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Galvanauskas dė
kingas Davisui

Nors Klaipėdos byloj Lie
tuva negavus ko norėjus

Amerikos orlaivininkai pradėjo 
kelionę aplink visą pasaulį

Dar apie Klaipėdos ginčo 
išsprendimą

P. Galvanauskas priėmė komisi
jos planą, nors jis neduodąs 
Lietuvai visa, ko ji norėjus. 
Lenkų delegatas Skirmuntas 
protestavo, bet jo 
neišklausyta. —
amžinai lenkų”, sako 
muntas.

protesto
“Vilnius

Skir-

gas Lietuva daranti didelio pa
siaukojimo, bet jis mielai pri
ėmęs tas sąlygas savo krašto 
vardu atsižvelgdamas j tai, 
kad lietuviai norį remti Sąjun
gą, kurią jie laiką “būtiniausia 
organizmu taikai išlaikyti.”

Po tos s^vo prakalbėlės p. 
Galvanauskas bandė ištiesti 
alyvos šakelę lenkafns, siūlyda
mas imtis baigti Lenkijos ir 
Lietuvos ginčą 
teritorijos. Bet 
Lenkijos vardu
atmetė pareikšdamas, kad Vil
nius neatskiriamai priklausąs 
Lenkijai ir kad tasai dalykas 
jau esąs pabaigtas visiems lai
kams. Vilniaus klausimą galu
tinai jau esanti Ambasadorių 
Taryba išsprendus, ir kad dagi 
Jungtinės Valstijos jos sprendi- 

pripažįstanti Vilnių Lenki- 
patvirtinusios.

dėl Vilniaus 
p. Skirmantas 
tą pasiūlymą

kovoGENEVA, Šveicarija,
Sąj ungos

Klaipėdos 
pirmininkas

kovo 15. — Tautų 
specialės komisijos 
ginčui išspręsti 
Norman H. Davis savo uždavinį
sėkmingai nuveikė. Keturios 
santarvininkų valstybės — An
glija, Franci j a, Italija ir Japo
nija vienoj pusėj, ir Lietuva — 
antroj, priėmė jo paruoštą pla
ną Klaipėdos ginčui pabaigti.

Lenkų atstovas Skirmuntas 
protestavo, bet jo-protesto ne
išklausyta. ’ •

Dėkodamas p. Davisui už jo 
gerą darbą, Lietuvos užsienio 
reikaJų ministeris p. Galvanaus
kas atidavė pagarbos ir prezi
dentui Wilsonui, kad jis savo 
pastangomis sukurė aparatą, 
kurs per du mėnesiu laiko su
gebėjo išrišti ginčą per ketve

rius metus nuodijusį tarptauti
nius santykius.

P. Galvanauskas toliaus pa
reiškė, kad nors p. Daviso pla
nas neduodąs Lietuvai visa, ko 
ji tikėjosi gauti, jis betgi pri
imąs tą planą kaipo teisingą 
kompromisą, ir tuo jam esą ma
loniau jį priimti, kad tą planą 
priruošęs amerikietis, buvęs 
prezidento Wilsono bendradar
bis.

P. Davis padėkojo Lietuvos 
atstovui ir kitiems delegatams, 
pareikšdamas jiems savo dėkin
gumo, pabrėždamas, kad jo bu
vimas Europoj įtikinęs jį, kad 
Tautų Sąjunga veikianti kaip 
tik tą darbą, kuriam ji buvus 
įkurta.

Lenkų žinia.
Chicagos lenkų “Dziennik 

Związkowy” deda dar šitokią 
Žinią iš Genevos datuotą kovo 
15:

Visi be išimtie* Tautų Sąjun
gos rateliuose žmonės pareiškia 
nuomonės kad Sąjunga dabar 
gyvenanti vieną didžiausių savo 
gyvenimo momentą ir švenčia 
vieną didžiausių savo istorijoj 
laimėjimų, ir išnaujo įrodė sa
vo naudingumą kaipo aparato 
tarptautiniams kivirčams ir gin 
čams išlyginti derybų ir taikos 
keliu.

P. Davisui, už tai, kad jam 
pavyko ginčas dėl Klaipėdos pa
baigti, sukelta ovacijų, nežiū
rint, kad šiaip Tautų Sąjungos 
tarybos darbai paprastai eina

mą, 
jai,

Karo orlaivio inky kelionė 
aplnk pasauli

ji prasidėjo vakar rytą, daly
vaujant keturiems orlaiviams. 
Kelionė, apie 30,000 mylių, 
užims apie šešis mėnesius 
laiko.

SANTA MONICA, Calif., ko
vo 17. — Karo orlaivininkų ke
lionė aplink pasaulį prasidėjo 
šiandie, kaip 9:32 vai. ryto.

Šitame bandyme aplėkti visą 
pasaulį dalyvauja keturi orlai
viai, specialiai padaryti taip, 
kad jie gali nusileisti tiek sau
sumoj, tiek ant vandens. Ke
liautojų personalas susideda iš 
šešių karininkų ir keturių ’ ka
reivių. Komanduotbju yra ma
joras Frederick L. Martin.

Iš Santa Monica pažymėtą 
9:32 vai. ryto išlėkė tik trys or
laiviai, ketvirtasis nebuvo dar 
pilnai prisiruošęs, jis išlėks 
kiek vėliau ir prisidės prie pir
mųjų trijų apie Sacramentą.

Kelionę aplink pasaulį — vi
so 30 tūkstančių amerikoniškų 
mylių — orlaivininkai tikisi pa
daryti iki rugpiučio mėnesio pa
baigos. \

Kelionės planas nužymėta ši
toks:

Tiktai vienas įvykis truputį 
, Sąjungos 

atsiti- 
atžvil-

pagadino tą gražią 
harmoniją, kuri be šito 
kimo butų buvus \dsais 
giaf^ puikiausia.

Pbnas Galvanauskas 
būtent, kad pinimdama 
dėl Klaipėdos išsprendimo sąJy-

pasakė 
ginčo

Ramiojo vandenyno pakraš
čiu iki Alaskos, pakeliui apsi- 
stojant Sacramentoj, Vankou- 
vere, ir keletą dienų Seattle. Iš 
Alaskos į Kurilų salas, per Ja
poniją į Kiniją, Kinų pakraš
čiais į Indo-Kinus, Burmą, Indi
ją, Persiją, Mesopotamiją, Si
riją, Palestiną, Turkiją, Ruma- 
niją, Jugoslaviją, Austriją, Vo
kietiją Franciją, Angliją, Airi
ją, per Faro salas į Islandiją, 
Grenlandiją, Labradorą, Kana
dą, Naująją Angliją į Washing- 
toną, o iš ten per Amerikos kon
tinentą atgal į Santa Monicą.

Įvairiose nužymėto maršruto 
punktuose įsteigta iš anksto 
stotys, kur orlaivininkai galės 
pasirūpinti visa kuo, kas reikia 
tolesnei kelionei, taipjau patai
syti mašinas ar pamainyti suge
dusias dalis naujomis.

ifipo
B£*:/ v r-

Geležimis sukaustyti jie 
grįžta atgal

Dclto kad slapta norėjo pasiek
ti svajojamąją Ameriką.

NEW YORK, kovo 17. — Į 
Kilis Isląnd atgabenta sukaus
tyti septyni žmones, iš kur jie 
bus urnai deportuoti.

šeši jų jugoslavai, o vienas
italas.

J jo Antverpene buvo pasis
lėpę prekiniame transporto lai
ve Montauk, norėdami slapta 
atvykti Amerikon. Bet jau 
esant netoli Amerikos jie buvo 
laive užtikti ir suimti.

Visą kelionę, apie dešimtį 
dienų, jie maitinos duona, ku
rios irgi maža teturėjo, ir van
deniu, o kad nesušalus, gulėjo 
ant garo vamzdžių. Jie buvo 
vos gyvi kai juos atrado.

Vargo, kientėįjo žmonės, no
rėdami prisigriebti j tą palai
mintą Ameriką, buvo netoli 
tikslo — ir štai galežimis su
kaustyti, kaip pikčiausi pikta
dariai, grįžta jie atgal.

CASTLE GATE, UTAH, KASYKLŲ NELAIMĖS VIETA, kame dėl įvykusios kovo 8 dieną baisios ekspliozijos žuvo 175 
darbininkai. Paveikslėlis parodo kasyklų griuvėsius. Minia įmonių — tai darbininkai, darantieji pastangų atkasti įeigą į 
kasyklas, kad gelbėti palaidotus ten savo draugus, ir palaidotųjų giminės. Iki šiam laikui išmta iš kasyklų 168 lavonai, 
kitu dar nesurandama.

Petliuros pasirodymas
Veikiąs dabar judėjime, kurs 

siekiasi ukrainiečius sujung
ti bažnytinėn unijon su Ro
ma.

Anglijoj grūmoja kilti vi 
suotinas angliakasių 

streikas
Derybos su samdytojais nutru

ko. Valdžia ruošia įstatymo 
projektą minimum algai nu
statyti ir tuo užbėgti streikui 
už akių.

apie balandžio 17 die- 
paskelbtas visuotinas 

kasyklų darbininkų

savininkai siūlo dar- 
pridėti algos 25 nuo-

LONDONAS, kovo 17. — De
rybos tarp Anglijos kasyklų sa
vininkų ir darbininkų’ atstovų, 
atstovaujančių apie 750 tūks
tančių angliakasių nutruko. 
Darbininkų atstovai nesutiko su 
samdytojų pasiūlymais algos 
klausimu ir nutarė ieškoti kito 
kelio išsikovoti didesnį mokes
nį už darbą.

Kasyklų darbininkų federaci
ja darysianti spaudimo į parla
mentą ir dabartinę darbininkų 
valdžią, kad butų išleistas tam 
tikras įstatomas minimum al
goms reguliuoti. Jeigu ta ut ne
pavyktų, 
ną butų 
Anglijos 
streikas.

Kasyklų 
bininkams 
šimčius daugiau, o tai yra daug 
mažiau ne kad darbininkų uni
ja reikalauja. Prie kompromiso 
neprieita, ir darbininkų delega
tai paliovė derybas.

Valdžia tuo reikalu nemaža 
susirupinus ir pasiruošus dary
ti visa, kad neleidus streikui 
įvykti. Ji žada tuojau paruošti 
atatinkamą įstatymo projektą 
minimum algai nustatyti ir ba
landžio mėnesį nešti jį parla
mentam Ministeris pirmininkas 
MiacDonaldas projektuoja įstai 
tymą, kuriuo einant kasyklų 
darbininkai turėtų gauti 1914 
metų mokesnio normą padidin
tą 79 nuošimčiais, kad atlyginus 
už aplamą gyvenimo 
mą per pastaruosius 
metų.

Kasyklų savininkai
kad taip brangią algų jie negalį 
mokėti, kadangi jie netektų ne 
tik viso savo pelno, bet dar esą 
reikėtų pridėti 60 milijonų dole
rių, kad išmokėjus padidintas 
algas. Norint tatai be nuostolių 
sau padaryti, jiems esą reikėtų 
1.25 doleriais padidinti kainą

pabrangi- 
dešimtį

tvirtina,

anglies tonui prie kasyklų, o 
daugelis mažiau produktingų 
kasyklų turėtų, sako, visai užsi
daryti.

Šitaip nusiskųsdami kasyklų 
savininkai žada mobilizuoti vi
sas savo jėgas, idant toksai 
minimum algos įstatymas nebu-. 
tų parlamento priimtas.
Tramvajų darbininkai ir vežė

jai taipjau grūmoja 
streiku. 1

Prieštaraujančios žinios 
apie Trockį

Lietuvos emigrantu kvota 
užpildyta jau 7 metams.

prane- 
Petliu- 
Vienoj 
pasiva-

Trockis greitu laiku busiąs Ma
skvoj ir užimsiąs vėl karo ko
misaro vietą.

Ties Amerikos konsulatu Kaune 
dieną ir naktį stovi minios 
žmonių, norinčių gauti vizas.

Vfener Morgenzeitung 
Šimu, buvęs atamanas 
ra pabuvojęs kurį laiką 
iškeliavęs į Budapeštą, 
dinęš svetimu vardu Jano Mo

RYGA, Latvija, kovo 17. — 
Latvijos oficialiuose rateliuose 
gauta iš Maskvos žinia, Leonas 
Trockis veikiaKatvyksiąs Mask
von užimti vėl Karo komisaro 
vietą. Pranešame sakoma, kad 
žmonių komisarų tarybos pir
mininkas Rikovas buvęs nuvy
kęs Kaukazan prikalbinti Troc
kį, kad jis mestų rėmęs “dar
bininkų opozicijos judėjimą,” ir 
kad tatai jam pavykę.

Ką tik prieš tai buvo gauta 
žinia, kad Trockio padėjėjas 
S kaliu skis tapęs pašalintas iš 
vyriausios karo valdybos ir 
kad jo vieton pastatyta Frun- 
za. Tasai Frunza yra paskilbęs 
kaipo Ukrainos numalšintojas, 
kame jis per pastaruosius kelis 
metus sušaudė keletą tukstan- 

Ičių žmonių. ~x t *
KAUNAS, kovo 17. — |žyJ““nistracijos viršininku, jis da- 

dų Telegr. Agentūra]. Oficia- 
lis krikščionių demokratų orga
nas [kiuris?] išspausdino “ži
nią,” kur kaltinama žydai dėl 
ritualės žmogžudybės. Tasai 
laikraštis tvirtina, kad esą pra
žuvus viena dvylikos metų ka
talikų mergaitė, kurias tėvai I 
gyveną žyd i joj, ir kad žydai į

Londono tramvajų darbinin
kai, skaičium apie 17 tūkstan
čių, ir vežėjai, kurių skaitoma 
apie 21 tūkstantį taipjau grū
moja streiku. Jie reikalauja 
kad jiems butų pridėta prie da
bartinės algos dar 1.75 dolerių 
savaitėje.

Pjudymas prieš žydus 
Kaune

KAUNAS, kovo 17. — Ame
rikos konsulate Kaune jau tiek 
yra įsiregistravusių žmonių, 
norinčių važiuoti į Jungtines 
Valstijas, kad einant dabarti
niais Amerikos imigracijos įs
tatymais įsiregistravusių skai
čius užpildo Lietuvos kvotą iš
tisiems scptyneriems metams.

Ties Amerikos konsulatu die
ną ir naktį stovi ilgiausios eilės 
žmonių, norinčių gauti konsulo 
vizas, kad galėtų pasiekti New 
Yorką. iki liepos 1 dienos.

