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Vokiečių parlamen- 
tas paleistas

Kareivio bony bilius. 
paruoštas

Atstovu buto komisija įneš jį 
kongresan priimti ar atmesti

Drausmė prieš naudojimą 
Teapot Dome aliejaus 

rezervaciją
Kova dol demokratijos Rusijoje

Neleistinomis filmomis Daug- 
herty norėjęs uždirbti 

180,000 dol.

ateinantį pirmadienį.

. VVASHINGTON, D. C., kovo 
13. — Atstovų buto būdų ir 
priemonių komisija paruošė ir 
turbut ateinantį pirmadienį pa
siūlys butui priimti kareivių

Valdžios advokatams reikalau
jant paskirta išnuomotam 
valdžios turtui priėmėjai.

CHEYENNE, Wyo., kovo 13. 
—Federalis teisėjas T. Blake 
Kenncdy išdavė laikiną draus-

Opozicija diktatūrai kilus pačioj bolševikų partijoj, iš
sivysto galingu masių judėjimu einančiu demokratijos 
obalsiu.

Ku Klui Klano vršiausias 
vadas bėdoj

Edwardas Young Clarke apkal
tintas dėl tvirkinimo jaunų 
moterų.

Voketijos parlamentas 
paleistas

♦

Paleidimas iššaukta socialistų 
reikalavimu peržiūrėti ne
paprastuosius valdžios pa
tvarkymus, ypač dėl mokes
nių.

BEIRIJNAS, kovo 13. — Val
stybės prezidentas Ebertas 
šiandie paleido Vokietijos rei
chstagą. Parlamentas buvo nu
tarta paleisti dei socialistų rei
kalavimo peržiūrėti valdžios 
išleistuosius nepaprastus pa
tvarkymus, ypatingai mokes
nių reguliacijas.

Vakar nacionalistai buvo įne
šę sumanymą modifikuoti kon
stituciją ir kad naujas Vokie
tijos prezidentas butų renka
mas kartu su parlamento rin
kimais, bet įnešimas didele 
balsų didžiuma atmesta. Vice
kancleris Jarres pareiškė, kad 
prezidento terminas baigiasi 
neankščiau kaip 1925 metų bir
želio 30 ir nieko nėra atsitikę 
tokia, defl ko reikėtų daryti at
mainą. Jis nurodė, kad einant 
valstybės konstitucija preziden
tas yra nepriklausomas nuo 
parlamento ir stovi ankščiau 
visų politinių partijų.

Generalio prokuroro byla
Daugherty buvęs susimokinęs 

uždirbti $180,000 iš uždraus
tų rodyti filmų.
WASHINGTOnTd. C., kovo 

13. — Senato komisijai tirinė- 
jant šiandie generalio prokuro
ro Daugherty bylą, liudininke 
Roxie Stinson, artimiausio Bau 
gherty’ės bičiulio Jess W. 
Smitho buvusi žmona liudijo 
Smithą jai sakius, kad jis, 
Smithas, ir ponas Daugherty 
buvę susitarę pelnyti 1801'’' tūk
stančių dolerių leidžiant rodyti 
kratomuosius Carpentiero su 
Dempsey kumščių kovos pavei
kslus teatruose.

Toliau ji liudijo, kad tas pat
sai Smithas ir Daugherty buvo 
sudėję po 2400 dolerių pulki
ninkui J. G. Darden’ui, kurs jau 
per kelis metus stengiąsis per 
valdžią gauti tam tikrų nuomos 
kontraktų.

Pasak liudininkės, generalis 
prokuroras Daugherty ir Smi
thas ir Dardenas ii’ kiti “inte
resantai” susirinkdavę viena
me žaliame namelyj K gatvėj, 
kame jie niekieno nemaišomi 
darydavę pasikalbėjimus ir ka
me dektinės visados būdavę so
čiai.

bonų Eilių. Jei bilius bus priim
tas, kareiviams tarnavusiems 
Jungtinių Valstijų armijoj ka
ro metu bus išmokėta Ponai ši
taip: tie, kur tarnavo armijoj 
namie, už kiekvieną tarnybos 
dieną gaus po $1, o kurie buvo 
pasiųsti užsienin (Francijon 
etc.), gaus po $1.25 už kiekvie
ną tarnybos dieną, tą sumą pa
didinus dar 25 nuošimčiais, prie 
to dar pridėjus sumą 4 sudėti
nių 20 metų nuošimčių nuo jų 
sumokėtos apdraudos. Maksi
mųjų suma, kurią šituo planu 
gautų pilną laiką tarnavęs vete
ranas namų armijoj siektų $1,- 
400, o kurie dalyvavo ekspedici
jos armijoj siektų maksimam 
$1,900.

Kareivių bonai tuo budu at
sieitų valstybei, aplamai imant, 
apie 2 bilijonu dolerių.

MCLEAN GINASI NIEKO 
BENDRA SU ALIEJAUS 
SKANDALU NETURĮS.

WASHINGTON, D. C., kovo 
12. Senato aliejaus skandalo 
tardomoji komisija kvotė Ed- 
wardą B. McLeaną, laikraščio 
Washington Post leidėją ir cen- 
tralinę figūrą aliejaus byloj. 
McLean tvirtino, kad jis nieko 
bendra neturįs su visa ta alie
jaus byla. Į tą dalyką jis esąs 
įmaišytas tik per nesusipratimą

mę, kuria sulaikoma visokios 
Mammolh Oil kompanijos ope
racijos t. v. Teapot Dome alie
jaus rezervacijose. Ligi byla dėl 
tų valdžios aliejaus, rezervacijų 
išnuomojimo pasibaigs, Teapot 
Dome turto priėmėjais (recei- 
vers) teisėjas Kennedy paskyrė 
Jungt. Valstijų laivyno paad- 
mirolį Josephų 'Straussą ir Sin- 
clairo Consolidated Oil korpora
cijos vice-pn?mininką A. E. 
,Wattsą.

Drausmė buvo išduota ir pri
ėmėjai paskirti reikalaujant 
specialiamš valdžios advoka
tams Pomerenui ir Robertsui, 
kurie veda bylą, kad Teapot 
Dome išnuomojimo Sinclairo ir 
Mammoth aliejaus kompani^- 
joms kontraktai butų panaikin
ti dėl to, kad jie buvo nelega
liai ir suktu budu padaryti.

Incidentas Anglijos 
parlamente

Arba kaip konservatoriai dei 
menkniekio kiipba prie dar
bininkų valdžios.

LONDONAS, kovo 13. — 
šiandie pariamėnte buvo toks 
incidentas. Posėdžio metu par
lamento lyderis darbietis J. R. 
Clyncs pasiūlė sumanymą, kad

Reichstagas priėmė aukso * 
banko įstatymą.

BERLINAS, kovo 13.— Prieš 
pat ^reichstago paleidimą, pa- 
skutiniajanye posėdy šiandie 
buvo priimtas Reichsbanko pir
mininko Dr. Schachto patiek
tas įstatymo sumanymas dėl 
įkūrimo aukso diskonto banko 
Vokietijoj. To banko planą Dr. 
Schacht buvo pristatęs repara
cijų komisijos ekspertams Pa
ryžiuje.

Nacionalistai ir komunistai 
balsavo prieš tą įstatymą.

LAIVYNO SEKRETORIUM 
GAL BUS TEISĖJAS 

KENYON.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 13. — Prezidentas Coolidge 
pakvietė teisėją Williamą IL. 
Kenyoną, iš Iowos, būti laivy
no sekretorium, vietoj privers
to rezignuoti Denby’ės.

Teisėjas Kenyon atsakė, kad 
jis nenorėtų tos garbės priim
ti, bet manoma,/kad prezidento 
dar paragintas apsiima.

Francija gauna 100 liiili- 
jony dol. kredito Amerikoj

NEW YORK, kovo 13. U 
Amerikos bankininkų grupė su 
Morganu prieky vakar paskel
bė, kad jau visa paruošta su
darymui • kredito Francijos 
Bankui nemažiau kaip 100 mi
lijonų dolerių.

Francijos valdžia užtikrina, 
kad jeigu ligi terminui tas kre
ditas nebūtų kitokiu budu 
likviduotas, valldžia pasiųsianti 
Morgano firmai Neiw Yorke 
tiek aukso, kiek reikės pasko
lai padengti. Tasai auksas kai
po garantija esąs sudėtas Fran
cijos Banke. Paskolos terminas 
— vieni metai.

dėl jo paskolos 100 tūkstančių 
dolerių buvusiam vidaus reika
lų sekretoriui Albertui B. Fal- 
l’ui. Jis niekados nė jokių tie
sioginių nei netiesioginių reika
lų neturėjęs nei su Sinclairo 
aliejaus kompanija, nei su Do- 
heny’o aliejaus bizniu, ir nieko 
nežinąs apie tai, kaip ir kieno 
ir kokiu budu jiems buvę val
džios aliejaus rezervacijos iš
nuomota. Ką jis apie tai žinąs, 
tai tik ką dabar laikraščiai rašą.

11-tos valandos pertraukos 
taisyklė butų i suspenduota ir 
tęsiama toliau kariuomenės 
sąmatos svarstymas. Pasiūly
mas buvo betgi 234 balsais 
prieš 207 atmestas. Tai buvo 
kaip ir pareiškimas valdžiai 
nepasitikėjimo, ir konservato
riai apsidžiaugę ėmė rėkti: 
“regiznuokit I rezignuokit!” Bet 
niekas nerezignaviP, ir dangus 
nenugriuvo.

DŽIOVOS EPIDEMIJA
UKRAINOJ

RYGA, lluatvija, kovo 13. — 
Gydytojų pranešimais Polta
vos gubernijoj, Ukrainoj, val
džios laikomose našlaičių įstai
gose 80 nuošimčių vaikų serga 
džiova.
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j PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYRES
VARŽYMĄ

Visų Chicagos lietuvių 
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyk©
Nedėlioj, Kovo 16 dieną 
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.

.... .

AMERIKOS KAPITALISTAI 
GAUNA KONCESIJŲ 

RUSIJOJ.

OPEROS DAINININKĖ MIRĖ 
VARGė.

MASKVA, kovo 12. — Sovie
tų koncesijų komisija pasirašė 
kontraktą su Amerikos Inter
national Mica kompanijos at
stovu S. Grossbardu, iš New 
Yorko; tuo kontraktu Ameri
kos kapitalistai gauna koncesi
jų 240 kvadr. mylių mikos plo
tams Sibire. [Miką yra toks 
mineralas, kurs galima plaišyti 
į plonyčius lakštus; vartojamas 
pečių durelėms, žibintuvams, 
etc. vietoj stiklo. Dabar jis 
ypač vartojamas elektros pra
monėj įvairiausiems izoliato
riams]. Koncesijos duota tris
dešimt šešeriems metams. Kon
cesijų sąlygomis 5% eina so
vietų valdžiai; eksportui nėra 
jokio muito.

NEW YORK, kovo 12. — 
žinoma kitkart operos priina- 
donna, Mine Eugenie Bonner, 
pasimirė dideliame varge. Vi

sų užmiršta gyveno ji vienon 
“ystsaidės” laužynčj, ir vie
ninteli jos draugai buvo katės, 
kurių ji laikė apie šešias. Ji 
rasta negyva, mirus širdies li
ga.

BERLINAS, kovo 12, — 
Kiekvienas platesnis žmonių ju
dėjimas Rusuose turi turėti 
tam tikrą obalsį, kuriuo butų 
galima pagauti masės. Nesvar
bu, ar žmones jį supranta, ar 
ne. Bolševikai buvo pasigavę 
mases savo “proletarijato dik
tatūros” meškere. Dabar kyla 
ir plėtojus naujas stiprus judė
jimas, grūmojąs pavojum esa- 
majai valdžiai, ir to judėjimo 
obalsis yra: d e m o k r a t i j a.

Kilęs iš pačių, labiau apsi
švietusių, darbininkų komfihis- 
tų partijos viduj tasai obalsis 
pasklido liaudyj, valstiečiuose, 
raudonosios armijos oficieruose 
ir kareiviuose.

Demokratija jiems reiškią iš
sivadavimą iš tos baisiausios- 
priespaudos, kurioj jie per sep
tynerius metus gyveno ir ken
tėjo.

Reikalauja žodžio ir spaudos 
laisvės.

Miestų darbininkuose tasai 
abstraktus žodis susikaupė ko
von dėl žodžio laisvės, dėl spau
dos laisvės, dėl susirinkimų ir 
organizavimos laisvės, Mel su
šaukimo Steigiamojo seimo, 
kuris patiektų Rusijai demo
kratinę konstituciją.

Kol opozicija bolševikams 
lindėjo išsislapsčius rūsiuose, 
sovietų vyriausybei nebuvo su 
kuo perdaug kovoti. Sukurus 
betgi naujam judėjimui,idealą, 
taip gyvai visiems suprantamą, 
ji rado tą rankeną, už kurios 
jau galėjo pasigauti. Ir iš kar
to taip daug jų pačių partijos 
vadų simpatizavo naujam judė
jimui, kad jie negalėjo jo nu- 
gniaužti taip, kaip butų norėję. 
Kamenevas, Stalinas, Zinovje- 
vas, Bucharinas — tie ir kiti 
buvo už mirtiną kovą dėl dikta
tūros. Trockis atvirai pritarė 
opozicijai, kuomet Radekas ir 
kiti lyderiai nedrąsiai pritarė 
varžymo politikai. Nedideliu 
skaičium opozicija partijos vi
duj vis tik laimėjo teisės disku- 
suoti žodžio ir spaudos laisvės 
klausimus partijos konferenci
jose; kelti ir gvildenti tuos 
klausimus viešai už partijos ri
bų buvo uždrausta.

Tuo tarpu Trockis darė prisi
ruošimą, kad, Leninui mirus, 
patsai galėtų paimti partijos 
vadovybę į savo rankas. Jis gy
nė opozicijos reikalą ir ugdė ją 
raudonojoj armijoj.

Trockio byla.
Tėčiaus pirmi Trockio žygiai 

Maskvos garnizone jam nepa-

stropiai “čekos” šnipų dabo
jamas. Vasario pradžioj buvo 
padaryta pasikėsinimas jį nu
žudyti, bet nepavyko.

Opozicijos stiprėjimas.
Bet su Trockio ištrėmimu 

opozicijos judėjimas ome dar 
labiau stiprėti, žmonių masėse 
jis taip giliai įlordęs šaknis, kad 
jo nebepasmaugsi. Maskva ap
supta garnizonais, kurie atvirai 
stoja valdžios opozicijom Del 
pinigų tarnaują bolševikams to
toriai ir latviai saugoja Kremlį, 
bet didelės kariuomenės sutrau
kti miestan komisarai nepajė
gia. Mazgai gelžkelių, einančiu 
Maskvon, stipriai opbzicijor 
laikomi. Bolševikų valdžia be
dali tik sėdėti ir laukti. Pirmar 
jo^r-bandymas pavartoti gink- 
luotą\jėgą represijoms raudo 
nojoj armijoj bematant iššauk
tų sukilįmą ant savo galvos. Ii 
valdžialtatai žino.

Kalbos apie taikymos ftu 
Trockiu.

Maskva dabar kalba apie tai. 
kad Trockis reikėtų parkviest: 
atgal ir paskirti jį kito kurie 
nors departamento viršininku, 
jeigu tik jis norėtų susitaikyti 
su kitais viršilomis. Kompro
misas belieka bolševikams vie
nintelis kelias.

Bet dagi jr-i vadai ir sutiktų 
priimti kyrias-nekurias pro
pozicijas,’ kuriomis galėtų at
stumti kuriam laikui audrą, jie 
vistiek nebepajėgs nuramiinti 
masių, kurios jau stojo kovon 
pasiryžusios atsiekti savo tiks
lo — įsteigti demokratinę val
džią. Kraštas nebenurims, 
opozicija valdžiai vis augs ir 
didės, kol kraštas neišsikovos 
tokios valdžios formos, kuri Ru
sijos piliečiams leis be jokių 
varžymų skaityti kas jiems pa
tinka, laisvai susižinoti tarp sa
vęs, rinktis, kalbėti ir svarstyti 
valdžios reikalus be baimės are
što arba mirties bausmės.

HOUSTON, Texas, kovo 11. 
—Buvęs Ku Klux Klano “impe- 
rial wizzard” — viešpats žynius 
Edwardas Young Clarke tapo 
areštuotas ir atiduotas federa- 
liam teismui dėl tvirkinimo 
jaunų moterų. Clarke pirma gy
nėsi, kad jis esąs nekaltas, bet 
paskui prisipažino, kad jis ta
tai daręs. Teismas nubaudė jį 
5000 dolerių, įspėjęs, kad jeigu 
Clarke butų dar bandęs meluoti 
ir tuo budu norėjęs išsisukti, be 
oiniginės baudos jis butų dar 
ėjęs sunkiųjų darbų kalėjiman.

PASKENDO LAIVAS; 6 JŪ
REIVIAI IŠGELBĖTA.

CHARLESTON, S. C., kovo 
13. — Radio pranešimu laivas 
Santiago paskendo 60 mylių į 
pietus nuo Cape Hatteras. Nor
vegų laivas Cissy išgelbėjo 6 
paskendusiojo laivo jūreivius^ 
Apie kitus buvusius ant jo žmo
nes nieko nežinia.

ŽYDAI PLAUKIĄ Į PALE
STINĄ.

NEW YORK, kovo 12. — žy
dų sionistų organizacijos vadas 
Dr. Weismanas> kalbėdamas 
čia suruoštame jam bankete, 
sakė, (kad Palestinoj iki šiol jau 
apsigyvenę šimtas tūkstančių 
žydų. Ir dabar vis kas mėnesis 
atkeliaują apie po tūkstantį 
naujų norinčių Palestinoj ap
sigyventi.

DEL PALEIDIMO Iš KALĖJI
MO KARO METAIS NUSIKAL

TUSIŲ KAREIVIŲ.

