. po trumpos li
gos numirė Barbora Mikalaus
kai tė-Staniene. Ji paliko dide
liame varge tris vaikučius: Ma
rijonų — 12 metų, Pranuką— 
8 metų ir Kazę — 5 metų. Na- 
bašninkū paėjo iš Budraičių 
kaimo, Kražių parapijos. Pa
laidota tapo vasario 13 d. lie
tuvių kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis.

Velionė buvo dora moteris, 
bet gyventi jai nesisekė. IMeš 
d ve jis metus ji išsiskyrė su sa
vo vyru Jonu Stoniu. Sunkiai

dirbdama ji vos galėjo save ir 
savo vaikaičius išmaitinti. Tie
sa, ji gaudavo pašalpą iš Moti
nų našlių pensionato, bet ta 
pašalpa buvo labai menkutė.

, Jai numirus pensionatas pa
ėmė jos vaikus ir baldus savo 
globon.

Gal atsirastų pasiturinčių ge
raširdžių žmonių, kurie pasi
imtų nelaimingus našlaičius 
auginti. Stačiog skauda širdį, 
kitomet matai, kaip svetimtau
čių įstaiga augins lietuviškoje 
dvasioje auklėtus vaikučius.

Prašytumėm taipgi našlaičių 
tėvui Jonui Staniui atsišaukti. 
Girdėjome, kad jis gyvena Ak- 
ron, O. Paeina jis iš Telšių.

Atsišaukite šiuo ailres.uk Joe 
Rubik, 9833 Ruisstell St., Det- 
roit, Mieli.

naudai kalbėti.
Buvo klausiama, kas yra Ku 

Klux Klanas. Kalbėtojas atsa
kė, kad ta organizacija atsira
do laike civilinio karo. Gi da
bar į ją dedasi nusibankrutiję 
fermeriai ir visokie patriotai. 
Bet esą Klanas ateities neturi; 
jis turėsiąs susmukti.

Vienas norėjo taipgi sužinoti, 
kas tie Biblijos studentai yra. 
Kalbėtojas atsakė, kad Bibli
jos stuldentai arba tyrinėtojai 
sakosi šventa dvasia gyveną.

Biat greičiausia turčiai finan
suoja tą judėjimą, kad atitrau
kus darbininkus nuo organi
zacijų.

Dar ir kitų klausimų buvo 
duodama, į kuriuos kalbėtojas 
gan vykusiai atsakė. Publikai 
buvo daug juoko.

Publikos į prakalbas nedau- 
giausia prisirinko.^ Bet visi bu
vo patenkinti.

Geistina, kad pas mus tan
kiau butų prakalbos rengiamos.

—Teisybę Mylintis.

Šitie išpardavimai Ketvertui, Pėtnyčiai 
ir Subatai

COME OUT OFTHE BEATEN PATH

LIETUVIAI! LIETUVIAI!Harvey,
SLA 289 kuopos prakalbos.

Vasario 14 d. SLA 280 kuo
pa buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo R. Mizara apie moks
lą ir naufjų idėjų skelbėjų per
sekiojimą. Jis prisiminė senus 
laikus, kai mokslo vyrai buvo 
kankinami ir persekiojami. 
Dar ir šiandie tikros laisvės nė
ra. Visi esą atsimena karą. 
Debsas buvo į kalėjimą įmes
tas už tai, kad drįso viešai ka
rui pasipriešinti ir tvirtino, kad 
karas nėra reikalingas, nes jis 
vedamas už turčių reikalus. 
Paskui kalbėtojas pareiškė, jog 
Dėbso girti jis nemanąs, nes 
pastarasis esąs ne jo idėjos 
žmogus, ncžiuinnt betgi to, to
kie žmonės kaip Debsas reikia 
Urbti (?).

Toliaus kalbėtojas kvietė ra
šytis į S'LA. Susivienijimas yra 
/iena geriausių organizacijų, 
lam gali priklausyti įvairių 
nuomonių žmones. Priklausan
tys Susivienijimui ne tik savo 
itieitį aprūpina, ale tuo pačiu 
aiku šviečiasi ir mokinas. O 
Jii reiškia, kad jie ir už savo 
būvį kovoja.

Po prakalbos buvo statomi 
klausimai. Vienas klausė, kur 
įeriau priklausyti, kaid darbi-i 

ninku būvį pagerinti. Kalbėto
ms atsako, jog Susivienijimui 
nriklausant galima daug kas 
nuveikti darbininkų labui. Čia 
’au jis pabrėžė, kad partijų rei
kalus jis neliesiąs, kadangi jis 
pasiryžęs tik Susivienijimo

Nepamirškite šias dvi savaites
L. Klein didžiausiai numušta kaina ant visų rakandų ir ant lengvo iš
mokėjimo, be jokio iškaščio. Dabar tik įneškite $1 (vieną dolerj) už 
kožną dalyką ir bus kožnas dalykas dastatytas į jūsų namus. Atva
žiuokite ir pasišaukite Joną Lukošių No. 5, o paaiškinsiu jums ką tik 
norėsite žinoti dėl pagražinimo savo namų su gražiais rakandais arba 
su kitokiais dalykais. 

Didelės vertės musy vieno dolerio 
įmokėjimo išpardavimas

noiiiuinuoti riešutiniai miegamo kamourio rakandai
Puikus Queen Anne pattemai — didelis pasirinkimas — gerai pada
ryti — franeuziško stiklo veidrodžiai dreserio — dideli stalčiai — spe
cialiai apkainuoti šiame išpardavime.

' Didelis Dreseris ............... $28.75 | Bow ir lova ....................... $28.75
Didelis Chifforette ........... $26.75 ' Vanity dreseris ................. $39.75

Įmokėti $1 — pristatysime bile vieną šmotą.

Puikus Cedar arba rie
šutinis chest, už 40% že
miau paprastos kainos.

The Cedar Chest
Yra rankomis nutrinti, puikiau
sio Tennessee raudono cedar, 
daugelis jų trimuoti su copper 
arba medžio inlays. Miero.s 36 
iki 48 colių ilgumo, apkainuo- 
it po

Tie aržuoliniai chest
Yra padaryti su užrakinimu ir 
raktais ir pamušti su ced^r, 41 
iki 48 colių ilgumo, apkainuo
ti iki

$8.95 iki $30.60 $24.45 iki $41.40

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVĄ 
per. »

NEW YOKK-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 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago TU

VYRAS SAKĖ KODĖL
NEPABANDYTI JĮį

Moteris pasakė ji pabandys. 
Pasekmė, Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Com- 

pound padarė ją svei
ką ir stiprią.

Nereikia vartoti Staniko 
į su Dr. Kšrk’s Stayless 

Health Gorset

East Hardvvick, Vt. — “Pereitą 
emą aš negalėjau dirbti jokio dar

bo visai. Aš turė
jau nugaros, gal
vos, Šonų skaudė
jimą ir buvau sei- 
ganti nuolat per 6 
mėnesius. Mes 
skaitėm apie Ly
dia E. Pinkham,’s 
Vegeteble Comp
ound laikraščiuo
se ir mano vyras 
sako man, ‘kodėl 
tu nebandai jų’ ?

jTel, Blvd. 8188 
I M. Woitkewich

BANIS
AKU6ERKA

ITuriu patyrimų 
I Pasekmingai pa 
| tarnauju mot* 
grims prie gimdy 
Imo kiekvienam* 
"atsitikime. Teikto 
*ypatišką prižiūri 
pjimą. Duodu pa 
b tarimus moterimi 
I ir merginoms dy 
■ kai.

3113 South 
Halsted St.

Jis tinka prie biusto labai gerai, 
suteikdamas figūrai puikias linijas. 
DR. KIRK’S STAYLESS HEALTH 
CORSET yra ideališkas pirm ir po 
gimdymo. Jis suteikia teisingą pa
laikymą be jokių užlenkimų bile kur. 
Klauskite bile daktaro.

Mes reikalaujame keletą apsišvie
tusių lietuvaičių, kad parodžius šį rū
bą asmeniškai moterims. Pasimaty- 
kit su Mrs. R. Hanskat, 1943 Winne- 
mac Avė., Chicago, III., arba telefo- 
nuokite Sunnyside 3984.