Morgenzrt'i t ungos korespon- 
deptor žiniomis Petį iu ra, kurs 
ilgoką laiką maža kur rodęsis 
ir nieko neveikęs, dabar žadąs 
keliauti Romon, kad ten Va
tikano rateliuose pasitarti baž
nyčių unijos reikalais. Esą pra
dėta agitacija, kad visi ukrai
niečiai susidėtų bažnytmėn uni- 
jo.n su Roma. (

KINŲ-RUSŲ DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI

kunigų laikraštis skel-Kauno
bia melus apie tai, kad žydai 
vartoją katalikų kraują.

SOVIETŲ AMBASADORIUS 
ATVYKO ROMON.

MA'SKVA, kovo 15. — Už
sienio reikalų komisariatas 
šiandie paskelbė, kad tarp Ru
sų ir Kinų diplomatiniai santy
kiai tapę, pilnai užmegsti.

ROMA, Italija, kovo 17. — 
Romon jau atvyko sovietų Ru
sijos ambasadorius, M. Juren-

Patapęs karo ad- jevas su savo sekretorium.
Šiomis dienomis jis įteiks ka

bar turi palaidas rankas kariuo- ra]juj Emanueliui savo kreden- 
l menės reikalams vesti ir dauge- ’cjajus 
Uį senų Trockio padėjėjų šalina’

vietų.is

Lenky-BelgŲ bičiulybė
Kauno “L. žinioms” iš Briu-

paskerdę tą mergaitę, idant jos sėlio rašo:/ 
kraują suvartojus sayo vely- m. sausio 25 d.

kų macams...

Šiandie registracijos 
diena f

šiandie registracijos diena.
Visi balsuotojai, kurie dar 

nėra įsiregistravę, arba ku
rie iš savo precinkto persikė
lė kitur gyventi, turi šiandie 
įsiregistruoti savo gyvena
mame precinkte; kitaip ne
galės balsuoti busimais “pri- 
mary” — kandidatų rinki
mais, kurie įvyks balandžio 
8 dieną.

Precin'ktų registracijos 
vietos bus atdaros nuo 8 v. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Jo oficialė įstaiga bus gra
liuose rūmuose, kurius kadaise 
karas buvo nusipirkęs sau.

Briusely i 
(Belgijoje) įsikūrė Belgų 
Lenkų tautinė politinė draugija 

, kurios prezidentai tapo išrinkti 
trys asmens, jų tarpe ir Lietu
vos visuomenei jau gerai žino
mas p. Paul Hymans. Laike su
sirinkimo buvo pasakyta daug 
karštų, Lenkijai simpatizuojan
čių prakalbų ir palinkėjimų, į 
kuriuos atsakinėjo Lenkijos pa- 

‘ siuntinys Sobanskis.
| Tas faktas, kad susikurusiojė 
, draugijoje dalyvauja p. Hy- 
(mans mums rodo, į kur galuti
nai tapo nukreiptos lietuvių tai
kintojo su Lenkais simpatijos. 
Jo išrinkimas į draugijos pirmi- 
' įlinkus mums pasako, kaip galų j 
gale Lenkai įvertino p. Hyman- 
so pasidarbavimą jų naudai už
grobimo Lietuvos sostinės Vil-

I niaus ir Lietuvos rytų.

Chicago ir apielinkė.— šian
die pranašaujama sniego su lie
tum ; nedaug atmainos tempe
ratūroj 5 stiprokas besikeičiąs 
vėjas.

Saulė teka 5:57, leidžias 6:16

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos j Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy- 

t kitę kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

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

t
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atos Skyrius
Veda Dr. A. J. Karalius

Pastaba. Sveiktos skyri ų veda Dr. A. J. Karalius. Jisai per 
“Naujienas” atsako visus spaudoje galimus atsakyti klausimus sveika
tos srity. Meldžiame visus klausimus ir raštus sveikatos reikalais siųs
ti Dr. Karaliui per “Naujienas” arba tiesiai daktarui šiuo adresu: 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. Morgan str., Chicago, III.

L ------------------------------------------- -

Kaip išauklėti geresnė 
žmonių veislė?

Programas
| O tai gailime ir privalome pa- 
1 daryti, prisilaikydami sekamo 
' programo:

a) Eugenikos žvilgsniu, Pir
miausia reikia visais budais ma
žinti venerines (lyties) ligas, 
ypatingai sifilis ir gonorėją O 
tai padaryti galima šitokiu bil
du: 1) visiems sergantiems ve
nerine ligą reikia tinkamai gy
dytis — gydytis kol liga išnyks'. 
Labai pavojinga “apsigydyti”, 

Į dar pavojingiau šitos ligos už-
Eugenika

Kas yra eugenika? Senovės 
ebrėjų (žydų) įstatymų gamin
tojai žinojo; Platonas žinojo 
apie dvidešimts keturi šimtai 
metų atgal: šešiosdešimts metų 
atgal Darvinas jau drąsiai kal
bėjo apie eugeniką; penkiosde- 
šimts metų atgal Galtonas vi
sam pasauliui skelbė eugenikos 
dėsnius; apie šešiosdešimts me
tų atgal Mendelis aiškino euge
nikos mechanizmą. Ir dar rei
kia kalusti — kas yra eugeni
ka?

Galime trumpai pasakyti. Eu
genika vadiname tąjį mokslą, 
kuris stengiasi nurodyti kaip 

* pagerinus žmonių veislę. Euge
nistai nori sutverti geresnius 
žmones — stipresnius kūniškai 
ir gabesnius protiškai.

Senovėje
Kai žmonės gyveno miškuose, 

tai jiems nereikėjo jokios eu
genikos, nes tada pati gamta 
sunaikindavo silpnesnius ir ne
gabius. Kvailiems miškuose 
nebuvo prieglaudų, pasenusius 
ir ndsilpnėjusius niekas neglo
bojo; nebuvo medicinos, nebu
vo daktarų, kurių priedermė 
apsaugoti nuo u mirties kadir 
silpniausią ir kvailiausią. Nebu
vo tuomet kas skelbtų musų lai
kų dorovę: mylėk savo artimą 
kaip pats save — reiškia gel
bėk kadir silpniausią, kadir 
kvailiausią savo kaimyną ir 
kiekvieną žmogų. Užtat, sako
ma, tuomet silpnesniem^ ir 
kvailesniems nebuvo progų iš
likti ir veistis. Tuomet mote
rys vesdavo tiktai stipriuosius 
ir išmintinguosius. Bet tuo
met nebuvo ne musų laikuose 
žinomų romansavimų: žmonės 
sueidavo į poras tiktai dėl to, 
kad lyties instinktas juos prie 
to stumdavo — jie nežinojo ką 
reiškia musų dienose visiems 
žinoma meilė. Silpnesni vaikai 
greitai mirdavo, nes nebuvo kas 
juos pataisytų arba tinkamai 
prižiūrėtų.

Musų gadynėje žmonės gal
būt silpnesni — nesakysime 
silpnesni, bet galime tikrai pa
sakyti, kad turime daugiau pro- 
porcionaliai silpnų kūniškai ir 
protiškai. Visuose kraštuose 
tūkstančiai žmonių ligoninėse 
taiso savo kunus ir protus. Silp
napročius mes stengiamės pa
gydyti. Demokratija stengiasi 
visiems duoti lygius šansus gy
venime. Sakome, kad žmogus 
nekaltas, jei jisai užgimė silpna
protis arba jei jisai ligotas. Bet 
taip-gi galime ir privalome pa
sakyti, kad ligotas ir silpnapro
tis neturėtų veisti,— 
pročiai ir paliegėliai 
veisia silpnapročius 
liūs.

Paskutinių laikų 
aiškiai įrodė, kad paveldėjimas

yra kiekvieno žmogaus svar
biausias kraitis. Jei paveldėji
mas geras, tai žmogus turi daug 
gerų progų gyvenime; jei pa
veldėjimai prastas — sunkiau I sendinti. 2) Prieš apsivedimą 
kas nors Atsiekti. Iš gerų sėk- vyras ir moteris privalo nueiti į 
lų paprastai išauga geri javai, daktarą ir tinkamai ištirti ar 
Gerų tėvų vaikai paprastai ge- neturi ligos. Dažnai vyrai ap- 
ri. Genijus veisia genijus, silp- siveda neišsigydę, paskui apkre- 
naprotis — silpnapročius. Silp- Mia moterį ir vaikus, o jau iš 
napročių tėvų vaikus neperdir- tokių vaikų paskui negalima 
bo jokia mokykla. Anot musų nieko gera laukti. 3) Kiekvjie- 
patarlės“ laukas gimė, laukas ir Įna™ reikia patirti kaip apsisau- 
dvės, lauko ne šunes neišės.” 
Taip sako tvirtieji 
kurie norėtų 
sveikuosius.
nenori duoti progų veistis.

Bet musų gadynėje pedagogi
ka, t. y. vaikų auklėjimas pada
re daug pažangos. Praktika ir 
patirtis aiškiai įrodė, kad ir 
silpnesniuosius galima išmo
kinti,, išlavinti, kad ir jie pas
kui tampa naudingais sau ir 
kitiems. Sociologai turi savo 
žodį. Jie statistikomis ir gyve
nimo faktais ir-gi nurodo kitą 
dalyką, būtent aplinkumą arba 
aplinkybes. Jie stačiai sako, 
kad žmogus yra Aplinkybių pa
daras. šitie žftionės rekomen
duoja pertvarkyti draugijos su
rėdymą, kad visiems butų ly
gus šansai gyvenime. Jie nuro
do į vargdienių sodybas, kurio
se kas metai gimsta ir austa tū
kstančiai genijų.

ligoti nuo venerinių ligų ir nuo
Lj eugenikai, 0 tai galima pa-
suporinti tiktai Maryti pasitarus • su daktaru 

Silpniesiems jie specialistu. 4) Paveldėjimas la-

bai svarbus dalykas — užtat 
kiekvienas privalo pasiteirauti 
apie savo busimos pačios arba 
vyro tėvus bei tevų-tėvus: jei 
šeimynoje yra bepi’otybS arba 
šiaip nors proto silpnumas — 
geriausia atsižadėti meilės ir 
ieškoti kitos moters ar vyro. O 
jei kas veda silpno proto mote
rį — gepau vaikų neturėti, nes 
silpnapročių vaikų šiame sviete 
nereikia. Aplamai imant, mu
sų žmonės permanai domės 
kreipia į savo pačios arba vyro 
paveldėjimą,, Nežiūri koki jos 
ar jo tėvai, atsiveda ant grei
tųjų ir paskui ašaroja susilaukę 
prastų vaikų. \Dar blogiau da
ro tie, kurie turi daug vaikų, 
perdaug, taip sakant, savo tur
tui. Geriau mažiau vaikų tu
rėti, o juos tinimai, išauklėti. 
Tai jau pradeda visi suprasti.

b) Socialiu žvilgsniu. Nėra 
mažiausios abejonės, kad eko
nominės sąlygos daug reiškia. 
Daugybę ligų pagaminą netikęs 
draugijos surėdymas. Apie tai

abejoti niekam petenka. Musų 
dienų indutsrija turi savo ligas. 
Čia kiekvieno žmogaus prieder
mė viena, būtent visais budais 
gerinti draugijos surėdymas, 
kad visiems davus progos la
vintis ir sveikai gyventi. Šita
me darbe sociologai jums paro
dys tinkamus kdiius — klausy
kite jų patarimų. Kas naikina 
skurdą, kad naikina vaikų dar
bą, duoda progos djarbininamg 
trumpesnes valandas dirbti — 
tas 'sykiu savotišku budu geri
na žmonių veislę.

Vėliaus mes turėsime progos 
kalbėti apie industrines ligas, 
apie darbininkų ligas. Pama
tysime, kad industrija pagami
na daugybę ligų. Tuo tarpu at
siminkime tiek, kiek aukščiau 
pasakyta.

REUMATIZMAS.

‘Eikime viduriu.
Mes visi norėtume geresnio 

gyvenimo savo vaikams; norė
tume, kad busimoji karta butų 
laimingesnė, kad josios gyveni
mas butų visasi žvilgsniais sma
gesnis. Eugenistai tai nori at
riekti vedybų sutvarkymu; so
ciologai nori pagerinti ekono
mines žmonių gyvenmio sąly
gas. Turime pasirinkti viduri
nį kelią ir juomi eiti: pasinau
dokime patarimais eugenistų ir 
sociologų — apsirūpinkime bio
logiškai ir socialiai. Ir rūpinki
mės, kad busimoji karta turė
tų geresnį gyvenimą biologiškai 
ir sociologiškai žiūrint.

, 5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO
SEIMYN05 SVEIKATA.

■rTel. Lafayette 4223
Plumbing, Ęeating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Sustapdykit’tą reumatizmo skaudė- 
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur- w aaiuiznifll 
pentino Ointment, kad jis įsigertų j 
skaudama vietą ir tuojau prašlina ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 
nesiniaišo. Kuomet Turpo ateina, 
skausmas prasišalina.

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

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

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

S. L. FABIONAS CQ
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
'■ ParduodjpaJLaivakortes. ♦

r.«L

NUPIRK 
Typewriterį arba . 
rašomą mašinėlę

Kama $60

Štai kokiomis kainomis mes šias knygas parduodame:

Geros knygos niekad neparsidavė taip pigiai kaip kad dabar. Nedaugei 
, jų yra; ir kai jos išsibaigs niekas jų daugiau nebespaudins. Tad pasinaudo- 

. kitę šia proga. >
Kas pirks šių knygų už $5 ant syk, tam duosiu priedo britvų vertės $1.

Kas pirks šių knygų už $10.00, ant syk, tam duosiu priedo 
auksinę plunksnų verįės $2.50.

Pinigus siųskite Money Order’iu, kartu su užsakymu.