WASHINGTON, D. C., kovo 
13. — Specialė armijos taryba, 
kuriai buvo pavesta padaryti 
tardymą kalėjimuose tebelaiko
mų karo metu kuo nors nusi
kaltusių kareivių bylų, savo ra
portą pristatydama žada patar
ta, kad daugelis kalinių butų pa
leisti. Tyrinėtojų nuomone, tie 
kareiviai dėl savo nusikaltimų 
yra jau pakankamai nubausti.

KLAIPĖDA, kovo 13.— Tarp 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus ta
po padaryta sutartis dėl susi
siekimo geilžkeliu. Einant ta 
sutartim tarp abiejų miestų 
dabar reguliariai vaikščios pa- 
sažierių ir prekių traukiniai.

LONDONAS, f kovo 13. — 
Daily Telegrapho koresponden
tas Gibraltare praneša, kad is
panai suėmę vieną privatinę 
anglų jachtą, kuri gabenus 
ginklų ir amunicijos Moroko 
sukilėliams.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 12 d., užsienio pini

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

vyko. Jie buvo be didelio var
go nugniaužti taip, jog Mask
voj labai maža kas ir žinojo, 
kad kas butų atsitikę.

Dzeržinskis, tasai šlykštus 
bolševizmui parsidavęs budelis, 
suseke Trockio planus ir išdavė. 
Ttockio draugai komisarai, bi
jodami, kad dėl jo arešto ir įka
linimo nekiltų sumišimų, patys 
jį suėmė. Po posėdžio, kuriame 
Trockis skėlė į ausį Zinovjevui, 
3uvo nutarta, kad karo ministe
ris butų pašalintas iš vietos ir 
išhiųstas į Kaukazą “gydytis”.

Dabar Trockis sėdi nedidelia
me Kogum Kali miestely, netoli 
Batumo (nors bolševikų vyres
nybė skelbia, kad jis esąs Jal
toj), apsiaustas savo draugų ir

pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.30 
Belgijos, 100 frankų ........... $3.55
Danijos, 100- kronų ............... $15.53
Italijos, 10d lirų ................... $4.28
Francijos, 100 frankų ........... $4.39
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.52
Olanduos, 100 florinų ....... $37.24
Suomijos, 100 markių .......... , $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.30

/,-----——11 "r.......... ,..........K
Jau laikas išpidyti Income 
Taksių blankas. Naujienos 
patarnauja - kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

LENINO PAPĖDINIS SER
GĄS INKSTŲ LIGA.

KOPENHAGA, kovo 12. — 
Gautomis iš Maskvos žiniomis 
sovietų premjeras Rikov ser
gąs neišgydoma inkstų liga. Jis 
vargiai (begalėsiąs savo parei
gas kaipo ministeris pirminin
kas eiti. Jis tebesąs Maskvoj. 
Jo vietą pavaduoją Kamenevas 
ir Curupa. e

P0MPTON LAKĘS, N. J., 
kovo 12. — Curtiso konstrukci
jos karo aeroplanas su lakūnų 
ir vienu pasažieriu studentu nu
krito ant Wm. Hoppero namų, 
nuvertė dalį stogo ir nukrito 
žemėn Nuostabu, kad nė lakū
nas nė jo pasažierius ne tik ne
užsimušė,. bet nei nesusižeidė.

___ .c.,______

NEW YORK, kovo 11. — 
Francuzų garlaivis Tours radio- 
fonavo šaukdamos pagalbos. 
Audra siaučianti Atlantiko pa
kraščiu užnešus laivą ant uolų 
ties Nuevitas, Kuboj. Laivas 
The Federal skubinas į nelai
mės vietą pagalbos duoti.

Chicago ir apielinkė — šian
die apsiniaukę, gal bus sniego, 
šiauriaryčių vėjas.

'Saulė teka 6:4, leidžias 6:12.

............ ■1 1 ............ ... R

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

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

NjMMIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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V okiečių parlamen 
tas paleistas

Kareiviy bony bilius 
paruoštas

Neleistinomis filmomis Daug 
herty norėjęs uždirbti 

180,000 dol.
Voketijos parlamentas 

paleistas
Generalio prokuroro byla

Atstovų buto komisija įneš jį 
kongresai! priimti ar atmesti 
ateinant; pirmadieni.

Drausmė prieš naudojimą 
Teapot Dome aliejaus 

rezervacijų
Kova dėl demokratijos Rusijoje

Nq. 63
■W—lei-.-Į ~

Ku Klux Klano vršiausias^, 
vadas bėdoj

Paleidimas iššaukta socialistų 
reikalavimu peržiūrėti ne
paprastuosius valdžios pa
tvarkymus, ypač dėl mokes
nių.

BERI JIN AS, kovo 13. — Val
stybės prezidentas Ebertas 
šiandie paleido Vokietijos rei
chstagą. Parlamentas buvo nu
tarta paleisti dėl socialistų rei
kalavimo peržiūrėti valdžios 
išleistuosius nepaprastus pa
tvarkymus, ypatingai mokes
nių reguliacijas.

Vakar nacionalistai buvo įne
šę sumanymą modifikuoti kon
stituciją ir kad naujas Vokie
tijos prezidentas butų renka
mas kartu su parlamento rin
kimais, bet įnešimas didele 
balsų didžiuma atmesta. Vice
kancleris Jarres pareiškė, kad 
prezidento terminas baigiasi 
neankščiau kaip 1925 metų bir
želio 30 ir nieko nėra atsitikę 
tokia, ddl ko reikėtų daryti at
mainą. Jis nurodė/ kad einant 
valstybės konstitucija preziden
tas yra nepriklausomas nuo 
parlamento ir stovi aukščiau 
visų politinių partijų.

Reichstagas priėmė aukso 
banko įstatymą.

BERL1NAS, kovo 13.— Prieš 
pat ^reichstago paleidimą, pa
skutiniajame posėdy šiandie 
buvo priimtas Heichsbanko pir
mininko Dr. Schachto patiek
tas įstatymo sumanymas dėl 
įkūrimo aukso diskonto banko 
Vokietijoj. To banko planą Dr. 
Schacht buvo pristatęs repara
cijų komisijos ekspertams Pa-

Daugherty buvęs susimokinęs 
uždirbti $180,000 iš uždraus- 

i tų rodyti filmų.
WASHlNGTONTb. C., kovo 

13. — Senato komisijai tirinė- 
jant šiandie generalio prokuro
ro Daugherty bylą, liudininkė 
Roxie Stinson, artimiausio Dau 
gherty’ės bičiulio 
Smitho buvusi žmona 
Smithą jai sakius, 
Smithas, ir ponas 
buvę susitarę pelnyti 180 tūk
stančių dolerių leidžiant rodyti 
kintamuosius Carpentiero su 
Dempsey kumščių kovos pavei- 

ikslus teatruose.
Tc-liau ji liudijo, kad tas pat

sai Smithas ir Daugherty buvo 
sudėję po 2400 dolerių pulki
ninkui J. G. Darden’ui, kurs jau 
per kelis metus stengiąsis per 
valdžią gauti tam tikrų nuomos 
kontraktų.

Pasak liudininkės, generalis 
prokuroras Daugherty ir Smi
thas ir Dardenas ir kiti “inte
resantai” susirinkdavę viena
me žaliame namelyj K gatvėj, 
kame jie niekieno nemaišomi 
darydavę pasikalbėjimus ir ka
me dektinės visados būdavę so
čiai.

Jess W. 
liudijo 

kad jis, 
Daugherty

Francija gauna 100 liuli- 
jony dol. kredito Amerikoj

13. a-

Nacionalistai ir komunistai 
balsavo prieš tą įstatymą.

LAIVYNO SEKRETORIUM 
GAL BUS TEISĖJAS 

KENYON.

ko-WASHINGTON, D. C 
vo 13. — Prezidentas Coolidge 
pakvietė teisėją Williamą L. 
Kenyoną, iš Iowos, būti laivy
no sekretorium, vietoj privers
to rezignuoti Denby’ės.

Teisėjas Kenyon atsakė, kad 
jis nenorėtų tos garbės priim
ti, bet manoma, kad prezidento 
dar paragintas apsiima.

NEW YORK, kovo 
Amerikos bankininkų grupė su 
Morganu prieky vakar paskel
bė, kad jau visa paruošta su
darymui • kredito Francijos 
Bankui nemažiau kaip 100 mi
lijonų dolerių.

Francijos valdžia užtikrina, 
kad jeigu ligi terminui tas kre
ditas nebūtų kitokiu budu 
likviduotas, valldžia pasiųsianti 
Morgano firmai Neiw Yorke 
tiek aukso, kiek reikės pasko
lai padengti. Tasai auksas kai
po garantija esąs sudėtas Fran
cijos Banke. Paskolos terminas 
— vieni metai.

DŽIOVOS EPIDEMIJA
UKRAINOJ

RYGA, lluatvija, kovo 13. — 
Gydytojų pranešimais Polta
vos gubernijoj, Ukrainoj, val
džios laikomose našlaičių įstai
gose 80 nuošimčių vaikų serga 
džiova.

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIYYRES 
VARZYMį

Visų Chicagos lietuvių
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyks
Nedėlioj, Kovo 16 dieną
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.

%

kovo 
ir 

paruošė ir

bonai ši- 
armijoj 

tarnybos

. WASHINGTON, D. C., 
13. — Atstovų buto būdų 
priemonių komisija 
turbut ateinantį pirmadienį pa
siūlys butui priimti kareivių 
bonų bilių. Jei bilius bus priim
tas, kareiviams tarnavusiems 
Jungtinių Valstijų armijoj ka
ro metu bus išmokėta 
taip: tie, kur tarnavo 
namie, už kiekvieną
dieną gaus po $1, o kurie buvo 
pasiųsti užsienin JFrancijon 
etc.), gaus po $1.25 už kiekvie
ną tarnybos dieną, tą sumą pa
didinus dar 25 nuošimčiais, prie 
to dar pridėjus sumą 4 sudėti
nių 20 metų nuošimčių nuo jų 
sumokėtos apdraudos. Maksi
mu!)! suma, kurią šituo planu 
gautų pilną laiką tarnavęs vete
ranas n arpų armijoj siektų $1,- 
400, o kuįe dalyvavo ekspedici
jos armijoj siektų maksimum 
$1,900.

Kareivių bonai tuo budu at
sieitų valstybei, aplamai imant, 
apie 2 bilijonu dolerių.

MCLEAN GINASI NIEKO
BENDRA SU ALIEJAUS 
SKANDALU NETURĮS.

kovo 
skandalo

laikraščio

WASHINGTON, D. C 
12. Senato aliejaus 
tardomoji komisija kvotė Ed- 
wardą B. McLeaną,
Washington Post leidėją ir cen- 
tralinę figūrą aliejaus byloj. 
McLean tvirtino, kad jis nieko 
bendra neturįs su visa ta alie
jaus byla. Į tą dalyką jis esąs 
įmaišytas tik per nesusįp#«timą 
dėl jo paskolos 100 tūkstančių 
dolerių buvusiam vidaus reika
lų sekretoriui Albertui B. Fal- 
l’ui. Jis niekados nė jokių tie
sioginių nei netiesioginių reika
lų neturėjęs nei su Sinclairo 
aliejaus kompanija, nei su Do- 
heny’o aliejaus bizniu, ir nieko 
nežinąs apie tai, kaip ir kieno 
ir kokiu budu jiems buvę val
džios aliejaus rezervacijos iš
nuomota. Ką jis apie tai žinąs, 
tai tik ką dabar laikraščiai rašą.

AMERIKOS KAPITALISTAI 
GAUNA KONCESIJŲ 

RUSIJOJ.

MASKVA, kovo 12. — Sovie
tų koncesijų komisija pasirašė 
kontraktą su Amerikos Inter
national Mica kompanijos at
stovu S. Grossbardu, iš New 
Yorko; tuo kontraktu Ameri
kos kapitalistai gauna koncesi
jų 240 kvadr. mylių mikos plo
tams Sibire. [Miką yra toks 
mineralas, 1<urs galima plaišyti 
į plonyčius lakštus; vartojamas 
pečių durelėms, žibintuvams, 
etc. vietoj stiklo. Dabar jis 
ypač vartojamas elektros pra
monėj įvairiausiems izoliato
riams]. Koncesijos duota tris
dešimt šešeriems metams, 
cesijų sąlygomis 5% eina 
vietų valdžiai; eksportui 
jokio muito.

Kon- 
so- 

nėra

DEL PALEIDIMO Iš KALĖJI
MO KARO METAIS NUSIKAL

TUSIŲ KAREIVIŲ.

WASHINGTON, D. C
13. — Specialė armijos taryba, 
kuriai buvo pavesta padaryti 
tardymą kalėjimuose tebelaiko
mų karo metu kuo nors nusi
kaltusių kareivių bylų, savo ra
portą pristatydama žada patar
ti, kad daugelis kalinių butų pa- 
eisti. Tyrinėtojų nuomone, tie 
kareiviai dėl savo nusikaltimų 
yra jau pakankamai nubausti.

kovo

Valdžios advokatams reikalau
jant paskirta išnuomotam 
valdžios turtui priėmėjai.

CHEYENNL, Wyo., kovo 13. 
—Federalis teisėjas T. Blake 
Kennedy išdavė laikiną draus
mę, kuria sulaikoma visokios 
Mammoth Oil kompanijos ope
racijos t. v. Teapot Dome alie
jaus rezervacijose. Ligi byla dėl 
tų valdžios aliejaus rezervacijų 
išnuomojimo pasibaigs, Teapot 
Dome turto priėmėjais (recei- 
vers) teisėjas Kennedy paskyrė 
Jungt. Valstijų laivyno paad- 
mirolį Joseph^ ‘Straussą ir Sin
clairo Consolidated Oil korpora
cijos vice-piilrfiininką A. E. 
Wattsą.

Drausmė buvo išduota ir pri
ėmėjai paskirti reikalaujant 
specialiamš valdžios advoka
tams Pomereijui ir Robertsui, 
kurie veda bylą, kad Teapot 
Dome išnuomojimo Sinclairo ir 
Mammoth aliejaus kompani
joms kontraktai butų panaikin
ti dėl to, kad jie buvo nelega
liai ir suktu budu padaryti.

Incidentas Anglijos 
parlamente 

•> —NHk-

Arbtv kaip konservatoriai
menkniekio kimba prie dar
bininkų valdžios.

dėl

LONDONAS, kovo 13. — 
šiandie pardamente buvo toks 
incidentas. Posėdžio metu par
lamento lyderis darbietis J. R. 
Clynes pasiūlė sumanymą, kad 
11-tos 
taisyklė 
tęsiama 
sąmatos
mas buvo 
prieš 207 atmestas, 
kaip ir pareiškimas 
nepasitikėjimo, ir konservato
riai apsidžiaugę ėmė rėkti: 
“regiznuokit! rezignuokit!” Bet 
niekas nerezignavz), ir dangus 
nenugriuvo.

valandos pertraukos 
butų n suspenduota ir 
tbliau kariuomenės 

svarstymas. Pasiuly- 
betgi 234 balsais 

Tai buvo 
valdžiai

OPEROS DAINININKĖ MIRĖ 
VARGė.

NEW YORK, kovo 12. — 
Žinoma kitkart operos prima- 
donna, Mine Eugenie Bonner, 
pasimirė dideliame varge. Vi
sų užmiršta gyveno ji vienoj 
“ystsaidės” laužynėj, ir vie
ninteli jos draugai buvo katės, 
kurių ji laikė apie šešias, 
rasta negyva, mirus širdies 
ga.

Ji

KILAIPĖDA, kovo 13.— Tarp 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus ta
po padaryta sutartis dėl susi
siekimo getlžkeliu. Einant ta 
sutartim tarp abiejų miestų 
dabar reguliariai vaikščios pa- 
sažierių ir prekių traukiniai.

LONDONAS, kovo 13.
Daily Telegrapho koresponden
tas Gibraltare praneša, kad is
panai suėmę vieną privatinę 
anglų jachtą, kuri gabenus 
ginklų ir amunicijos Moroko 
sukilėliam;?.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 12 d., užsienio pini

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

$4.80 
$3.55 

$15.53
$4.28 
$4.39 

$10.00 
$18.52 

florinų ....... $37.24
markių .......... , $2.54
kronų ........... $26.30

pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ... 
Italijos, 100 lirų .....
Francijos, 100 frankų 
Lietuvos, 100 litų .......
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 
Suomijos, 100 
Švedijos, 100

Opozicija diktatūrai kilus pačioj bolševikų partijoj, iš
sivysto galingu masių judėjimu einančiu demokratijos 
obalsiu.

BERLINAS, kovo 12, — 
Kiekvienas platesnis žmonių ju
dėjimas Rusuose turi turėti 
tam tikrą obalsį, kuriuo butų 
galima pagauti masės. Nesvar
bu, ar įmonės jį supranta, ar 
ne. Bolševikai buvo pasigavę 
mases savo “proletarijato dik
tatūros” meškere. Dabar kyla 
ir pietojas naujas stiprus judė
jimas, grūmojąs pavojum esa- 
majai valdžiai, ir to judėjimo 
obalsis yra: d e m o k r a t i j a.

Kilęs iš pačių, labiau apsi
švietusių, darbininkų komunis
tų partijos viduj tasai obalsis
pasklido liaudyj, valstiečiuose, kti miestan komisarai 
raudonosios armijos oficieruose gia. Mazgai gelžkelių, einančią 
ir kareiviuose.

Demokratija jiems reiškia iš
sivadavimą iš tos baisiausios 
priespaudos, kurioj jie per sep
tynerius metus gyveno ir ken
tėjo.

Reikalauja žodžio ir spaudos 
laisvės.

dabo- 
buvo 

nu-•ii

stropiai “čekos” šnipų 
j amas. Vasario pradžioj 
padaryta pasikėsinimas 
žbdyti, bet nepavyko.