PRAŠALINO ŠALTĮ TĖVO IR 
SUNAUS

Mr. G. E. Kuhler, 1104 Mulberry 
St., Louisville, Ky., rašo: “Aš ir ma
no sūnūs taipgi, vartojom.' FOLEY’S 
HONEY AND TAR COMPOUND 
nuo keleto prasišaldymų ir reikia ati
duoti kreditą už gerą palengvinimą 
dėl FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND. < Puikus dėl prašali- 

j nimo kosulio, persišaldymo ir užki- 
musios gerklės. Parsiduoda visur.
,t FOLEY AND COMPANY, 

2835-45 Sheffield Avė., 
Chicago, III.

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 

' dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Lietuviai Daktarai

Aš pasakiau, kad pabandysiu, jis nu
ėjo ir nupirko man tuziną butelių. 
Jis padarė man daugiau gero, negu, 
kad aš galiu pasakyti ir mano drau
gai sako. ‘Ką tu sau padariai, tu iš- 
rodai taip sveika’. Aš pasakiau 
jiems, kad tai padare man Vegetable 
Compound, kad aš esu sveika ir stip
ri. Todėl neverta kentėti nuo galvos
.skaudėjimo ir kitų skausmų. Aš pa
sakysiu kiekvienam ką Jos padare 
man”. — Mrs. Fred Primo, Route 
No. 2, East Hardwick, Vermont.

Šeimininkės daro didelį klaidą da- 
leisdamos sau būti sergančiomis, kad 
jos negali atlikti savo nei paprastų 
naminiu darbų.

Paskutiniu laiku visoje šalyje pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš kiekvieno 100 rapor
tų, jie yra labai pasekmingi vartoji
me. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių narių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jusų muskulus 

sutraukia j mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos ^gnaibymų. 
Nuo ižnarinimų ir numuSimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmų 

Salin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

85c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
ilfli. ęĮlu..illii.ilhinlih I

į

=

*

REUMATIZMAS.

OR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinoma* j>#»r B 
metų kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* iig»* 
vyrų, /moterų ir vaikų pagal nau- 
lauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija 1026 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienorrds: Canal
3110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO BALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vaT po piet 
Telefonas Dreael 2886

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nerišliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Sustapdykit tą reumatizmo skaudė
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur- 
pentine Ointment, kad jis įsigertų j 
skaudamu vietą ir tuojau prašlina 
ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 
nesimaišo. Kuomet Turpo ateina, 
skausmas prasišalina.

Mokslas sako, kad niekas taip ne- 
pagelbsti kaip terpentinas. Naujas 
išradimas, Turpo sujungia visus ter
pentino misteriškas spėkas su kitais 
visais gydančiais dalykais. Turpo 
veikia labai greitai ir pasekmingai, 
kuomet yra įtrinamą į krutinę ar 
gerklę, net tuojau galima pastebėti 
krutinės kilnojimusi. »

Turpo prašalina reumatizmo skau
smus tuojau iš jūsų systemos! Taip
gi greitai prašalina šaltį, skaudamą 
gerklę ir krupą. Sustabdo bronchitį, 
lumbapo, neuralgiją ir katarą. Nuo 
to nebus pūslių arba nudegimų.

Kodėl kentėti ? Kodėl kęsti ? Ko
dėl daleisti sau skausmus? Daleis
kite, kad Turpo prašalintų jūsų skau
smus. Gaukite Turpo šiandien nuo 
jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Terpentino Ointmento kuris turi tą 
atsakomingą Menthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c. slovikas.

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, IU.

——-------- 1
t ei Boulevard 9587

DR. MARY A 
I)OW1AT-S A SS

. 1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, uuo 6 
•ki 8 vai vak Nerišliomis nuo 8 

iki 2 vai po pietų.
>» .M ...... ............................................... ■ Į——.............  J

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oadvay Ne^/York N.Y

SėILIETUVK
4 . . PER F

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

VISA TRĖCIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų. 4-rių, 6-žių ir 8-nių LOVŲ

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

TRECIOS KLESOS KAINOS I:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJ V IR MEMELĮ $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

s
a

ELEKTRA
šviesą tr pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Casb arba ant Išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

DR A. J. BERT AMUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.; 1 iki 8 ir 6 iki * • v. 
Tel Boulevard 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė 
Tel Yards 1699

fc|Į RF. ivįr*11| s MSI j įii|w>wfWswwPS^eiRRsmeimwswwRR»e<»w» m—

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 19X8 Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
V ...... ..... ..............

A. L DAVIDONIS, M. D.
1643 So. Michignn Avė.

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

KUO 6180 Iki 7i8t vakare. į

Teiuphone Y arda 1582

DH. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.. 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
<259 So. Halsted SU Chicago, IU.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan SU Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 t
Valandos 

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

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

i 6—9 vai. Ned. narai sutarti.

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurge 

25 3. Washingt<>n St.
vu!andm» nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8066 
1824 VVabumda Avė.

Humholdt 1098 
valandoj; nuo 6 iki 8 vakaro 

He/jderjcijos tel Kauzie 7716 ■
____

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

Vai. 1 Iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

x Telephone Y arda 6082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS; Nuo 8 Iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
------- -- ---------- --

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akuieris

3315 South Halsted Si 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Nod 9—12 A. M

fiArsinkitRR Naniifinnsfi

telefonas Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

47X2 bo. Ashland Ave.x 
arti 47-to» gatvės

CHICAGO. ILL.

Office Hours 10 ik) 12 pieta 
5 'H 7 va) 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYS1CIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

farcinkitčs NaniinnnsR

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 
Žio aptiekoje, 233 E. I 

115th St., Kensington. j

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė. 
9 Bd • vak. kasdien 

nsdllloj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofise tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytejas ir Chiraress

Specialistas MoUriHra, Vyrišką.
Vaiką ir vtaą ehimUbų Ufą 

Ofisas t 8816 Ba/lalėted Oiiearo
Valaadeai 16—11 ryte; 8—8 ae piet 
7—8 vak. Neddiomis 18—-11 dieną 
Res. 1189 IndapeudeoMe Blvd. Uhicaą*

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone I 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. I 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
8149 So. Morgan St, 

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

Telefonas Yards 0867

ailres.uk
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Baltina McAdoo

|net pačius teisėjus kuoaštriau-l 
šia bausti munšainerius, nes 
tai esanti jų pareiga.

Lyg ir užginčydamas Haynes 
tvirtinimui, kad girtavimas ir 
piktadarybės sumažėjo, Asso- 
ciation Opposed to Proliibition 
prezidentas Plamondon pasiun
tu mayorui Devėr laišką su 
šiais klausimais komisionieriui

Universal Bankas jau visai 
eina prie pabaigos savo remon
to.

dabar,

įvyko

Užvakar atvyko i Chicago 
demokratų vadovas William G. 
McAdoo su keliais šimtais žy
mesnių demokratų iš įvairių 
valstijų ir jie čia laikė savo pa
sitarimą kaip atsteigti McAdoo 
vardą po to, kaip išėjo aikštėn, 
kad jis išėjęs iš Wilsono kabine
to nuėjo tarnauti, už didelę al
gą Doheny aliejaus interesams, 
kurie kyšiais ir kitais budais 
pasigriebė didelius valdžioj 
aliejaus laukus Californijoj.

Ta McAdoo “išteisinimo” ko
medija buvo gerai surengta. 
Demokratai susirinko Great 
Northern hotely ir po visos die
nos tarimosi nusprendė, kad 
McAdoo dar nėra perdaug susi
tepęs aliejum ir kad jis dar gali 
kandidatuoti į prezidentus. Ta
da pašaukta patį McAdoo ir po 
tokiam pranešimui jis drama- 
tingai visam susirinkimui parei
škė: “AŠ priimu įsakymą” — 
kandidatuoti į prezidentus.

Visą tai buvo iškalno sureng
ta ir visokie “svarstymai” buvo 
tik “dėl svieto akių“. Demokra
tai stengėsi rodyti entuziazmo, 
bot kaip tai nevyko ir visą tai 
išėjo labai dirbtinai.