No.
4 

11 
23 
56 
57 
58 
59 
67 
69 
77 
94 
96 
97 

108 
110 
117 
128 
131 
136 
137

155
166
170
179
182
193
196
205

Andersono Pasakos, 82 pusi...................................
Biurokratai. Iš Liet. Biurokr. Viešpatavimo.^,.. 
Fabijola. 353 puslapiij didelė knyga .......  M-?.
Laisvės Metu. Istorija iš Liet, žmonių gyvenimo 
lietuviškos Pasakos Įvairios. I dalis. Apdaryta 
Lietuviškos Pasakos Įvairios. II dalis. Apdaryta 
Lietuviškos Pasakos Įvairios. III dalis. Apdaryta 
Minyška Marijona. Meiliški laiškai ir tt. 
Mythai, Pasakos ir Legendos, 194 pusi. .. 
Naujas Savizrolas. ^Juokingas apsakymas 
Pasaka apft Kantrią Ąleną ....................
Pritruko KOTtrybės. Apysaka musų gyveni 
Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo .... 
Revoliucijos Žmonės. 8 žingeidus apsakymai 
Rym-as. I.abai kliasiškas romanas. Apcfaryta ... 
Sidabrinis Kryželis. Apysaka iš Kristaus gyvenimo 
Vaikų Draugas. Vaikams skaitymėliai ........... ...:....
Vaikų Skaitymėliai, 259 puslapuj ...............................
žemės Giesmė. Apysaka šių dienų, 2-se knygose 
Žemių Dulkės. Labai užimanti pasakaitė ........... .

Dramos, Komedijos
Amerika Pirtyje, 3 veiksmų komedija ..............................
Aukso Veršis. Vieno veiksmo komedija .........................
Deklematorius. Monologų ir eilių rinkinys ......................
Eglė, Žalčių Karalienė. 5 veiksmų drama ......................
Išgriovimas Kauno Pilies 1362 metuose ..............................
Jonas Krikštytojas. 5 veiksmų drama ..................................
Macbeth. Shakespearo 5 aktij tragedija ..........................
Mindaugis, Lietuvos Karalius . 5 aktų tragedija ...... ......
Pavogtas Kūdikis. 3 aktų tragedija ..... .............................

Tuomi padarysi dideli smagumu 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-18 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ilskyrus ketverrą. I 

Nediliomie nuo 9 iki 12 ryto.
—■■■ į f

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose Mia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgi&iaus 

lengvomis išlygomis.

Tat Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiaatyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Waehington & Clark

Nanm Tel.i Hyde Park 3898

Kaina
$ .25

.25
už 
už

.15

.12
1.00 už .50

.75 už .35
. 1.75 už .90

1.75 už .90
1.75 už .90

.75 už .35

.60 už .30

.40 už .25
i -30 už .15

v, -30 už .15
.20 už .10
.'25 už .15

2.00 už 1.00
.65 už .30
.25 už .15
,75 už .35

2.00 už 1.00
.60 už .30

.20. už .10

.15 už .10

.60 už .30

.20 už .10

.28 už .10

.35 už .18

.75 už .40

.35 už .15

.25 už .15

.20 už .10

.60 už .30

.20 už .10

.50 už .25

.45 už .25
1.25 už .75

.50 už .25

4.00 už 2.00
4.00 už 2.00

.35 už .20'
2.00 ^ž 1.00
2.00 už 1.00
2.25 už 1,00
1.50 už .75
.50 už .25
.75 už .35

2.00 už 1.00

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

Kenosha
Lietuviai

. j . 1 1

JOHN I., BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzaml* 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo IJokumentus ir {galiojimus. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon . •

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

Dainos, Eilesi

Atjffsepilšl^as Nosffs

• KAINA 50c

(^Idbs^tie pas dptTel^oribs*

366

$500 DOVANŲ EXTRA!EXTRA!

360
363
371

67
20

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lietuvon

5EVERA 5

Vdriqjdqas qbo ipežli, Isberinjdi 
ir ŲtoŲu odirjes Ifyos.

nes silpna- 
paprastai 

ir paliege-

biolog

PRAKALBOS
Arba debatai Biblijos Studentų su Kunigais

Seredos vakare, Kovo 19 d., 1924 m.
Pradžia 7:30 vai. vak.

HALSTED ST. INSTITUTIONAL CHURCH
1935' So. Halsted St., Chicago, III. »/

Kalbėtojas S. J. Beneckas
Kas atsakys j Penkis Klausimus paduotus tyrinėtojų švento 

Rašto: 1) Kas yral dūšia, ar dūšia eina į peklą, j amžinas kančias? 
2) Kas yra pekla? 3) Kas yra čyščius? 4) Ar maldos reikalingos 
už numirusius? 2 5)| Kas gali darydyt, kad tyrinėtojų Biblija yra 
negera, ir kur yra ta geroji ? — Tas gaus tas dovanas.

Tas buvo garsinta ir platinta laikraščiais ir visokiu budu Ameri
koje ir Lietuvoje, bet nei vienas dar nedryso apginti savo pamokslų 
jau senai pramanytų. ) ,

Todėl dar sykį kviečiame kunigus stoti Į dabatus — kalbėsime 
lygiomis teisėmis, iš Biblijos, ne iš kitų šaltinių. Neįvykus deba
tams, bus išaiškinta tie penki klausimai. Ištikrųjų yra indomųs da
lykai kiekvienam, todėl nepraleiskit savo- progos, kas tik esat gyvas 
bukit ant šių prakalbų. Rengia ir kviečia T, S. B. S.

ĮŽANGA DYKAI. KOLEKTŲ NEBUS’.

230
233
235
242
247
248
252

270
306
307
310
316
317
319
327
330
337

400
402
403
406
408
409
411
412
414

100

Dainos Vasaros Grožybių ......... ......................................... .
Prano Vaičaičio Eilės .......................................... .......«............
Girtuoklių GadzinęJfos. Juokaunos eilės ............................
Naujausios ir visetuos dainos .................. .............. ..............
Strazdo Raštai. Telpa 37 dainelės ....................................
Sielos Balsai. Eilės, dainos ir balandos. Apdaryta ... 
įvairios Dainos. Surinktos iš\laikraščių .............. ........ .

Istorija, Etnologija ir Kultūra -
Geografija arba Žemės aprašymas su daugeliu paveikslų, kaina ..............................
Etnologija, arba istorija apie įvairias žmonių rases, su paveikslais, 667 pusi, ąpdar. 
Francijos Revoliucijos Istorija................................ .......................................... ........... .........
Gyvenimo Mokykla. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Apdaryta .................. .....
Suvienytų Valstijų Istorija su Konstitucija. Apdaryta ............................................. ........
Istorija Abelna. Nuo seniausių gadynių. 498 puslapių. Apdaryta ->.......................
Iš Mano Atsiminimų. D-ro Pietario. 300 puslapių. Apdaryta ...?,..................... .......
Kultūra ir Spauda. 153 puslapių .......... ..... ....... v.............. .............................................
Kas Slepiasi už Žmonių, Pasakų? .............    <...................................
Rašto Istorija, Kokiu budu žmonės rašyti išmoko. Apdaryta ................................

' Sveikata, Hygiena ,
Lyties Mokslas. Supratimui kaip balsios yra lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsi

saugoti. Su paveikslais. 412 puslapių. Apdaryta ................................... ....................
Daktaras Kišeniuje. 167 pusi. Apdartya.......................................... ..............................
Hygiena, arba Mokslas apie sveikatą .... ............................................. ............... ...............
Patarimas Vyrams apie lyties dalykus. Apdaryta .............................. 5........................

Rankvedžiai, žodynai
Angliskai-Lietuviškas Žodynas. Audimo apdarais..................

Kaip Rašyti Laiškus, lietuviškai ir angliškai. Apdaryta .......
Kišeninis Žodynėlis, liet.-angl. ir angliškai-lietuviškas ..............
Parankus Budas mokintis anglų kalbos ..... ..................................
Pradinės Aritmetikos Vadovėlis. Sutaisė M. S........................
Rankvedis Angliškos Kalbos. 310 puslapių. Apdarytas ......
Trumpa Lietuviška Gramatika. J. Damijonaičio’ .....................
Vadovėlis Esperanto Kalbtfc. 170 puslapių. Audimo apdarai .. 
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, II dalis. Apdarytas ............ ....

Muzika: Dainos ir Šokiai su Gaidomis
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge; Vai Putė, Putė. 3 dainos viename sąsiuv
iny. Vienam Balsui su pijami. Stasio Šimkaus ......
Dainos Surinktos Eremdno. Apdaryta ..........................
Lietuviškų šokių Pijanui. Paraše Niekus ......................
Lietuviški Šokiai Smuikui ........... ,...... .................. ...........
Albumas Lietuviškų šokių: pijanui, smuikai ir kornetui 
# .... ...... ,
Žiūrėdami ant šių atpiginimų, įsidomėkite šias milžiniškas knygas; 
Lyties Mokslaą_ .................... ............................................................... ..... .
Egzempliorių popierų laiškams rašyti su Įvairiais pasiskaitymais

A

IIIIIM
1

S. XV. BANES, Advokatai 1
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building !
71 W«t Monro e Street, Chicago.

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

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.
*

. 7.00 už 2.25
1.00 už .50

.50 už .25
2.75 už 1.50

/
.75 už .35

2.00 už 1.00
1.00 už .50

.50 už .25

.50 už .25
2.50 už 1.25

.50 už .25
1.25 už .75
6.00 už 3.00

.75 už • .40
1.50 už .90
1.00 už .60

.40
2.00 už 1.00

7.00 už 2.25
5.00 už 1.00

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street Chicago, III

PINIGAI 
iš 

ROCKFORDO

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 519 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chloro. 
Tel. Yarda 4681

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Į
Perkant, parduodant ar mainant 

nąmtta kreipkitės prie musų.
Taipgi apsaugojau^ nuo ugnies jūsų 

namus ir rakandus.
Siunčiame pinigus į Lietuvą.

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

Office Phone Cicero 8223 , 
Res. Phone Cicero 6272

Plumlngo ir Apšildymo, {rengimai • 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dąbąr radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Hay markei 4221
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KORESPONDENC1JDS|

Kenosha, Wis.
Dailės Choras

čia praeitą rudenį susitveręs 
Dailės Choias puikiai gyvuoja. 
Dainininkų tur gerą skaičių. Kad 
pastačius chorą ant gerų vėžių 
ir ištobulinus dainininkus, pra
dėta lavinti visus gaidų pažini
mo teorijos. Tą darbą pasiėmė 
atlikti T. V. ir jau davė porą 
lekcijų, iš kurių visi gėrėjosi ir 
mato sau naudą. Tikimasi, kad 
šis Dailės Choras trumpoje at
eityje pagarsės ne tik Wisconsi- 
ne, bet ir kitose valstijose, štai 
kovo 30 d. jau rengiasi važiuoti 
į Bacine, Wis., kur duos vietos 
lietuviams puikų koncertą.

Viena iš sunkiausių užduočių 
ką Dailės Choras sau prieš akis 
turi, — tai yra kovo 23 d. Tą 
dieną viršminėtas choras stato 
scenoje puikią 5 aktų dramą “Iš 
Meilės” arba žydė Perkrikšte. 
Nors tas veikalas reikalauja 
daug spėkų ir energijos, bet jie 
nei kiek neaimanuoja. Nes tu- j 
vedami gerus artistus-mėgėjus, I 

o J. Macnorių režisieriumi, tiki
si kuo puikiausiai viską atlikti. 
Tiems, kurie nori tą veikalą pa
matyti ir pasigerėti Dailės Cho
ro gailumais, patartina tikietus 
įsigyti iš kalno, nes tikimasi 
publikos turėti iš Racino, Mil- 
vvaukee’s, Waukegano, dar net ir 
iš Chicagos. O kuomet tiek pub
likos iš visų pakampių supins, 
tai neabejojama, kad ir sėdynių 
pritruks. Veikalas bus lošiamas 
German American Home svet., 
665 Grand Avė. Privažiuojama 
Grand avė. karais einančiais į 
vakarus. Girdėjau, buk prasidės 
kaip 7 vai. vakare. Stengsiuos 
ir aš pamatyti.

— šilovarnis.

Prancūzija, tei- 
sudaryti sąjuri- 

nurodo, kad 
nutarė eiti iš- 

Prie to jau

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS
AKUiERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie^gimdy- 
rr.«o kiekvienam* 
atsitikime. Teiki* 
y pa tiška prižiuri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai,

3113 South 
Halsted St.

Centro Euro
pos Valstybės

Kurios valstybes sudaro šian
dien taip vadinamą Centro Eu
ropą? Iki Versalės taikos buvo 
žymima Vokiečių ir Austro- 

Vengrijos imperija, kadangi abi 
gulėjo maž-daug Europos vidu
ry. Dabar daug kas pasikeitė. 
Austro-Vengrija subyrėjo į 
šmotelius; Vokietija tapo para- 
iižuota ir nustojo savo buvusios 
reikšmės. Senieji dalykai, kurie 
kadaise šukė galvas politikams, 
po didžiojo karo išnyko, o jų 
vieton išdygo nauji. Jeigu pa
žiūrėsim į Centro Europos žem- 
lapį, ten pastebėsime daug nau
jai atsiradusių valstybių. Tarp 
jų žymiausią vietą užima Čeko
slovakija, ne tik ačiū savo pra
monei ir kultūrai, bet taipgi 
ačiū ir savo vadams. Dr. Bene
šąs sutvėrė Centro Europoj Ma
žąją Antantą, apsaugojimui j 
esamosios padėties, arba kaip | 
paprastai sakoma, status quo.

Mažoji Antantė yra svarbus 
dalykas ir nemažai paliečia Lie
tuvos reikalus. Nors mes esa
me toli ir nemanom kol kas su
sirišti su ja, bet Tautų Sąjungoj 
ir kitokiose konferencijose ne
mažai tenka susidurti. Kaip 
žinoma, Mažosios Antantės na
rys Rumunija priešinosi drau
ge su Lenkais Lietuvos priėmi
mui į Tautų Sąjungą. Kiek vė
liau, kuomet Lloyd George’as 
Genujos konferencijoj pareika
lavo svarstyti Vilniaus ir Galici
jos klausimus, didžiuma Mažo
sios Antantės valstybių grąsė 
apleisti konferenciją ir išvažiuo
ti. šis žingsnis ir privertė L. 
Georgą nuo savo sumanymo at
sisakyti.