Opozicijoj stiprėjimas.
Bet su Trockio ištrėmimu 

opozicijos judėjimas ' ėmė dar 
labiau stiprėti, žmonių masėse 
jis taip giliai įleidęs šaknis, kad 
jo nebepasmaugsi. Maskva ap
supta garnizonais, kurie atvirai 
stoja valdžios1 opozicijom Del 
pinigų tarnaują bolševikams to
toriai ir latviai saugoja Kremlį, 
bet didelės kariuomenės sutrau- 

riepajė-

Maskvon, stipriai opozicijom 
laikomi. Bolševikų valdžia be
gali tik sėdėti ir laukti, 
jos bandymas pavartoti 
luotą jėgą represijoms 
no joj armijoj bematant
tų sukilimą ant savo galvos. Ii 
valdžia tatai žino.

Pirmai 
gink* 

raudo 
iššaųk-

tasaiMiestų darbininkuose 
abstraktus žodis susikaupė ko
von dėl žodžio laisvės, dėl spau
dos laisvės, dėl susirinkimų 
organizavimos 
šaukimo Steigiamojo 
kuris patiektų Rusijai 
kratinę konstituciją.

Kol opozicija bolševikams 
lindėjo išsislapsčius rūsiuose, 
sovietų vyriausybei nebuvo su 
kuo perdaug kovoti. Sukurus 
betgi naujam judėjimui, idealą, 
taip gyvai visiems suprantamą, 
ji rado tą rankeną, už kurios 
jau galėjo pasigauti. Ir iš kar
to taip daug jų pačių partijos 
vadų simpatizavo naujam judė
jimui, kad jie negalėjo jo nu- 
gniaužti taip, kaip butų norėję. 
Kamenevas, Stalinas, Zinovje- 
vas, Bucharinas — tie ir kiti 
buvo už mirtiną kovą dėl dikta
tūros. Trockis atvirai pritarė 
opozicijai, kuomet Radekas ir 
kiti lyderiai nedrąsiai pritarė 
varžymo politikai. Nedideliu 
skaičium opozicija partijos vi
duj vis tik laimėjo teisės disku- 
suoti žodžio ir spaudos laisvės 
klausimus partijos konferenci
jose; kelti ir gvildenti tuos 
klausimus viešai už partijos ri
bų buvo uždrausta.

Tuo tarpu Trockis darė prisi
ruošimą, kad, Leninui mirus, 
patsai galėtų paimti partijos 
vadovybę į savo rankas. Jis gy
nė opozicijos reikalą ir ugdė ją 
raudonojoj armij oj.

Trockio byla.
Tėčiaus pirmi Trockio žygiai 

Maskvos garnizone 
vyko. Jie buvo be 
go nugniaužti taip, 
voj labai maža kas 
kad kas butų atsitikę.

Dzeržinskis, tasai šlykštus 
bolševizmui parsidavęs budelis, 
susekė Trockio planus ir išdavė. 
Ttockio draugai komisarai, bi
jodami, kad dėl jo arešto ir Įka
linimo nekiltų sumišimų, patys 
jį suėmė. Po posėdžio, kuriame 
Trockis skėlė į ausį Zinovjevui, 
juvo nutarta, kad karo ministe
ris butų pašalintas iš vietos ir 
išhiųstas į Kaukazą “gydytis”.

Dabar Trockis sėdi nedidelia
me Kogum Kali miestely, netoli 
Batumo (nors bolševikų vyres
nybė skelbia, kad jis esąs gal
ioj), apsiaustas savo draugų ir

Kalbos apie taikymos Su 
Trockio.

Maskva dabar kalba apie tai.
įr j kad Trockis reikėtų parkviest: 

laisvės, dėl su- atgal ir paskirti ji kito kurie
seimo, 
demo-

jam nepa- 
didelio var- 
jog Mask- 

ir žinojo,

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

Edwardas Young Clarke apkaL 
tintas dėl tvirkinimo jaunų 
moterų.

HOUSTON, Texas, kovo 11. 
—Buvęs Ku Klux Klano “impe
rini wizzard” — viešpats žynius 
Edwardas Young Clarke tapo 
areštuotas ir atiduotas federa- 
liam teismui dėl tvirkinimo 
jaunų moterų. Clarke pirma gy
nėsi, kad jis esąs nekaltas, bet 
pasikui prisipažino, kad jis ta
tai daręs. Teismas nubaudė jį 
5000 dolerių, įspėjęs, kad jeigu 
Clarke butų dar bandęs meluoti 
ir tuo budu norėjęs išsisukti, be 
oiniginės baudos jis butų dar 
ėjęs sunkiųjų darbų kalėjimam

PASKENDO LAIVAS; 6 JŪ
REIVIAI IŠGELBĖTA.

CHARLESTON, S. C., kovo 
13. — Radio pranešimu laivas 
Santjago paskendo 60 mylių į 
pietus nuo Cape Hatteras. Nor
vegų laivas Cissy išgelbėjo 6 
paskendusiojo laivo jūreivius, 
Apie kitus buvusius ant jo žmo
nes nieko nežinia.

---------------*— t ię.
LENINO PAPĖDINIS SER

GĄS INKSTŲ LIGA.

nors departamento viršininku, 
jeigu tik jis norėtų susitaikyti 
su kitais viršilomis. Kompro
misas belieka bolševikams vie
nintelis kelias.

, Bet dagi vadai ir sutiktų 
priimti kurias-nekurias pro
pozicijas,’ kuriomis galėtų at
stumti kuriam laikui audrą, jie 
vistiek nebepajėgs nuraminti 
masių, kurios jau stojo kovon 
pasiryžusios atsiekti savo tiks
lo — Įsteigti demokratinę val
džią. Kraštas nebenurims, 
opozicija valdžiai vis augs ir 
didės, kol kraštas neišsikovos 
tokios valdžios formos, kuri Ru
sijos piliečiams leis be jokių 
varžymų skaityti kas jiems pa
tinka, laisvai susižinoti tarp sa
vęs, rinktis, kalbėti ir svarstyti 
valdžios reikalus be baimės 
što arba mirties bausmės.

KOPENHAGA, kovo 12. — 
Gautomis iš Maskvos žiniomis 
sovietų premjeras Rikov ser
gąs neišgydoma inkstų liga. Jis 
vargiai Ibegalėsiąs savo parei
gas kaipo ministeris pirminin
kas eiti. Jis tebesąs Maskvoj, t 
Jo vietą pavaduoją Kamenevas 
ir Curupa.

POMPTON LAKĘS, N. J., 
kovo 12. — Curtiso konstrukci
jos karo aeroplanas su lakunu 
ir vienu pasažieriu studentu nu
krito ant Wm. Hoppero namų, 
nuvertė dalį stogo ir nukrito 
žemėn Nuostabu, kad nė lakū
nas nė jo pasažierius ne tik ne
užsimušė,. bet nei nesusižeidė.

are-

ŽYDAI PLAUKIĄ Į PALE
STINĄ.

NEW YORK, kovo 12. — žy
dų sionistų organizacijos vadas 
Dr. Weismanas, kalbėdamas 
čia suruoštame jam bankete, 
sakė, Ikad Palestinoj iki šiol jau 
apsigyvenę šimtas tūkstančių 
žydų. Ir dabar vis kas mėnesis 
atkeliaują apie po tūkstantį 
naujų norinčių Palestinoj ap
sigyventi.

NEW YORK, kovo 11. — 
Prancūzų garlaivis Tours radio- 
fonavo šaukdamos pagalbos. 
Audra siaučianti Atlantiko pa
kraščiu užnešus laivą ant uolų 
ties Nuevitas, Kuboj. Laivks 
The Federal skubinas Į nelai
mės vietą pagalbos duoti.

Chicago ir apielinkė — šian
die apsiniaukę, gal bus sniego. 
Šiauriaryčių vėjas.

'Saulė teka 6:4, leidžias 6:12.
3-
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Naujienų
Žingsnis

Pirmyn,
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Visų pageidaujamas

ir laukiamas.

Su šiuo žingsniu
t

Naujienos bus

bus laikraštis, kuriam

nėra ir nebus lygaus,

kaip ir nebuvo

Kaina 36c. 
aptiekoae

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

ANT NAUDOS.

adMaatoMMiMMi

Milžiniškas

i, . v
I

*■■■■■■■■■ I II—

NORĖDAMI]

S. W. BANES, Advokatai

iys laikrašti “VI 
Vajus prasideda

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems, 
dabar radiatori 
brangesni no b

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

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

tams, gaus dv| dideles dovanas.

py bus duodamos davanos.

*
stipria sveikata Eagle Pienui. Nėra 
jokių abejonių apie Eagle Pieno gry
numą arba pasekmes, kurias tūkstan
čiai ateivių motinų gavo iŠ jo. Eagle 
Pienas yra labiau vartojamas kūdi
kių penėjimui, negu visi kiti mistai

krūvon sudėti. Nes tai yrą grynas 
pienas ir cukrus, patogioje formoje, 
lengvai suvirškomas kūdikiams. ■

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

T 
V* 
H

STRAIPSNIS 63

Iki

yra. dalykas tyvoe 
svarbos Mmynai ir Uolai 
ir m«a jaafiane, kad Ui 
yra dalykas, karj asas ta
rimo rofollarUkab laiko- 
tarpiais atvirai ir laisvai 
porgvUdsaU.

EROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

į - MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Kaip Pašildyti Pieną 
Reikalaujamo Laipsnio

Kad pašildžius pieną, įdėk bonkutę 
j šilto vandens indą taip, kad vanduo 
padengtų pieno lygmalę bonkutę. Kai
tink indą, bet neduok vandeniui Už
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį už
lašink lašelį ant delno. Jei jauti ra
mų šiltumą, tai atvėsink pakišęs po 
bėgančia srovė šalto vandens. Nie
kados nedėk čiulpiko į savo burną, 
kad patyrus šilimos laipsnį. Tai pa
vojingas būdas. Del tos pačios prie
žasties neliesk pirštais tos čiulpiko 
dalies, kuri dedama j kūdikio burną.

Kaip Kūdikį Laikyti Penint 
žįsti Bonkutę

Kuomet kūdikis ima savo maistą 
laikyk jį savo kaire ranka. Bonkutę 
per visą laiką turi būti taip laikoma, 
kad gurklis visados butų pilnas pieno. 
Tas neduoda orui veržtis pro čiulpi
ką. Duok kūdikiui progą paimti čiul
piką gerai.

Riek Laiko Kūdikis Turi 
žįsti Bonkutę.

Penėjimas turi būti baigtas per, 20 
minutų. Jei kūdikis ryja godžiai,Štai 
išimk čiulpiką keletą sykių^ Jei jis 
mieguistas, tai palaikyk jį budinčiu 
iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint 
to, jis vistiek užmiega atimk konku- 
tę ir neduok jam nieko iki sekančio 
penėjimo.

Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi 
nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas 
įrodė, kad daugumoje pienas teikia 
stiprybę ir gyvybę. ‘ Išvystyme au
gančių kūdikių į stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris duok jiems užtek
tinai Eagle Pieno dėlto, kad Eagle 
Pienas yra grynas maistas suteikiąs 
visus maistingumo elementus’ reika
lingus, idant kūnas augtų.

Per 65 metus motinos pendėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. 
Jis pasirodė esąs puikus kūną buda- 
votojas maistas vaikams, kurie nėra 
normališkai sveiki. Gydytojai jį re
komenduoja vaikams, kurie nedapc- 
nėtiir be svorio.

Vaškai po visą šalį tūkstančiai ir 
tūstančiai jų skolingi savo vikrią ir,j 

r v/' ~—— — — 1

BORDEN’S Ęagte 
P, i e n a s neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų ku
štąs kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž- 
ganėdina.

kaip vartoti Eagle PienąJei nežinai 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas. 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

THE 
BORDEN 

COMPANY

BORDEN 
BUILDING 
NEVV-YORK

NENUSIGĄSKIT—
JįS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

' Ireg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jusų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & COM 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y. visame ir visu kuo
. > M.

SS irirmwifii

Šviesą ir pajiegą Būvėdama J senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Gašli arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

Ateikite Protesto Mitingan 
prieš neteisingą

Ateivybės varžymą.
Chicagos Lietuvių Imigracijos Komitetas kviečia visus Chicagos lie

tuvius be partijų ir tikėjimų skirtumo ateiti į Chicagos lietuvių visuoti
ną susirinkimą, kurs visiems bus didžiausios svarbos, nes jame bus iš
reikšta Chicagos lietuvių protestas prieš pasikėsinimus . neteisingai su
varžyti ateivybę Amerikon. ’ z

Dabar laikas veikti! Jei norite kad jusų broliai ir giminaičiai galėtų 
atvažiuoti Amerikon, jei norite, kad jiems duris Amerikon nebūtų ant 
amžių uždarytos, — ateikite į šį mitingą ir žodžiu ir darbu prisidėkite 
prie protesto prieš ateivybės varžymą, koks yra sumanytas sulig taip va
dinamu Johnson biliu

Protesto Mitingas
prieš ateivybės varžymą įvyks

Nedėlioj, Kovo 16 d., 1924
Pradžia lygiai 1 vai. po piet

C. S. P. S. Svetainėje
1126 W.tl8th St., Chicago, III.

Atsiminkite didelę šio mitingo svarbą, ir atsilankykite būtinai. Iš 
Chicagos įvairiu kolonijų ir apięlinkių lietuviai yra- kviečiami atsilankyti 
visų draugijų valdybos ir delegatai. Padarykime Šj mitingą skaitlingiau
siu.

.Kviečia
CHICAGOS LIETUVIŲ IMIGRACIJOS KOMITETAS

(Protestui pravesti prieš ateivybės varžymą)

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevąrd 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. »

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandoa: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pštnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose tapi
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmai ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirnuo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

v, (' •

JONĮ I. BAGOZIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Donrbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

f Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
- H ' ...... ~

augščiausia lietuvių
' r ' vt'

laikraštijos viršūnė;

' tuo žingsniu yra“
[skaityk rytoj toliau}

l Didelės Dovanos 2
! • v I s

Laikraštis “VIENYBĖ” EIŠ TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1928 nu. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me- 
. _ , . Vajus prasideda su Birželio 1

d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924‘ m. Tik tam laikotar-

DOVANOS
1. 91.50 vertės naudingų ir gerų khygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 rrietus užsirašys “VIENYBĘ” aht 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
• • / Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y.

J. P. WAITCHES '
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI į
ADVOKATAS >1 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg. I

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800 •

Cicero Panedėlio vak. 1
1314 S. Cicero Av. T.Cicėro 5036 I

Bridgeport kitais vakarais '

Vk W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Se. La, Šalie St. Room 539
' Tel. Central 6390

VMk. 9223 S. Halstėd St., Chiengu.
Tel. Yarda 4681

..........———
Leo Shvegzda

(Real Ęstate)
Perkant, parduodant ar mainant 

namus kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus j Lietuvą.

49J7 W. 14th St., 
Cicero, III.

Offide Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Pigiausi 
f ir boileriai. Jie bus 
landŽio mėnesio.

PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Hulsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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IŠPARDAVIMAS ASMENIŠKAI VEDAMAS PER 
MR. OPPENHEIMER

Pėtnyčioje ir Cubatoje, Kovo 14 ir 15
Tai yra vienatinis toks išpardavimas metuose, ku
riame eš esu bosas su MĖLINU paišeliu. Jis sutei
kia didžiausio smagumo asmeniškai parinkti tuos ta
borus, sezoninius reikalingus tavorus—NUMAŽIN
TOMIS KAUTOMIS iki tokio žemumo, kad atkrei
pus atydą didelio daugumos žmonių kurie pirks su 
noru kaip niekad pirmiau! NATURALIŠKAI, aš 
turėsiu daug gerų mano pagelbininkų, kurie yra pa
sirengę padaryti šį išpardavimų labiausiai žymiu.

-(Pasirašo) J. Oppenheimer.

50 STAMPĮĮ DYKAI
Laike šio išpardavimo mes duosime tiems kurie 

pirks už $1 ar daugiau 50 STAR Štampų DYKAI! 
Tiktai vienas setas Star Štampų bus duodama į kny
gutę, bet jus galite atsinešti daug knygučių, nes jus 
gausite 50 Štampų DYKAI kiekvienai knygutei su 
pirkiniu už $1 ar daugiau. Star Stampos turi pini
ginę vertę i/yra taip geros kaip pinigai musų krau
tuvėje. Pilna knygute verta $2 pinigais arba $2.50 
tavorais.

Ekstra Special
Vaikų ir mergaičių Buster Brown 
pančiakos, juodos ar rudos, ge
riausios rųšies, mieros nuo 1 iki 
12, paprastai 76c. OO p
parsiduoda už vfcV

Ekstra Special
Short steikai, 1 flc
svarui ■ W

Ekstra Special
Vyrams Specialiai

Vyrų krakmoliniai kalnieriai, 
naujų styliųt vertės 20c IRn 
už ■

“Hope” Muslipfcs, 36 colių, mink
štai išdirbtas (10 jardų dau
giausiai) 12V^c
jardui ■ **

Pėtuyčioj Tiktai
Šilkinės pančiakos. Moterų, šil
kinės pančiakos, juodos ir rudos 
— mieros iki 10, vertos $1 
porai, už 15t$
porą ■ w V

2 poros daugiausiai

Ekstra Special*
Moterų vatiniai union siutai; 
Dutch apykaklė, iki alkūnių ran
kovės, žemu kalnieriu, be ranko
vių, iki kelių ilgumo — pavasa
rinio 
$1.50 
už

storio, mieros 36 iki 44, 
verWs- 69 c 
(2 siutai daugiausiai)

Ekstra Special
Shinola čeverykų pališius, juo
das, rudas, tan (daugiausiai 2 
krabutes kostumeriui) fi'/’f* 
specialiai po **

Ekstra Special
Moterų crepe naktiniai marški
niai su rankovėmis, labai gerai 
atrodo pink tiktai, mieros 16, 
17, 89c. vertės, 58c

Cukrus
Už $2 vertės groserio, be 
kiaušinių, sviesto, miltų, 
ir daržovių, 
svarui

(10 svarų daugiausiai)

muilo, 
vaisių

8c

viyi-ąr?* m:ww?T'O"-:'' .'nv'c- '•?"''" įr -" ' ' ‘ ■ ''■ •'■, r "
• , i £

( ' . ’

NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS į Saugumas dėl Taupymų
Mis. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.