Jie visaip stengėsi pažeminti 
prezidentą Coolidge, kaipo tik 
besistengiantį išdalinti valdžios 
turtus ir sau už obalsį pasiėmė 
“Atgal prie teisingumo”,‘-prie
šingai buvusiam republikonų 
obalsiui “Atgal į normalumą.”

Nors demokratai ir labai tei
sino McAdoo, bet visgi kaž kaip 
tas teisinimas jiems labai nevy
ko. Svarbiausiu McAdoo teisin
tųjų buvo Tom Arthur, buvęs 
Montana demokratų pirminin
kas. Betgi paskui pasirodė, kad 
ir Arthur yra giliai įpintas į 
aliejaus skandalą. Jis dirba ir 
dirbo tokioms aliejaus kompani- 

- joms, kurios gavo pinigų • iš 
didesniųjų kompanijų, kad ne- 
frukdytų ir leistų joms pasi
griebti valdžios aliejaus laukus. 
Montanoj jis taip atvirai sten
gėsi pakreipti legislaturą alie
jaus interesų naudai, kad prisi
ėjo padaryti viešus tyrinėjimus, 
nes dėl jo veikimo buvo iškįlę« 
nemažas skandalas.

McAdoo teisino ir senatorius 
Walsh, kuris visu smarkumu 
smerkia republikonus dėl alie
jaus skandalo, bet pradėjo 
smarkiai rūstauti kada į tą 
skandalą tapo įtrauktas ir Mc
Adoo ir kiti nariai buvusios de
mokratų administracijos. Jis 
savo teisinimą McAdoo prisiun
tė susirinkimui per tą giliai į 
aliejaus skandalą įsipynusį Tom 
Arthurą.

Tokių
McAdoo neturi svarbos, tik dar 
labiau 
skandalą.

“270 žmogžudysčių papildy
ta Cook paviete 1923 m. Dau
gumoj atsitikimų svarbiausia 
priežastis buvo munšainas. Ar 
tas parodo jums, p. Haynes, 
kad jus darote progresą?

“215 ehieagiečių mirė nuo 
munšaino 1923 m. Ką jus, p. 
Haynes, iš to išvedate?

“Penikis kartus daugiau al
koholikų buvo (gydoma perei
tais metais pavieto- ligoninėj, 
palyginus su bite metais, kada 
galiūnai buvo atdari. Ar jus, p. 
Haynes, manote, kad šis re
kordas leidžia jumis girtis nu
veiktais darbais?

“1923 m. Chicagoje 
10,(XX) daugiau areštų,
1922 m., o 1922 nu buvo aukš
čiau si areštai miesto istorijoje.

“Paskutiniais atdarų saliu- 
nų metais 5,723 žmonės liko 
uždaryki į pataisos namus, 
1023 cm. 15,096 žmonės liko 
ten uždaryti.

“Girtavimas buvo svarbiau
sia priežastis reikalavimų per- 
skirų 1923 m. Visi rekordai 
skaičiaus reikalaujamų perski- 
rų liko perviršyti.”

Vieni džiaugiasi, kad prohi
bicija laimi, kad girtavimas ir 
pftktadarybėls mažąja, o kiti 
visam tam užginčija. Kurių gi 
yra teisybė?

* * ♦

Auditoriją pradedama visu 
smarkumu statyti, ypač 
kada oras pagerėjo.

Tautiškoj parapijoj
kunigų permaina. Vieton dabar
tinio kun. P. P. Zulink, parapi
ja išrinko kun. Stasį Liukų.

* *
Parapija atgavo leidimą ren

gti balius savo svetainėje ir da
bar vėl rengiami baliai kas su- 
batą ir nedėldienį; tik gaila, 
kad Švarios publikos mažai te
sueina. 

* *
Ir vėl įnešta, 

prisirašytų prie 
foros diecezijos, 
ruolis atnešė net 
“blankas”, 
lenkų vištą,
rinkta komisija 
reikalu patirti.

♦ *
Bridgeporto 

dabar visai tyli,
karčiamoms nutylo 
ir “dainavimas”.

* * *
Kur buvo karčiamos, vietos 

liko tuščios, apleistos; daug ge
rų vietų 
niams.

♦
kad parapija 

vyskupo Car- 
Tulas mand- 
lenko Hoduro

Vyrai, nesėskite po 
Vasario 17 iš- 

daugiau tuo

pašalpą grąžino, gražiai drau
gijai padėkavodamiaą ir ant to-1 
liau pasilikdamas Draugijos 
nariu. /Kitas gi baigęs mokslą, 
netik pašelpos negrąžino, bėt 
ir iš Draugijos pasitraukė. Nu
tarta paprašyti jį pašelpą grą
žinti.

Draugija rengia maskaradinį 
balių vas. 23 <1., Metlclažio. sve
tainėj. Nutarta liko nedaryti 
afišų, bet skelbti balių vien 
dienraščiuose. Taip visados bu
vo daroma ir visados Draugi
jos parengimai buvo sėkmin
gi. Reiškia, į šios Draugijos va
karus lankosi labiau apsišvietę 
žmonės, kurie skaito laikraš
čius. —Garbė# Narys.

Melrose Park
Rengia vakarą.

i darbninkais. Tą paslaptį atiden
gęs vas. 4 J. I. Bagdžiunas, ku
ris pradėjo agituoti už republi
konus.

žmonių baltinimas

įtraukia jį į aliejaus

Prohibicija esanti sek 
minga, džiaugias vieni.

Bet kiti nurodo į padidėjimą, 
dėl prohibicijos, piktadarybių 
skaičiaus.

buvo 
negu

Lietuvių Rateliuose
------------ ---------------

Bridgeporlas
K. Ramašausko puota.

Surinkta $38 Marijampolės 
Realei Gimnazijai.

Užvakar Chicagoj įvyko Illi
nois piliečių konferencija. Tai 
organįzacija, susitvėrusi tikslu Į atsidarė naują 
remti ir padėti vykinti pro h i-

Klemensas Ramašauskas, žliS 
nomas išdirbėjus “Oremus” 
vaistų persikėlė iš 18-tos gat
vės apielinkės į nuosavą namą 
Bridgeporte — 3313 S. Halsted 
St., kur atidarė puikią naują 
įstaigą. Paminėti tai, p. Rama
nauskas vasario 17 d. susikvietė 
r.pie 30 svečių-draugų.

Po skanių pietų prasidėjo pa
sikalbėjimas. Visi linkėjo p. 
Ramašau»skui kuogeriausios 
kloties ir pasisekimo jo vertel- 
gystėje, o d. Juozas šmotelis 
pi'isiminė apie Mariampolės 
Realę Gimnazija ir paklojo ant 
stalo penkinę. Jį pasekė kiti 
svečiai ir bematant sumetė 
$38.00.

Aukojo:
Monika Paugienė $15.00;
Klemensas Ramašauskas, 

Juozas šmotelis ik Jurgis And
ziulis po $5.

Kun. P. P. Zalinkevičius $2.
P. Dubickas, Juozas Pauga, 

Juozas Dobrovolskis, Valerija 
Uktveris, Jonas 
Petras Petkus 
$38.00.

Pinigai perduoti 
teliui, kad juos 
kur reikalinga.

* * *
Klemencas Ramašauskas čia 

įstaigą, vardu 
“Oremus Drug. Co.,” 3313 So. 
Halsted St. Vieta gan daili ir 
gana brangiai įtaisyta.

Ramašauskui visas įrengi
mas, namas, jo pertaisymas ir 
kiti dalykai kainavo virš $40,- 
000.00.

Kitos Bridgeporto žinios
Čia atvyko p. Jonas Venslo- 

vas, kontraktorius — namų bu- 
davotojas. Jis mano čia atsiš
vyti savo įstaigą. SaŠ^Kad 
jis atlikinės savo dąrbus —sta
tys namus, pigiau ir geriau ne
gu kiti.

Jis mano sutverti lietuvių 
kompaniją namų budavojimui ir 
jų pardavinėjimui už lengvą ir 
prieinamą kainą. 