Čeko Slovakija, tas naujas 
Centro lyderis, stengiasi kur

G E R R Naujienų skai
tytojos ir skaitytoja!

praSond reikalui.
eiti | ta* sankrova*, kurto*

;į skelbiasi Naujienose.

tiktai galima eiti jšvieno su 
Lenkais ir kaikada net nusileis
ti. čekų valstybėj kaip ir Len
kuose yra daug svetimtaučių, 
beveik pusė, ir tas reiškinys 
nemažai kliudo vidujiniam gy
venime ir neužtikrina ateities. 
Paskutniu laiku čeko-Slovakija 
pasiryžo padaryti drąsų žingsnį 
ir susijungti su 
singiau sakant, 
gą. Tas aiškiai 
Mažoji Antantė
vien su Paryžium.
pirmiau yra prisidėjus ir Lenki
ja. štai Europoj ir susidaro ga
linga sąjunga prieš Vokiečius, 
Vengrus ir visus tuos, kurie iš
drįs pasipriešinti. Ji beveik 
stipriausia visame pasaulyj. 
Tautų Lyga tiktai vaikas prieš 
ją. Mums lietuviams toki padė
tis aišku nepatogi. Iškilus Vil
niaus klausimui, anoji koalicija 
stos prieš mus. Lietuva draugų 
neturi, o priešų pilna. Bet per
daug blogai irgi nėra. Tos visos 
sąjungos po Prancūzų vadovy
be, negali būti pastovios. Labai 
maža yra bendrų interesų, ku
rie jungtų visus narius į vieną 
kūną. Baimė vokiečių ir rusų 
nėra perdaug didelė. Nekurie, 
kai Į) čekai, jugoslavai ir kiti at
virai pareitų Rusijos pusėn, jei
gu paskutinosios vidaus sąlygos 
kiek pakitėtų. O pakeliui stovi 
dar ir Anglija savo taikingumo 
politiką begindama. Lietuvai 
neverta drebėti prieš tą militari- 
nį milžiną, kurio pajiegos nors 
didelės, bet kurio gyvybe trum
palaikė. Centro Europoj ne vi
sad vadovaus Eenkai ir čekai, 
iki dantų apsiginklavę. Kieno 
rankosna pateks vadovybė, — 
parodys ateitis.—M. V.
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“ARGI Aš NEŽINAU,
- TAI GERIAUSIAS CIGA
RETAS IŠ BILE KADA
PADARYTŲ!”

Liggett & Myers Tobacco Ca

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

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatojras. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

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

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago, III.

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ............. Mar.
LA SAVOIE.............. .......... Mar. 29
PARIS ................................  Apr. 2
CHICAGO ..................... Apr. 16

NBW YORK, VIGO 
BORDEAITX

Kaiykit. d«l 41nf«idiio« aprašom*. 
kvyruUa Jua* vietiniui agentui arba | 
didi ii efla« lt State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

.......■■■■■..... . ........... .......■ >
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JAUČIAMA SAUGU
MAS VARTOJANT 
SWAMP-ROOTĄ.

■nttU

^i" 1 11 » ---------- ;----------------------f-------------

Tel. Wentworth 4159LAZAR
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE

142-144-146-148-150-152-154 W. 63rd St.
Kensington Skyrius So. Chicago Skyrius

11565 Michigan Avė. 9275 So. Chicago Avė.
Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir apšildymo įrengimų visuomet ant rankų.
Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų išmieravimą.
Musų 63 gatves yardas taipgi turi pilną pasirinkimą antrarankių plumbingų, apšildymo ir elektriškų 
reikmenų. 

Mes dastatome bile kur. ;

Šviesą ir pajiegą suvedame | senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves, Caah arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS. Pr»8.
1619 W. 47th St., Tel, Boulevard 7101,1892. Chicago,

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

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

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kurį ren
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi jokių kenksmingų, ar paprotį 
įvarančių gyduolių.

Tokiu vaistu yra Dro Kilmero 
Swamp-Rootas, inkstų, kepenų ir pū
slės vaistas.

Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jis yra moksliškai sudarytas iš 
augmeninių 'žolių.

Jis nėra stimulas ir yra imamas 
šaukšteliniais ymiais.

Jis nėra rekomenduojamas nuo vis
ko.

Jis yra didelis padėjėjas gamtai su
mažinti ir pergalėti inkstų, kepenų ir 
pūslės ligas.

Prisiektinis tyrumo pareiškimas su 
kiekviena Dro Kilmer Swamp-Rooto 
bonka.

Jei reikalauji vaisto, turi turėti ge
riausią. Pardavinėjama visose aptie- 
kose dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio.

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų Dr. Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y., o gausi pavyzdinę bon- 
ką. Rašydamas nepamiršk paminėti 
šito laikraščio.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 So. Halsted St.

Ofise vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija. 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 (

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN
LLOYD

1OO No. La Šalie St.,

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

2201 W. 22 StM kampas Leavltt St. 
Phone Canal 6222

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

7-8, nedilioj 10-12 dieną.

Dr. R. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8308 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandas ,

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

Telephone Yarda 5082

DR. M. STDPNICKI
CHICAGO. ILL. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nediliomli ofisai yra 
uždarytas

•

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 9 Iki 11 vai. ryto; 

ano 8:80 iki 7i8l vakare

Telephone Y arda 1582

DR. J. KULIS 
Lietuvia Gydytojas ir Ckirurgaa 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. UI.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8068 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 8118

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 SL

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

DR. M. T. STRIKOL’S
’ Lietuvi*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

T®1. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

Namai 6641 S. ^ibany Ava.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

DR. P. ims
Gydytojas ir Chirurgu 

«24« So. Halsted St. 
Te!. Boulevard 717U 

Rerid. Tel. Pairki UU 
CHICAGO, ILL.

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 

i 1 vai. po piet iki 9 vak.

FrankHn’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duolėfl nuo SKILVIO. KEPENŲ. KRAl’.JO ir INKSTU. Geriaunls x>»- 
?t«iilv reguliatorius. Vienas doleris at- 
nešn mėnesius gydymo. Atsiųskite į

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

W DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

i Dienomis: Canal 
Telefonai. j

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovės

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 1M 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 288f

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Looinis, kampas 18 ir Bl*e 
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 i . I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakar* I

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

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buran 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visa chronišką lirų 

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

Valandosi 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dlenąt

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 specialiu 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611i- i.iii'i. ........

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL,. 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards. 0867
.............    i i....................................

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St. 

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valaniai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696
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Antradienis, Kovo 18, 1924

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Nava 

Pabllahad Daily, axcapt Sundayi by 
&ia Lithuanian Nswa Pub. Ca., Ino.

Editor P. Grigaitii

1739 South Halited Street • 
Chicago, III.

Talephone Koosevelt 8500

Subscription Katėsi
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Mat‘e* 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i taki n an 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Fcn 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago 
UI. — Telefonas: Koosevelt 8F<nC

Užsimokijimo kainai 
Chicagoje — paštui

Matams  —— — $8.09 
Pusei metų---------------------------4.01
Trims mėnesiams ------- —. 2.0(
Dviem mėnesiam------------------------- 1.50
Vienam mėnesiui ___ ___ ■. . .75

Chicagoje per nešiotojui:
• Viena kopija _— ........;............. 8c

Savaitei--------------------------------- 18c
Minėsiu! -----   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams............................ $7.00
Pusei metų __________________8.50
Trims mėnesiams......■■........... — 1-75
Dviem mėnesiam_____________ 1-25
Vienam mėnesiui ____________  .75

Kuomet lenkų Seimas bal
savo protesto rezoliuciją dėl 
Daviso komisijos sumany
mų Klaipėdos klausimu, tai 
ukrainiečiai ir baltgudžiai 
pasipriešino jai. Tuo jie iš
reiškė savo protestą prieš 
imperialistinę lenkų politi
ką. Spausdami silpnesnia- 
sias tautas, lenkai verčia jas 
eiti iš vieno.

Amerikos lietuviai dar iki 
šiol nežino daugiaus apie 
Klapėdos klausimo išspren
dimą, negu buvo pranešta 
Amerikos žinių agentūrų 
telegramose. Lietuvos val
džia nesiskubina juos pain
formuoti, tarytum jai butų 
visai nesvarbu, ką ameri
kiečiai mano apie tai.

Komunistų laikraščiai ku
pini raštų apie nabašninką 
Leniną ir žada toliaus dar 
daugiaus jų spausdinti. Bet 
apie tai, kad Rusijos kalėji
muose ir ištrėmimo vietose 
yra pūdomi ir žudomi poli
tiniai kaliniai, jie nė vienu 
žodžiu neprasitaria.

Buvo galima iš kalno nu
manyti, kad straipsnis apie 
“Galybę”, tilpęs “Naujieno
se”, nepatiks toks kompani
jos atstovams. Mums teko 
tečiaus iš šalies girdėti, kad 
vienas jų, inžinierius Pau- 
liukonis, jaučiasi tuo straip
sniu net asmeniškai užgau
tas. Tokio tikslo straipsnis

neturėjo; jąjne ėjo kalba ne 
apie asmenis, o tiktai apie 
tam tikrą biznio metodą, ku
ris, musų supratimu, ameri
kiečiams nėra priimtinas.

‘Naujienos’ tą pareiškimą iro
niškai kritikavo, prirodydami, 
kad nordikų rasės niekados 
nėra buvę. Gi štai, profeso
rius Ripley knygoje “lW 
Races of Europe’ plačiai apra-

Mes tikime, kad gerb. in
žinierius yra doras žmogus, 
ir mes geidžiame, kad jisai 
galėtų savo mokslu ir gabu
mais geriausia patarnauti 
Lietuvai. Bet tai yra vienas 
dalykas. Visai kitas daly
kas yra tas būdas kapitalui 
kelti, kurį vartoja “Galy
bės” atstovai. Kad jo nega
lima remti, matyt jau ir iš 
to, kad jį dabar (kuomet 
“Naujienose” prabilo) ėmė 
viešai peikti ir kiti laikraš
čiai.

Peikia jį jau ir “Drau
gas”, kuris pirma dėjo be jo
kių rezervų “Galybės” atsi-j 
šaukimus ir agitacinius j 
straipsnius. Jisai reiškia 
abejonę, ar jai pavyks su
kelti tiek kapitalo, kiek rei
kia. Jeigu nepavyks, tai 
kas tuomet? Kur dings pi
nigai, kuriuos žmonės bus 
sudėję į tą biznį ? Žmony- 
se kyla delei to nepasitikėji-1 
mo, ir “jis yra pamatuotas”, 
sako ^Draugas”.

Šito nepasitikėjimo paša
linimui jisai siūlo tokį pla
ną : “Suorganizuoti Ame
rikoje legalę, ne korporaci
ją, bet kooperaciją iš tų vi
sų, kurie dės Lietuvos elek
trizacijai pinigus. Sudėtus 
pinigus pavesti globoti ne 
tolimai Lietuvoje ‘Galybei’, 
bet čionykščių pasitikimų 
žmonių, pačių užinteresuo- 
tų narių rinktai valdybai. 
Ir sukeltą kapitalą siųsti 
Lietuvon tik tada, kai bus jo 
užtektinai.”

Tas planas, žinoma, rei
kalauja svarstymo. Bet jo 
pasirodymas tiktai dabar, 
liudija, kad pas mus darbas 
pradedama dažnai ne nuo 
to galo: dar nepamieravus, 
jau pradedama kirpti (arba 
skusti)!

Apžvalga
KRITIKO “ŽINOJIMAS”.

Girkalniškis rašo “Sandaro
je”:

' “Tūlas laikas atgal, ‘Sanda- 
. ros’ Redaktorius pareiškė, 

kad Lietuvių Tauta paeina (o 
gal paslenka? “N.” Red.) 
iš nordikų rasės. ‘Keleivis’ ir

soma apie nordikų rasę. Taip
gi apie nordikų rasę rašė ir 
‘Boston Evening Transcript’ 
iš kovo 1 d., 1924 m. prirody- 

I dainas, kad nordikai yra buvę 
i (reišia, jau nebėra? “N.” 
i Red.) Tas parodo, kad kai ku- 
i rie musų redaktoriai kalba, 
| ką patys nežino, kad tik savo 
Į skaitytojams parodyti, jog jų 
i pusėje teisybė, ir sykiu pa

šerti tuomi, ką pats nesugru- 
muliuoja.”
šitas Girkalniškio stėnavimas 

rodo, kad rašo, patys nesižinoda- 
mi ką, kaikurie musų redakto
rių “kritikai”.

“Naujienos” niekuomet nekal
bėjo apie nordikų rasės buvimą 
arba nebuvimą. Jos tik nurodė, 
kad rasinė tautos kilmė anaiptol 
neturi tos reikšmės, kokią jai 
duoda nordikų rasės garbintojai. 
Tautą daro “augšta” arba “že
ma” ne jos veislė, bet kultūriniai 
jos pasiekimai.

RAGINA PRIE BENDRO 
DARBO.

“Tėvynės” -10-ame numeryje 
vedamasis straipsnis ragina pa
žangiąją Amerikos lietuvių vi
suomenę suderinti savo jėgas 
Lietuvos kultūrinio darbo rėmi- 
bui ir Vilniaus lietuvių pagel- 
bai. Sako:

“Kuomet klerikalų diktatū
ra Lietuvoje ir visais galimais 
budais smaugia pažangųjį ju
dėjimą, kuomet Vilnijos kan
kinami broliai šaukiasi musų 
pagelbor, mes negalime sėdėti 
rankų sukeitę ir didžiuotis tik 
atliktais'Lietuvos labui dar
bais... Laikas Amerikos lietu
vių pažangiajai visuomenei 
šiai dviem svarbiausiais Lie
tuvos- ateities pagrindų punk
tais pasirūpinti. Ir tai tinka
mai atliksime tik tuomet, kai 
savo jėgas tam darbui sukon
centruosime. Įkūrimas atski
rų komitetėlių kiekvienam iš
kilusiam reikalui savo tikslo 
nepasiekia ir tuo budu musų 
jėgos tik skąldosi ir be jokios 
žymesnės naudos jos eikvoja
mos.”

Mums yra malonu pastebėti, 
kad apie tą pažangiosios visuo
menės jėgų derinimą S.' L. A. 
organas prabilo daug-maž tuo 
pačiu laiku, kaip ir “Naujienos”. 
Iš to matyt, kad ta mintis jau 
yra pasklidus plačiai.

Kai dėl bendrojo darbo “plat
formos”, tai mes manytume, kad 
Vilniaus klausimą reiktų atskir
ti nuo kultūros rėmimo klausi
mo Lietuvos respublikoje. Vie
na, Vilniaus klausimas yra per
daug ankštai surištas su politi
ka ir atskiroms srovėmis dėl jo 
kartais gali būt sunku susitarti. 
Antra, Vilniaus klausime gali 
būt momentų, kur patogiau^ bu

tų sutartinai veikti ne tik pa
žangiosioms srovėms, bet visai 
Lietuvoje išeivijai, — kaip buvo, 
pav. keliant protestus prieš Želi
govski j adą.

KRU.VINOSIOS DIKTATŪROS 
AUKOS.