Ratine, Wis. Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios

Ekstra Special
Horlick’s Malted pienas, ligonbu- 
čiams miera, $3.75 *7Q
specialiai už I v

Ekstra-Special
Vyrų čeverykai, briedžio skuros, 
mieros 6 iki 10 — paprastai 
$2.75 vertės, (F 4 QQ
parsiduoda už 
—U----------------------- :-----------------

Ekstra Special
“Quaker” Novelty Weave fringed 
panels, aštuoni gražus paternai, 
natūralių spalvų, verti $3.48, 
parsiduoda $1.75 

(4 panel daugiausiai)

Ekstra Special
Puodas baltas arba baltai ename- 
led, be kraštų, 14 kvortų mieros, 
vertas $1.25, 75c

Susikūrė Lietuvių Dramatiškas 
Kliubas. Kliubo vakarėlis la
bai gerai nusisekė.____ >
Kiek atsimenu, apie porą me

tų atgal raciniečiai prie Sanda
ros1 kuopos suorganizavo kliu- 
bą ir nusinuomavo mieste kam
barius, kur vakarais linksmai 
praleisdavo laiką. Tą darbą 
atlikę, jie dar tuo nepasitenki
no,nes pamate, kad su vedusiais 
pavieniai pasilinksminimuose 
negali linksmai laiką praleisti, 
ir todėl suorganizavo pavienių 
kliubą, kur vedusieji negali pri
gulėti. Tokiu budu raciniečiai 
padalė didelį žingsnį pirmyn. 
Nemanau, kad klysiu, nes prak
tikoje esu patyręs, jog kokioje 
ten nebūtų draugijoje arba kuo
poje, kur vedusieji kartu mai
šosi su pavieniais, niekad su

drengtuose vakaruose jaunimas 
negali linksmai žaisti ir tinka
mai laiką praleisti. Vedusios 
moterys paprastai susiveda.sa
vo vaikučius ir pakampiuose sė
dėdamas džiaugiasi, matyda
mos, kad jų vaikai svetainėje 
gaudo vienas kitą, voliojasi ir 
neduoda jaunimui linksmai pa
sišokti. Aš čia nenoriu kaltin
ti vaikučių už tokį pasielgimą, 
kaltos yra moterys, kurios taip 
daro.

Prie viršminėto kliubo, kuris 
pavadinta “Lietuvių Dramatiš
kas Kliubas”, priklauso didžiu
ma Racino laisvesniojo jauni
mo, myjlinčio dailę ir padorų 
apsėjimą. Kol kas jie stengia
si sustiprinti savo kliubą pri
traukdami daugiau padoraus 
jaunimo. Girdėjau, kad jau 
turi ir chorą suorganizavę, ku
riam vadovauja p-lė Petkiutė. 
Artimoje ateityje žada daug ko 
gero nuveikti lietuviškoje dir
voje. štai iip. kovo 4, d. buvo su
rengi ūžgąvtdfif bnThf. Svečių 
buvo geras būrelis. Suvažiavo 
daug iš Kenosha, Wis. ir iš Mil- 
waukee, Wis. Susirinkusiems 
buvo pateikta vakarienė, kuri 
visais atžvilgiais pavyko. Pra
dėjus vakarieniaut, kliubo pir
mininkas pratarė keletą žodžių 
į susirinkusius. . į-• J

Paskui visi ramiai valgė. Bai-; 
giant valgyti M. Kasparaitis : 
pasakė keletą linkėjimo žodžių.! 
Pabaigęs savo kalbą, pirmiau
siai perstatė pakalbėti svetį iš 
Kenošiaus, T. Varanių, kuris. 
trumpai paaiškino, jog kitose 
kolonijose matęs jaunimą, susi-! 
rinkusį pasilinksminimui, pe-į. 
šantis ir vaidijantis, bet tarpe 
raciniečių matydamas gerą su-i 
tikimą, linki tą gerą darbą va-’ 
ryti ir toliau. Po to, t pasakė i 
juokingas eiles, kurias užvardi- 
jo sekančiai: “Kas pakels šunį 
ant girnų? Jei ir pakels, bet jei

, bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip

• $350,000,000. Greitas ir mandagus .
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

6‘/i% Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai 
ant žemės, namų ir prirengimų ilgam laikui ant kontrakto ir lyso 

United States Post Office Dept.

TAS bus didžiausias namas į vakarus nuo Chi- 
cagos lysas per Paštos Ofiso Departmentą.

visų siunčiamų laiškų j San Francisco 
i/O bus perleidžiami per tą namą.

VALDŽIA mokės $103,300 rendos į metus, tie
siai į New York Trust Company, Trustee, 

tie pinigai bus padėti į šalį dėl nuošimčių, taksų, 
apdraudos ir pataisymų, o kiti bus padėti į geleži
nį kapitalą dėl nupirkimo ir išsibąigimo bonų.

NAMAS bus iš fireprobf konstrukcijos — ce
mento, plieno ir plytų, pastatytas pagal per

žiūrėtų planų Paštos Ofiso Department©.

VERT® žemės ir namo bus daug didesnė nuo 
išleistų vertės bonų.

TOKS brangus namas yra apsaugojimas, užtik
rintos įplaukos nuo “Uncle Sam” kaipo sa

vininko, ir duodama gera kaina 6 l/2 % palūkanų, 
padaro tuos bonus labai žymių investmentu.

| Ateikite arba rašykite dėl cirkuliorio ir lapo nurodau- | 
čio 10 priežasčių dėl pirkimo “Paštos Ofiso’’ Bonų.

I Vardas ... ...............................................................   |

Adresas ................ ................. ......... ...... .......... ... |

JACOB KULP
INVESTMENT BONDS 

33 S. La Šalie St., Chicago Tel. Dearborn 8666

nelos, tai niekas nežinos”: ar-

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

_ _______ (Bear Balsam)
ir vartosi pa^ąl nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

ba kitaip sakant “žemaičių 
Tvirtybė”. Savo užduotį atliko 
neblogiausaii. Po jo dar kele
tas raciniečių ir vienas kenošie- 
tis išreiškė savo nuomonę. Va
karienei pasibaigus jaunimas 
pasišokęs iki pirmos valandos 
linksmai išsiskirstė namo.

—šilovarnis.

208 vyrų vilnoniai pasiūti

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos' kolegiją; 
ilgai 'praktika
vusi IPennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da i?'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.

Tel. Blvd. 8188 
M. WoHkewidl

BANIS ♦
AKUŠERKA

Turiu patyrime 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^A
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S’. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj 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

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

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

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

Telefonai:
į’ Dienomis: Canal
I 3110. Naktį
l Drexel 0950

Boulevard 4186

Dr. J. W. Beaudette

1 1 *
Tel. Boulevard 2160

Pranešimas
Dr. Jonas P. Poška

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jo laikinasis ofisas randasi 

po num.
3303 S. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo
1 vai. po piet iki 9 vak.

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą šimtams kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimeri, mes išegzaminuosi- 
nie laboratorijoj dykai.

State Medical
• Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. Washington St.

• Phone Dearl>orn 3049

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powders braco you 
right up, the pain is gone, your otomach 
settles, neryes roląx, the ejitire system 
jreepopda. Perfect medicine for men or 
women, prevents nearly all siekness. Got 
a 10c pkp. Orangelne powders of any 
druggist. MiUions used yearly. They never 
fall. Formula on every pkg. No nareoties.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

. .-„ji
DR. CHARLES SEG AL

Praktikuoja 16 metai 
0x1838

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos '
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Dd 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

..  ' ....... *

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, 111. |

Te). Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nu© 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

ild 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
DįdziauSia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijos^, ku- 
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuos® didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitis šiuo adresu:

I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
I 307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Suįts!13.95
Išdirbėjų stakas sumažinamas. Iš

pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassimeres, tweeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota. Ateikite anksti.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio krautuvę

W.D. Smith & Co.
JOE VOTIPKA, Sales Managerius 

Olselio kriaučiai. Įsteigta 1895 
Olselio išdirbystė

833-835 W. Jackson Blvd.
Vienas blokas j vakarus nuo Halsted 

k Atdara seredomis ir subatomis ' 
iki 9 vai. vak.

DR. A. J. BERTAŠIUs'
8464 So. Halsted St.

Ofiso val.i 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. v. 
Tel. Boulevard 5918 

Reridenrija, 8159 So. Union AvJ.
Tel. Yards 1699 

b . " ................... —

į DR. S. BIEŽIS
. Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.
- ‘ - --- ■ . . iniĮį '

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

Tel. Kenwoo<r5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 6:80 iki 7:86 vakare.
— .......................

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 □. Washington St 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephono Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos, tel. Kodzle 7716 
i ■ m 1.1 ■ į i ' ijwh>ww———

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St 
k I  ............. . —■■■■■■■I ■,,/

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

- 8243 So. Halsted St.
Tel. Boolevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 1574 
CHICAGO, ILL.

>u ■■■ >■■■■<■ i ^■■hii ■■ i.H u 11 ‘ t I .. f I

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku. Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką lirų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
8149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. I* 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 ild 9 /

Telefonas Yards 0867

........... . >
Phone Boulevard 3033 

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

Dr. S. M ONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
_____ _3327_So. Halsted St 
Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valaniai 

ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Ikiulevard 0696 ------- j
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PaMiahed Daily, axcapt Sunday( by

Editor P. Oriiaitia

1789 South Halitod Street 
Chicago, III.

Telephone Roosavelt 8500 ------------ , \______________
Subscription Ra tesi 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcagv. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

torių, tai ir jo vardas yra 
diskredituotas. Su diktatū
ra gali griūti ir monarchija.

Tai bus nauja lekcija 
tiems elementams, kurie ti
ki, kad demokratija jau at
gyvenusi savo amžių.

“Revoliucija 
atidėta į šalį.

vvMErm

Apžvalga
. ———————*

DARBO PARTIJA IR 
CHURCHILL.

apie

Entered ai Second Class
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirian 
■akmadienius. Leidžia Naujienų ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chkag<> 
Dl. — Telefonai} Roosevalt 85

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui 

Metams... ...... ................... $8.09
Pusei metų _______  4.00
Trims mėnesiams__________2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui  ............—, .75

Chicagoje per nelio tojui;
Viena kopija_______
Savaitei------------------
Mėnesiui------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui 

Metams--------------- L—$7.00
Pusei metų ____ _______ — 8.50
Trims mėnesiams__  ,--------- 1.75

Dviem mėnesiam_________ - 1.25
Vienam mėnesiui__________ .75

8c
18c
75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ispanijos monar
chija pavojuje.

grasina pavojus 
sunaikintai arba 
nelaisvę sukilę-

Chicagos “Tribūne” ko
respondentas praneša iš Pa
ryžiaus, kad ištikrų šaltinių 
jisai patyręs, jogei Ispani
joje laukiama kas valandą 
karaliaus atsisakymo nuo 
savo sosto ir diktariškos 
Primo de Riveros valdžios 
griuvimo.

Priežastis esanti ta, kad 
ispanų kariuomenę nuola
tos sumuša Morokkos suki
lėliai; jai 
būt visai 
patekti į 
Jiams.

Nepasisekimas karo Mo- 
rokkoje atvedė pusė metų 
atgal prie liberalų valdžios 
puolimo ir valstybės pervar- 
to. Su karaliaus Alfonso 
pritarimu valdžia pateko 
tuomet į kariuomenės gene
rolų klikos rankas, kuri pa
leido parlamentą ir pasiža
dėjo griežtoms priemonėms 
panaikinti suktybes valsty
bės įstangose ir likviduoti 
nelaimingąjį karą su mo- 
rokkiečiais.

Bet diktatorius Primo de 
Rivera neįstengė išpildyti 
savo prižadus ir kraštas 
šiandie yra nusivylęs. Ka
dangi karalius rėmė dikta-

Pradžioje^ šios savaitės 
susirinko St. Paul mieste 
įvairių Farmer-Labor par
tijos grupių konferencija ir 
po ilgų diskusijų nutarė 
šaukti farmerių ir darbi
ninkų suvažiavimą birželio 
17 dienai, kad susitarus dėl 
šių metų Jungtinių Valstijų 
prezidento rinkimų.

Konferencijoje * dalyvavo 
ir komunistinė “federuoto- 
ji” Farmer-Labor partija; 
įdomu tad pažiūrėt, kokius 
principus paskelbė konfe
rencija, nutardama kviesti 
farmerius ir darbininkus į 
bendrą politikos darbą. Štai • • Jie:

“Atėjo laikas nuo senų
jų partijų eiti, prie naujos 
partijos, kurios pamatan 
butų padėta visuomeninė 
nuosavybė, vieša gamtos 
šaltinių kontrolė, pilieti
nių teisių atsteigimas ir 
teismo drausmių (in- 
džionkšenų) panaikini
mas darbo ir pramones 
ginčuose.”
Šitai platformai konfe

rencija, kaip girdėt, pritarė 
vienu balsu, reiškia — ir ko
munistai balsavo už ją. Bet 
kur jie padėjo “revoliuciją”, 
apie kurią jie be paliovos 
deklemuoja? Kur dingo 
“proletariato diktatūra” ?

Tuos savo didžiuosius 
principus komunistai tur
būt paliko Senųjų kelinių ki- 
šeniuose, kuomet rengės} va
žiuot į St. Paul konferenci
ją. O atvažiavę tenai, jie 
net vietoje revoliucijos ir 
diktatūros ėmė reikalaut 
“pilietinių teisių atsteigi- 
mo”, t. y. demokratijos.

Pagrįžę namo tečiaus, jie 
veikiausia Vėl ims niekinti 
demokratiją ir garbinti dik
tatūrą. Ir jie norės, kad 
žmonės jais tikėtų!

Partijos 
Winston 
kuris te-

kad tai yra

iš Anglijos, 
kad konser- 
tuose papil-

Anądien, kalbėdami 
Hendersono išrinkimą į Angli
jos parlamentą, mes pasakėme, 
kad priešais Darbo 
kandidatą stovėjo 
Churchill, liberalas,
čiaus Burnley apygardos rin
kimuose ėjo konservatorių są
rašu. Pasirodo, 
klaidą.*

Gavę laikraščius 
mes pastebėjome, 
vatorių kandidatas
domuose rinkimuose buvo tūlas 
p. Camps.

Liberalai, kaip jau buvo ra
šyta “Naujienose”, visai nesta
tė savo kandidato. P-as Church
ill išleido atsišaukimą į libera
lus, ragindamas 
už konservatorių 
Vienok socialistas 
laimėjo, gaudamas 
balsų daugumą.

juos balsuoti 
kandidatą. 

Hendersonas 
absoliučią

KAS KALTAS, KAD LIETU
VOJE ĮSIGALĖJO KLERIKA

LIZMAS.

ne visuomet

koalicinėje 
yra' bloga

4 DARBININKAI ŽUVO 
KASYKLOSE.

VVILKES BARRE, Pa., kovo 
12. — Truesdale anglių kasyk
lose, ties Nanticoke, dėl eksplio- 
zijos .anglys užgriuvo keturius 
darbininkus, Du lavonu jau iš
imta, kitų dviejų dar nesuras
ta.

Kad Lietuvoje įsigalėjo1 kle
rikalai, tai, pasak “Laisvės”, esą 
kalti liaudininkai ir socialistai, 
kurie dalyvavo Lietuvos val
džioje. y

Kaip paprastai, tas komu
nistų organas nemoka atskirti 
dalykų, kurie yra panašus vie
nas kitam tiktai iš paviršiaus.

Dalyvavimas valdžioje su ki
tomis partijomis 
yra blogas daiktas.

Bendrai . imant, 
valdžioje dalyvauti
tai partijai, kuri yra silpna, nes 
tuomet ji nepajėgia pakreipi 
savo pusėn valdžios politiką, o 
betgi turi dalinai nešti atsako
mybę už ją. Ji tuo budu dis
kredituoja save.

Šito užmetimo negalima da
ryt nei liaudininkams,' nei so
cialdemokratams dėl jų dalyva
vimo koalicinėje valdžioje tuo 
laiku, kai dar tiktai formavosi 
Lietuvos valstybė. Tiesa, tos 
partijos nebuvo tuomet stip
rios, bet tuo laiku dar visos 
partijos buvo menkos; nė viena 
jų negalėjo perdaug nusverti 
kitas partijas.

Kad tai yra tiesa, matyt jau 
ir iš to fakto, kad valstybės 
priešakyje tuomet stovėjo žmo
gus iš Pažangos partijos, kuri, 
kaip pasirodė vėliaus visuoti
nuose rinkimuose, neturėjo 
jokio ryšio su masėmis.

Taigi kalbėti apie tai, kad 
Šleževičius, Kairys arba Paknys 
tuo laiku, įeidami į valdžią, tar
navo klerikalams, yra kvaila 
pasaka. Klerikalai tuomet dar 
nekontroliavo valdžios. Mėgi
nimas sudaryti grynai klerika
linę valdžią su Dovydaičiu prie
šakyje neturėjo jokio pasise
kimo: “gyvojo rožančiaus Ka
rinėtas” išgyvavo, tik apie dvi 
savaiti laiko.

(Persispausdinti Uždrausta)
PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainų sim
bolika ir jus kilmė.