* * *

Vens lovas, 
po $1.—Viso

Juozui šmo- 
atiduotų ten,

*
Halsted gatvė 
nes užsidarius 

muzika”

liko kitokiems biz-

karčiamninkų turbut 
Jokūbas Maskaliunas

Iš visų 
tik vienas 
dar užsiliko. Jis atidarė lengvų 
valgių ir “Chili Con Corne” res
toraną. Maskoliūnas sako, kad 
lietuviai valgo ir myli 
Con Carne”.

* * *
čia, prie Halsted ir 32 atsi

darė golfo mokykla. Pradines 
lekcijas golfą lošti duoda A. K. 
Menas. Daug turi lankytojų.

—Ursus.

“Chile

Aštuonioliktosios 
Apielinkės

Draugystė Palaimintos Lde7 
t u vos laike savo susirinkimą 
vas. 17 d., Malinausko svet., 19 
ir Halsted gt. Iš metinio susi
rinkimo protokolo pasirodė, 
kad draugija gerai gyvuoja ir 
turi virš $9,000 turto. Tvarka 
irgi gera. Prieš kiek laiko buvo 
įsivyravus politika, bet visa 
tai dabar išnyko.

Draugija duoda garbės ženk
lus tiems nariams, kurie per 
dešimtį metų neėmė pašelpos. 
Pasirodo, kad ir šiemet dova
nas turi gauti dešimt narių. 
Buvo nutarta garbės dovanas 
duoti visiems vienodas — $10 
vertės žiedus. Bet pereitam su
sirinkime tas nutarimas liko 
sulaužytas, vienam draugui 
eidžiant pačiam pasirinkti do
vaną. Tai negerai, nes daug 
gražiau, kada yra duodamos 
vienokios dovanos.

Draugija turi pirkusi (Lietu
vių Auditorijos 10 Šerų. Drau
gijos atstovas toj Bendrovėj 
pereitam susirinkime išdavė la
jai nepatenkinusį 
lapolrtą. Pasirodo, 
bendrovėj draugijų 
mažai turi teisių ir
gali sužinoti ką veikia direkto
riai, nes direktoriai laiko susi
rinkimus atskirai nuo draugi
oj atstovų. Į priešmetinį Drau
gijos susirinkimą buvo atsilen- 
<ę Auditorijos Bendrovės at
stovai ir kvietė Draugiją prisi
dėti prie Bendroves. Draugija 
mlvo maniusi pirkti 200 Audi
torijos Šerų, bet pradžiai, iš
bandymui, nulpirko tik 10. Bet 
dabar norėtų ir tuos dešimtį 
šorų atsiimti, nes daugelis iš
sireiškė, kad su Bendrovėmis' 
reikia būti atsargiems, dūlei 
įuolatos kįlančių jose nesusi
pratimų.

Ši draugija stengiasi savo na
riams pagelbėti ir kituose rei- 
taluose. Keletą metų atgal du 
draugijos nariai sumanė moks- 
us eiti, bet paskui pritruko pi- 
ligų ir paprašė Draugijos pa
ramos. Draugija mielai juos 
parėmė, o jie prisižadėjo ją su
grąžinti kada bus baigę moks- 
ą. Vienas jų baigė ir tuojaus

Draugiją 
kad toj 
atstovai 

ne viską

Dr. V. A. Šimkaus pamo
ka apie džiovu

Pamoka buvo labai gera ir vi
sais žvilgsniais sėkminga.

ir kas pir-

Vasario 18 d., Mildos svetai
nėje, Dr. V. A. Šimkus davė 
pamoką apie džiovą. Pamoka 
buvo prirengta tikrai sąžinin
gai ir kiekvienam suprantamai. 
Tokią taip gražiai ir populia
riai priruoštą painoką galėjo 
suprasti ir bukinusias protas. 
Publikos gi buvo prisirinkusi 
pilnutėlė svetainė
miausia puolė akin tai tas, kad 
šį sykį moterų buvo gal net ir 
daugiau negu vyrų.

Viena tik gaila, kad rengėjos, 
matomai, padėjusios nemažai 
triūso prie pamokų surengimo, 
publiką leido klausytis pamokų 
dykai. Juk buvo nemažai iškaš- 
čių: svetainė, plekatai, kitokis 
darbas, o taipjau ir sugaištis 
gerb. prelegento, — visa tai su
teikta publikai dykai. Aš ma
nau, kad kiekvienas butų noriai 
užsimokėjęs įžangos nors 25c., 
nes pamoka buvo tikslinga, 
rimta ir naši. šiandie, ypač 
Amerikoj, neverta rengti dykai 
pamokas. Kas npri pasimokinti- 
pasilavinti, tas gali užsimokėti 
25c ar daugiau.

Visgi reikia pripažinti ir tin
kamas kreditas atiduoti kaipl 
gerb. prelegentui Dr. Šimkui, 
taip ir rengėjoms už tokį nau
dingą vakarą. Todėl lai bus man 
leista viešai tarti ačiū jums — 
rengėjos ir prelegentui. Dau
giau tokių turiningų ir tikslių 
pamokų, o musų lietuviai ir lie
tuvės nejučiomis-nematomai 
prailgins savo gyvenimo dienas 
ir sutaupius sveikatą.

— Dr. A. L. Graičunas.

Konferencija su dideliu 
džiaugsmu pažymėjo, kad pro- 
hibdctja yra. laibai (sėkminga, 
tai esanti “Dievo valia” ir kar
tu reikalavo, kad kongresas 
leistų prezidentui naudoti gink- 

tosluotas spėkas vykiu imu i 
“sėkmingos” prohibicijos.

Konferencijoj daly va vi
vyriausias prohibicijos 
sionicrius Haynes, 
kitko pareiškė:

“Jus visi žinote apie didelį 
sumažėjimą girtavimo mies
tuose ir tolygų sumažėjimą 
piktadarybių.”

Jis ragino organizacijos na
rius daryti didžiausį spaudimą 
į miestų valdžias, prokurorių ir

o ir 
komi- 

kuris tarp

ONA SKUKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
vasario 18 dieną po ilgos ligos 
ligonbutyj, turėjo 22 metus am
žiaus, paliko nuliudime vyrą 
Kazimierą, dukterį Eleonorą 
216 metų, tėvą, motiną ir brolį 
Juozapą.

Laidotuvės atsibus penktadie
ny, iš namų 3231 So. Aubum 
Avė. 8:30 vai. ryto į šv. Jurgio 
bažnyčią, iš ten į Šv. Kazimie
ro kapines.

Giminės, draugai ir pažysta
mi meldžiami dalyvauti laido
tuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis.

Pasilieka nuliūdę
Vyras, duktė, tėvas, 
motina ir brolis.

(MNMiNMrcM I n ........... nu
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MARIJONA PETRAUSKIENĖ

Mirė vasario 19, 1924, 9:20 
vakare, po vyro mirties į 2 me
tu ir 1 mėnesį . Po tėvais Kau- 
lakaitė. Andrėjavo miestelio, 
Kretingos apskr. Paliko dide
liame nuliudime 2 vaikai, Kos- 

• tantas 7 metų ir Julijona 2 me
tų. Brolis J. Kaulakis ir sesuo 
A. Žvinakieriė, o Lietuvoj tėvus 
ir 3 seseris, j Laidotuvės bus su
batoj, yasario 23, 1924, iš namų 
3219 Aubum Avė. į šv. Jurgio 
bažnyčią, o paskiau j šv. Kazi
miero kapines. Kviečiame vi
sus pažystamus ir gimines da
lyvauti laidotuvėse. Patarnau
ja graborius Masalskis.

Naujienose retai kada pasiro
do žinių apie Melrose Park lie
tuvių judėjimą, lig kad čia nie
ko nebūtų veikiama, O betgi 
Čia veikiama nemažai, tik nie
kas nepraneša laikraščiams.