Kuomet socialistinė rusų 
spauda užsieniuose iškėlė aikš
tėn baisenybes, kurios dedasi 
politinių tremtinių stovykloje 
Solovecko salose, tai ir sovietų 
valdžia buvo priversta šį-tą pra
nešt/ apie jas publikai.

Ji tai padarė savo oficialiame 
organe “Izvestija” (vasario 10 
d. 1924 m.), paskelbdama žinią 
apie tai, ką surado tam „tikra 
“komisija atsitikimo ištyrimui”, 
kurios pirmininkas yra A. P. 
Smirnov.

Charakteringas yra tos komi
sijos pavadinimas. Ji, girdi, 
esanti paskirta “atsitikimui” iš
tirti. Politinių kalinu koncen- 
tracjos stovykloje tapo nužu
dyta ir sužeista keletas žmonių, 
o valdžia skelbia, kad tai esąs 
tiktai ...atsitikimas (proisšestvi- 
je)!

Ne mažiaus charakteringas 
yra ir paskelbimo būdas, žinia 
apie tą baisią tragediją įdėta 
smulkutėmis raidėmis chroni- 
kos skyriuje, kur telpa visokios 
menkos žinutės — apie tai, kaip 
kas ką apvogė, kaip kur tfioba 
sudegė ir t.t. ‘ •

Ką gi sako tasai pranešimas? 
Jisai sako, kad gruodžio 19 d. 
1923 m. 6 vai. vakaro Savvatje- 
vo vienuolyno kieme Solovecko 
saloje, kur yra laikomi politiniai 
kaliniai, tapo užmušta šie as
mens:

Kotova, Elizavieta Ivanovą, 25 
metu;

Bauer-Ceitlina, Nastasija Ar- 
noldovna, 32 metų

Kočarovskij, Georgij Tritono- 
vič, 28 metų;

Bilima-Pastemak, Gavriil An
dre jeviš, 27 metų;

Gorelik, Meer Moisiejevič, 26 
metų;

Popov, Vsevolod Ivanovič, 28 
metų. w

Be to, dar esą “nesunkiai su
žeista” du kaliniu:

Lebedev, Leonid Jakobevič, 
24 metų, ir

Šik, Georgij Emmanuilovič, 32 
metų.

Visi nužudytieji, kaip mato
me, yra jauni žmonės; tarp jų 
—dvi moters. •

Už ką tie kaliniai tapo nužu
dyti arba sužeisti? Pranešimas 
icsako, kad ^’ie butų ginklais 

priešinęsi sargybai arba darę 
tokį nors kitą pavojingą dalyką, 
bet tiktai pažymi, kad tąs 'liūd
nas “atsitikimas” įvyko “rezul
tate susirėmimo” tarpe kalinių 
ir raudonarmiečių būrio. Apie 
tai, kad butų užmuštas arba bent 
sužeistas nors vienas raudonar
mietis arba sargas, pranešimas 
nemini. Reiškia, kaliniai nevar
tojo jokių ginklų.

Jie stovėjo tuščiomis ranko
mis prieš sargus ir kareivius, ir 
šie, matoma, šovė iŠ arti į kali
nių būrį, kadangi iš aštuonių 
žmonių, į kuriuos buvo pataiky
ta, šeši krito negyvi.

Tai yra žvėriškiausią skerdy- 
nė, kokią tiktai galima sau įsi
vaizduoti.

Atsakomybė už tą kruviną 
darbą puola, žinoma, ne tiktai 
ant tų, kurie šaudė, bet ir ant 
tų, kurie išgabeno politinius ka
linius į tą Solovecko peklą ir pri
statė prie jų sargybą, suside

“Dainos” Kabare-Baliuj.
(Autoriui sutikus “Naujienoms” persiuntė Leonas Vitkauskas.)

Draugija “Daina” moka ne 
tik dainas dainuoti ir savo skar
džiais garsais žadinti tautos 
miegalius... O, ne! Ji.yra atmin
tina ir savo tradicinėmis eks
kursijomis į Palangą, ir savo 
garsiais kalbėtojais, ir juokda
riais, ir šposininkais, o kai kada, 
jei norit, net ir rimtais visuome
nės darbuotojais. Kieno ausį 
palietė švelnutis “Dainos” akor
das, tas; lyg užburtas, neatsi
trauks nuo josios — jei pats ne
tinka padėti dainuoti, lai kiaušy 
sis... išsižiojęs. O “Daina”, tarp 
musų kalbant, moka ir linksmai 
suskambėti ir liūdnai sudejuoti. 
Moka ir pasišaipyti, moka ir pa- 
sikrapyti, moka kai kada ir... 
kaukių balių-kabarė suruošti.

štai į vieną tokį savo balių 
“Dainos” Draugijos valdyba, 
anot jos, laikė “savo malonia 
garbe” ir mane pakviesti š. m. 
vasario 9 d. Ir aš prisipažįsiu, 
ne mažiau malonios garbės ture 
jau tuo maĮoniu pakvietimu ma
loniai pasinaudoti.

Atljkęs kirpykloj visas mies
tuose priimtas4 operacijas, užsi
metęs geriaušį savo čerkasinį iš 
kaimo atvežtą švarką, susilais- 
tęs “Florance’o” kvepalais už, 
pusanro lito ir atlikęs dar kai- 
kurias apeigas, aš paskirtu laiku 
nudrožiau Lietuvių Kiubo salėn 
į kviestąjį balių, šveicoris, per
metęs mane akim, paklausė: “ko 
ponas ieškai?” — matomai, pa
manęs, kad aš užklydęs' įėjau 
Lietuvių Kluban, bet man paro
džius pakvietimą, šveicoris ma
ne praleido toliau ir aš atsidū
riau pačioj šviesioj vietoj. To 
Kliubo salės... ką ir besakyti — 
labai man patiko. Net biskį dro- 
bu buvo man, žmogui iš kaimo, 
patekus į tokią vietą. Bet nie
ko—perdaug nenusiminiau dėl 
to. Ėmiau dairytis, sukinėtis, 
žiūrėti ką ir kaip kiti daro ir aš 
taip... Įsisukau j gražiosios, taip 
sakant, lyties būtį. Ėmiau net 
kibinti kai kurias - gražuoles... 
daugiausia tas ' tautiškuose rū
buose, artimesnes, mat, savo 
luomui. Galop ir klumpakojį 
išdrįsau išeiti šokti. Tiesa, var
gas musų broliui kaimiečiui ne
pratusiam po tokią slidžią aslą 

dančią iš buvusiųjų kriminalis
tų.

Reikią dar pridurti, kad nė 
vienas tų kalinių nebuvo teismo 
nuteistas; jie yra nubausti ad
ministracijos keliu, — taip, kaip 
kitąsyk bausdavo savo priešus 
caro valdžia.
. Tai ve kokia kraugerių gauja 
šiandie valdo Rusiją, prisideng
dama “proletariato diktatūros” 
skraiste. Viso pasaulio darbi
ninkai tu r j protestuot prieš ją 
ir reikalaut amnestijos politi
niams kaliniams Rusijoje.

Petras Gnaibė

—vos neištiškau salės vidury, 
bet angelas sargas papainiOjo 
man nemenką “porą”, tad į ją 
ir užsilaikiau.

Atsisėdau po šokių šalę vie
nos trijų dukterų mamos, ji, pa
žiūrėjusi į mane kažkodėl nu
sprendė, kad aš esąs Seimo na
rys ir, meiliai prakalbino mane:

—Atsiprašau, ponas, Jus, ro
dos, bene Seimo narys busite... 
Ar negalėtumėt padaryti štai 
manąjai Stefai protekciją... 
Mergaitė liko sutrumpinta ir 
dabar sėdi be vietos ,kaip turkų 
šventasis... O gera darbininkė, 
kad žinotumėte... Po tris buter
brodus būdavo nešdavos į tar
nystę... Bukit, ponas, tok^ ge
ras !..

Man pasiaiškinus, kad aš esu 
tik “taip sau žmogus” —iš kai
mo—ne Seimo narys, tad ir pro
tekcijos jos Stefai, deja, pada
ryti negaliu, mama staiga, kaip 
pašėlusi, nusigręžė nuo manęs ir 
tuo pasibaigė musų pažintis.

Neilgai nuobodžiavus, aš visai 
netikėtai radau šiame baliuje 
vieną seną savo pažįstamą. Jis 
kadaise buvo musų parapijos 
zakristijonu, o dabar, kaipo spe
cialistas, esąs paskirtas dideliu 
viršininku toj Dangaus ir žemės 
fondo valdyboj, kuri nevedu- 
siems tėvams ir jų “graždans- 
koms” atsiprašant... gaspadi- 
nėms nusavintą žemę ir kitus 
turtus dalijanti. Be galo nu
džiugau tokį žmogų susitikęs, ir 
tokioj dar vietoj, ir tuoj — nie
ko nelaukdamas, mandagiai pa
siūlijau užeiti į tą kambarį, kur 
galima nuvytusias širdis atgai
vinti ir iš kur žmonės išeina ga
moj ančiai-žaruo j anti. Bet ma
no.bendras lakoniškai atsakė:

—Matai, Tamsta, aš esu ab
stinentas.

—A-a-a-a-bstinenta-a-s! — iš
sižiojau — o ar senai, ponas vir
šininke ?—paklausiau.

—O-o-o, jau treti.... pernai...
—Treti pernai!... Hm... bet, 

girdėjau kartą Tamstėle, ponas 
viršininke, grįždamas iš Klaipė
dos, vos jai prie musų, didžlie- 
tuvių, atsiprašant, prisiglaudus, 
parsivežei bene penketą butelių 
“VerscKnit-Kopiako”...

—Tai matai, Tamsta, namie 
kartais... nuo pilvo sopėjimo ne
iškenti žmogus nepalaižęs, arba 

,svetį iš saviškių priimant tenka 
kai kada pauživoti, bet čia vie
šai mums, abstinentams, sergėk 
Dieve, negalime. Paskiau cici- 
likai su pažangiečiais, Tamsta, 
besijuoks pamatę, kaip anąmet 
kad juokėsi iš musų vyresniojo 
brolio.... abstinencijoj — dakta
ro Juozo Spirito.

—Na, o prašom pasakyti, 
Tamstėle, kaip bendrai patinka 
Tamstai šis “Dainos” balius? — 
paklausiau. z

—Labai blogai...
—Kodėl, Tamstėle, — nusi

stebėjęs paklausiau.
—Na, tik pažiūrėk, Tamsta, į 

visas tas kaukes... Kodėl, padė- 
kim, čia tas raudonas velnias 
švaistos, o kodėl ne angelas, a? 
Kodėl, antai, yra musų žemes 
Ūkio ministerio kaukė, o kode! 
nėra jų Vidaus Reikalų, arba 
susisiekimo.... A?.. Arba štai ta 
spaudos, taip sakant, persekioji- 
mo.kaukė, surakintom retežiu 
rankom apsikabinėjusi “Vairo”, 
“Lietuvos Žinių” visokių balsų, 
liežuvių ir kitų visuomenę erzi- 
načias žinias platinančių laikraš 
čių numeriais... Na, sakyk 
Tamsta, kam iš musų, mylinčių 
Dievą ir tėvynę, malonu žiūrė
ti į tokią... špetnybę. Juk, aš 
Tamstai sakau, vadinas, jei tie 
laikraščiai neplatintų... jokių ži
nių, pavyzdžiui, kaip “Lietuva”, 
kurią dabar redaguoja mano ko
legos, tai ir jokių nesusiprati
mų nebūtų... O dabar kai neims 
peizoti, kai ne ims skleisti me
lagingas žinias apie musų dan
gaus ir žemės politiką ir viso
kius kitus slaptus dalykus, tai 
galo nėra... O-o-o! jiems dar ma
žai tenka, tiems laikraščiams!.. 
O ar matai Tamsta, ką išdirbi
nėjo tie girtus nudnuodami var
gonininkas Dudulis su kriaučių

Motiejumi... Juk tai, sakau, 
sudna diena... Ale ką teneviską 
išpasakoti žmogus, žodžiu) aiš
kus visų nusistatymas prieš Die
vą, tėvynę įr abstinenciją, tai 
yra prieš katalikiškas traktier- 
nes.Kai tik “Vilkolakyje”, aš sa
kau.

O kodėl taip yra? Labai aiš
ku — “Dainos” centre sėdi ne 
musų žmones... Tad, kai tik pa
reisiu namo, ryto pat sušauksiu 
savo partijos centro valdybos ir 
visų Kauno inteligentų katalikų 
nepaprastą posėdį ir pasiūlysiu 
skubiai išsiuntinėti visų parapi
jų vargonininkams slaptą ap
linkraštį (tokį, kaip koperaty- 
vams kad buvo išsiųstas...), kad 
jie tuoj tvertų naują draugiją 
vardu.... “Krikščioniškųjų Dai
nų Federacija”, kuri dainuoda
ma iš aprobuotų knygų tinka
mas dainas, darytų ekskursijas 
ne tik į Palangą, bet ir į žemai
čių Kalvariją, šilavą ir kitus 
panašius.... kurortus... „

čia elektra tik... fiut* ir už
geso... Mums beliko pakilti iš 
minkštų kėdžių ir, grabeliojant 
patamsy su kitais svečiais, ne- 
šintis lauk iš sutemusio Lietu
vių Kliubo... /

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotine lietuviu dainit sim
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)

ŽIRGELIO SMURTAVIMAI

Kaip simbolis vainikėlis lietuvių dai
nose kurkus plačiau išrutulotas, -negu jo 
pora — kepurėlė, — taip pat ir žirgo mo- 
tivas kurkas įvairesnis, negu jo prietelkos 

putelės — motivas. Jeigu vainikas ir ke
purė simboliną vieną aprėžto turinio reiš
kinį, dažnai būdami jau nebe simboliais, o 
tiktai alegorinėmis priemonėmis, tai to 
apie kitą simbolių porą pasakyti negali
ma. Kutą gali simbolinti ir pačią mergaitę 
ir jos nekaltybę, bet dažniausia — ji yra 
mergeles tikra prietclka, su kuria ši pasta
roji ir kalbas, ir tarias, kurioj mergelės 
pergyvenimas atspindi. Žirgas — niekuo
met bernioko negali atstoti, jis jo mielas 
prietelis, nepakeičiamas draugas, jo mik

lumo simbolis. Mergelė, pasisejusi rūtą? 
nusipynusi vainikėlį, jau pasirengusi nuo
taka. Berniokas, gavęs žirgą — pasirengęs 
jaunikis. Kas mergaitei rūtelę skinti, — 
tas berniokui žirgelį .šerti. Vainiką pinti — 
žirgą balnoti; vainiką ant galveles dėti — 
į žirgelį sesti... ✓

Raudojo mergelė 
'Butelių daržely, 
O jaunas bernelis 
Naujoje stonelėj.

i

Raudojo mergelė
Rūteles skindama, •
O jaunas bernelis i %
Žirgelį -šerdamas. J

Raudojo mergelė 
Vainiką pindama, 
O jaunas bernelis 
Žirgą, balnodamas.