(Tęsinys)

Lygiai kaip ir berniokas kad daro, kai 
vainikėlį novyja! Aukščiau matėme, — jei
gu rasa krinta už vainikėlio — prastas rei
kalas. Tas pat ir su kepurėle:

kas kepurėlę naktį pametė, vadinas abu 
nustojo savo jaunamos skaistybės, šios 
dainos šifras mus veda į iššrifravimą dar 
vieno, gal dar reikšmingesnio simbolio. 
Nesselmann’o dainų rinkiny N—385 ran
dame šitokią dvišakę dainą:

Aš sakau, sakau
Savo mergytei
Neeik^ neeik per linų 

[lauką.

Aš sakau, sakau
Savo bernyčiui
Nejok, nejok per rugių 

[lauką.

Ei užkris užkris
Už vainikėlių
Mėlyns, mėlyns linų žie-

- [delis.

Ei užkris užkris
Už kepurėlės
Geltons, geltons rugių 

[žiedelis.

Ui, ui, ui Dievai 
Dievuliau mano, 
Kaip aš šią naktį 
Vargely buvau! ’

O aš nušalau
Kojas rankeles 
Užkrito rasa
Už vainikėlio. -

Ir taip toliau.

Ui, ui, ui Dievai 
Dievuliau mano, 
Kaip aš šią naktį 
Vargely buvau!

O aš nušalau
Kojas rankeles, 
Užkrito rasa
Už kepurėlės. v

Ne vienai dienai, 
Ne adynėlei, , 
Visam, visam savo am

želiui.

Ne vienai dienai,
No adynėlei,
Visam, visam savo am

želiui.

Šios ilgos dvišakos dainos tęsiny pa
aiškėja, kad ir mergele vainikėlį, ir bernio- t

Chr. Bartsch’as, komentuodamas šią 
dainą, pastebi: “Minėjimas linų ir rugių 
žiedo nurodo, kad berniokas ir mergelė, 
apsivedę nustos savo jaunatvės liuosybės įr 
kad jie bus atsakomiiigi už ūkį, jis — spe- 
cialiniai už rugiu lauką, ji—už linų ūkį.” 
Tenka tik pasigailėti, kad garbingas moks
lininkas nesiteikė savo mintį kiek pama
tuoti. Ištikrųjų, yra dainų, kurios dar aiš

Padėtis pasikeitė nuo Stei
giamojo Seimo rinkimų. Į jį pra
ėjo absoliute dauguma klerika
lų. Tuomet jau klerikalai ėmė 
nusverti kitas partijas ir dik- 
duoti valdžiai savo politiką 
Bet ir tuomet dar jie jautės’ 
nepakankamai stiprus visą val
džią paimti į savo rankas ir su
sidėjo su liaudininkais, pasta
tydami ministerio pirmininko 
vieton Dr. K. Grinių.

Socialdemokratai šitoje val
džioje nedalyvavo, todėl “Lais
vė” stačiai meluoja, sakydarrta, 
kad ir ant socialistų puola at
sakomybė už klerikalų įsigalė
jimą. Klerikalai įgijo galią, 
pradedant nuo Steigiamojo Sei
mo, daugiausia ačiū komunis. 
tams, kurie atkalbinėjo darbi
ninkus nuo dalyvavimo rinki
muose ir varė šlykščią agitaci
ją prieš socialistus. Jeigu ne 
tas pragaištingas komunistų 
darbas, tai Steigiamam Seime 
klerikalai nebūtų turėję daugu
mos. ,

Antra preižastis, delko kleri
kalai ėjo stipryn, buvo liaudi
ninkų nuolaidumas. Bijodami, 
kad klerikalinė Seimo dauguma 
neišmestų jų iš valdžios, jie

nuolatos pataikavo klerikalams 
ir dalykai priėjo prie to, kad 
pagalios klerikalai pasijuto galį 
apseiti be liaudininkų, ir pasi
kvietė į premjero vietą liaudi
ninkų renegatą Galvanauską.

Kad liaudininkai ištiesų darė 
klaidą, perdaug nusilenkdami 
klerikalams, tai rodo tas fak
tą^ jogei, pasitraukus liaudi
ninkams iš valdžios, opozicija 
klerikalams tuoj ėmė didėti vi
sam krašte ir sekančiuose rin
kimuose klerikalai neteko dau
gumos.

Dar aršesnį pataikavimą kle
rikalams matome liaudininkų 
pusėje dabartinėje koalicinėje 
valdžioje. Liaudininkų vidaus 
reikalų ministeris žalkauskaš, 
ažuot kovojęs su klerikaline re
akcija, pavirto tikru klerikalų 
bernu.

Liaudininkai nešliaužiotų ant 
pilvo prieš klerikalus, jeigu 
Lietuvoje butų stiprus darbi
ninkų judėjimas. Bet tą judė
jimą savo beprotišku darbu su
ardė ir sudemoralizavo komu
nistai.

Komunistai tuo budU yra dar 
didesni kaltininkai klerikalų į- 
sigalėjime, negu liaudininkai.

Ginčai dėl užsienių politi
kos Lietuvos Seime.

Rašo Kunigas

Dar neatmetus soc.-dem. in- I 
tei^peliacijos, Seimo dienotvai»< 
kėje pasirodė antroji interpe
liacija Ministeriui Pirmininkui 
ir Užsienių Reikalų Ministeriui 
dėl jo vedamosios užsienių po
litikos (jos tekstas telpa že- 
miaus. Red.). Tai įvyko vasario 
12 dieną. Interpeliaciją parašė 
keturios Seimo frakcijos: trįs 
kademų ir liaudininkai.

Toli nubridę kompromiso ke
liu, kademąi su liaudininkais, 
pradžioje buvo- sumanę įnešti 
šitą interpeliaciją valdžiai, kad 
nuraminus Lietuvos visuomenę 
Klaipėdos klausimu; mat, atvy
ko Davis ir reikėjo kaip nors 
pasiaiškinti “prastiems Lietu
vos žmonėms”..

versti 
ir sta- 
kraujo 

Buvo
liaudininkai

Bet besvarstant pačią inter
peliaciją, iškilo’ aikštėn nekuriu 
kądemų grupių noras 
Galvanausko Kabinetas 
tyti jo vieton , “gryno 
krikščionišką valdžią”, 
momentas, kada
vaikščiojo nosis nuleidę, nes bu
vo tikrų žinių, kad krikščionys 
yra sumanę atsipalaidoti nuo 
nuo jų ir vienui vieni imtis 
Lietuvos valdymo. Buvo ko ir 
nosis pakabinti. Mat, patys 
liaudininkai buvo davę savo pa
rašus minėtai interpeliacijai į- 
nešti ir, jei butų įvykęs “mari- 
jažo” krizis, butų buvę labai ne
smagu liaudininkų-valstiečių 
jaunikiui, vedusiam škapleriuo- 
tą krikščionišką davatką.

Tik 36 balsai už ^pasitikėjimą.
Krikščionys demokratai, ku

rie patys kalti, kad dabartinis 
Kabinetas priėmė “be rezervų”

vasario 16 d. p. metų Ambasa
dorių notą dėl Klaipėdos krašto, 
kaip sakiau, triukšmingomis 
kalbomis Seime norėjo pasitei
sinti visuomenei.

Galvanauskas, žinoma, ginda
mas savo poziciją, drauge gynė 
krašto šeimininkus kadepius ir 
jų nevykusią, šliaužiojančią po
litiką. Tokiu budu vidaus poli
tikoje p. Galvanauskas gelbėjo 
kademus, užsienių gi. reikaluo
se jisai gavo pagelbą iš šalies 
šeimininkų.

Interpeliacija galų gale pasi
baigė pasitikėjimo formulą, ku
ri tokiu dideliu ir opiu klausimu 
buvo priimta 36 balsais prieš 5 
soc.-dem. balsus. Dalis k-d. ir 
jų bloko žmonių susilaikė.

Nepasitenkinimas užsienių 
politika.

Susilaikiusieji norėtų vietoj
Galvanausko matyti kitą Ka

binetą, eidami netik kademiš- 
kais motyvais. Jų motyvai, 
be abejonės, yra kur kad giles
ni ir surišti su visa dabartine 
užsienių politika. Pastaruoju 
metu kai kuriuose Lietuvos 
sluoksniuose bręsta mintis, kad 
reikėtų keisti užsienių politikos 
kursą. Yra balsų kad Paryžius, 
Geneva ir Varšuva esančios ap
vytosios Lietuvos politikus. Pa
ryžius apvylęs, nes pataikau
jąs lenkams; Geneva, — einan
ti tų pačių francuzų vedina; 
'Varšuva gi visai esanti nesukal
bama Vilnijos ir kitais klausi
mais, — todėl, girdi, tenka susi
dėti nors ir su pačiu velnių, kad 
tik išgelbėjus padėtį.

šitas kursas, . matomai, su-,
brendo laimėjus Darbo Partijai to- klausiman lenkų interesus.

Angluose ir pripažinus Rusiją 
de jure. Vokiečių rolė tuo pa
čiu turės pasikeisti. Iš čia nau
joji orientacija— Vokietijos ir 
Rusijos pusėn. Taigi kademuo- 
se yra noro versti dabartinį 
Kabinetą netik grynai krikščio
niškais motyvais (čia jie visi 
susišneka), bet ir motyvais, ne
vykusios užsienių politikos. 
Apie šituos klausimus gal dar 
teks parašyti šis bei tas atei
ty. Tuo tarpu eikime prie pa
čios interpeliacijos.

Debatai dėl interpeliacijos.
Soc.-dem. atstovas (K. Bieli

nis), kalbėdamas prie interpe
liacijos, pareiškė, kad s.-d. frak
cija nereiškią Kabinetui pasiti
kėjimo užsienių politikoj ir 
balsuos prieš tokią formulą. 
Motyvai: Kabinetas, Seimo! 
daugumos remiamas, vi
daus politikoje šliaužiojo prieš 
žvalgybininkus-mušeikas; už
sienių politikoje tasai šliaužio
jimas atliekamas prieš Poinka- 
rė ir kitus imperialistus. Am
basadorių nota iš 16-11 buvo 
priimta be rezervų kovo 12 die
ną p. m. Tuo pačiu laiku kade- 
mai išvaikė pirmąjį Seimą, ne
gavę jame daugumbs. Už blo
gą užsienių politiką atsakomy
bė krinta kademams!

Klaipėdos Krašte neigiama 
žmonių valia: naikinamas dar
bininkų apsidraudimas, neduo
dama tam kraštui reikalingų 
lėšų būtiniems reikalams (o 
Lietuvoje kunigams skiriamos 
didelės algos); padėtis tokia, 
kad valdininkai tepai sauvaliau
ja ir tffiička savo pareigas, kaip 
anie rusų caro “deržimordos”. 
Užsienių atstovybės neiformuo- 
jamos. Kalbėtojasr nurodo pa
vyzdžius iš Čarneckio darbuotės 
Amerikoje. Dabai’ tasai ponas 
sėdi Angluose.

štai tfe motyvai, kurių delei 
s.-d. frakcija pasiūlė savo per
einamąją formulą ir balsavo 
prieš Kabinetą.

20-11-24 m.k

Lenkų reikalavimams išeiti j 
Baltijos jurą per Klaipėdos uos
tą yra ne kas kitas, ‘kaip jųjų 
groboniškų užgaidų išdava, ku
riai taip pat aiškiai pritaria 
ir kaikurios Didžiosios Valsty
bės, jokio realio pamato tiems 
imperialistiniams siekimams 
pateisinti neturėdamos, nes ne
kalbant jau apie tikrąją Len
kiją, net Lenkų okupuotoms — 
lietuviškoms Vilniaus sritims 
Klaipėdos uostas negali ^tsfltoau- 
ti į Baltijos jurą išėjimo uostu, 
visų pirma, kad patsai Nemu
nas, delei kurio taip sielojasi 
Lenkų šalininkai, kaip visiems 
gerai žinoma nuo Gardino nė
ra naviguojamas, ir jokiį kito
kių kelių linija neišimant ir 
gelžkelių, Vilnijos nejungia su 
Klaipėda.

Nežiūrint viso tat p. Užsienių 
Reikalų Ministerio politika ligi 
šiai dienai nesurado priemonių 
Klaipėdos klausimą šioj plotmėj 
paątatyti ir išspręsti atatinka
mai Lietuvos interesams.

Pono Užs. Reikalų Ministerio 
nepakankamai aktinga politika, 
nerado galimybės ir drąsos 
pasipriešinti 
miems neva
Klaipėdos uosto.
imti be rezervų Vasario 16 d. 
notą, p. Užs. Reik. Ministeris 
tolimesnėje derybų eigoj ei darė 
visą eilę nusileidimų. Ir (galop 
privedė klausimą prie tos padė
ties, kad Tautų Sąjungvrs Tary
bos sprendimu iš 1923 m. gruo
džio 10 d. Klaipėdos Krašto ir 
uosto Mausimas perduodamas 
Specialef Komisijai, kuri esamo
mis žiniomis yra pasistačiusi 
uždaviniu rišti Klaipėdos klau
simą taip, kad patenkinus lie
tuvius ir lenkus. Reiškia 
—Klaipėdos klausimas manoma 
statyti ginčo objektu tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Tuo tarpu 
nei Versalės sutartis, nei geo
grafinė padėtis, nei susisiekimo 
keliai nenumato Lenkijos inte
resų Klaipėdos uoste.

Be to dar Entantė mananti 
uždėti tiksliai nežinomo dydžio 
reperacijų sumas ir 
meto išlaidas.

Todėl klausiame 
Reikąlų Ministerio
pakėlęs protestą prieš panašų 
klausimo statymą? Ką jis ma
no daryti, kad tokie aiškus tei
singumo principai nebūtų sve
timųjų mindžiojami su 
Lietuvos ' skiauda? ir 
nusistatymo Vyriausybė 
laikytis, dėl Klaipėdos
valdymo ir dėl jo naudojimo? .

Šią interpeliaciją prašome 
pripažinti skubota.

Pasirašė: 
Jočys, 
Dagilis, 
dienė,

Karoblis, J. Diržys, L. Lai- 
kunas. •

Kaunas, 1924 m. vasario mėn. 
12 d.

lenkų reiškia- 
interesams prie

Sutikęs pri-

p.

ir

ku- 
su-

Interpeliacija.
Ponui Ministeriui Pirmininkui 

Užsienio Reikalų Ministeriui. *■' »
Krikščionių demokratų, 
Ūkininkų Sąjungos, Darbo 
Dederacijos ir Valstiečių 
Liaudininkų frakcijų
Interpeliacija.

Versalės sutartimi § 99, 
riuomi Vokietija užsižadėjo
verenių teisjų prie Klaipėdos 
krašto ir pono Klemanso Ver
salės Konferencijos Pirmininko 
laišku į vokiečius, kuriuomi 
Kįaipėdos Kraštas, kaipo lietu
vių daugumos gyvenamas ir 
Klaipėdos uostais, kaipo vienin
telis Lietuvai išėjimas į juras, 
buvo pripažinta išimtinai Lietu
vai. Mųsų Vyriausybė, vesda
ma politiką Klaipėdos Krašto 
ir uosto klausimu, nieku budu 
negalėjo nutolti nuo viršminėtų 
principų. Tuomi gi tarpu Am
basadorių Konferencijos nota 
iš 1923 m. vasario 16 d. iš es-

pams, nes įveda Kalipėdos uos-

kiau nustato pareigas ūky vyrams ir mo 
terims, pavyzdžiui:

Kas boseliu dainavimas, o ropių žaliavimas!
Dainuokit, bobelės, žaliuo jūsų ropelės!
Kas vyrelių dainavimas, o rugelių žaliavimas!
Dainuokit vyreliai, žaliuo jūsų rugeliai!

Kas bernelių dainavimas, o žirgelių žvingiavimas! 
Dainuokit berneliai, žvigaun jūsų žirgeliai!

Kas rųčrgelių dainavimas, o rūtelių žaliavimas! 
Dainuokit mergelės, žaliuo jūsų rūtelės!

Galimas daiktas, ši daina kiek ir pa
tikrina Barčo mintį, bet mano dėta, sim
bolio prasmė gludi kur kas giliau. Juškos 
dainų rinkiny šitos dainos yra kitų varia
cijų, kurių viena prasideda šitaip:

Ar vėjai putė? • Ar vėjai putė?
Ar sodai siaudė? • Ar sodai siaudė? 
Ar meirunai lingavo? Ar lelija lingavo, 
Meirunėliai lingavo? Lelijėlė lingavo?

Verkė brolelis 
Verkė jaunasis, 
Per aslelę eidamas, 
Per aslužę eidamas.

Verkė dukrelė, 1 
Verkė, jaunoji, \ 
Per aslelę eidama, 
Per aslužę eidama.

Ar aš nesakiau... ir tt. Ar aš nesakiau 
ir tt.

šitokiuo tonu prasideda tiktai liūd
niausios lietuvių dainos, kur apdainuoja
ma sunkiausi vargeliai. Lietuvių dainose 
mergelė daugiausia verkia savo vainikėlio, 
savo dienelių. Užkrito rasa už vainikėlio, 
už kepurėlės — dingo jaunosios dienelės 
su visomis tokios nelaimės pasekmėmis. 
Einant žmonių simbolikos prasme, vaini
kėlį—kepurėlė; rūtelė—žirgelis; žiedelio— 
pentinėliai; darželis—žirgelio stalnė. Ar ne
galima butų šią lyginių eilę pratęsti ir su
moti, kad: rugio žiedas (kitose variacijose 
miežlio žiedas) — lino žiedui—rasai? Ar 
užkritimas miežio ar lino žiedo nėra toks 
pat prastas reikalas, kaip ir rasos užkriti
mas? Žinoma, kad taip. Jei neįtikina aukš
čiau privestieji pavyzdžiai, tai įtikins žmo
nių apeigos. Tuo tikšto tenka pacituoti dar 
vienas variantas:

Ar aš nesakiau •
Sayo sesulęi
Neik per linų iąukelį, 
Žalių linų laukelį.