Subatoj, vasario 23 d. ren
giamas yra vienas puikiausių- 
vakarų, kokių čia labai retai bū
na. Artistai bus net iš Chica- 
gos ir sulos labai juokingą ko
mediją “Daina be galo”. Tai 
įvyks Vaičiulio svet., 23 ir Lake 
gat., 8 vai. vak. Vakarą rengia 
bendromis spėkomis Apšvietus 
Jaunų Merginų Choras ir Vyrų 
Dailės Kvartetas. Be vaidini
mo bus dar merginų klasiniai 
šokiai, vyrų kvartetas, duetų, 
solo ir kitokių pamarginimų, 
taip kad vakaras bus labai mar
gas ir įdomus. Ypač klasiniai 
šokiai ir kvartetas Melrose-par- 
kiečiams bus tikra naujienybė.

— Melrose parkietis.

Del Bagdžiuno prakalbų rei
kia pasakyti, kad jis buvo kvies
tas paaiškinti apie politiką ir 
kokią svarbą ji turi. Vieton to 
jis pasiūlė mums republikonų 
partiją remti. Bet Bagdžiuno 
kalba dar nepadarė kliubą re- 
publikonišku ir jo tokiu nepada
rys. Prie kliubo priklauso vien 
darbininkai ir jie negali priimti

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 0. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Roseland
Naujienų 40 num. tūlas Daiv 

bininkas kritikuoja Roselandč 
Lietuvių Amerikos Piliečių Po
litišką Kliubą Ir sako, kad tas 

yra tiek reikalingas,
vežimui penktas ratas; 

au kad jis yra organizuoja- 
vien mulkinimui darbinin- 

ir stengiasi dengtis

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. \

DR, VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuiis 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimaiose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
) mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

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

NEW YORK—HAVRE
SUFFERN. .1.......................... Feb. 27
LA SAVOJE ......................  Mar. 1
CHICAGO ..........   Mar. 11
PARIS ..................................... March 12
ROCHAMBEAU .................. Mar. 22

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

Severais 
Cough Balsam

d^į atfiuosavimo. skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

IftAhtfŽS h- 60d. ’•
Klauskite pas aptiekoriaus.

Sąvaros Kalendorius 1924

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

NKW TORE. VIGO (8PAIN), 
BORDKAUX

Raiykite dėl ilBfeidžioa a»ralomoa 
kay<vt«a just} vietiniui agentui arba | 
didjJI oflay 19 State Street New Verk.

e- -

ROZALIJA VALUNIENĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
vasario1 18 d., 2 vai. ryto. Ame
rikoj išgyveno apie 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Simaną Valūną, dukterį Li
ną, sūnų Juozapą ir dukterį Ro
zaliją.

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be akautmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Sikstų, pūslės ir šlapumo ii-

Laidętuvės atsibus pčtnyčioj 
vasario 22 d., 9 vai. ryto iš na
mų 9200 Greenwood Avė. į baž
nyčią šv. Jakono ant 91-mos ir 
Langley Avė., iš ten į Šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėms 
patarnauja graborius Ign. J. 
Zolp, 4603 S. Marshfield Avė. 
Tel. Blvd. 5203.

Visus gimines ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė
se.

Nuliūdęs
Vyra's Simonas, dukterys, 
Lyną, Rozalija ir sūnūs 
Juozapas Valūnai.

IGNACAS ŽVINAKIS

Mirė vasario 19 d., 1924 m. 
5 vai. vak. amžiaus 59 metų. 
Tauragės apskr., Kaltinėnų val
sčiaus, Gaidino Kaimo.

Paliko nuliudime moterį Do
micėlę ligonbutyj serganti, duk
terį Juzepą Liesienė, Alena Ju- 
kubauskienė, sūnų Frank Zvina- 
kis. Laidotuvės atsibus vasario 
22 iš namų, 3427 So. Halsted 
St., 8:30 vai. rytei į Šv. Jurgio 
bažnyčią iš tenais į Šv. Kazi
miero kapines. '

Laidotuvėms patarnaus St. 
Mažeika graborius. Meldžiame 
giminių ir pažystamų dalyvauti 
laidotuvėse.

Liekamės nuliūdę
Moteris, Sūnūs ir Dukterys.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Micliigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškad 11- 
Sas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yąrdb 4951

privatiikų gydymui kambarių
Čia atžję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką i* r\2ūpe- 
jišką bl.ių £>dy- ®
mo. DidAU akai- fi&K 
čiua žmotlų d<y- 
domų kasdien per v
Dr. Ross, šutei- 
Ida progų duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimų^ že- v/''* /-'AA 
miausia kaina. To M Z 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesų. Visiška pa* 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir- Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo 
Valandos:

kambarys 508 dėl moterų. 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
▼ai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ***- 
nų. Panedėlyj, seredkfr ii 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

AČIŪ GIMINĖMS IR 
PAŽYSTAMIEMS 

A. A. JURGIS GABAVIČIUS 
palaidotas subatoj, vasario 16 d., 1924 
palaidotas Tautiškose kapinėse per 
gasidarbavimą brolio Kazimiero Ga- 
avičiaus, Jono Gudelio ir Ritų pažy

stamų suaukauta dėl pagrabo nuo se
kančių ypatų:
Zigmas Adukevičius ............... $15.00
Joseph Sakalauskis ....................  5.00
Josep Budrevičius .....................  5.00
Romas Breskis ............................ 5.00
John Gudelis .............................. 10.01)
Benediktas Balčiūnas ................. 1.00
John Sakalauskis Y,......................  1.00
John širvidas ................... ’.........  1.00
Mary Butkus ..... ............ ,..........  1.00
Joe Kičas ....................... 1............. 1.00
Mrs. Šimkus ................................ 5.00
Alponas Gudelis .............................1.00
Anupras Rakauskas ...... ,............. 1.00
Kazimieras Rasickas ................... 5.00
Jonas Bakunas ............................ 1.00
Vladas Tindžiulis ..........  1.00

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo, kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mee specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligns, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prlrenglmų, "patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas, prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.
f------------------------------------------_----- S

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CK 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

$59.00
Visiems aukavusiems ir dalyvavu

siems laidotuvėse tariame širdingą 
ačiū.

Brolis K. Gabavičius, draugas* Jo
nas Gudelis ir Zigmantą Adukevičienė» ■? .L/ t' 7 -9 z' • ' t

i ... s;,. .

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

ir viešai atsakyti už kalbėtojus, 
taipjau negali nieko sakyti ir 
dėl Bagdžiuno prakalbos — gal 
jis iš kur-nors gavo klaidingų 
informacijų.

Toliaus Darbininkas sako, 
kad šis kliubas turi apie 100 na
rių ir kact be jo Roselande yra 
dar du kliubai, kurie gali pagel
bėti išsiimti pilietines popie- 
ras. šis kliubas ištikimųjų turi 
apie 200 narių. O kai dėl kitų 
dviejų kliubų, tai jie yra pašel- 
pinės draugijos, politika visai I 
neužsiima ir pilietybe visai ne
sirūpina.

šiame kliube jokių slaptybių 
nėra ir jo durys visiems atda
ros, gali ateiti ir pasiklausyti 
kas yra veikiama ir svarstoma. 
Kliubas netolimoj ateity pada
rys apie 50 piliečių, nes kliubo 
pilietybės mokyklą lanko gana 
didelis skaičius narių. Taigi 
kliubas į trumpą laiką padalys 
tai, ko kiti kliubai nenuveikė ir j 
į dej^kką metų.

Damininkas pataria 
tiems dalyvauti politikoje lie
tuviams priklausyti Socialistų į 
partijai. Tai tiesa. Ir daugelis 
kliubiečių Socialistų partijai 
priklauso, bet ne visi, kadangi 
prie kliubo priklauso įvairių pa
žiūrų žmonės. Kliubas ai’ kliu- 
biečiai niekados neis stovėti ant 
gatvių ir sukauti ar agituoti už. 
republikonus.

Gal bus dabar aišku kas yra 
tas Lietuvių Amerikos Piliečių 
Politiškas Kliubas.

— Roselandietis.