Raudojo mergelė 
Vainiką segdama, 
O jaunas bernelis 
Ant žirgo sėsdamas.

Žirgas — bernioko geriausias prie te- 
lis: ' ..t'i it'*

Veža brolį per laukelį,
' Jo žirgelis paskui seka.
Ir ne tiktai platoniškas draugas, bet 

jis jam duoda patarimų, ir persergsti ne
laimę. Jau seniau, kalbėdamas apie žirgo 
reikšmę slavų poezijoj Jagičas pastebėjo 
kartą: “Jeigu nenori gerti, tai blogas ženk
las, tai pavojus ar nelaimė jo ponui grę- 
sia.” Tas pat yra ir lietuvių poezijoj.

Teka upe per žvėryną,
Žirgas nenor gercie, —

nes bernioko mergelė labai netikusi. Afba:
Jojau lauku, jojau antru, 
Nieko gero nedajojau, 
Dajojau upelį, 
Drumstą vandenėlį.

Iš kraštelių drumstvandenis, 
O vidiirin dar drumstesnis, 
Negėrė žirgelis, 
Juodasai bčrelis.

Negėrė žirgelis — nepavyko bernio
kui nujoti int mergelę. Kitą kartą kai jo
jo — žirgas atsigėrė gryno vandenėlio, jis 
prijojo savo mergelę ir pasogą suderėjo. 
Taip pat jeigu žirgas klumpa — prastas 
ženklas:

s

Kluma ilsta žirgelis
Del nevieriių žodelių,
Del neteisiųjų. 1

M

Jeigu žirgas nebenori nei grynų avižė
lių, nei šviesaus vandenėlio, — vadinas 
laikas int mergelę joti.

Nei aš noriu avižų!
Nei žalio šienelio,
Nei čysto vandenėlio, —

Tik aš noriu nubėgti
Šį su'batos vakarą
Pas jaunąją mergelę!

Bet žirgas ir bernioko įsakymus vyk
do:

Kaip aš pasakysiu —
Turi padaryti:
Žalias rūtas išminti!
Mergelę pravirkdinti!

Jei žirgas išmindo rūteles — mergele 
atiteks berneliui:

Išmindžiavo žirgužis rutužes, 
Nubučiavo bernytis mergužę. 
Vesk žirgelį iš nitų darželio, 
O bernytį — nuo jaunos mergelės.

(Bus daugiau)

temos naktis.
Rymo bokštai bažnytėlės 
Mėnesio šviesoj;
Mirga tolimos žvaigždelės 
Erdvėje melsvoj.

Siunta speigas, traška tvoros 
Vidury nakties;
Glaudžia upę ledas storas 
Prie šaltos krūties....

Miega kaimas išsijuosęs, 
Nebmatyt šviesos;
Tuno sodas pasipuošęs 
Apdarais šarmos; •

Snaudž sustingusi giružė 
Slėpinių pilna/ 
Tik vienintelė bakužč 
Budi su liepsna.

Pamatai kiauri, žemutė,
• Užkimštais langais — 

Vargsta ten našlė senutė 
Su penkiais vaikais....

Susiglaudę aplink pečių, 
Purvini, basi —
Nėr’ globėjo, nėra “tėčio”, 
Oi, dalis baisi!....

(L-va) S. Laucevičius.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Komunistai bando suar
dyti siuvejy streiką

Veržiasi j siuvėjų uniją, bando 
ardyti streiką ir per Chicagos 
Darbo Federaciją.

Komunistai kaip ir kiekvieną 
kitą streiką, taip ir dabar siau
čianti moterų rūbų ' siuvėjų 
streiką bando suardyti. Bet tik 
jiems tai nesiseka, delei pasto
jimo jiems kelio labiau prama
tančių darbininkų.

Pereitą septintadienį buvo 
Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkimas, kuriame 15 žmo
nių komitetas, paskirtas ištirti 
tą streiką, davė savo raportą. 
Komitetas savo raporte prane
šė, kad jis apsilankė pas niayo- 
rą Dever ir pareikalavo sustab
dyti nuožmius policijos puoli
mus ant streikierių. Mayoras 
prižadėjo ištirti padėtį, jei ir 
toliau bus gauta skundų/

Tada pašoka komunistuojan
tis Johnstone iš maliorių unijos, 
didelis sekėjas Fosterio ir viso
kio komunistinio ardimo unijų, 
ir “įneša” laužyti teismo išduo
tą prieš streikierius injunctioną 
ir tą daryti visai Chicagos Dar
bo Federacijai.

Gerai tam smarkuoliui atkir
to Federacijos vice prezidentas 
Nelson:

“Aš dar niekad negirdėjau, 
kad jus (Johnstone) būtumėt 
buvę kovos linijoj, ar kad būtu
mėt buyg^ai^stuoti už kokį nors 
streiką/

Kiti patėmijo , kad patys 
streikieriai dar nėra nusispren- 
dę ką jie darys su injunctionu. 
Iki gi patys streikieriai nenu
tars ką daryti ir nepaprašys 
Federacijos pagalbos, negalima 
nieko veikti, apsilenkiant su pa
čiais streikieriais. Tuo budu to 
komunisto provokacija, kuri

POŽĖLOS NAUJAS PRIEŠAS

HENRICHAS STEINBORN

Dainuos Justo Kudir
kos koncerte.

GABRIELIUS HRZANOWSKI|
Pirmaeilis Rusų Operos barito

nas dainuos Justo Kudirkos 
koncerte ateinant} sekmadie
nį. r

Vokiečių čampionas, sveriąs 
199 svarus, pirmos klesos pa
saulio ristikas, kurs imasi pa
guldyti Požėlą Roselande kovo 
21 d. Strumilos salėje.

nimai mieste ir reikalingi pakė
limai algų.

Padidinus gi išlaidas, žinoma, 
reikės pakelti ir taksus, nes tik 
iš čia miestas ir gauna daugiau
sia pająmų.

Miesto tarybos finansų ko
misija po ilgų ginčų jau priėmė 
oiudžeto projektą ir jis dabar 
bus atiduotas svarstyti ir pri
imti pačiai tarybai.

Ponas J. Kudirka deda dide
lių pastangų, kad savo paskuti
niame koncerte suteikus lietu
viams tikro dvasinio peno. 
Apart savo gražių jausmingų 
dainelių, dar turi porą talkinin
kų, kurių vienas dainuos, o ki
tas grieš ant smuiko.

Šis p.’ Kudirkos koncertas 
bus jo paskutinis, išleistuvių 
koncertas. Daugiau gal būt 
chicagiečiams jis nebedainuos. 
Apleidęs Chicagą, jis ketina 
vykti Italijon ir dar daugiau 
mokintis.

Visi chiciagiečiai turėtų daly
vauti šitame koncerte. Kito 
koncerto, kuriame dainuotų to
kie stambus artistai jau negreit 
besulauksime.

P-as Kudirka .yra vertas chi- 
cagiečių simpatijos ir savo dai
nomis jis neapvils musų.

Keturi žmonės užmušti.

LDK. Vytauto Benas
Aukos Lietuvos Raudonąjani 

Kryžiui. Benas prisidėjo prie 
Chicagos Lietuvių Auditori- 

_ jos.

NAUJIENOS, Chicago, DL

“Draugui”, bet tasis nepatalpi
no, tad daugiau nebenorįs jam 
nė rašyti. J. Bernotas apsiėmė 
sužinoti kodėl “Draugas” nepa
talpino tos žinios.

—Beno Koresp,
[Aukos 202 Litų išsiųsta Liet. 

RaUdonąjam Kryžiui Naujienų 
draftv 5585. — Red.].

Cicero
Ciceriečiai laukia “Sylvijos.”
Visi ciceriečiai nekantriai 

laukia kovo 30 d., kada mus 
aplankys garsioji Chicagos Bi
rutė su visais savo daininin
kais ir pastatys čia gražią ope
retę “Sylvia.” Vakaras įvyks 
Liuosybės svetainėj ir jį ren
gia Lietuvių Raudonos Rožės 
Kliubas. Mes, ciceriečiai, tad 
turėsime progą pamatyti ir už
girsti vieną gražiausių lietuvių 
kalboj operečių, ir tai dainuo
ja j mos ne bile kieno, bet pa
čios garsiosios Birutės^

Noiškenčiiu nepakakęs įkeIJis 
žodžius ir apie pačius rengėjus 
— Raudonos Rožės Kliubą. 
Tas kliubas susitvėrė 10 metų 
atgal kaipo pašelpos draugija 
ir jame priklauso vien tik ne
vedę jauni vyrai. Per tuos de-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DETROITO MOTERIS 
PASVEIKO

Sveikata pasidarė daug (ge
resnė po vartojimo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 

pound.'

Detroit, Mich. — Jūsų maža kny
gutė palikta pas mano duris yra ma

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

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

operacijų
4647 So. Halsted St„

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaukee 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.

siekėsi užtraukti teismų perse
kiojimą ant pačios Federacijos, 
nuėjo niekais ir Johnsone labai 
smarkios provokatoringos kal
bos liko išbrauktos iš protokolų.

Komunistai betgi veikia ir 
tarp pačių streikierių, stengda
miesi pasėti ten nesutikimus, 
neužsitikėjimą ir tuo suardyti 
patį streiką. Jau pirmiau ko
munistai bandė pasigriebti siu
vėjų International Ladies Gar- 
ment Workers uniją, bet nieko 
nelaimėjo, o didieji triukšma
dariai liko išmesti iš unijos. 
Kad padarius didesnio efekto, 
net ir į Fosterį komunistai 
“šaudė” tuščiomis kulkomis, 
bet vistiek nieko nelaimėjo. Da
bar, kįlus streikui, . kada visų 
domė yra atkreipta vien į strei
ką, pašalintieji nariai, kartu su 
savo sėbrais, vėl pradėjo veikti 
—kurstyti narius prieš savo 
viršininkus, sėti tarp narių ne
užsitikėjimą ir kurstyti prie ne
teisėtų aktų, kad tuo užtraukus 
ant streikierių dar didesnį poli
cijos persekiojimą. Sukėlę suį- 
rutę unijoje, jie tikisi vėl įsi
gauti į uniją ir galutinai streiką 
sulaužyti. Bet kol-kas ir čia 
jiems nevyksta.

Užvakar streikieriai gavo pir
mą streiko pašelpą. 4,500 mote
rų gavo po $7 ir 500 vyrų po 
$10. /

Pereitą šeštadienį keturi žmo
nės užmušti ir 9 sužeisti nelai
mėse su automobiliais.

Automobiliai šiemet užmušė 
jau 86 žmones.

Prie Kedzie ir Troy gatvių du 
vaikinai ir viena mergina auto
mobiliu įvažiavo į upę. Nors/ 
automobilius paskendo, bet 
žmones išgelbėjo pravažiuojan
tys automobilistai.

Miesto išlaidos didėja.
Nežiūrint mayoro Dever pri

žado sumažinti miesto išlaidas 
ir tuo sumažinti taksus, jo “eks
pertų” paruoštasis “ekonomi
nis” biudžetas, už kurio paruo
šimą “ekspertams” liko užmo
kėta $117,000, yra didžiausias 
biudžetas miesto istorijoj. Tas 
biudžetas numato mažiausia 
$47.447.937 išlaidų šiemet, arba* 
apie $4.500.000 daugiau, negu 
buvo pereitais metais. Bet ma
noma, kad išlaidų sąmata bus* 
dar padidinta, kada biudžeto

Lietuvių Rateliuose
Iš Aštuonioliktos g-vės 

apielinkės
Kovo 7 d. įvyko Si mano 

Daukanto Teatr. Janu. Kliubo 
paprastas susirinkimas, para
pijos kambariuose. Atsilankė 
nemažas skaitlius narių. Raš
tininkas perskaitė laišką nuo 
bolševikiškojo Chicagos ir apie
linkės Liet. Dr-jų Sąryšio, ku
ris šaukia konferenciją kovo 
16 d. dėl išnešimo protesto 
prieš suvaržymą ateivių. Laiš
ką priėmė ir išrinko keturius 
delegatus ir jiems suteikė ga
lią dalyvauti konferencijoj.

Komisijos narys A. J. A. iš
davė raportą iš vakaro, kuris 
įvyko 10 d. vasario. Raportas 
parodė, kad Kliubui nuo pa
rengimo liko pelno $78.27. Žu
kauskienei už jos pasidarbavi
mą dėl Kliubo labo, Kliubo įta
riai vienbalsiai paskyrė dovaną 
$10 auksu. Taipgi liko išrink
ta komįsija surengilnui teatro 
iš šių draugų: Žukauskienės, T. 
Mačio ir T. Rukštailės.

Tą vakarą prie Kliubo prisi
rašė 4 nauji nariai. Prie mi
nėto Kliubo yra labai lengvos 
sąlygos priklausyti. Prisirašant 
prie Kliubo nežiūri keliu kas 
yra pažvalgų, tikėjimo, ar po-

Kovo 10 d. p. J. Savicko sve
tainėje, L. D. K. Vytauto Benas 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą.

Perskaičius pereito susirinki
mo tarimus sekė komisijų ra
portai. Pranešta, kad Dievo 
Apveizdos parap. svetainė yra 
paimta baliui gegužės 4 d. ir 
prie to baliaus jau rengiamasi. 
Benas taipjau nupirko vieną 
Bridgeporto Lietuvių Auditori
jos B-vės Šerą; vėliaus ketina
ma ii’ daugiau Auditorijos Šerų 
pirkti. Taipjau tarp drjftigų ta
po parinkta aukų Lietuvos Rau- 
donąjam Kryžiui.

Aukoj o: Kast. Janušauskas 
ir Ant. Staneviče po $1, Ignas 
Jureviče, K. Jaunis, D. Dzinkus 
po 50c., V. Stirnas ir J. Petraitis 
po 25c. Viso $4. Pereitam susi
rinkime buvo surinkta $16.25. 
Viso surinkta $20.25. Varde 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
visiems aukojusiems tariame 
širdingą ačiū. Aukas J. Sala
kas pasiuntė per Naujienas tie
siai į Kauną Lietuvos Raudoną- 
jam Kryžiui.