Ei užkris, užkris
Už vaipikužio \
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis.

okupacijos

pono Užs. 
ar jis yra

didele
Kokio 
mano 
uosto

A. Šmulkštys, P.
V. Kasakaiti^ J. 
B.,žygelis, E. Gvil- 
M. Šleževičius, V.

Redakcijos Atsakymai
Apie juos gerai žinančiam. — 

Tai jųjų grynai asmeninis rei
kalas. Netilps.

Ar vėjas putė,
Ar sodai ūžė?

Ar lelija lingavo,
Kaip lendružė siūbavo?

Ei verkė verkė
Musų seselė
Per aslužę eidama, 
Į suolužį sėsdama.

Ei, cit, neverki,
Musų sesule,
Rytoj dar graudžiau verksi, , 
Rytoj graudžiau ęąudosi.
Ims vainikėlį,
Dės muturėlį,
Virkdins tavo širdelę,
Dilgins skaičius veidelius. Ir lt.

Juška, kuris šią dainos variaciją už
raše, pastebi, kad ją dainuoja vestuvių me
tą, grįždami iš klėtelės, kur močiutė nu
veda pirmajai '.nakčiai jaunuosius, sugul- 
do, užrakina ir pati pasiima raktą. Vadi
nas pateko jaunoji su jaunikiu pirmą kar
tą į klėtį — ir užkrito lino žiedas už vaini
kėlio. ..

* (Bus daugiau)
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Žydu Masinis. protesto 
mitingas prieš Johnson 

bilhį j
Pirmadienį, kovo 3 d., Deng

ias Park Auditoriume, prie 
Kedzie ir Ogden gatvių, įvyko 
didelis masinis žydi) mitingas 
užprotestavimui prieš Johnso- 
no bilių, kuriuomi šios šalies 
valdžia nori suvaržyti iš Euro- 
|M)s ateivių įvažiavimą į Ame
riką. Tą protesto mitingą su
šaukė ir surengė šios šalies žy
dų piliečių Lyga.

Buvo net keturi kalbėtojai. 
Prakalbas atidarė ir pirminin
kavo Levitas. Pirmininkas pir
miausia (išaiškino tų prakalbų 
tikslą ir pristatė kalbėti Dr. 
Landov.

» ■/ .. i *

Kalbėtojas pirmiausia pasisa
kė, kad jis yra šios šalies pilie
tis ir kad jis išiodysiąs, ar 
žydai yra ką nors šiai šaliai pa
darę gero ir ar žydai yra pri
sidėję prie Jungt. Valstijų kul
tūros kėlimo, industrijos ir biz
nio plėtojimo. Kalbėtojas pa
brėžė žydų tautos žmonių dau
gumą, būtent, visame pasauly
je, žydų randasi trylika mili
jonų; šeši milijonai žydų gyve
na Rusijoj, keturi milijonai žy
dų gyvėna Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoj, o kiti trys mili
jonai žydų dalimis išsimėtę po 
visas valstybes — Vokietiją, 
Austriją, Angliją, Francijąd 
Palestiną ir kitas. Kalbėtojas 
nurodė, kad New Yorbo mieste, 
gyventojų 55 nuošimčius suda
ro ateiviai, o iš to ateivių skai
čiaus, žydų ateivijos yra 75
nuošimčiai. Girdi, šios šalies 
yankės skaito New Yorką žydų 
sostine, tai reiškia, kad žydų 
New Yorke yra daug ir jie. tenai 
turi didel, spėką, kaip politinę 
taip ir ekonominę. Todėl New- 
Yorko miesto tarybos 22 alder- 
manai prisidėjo prie protesto 
prieš Johnsono imigracijos var
žymo biliaus. Tie 22 alderma- 
nai protestuoja prieš tą bilių. 
Bet jie todėl protestuoja, kad 
jie žino, jog New Yorko balsuo
tojų, renkant miesto viršinin
kus, didžiumą sudaro ateiviai 
—žydai, lenkai, rusai, italai, če- 
ckai, lietuviai ir kiti. Ir žino, 
kad tie ateiviai,Hiors jie jau 
yra naturalizuoti šios šalies pi
liečiai, bet da jie nėra suvisai 
pertraukę ryšių su .tomis šali
mis iš kurių jie atvyko į Ame
riką. Tie aldermanai gerai ži
no, kad jei jie kenks ateiviams, 
tai ateiviai piliečiai juos ne
rinks į šios šalies ar miesto val
dininkus ir tokiu budu jie ne
teks “džiabų”.

Toliaus kalbėtojas įrodinėjo, 
kad šios šalies valdonai yankės, 
dabar nori pasirinkti ateivius 
tiktai anglosaksų kraujo žmo
nes, tai yra, anglus, vokiečius, 
skandinavus, o žydus, rusus, 
lietuvius, lenkus, italus, slavus 
jau nebenori įsileisti. Mat 
Amerikos yankės nupuiko, kuo
met jiems ateiviai nutiesė gelž- 
kelius, iškasė kanalus, pastate 
debesis siekančius budinkus, iš
kasė anglis, pridirbo daugybes 
mašinų, didžiausias pelkes ir 
tyrlaukius pavertė į derlingiau
sius laukus farmas. Kalbėto
jas sakė, kad žydai, tiesa, ne
dirbo prie kasimo kanalų, tiesi
mo gelžkelių. Bet tai tiktai dėl 
to, kad žydai, iš prigimimo sil
pni fiziškai, ir prie sunkių dar
bų jie negali dirbti; o silpni to
dėl, kad ne sodžiuose, tyrame 
ore, augę, bet tvankiame mies
tų ore, nesanitarinėse gyveni
mo sąlygose gimę ir užaugę; 
todėl žydai ir yra daug silpnes
ni už sodžiaus žmones. Nors 
žydai šioje šalyje ir nekasė ka
nalų, netiesė gelžkelių, betgi ki
tokiu budu prisidėjo prie šios 
šalies kultūros ugdinimo. žy
dai šioje šalyje išdirbo rūbų 
siuvėjų Amalgameitų darbinin
kų uniją; Chicagoje ir kitur žy-.

Rusų operos artistu 
koncertai.

norėdamas Bancevičių pertik
rinti, kad prieš Norkų ne bile 
kas gal šokti.
J. Bancevičius šaukia Meyer 

persiimti.
Jonas Meyeris, arba Maje- 

rovičius, kurs yra Amerikos di
liausiu čampionu, susilaukė 

“čelendžio” iš pusės J. Bancevi
čiaus, “drapiežno dzūko.”

J. Bancevičius sako šaukiąs 
Meyerį persitikrinti kas iš jų 
toliaus bus Amerikos čempionu 
ir sutinka su juoximties bile 
kada bile kokiu stilium.

Kągi pasakys čampionas?

JACK PFEFER
Chicagoje nemažai yra buvu

sios Rusų Operos artistų, kurie 
susisp’etė pastaruoju laiku į 
ratelį. To ratelio direktorium 
yra p. Jack Pfefer. Jam vado
vaujant trys artistai dalyvavo 
ir Naujienų koncerte. Trum
poje ateityje p. Pfefer žada su
rengti kelis koncertus, kur'daly
vaus geriausi Rusų Operos ar
tistai.

Lietuvių Rateliuose
Protesto mitingas bus 

su muzika
f   "II '■■"I»ll.l.I ■

Iš visų Chicagos kampų lietu
viai rengiasi į protesto mi
tingą prieš* neteisingą ateivy
bės varžymą.

du kompanijos pastatė moder- 
niškiausius teatrus, išplėtė šios 
šalies komerciją — biznį. Da- 
bargi šios šalies yankės sako, 
kad mums ateivių žydų nereikia 
į šią šalį įsileisti.

Toliaus kalbėtojas įrodė, kad 
kuomet >i šalis stojo j Europos 
karą ir kuomet paskelbė regis
traciją, ir ėmė imt kariuome
nėn, tai visi turėjo galvas kare 
paguldyti už šios šalies kapita
lą. Tada yankės nesakė, kad jus, 
žydai, rusai, lietuviai, lenkai, ne 
anglo saksų kraujo žmonės, tai 
jus neimsime į kariuomenę. Ta
da visi buvo imami per prievar
tą į kariuomenę ir buvo vežami 
į Francijos laukus mušti vokie
čius. Taip pat buvo ir su Ame
rikos vidaus paskola. Karo bo
nus visus vertė pirkti irgi per 
prievartą, niekas nesakė nė žo
džio, nė italai, nė čeko slovakai, 
kad jis. nėra anglo saksų krau
jo žmogus, tai jam nereikėjo 
pirkti karo bonų, bet be skirtu
mo visi lygiai turėjo pirkti karo 
bonus.

Išrodęs visus neteisingus šios 
šalies valdžios pasimojimus su
varžyti ateivybę žydams, kalbė
tojas ragino visus * protestuoti. 
Buvo perskaityta protesto rezo
liucija prieš ateivybės varžymą 
—Johnsono bilių, — ir ta re
zoliucija tapo vienbalsiai priim
ta.

Dar turėjo kalbėti teisėjas
Fisher’is ir dar kitas kalbėto
jas, bet kad buvo jau vėlyvas
laikas, tai tik pinigų pakolek-
tavus prakalbos užsibaigė. 

t

Lietuviai irgi turėtų protes
tuoti prieš ateivybės varžymą, 
nes ir juos tas skaudžiai palies.

—šapos Darbininkais/

Sportas
Požėla risis Indiana 

Harbor rytoj
Indiana,Harboro lietuviai jau 

buvo susirūpinę, ar begalės Po
žėla ristis pas juos subatoj dėl 
išsinėrimo kojos ristynėse su 
Peregantu. K. Požėlos koja vie
nok iki subatos busianti geroj 
tvarkoj ir nėra mažiausios abe
jonės kad Požėla risis subatoj 
Indiana Harbor, kaip yra suren
gta. Daktaras gerai aprūpino 
koją, ir užtikrina greitą pasitai
symą. i

RISTYNĖS ROSELANDE

Jau yra nuskirta, kad K. Po
žėla susitiks su tuo narsiuoju 
vokiečiu Henrichu Steinbornu 
Roselande, kovo 21 dieną, Stru
milos salėje. Tas vokietys yra 
dideliai puikus ir sako, kad 
jam busią lengva paristi musų 
čampioną.

Tą patį vakarą įvyks antras 
svarbus susirėmimas būtent J. 
Bancevičiaus su P. Norkum, 
kurs senai nerimo savo kailyje,1

Lietuviai protestuotojai ne 
vien karštų prakalbų klausys, 
kada jie susirinks į didelį pro
testo mitingą šį nedėldienį iš
nešti protestui prieš Johnsono 
sumanytą ateivybės varžymą. 
Vytauto benas nuo Town of Le
ke maloniai sutiko dalyvauti 
protesto mitinge su triubomis 
iif bubnais, idant tuo padarius 
protestą dar garsesniu. Vytau
to benas tai daro iš savo patrio- 
tingumo, norėdamas prisidėti 
prie lietuvių vardo garbės apgy
nimo. Kad visos draugijos tą 
darys, tai nėra abejonės, kad 
protestas bus pravestas pasek
mingai ir atneš pageidaujamų 
rezultatų.

Iš visų, Chicagos kampų lietu
viai rengtasi atvykti į šį pro
testo mi'tfeą, C. S. P. S. salėje 
1126 W; 18 Str., pirmą valandą 
po piet šį nedėldienį. Be, abejo, 
šis mitingas bus vienas svar
biausių įvykių Chicagos lietu
vių istorijoj. Lietuviai jame 
padės pamatą savo garbės ir 
savo reikalų ’ apgynimui, kaipo 
laisvi Amerikos gyventojai.

Lietuvių Imigracijos Komite
tas savo susirinkime kovo 12 
dieną sudarė protesto mitingo 
programą ir nužymėjo tolimes
nius darbus išgavimui didesnės 
kvotos lietuviams.

Lietuviy Auditorijos di
rektorių susirinkimas

Rengiamąsi prie išleidimo auk
so bonų. Darbas prie Audito
rijos budavojimo sparčiai 
progresuoju

Pirmadieny, kovo 3 d., 840 W. 
133-rd St. įvyko Lietuvių Audi
torijos Bendrovės board-direk- 
torių ir draugijų atstovų mėne
sinis susirinkimas. Į Auditor* 
jos Bendrovę įstojo dar šios 
trys draugijos: šv. Antano 
Draugija, Simano Daukanto 
Kliubas ir Lietuvių Neprigul- 
mybės Kliubas. Dabar prie tos 
Bendrovės priklauso jau 40 
draugijų.

Susirinkime dalyvavo 16 di
rektorių ir draugijų atstovų. 
Nepribuvo šie direktoriai: P. 
Kvietkauskienė, J. žilvitis, K. 
Naugžemis, t. Krikščiūnas, J. 
Maskaliunas* ir F. Šatkauskas. 
Taipjau nepribuvo ir keli drau
gijų atstovai.

Finansų komisija .raportavo, 
kad boardirektorių ekstra susi
rinkimo nutarimas išleisti pir
mo morgičiaus “gold bonds” 
Vra vykinamas ir trumpu laiku 
bus išleista tų aukso bonų už 
$125.000. Jie neš 6 ir nuoš. 
palukių. Bonų terminas,— 5 
ir 10 metų. Buvo tartasi su 
Univėrsal State Bank vedėjais 
ir komisija mano, kad šis ' ban
kas sutiks būti “trustee” ir 
taipjau pats paims tų “gold 
bonds” už $25;000, ar daugiau. 
Likusią gi bonų dalį turės par-Į 
duoti pati Bendrovė. Direktorių 
gi pienas yra maždaug toks: 
suorganizuoti 100 žmonių, ku
rių kiekvienas paimtų tų “gold 
bonds” už $1,000, kas sudarytų 
$100,000. Kiekvienas direkto-

rius pasižadėjo irgi pirkti po 
boną.

Apart bonų, bus pardavinėja
mi ir Šerai, kaip kad ir dabar 
daroma. Raštininkas pranešė, 
kad agitacijos laiškai bus pa
ruošti jau sekamame susirinki
me.

Komisija išgavimui “blue sky 
law” leidimo pranešė, kad ji 
veikia kartu su advokatu Am- 
brozium, tik jai tas darbas ne 
kaip sekasi. Esą Ambrozius bū
nąs visuomet užimtas ir nors 
kelis kartus pasižadėjo tą darbą 
pagreitinti, bet kaip ateina di
rektorių susirinkimas tai pasi
rodo, kad nieko nenuveikta — 
ir vis atidedama kitam susirin
kimui. Direktoriai buvo įsakę 
komisijai, kad jei advokatas yra 
taip užimtas, jog per pusantrų 
metų nerado kelių valandų lai
ko pašvęsti tam reikalui, tai pa- 
sijieškoti kitą advokatą, kuris 
turi kiek daugiau laiko. Bet ko
misija — it viščiukas pakulose 
— nė pirmyn, nė atgal.

Taipjau tapo nutarta pasiųsti 
laiškus toms draugijoms, kurių 
direktoriai ar atstovai nesilanko 
į Bendrovės susirinkimus ir to
dėl negali duoti savo draugi
joms teisingų raportų apie Ben
drovės stovį.

Auditorijos pamatas jau yra 
išpiltas ir kaip tik oras pasida
rys šiltesnis, bus uždėtos grin
dys ir darbas bus sparčiai varo
mas toliau.

Visi tad stokime į darbuotojų 
eiles, nelaukime, kad vieni di
rektoriai visą darbą atliktų. Jei 
visi kartu dirbsime, tai ir dar
bas bus sėkmingesnis ir spar
tesnis. Kas neturite Šerų, pasi
skubinkite jų įsigyti. Šerų gali
ma pirkti pas direktorius, drau
gijų įgaliotinius ir Bendrovės 
ofi 'e, 840 W. 33 St.

—B-vęs Koresp.

Mickus Peter 
Mikšunaitė, Uršulė 
Misiūnas, Frank 
Norkus, Kastantas 
Odenhauser, Jos. 
Odin, Alex 
Petkus, John 
Petraitis, Joseph 
Petrauskis, T. 
Petrulis, John 
PlatkaUskas, Stanislovas 
Plonis, Antan 
Schultz, Chas. 
Skukauskas, Tony 
Slepaitis, Klemencas 
Stadelnikas, Joseph 
Staniors, Pran. 
Stankus, A. J. 
Tubutis, Povilas 
Vaičkus, Juozas 
Vaitasuckas, M. 
Venaski 
Valatkas, Kaz. 
Warbo, A. G« 
Waskis 
Zaseikis, Juozas

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

Koncertą su dovanomis rengia 
Susivien. Lietuvių Draugijų ant 
Bridgeporto, kovo 16 d., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 6 vai. 
vakare. Bus puikus programas ir 
geri kalbėtojai. •

Kviečiame gerbiamą publiką skait
lingai atsilankyti ir paremti tą kultū
rinį Auditorium budavojimo darbą.

Kurie turite paėmę koncerto tikie- 
tų pardavimui, sugrąžinkite tikietus 
ir pinigus už ^parduotus tikietus kovo 
16 d., vakare koncerto Komitetui.

— Rengėjai.

PRANEŠIMAI
Roseland. — Lietuviškus šokius 

rengia Draugijų Sąryšis, palaikan
tis “Aušros” knygyną, nedėlioj, 
kovo 16 d., K. of P. svet., 16037 
Michigan avė., 7 vai. vak. Įžanga 
tik 25c. K. Pociaus muzika.

Kviečia Komitetas.
Pirmas degtindaris,

Pirmu kartu stato scenoj Lais
vės Kanklių Mišrus choras ir L. 
K. Vyrų choras, įvyks nedėlioj, 16 
dieną kovo, Wcst Side Auditorium 
svet., 1205 W. Taylor St., kampas 
Racine Avė. Prasidės 6:30 vai. vak. 
Todėl kurie tik nori žinoti kas bu
vo pirmas degtindaris* malonėkite 
atsilankyti. Po perstatymo bus šo
kiai prie unijos orchestros iki vė
lai nakčiai. '—Komitetas.