North Side
Vaikų draugijėlė Bijūnėlis 

gia koncertų ir balių.

ką ir kurio negali įveikti jokie 
filistinų ginklai. Į Samsoną iz
raelitai yra įdėję didelę viltį, 
kad jis kada-nors juos išliuo- 
suos iš nepakenčiamos filistinų 
vergijos. *

Samsonas, kurio taip bijojosi 
filistinai, tuo laiku susipažino 
su Delila, dukteria vieno ma
žesnių filistinų kunigaikščio. 
Bet ji buvo pažadėta vyriausio 
filistinų valdono sunui Nergal, 
kurio ji dar nebuvo ir mačiusi. 
Kada gi kartą Delilai tenka jį 
pamatyti ir užgirsti jo kerštin
gas kalbas, ji pasibiauri Nerga- 
lu ir atsisako už jo tekėti, o įsi
myli į Samsoną. Samsonas irgi 
ją pamylsta. Sužino apie tai 
kiti filistinai ir pradeda tartis 
kaip galima butų per Delila iš
gauti paslaptį nepaprastos Sam
sono spėkos. Pristatyti tarnai 
seka kiekvieną abiejų žingsnį ir 
daboja jų kalbas. Delilai labai 
patikdavo egyptiečiai su nu
kirptais plaukais ir nuskusta 
barzda, o Samsonas kaip tik tu
rėjo ilgus plaukus ir didelę barz
dą. Ji tad pradeda prašyti kad 

! jis pasektų egyptiečius ir nusi- 
. įkirptu plaukus ir barzdą. Ilgai- norin-l . . , , ...niui, nepakęsdamas Deldos aša

rų jis pasisako, kad tuose jo il- 
Iguose plaukuose ir gludi visa jo 
spėka. Tą nugirsta tarnai ir 
greitai praneša filistinų va
dams, kurie priverčia Delilą nu
kirpti plaukus užsnudusiam 
Samsonui, o kada tasis netenka 
nepaprastos spėkos, išbado jam 
akis ir uždarę rūsy prirakina jį 
prie grindų.

Tokia, trumpai sugląudris, 
yra tos tragedijos fabula, ši tra
gedija bus vaidinama vasario 
24 d., M. Meldažio svetainėje. 
Tragedija yra nepaprastai įdo
mi ir, be abejonės, ji chicagie- 
čiams patiks, o ir artistai deda 
didžiausių pastangų, kad kuo- 

geriausia ją atvaidinus.
-- Kliubietis.

PRANEŠIMAI.
NAUJIENOS, Chicago, m.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ren-

Keletą metų atgal čia susi
tvėrė vaikų draugijėlė “Bijūnė
lis”. Tai buvo pirma vaikų 
draugijėlė Chicagoje, kurios 
tikslas buvo lavinti ir šviesti 
jaunųjų lietuvių gentkartę, ne
žiūrint pažiūrų skirtumo. Ro
dos, kas galėjo būti priešingas 
tokiam tikslui, bet daugelis lie
tuvių, kurių niekurie net vadino 
save apsišvietusiais, ir susipra
tusiais, nesuprato, kad lavini
mas jaunosios gentkartės yra 
kiltas ir naudingas darbas ir 
stengėsi tą darbą net trukdyti.

Bet praėjo keli metai, o Bijū
nėlis nuolatos stiprėja ir dabar 
jis kasmet surengia po keletą 
gražių vakarėlių, parodymui 
savo lavinimosi vaisių, šį sezo
ną Bijūnėlis rengia jau trečia 
vakarą, kuris įvyks septintadie- 
ny, vas. 24 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Programą 
išpildys patys Bijūnėlio nariai 
ir susidės iš dainų ir muzikos. 
Kviečiami yra visi atsilankyti 
ir tuo paskatinti jaunuolius dar 
daugiau veikti ir lavintis, o 
kartu turėsime progos smagiai 
praleisti vakarą.

—North Sidietis.

Pranešimai
Kas, k<9 kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
. ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
riepatėmysi 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.

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

— Komitetas.

“Samsonas ir Delila”.
Keistučio Kliubas statys šių 

didelę istorinę tragedijų va
sario 24 d.

“Birutes** 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 veiksmij. opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršmineto veikalo 
perstatyme.

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

North Side. — Koncertą ir balių 
rengia Vaikų Draugijėlė “Bijūnėlis” 
nedėlioj, vas. 24 d., 7 v. v., Liuosybės 
avet., 1822 Wabansia Avė. Visus šir
dingai kviečiamo atsilankyti.

— Komitetas.

Susivienijimas Lietuviškų Organi
zacijų ant Town of Lake laikys svar
bų susirinkimą Vasario 22 d., 7 vai. 
vak., po num. 4528 So. Wood St., 
Letukienės svetainėj. Bdtinai reika
linga, kad visi atstovai ir organiza
cijų administracijos pribūtų į šį su
sirinkimą, nes bus daug naujų 
svarbių dalykų aptarimui.

St. Kasmauskis, Pirm.
Jos. J. Yucius, Prot. Rašt.

ir

šv. Petronėlės Draugijos extra su
sirinkimas įvyks šiandie, vasario 21 
d., 7 vai. vak., šv. Jurgio svetainėje 
ant antrų lubų.

Susirinkimas šaukiama delei vienos 
narės mirimo.

— Ph-m. Bitautienė.
------------- . • |

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės mėnesinis susirinkimas at
sibus nedėlioj, vasario 24 d., 1:30 po 
pietų, Lukštos svet., 15 St. ir 49 Avė. 
Draugai, susirinkite laiku ir visi, yra 
svarbių tarimų ir bus renkami 
bininkai busiančiam baliui, kovo 
L. Liuosybės svet.*,

— Sekr. K.

dar-
2 d.

D.

vei-Dramatiško Ratelio repeticija 
kalo “Karolio Teta” įvyks šiandie, 
vasario 21, 7 vai. vak. Meldažio svet. 
— Visi lošime dalyvaujantieji prašo
mi laiku atvykti. Valdyba.

PASARGA

BESIG A R SJNA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
tyit atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugui prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geri aus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambariu 
nai, apsivedimed, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jie&oji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
’licka teinę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsiht. j sekamos dia 
aos Naujienas, tuH ’pl'lduot savo pa
skelbimą ne vžliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Antano ir Jur

gio Danaičių, paeina Akmeniškių kai
mo, Mankunų vai. apie 14 metų atgal 
gyveno Philadelphia, Pa. Visi kartu, 
ar jie patys ar kas žinote meldžiu 
sišauktži

DOMICĖLĖ DANAIČIUKĖ- 
ŠILTUTIENĖ,

733 W. 17th Pl.„ Chicago,

at-

III

PAJIEŠKAU brolienių Simano, An
tano ir Kazimiero šiltučių, 14 metų 
atgal gyvenome kartu Philadelphia, 
Pa. 1726 S. Leede St.; turiu svarbų 
reikalą.

Atsišaukite
DOMICĖLĖ ŠILUTIENĖ 

733 W. 17 PI., Chicago, III.

Aš KAROLIS PETROŠIUS, /
jieškau Kvietkauskių, Alekso ir 
Povylo. Duodu žinoti, kad jūsų 
brolis mirė, vasario 18, 1924 ir 
graborius neima iš ligonbučio, 
kol jus neatsišauksit, nes inšiu- 
rance (apdrauda) yra užrašyta 
ant jūsų vardo.

Atsišaukite

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

PARSIDUODA vilnonės gijos vi
sokios rųšies dėl nėrinių. Kaina 
už matką 4 oz. 25c. 35c. 40c. ir 
45c. f 
kaina už niatką 
35c. f ____  .
nai žiemų ir vasarą. Adara 
dos ir šventadieniais.

Kreipkitės tuojaus 
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rd St.

Lininės gijos 2000 matkų, 
„Z 10c. 15c. 20c. ir

Šio tavoro pas mane užtekti- 
* i visa-

REIKU DARBININKŲ
VYRŲ irMOTE RŲ

REIKALINGA ŽENOTA PORA 
prie namų darbo, nuo 40 metų senu
mo, darbas ant visados, valgis ir 
kambarys už dyką. Mokestis pagal 
sutarimą. Darbas yra valymas rui
mų ir kuknios mažam Hotelyjė. Ne
dėlioj po pietų gali gerti muinšaino, 
bet ne kitas dienas.