Beno korespondentui patėmi- 
ta, kad jis nieko nerašo į “Drau
gą”. Korespondentas pasiaiš
kino, kad jis vieną kartą rašė

no geriausias dak
taras. Aš perskai
čiau ją ir pasakiau 
savo vyrui, ‘Meld
žiu nueiti ir nu
pirkti man Lydia 
E. Pinkham’s Com 
poųnd, aš noriu 
jaS vartoti’. Pir
mą mėnesį aš iš- 
vartojau tris bute
lius Vegetable 
Compound ir vie

ną Lydia E.Pinkham’s Bldod Medicine 
ir vartojau Lydia E. Pinkham’s Sana- 
;ive Wash. Kad jus žinotumėt kaip
aš dabar gerai jaučiuosi! Kuomet 
mano draugai sako kad jie serga, aš 
Tatarių jiems vartoti Lydia E. Pink- 
iam’s gyduoles. Labai ačiū jums už 
jūsų gyduoles ir knygutę”. — Mrs. 
Hamerink, 3765 — 25 St. Detroit, 
Mich.

Laikraščiuose ir knygutėse mes 
nuolat garsiname laiškus gautus nuo 
moterų, kurie išaiškina kaip joms 
jagelbėjo vartojant Lydia E. Pink- 
lam’s Vegetable Compound.

Tie laiškai turi vesti jus. Jei jus 
cenčiale nuo skausmų ir nervingum'O 
arba bile nuo moteriškų ligų, atmin
kite, kad Vegetable Compound pagel
bėjo kitoms moterims, turi pagelbėti 
ir jums. Pardavimui pas aptiekorius
visur.

Naujienų ekskur-

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai) ’

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi-

Physical Therapy 
Z" Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yardg 4951
_ 

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 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

♦ , -

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

Telefonas Lafayette 3878

D r., J. W. Beaudette

projektas pasieks miesto tarybą 
ir prie jo bus pridėti niekurie 
aldermanų reikalaujami pageri-

litikos, bile tik sveikas ir am
žius pavelija.

—Kliubo Korespon.

f

ONA ŠVILPIENĖ

Mirė vasario 11, 1924, 12 
vai. ryto, 1924, turėjo 65 me
tus, ‘ Paliko sūnų ' Praną ir 2 
dukteris Marcelę ir Marijoną 
Lietuvoj, . o Antaną ir Antani
ną Amerikoje. Iš Lietuvos pa
ėjo Suvalkų rėd., Šakių apskri
čio, Gelgaudiškio valsčiaus, Sta
naičių kaimo. Visi giminės ir 
pažystami malonėkite pasakyti 
amžiną atilsį už Onos švilpienės 
dūšią.

Antanas Sevice.

.—...    /

Skaitykit ir platinkit
NAUJIENAS

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- 
ikacijas dėl pasporto ir užsisa

kyti geresnį kambarį ant laiyo.
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 jų Vyrų Pilietybės.

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

CLAY AWAY THE YEARS 
r--------^~i n~ri—rnrri ~i -........... . ....... ..

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and iexture of the 
•kin $
Guaranteed to do these definite thmgsfor 
the face or money refundėd. Clear ihe 
complexion and give it cotor Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
eues and museles Make the skin soft 
and smooth * S
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter It not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories 
Indianapolis, Inaiana, fora trial tube. 4

niui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- < 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

9

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii- 
M

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geidausi Ameriko
nišką ir T7usope- 
jišką bvią gydy
mo. Dicktii skai
čius žinotis Išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali k 
mokėti, taip kad n 
Jauja užmesti savo

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta. 4

24aE. Centre Street,

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠK1 Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

_____(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken- 
čiąnčių 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,
Shenandoah, Pa.

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

kampas Dearborn ir Monree St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje, 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nūn 
10 vai. ryto iki 1 vai «*»•-. 
ną. Panedėlyj, sere^cVJI 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vpl. vakare.

Garsinkities /‘Naujienose”



Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

viena Cicero draugija 
musų gerb. rašytojui- 

nesumokėjo. Bet šis 
niokčįjo nuollatinę

šiint metų kliubbas taip išau
go, kad vargiai rastum Cicėroj 
jaunuolį, kuris prie jo nepri
klauso. Dabar jis turi virš 250 
narių. Jis taipjau pasižymi ir 
kitokiu veikimu. Jis būna pir
mas kiekviename reikale. Tur
būt nė 
duoklės 
šernui 
KlliulbaiS
duoklę iki pat velionio mirties. 
Pereitame susirinkime buvo 
pakeltas klausimas apie auką 
Mariampolės Realei Gimnazi
jai ir .vienbalsiai liko nutarta 
paremti šį svarbų apšvietos 
darbą, Žodžiu, Kliubas remia 
viską, kas yra remtino. O ir 
dabar Kliihbas padarys tai, ko 
nedrįso daryti ne tik Cicero, 
bet ir Chieagos draugijos — 
pastatys “Sylvią.” Ir nežiūrint

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, Kovo 18, 1924

Tai buvo “Lietuvos” Be- Žemaičio paveikslu paro 
nas nuo Town of Lake dos komitetas renkasi 

šiandie
nas nuo Town of Lake

. (Klaidos pataisymas)
Vakar protesto mitingo apra

šyme Naujienose buvo pasaky
ta, kad muziką parūpino Vy
tauto benas. Tai yra klaida. Mu
zika buvo pasiųsta “Lietuvos” 
Beno nuo Town of Lake, šio be- 
no pirmininku yra p. Antanas 
Venckevičia, kurs kartu su savo 
draugais karštai remia imigra
cijos reikalą. Lietuvių Imigraci
jos komitetas išreiškia Lietu
vos benui savo padėką.

Lietuvių Imigracijos Komit.

Moksleiviu susirin
kimas.

Prisirašė naujas narys. — Pasi
linksminimo vakarėlis. — Ra
portai.

Kovo 15 d., Raymond Institu
te įvyko moksleivių 
kuopos svarbus 

kad išlaidos bus labai didelės NarilJ atsilankė 
apie $500, įžanga bus labai gai TalT kitko 

maža, kad kuodaugiausia žmo- senosios kuopos

Chieagos 
susirinkimas, 

gan skaitdin- 
tapo išduoti 

. valdybos ra- 
nių galėtų tą gražią operetę portai ir priimta. Iš raportų pa- 
užgirsti, rodos, tik $1; o be sh*odė, kad pereitais metais 
to perkantiems hiletą iškalno, kuopos valdyba nenuoalsiai dar
bus duodama dovanų dykai bi- bavosi ir kaip nariais, taip fi- 
letas į Velykų vakarą. Cicerie- jnansiniu stoviu kuopa išaugo ir 

Knygų 
per J.

eiai turėtų ta proga pasinaudo-

Neleisk Šalčiui
Nsė Prasi

dabar tvirtai laikosi, 
[peržiūrėjimo komisija 
Keserauską, išdavė raportą, ku
ris parodė, kad kuopoje randasi 
dar 15 dol. Reikia pastebėti, kad 
kovo 8 d. surengto baliaus visas 
pelnas (apie 50 dol.) 
centro iždan, tatai kuopa 
cento sau nepasiliko.

Naujoji valdyba užėmė
vietas. Prie LMSA. 2 kuopos 
prisirašė jaunas moksleivis, Vy- 

Engle-

eina
nėŠaltis paprastai esti nepair 

somas, koliai jau pilnai neįsi
gali, nepaleidžia daugybes ne
matomų perų, kaip tai gripo, 
pneumonia, bronchitis, etc.

Apsaugot galima tik tada,liautas Briedis, kinkąs 
jei jie yra užpuolami iš pirmo wood High School. Briedis yra 
šalčio pastebėjimo. Karštos geras muzikantas, grajina savo 
Maudynės, 'liuosuotojas, geras orkestre šokius.
ir energingas ištrinimas su Sumanyta surengti pasilinks- 
Vicks VapoRub prieš gulsiant Įminimo vakarėlį tiktai kuopos 
tankiai 
naktį.

Per 
Vicks 
kamparo, šaltmėčių, 
tus, Tymelio ir Turpentino ky
la ir yra įkvepiami tiesiai į už
krėstus oro kanalėlius. Tuo 
pačiu laiku Vicks persisunkia 
kiaurai ir akstiną odą, kaip 
linimeentas, priekaita ar ples- 
teris.

Jis yra atkaklus dėl šalčio, 
taipgi tinkamas dėl gydymo 
jo.

Gaunamas visose aptiekose.

savo

per nariams. Kiekvienas narys ga
lės atsivesti dar ir porą svečių. 

vw, kaip Ant vietos tapo išrinkta komisi- 
yra* patepiamas, garai Pa» kuri paruoš tą vakarėlį ir 

ekiilip- Pask*rs laiką. Įžanga yvrams- 
moksleiviams 75c., moterims- 
inoksleivems veltui.

Nutarta remti ir kbodaugiau- 
sia tikietų parduoti VaJlparaisos 
kuopos rengiamo baliaus, balan
džio 23 d., Meldažio svetainėje.

Iš kovo 8 dienos šokių rapor
tas nebuvo prirengtas ir pasili
ko kitam susirinkimui.

Ateinantį septintadienį 
J. Lazdauską, 6044 So.
Str. kai 12 v. p. p., įvyks Fondo 
komisijos susirinkimas. Bus ap
tarta daug svarbių moksleivių 
klausimu reikalų, tat visi komi
sijos nariai atsilankykite.

—Kuopos koresp.

prašalins šaltį

valandas po to.

pas 
Peoria

VICKSV VapoRub

Gėrėkls Paln-ExpellerioTryniniu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

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

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Exp«ll«ria iAsitrinti skaudamas vietas.

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

35c. ir 70c. už bonka aptiekusį.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Broolclyn, N. Y.

Ačiu
ačiu vi

su auko- 
sergan-

LIN0LEUM 
RŪGS
9x12

Puikių paternų. Gra 
žiais kraštais

$18.00 <
Didelis pasirinki

mas, verti
x $22.50

STONE
4741 So. Ashland Avė

Žiūrėkite elektrinę iškabą 
— STONE —

z

Šiuo tariu širdingą 
siems, kurie prisidėjo 
mis sušelpimui manęs 
čios. Labiausia dekuoju Petrui
ir Rozalijai Kereliams už paė
mimą auginti mano mažą kū
dikį. Taipjau tariu ačiū P. Kau- 
nietienei ir P. Daukšienei už pa
sidarbavimą rinkime aukų.

Aukojo:
T. Wežis $10; Taraškevičia 

$5; Bataučių namuose $4.5Q; 
Yuška $3.

Po $2 aukojo: šeštokas, Ja- 
šiulienė, Benis Budris, J. Vana
gas.

Po $1 aukojo: Bučerio Vikto
ras, Bekeris, Vencuskus, Pakel- 
tis, Andrius Kanašinskas, Ona 
Wartelka, Burdingieris, Brau- 
nis, Kostantinas, Torunda, Kaz. 

iPaknis, Kapočius, Povilas, Kri- 
zostinas, Petras Surdy, O. Dau- 
kas, Z. Kaunietis, J. Niaura, Joe 
Glazauskas, Jonas Kowerka, A. 

[Kazlauskas, J. Kelia, J. Paduk- 
nis, Albert šeštokas, Agnės šeš
tokas, John Zautis, Kazys Drą- 
sutis.

Po 50c.: Ona Karsokienė, Ka- 
nasinskas, Lazauskas, Frances 
Warteilka, Baukus, Povilas Bo- 
rista, Adomas, John, Jonas Po
ška.

Morkūnas 30c. Po 25c: Wacu- 
lis, K. Drąsutis. »

—- Uršulė Puidokytė.
[Kadangi pavardės aukotojų 

buvo neaiškiai užrašytos, tad 
gal kai kur yra klaidų — teiksi
tės atleisti už jas. — Red.].

ASMENĮ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Mykolo Kirvialio,. Ba- 

rančiznos kaimu, Ukmergės apskričio, 
ir Johno Suminskio, Bimunų kaimo, 
Ukmergės. Meldžiu atsišaukti grei
tu laiku.

JOHN NALSON, 
3239-41,43 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 2157 ir 1986

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI . NAMAI-ZEME

Dailės mylėtojai šiandie va
kare susirinks Meildažio salėje 
apsvarstyti kaip geriau prisi
rengus prie dailininko A. že
maičio (Žmuidzinavičiaus) pa- Į jampolės, iškeliavusio Amerikon 1914 
veikslų parodos. Dailės mylėto- metais iš Danijos. Pirmiau jis gy- 
iai nori sužadinti visus Chica- ven<? Custon> Minn-> bet dabartinis jo jai noii sužadinu visus cnica- atlr^,as nežinomas. Kas žino kur jis 
gOs lietuvius, kad jie ne tik atsi- dabar gyvena arba gali suteikti apie 
lankytų pažiūrėti puikių ir ii smulkesnių žinių yra prašomas 
. . i .v. . pranešti jo žmonai sekančiu adresu:
brangių žemaičio paveikslų, bet Litauisk Konsulat, Bemstorffsvej 4, 
ir išpirktų juos visus. Copenhagen V, Ųanemark.

Susirinkimas šį vakarą yra
kviečiamas dail. žemaičio paro- jiešKAU savo dėdės Petro Kontri- 
dos komiteto, kurs buvo nesenai mo ir j° vaikM- Kontrimas paeina iš

y n ji- o i i Užgiriu kaimo, Lieplaukės parapijos,nužymėtas. Pradžia 8 vai. vak. Į Telšiij apskr.
Simas Koiftrimas, Karo komen

dantūros raštininkas, Telšiai, Lithu
ania.

“ANTANINA VLADIČKATTĖ- 
BUJAUSKIENĖ pajieško savo vyro 
Juozapo Bujausko, kilusio iš Mari-

Franešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

JIEŠKAU savo sesers Zuzanos, 
Belskaitės - Daniūlevičienės, gyvenu
sios 1613 Lastacht Avė., G. B. Pa.

Žinančių apie ją meldžiu m*an pra
nešti: Anelija Daneilčikienė, Keistu
čio gatvė No. 22, Radviliškis, Šiaulių 
apskr., Lithuania.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie 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
1739 S. Halsted St.