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LIETUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing
• District Bank*

1112 West 35th St., Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00

Bridg&portas

PRELEKCIJA
North Sidės Draugijų Sąryšis ren

gia paskaitą nedėlioj, kovo 16 d., 7:30 
v. Vakare, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Skaitys Mokslo 
Draugų nariai Dr. A. J. Karalius ir 
inž. K. Augustinavičius temoj: ^Pa
veldėjimas ir Eugenika”. Įžanga 
10c. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes prelekcija bus labai įdomi.

— Komitetas.

Brighton Park. — Lietuvių Meno 
Grupės narių repeticija veikalo “Uoš
vė į namus tylos nebus” įvyks penk- 
tadienį, kovo 14, 7:30 vai. vak. Mc- 
Kinley Pk. didžiulėj salėj. Visi da
lyvaujantieji nariai būtinai dalyvau
kite. — Režisorius.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas jvyks penktadienį, kovo 14 d., 8 
vai. vak., Raymond Chapel , 816 W. 
31st St. — Komitetas.

ap- 
šei-

Nesirūpinimas. — Jau pradedą 
Bridgeporte apsigyventi juo
dukai.

i . '

Yra žinoma, itad Bridgeporte 
gyvuoja taip sakant “Namų sa
vininkų Susivienijimas”, yra 
dar keli ir “Politiški kliubai”, 
bet ką tie “savininkai” ir “poli- 
tišenai” veikia,, tai nėra žinios. 
Aš čia gi norėjau pažymėti po
rą dalykėlių, kuriais vertėtų 
jiems susidomėti.

Pirma, nešvara gatvėse 
“ėlėse”.

Antra, juodukai pradeda 
sigyventi ir jau, rodos, dvi
rnynos gyvena ant Union Avė., 
tarp 33 ir 35 gatvių.

Trečia, permaža protekcijos 
nuo vagilių ir užpuolikų.

Šie dalykai yra svarbus vi
siems Bridgeporto gyvento
jams ir tokiais dalykais yra 
būtiniausias reikalas kuogrei- 
čiausia stvertis darbo.

Nejaugi “Namų Savininkai” 
turi savo susivienijimą tik tam, 
kad kėlus ir taip jau aukštas 
vendas? O “politiški kliubai,” 
kad gavus skunerį nuo politikie
rių ir raginti žmones balsuoti 
už jucs? Jeigu šios vietos orga
nizacijos neštversis darbo, tai 
patiems žmonėms bus reikalas į 
;ą dalyką įsimaišyti ir nešti vie
šus protestus. — Raganius, t

Laiškai Naujienų Ofise
Adomaitis, Kaz. 
Astrauskienė, Ava. 
Baltrušaitis, Antanas 
Balchulis 
Bartkus, J. 
Bastis, Jos. 
Beržinis, Vincas. 
Bolst, Joe. 
Gricius, J. 
Jonaitis, Stasys 
Jurgulis 
Karzelis, Felix 
Kasiulis, A. K. 
Kauneitis, John 
Keikedkis, Wm. 
Kelia, Frank 
Kūlikauskas, O. 
Kviekienė, P. 
Latonas, John 
Lecknickas, Joe 
Legeiko, Dominikas 
Lipčius Stanislovas 
Masiunas, Kaz.

Draugyste Lietuvos Dukterų rengia 
maskaradų balių subatoj, kovo 15 d., 
Mildos svetainėj, 3242 So. Halsted 
st., 6:30 vai. vakare.

Kviečiame kuoskaitlingiausia atsi
lankyti. — Komitetas.

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėlioję, kovo 23, Bohe- 
mian-American svetainėje, 1436 W. 
18 st., jau nebetoli.
viams pasirūpinti 
biletus, kurie yra 
karnose vietose:

Naujienų ofise;
Aušros knygyne, 

St;
Universal State Bank, Halsted ir 

33 St.*
Pas Naujienų išnešiotoją Town 

of Lake; '
Pas Birutės Cho$> narius;
Montvido aptiekoje, 1824 

bansia Avė;
Grant Works Pharmacy, 

W. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. ir 14 

St., Cicero;
Ir pas daugelį ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus.
Kadangi šis koncertas bus jo at- 

šisveikinimoi koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.
-------------------------U.

Cicero.— Draugystė Lietuvos Ka
reivių mėnesinį susirinkinmą lai
kys nedėlioj, 1 vai. po pietų, Liet. 
Liuosybės svet., Cicero. Draugai, 
bukite visi laiku; bus išduota at
skaita iš buvusio' maskaradinio ba
liaus ir kiti svarbus reikalai. Taip
gi kurie norėtų įstoti, galės tai pa
daryti prieinamomis sąlygotais.

—Sekretorius K. D.

Komitetas.

kovo 23,

Laikas lietu- 
tam koncertui 

parduodami se- i

3210 S. Halsted

Wa-

4847

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

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

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

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

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

Njorinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

LIETUVIS
AKIU 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 žemesnes kaip , 
pas kitus.

Dr. Semer O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

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

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

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

Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ęOO Be
PeiliovUU Skausmo

Gydytojas pasidaro specialistas 
kuomet jis savo laiką suvartoja ko
kiam nors vienam dalykui medi
cinos arba chirurgijos. Per 20 me
tų aš studijoju ir ^ku ir gydau 
rupturas. Tas išaiškina kokį pasi
sekimą aš turiu gydyme tos ne
malonios ir pavojingos ligos leng
vai greitai, be skausmo ir be var
tojimo peilio.

Skaitykit ką sako Mr. Russow:
Dr. Flinto metodas gydyme rup- 

turos yra labai lengvas ir papras
tas. Dr. Flint išgydė piane 1910 ir 
aš dabar esti sveikas, kaip ir bu
čiau neturėjęs rupturos. Gydymas; 
buvo be skausmo ir aš nesugaišau 
laiko nuo darbo. Aš rekomenduo-’ 
j’n tą gydymą kiekvienam, kuris tu
ri rupturą, kad nueitų pas Dr.’ 
Flint ir bus išgydytas kaip aš.

A. F. RUSSOW,
839 S. Taylor St., Oak Park, III.

C. YUCIUS D. C., PH. C.
* 1579 Mihvaukee Avė.

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

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rea. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Pagalvokite 
rai. Kodėl būti 
ras išgydymas 
vai ir pigiai.

PATARIMAI

apie tą dalyką tik- 
šu rųptura, kad tik-’ 
galimas, taip leng-

DYKAI.

L N FlintDr
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvertais iki 
S:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Phone Yards 0987

FASHION GLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

...  • ii i

Gripo Perams Užduo
dama Karšta Pirtis.INGOME TAX-us

pildo Auditorius
J. P. VARKALA

Phone 77 •
Automobiliai dėl visokių 

reikalų

N. P. Mischler
PAGRABŲ DIREKTORIUS
258 Park St., Kenosha, Wis. 

Koplyčia 
Ambulansas

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, •

Gripo perai, pneumonia 
ir paprastas šaltis yra iš- 
niešiojami ir per sveikiau
sius žmories. Jie veisiasi 
nosyje ir gerklėje. Bet jei 
jus jteptumėt į nosis bis- 
kutį Vicks VapoRub, taip 
veistis jie negalėtų. Šitoj 
mostyje perai nesiveisia. 
Sukaitink biskutį Vicks 
šaukšte ir kvėpuok jo ga
rais ir, geriausias nuo vj- 
sų šalčio bėdų.

ytcKSv VapoRub

Rusiškos ir-Turkiškos
12th STREET

Tel. Kedzie 89(2

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- ■ 
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- I 
soiily reguliatorius. Vienas doleris at- I 
ceSe mėnesius gydymo. Atsiųskite | D

FRANltLlN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chicago, HL Penktadienis, Kovo 14, 1924

Atsiimkit laiškus iš Pašto ĮVAIRĮtS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PABDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina j vyriausįjj paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi-

PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:

PARDAVIMUI Hudson Coach 
visai naujas, 1600 mylių važinė
tas, su visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai.

2037-41 W. 22 St.

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDWARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

Kovo Specialai

$3500 įmokėjus, nupirksite 
krautvę su 2 kambariais ir 5 
kambarių flatas, įskaitant gerą 
nesvaiginančių gėrimų parlorą 
ir restauraciją. Netoli Halsted 
ir 18 gatvės.

ALOIS WIEDERER
2542 N. Halsted St.

VVellington 8814

GERIAUSIS LAIKAS PIRKTI IR 
MAINYTI DABAR

Pasiskubinkite!

m o.
2 
9 

16 
17 
18 
19 
26 
27 
29 
88 
46
47 
49 
50 

’57
59 

‘ 67
72 
73 
82 
83 
93

103 
130 
131 
132 
139 
149 
150 
151 
152 
154 
162

Baicaitis John 
Blazevice Šeiva 
Bružai Dominiku 
Bruklini Jonui 
Butkus Jonas • 
Gapas Mikolas 
Disis P. 
Dirvelis Frank 
Dudėnui J. 
Gogte Joseph 
Jonikas A. 
Juknaus Joe. 
Jurewcius M. 
Rackionei A. 
Klimaitis Jurgis 
Kriksciunas Steponas 
Kudelis Jhon 
liutkus Vincent 
Lukas Bemard 
Mazetis A. 
Meskauskas S. S. 
Paragis Franciskus 
Prunskunas J 
Skimemelis Liudvvikas 
Sklioris Stanley 
Skeidis Bladislovas 
Svagzdis Anton 
Velavicy Domininku 
Vaitkui Juzupui 
Venckus Jonas 
Variliuskis Stanley 
Wayczius George 
Zoris Juozapas

PIRKIT SOt)A FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, UI.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

GA1RAGE.

Taisome visokių išdirbysčių 
automobilius; mechaniškus ir 
elektros darbus 
kainą. Reikalui 
dieną ar naktį.

už prieinamų
esant šaukit

Puniszko Zabukas

1923 
1923 
19Ž3
1923 
1923 
1922

1923
1923
1923
1922
1922
1921
1921
1922
1923
1922
1922
1921

Packard Single Six tour. $1,775 
Packard Single Six Sedan $2,350 
Buick 6 cilinder Sedan .... 
Buick 4 cilinder touring 
Buick 6 cilinder touring . 
Packard Twin-Six tour.

wef. eųuit. ......................
I Dodge Business Coupe ....
: Durant Coupe ...................
I Essex Touring...................

Jordon 5 pasanger tour. . 
Paige 7 pas. touring .... ....
Hudson 7 pas. Sedan ........
Sterns Sport ....?...............
Studebaker Spec. Six tour 
Maxwell tour. Calif. Top . 
Columbia Sedan ...............
Studebaker Light Six tour. - 
Hudson Sport wired wheels I

EDDIE MEYER, Ine.
2427 Michigan Avė.

Columet 6868 
IŠMOKĖJIMAIS IR MAINAIS. 

ATDARA VAKARAIS.

$1,275
... 650
... 875

GROJIKLIŲ ČIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su benčium, 100 

muzikos volelių, piano lempa, muzi
kos rolelių kabinetas, paliktas storad- 
žiui pardavirihii už $145.

1389 Milvvaukee Avė.
1 augštas

$1,250 
700 
675 
575 
625 _
775 roję vietoje, biznis išdirbtas, gana 
595 pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na- 
625 mų rakandai, norint galės pirkti šy- 
475 kiu. Parduosiu gana pfgiąi. 
450 939 W. 33 St.
495 -  -------------—i--------------------------
475
550 BUČERNĖ ir grosemė par

davimui, su namu arba mainy
siu ant rezidencijos namo ne
didelio. Biznis ir namas geroj

- tvarkoj. 2519 W. 43 St. Tel. 
. Lafayette 4472.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosemė ge- 

gana

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriau? 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

4138-40 Archer Avė., Chicago. 
Phone Lafayette 8157.

PA IŠDUOSIU arba mainysiu auto- 
mobilhpV pasažierų, gerame stovyje, 
atrodo knfp naujas, mainysiu ant na
mo, loto arba ant biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Av(e., 

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysi© , ant loto, automobiliaus. Vie
ta sena ir visokių tautų apgyventa. 
Nupirksite už prieinamą kainą. 
Kreipkitės • '

3407 So. Wallace St. 
Chicago

PARSIDUODA 2 aukštų kam-pinis 
muro namas; namo įtaisymai pagal 
šią gadynę; savininkas parduos pi
giai, arba mainys ant mažesnio na
mo, loto, bučernės ar automobilio. 
Nepraleiskite tos progos, nes geras 
pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavas 
muro nanvas, Brighton Parke, 6 me
tai kaip statytas; labai geroj biznio 
vietoj, parduosiu pigiai arba mainy-1 §itie Iotai vasara nar
siu ant privačio namo.

siduos ne mažiau kaip po $1000.
IŠSIMAINO bizniavas namas so>a.

bizniu; mainysiu ant inažo ar di- pidstesnese Vietose men- 
delio privačio namo, nepaisant apy- kesni lotai parsiduoda po $800. 
linkės; namas randasi gražioj biznio | pasiulomi lotai randasi du

Tvot1»<atxt^ i * 4. 4 i- i Mokai nuo Marąuette parko, ne-IŠSIMAINO lotas ant automobi- , .. , . ./ ,... ’ ., .
lio, lotas randasi gražiausioj apie- toli gatvekanų linijos. Puiki 

“ West Pullmane, netoli vieta apsigyvenimui. Greit au-
Michigan Avė. Priimsiu automobi- ,. , .. , _ , _ .
lių mainais kaipo pirmą įmokė ji- gantlS distnktas. Loto kaina 
mą. Viršmisėtais reikalais atsišau- tik $600. Tai trumpam laikui, 
dis S’ nes bUSit užganėdinti visa"| 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.

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškus bcizmentas, 2 siin parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolĄAi’ beržo 
kieto medžio vidus ištaisvms; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

linkės; namas 
vietoj.*

Yrankg.lucas5
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BRIDGEPORTO RARGENAS 
2 LUBŲ augšto muro namas, 4

jpo 4 kambarius pagyvenimai. Ren-
(los neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

IŠRENDAVOJIMUI
PARSIDUODA automobilius Gray 

kompanijos ant dviejų pasažierų už
myliu,

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi

ieškoji 
jieŠkoji 
apmoka

OFISAS RENDON 
Moderniškas ofisas rendon su 
visais parankamais. Kartu su 
“Waiting Room”. Prieinama 
renda, 3235 So. Halsted St. 
2 lubos. x

darytas, važinėtas tik 3000 i ." 
naujas septyni šimtai ir pusė. Par
duosiu už pusę kabios. Galit matyti

PARDAVIMU į grosemė ir bučer- 
nė, taipgi stakas ir įrengimas, ledo 

netoli 
proga

pasirodo
SIŪLYMAI KAMBARIU

visuomet.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8157

mašina, vertą $l,5Q0, randasi 
West Pullmano Pąrko, puiki 
geram pirkėjui, $3,200.

Atsišaukite
600 W. 119th St. 

Pullman 3998

W. 33rd

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

RAKANDAI

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol nrii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat-

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu pigiai už 
$75.00. Atsišaukite nuo 5 iki 
8 vai. vak.

$3500 įmokėjus, nupirksite krautu
vę su 2 kambariais ir 5 kambarių 
flatas, įskaitant gerą nesvaiginančių 
gėrimų parlorą ir restauraciją. Ne
toli Halsted ir 18 gatvės.

, * ALOIS WIEDERER
sted ir 18 gatvės.
ALOIS WIEDERER
2542 N.. Halsted St.

Wel|jngton 3814

Norintieji pusigarsint | sekamos dią 
Boa Naujienas, turi prfduot savo pa
skelbimą na vėliau, kaip 9 va], va
karo.

RUIMAS ant rendos vienam 
ar dviem vaikinams.

Atsiašukit
Mrs. S. Ka^akanskįt

121 N. 17 Avė. Melrose Park.

735 W. 14 Place a fl

8 kavalkų setas ir
Nu-

PARDAVIMUI grosemė, delikates- 
sen krautuvė, viėria ant 3 blokų. Ati
daryta naujai i»Miiiskas šviežia. Gali
ma tikėtis, kad., biznis bus auksinis, 

a. S darau biznį toje 2a,i>ielin-
keje per 3 įjiCĮtuvių. čia mažai,
taigi dėlto aš ir norėčiau, kad lietu-

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozapo Babaliausko 

(Joe Bali) veik metai atgal gyveno 
Kensington, III. Esu jo draugas ir 
turiu reikalą prie jo. Girdėjau, kad 
gyveno su keliais chicagiečiais Rich- 
mond, III. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

PETER STARUŠKA,
341 Kensington Av., Kensington, III. 
i--------- >■■■-■ -- -------------

PA J IEŠKOMI yra žmonės, kurie 
yra skolinėsi pinigus nuo Edvardo 
Grigarovičiaus; taipgi ir tie kurie pa
ėmę arba pirkę namų rakandus Ed
vardo Grigarovičiaus malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kurie žinote tuos 
žmonės praneškite sekančiu antrašu:

P. GALSKIS ADM., 
1739 So. Halsted St.

KAMBARYS rendai vienam 
inteligentiškam vaikinui, elekt
ra ir patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės:
2723 Emerald Avė., 1 lubos

Tel. Victory 2847

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ ' 
Prie punch press ir lengvo 

dirbtuvės darbo,
Darbas nuo štukų, kuomet tu

rės patyrimą.

karpetas,' setas mažai vartotas. _
pilksit pigiai. Matyti galit vaka-1 vis numirktų,.‘už kurį galėtu padėka- 
rais po 6 vai. 1 ■ - - -- -•

v Kreipkitės
voti. 5000 S. Paulina St.