Atsišaukite
PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_____ _

REIKIA merginų, senesnių 
negu 16 metų į musų virtuvės 
apvalyto jų departamentų.

ALLEN B. WRISLEY CO. 
923 So. Wells St.

REIKALINGA moteris kuri galė- 
tij apčystyti 4 ruimus kas dieną, ge
ras mokesnis, reikalui esant duočia 
ir ruimą gyventi. Kreipkitės po 5 
vai. vakare.

Atsišaukite
2818 Enveralcl Avė., 

1 lubos.

PAJIEŠKAU moters ar mer
ginos prie namų darbo. Atsi
šaukite tuojauš. A. Yuknis

3225 Auburn Avė., 
Tel. Yards 6466

_ _ _ PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

Rimbai 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 į mė
nesį.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., Cicero, III.

Phone Cicero 260
PARDAVIMUI grosemė ir 

namas, senas biznis ir padaro
ma daug pinigų. PaYd. priežas
tis savininkas turi kitą biznį. 
Specialė kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė, nėra kredito. Įlen
da pigi, 4 ruimai pragyvenimui, ly
sas 3 metams. Kas nupirks šia vie
tą, tas padarys pinigų. Aš išvažiuo
ju į Lietuvą.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Pardavimo priežastis 
— kitas biznis. Geras cash biz
nis. Vieta gera.

M. GROBAREK, 
2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUI pekamė, kur 
kepama vijoki duona. Nupirksi- 
te už prieinamą kainą. Kreipki
tės

1434 S. 49 Ct. Cicero, III.

i DIDELIS BARGENAS!
Bučernė ir grosernė pardavi

mui. Su namu ar be namo.
Atsišaukite

3156 Wallace Str.

NAMU-2EME
\.

Pasiskubinkite!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

Šitie lotai šių vasarų par- 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marųuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto kaina 
tik $600. Tai trumpam laikui. 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lo
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės j Naujienas. Klau
skite adv. Jurgelionio.

REIKALINGA moteris nu
pjaustyti guzikus nuo numaz- 
tų švarių skudurų.

x GOLDBEHG, 
1508 Newbęrry Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su visais įtaisymais, lietuvių cent
re, biznis išdirbtas nuo seno laiko, 
ilgas lysas, kambariai pragyvenimui, 
renda nebrangi. Priežastis pardavi
mo partnerių nesutikimas. Pirkti 
gali visa arba tik pusę. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, 
Box 451.

$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 Str., Chica
go, III. Box 428.

REIKIA moterų karpymui 
išskalbtų reg^ų. f švarus dar
bas.

LAUNDRY 
1508 Newberry Avė.

REIKIA DARBININKŲ

NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė su 
visais įtaisymais ir Ford truck, 5 di
deli kambariai pagyvenimui su mau
dyne. Renetai,pigį. Bučernė yra 
Vertą $8500 dieną ir naktį, parduosiu 
už $2500. Priimsiu automobilių ar
ba lotą už pirmą įmokėjimą. Nemo
kantį to amato išmokinsim. Perskai- 
ten šitą apgarsinimą prašom pranešti 
savo draugams apie šitą pinigų da- 
rimą biznio. Nesnauskit, nes tas bar- 
genas ilgai nebus.

Kreipkitės
J. S., 

4314 Archer Avė. .

$300 ĮMOKĖTI, balansas 
$15.00 kas menuo. Galima nu
pirkti lotų 33x135 pėdų; arti 
Douglas Park elevatorių, ant 
22-ro Str. Viskas įtaisyta ir 
išmokėta. Veik unųii.

Naujienų Ofisas.
. Box 434

vxw
REIKIA Selesmenų pardavinėti ge

rai šalyje žinomus produktus į žino
mas krautuves Chicagoje ir North 
Shore miestukus. Daug ant vietos 
bus skelbiama apie tai, kad padėti 
jums darbe. Pasimatykit su skyriaus 
manageriu ir gaukit informacijų.

JONĖS BROTHERS CO., 
159 N. Cicero Avė., 

2614 Mihvaukee Avė., 
4044 Milwaukee Avė., 

Chicago, III. įr 
307 WASHINGTON ST., 

WAUKEGAN, ILL. > 
345 PARK AVĖ., 
KENOSHA, WIS.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne su namu. Namas mūrinis, 6 
ruimai prie štoro; elektra, maudy
nės, garadžius 2 mašinom. Parduo
siu arba mainysiu ant rezidenci
jos namo. Geistina, kad butų South 
Sidėj, mūrinis 2 aukštų. Priežas
tis pardavimo — liga. Kreipkitės: 

3150 So. Emerald Avė.
. Tel. Yards 3188

PARSIDUODA namas ir biz
nis. su visais rakandais. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju 
į Lietuvų.
1825 Wabansia Avė. Chicago, III

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamb., 
skiepas, 6451 S. May St. kaina 
$12,500 už cash arba mainysiu į 
biznį, lotą ar automobilių. 2502 
W. 69-th St. Ph. Republic 5705

REIKALINGAS pinnarankis beke- 
ris prie lietuviškos duonos ir keksų, 
turi būt vedęs ii’ nevartot svaiginamų 
gėrimų. Nepatyrę gerai to darbo 
prašau neatsišaukti. Geram darbi
ninkui gera alga įr pastovi vieta.

JOHN ŠEŠTOKAS,
. 5654 W. 64 PI.

PARDAVIMUI Player Pianas. 
Visas geras. Parduosiu pi
giai. Kreipkitės

3301 So. Wallace St.
2 lubos prekis

PARSIDUODA kendžių, taba
ko ir maža grosemė, garadžius 
dviem mašinęm 3 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Lysas 2 
metams. Parduosiu pigiai.

3222 Auburn Avė.

Ketvirtadienis, Vas. 21,1924

NAMAI-2EMĖ
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
______ budavoti.151

ijRl- f šiai f ’Tdir” *'l

Z..S.Miuu via. a CO.
Tel. ProsDcct 4345

Tėmykit Spekuliantai ir 
Bargenų j ieškotojai!

Parsiduoda 3 augštų mūrinis na
mas, 10 metų senumo. Frontas iš 
tikrų akmenų, didelis beismantas. 
Pirmas flatas 5 kambariai, fumace 
šiluma; 2 flatai po 6 kambarius, pe
čiaus šiluma. Elektra, maudynes, 
aržuolo trimingai. Renda nebuvo 
pakelta 5 metai kaip vienodai moka, 
tai neša dabar $130.00 į mėnesį. An
glių nereikia duoti. Gegužio mėne
sy galėsite už kožną flatą gauti $10 
brangiau. Namas randasi arti 55-to 
bulvaro ir netoli karų linės, taip pat 
didelio parko. Puiki vieta, gatvė 
medžiais apsodinta, arti mokyklos ir 
bažnyčios. Geriausia transportacija 
Chicagoje. Katrie įieško bargeno ir 
nerandat, tai pasiskubinkit kuogrei- 
čiausiai. Tas, namas turi būt par
duotas į dvi dienas, bo savininkui pi
nigai reikalingi.

Kaina tik $13,500 ne vieno cento pi
giau.

įmokėti reikia $5,500, o kitus savi
ninkas paliks nrorgičių be jokio iš- 
kašČio. Jeigu kas norit pinigų už
dirbti, atsiveškit depozitą atvažiuo
jant. Čia nėra melagystė, bet tikras 
bargenas . Atvažiavę pamatysit.

2418 W. Marųuette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Wes^em Avė., Chicago, 111. 

'Prospect 8678.

ŠTAI JUMS NAMAI 
ŠTAI JUMS ŽEMĖ

Puiki proga kontraktoriams— 
Namų Budavotojams South Si- 
dėje. Vieta labai graži su vi
sais inpruvemenetais, pilnai re- 
striktuota ir apmokėta; prie la
bai geros transportacijos. žemė 
niekuomet seniau, pasaulio isto
rijoj nebuvo taip vertinama, 
kaip dabar ir niekad nereikėjo 
tiek namų, kiek reikia dabar.

Namų Statymas Chicagoje 
yra reikalingiausias. Panaudo
kit šiandien savo intekmę, nes 
vėliaus tokių vietų ir už tokių 
kainų nebus. Pasiskubinkite, 
mes duosim ant labai lengvu iš
lygų.