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėliojo, kovo 23, Bohe- 
mlan-Ainerican svetainėje, 1436 W.' 
18 st., jau nebetoli, 
viains pasirūpinti 
biletus, kurie yra ] 
taniose vietose:

Naujienų ofise;
Aušros knygyne, I

St:
Universal State Bank, Halsted ir 

33 St.
Pas Naujienų* išnešiotoją Tovvn 

of Lake;
Pas Birutės Choro narius;
Montvido aptiekoje, 1824 Wa- 

bansia Avė;
Grant \Vorks Pharmacy, 4847 

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

sisveikinimo koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.

. Laikas lietu- 
tam koncertui 

parduodami se-

3210 S. Halsted

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas“ 

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

telefonu:

To xv n o f 
visas or- 

lietuvius į 
kurią rengia Susi- 

Lietuviškų Organizacijų

Istoriška vakarienė ant 
Lake, širdingai kviečiame 
ganizacijas, lietuves ir 
šią vakarienę, 
vienijimas F 
ant Town of Lake, balandžio 6 d., 
J. J. Ezerskio svet., 4600 So. Pau
lina St. Tikietus galima gauti pas:

St. Kasmauskis, 4535 S. Wood st. 
A. Ivanaitis, 4506 So.
St. Motskeviče, 4542 

field Avė.
Jos. Yucius, 4508 So. Paulina st. 
Apsirūpinkite tiekietais iškalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.

Brighton Park. — Visi lošėjaKRei
kalo “Ekspropri^toriai” malonėkite 
susirinkti kovo 18 d., 7:30 vai. vak., 
į McKinley Park svetainę.

— Režisierius.

Honore st.
So. Marsh-

LSŠ. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 18 d., 8:00 
vai. vak., Raymond Chapel svetainė
je, 816 W. 31 St. — Valdyba.

Jaunosios Birutės pamokos ir dainų 
muzikos įvyks trečiadienyj, kovo 19 
d., Mark Whie Sųuare svetainėje, 
(didžiojoje), 7:30 vai. vakare. Visi 
laiku bukite ir naujų atsiveskite.

<■ —•Valdyba.

ASMENĮ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš

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

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

Aš MARCIJONA RALYTE STA- 
ŠAUSKIENĖ, peinanti iš Kerkasų 
kaimo, Kelmės valsčiaus, Raseinių 
apskričio, pajieškau savo tikro brolio 
Prano Ralio ir sesers Juzefos Raly
tės Žimantienės, abu lietuviai, paeina 
iš Kerkasų kaimo, Keliflės valsčiaus, 
Raseinių opskričio. Amerikoj gyveno 
nemažiaus 20 m-etų. Meldžiu žinan- 
čiuosius arba juos pačius pranešti, 
atsiliepti, už tai busiu dėkinga. Lie
tuva, Šiauliai, Šiaulių sunkiųjų darbų 
prižiūrėtojai, kalėjimas, Marcijonai 
Stašauskienei. t

PAJIEŠKAU savo dviejų pusbrolių 
Vladą ir Vincą Pšalgauskių, paeinan
čių iš Kutiškių kaimo, Radviliškio 
valsčiaus, Šiaulių apskr. Prieš karą 
jiedu gyveno W. Filetburg, Mass. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie juo
du žino pranešti man. Turiu svar
bių reikalų. Juozapas Pšalgauskis, 
Keistučio gat., No. 22, Radviliškis, 
Šiaulių apskr.

JIEŠKAU savo vyro Simono Sabo, 
kuris prasišalino apie porą mėnesių 
atgal. Mano vyre, aš tau nekokių 
kliūčių nedarysiu, iš mano pusės vis
kas yra gerai, meldžiu tavęs, atsi
šauk pats, sunai, Simonas, Albertas 
ir Julitė.

BERTA SABIENĖ, 
654 W. 31 St., Chicago, III.

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

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

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. $ovoyas.

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

100 GERIAUSIŲ išdirbinio siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. Penkiems metams garantuo
tos. Išmokėjimais. Pristatoma 
sur, 2 krautuvės.

970 Milvvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

vi-

GARANTUOTI nlumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

IŠRENDAVOJIMUI
ANT rendos—3430 S. Halsted 

St. 2 flataas, 5 kamb., tinka 
mas daktarui, dentistui ar advo 
katui. Renda $35.

Kreipkitės.

SIŪLYMAI KAMBARiy
GERIAUSI kambariai dėl ap

sigyvenimo, pavieniems, kurie 
pribuna iš kito miesto arba vie
tiniams, graži vieta arti ežero. 
532 E. 34th St., M. S. Telefonas 
Douglas 7575.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų prie siuvimo 
matrasų, turi turėti patyrimą prie 
spėka varomų mašinų. Darbui nuo 
štnkių garantuojama $15 į savaitę.

A. Brandwein & Co.
2343 So. State St.

REIKIA moterų pardavinėto
jų. Turi turėti biskį patyri
mo.

LIBERTY MILLINERY
1725 W. 47 St <

________MOTERŲ
REIKIA veiterkos į Ice 

Cream parlorą. Gera mokestis, 
trumpos darbo valandos.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St.

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, kendžių ir visokių smulk
menų, biznis cash.

Atsišaukite
4354 So. Maplewood Av.

PAVASARIO JIEŠKAN- 
TIEMS NAMŲ

Naudokitės musų patarna
vimu.

REIKIA 
sortavimui 
bas.

5 patyrusių moterų 
regsų. Nuolat

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė.

Seeley 0234

dar
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė. Sena ir gerai išdirb
ta vieta. Turiu parduoti grei
tai, išvažiuoju ant ūkės.

2103 W. 20 St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina kuri moka daryti sky
les ir apsiuvinėti (finisher, taip
gi dėl vyro darbo ant vyriškų 
kautų. Atsišaukite 1833 Sę. 
Halsted St. sav. F. Bitautas.

NAMAI-ZEME

REIKALINGA mergina dirbti 
ofisą. Trumpos valandos.

Atsišaukit nuo 8 vai. iki 11 
ryto.

vai

Pasiskubinkite! <
(

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

PIRŠLYS,
115 So. Dearbom St., 

Room 1021

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA pirmos klesos virė
jo, kuris moka virti seno krau- 
jaus valgius.

Kreipkitės tuoj aus
1745 So. Halsted Str.

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

12300 Eiuorald Avė.

REIKIA patyrusio virėjo, ku
ris mokėtų pagamint lietuviš
kus valgius. Darbas ant visados 
ir alga gera.

4630 So. Ashland Avė.

šitie lotai šią vasarą par- 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

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

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

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

VAŽIUOKITE I MAR
OUETTE MANOR, vietą, 
kuri greitai auga, kur na
mai ir lotai dar parsiduoda 
prienamoms kainoms. VIE
TA kuri bus, trumpam lai
kui geriausia visame mies
te.

PARKAI, ant kurių virš 
$1,000,000.00 dolerių kaštuos 
dėl jų pagražinimo. — Dar
bas, kuris dabar pradėtas, 
BULVARAI; puikus namai, 
moderniški aptaisyti; Baž
nyčios; Vienuolynas, Mokyk 
los ir ir štorai.

UŽSIGANĖDINTI save- 
privalote apžiūrėti šį kraštą 
ir savo akimis matyti gra
žumus ir greitą augimą.

ATVAŽIUOKITE Nedė- 
lioj arba kokią paprastą die
ną, mes parodysim jums tik
rus bargenus MARQUET- 
TE MANOR ir po visą 
SOUTH SIDE. Pasiskirkite 
iš musų bargenų, kokią vie
tą jums geriausiai patikę 
ir apsigyvenkite šiam SVIE
TIŠKAME ROJUJ “MAR- 
QUETT MANOR”.

ROZENSKLLEMONT
& CO.

6312 S. Western Avė.
Prospect 2102

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ’,kambarių 

rakandai.
Klauskite štore

8108,
645 W. 18th St.

DIDELIS PASIŪLYMAS. Henry 
Detmer $500 pianas, mahogany, gra
žaus balso, pusė kainos, arba už ge- 
riausj pasiūlymą, 8 šmotų parloro se
tas, $15, rankinis vacum, $2.

N. BARNES,
6322 St. Lawrence Avė. 
Phone Dorchester 9099

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netolį lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gąt. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų ajigšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas peizmentas, 2 sun parjo
tai, francuzifckos durys, bokkkel- 
sai, bufetai parcelinčs maudynes į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M.* J, Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BIZNIO PRAPERTĖS. 
BARGENAS.

“N. E. kampas 35 PI. ir Halsted St., 
1 augšto mūrinis namas prie Hal
sted St., 3 krautuvės ir 2 augštų me
dinis, akmenų panvatu, iš užpaklio 
daeina iki 35 PI. lotas 52^x150, 
krautuvės, yra: vaisių, smulkmenų ir 
bučernė, rendos dabar $270, galima 
pakelti iki $313, mažai išalkių. Tas 
namas kyla kainose kasdien, kaina 
S[). Antras morgičius $16000, 

ėti Į 5 metus po 6% be komi- 
šino.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63rd St., Republic 7339.

PARDAVIMUI
$3500 įmokėjus, nupirksite krautu

vę su 2 kambariais ir 5 kambarių 
flatas, įskaitant gerą nesvaiginančių 
gėrimų parlorą ir restauraciją, 
toli Halsted ir 18 gatvės.

ALOIS WIEDERER 
2542 N. Hklsted St.

Wellingtčin 3814

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesi. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
Vf. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
' Tel. Yards 6894

x < BARGENAS! t
PARDAVIMUI 7 kambarių namas, 

užbaigiant reikalus, kaina $3500.
2 namai ant 1 loto, furnace šildo

mi, kaina $6250.
3 kambarių namas, cemento pama

tu, furnace šildomas, garadžius, lo
tas 100x125, 1 blokas iki karų lini
jos, didelis bargenas, puse pinigais 
įmokėti, kaina $4750.

2 flatų mūrinis, 6—6 kambarių, 
randasi Brighton Parke, tarpe Archer 
Avė. ir 47 St. kaina $9650.

Veikite greitai.
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.

Ne-

PARDAVIMUI tuojau restau- 
ranas, labai geroje\apielinkėje. 
Priverstas parduoti. Del infor
macijų kreipkitės.

1745 So. Halsted Str.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųiies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
llvd. 4899, gausi teisingą patarna

vimą.
A. GRIGAS,

8114 So. Halsted SL

PARDAVIMUI mūrinis, šeši mė
nesiai budavota 2 po 5 ik vienas 3 
kambarių. Visas įtaisymas vėliau
sios mados. Parduosiu už 13,500, 
$3000 reikia įnešti arba mainysiu.

Atsišaukite prie savininko
4437 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gerai išdirbta vieta, 
arba mainysiu ant namo; prie
žastis dvi bučernės. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box No. 461

PARSIDUODA • šios mados 
naujas restaurantas, B metų 
lysas, garu šildomas, pigi ren- 
da. Savininkas apleidžia biznį.

3103 So. Halsted Str.

PUIKUS PIRKINYS ROSELANDE 
Pardavimui Palmėj- Parko apielin- 

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

219 E. 115 St.
Tel. Pullman 4806

PARDAVIMUI muripis 3 augštų 
Kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
jarduoti už pirmą teisingą pasiu- 
ymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.
i- ..........*— -----------------------------------

PARENDAVOJU savo gerą far- 
mą. Ir sėklą duosiu. Farma didu
mo 40 akrų ir budinkai. Aatsišau- 
dte: Frank Danais, Turtle Lake, 

Wis. arba:
831 W. 34 PI., Chicago

PARDAVIMUI kampinis lo- 
tas, 58x125, lietuvių kolonijoj, 
South Side.

Savininkas
5218 So. Campbell Avė.

SUSTOK, PAŽIŪRĖK, BARGENAS!
Gražus 12 flatų, 4-5 kambarių, sun 

parlorai, plieno konstrukcijos, įmū
rytos maudynės, ugnavietes, bufetai, 
$15000 pinigais, savininkas paims at
gal už $15000 jei netiks, netoli 78 St. 
ir Ashland.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & Co., 
2419 W. 63 St.

PARDAVIMUI 3 augštų kam
pinis mūrinis namas. Yra 
krautuvė, cottage ir garadžius, 
elektra, vidutinė kaina.

ANTON PRASZKY
Victory 7269 2901 Pamel'l A v.

KAS NORI mažą namą su groser- 
ne pigiai ir ant lengvių išmokėjimų, 
Bridgeporto apielinkyj.

Kreipkitės
901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669 

Klauskit John Stankovicz

PARDAVIMUI restauranas ir 
lunch room, daromas geras biz
nis, transferinis kampas, nėra 
konkurencijos, lysas ilgam lai
kui.

6853 So. State St.

PARDAVIMUI grosernė, pi
giai. Stakas ir įrengimas sky
rium, rendos $40 į mėnesį, 3 
gražus kamb.gyvenimui. Parda
vimo priežastį patirsis 'ant vie
tos, 3155 Sof Wallace St.

BIZNIERIAI NAUDOKITĖS 
PROGA.

Kurie norite pirkti bizniavą na
mą su bizniu, geroje vietoje ir ge
rą namą, skubėkite. Parduosiu ar
ia priimsiu į mainus ne bizniavą 
namą ar lotą. Turėdami reikalą 
creipkitės pas:

A. Grigas, 3114 S. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4899

I............... r1-........ —------ -
NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS 

ILLINOIS VALSTIJOJ
Viena nelaiminga šeimyna iš prie

žasties ligos parduoda 180 akerių far- 
mą, 10 melžiamų karvių, 3 telyčios, 5 
arkliai, 200 vištų, mašinos visokios 
rūšies kokios tik reikalingos farmos 
apdirbimui. Gyvenamas budinkas 5 
didelių kambarių, vanduo vidui, su ci- 
mentiniu skiepu beveik naujas, tvar
tai dėl visų gyvulių geriausi, 120 akę- 
rių dirbamos žemče, 60 akerių ganyk- 
os ir drūtas miškas, žemfl juoda su 

moliu, auga visokį javai ypatingi! 
romai, parduoda tiktai už $10,001, 

cash reikia $4000, kita palieka ant 
engvų išmokėjimų. •

Atsišaukit greit! Per telefoną 
Humboldt 9205 

P; S. ne agentas.

14% GAUS į metus ant savo pini
gų, kas nupirks mano*3 augštų 6 fla
tų mūrinį namą Brighton parke ko- 
lionijoj. Priežastis pardavimo mir
tis tėvo Lietuvoj, kuris paliko didelę 
ūkę.

Kreipkitės
JOHN STANKŪNAS,

901 W. 38rd St.,
> Tel. Yards 4669

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
........................   .„Į imiZ
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