3356 Emeralcl Avė.
3 lubos frontas

PARDAVIMUI pigiai 4 kam
barių rakandai, gerame stovyj. 
Atsišaukit greit. Galima kam
barius gauti rendon, pigi ren
da. J. Vičiulis

311 E. 116 St.

PARDAVIMUI*'delikatesen ir gro- 
sernė, su 8 gyvenimui kambariais iš 
užpakalio, geroj® vietoje, netoli mo
kyklos. Daromąs geras biznis, 
duosiu už geriausį pašiulymą.

5958 So. Peoria St. 
kampas 60th St. .

Tel. W©nįtworth 1888

Par-

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Kazlausko arba Kazars, iš Ra- 
žiukų kaimo, Luokės parapijos. Gy
veno VVisconsin campėse. Girdėjau, 
kad sudraskė vilkai. Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ KUČINSKIENĖ 
125 — 17th Avė., Melrose Pork, III.

Darbas nuo 7 ryto iki 5 vai. 
vakare. Subatoje iki pietų.

Atsišaukite '

PARDAVIMUI grosemė — 
pigiai. Lietuvių apgyvento, 
apielinkėj. William Rimkus, 
4606 So. Paulina St. Telefonas 
Boulevard 0918.

PARDAVIMAI APTIEK A
Puiki proga nusipirkti gerai apsi

mokantį biznį, f teisingam žmogui. 
Randasi Chicago Heights ir lanko
mas italų, lenkų ir lietuvių, parduo- 

j dama po $100 
giau. Galima 
kainą, 
- Atsišaukite

vertes dienoje ir dau- 
nypirkti už teisingą

BRAZIER, 
540 W. Randolph St.

THE WASHBURN CO.
6126 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI bučernė * ir 
grsernė senas ir gerai išdirbtas 
biznis; priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood Str.

PUIKUS PIRKINYS ROSELANDE 
Pardavimui Palmer Parko apielin

kėj bučernė ir grosemė, su vėliausios 
mados įtaisymais, biznis cash, išdirb
tas per 7 metus, muro namas garu 
šildomas, 4 kambariai iš užpakalio 
gyvenimui, viršui 6 kambariai, yra 
garadžius, renda $75, lysas yra dar 
ant 8 metų. čionai bus pradėtas 
darbas, prie ežero prieplaukos, reika
lui esant galima išmainyti ir ant ge
ro namo.

210 E. 115 St.
Tel. Pullman 4306

PAJIEŠKMA Monika Pernaraus- 
kytė, po vyru Balšaitienė, paeinan
ti iš Eržvilko, Tauragės apsk., par
davimui žemių nuo jos seserų iš 
Lietuvos. .

Pranešt A. Juschus
3018 So. Emerald avė. Chicago

REIKIA 
ko, pilnai 
girtuoklio; 
lis. Ateikit

1 blokas 
f blokas

Grove. Tel. Fairfax 4899

džėnitoriaus pagelbinin- 
patyrusio, pavienio, ne- 
mokestis, valgis ir guo- 
6400 Mariland Avė. 
į pietus nuo 63 gat.
į rytus nuo Cottage

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Cipario, girdėjau, kad jis gyveno 
North Sidėje. Malonėkite pats arba 
kas jį pažįsta pranešti, busiu labai 
dėkingas, nes turiu svarbų reikalą.

F. CIPARIS,
3628 W. 55 PI., * Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PETRAS MISIŪNAS pajieško sa
vo gimines Tamošiaus Gūžio iš Pane
munio parapijos, Pašmeno kaimo. 
Pirmiau gyveno Indiana Har|>or, Ind. 
Prašau atsišaukti ant adreso:

PETER MISUNAS
. 1712 N. 3th St.

Superior, Wis.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

I PARDAVIMUI duonkepykla 
biznis išdirbtas per 20 metų tik 
viena dunokepykla šiame mies
telį. Atsišaukite, 8651 Balti- 
more Avė. So. CKicago, III. 
► 1 •—r—..................

PARSIDUODA Storas cigarų, 
kendžių ir Ice cream ir visokių 
mažmožių. Geroje vietoj, su 6 
ruimais ir elektros šviesa, už 
prieinama kainą.

5923 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė su 4 kambaidais 
pigi renda, 8 metų lysas. Turi būt 
parduota greit iš priežasties ligoej.

Atsišaukit
5343 S. Halsted St. 

Phone Boulevard 3277 1

PARDAVIMUI puikus įren
gimai dėl bučernės, taipgi vi
sas šviežias stakas. Parduosiu 
pigiai, nes priverstas parduoti, 
šaukit telefonu Wentworth 
4597, nuo 8 ryto iki 7 vakare. »

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTfi

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

REIKIA bučerio, kuris žino 
savo darbą. Atsišaukit greit.

A. Sucila
12300 Emerald A ve.

West Pullman, IM.

PARDAVIMUI saldainių Ice Cream 
minkštų gėrimų, groserio, tabako 
krautuvė, biznis išdirbtas, gera pro
ga pinigų padirbti,Randa $15 į mė
nesį, 2 ruimai pragyvenimui, 3 rui
mai ant viršaus $8 į mėnesį. Jeigu 
reikėtų dėl didelės šeimynos. Gera 
vieta prieš teatro šviesą. Parduosiu 
pigiai į trump ąlaiką. 3343 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI piilruimis ir 
nesvaiginamų gėrimų užeiga, 

pigi renčia, 4 kambariai gyve
nimui, 
gos.

nepraleiskit geros pro-
10501. Edbrooke Avė.

Roseland, IJ1.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA bučernė ir užREIKALINGAS darbininkas 

prie virimo ir padarymo lun-1 teisingą pasiulimą. 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsišaukit 2 Broadvvay, Melrose 
Park, III.

Kreipkitės per telefoną 
Ląfayette 2796

PARDAVIMUI 120 akrų far
ma Michigan valstijoj. Farma 
turi labai gerą žiemę. Arba mai
nysiu į miesto namus.

Savininkas
2336 So. Homan Avė.

KAM REIKALINGAS pusininkas 
į grosemę ir bučemę ir į kitokį biz
nį arba kas norit būti pusininku pa
darysime abu naują biznį; aš pamo
kintas ir apsipažinęs su bizniu.

Rašykit laišką.
Naujienos,

1739 So. Halsted St, •
Box 4S9

REIKIA patyrusių vyrų prie 
Wet Stone Grinder ant Pla- 
ner peilių ir Shear Blades. 
American Saw & Tool Works 

2431 W. 14th Street.

PARDAVIMUI barber shop; 
geroj išdiubtoj vietoj, listaę 5 
metams. Nupirksit pigiai, nes 
išvažiuoju į Los Algeles, Calif.

Kreipkitės
808 W. 35th St.

i ANT pardavimo namas ir 
restaranas sykiu arba skyrium- 
Atsišaukit pas savininką ant 
vietos.

1338 West 50th Street -

PARDAVIMUI 9 kambarių namas. 
Randasi (Beverly Hills) ant Winston 
Avė., netoli 95 Privažiavimas Hal
sted gatvekariais; Rock Island trau
kiniu (tik 30 mdn. į miestą) arba au
tomobiliu. Lotas 65x207 apaugęs 
medžiais ir kvietkom; vandeniu šil
domas; 2 karų garadžius; vištinin- 
kas 20 vištom. Galima perdirbti j 
2 flatu katrie mokės po $80 į mėnesį. 
Reikia įnešti nemažiau kaip $4000. 
Tolesniai norint žinoti kreipkitės pas 

ROZENSKI-LEMONT & CO.
6312 So. Weštern Avė., 
Tel. Prospect 2102

PARSIDUODA 40 akrų farma, bu- 
dinkai geri, sodas, arti ežerų, 3 my
lios iki gelžkelio stoties. Priežastis 
pardavimo, 2 farmos; parduosiu vieną 
pigiai. Daugiau informacijų suteik
siu laišku, savininkas

A. NORVAISH, 
Box 76 A, Irons, Mich.

943
Tel. Yards 1571 

I Arba laišką rašyk. Perku 
I parduodu namus, mainau 
Į ant farmų, farmas mainau ant na
mų. Kitus biznius: bučernes, lotus, 

1 automobilius mainau bučernę ant 
I namų, automobilių arba lotų. Prie
žastis patirsit ant vietos.

Bridgeporto namai pardavimui
4 flatų, 3 po 5, 1 4 kamb., mūri

nis; kaina $15000, cash $7000. 3 fla
tų po 5 kamb., mūrinis; kaina 
$13,500, cash $7000. 3 flatų po 5 
kamb., mūrinis; kaina $15,000, cash 
$7000. 2 flatų po 6 kamb., mūrinis; 
kaina $12,800, cash $5000. 2 flatų 
po 6 kamb. mūrinis; kaina $12300, cafeti JB5OOO. 2 i><> 4 komi*., rnvi-
vinis; kaina $4,700, cash $3000. 6
flatų, 3 po 5 kamb,, 3 po 4 kamb,, 
mūrinis; kaina $10,000, cash $8000.

I Tų namų yra visi parankmnai: 
elektra, vanos, beismenai.

Brighton Park namai:
2 flatų pd 6 kamp., mūrinis; kaP

na $12.500, cash $6000. 3 flatų po 
4 kamb., mūrinis; kaina $12,300, 
cash $5000. 2 flatų po 5 kamb., mū
rinis; kaina $11000, cash $5000. 2 
flatų po 4 kamb., mūrinis; kaina 
$5.500, cash $2,500. |

Engelvvood ant 80 namas 2 flatų 
po 6 kamb; kaina $7,500. Bargenas, 
skubėk, cash $3000. :

3 flatų. 6 kamb., mūrinis; mai
nau ant bučernės. i

3 flatų ir štoras, mainau ant far
mos. Jei nori pirkti ar mainyti, at
važiuok pas mus. J

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

namus, 
namus

PARDUOSIU arba mainysiu 
akrų farm-ą Lublin, Wis. ant 
vybės Chicagoj ar apielinkėj. 
rna turi 25 akrus dirbamos 
o likusioji ganyklos, 
barių namas, pagyvenimui su

60 
nuosa- 

Far- 
ucinivB žemės, 
Naujas 4 kam- 

i cemen
tiniu 6 pėdų aukščio beismantu. Nau
ji tvartai, 18 stukiu gyvulių. ’ Su far
ma sykiu parsiduoda 2 arkliai, 6 kar
vės; 6 telyčios, paršiukų, paukščių ir 
visokį farmerių įrankiai.

Atsišaukite
STEFAN ORAVSKY, 

908 W. 19 Place 
Rear 

po 5 vai. vakare

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų po 6 kambarius, garadžius 2 
mašinoms. Beismantas augštas ir la- 

Kaina namo $9000.60.
Savi-

bai patogus.
Rendos neša $100 Į mėnesį, 
ninkas apleižia miestą.

Kreipkitės tuojaus 
3336 Parnell Avė.

FARMOS, FARMOS, ILLINOIS
Turiu 3 farmas ant pardavimo ar

ba mainymui ant namų. Visos 3 
yra kruvey, parduosiu po vieną su gy
vuliais inr mašinomis. • Pirksit labai 
pigiai stačiai iš savininko be jokio 
agento.

Kas norit farnros šaukit 
y : Roęsevelt 2949 

Arba ateikit į garage 
1121 W. 18th St.

J. Ar ZAKES

BARGENAS prie 55 ir Ashland 
Avė. mūrinis namas 7 flatų po 6 
kamb. ir 2 karų garadžius, parsiduo
da už $36,500, antras 2 pagyvenimų 
po 6 kamb. mūrinis namas ir 2 karų 
garadžius, mūrinis, už $11,5000. At
sišaukit tuojaus pas L. R. Jarusz, 
3250 S. Halsted St; viršum Universal 
Banko. Tel. Yards 4951.

PARDAVTMUI kampinis lo
tas, 58x125, lietuvių kolonijoj, 
South Side.

Savininkas
5218 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų ir 
2 augštų namai 
kampo St. Louis ir 30 gatvės. 
Šaukit savininką Rogerš Park 
5884;

prie N. W.

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. .Per
kantiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit, Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St
Tel. Normali 0173

TIKRAS BARGENAS
3 augštų akmeniniu pamatu namas, 

modemiškai įtaisytas, kampinis lotas 
tuščias, Douglas Parko • apielinkėj. 
Pirmas morgičius $6000, 4 ¥2 metų, iš
mokėjimui, turi būt parduotas už au
kaujamą kainą — $11,500. Del in
formacijų Šaukit savininką. 2503 So. 
Albany Avė. Tel. Crawford 2539.

PARDAVIMUI jnurinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pč- 
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priverstą, 
parduoti už pirmą teisingą pasiu- 
įyma. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-i'as iš priekio.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 63rd 
St. tarp Campbell ir Maplewood 
Avės. Turiu parduoti už nužemin
tą kainą, tik už $11,500. Svarbi prie
žastis pardavimo, savininkas

' i. K. DAGIS,
3813 So. Halsted St.

Tel. Yards 1868

Extra! Extra!
BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis 

namas, beveik naujas, po 6 
kambarius, su elektros šviesom, 
maudynes, aržuolo trimingai, 
didelis beismantas.
vieną lotą, savininkas į mainą 
priims tik už tikrą kainą, be 
užkelimo.

Kaina........
Cash reikia

Kas turit

$12,300
$6,500

2418 M. Marųuette Rd. (arba 
67th blvd.) arti Western Avė.

Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI bizniavas namas 
ant Bridgeporto, namas mūrinis 6 
metų senumo, 3 flatai, Storas ir 4 
mašinom garadžius mūrinis, namas 
randasi 3200 Lowe Avė. Parduosiu 
pigiai, gera vieta dėl biznio.

Kreipkitės pas savininką.
U J. BALCHUNAS 

3200 Ix>we Avė 
Tel. Boulevard 9265

PARDUODU 2 flatų mūrinį namą 
Brighton Parke 6 ir 0 kambariai, 
kieto medžio trimingai, naujos ma
dos įtaisymai, parduosiu arba mainy
siu ant mažo namuko, Bridgeporto 
apielinkėj.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 9265

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 flatų, medinis, 

4—4 kambarių, augštas skiepas ir 
didelis attic, gasas, elektra, lotas 
60*xl25, barnč ir vištininkas, reikia 
pinigais $3500, kaina $7500.

f __________________

LOTAS Brighton Parke, 28x125, 
prie Sacramenkh netoli 44 St„ pi
giai, $1300, taipgi cottage Bridgc- 
mrte, 5 kambarių, mūrinė, fur- 
nace šildoma, lotas 30x150, 2 ka
rų garadžius, reikia tiktai $3,400, 
netoli lietuvių bažnyčios.

A. J. Kodykovvski and Co. 
4265 Archer Avė.

Lafayette 4295

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, naujai ištaisytas, ce
mento pamatu, skiepas, uždaro
mas užpakalinis porčius, attic, In
as 33x125, visi įrengimai, kaina 

K4650, lengvais išmokėjimais.
WOLTER J. WHITE CO.

St. 
8850

2449 W. 59 
(Tel. Prospect

2 Dideli Barbenai
PARDAVIMUI 2 mediniai namai 

ant kampinio loto, su gasu, elektra ir 
maudynėms; 2 fletai po 4 kambarius 
ir vienas 5 kambariai; randasi Brigh- 
ton lietuvių apgyvento viet<>;
kaina $6,500; rendos neša $85.00 j me
nesį, savininke yra našlė turi parduo
ti greitai ir pigiai.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 fletai po 6 vėliausios mados 
kambarius; karštu vandeniu šildomas 
sU 2 boileriais; visas išbaigimas kie
to medžio; statytas apie 6 metai at
gal; randasi lietuvių apgyvento vie
toj savininkas parduos už $11,500; 
reikia pinigais apie pusę; namas yra 
vertas $15,000.

PARDAVIMUI LOTAS Brighton 
Parke lietuvių apgyvento j vietoj; 26 
pėdos pločio; parsiduos už teisingą 
pasiūlymą.

Norėdami pamatyti viršminčtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Av., prie Califomia Av.

30% ANT $10,000 INVESTMENTO 
štai jūsų proga turėti puikų na

mą, kampinis, 4 krautuvės ir 2 apt., 
lotas 125x68. Rendos galima pakel
ti iki $5000 į metus. Bulvaras ir 
karų linijos.
Matykit Miss* Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

EXTRA EXTRA
Parduosiu ar mainysiu ant ma

žesnio, 4 flatų po 5 kambarius mū
rinis namas, vanos, elektra, beis- 
inentas po viso loto prie lalies ga
radžius dviem mašinom mūrinis. 
Atsišaukit tiesiog pas savininką. 
Savininkas randasi ant pirmo flato 
iš užpakalio.

5936 S. Tohnan Avė.
K --- -----------—-------------- 1 -..... ... ........  1

GERA PROGA
Pardavimui puikus namas, 5 kam

barių, yra maudynė, elektra, gasas, 
garadžius 1 automobiliui, Sande ang
lims, šalygatvių. ir gatvės mokesčiai 
išmokėti.

Atsišaukite prie savininko.
10560 Edbrooke Avė, Roseland, III.

PARSIDUODA FARMA 80 akęrių 
Indiana valsitjoj anapus Indianapo- 
lis, geros triobos; žemė lygi. Yra 
gero miško. Atsišaukite laišku ar
ba pasimatykite su manim po 3 vai. 
dieną.

AUGUST MASALSKI 
716 — 31st St., Chicago, UI.

KAS PIRMESNIS TAS GERESNIS
Jeigu nori kad tavo pinigai atneš

tų 12 ar 14 nuošimtį, pirk namą, kai
na $9000. Randos metams $1,320.

Atsišauk pas
A. B. ŽEMAITIS, 

, 4736 So. Wood St.

MOKYKLOS
Specialia Pasiūlymas

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

VALENTINE DRESŠMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1648 /

M. E. UŲTFILZ, Manager,