ADAM MARKŪNAS, 
800 First National Bank Buildg.

68 W. Monroe St., 
' Tel. Randolph 7400 

Chicago, III.

D. L. K. Keistučio Kliubas 
iš Brighton Park stato scenoje 
didelę istorinę tragedijų “Sam
sonas ir Delila”.

Tragedijos fabula yra tokia. 
Izraelitų tauta yra pavergta. Jų 
vadai sako, kad Dievas pavedė 
juos svetimųjų vergi jon už tai, 
kad jie buvo pradėję garbinti 
stabus. Jų pavergėjais yra fi- 
listinai, kurie kaip įmanydami 
pavergtuosius izraelitus
spaudžia. Bet prispaudė
jai bijosi vieno izraelito—Sam
sono, kuris turi nepaprastą spė-

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- 
palius. Paminėtos lekcijos 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.

2414 W. 45 PI.
JIEŠKAU Jono Stanio iš Lietuvos 

paeinančio nuo Telšių. Du metai at
gal gyveno Detroit’e ir persiskyręs 
su savo motere išvažiavo į Akron, 
Ohio. Atsišaukit dėl mirties tavo 
moteries, jai kas žinote praneškite.

MRS. S. RUBIKIENĖ
9833 Russell St., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Vinco Banevičio, pa
eina iš Lietuvos, Užugosto parapijos, 
Varkalės kaimo, Kašedarų apskričio. 
Jau apie 25 metai kaip gyvena Ame
rikoj. Ar tu pats brol, prašom atsi
šaukti. Turime labai svarbų reikaląTurime labai svarbų reikalą 

K. BANEVIČIŪTE 
2619 Larkina Alley 
S. S. Pittsburgh, Pa.

REIKIA
Vyrų darbui 

į pirtį.

Atsišaukite
1115 Sb. Pauina St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pu'lruimis su 
5 stalais, gera vieta, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukite
652 W. 14th St.

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

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks septinta- 
dienyj vasario 24 d., 1924 m. Naujiem^ 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 
11 vai. ryte. Visi Komiteto nariai 
susirinkite paskirtu laiku.

A. Vilis,
LSS. VIII Rajono Sekr.

JIEŠKAU Antano Maigos iš kaimo 
Avižlių, parapijos Papilės. Du me
tai atgal gyveno Mausville, W. Va. 
Del svarbaus reikalo atsišaukite, 
su brolis

KAZIMIERAS MAIGA 
2847 Baker Str., 

Detroit, Mich.

Ju-

Jį

Westvi11e, III. — Ukėsų Kliubo su
sirinkimas įvyks vasario 24 d., 2 vai. 
po pietų miesto svetainėje.

Visi kliubo nariai ir tie, kurie 
kliubui norėtų priklausyti, malonėkite 
laiku atvykti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Ateina miesto viršininkų 
rinkimai, tad mes turime dėti pastan
gų, kad išrinkus tinkamiausius žmo
nes. I* 1 i u W sekretoriui.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI grosemė ir 
delicatessen, 4 kambariai gyve
nimui. Rendos $45.00 į 
mėneaį, lysas ant 3 metų. Turi 
būt parduota į 2 dienas. 5343 S. 
Halsted Str., Phone Blvd. 3277.

KRIAUČIUI Proga: Norintis 
užsidėti kostumerskų kriaučių 
šapų, štai yra proga pigiai tai 
įsigyti. $400.00 vertės visi kriau 
čiui reikalingi įrankiai bus Ati
duoti už sąžiningų pasiūlymų, 
nes savininkas išvažiuoja subar
toje į New Yorką. Yra: wall

RUIMAS rendai vyrui, apšil- case, 2 mašinos: elektros ir pa- 
domas, galima ir virtuvę-varto-įprasta; 3 prosai: vienas elekt- 
ti dėl išsivirimo valgyti. Kaina ros ir paprasti; 4 stalai, krėslai 
į mėnesį $8.00. Kreipkitės

819 W. 34th PI.
1 lubos užpakalis

ir kiti mažesni dalykai. Skubė
kite: P. Sinkus, 4016 S. Maple- 
weod Avė., Tėl, Lafayette 7310.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė geroj vietoj, maišytų 
tautų apgyvento j vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite, 1801 
So. Peoria St. Tel. Canal 5718.

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

5 KAMBARIŲ BUNGAL0W 
$750. pinigais .

5 kambarių kcllastone, sun parloras, 
tile vana, kieto medžio grindys, skie
pas, fumace šildomas, landre, lotas 
50x187, daug medžių, 39 min. važia
vimo nuo miesto. A. E. & C. Ry: Kai
na $6500. Naujienos, 1739 S Halsted 
St., Box 450.

2 FLATŲ, 1 Storas ir trys rui
mai užpakaly, 5 ruimai ant vir
šaus. Randasi Brighton Parke 4518 
So. Rockwell St. Prekė $7300; ne
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkewicz 
2502 W. 69th St. 
Tel. Republic 5705

— Pirk arba Mainyk —
2 flatų naujas mūrinis namas, po 

5-6 kambarius, visi įtaisymai, ant 2 
lotų statytas, garadžius, randasi ant 
62 netoli Kedzie Avė. Kaina $13,200.

2 pagyvenimų namas bizniavas, gal 
imt su visu bizniu, reikia įmokėt $900.

4 pagyvenimų murinia namas, po 4 
kambarius, augštas beismantas, augš- 
tas stogas. įmokėt $1,500.

Brighton Park, 44 ir Talman Avė., 
2 flatų 6-6 kambariai, cimentuotas 
beismantas, su augšta pastoge, įtai
sytas pagal naujausios mados. Kai
na $13,400.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4-5 kambarius, elektra, augštas beis
mantas, randasi ant 34 ir Union Avė. 
kaina $8,900.

6 ruimų Cottage, elektra, maudynė, 
augštas ištaisytas beismantas; įmo
kėt $800, kitus kaip renda.

Aįsilankykit pas mus, mes paro- 
disim didelius bargenus, nuo 25 šim
tų vertės namą iki 150 tūkstančių. 
Taipgi turim visokius mainus. Kas 
turite namą galim išmainyt ant biznio 
kas turi biznį galim išmainyt ant na
mų, lotų ir farmų.
C.P.SUROMSKIS & Co.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė. Arba mainysiu į na
mų. Didelis bargenas.

Atsišaukite
4818 S. Mozart St.

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė labai geroj vietoj, visokių, tautų 
apgyventa, biznis geras, parduosiu 
arba mainysiu ant namo, lotų, auto
mobilių ir anykokio biznio.

Atsišaukite
722 W. 85th St., 

Boul. 3249

PARSIDUODA bučernė ir groserne 
geroj vietoj, biznis kash, pikčeriai 
pirmos klesos. Priežastis pardavimo 
turiu važiuot į Lietuvą. Atiduosiu 
už pirmą pasiulimą. Nepraleiskit 
progos.

S125 So. Morgan St. • 
Tali Beul.

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ir Grosernė.

Atsišaukite
M. BRIEDELIS

4406 S. Talman Avė.

MŪRINIS namas puikiame 
stovyje, storas ir devyni fletai. 
Reikia įmokSt $10,000. Ant 18 
gatvės prie Halsted. Kreipkitės 
į Naujienas. Klauskite advoka
to Jurgelionio.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

• A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 lotai geroj 
vietoj, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. Nępraleiskit geros 
progos. Kreipkitės

2 lubos, 6 P. M.
3338 S. Emerald Avė.

MOKYKLOS

SAVININKAS NUMAŽINO KAINĄ 
Už PINIGUS

Del morgičių pirkėjo, 6 kambarių, 
mūrinis, karštu vandeniu šildomas, 
su veidrodžiais durys, pastatytas sa
vininko kaipo geras namas. ’ Frar.- 
cisco, netoli 63 St. Matykit Wagner.

ELMER JORDAN & CO.,
^41.9 W. 68 St., f i •šįmet 8700

Specialis Pasiūlymas
Isirašykit 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 pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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


